Jurgis

Kunčinas

MENESTRELIAI
MAKSI PALTAIS

LIETUVOS
RAŠYTOJŲ
SĄJUNGOS
LEIDYKLA
Vilnius
1996

KITAS

GYVENIMAS
^ A iš k i n a m a s i s raštas mylimajai

Kitas Gyvenimas, Putpele, yra visai kitur. Ne kiekviena akis
įstengia į jį pažvelgti, o patekti ten beveik neįmanoma. Kito
Gyvenimo tik atšvaitai šitam danguje, vien kruvinos jurginų
girliandos, - greit vystančios ir gailiai dvelkiančios. O šviesūs
bijūnai suvis kaip žuvies kraujas, kaip balkšvi jos viduriai; tu
klausi, ar bijūnai iš Kito Gyvenimo? Ne, vaikuti, iš šito dar.
Kitam gyvenimui, įsidėmėk, reikia ruoštis nuolatos, griežiant
dantimis ir plakantis dilgėmis - daug kas taip moko, nors ir
supranta, kad skatina ruoštis tik mirčiai Yra, yra Kitas Gyve
nimas! Tik niekad mudu jo neišvysime, neužuosime, nepri
gulsime po obelim Kitame Gyvenime. Niekad ten neriaugėsiu
alumi, o iš tavo nasrų, balandėle, neis svilinanti liepsna. Lai
kas su tuo ramiai susitaikyti. Bet pati matai - visi trokšta iliuzi
jos, net komunistai, tie bebaimiai žmonės vienodais kostiumais
ir prakaituojančiais delnais. Tu klausi - tai ką gi daryti? Nu
delbiu akis, kramtau smilgą, į žydrynėje mekenantį perkūno
oželį paleidžiu nedidelį lauko špatą - oželis nutyla! - o tu vis
tiek neatstoji!
Gerai, klausykis viščiuk. Miglotai nujausti Kitą Gyvenimą
įstengia nebent tie, kurie tariasi turį savo atsarginį, it nuospren
dį atidėtą laiką. Jie įgyja jį kaip indulgenciją už sveiką gyveni
mo būdą - maudymąsi ledinėje jūroje, pavyzdžiui, - už švarias
panages, dumblais neapneštą sielą, saiką valgiui bei gėrimui...
ir taip iki nuobodžio! Kliautis Kitu Gyvenimu gal ir gali tas,
kurs nėra įžeidęs moters, nenuskaudęs mažvaikio, nenumynęs pirštų kūmui ar kūmai, tas, kurs nestaugia kieme nešvan
kių dainų, kaip įmanydamas vengia keiktis, vienodai myli ir
žvirbliukus, ir kates. Toks, kurio esamoji sąžinė švari kaip ne
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liesta drobė - net nejauku darosi, kai šitoks žmogus prieš mir
damas ją atveria - sąžinė sušvinta kaip aura ir tą patį akimirk
snį jau niekam nebereikalinga, subyra į miriadus korpuskulų, šit kaip!
Mieloji mano! Mudviem šitai negresia! Kitame Gyvenime
mudu nepasimatysim, nesusitiksim, net nepasikalbėsime per
aukštą tvorą kaip čia, atmink tai! Ten nebėr jokių atsitiktinu
mų, moralinių kodeksų, tvarkaraščių, naudingų pažinčių, li
mitų ir lengvatų, deja! Kaip nėr nei anarchijos, nei tvarkos,
rimtai tau sakau!
Vyk iš akių, kai kas nors tave tikina: o, tenaise visai Kitas
Gyvenimas! Niekai! Paikos šnekos! Ten irgi šitas, Tas Pats gy
venimas. Jei kuo ir skiriasi, tai nebent aibe nereikšmingų deta
lių, daiktų bei gamtos reiškinių pavadinimais. Vargas tau, jei tu
dar bent kiek tiki Kito Gyvenimo pievom, slėniais ir vynuogy
nais. Žaliais jo kilimais ir bėgai patogiais baldais, vargas! Na
gerai, jis yra. Jis kitoks, ir tuo savo kitokumu giriasi iš tolo. Kaip
turgininkas koks. Viskas netiesa: net šmėklų ir ministerių gyve
nimas ten lygiai toks pat kaip ir mūsų visų - šmėklos ir ten šmėkdoja, ministrai ir ten nuobodžiauja. Tik pagalvok - Kitas Gyve
nimas! Jurginai ten dar kruvinesni, ką jau kalbėt apie bijūnus, o
ant griūvančių tvorų džiūsta ne puodynės, o žmonių galvos.
Nevykim Dievo į medį, pakaks mums ir šito gyvenimo.
štai rusų gyvenimas irgi Kitoks. Rusai, geriausi mūsų drau
gai, kaip jie patys sakosi, gyvena Kitaip. Gal ir tu ne kartą gir
dėjai sakant: o, rusai! Jie, girdi, visiškai kitokie - juose daugiau
atlapumo, dvasios, jie greiti verkti ir žudyti. Rusuose papras
čiausiai daugiau kraujo, degtinės ir saulėgrąžų - kaip jos žydi!
Ten daugiau tikrumo, mažiau daiktų. Visa tai niekai, zuikio
uodegėle. Ir rusų gyvenimas toksai pat, tik, jau gal sakiau, tvorų
ten nebėra, jurginai iššalę. Jie patys tik važinėjasi geležinke
liais - rusams visur namai. Bet ir jie verda savo pačių sultyse.
Ir yra dėl to nekalti. Kvapai? Taip, kvapai ten bjaurūs, riečiantys nosį, bet iš esmės tai ničnieko nekeičia, tai vien liaukų ar
chroniškos slogos klausimas.
Dabar klausyk! Išgirtasis Kitas Gyvenimas tvinksi visai ša
lia mūsų. Matai, tas voa praviras duris priemiestyje? Kur nors
llrlniunti* ar |rru/.alėje? Taip, ten, kur jauna dar moteris, auk

štai pasikaišiusi sijoną, plauna, šiūruoja pušines grindis. Švyst
saulė, švyst baltos šlaunys, o kielės ir kikiliai gieda gieda gie
da! štai kur Kitas Gyvenimas! Arba štai ten, už snapučių lys
vės. Medus, o ne gyvenimas!.. O didžiuma žmonių kvailai ti
ki, kad Kitas Gyvenimas kunkuliuoja tik už Horizonto, už Ar
dėnų kalnų ar net pačios Kinų sienos. Pramanas visa tai, ne
draugiška propaganda, tuščios demagogų bei profesionalių
sukčių šnekos. Dar klausyk. Nors Kito Gyvenimo kaip ir nėra,
žiūrėk! Antai, jis ten, už to lango su rusvais geranijų vazonė
liais ir margom kartūno užuolaidomis. Klausi, kaip čia dabar yra, nėra! Argi gali taip būti? Gali. Mat vos prisiartinus prie
Kito Gyvenimo, jis tučtuojau per žingsnį atsitraukia atgal. Ne
iš mandagumo, suprantama; tai žiaurus dėsnis, jau Kito Gy
venimo dėsnis. Tu žingsnelį pirmyn, o jis, Kitas Gyvenimas,
nieko nelaukęs žingsnelį atgal. Ir visąlaik taip - iki begalybės,
iki kokčios rutinos. Teisybė, tarsi gali užeiti į trobą su kartūno
užuolaidom ir vazonėliais, nustačius atskaitos tašką, galėtum
pasivyti net Horizontą, bet jį pavijus, Horas, horizonto dievas,
tik parodys kulnis ir sušmėžuos už mylių. Tinkamai pasiruo
šus, galima perkopti net Kinų sieną, bet perkopęs ją išvysi tas
pačias siauras žmonių akis ir neužmatomas ryžių plantacijas.
Kitas Gyvenimas gudrus - jis vis traukiasi ir traukiasi. Jis yra
visur ir niekur, kaip koks Dievas ar komunistų partija. Jis nuo
lat apgaudinėja mus, negailestingai šaiposi ir krizena į kumštuką. Mes einame teisinga kryptimi, mūsų atkaklūs ieškojimai
gali būti netgi labai vaisingi, teikti nenatūralaus pasitenkini
mo, bet galop paaiškėja tik viena sena teisybė - gera ten, kur
mūsų nėra. Spekuliatyvus Kito Gyvenimo esimas yra tik sti
mulas mūsų geriems ar prastiems poelgiams, skrydžiui ir nuo
puoliui, - viskam, kas nejučia atsitinka su mumis; nesvarbu priešinantis ar pritariant. Net savižudžiai, jau pasiruošę šuo
liui, grakščiai sudėję laibas rankas viršum galvos, taip, netgi
jie tik trumpą akimirką žvilgteli į Kitą Gyvenimą - pamato jo
nenušienautas pievas, bet niekuomet jo nepasiekia. Skaudus,
apgailėtinas faktas! Gyvas žmogus nieku gyvu negali pasaky
ti - o, aš ten buvau, rodos, pernai. Pasitaiko, kas be ko, tokių
tuščiagarbių pagyrūnų, bet jais tiki vien pirmo kurso filologės
ir egzaltuotos senmergės.

Bet! Jei nebūtų to Kito Gyvenimo, nebūtų ir mūsų padų.
Vien jis mus kelia kas rytą. Jis blizga tamsiam alaus butelyje ir
stiklo šukėje. Ana jis, veidrodžio gelmėje - šaiposi, glamonėja
mažus papiukus ar šeriuotą smakrą, guodžia, bet būk gudrus
- paliesk, apkabink jį! Neišdegs, nepergudrausi! Geriant kavą,
jis blizga rusva putele lėkštutės kraštuose. Ir čia pat pranyks
ta. Jis rašo mums laiškus lietumi, barbena kruša, kai kas paste
bi jį prasilenkiant laivams ir traukiniams, jis laukia mūsų už
Ano Kampo, kur baigiasi blokiniai namai ir prasideda dykra.
Bet tenai viskas lygiai taip pat kaip ir čia, lūšnyne. Kitas Gyve
nimas kvatojasi iš tavęs, mieloji mano, trenkiant Mozarto „Tur
kų maršui" ar čirškiant tarptautiniam telefono skambučiui. Ar
ba durų skambučiui. Jūs, Lady, atidarote jas, o už jų ničnieko
nėra. Arba stovi kokia žvaira boba ir siūlo jums pirkti padėvė
tas pėdkelnes. Kai neperkat, spjauna žalią seilę ir eina sau.
Tačiau galybė viltingų užuominų atitolina grėsmės akimir
ką. Kuo naivesnės Kito Gyvenimo iliustracijos, tuo labiau jos
mus dirgina, ragina siekti nepasiekiamo, sekti skelbimus laik
raščiuose: ekskursija j Kitą Gyvenimą - 650 USD. Važiuojam?
Juk vien mūsų siekimai ir ketinimai verti pritarimo ir pasigė
rėjimo. Kuo didžiau stengiamės, muistomės, kenčiam, tuo
aukščiau kylame savo paties ir piliečių akyse. Kritusieji pa
skelbiami didvyriais, o nespėję susitepti - šventaisiais. O mu
du, pempės strazdanėle, neturim kada net atsigręžti, pažvelg
ti, ar toli nusikapstėm. Juk kiekvienas mūsų žodis, nevalingas
judesys, pykčio ar džiaugsmo grimasa, kaip mat nuskrieja į jį į Kitą Gyvenimą. Argi ne apmaudu? Ką tik buvę mūsų žo
džiai ir judesiai - mieloji, išskėstas glėbys, panardintas košėje
šaukštas - iškart pasidaro nebe mūsų, be menkiausio pasiprie
šinimo atsiduoda Kitam Gyvenimui, šis godišius priima ir su
geria viską, tylėdamas susiglemžia ir visuomet atsitraukia per
žingsnelį į savo valdą. \ kruvinus jurginus. \ balkšvus kaip žu
vies viduriai bijūnus. Į Rusiją. Ar net už Kinų sienos, už Ardė
nų kalnų. Ak, laumžirgio galvute, susitaikykim su juo. Nesi
krimsk ir nelaužyk rankų. Kur tu taip ir išmokai? Nagi, pa
žvelk man į akis, kur? Kitam Gyvenime, sakai? Tai ir tavo sie
lą jau užtemdė tamsus jo šešėlis, tavo kelią perėjo kupranuga
ris su juoda kate ant pirmosios kupros, o virtum šilo nuslinko

šėmas šešėlis. Tu nekrūpčiok, nevaryk manęs į šventą pagun
dą, tu neteisi - tai irgi tas pats gyvenimas. Jis visada su tavimi,
mieloji, jis tavo seilėse ir tarpupirščiuose, tvinkčiojančioj gys
lelėje ant tavo plono smilkinio ir užbrauktoje traukinių eismo
tvarkaraščio eilutėje. Nebeatsirakinančioj spynoje ir parūdiju
siam kibire, iš kurio teka saulėgrąžų aliejus.
Bet žiūrėk dabar! Vos tik tu bandai eiti atbula, Kitas Gyve
nimas pastato akis ir žengia tau iš paskos! Lyg atgaliop suka
mas filmas seka tave. Žingsnis po žingsnio. Tip, top ir tap. Bai
su, kaip taip seka, žiauru netgi. Kraupu matyti visą savo men
ką gyvenimą, kuris podraug yra ir tas Kitas. Niekad daugiau
šitaip nesielk, vijoklio ūseli! Juk visos mūsų nelaimės tik per
nepasotinamą smalsumą ir nuo mažens ugdytą uolumą. Bus
kaip man. Nelinkiu tau šito. Eidamas atbulas, aš nužygiavau
iki 1952-ųjų metų vidurvasario, iki Malkų Kūgio žaliosios mo
kyklos kieme. Tai, kad Josifas Džiugašvilis dar buvo gyvas,
čia neturi nė menkiausios reikšmės. Tik karšta/ išdegusi žolė,
susiraitę akacijų lapukai, graudžiai nusekusi upė, surūdijusi
barža ant varnalėšom apkepusio jos kranto, kvepiantis skied
rynas ir Malkų Kūgis. Aš atsirėmiau į jį kakta, paskui paban
džiau ištraukti vieną pagalį ir staiga - didžiulis ilgų, stambių
pliauskų kalnas užgriūva mane, užvirsta visu mediniu savo
svoriu, prislegia, prispaudžia ir tą pat akimirką sustingsta. Pa
drikas toks kalnas. Kiekvienas pagalys sau. Beveik nieko ne
jaučiu, o netrukus ir visiškai nieko. Tačiau tai nėra Kitas Gy
venimas, ne.

BLOGAS

2MOGUS
^P ažin im o

etiudas

Vakar, leidžiantis saulei, 17 val. 45 min., į mano namus at
ėjo Blogas Žmogus. Sėdėjau sau vienas virtuvėje prie lango ir
žiūrėjau, kaip sūkuriuoja pernykščiai lapai - sudriskę, permir
kę, vėl išdžiūvę, raukšlėti ir niekam verti. Einu, tariau sau, į
biblioteką, ji netoli čia, už lenko daržo. Tik šit pasirodo jis tamsbruvis, garbanotas, su apvytusia Damasko rože ir išge
dusiais dantimis. Žmonos nėra, ji išėjusi į repeticiją - mano žmo
na aktorė, tikra. Sudegė vienas teatras, supleškėjo antras, o ji
vis randa darbo, vaidina.
- Kurgi žmona? - klausia jis. Blogas Žmogus. Ir nusiviepia:
- Kur m ū s ų žmona?
- Repeticijoj, - atsakau, o pats galvoju: dink tu iš čia grei
čiau, čiuožk. Kurių galų aš tave jsileidau.
Juk Blogą Žmogų aš seniausiai pažįstu, gal dvidešimt vie
nerius metus. Aš tuomet studijavau, jis dirbo lentpjūvėj, gaterininku. Tiesa, tais laikais jis buvo visai Kitas Žmogus. Darbš
tus, smagus. Kaip jis kvatodavosi! Puikiai grojo armonika. Lai
kė karvelius, turėjo, rodos, net paštinių. Tik anie laikai jau se
niausiai praėjo ir nebegrjš. Vėliau jis ėmė rašvti saviveiklines
pjeses, o paskui tapo tikru dramaturgu. Šiandien jo panagės
nebe tokios juodos, tikra teisybė, užtat jis pats surukęs, susi
raukšlėjęs kaip ir jo kelnės ir auliniai. Blogas Žmogus visą gy
venimą dėvi tik aulinius. Dabar jis jau nė tų dramų nebekuria.
Geria, draskosi, mosikuoja kumščiais. O, kad |is bent nelai
mingas būtų, kur tau! Tik įkast, pajuokt, užduot širdį.
Blogas Žmogus sveria arti šimto ir verkia pamatęs skriau
džiamą vaiką. Bet čia pat nutyla, šniurkšteli nosim ir pamatęs
skubančią studentę, caksi liežuviu ir plekšnoja sau per galifė
tu

klyną. Toks jis, ką padarysi. Jis blogas visas iš karto, jame gal
dvidešimt blogybių. Šitą jis puikiai žino ir be galo didžiuojasi.
Gero jis niekam nelinki. Žinot, kai koks žmogus turi kokią vie
ną blogą savybę, siutas ima - toks dar galėtų susiimt, pasitai
syt! Tik valios reikia, vyriškos ambicijos, štai tokius vyryčius
labai užjaučia moterys - ir jaunos, ir senos. Jaunos iš paiko ti
kėjimo, kad toks ims kartą ir pasikeis į gera, o senosios - iš
žinojimo, kad tas vyras jau niekad nebebus kitoks - gers, verks,
gailėsis savęs. Toks ir numirs, kad ir kaip stengtųsi tapti ange
lu ar anglu.
Blogas Žmogus net nebando dėtis geru, neapsimetinėja. Štai
už tai aš jį truputėlį gerbiu. Bet kas iš to - blogis yra tik blogis ir
niekas daugiau. Višnevskio tepalu jo neišgydysi, o visos šne
kos apie sunkų gyvenimą ir kitas švelninančias aplinkybes paiki paistalai. Blefas, sako pats Blogas Žmogus.
Štai ėmė, atėjo į mano namus, ir niekas nežino, kada jis išsi
nešdins. Atsisėdo, rūko. Lauksiąs, girdi, žmonos, artistės tos.
Rožę mat atnešė. Negalėjau, sako, ateit į premjerą, kelnes siuvausi. Meluoja. Erzinasi dar - „Kur mūsų žmona?" Vyt jį rei
kėtų tuojau pat, nieko nelaukiant. Tik kur tu jį išvysi Be to, aš
suprantu: Blogio šitaip neįveiksi. Jis spjaus, nueis pas kitą nie
kuo dėtą žmogų, pripėduos švarias grindis ir puls klausinėti:
Kur tavo žmona? Ar turi pinigų? Kur kabo tavo lietpaltis su
įsegamu pamušalu? Ne, šitaip jo neįveiksi, ne. Juk ir fiziškai
Blogis beveik visuomet stipresnis už Gėrį; šiuo atveju mane.
šis ant stalo kaži kaip kreivai užsikvempęs žmogus mane nykš
čiu sutraiškytų. Jis ir gajus, dauginasi net nelaisvėje, atsparus
kritiškoms temperatūroms ir baisiausiems užkratams. Lygiai
tiek jam baisus ir Kolorado vabalas, ir encefalitinė erkė. Kuo
nepalankesnės, bjauresnės sąlygos, tuo puikiau jis tarpsta. Deg
tinę geria kaip vandenį, bet niekas nematė jo išgriuvusio iš
koto.
Įpyliau Blogam žmogui jazminų arbatos, o jis jau reikalau
ja kadaginės! Bent vyno ar alaus! Liepia - ne, įsako! - eit pas
kaimyną, skolintis pinigų ir pašokt krautuvėn. Tik greitai! primena jis, aš labai nervuotas. „Nervuotas" sako jis, o reikėtų
sakyti „nervingas". Bet aš tyliu, jis niūriai žvelgia į mano vir
pantį skruostą. AJaus - dar kartą primena, daug alaus! Ir sū
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rio! Ir cigarečių! Kai pareinu su alumi ir sūriu, matau - mano
žmona jau grįžusi iš tos savo repeticijos. Stato Peterio Turinnio, austro, šveicaro, o gal italo, „Žiurkių medžioklę", žmona
kuria „Jos" vaidmenį. Dabar ji sėdi Blogam žmogui ant kelių,
o tas nedorėlis, matau, jau įsispyręs į mano išeigines šlepetes!
Kaip jis ir įtilpo? Vieną savo leteną šitas pajuodęs gremėzdas
laiko uždėjęs ant putlios mano žmonos krūtinės, o kita ranka
glosto mūsų sūnaus galvutę. Ir dar šypso kaip ruonis. Ir sako
man: ei, tu! Atkimšk alų ir dink iš akių, kol aš geras! Jis tyčia
taip sako - „kol aš geras!" Juk puikiausiai žino, kad visada yra
tik blogas. Didžiuojasi tuo, jau sakiau, rodos. Blogio, žinoma,
galima nepastebėti, apsimesti, kad jo nematai. Dėtis, kad tau
visiškai nė motais, kas darosi tavo namuose. Tiktai ką tai gelb
sti? Ničnieko. Ir aš noriu plempti alų, laikyti ranką ant savo
žmonos krūtinės ir glostyti savo sūneliui galvą. Ne, viskas ati
tenka Blogam Žmogui - alus, sūris, žmona, vaiko galvutė. Kir
viu jo irgi neužmuši - stinga dvasinių pajėgų. Fizinių galgi ir
pakaktų? Tik jeigu jį užmuštum, ar bebūtum Geru Žmogumi?
Nebe.
Tuo tarpu Blogas Žmogus nervingai krizena, jis juk n e r v u o t a s ! - ima žiaukčioti, žnaibo mano artimuosius ir vis
blėsteli iš padilbų - ar aš matau? Matau, matau ir viską jaučiu,
ką privalo jausti šeimininkas, regėdamas tokius dalykus. Ir ži
nau net - mandagumu tokio irgi neįveiksi - kas Blogam Žmo
gui mandagumas? Netgi ne prietaras - akivaizdus silpnumas.
Nors jis dramaturgas, netgi žinomas, Blogas Žmogus rūgščiai
šypsosi, išgirdęs žodžius - „grožis", „gėris", „menas". Kartą
net pacitavo Dr. Goebelsą: „Kai aš išgirstu žodį „kultūra", aš
iškart stveriu brauningą!" Taip ar panašiai. Po to f i a s c o su
„Damasko Rože" jis visa savo surambėjusia širdimi nekenčia
radijo teatro, spausdinto žodžio, akinių, tualetinio popieriaus,
fajansinių lėkštelių, peleninių, o odekoloną vartoja patys ži
not kam. Štai ir alų maukia tiesiai iš gurklio, nors šalia stovi
švari, briaunota stiklinė. Nubraukęs putą blizgančia švarko ran
kove, kiša butelį žmonai, artistei tai. Ji geria ir maivosi, krykš
čia. „Žiurkių medžioklę" mat stato, veiksmas ten, na, saky
kim, rutuliojasi, šiukšlyne, tad visko išmoko! Artistė! O gal ji
paprasčiausiai bijo Blogo Žmogaus? Tai kodėl taršo jo garba
i:

nas, uosto tą apvytusią gėlę ir jaudriai kužda: Romka, Romka... Arba - Bukai, Būkai... Romanas Bukas, štai tikroji Blogo
Žmogaus vardas pavardė. Kodėl nepajėgiu stverti iš kampo
kirvio? Brauningo, žinoma, neturiu. Priveikčiau ir kirviu, kas
be ko. Tik bijau, kad trykštelėjęs Buko kraujas gali išgąsdinti
mūsų sūnelį. Nors Romanas Bukas niekad neužmiršta priminti,
kad čia j o vaikas!
Štai jis nusimeta savo kanapėtą švarką, atsisagsto languo
tų ir, aišku, nešvarių marškinių priekį, kažkodėl nusispiria ir
mano šlepetes. Tada iš kelnių kišenės išsitraukia mažą bute
liuką g r y n o spirito, bent jau giriasi taip. O mano žmona
artistė kepa jam kiaušinienę „baskiškai" - tikrą jovalą su mari
nuotom pupų ankštimis ir traukia iš rezginės degtinę, du bu
teliu juodojo vyno. Iškrovusi viską ploja Būkui per petį, o ma
ne su vaiku užrakina belangėje kamaraitėje, kur riogso sulū
žusi kušetė.
Blogas Žmogus mūsų virtuvėje puotauja su mano žmona
artiste. Paleidžia patefoną, abu atidžiai klausosi „Criminal Tan
go", nenuostabu, kad tokia muzika jiems prie širdies. Kas vai
kui, jis jau miega, o aš negaliu. Negaliu ir baigta! Vėl mąstau:
kodėl gi moterims taip patinka Blogi Žmonės? Gražioms, jau
noms, kiek išsilavinusioms net - Blogi? Ogi todėl, išmintingai
atsakau sau, kad Blogis traukia kaip magnetas, akivaras, kaip
skylė Visatoje! Juk puikiausiai žino - prilips, sudegs, virs sauja
pelenų! Ne, vis tiek lenda, taršo garbanas, glosto kelnes. Netu
ri jėgų atsispirti. Žmona pati taip ir sako, - nepajėgiu atsispirti,
kuo aš kalta? Blogiui atsispiria tik negražios, nebejaunos ir nė
kiek neišsilavinusios moterys, aš pažinojau ir tokių. Ak, mote
rys! Jūs taip lengvabūdiškai susidedate su Blogais Žmonėmis,
kad ir žinot: toks kaip Bukas rytoj pat nudroš į kitus namus,
kur pasiglemš naują auką. Gėris gležnas, bejėgis ir - jam taip
stinga Blogio!
Gal jau užsnūsiu? Tik ūmai ryški kaip kometa mintis nu
tvieskia mano įkaitusią nuo bejėgiško pykčio gaivą: o ką, jeigu
ir aš susidėsiu su Blogiu? Pasidarysiu toks, kaip šitas Roma
nas Bukas, kuris, girdėti, cypina mano pačiutę ir lenda ten,
kur ir visi užkaušę vyrai, ne tik blogi. Ką? Juk ir aš galiu lyg
niekur nieko nueiti pas savo kaimyną, vandentiekio sargą Ja
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kovą Giedraitį, apsikabinti jo žmoną ir apsiauti jo kaliošais? Ir
trinktelėti per stalą - nešk arielkos, seni! Bet Jakovo žmona ne
bejauna ir visiškai neišsilavinusi, moka tik pasirašyti. Jie abu Jaša ir žmona - nieko nesupras. Tik suks galvas - kas jam pasi
darė?! Gaila senukų.
- Ne! - įtūžio banga sviedžia mane nuo kušetės iki lubų.
Ta pati šventa banga išlaužia duris, jos nulekia kažkur į Pra
no Juozapo žemę. Aha, virtuvėje jų nebėr! Nieko. Išmaukiu
penkis butelius alaus, išgeriu butelį degtinės ir su kirviu žen
giu tiesiai į savo miegamąjį, kur mano žmona kaip amazonė
joja ant Romano Būko, to eržilo, o šis visas putotas tik švokš
čia ir žvengia. Gana! švysteli ašmenys ir Blogo Žmogaus gal
va nusirita po stalu. Mano žmona suklinka iš siaubo, bet ir aš
jau esu tik Blogas Žmogus, gal net blogesnis už patį Romaną
Būką. Akimirka, ir jos daili galvutė nurieda ten pat. Gerai,
kad sūnelis nemato, pagalvoju ir išsigąstu, kad dar nesu Vi
siškai Blogas, dar kirba kaži kas. Bet tuojau nusišluostau kru
vinas rankas į Būko marškinius ir einu kviesti kaimynų - te
gul visi mato du begalvius nuogus kūnus ir ji) atskirai gulin
čias galvas, tegul! Juk jie jau nei geri, nei blogi - jie tik be
galvų!
Jakovas Giedraitis, suprantama, nepatenkintas, juk jau vėli
naktis. Bet stena, keliasi, eina; jam is paskos slenka ir jo beraštė
pati. Kur neis - argi kasdien tokie įvykiai senajam mūsų na
me?! štai įžengiam į miegamąjį, o jie abu - mano žmona artistė
ir buvęs dramaturgas - sėdi susiglaudę ant kruvinos lovos, laiko
savo nukirstas galvas ant kelių ir visiškai nekreipia į mus dė
mesio. Jiedu kažko barasi. A, jie neranda alaus ir cigarečių.
Jakovas, kaimynas, kiša pakelį „Primos".
- Degtukų! - niršta nukirsta Blogo Žmogaus galva. Kyšte
liu savo žiebtuvėlį.
Tai ką daryt? Ką daryt, klausiu! Juk žinojau, kad Blogis toks
gajus, kad jis atauga iš šaknų, iš menkiausio svogūnėlio. Žino
jau, kad dauginasi sporom, pumpuruoja, plinta vegetatyviniu
būdu. Bet kad šitaip! Kam tuomet gaminami kirviai?
Bet rytą Blogam Žmogui plėšia galvą, jis irzliai sako man:
„Nepyk!", duoda man tris m a n o rublius ir nepiktai pasiun
čia: „nu, marš alaus!" O žmona, artistė, jau seniai repeticijoje,
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tuoj „Žiurkių" premjera. Ir aš einu, sliūkinu. Juk aš vėl Geras
Žmogus! Geras, nes pats gavau įsitikinti: Blogis ne tik gajus,
bet ir amžinas. Taip man ir reikia... Kad bent to alaus nebūtų!..
Kur tau! Yra! Va, prieš penkias minutes baigė kraut tris sunk
vežimius.

TURKAS
^ M e i l ė s istorija

- Pone Piskau, kol jūs sėdėjote tualete, jums skambino kaž
koks turkas.
- Pliskus mano pavardė, jūs, Miką, puikiai tai žinot! Kas?
- Turkas. Pats prisistatė - turkas. Jis laukia jūsų prie minis
terijos durų.
Piskus, t.y. Pliskus žvilgtelėjo pro langą. Prie paradinių durų
iš tikrųjų stypsojo kažkokia žmogysta. Bet nepažįstama. Visiš
kai nepažįstama.
Turkas, turkas... Kažkoks neaiškus tipas. Turkas. Kodėl ne
arabas ar kinietis? Viešpatie! Taigi čia tikrai Turkas! Tik jo be
trūko! Pliskus negražiai susiraukė. Ponas Pliskus. Anoks po
nas. Valentinas Pliskus, smulkus valdininkas. Et, ką čia. Taigi,
Turkas! Aišku iš kur - vėl iš kalėjimo. Einu, šūktelėjo Pliskus
šiaudinei Mikos ševeliūrai. Lipdamas laiptais žemyn, galvojo:
vėl neišsisuksiu!
Jokių turkų Pliskaus giminėje niekad nebuvo. Nebuvo nei
gimtajame kaime, nei plačioj apylinkėje, šitą „turką" vienai jų
kaimo mergai padarė siauraakis kareivis. Veidas papjokščias,
akys - brūkšneliai. Turkmėnas buvo tas seržantas, o gal „kazakas". Merga ištekėjo už Simo, augaloto blondino skeltu smak
ru, bet vaikas gimė juodas ir gelsvas.
- Turkas! - išvydęs kūdikį tėškė Simas, bet vaiko neišsiža
dėjo. Turkas susilaukė dar penkių brolių ir seserų. Šie augo
šviesiaplaukiai, balti. Buvo mandagūs, darbštūs, dievoti ir tei
singi. Teisybė, koks trejetas iš jų irgi nuėjo šunim šėko pjauti,
bet mums tai tegul nerūpi.
Turkas augo sveikas, stiprus, užvertęs galvą skardžiai kva
todavo iš kiekvieno nieko. Davėsi po visus kampus, siuto ir
niekas nematė jo verkiančio. Buvo žiaurus - dar mažas vis praįfi

sėsi leidžiamas skersti gyvulius. Bobos žegnojosi. Ilgainiui kai
mas su juo šiaip taip apsiprato, bet Turkas su kaimu ne. Paau
gęs ėmė vogti sūrius, gvelbti vyrų padžiautą taboką. Ką pavo
gęs išdalindavo bendraamžiams - juk vogė ne iš skurdo. Kai
pasikinkęs arki) Simas atsiveždavo jį į turgų, daugeliui jis vis
dėlto atrodė dzūkiškai tauškiantis eskimas. Bet kai 1949 me
tais Turkas pradėjo lankyti to turgmiesčio mokyklą, apsiprato
su juo ir miestiečiai, kaip ir su daugel kuo, kas, rods, dar taip
seniai atrodė neįtikėtina. Su dažytomis karininkienėm, skais
čiai raudona vėliava ant savivaldybės mūrelio ir futbolo rung
tynėmis tarp garnizono ir gimnazijos. Kas gi čia keisto? Juk iš
buvusio čionykščio „Makabi" gyvas buvo likęs tik vartinin
kas Mulė. Dabar dar ir berankis.
Valius Pliskus, siuvėjo sūnus, su Turku mokėsi vienoje kla
sėje. O kai siuvėjas numirė, tetos atidavė Valiusį į mokyklos
bendrabutį. Turko ir Valentino lovos stovėjo greta. Žiemos nak
timis kambariuose iš burnos eidavo garas, o kibire užšaldavo
vanduo. Vieną naktį Valentinas pajuto, kad pakėlęs antklodę,
kažkas grabinėjasi apie jo kelnaites. Turkas, kas daugiau! Jis
taip spyrė niekdarį nuo lovos, kad nubudo visas kambarys.
Kitą dieną Turkas parodė jam smailą, aštrų strypą:
- Va! Tik prasižiok!
Valius jau norėjo pritvoti jį prie grindų, bet laiku prisiminė
- visi turkai klastingi! Miegantį nudurs! Tad sumurmėjo, kad
tylės, tylės... Kitąnakt Turkas jau drąsiai įsiropštė pas Pliskų,
ir šis, sukandęs dantis, leidosi čiupinėjamas. Turkas tik tyliai
inkštė ir krizeno. Kam nors pasakotis buvo jau per vėlu. Plis
kus irgi išsigalando tokį patį strypą. Šitą žinojo ir Turkas. Jie
du ėmė atvirai nekęsti vienas kito. Pliskus kūrė planus, kaip
atsikratyti „musulmonu", o šis kasnakt atlįsdavo į jo lovą. Ar
beveik kasnakt. Sudirgindavo Valentiną, ir tik pajutęs ant sa
vo rudų pirštukų sėklą, sukikendavo laukiniškai ir šmurkšte
lėdavo į gretimą patalą.
Jiedu lankė jau aštuntą klasę. Pliskus pagaliau atsiduso: Tur
kas įkliuvo plėšiant stiklo taros kioską - jį sučiupo, kažkur iš
vežė. Kažkur: į Vaikų koloniją, anuomet žmonės taip ir saky
davo. Pliskus atkuto, net pradėjo žaisti krepšį, bet kažkuo ne
įtiko mokytojui, iš komandos jį išmetė. Kartą naktį nubudęs,
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jis pajuto maudulį ir nejučia pats ėmė dirgintis. Buvo kur kas
maloniau nei tada,, kai šitaip darydavo Turkas. Netrukus vie
na ausimi kažką nugirdo apie onanizmą (vyresnieji tai vadino
„duoti į kumštį") ir baisiausiai nusigando: tai, pasirodo, ne tik
gėdinga! Atseit nuo tokio dirginimosi išdžiūsta visi stuburo
smegenys ir visai dar jaunas žmogus mirštąs. Mirti Fliskus siau
bingai bijojo, bet naktį neištvėręs pagundos vėl džiovindavo
stuburą. Kad būtų žinojęs ar bent nujautęs, kad šitaip smagi
nasi didžiuma bendrabučio berniukų, jam, žinoma, būtų buvę
kur kas lengviau. Ir malonumas būtų buvęs didesnis.
O,
kad tik tai. Nejučia prisilietęs prie kokios mergiūkštės.
Valentinas Pliskus visas nutirpdavo, sustingdavo į kuolą, o jei
per fizinio auklėjimo pamokas ji netyčia prispausdavo kokia
krūtiningesnė mergiotė (pavyzdžiui, bėgant kombinuotas es
tafetes, ar mišrioms komandoms žaidžiant krepšinį), sėkla aki
moju išsiliedavo į kelnaites. Todėl mergaičių Pliskus vengė kaip
ugnies. Bet mokykloje niekas nieko nepastebėjo. Užtai vasarą,
parvažiavęs pas tetą, Valentinas irgi baisiai kentė. Gerai, kad
už kluono ji užmatė teta. Gerai, kad ne kas svetimas. Po to jis
ištvėrė beveik tris savaites, bet paskui, beveik jau įtikėjęs „per
gale prieš save", vėl ėmė daryti tą patį...
Rudenį į miestelį parsirado Turkas - paaugęs, bet Pliskui
vos iki peties. Užtat dar piktesnis, dar ūmesnis. Su cigarete už
lūpos. Su randeliu virš antakio ir pigia grandinėle ant beveik
juodo kaklo. D ar be dviejų priekinių dantų.
Ėjo gal 1957 metai, o Turkas iš kažkur jau sukrapštydavo
pinigų pigiausiai degtinei ar vynui. Jis pats susirado Pliskų ir
tarsi nutarė atsidėkoti jam už seną skriaudą. Dar šiltą rugsėjo
pabaigos pavakarę nusivedė Valių i menką pašiūrę netoli Ne
muno. Ant priplėkusių šiaudų jų ten jau laukė trys šiaudagaliais apkibę laumės. Susivėlusios, pusgirtės, gerokai vyresnės.
Jie gėrė degtinę. Turkas brązgino gitarą ir dainavo blatnas dai
nas. Pliskui pakuždėjo, kad imtųsi Rudės - papinga! Valenti
nui, aišku, nieko neišėjo, kelnaitės sušlapo nė nepradėjus. Bu
vo gatavas sudegti iš gėdos. Ne, veikiau iš apmaudo. Juk taip
geidė! Sapnuodavo, kūrė planus. Ačiū Dievui, Rudė viską su
prato: paglostė galvą ir pasakė: ateik ryt. Kitądien viskas sekė
si kur kas geriau. Valius pasijuto vyru. Nieko dabar daugiau
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negeidė, tik šitos šlakuotos, tikrai negražios žergenos. Ji visko
jį išmokė, o jis galvą už ją būtų guldęs. Tik Pliskaus galvos
Rudei visiškai nereikėjo. Rudė tik juokėsi ir glostė jo galvą.
Buvo gal septyneriais, o gal ir daugiau metų vyresnė. Ne mo
tina, bet. Vakarais Pliskus stovėdavo parke, prie šokių aikšte
lės tvoros, ir pavydžiai žiūrėdavo, kaip jo Rudę šokdina vai
ruotojai, kareiviai ir šiaip įkaušę bernai. Ji pamatė, uždraudė
jam vaikščioti \ parką, bet Valentinas vis tiek ėjo. Jis buvo ne
bjaurus vyrukas, ne viena kur kas dailesnė už Rudę būtų suti
kusi su juo pasivaikštinėti po krūmus, bet pačios tokios nesisiūlo. O jam reikėjo tik Rudės ir nieko daugiau* Ko gero, šitaip
neretai būna - atgrasumas ir palaidumas traukia stipriau nei
du jaučiai. Ir vėl viskas tik per Turką, vien per jį!
Vieną vakarą po šokių jis neiškentęs pasekė Rudę. Ją nuly
dėjo kažkoks tekintojas ar technikas. Netoli ši pora nuėjo - žen
gė vos kelis žingsnius nuo tako. Pliskui aptemo akys, baisus
kvaitulys suėmė vaikiną - apgraibom suradęs patakėje akme
nį, jis vožė tam drigantui per viršugalvį, ir tas susileido tiesiai
ant pusnuogės, užverstu sijonu Rudės.
Valentiną irgi išgabeno į koloniją. Galvų jis ten nedaužė pramoko staliaus darbų ir po metų sugrįžo namo. Jam ėjo sep
tyniolikti. Dabar jau pati Rudė susirado Pliskų. Kelias dienas
jiedu bastėsi paupiais, gėrė vyną ir žaidė savo žaidimus. Už
ėjus liūtims, įsitaisė pas kažkokią bendrabutyje besiglaustan
čią Rudės draugužę, bet juos visus iš ten greit išgujo komen
dante.
Atitarnavęs „strojbate", į gimtmiestį Pliskus nebegrįžo. Sos
tinėje baigė Finansų ir kredito technikumą - galvą visuomet
turėjo gerą. Gavo pusėtiną darbą ir net įstojo į užakinį kažko
kios aukštosios skyrių. O Turkas vėl sėdėjo kalėjime - šįkart
už grobimą itin stambiu mastu; žinią Pliskus patyrė iš vieno
bendro pažįstamo. Kai pagaliau išėjo, tuojau aptiko Pliskų, sa
vaitę pas jį gėrė ir miegojo, ėmė vedžiotis savo iki užkulnių
tatuiruotus draugelius ir neaiškaus plauko Veneras. Vis siūlė
kokią ir Pliskui, bet šis tik purtė galvą. Tik purtė galvą.
Praslinko nemažai metų. Valentino Pliskaus gyvenimas
daugmaž susiklostė, jei taip galima pasakyti. Dirbo Finansų
ministerijoje. Tai kas, kad pačiu menkiausiu tarnautoju. Tai

kas, kad šiaudaplaukė Miką vadina jį „ponu Piskumi". Pliskus turi žmoną, 3 kambarių koop. butą, du vaiku, „rupūžietį",
t.y. „zaporožecą", valdišką tarnybą ir kruopščiai slepiamą, ne
dailią meilužę. Tokia nebylė, auginanti gėles. Kažkuo panaši į
Rudę. Kas iš to! Žmona pikta, amžinai niūri, Pliskų vadina tik
„ubagu", pati vaikšto skylėtom kojinėm ir net vaikams šykšti
mėsos. O ir vaikai! Godūs, atžarūs ir jau sukti. Pliskus apsime
ta, kad ničnieko negirdi ir nemato. Iki pensijos jam dar ketu
riolika metų. Daug!
Tai mat kaip: Turkas vėl pasirodė. Valentinas Pliskus pla
čiais žingsniais lipa žemyn. Būsimu susitikimu, aišku, nė tru
putėlio nesidžiaugia. Tik žino - veltui slėptųsi.
Turkas, kas gi daugiau! Sveikinasi, šiepiasi iki ausų, žybsi
metaliniai „fiksai". Tik vienas kitas žilas plaukas, šiaip vis dar
juodvarnis. Kaži, ar tie tikrieji turkai irgi tokie?
Jie sulenda į „rupūžietį", važiuodami plepa niekus, nenuo
širdžiai juokiasi, bet Pliskus juk nujaučia, kad geru visa tai ne
sibaigs. Ne, bijot tai nebijo, bet. Pliskus pastato savo mašinėlę
į skardinį garažą ir prašo kaimyną pametėti juodu iki kokios
kavinės. Už pinigus, už pinigus, žinoma!
- Jokių kavinių! - šiepiasi bjaurusis Turkas. Matyt vėl bus
ką šlykštaus sumanęs. - Aš pats tave kai kur nuvešiu!
E, pagalvoja Pliskus, argi ne vis tiek! Juk nebeatstos. Ge
riau jau iškart sutikti su viskuo, pakentėt vieną vakarą. Bet tik
vieną, vieną ir gana! Jie važiuoja ir važiuoja jau ir priemiesčių
lūšnos retyn eina, kažkur visai netoli griaudėja kylantys ir be
sileidžiantys karo lėktuvai. O gal ir šiaip lėktuvai.
- Matyt, čia jų lizdai netoli! - kvatoja Turkas. Jis vis dar gra
žiai dzūkuoja. Atrodo, jau spėjęs kauštelėti? Lėktuvų griaus
mas palieka užnugaryje, aplink vieniši, žemėn susmegę na
meliūkščiai. Per tokį purvyną žmogus nebenori toliau važiuo
ti. Beveik pusvalandį jiedu klampoja pėstute.
Pagaliau įlenda į tokią pakrypusią trobelę, {eina, sėda, Tur
kas iškart trenkia ant stalo butelį ir kaži ko gudriai mirkčioja.
Išmeta po stiklą, po antrą, ir šit - iš už margos kartūno užuo
laidos, skiriančios virtuvę nuo kambario, išlenda vienmarški
nė, susivėlusi moteriškė. Eina prie stalo, neraginta užsiverčia
stiklą ir išgeria. Tada įsmeigia balkšvas akis tiesiai į Pliskų.
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Piiskus išsprogina savąsias - čiagi kas tokia? Iš kur šita raga
na? Nagi, nagi?.. Po galais, taigi d a Rudė, anava ir randas ant
skruosto matyt! Piiskus nušvinta ir tuojau susigėsta. Dar vis
netiki - jau apkaušęs pakyla, pačiupinėja jos murkšliną rūbą, o
tada ir liulančią krūtinę. Rudė, ta pati! Pirmoji jo moteris, pir
moji gyva meilė. Stovi abu ir šypso. Net Turkui graudu iš ge
rumo - jis, ne kas nors kitas, suorganizavo šitą susitikimą. Vi
sai neklastingai šypso Turkas, gal jau ir jis sensta? Va, rodos,
tuoj ašarą nubrauks. Bet tik išgeria, vėl prisipila ir peša dūmą.
Susidaužia droviai ir Rudė su Pliskumi.
- Pora kaip tvora! - šaukia patenkintas Turkas ir stumia juos
už to margo kartūno. - Kak pit dat!
Turkas dar kažką šneka, o Piiskus virpėdamas iš geidulio
jau šlamina drabužius. Rudė pati nusitraukia tą savo univer
salų drabužį - marškinius paltą. Oi, kokia! Išplerus, pabrin
kus, antai mėlynė, kraujosruva po krūtim, dar labiau šlakuo
ta, tik Šlakai dideli kaip beržo lapai, nieko! Juk jiedviem taip
gerai sekasi ant marginiu užtiestos geležinės lovos, taip gerai,
kad net Turką pavydas ima.
- Baikit, baikit, besarmačiai! - niurzga jis, bet pora sukibus
kaip varlės pavasarį - nieko, išskyrus savo kurkimą, negirdi.
Su cigarete metaliniuose dantyse, su stikleliu rankoje, Tur
kas praskleidžia kartūną ir kurį laiką pritariamai kinkuoja gal
va ir muša į taktą aulinio kulnimi. O, jis nė truputėlio jiems
nekliudo. Piiskus su Rude banguoja, iriasi, kyla ir leidžiasi,
stena, murma negražius žodžius - jie dar labiau dirgina jau
vystančius mylimųjų kūnus. Tiesa, Turkas jau spėjo kužtelėti
- Rudė irgi visai neseniai grįžo iš Moterų kalėjimo. Tokios su
geba išsilaikyti net ten.
Bet Turkui jau pabodo stebėti tokį ilgą jų meilės šokį.
- Baikit, baikit! - ragina jis. - Aš irgi ne mergos vaikas!
Turkas žengia žingsnį priekin, ir jau sagstosi kelnes. Juk jis
čia šeimininkas, ar ne? Plekšteli Pliskui per nugarą. Bet čia pat
gauna tokį kirtį, kad iš nuostabos susmunka ant prišnerkštų
grindų. Iš kur tiek jėgų? - pats savimi stebisi Piiskus, iš kur?
Turko delne spragteli, iššoka balta geležtė - slidi ir alkana. Bet
Turkas tuoj suvaro peilį į durų staktą. Ir kad užsikvatos!
Oi, Valiuši! - netveria jis, susiėmęs už pilvo ir čiumpa Va
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lentiną Pliskų į savo nusikaltėlišką glėbį. - Myliu aš tave! Oi,
kaip aš tave myliu! Ir tave, Cecile! - Pliskus tik po šitiekos me
tų išgirsta, kad Rudė turi vardą - Cecilija! - O ar acimeni, Vale
li, kaip aš tau...
Pliskus vėl užsimoja, Cecilija pagauna jo ranką, padeda sau
ant pilvo ir sako:
- Nu gerai, gerai, vaikai, airiam gert!
Turkas atlupa naują buteli „agdamo" ir visi trys skaniai
geria. Trys jau nebejauni, sudiržę ir daugel ko kandę sugėro
vai. Visai neaukštai prašvilpia karo lėktuvas. Jie dar neseni,
bet geriausieji jų metai jau tiutiū. Trys seni seni pažįstami Trys
liūdni meilužiai, trys vargšai.
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HERBERTAS
FON STEINAS,
LITOGRAFAS
te* 5 t r i c h a i p o r t r e t u i

Antai, jis neskubiai leidžiasi Latako gatvelės nuolydžiu.
Tuojau pasuks Rusų gatviūkšte ir išnirs ties Prečistos cerkve.
Va ir išniro, matot? Jis, Herbertas fon Šteinas, 46 metų litogratas mėgėjas. Kilmės priedėlio „ton" jo tvarkinguose dokumen
tuose, deja, nėra. Bet visi, o pirmučiausia pats Herbertas, taip
apsipratę su cuo „ton", kad net paštininkė, atnešusi honorarą
iš Odesos ar Venecijos, nieko nebesako, kai pildydamas for
muliarą, litografas nejučia brūkšteli parašą - „fon Šteinas". Jis
nei žydas, kaip kai kas gal norėtų, bet ir ne vokietis, kaip ma
no Luiza, miela prancūzaitė, studijuojanti Užupio papročius
bei architektūrą. Šteinas ir tiek. Be to, litografas.
Jis nei pasipūtęs, nei akiplėša, bet visas Herberto fon Štei
no gyvenimas - nesibaigiantis nuotykis. Luiza žino geriau, ga
lit paklausti. Aibė laimingų atsitiktinumų, malonių nesusipra
timų, stulbinančių sutapimų ir t.t. Butą ir nuogo fatalizmo.
štai jis giliai mąstydamas grįžta iš naktinio Litografų GmbH
kongreso. Vėjo gūsiai stiprėja, girdėti klaikus traškesys. Už trijų
minučių prasidės ledonešis, bet menu žmogui nė motais. Tik
minėtoje Latako gatvelėje litografas sportuoja - žaibu pralekia
geležinį tiltą, o grįžtelėjęs kitame krante, nustėrsta - nebėr til
to! Vilnelė nusinešė.
Menkniekis, sako litografas savo gausiems mokiniams. Jis
pasakoja apie gausius susitikimus su d vašiomis, kvazikentaurais, rafinuotomis Siamo dvynėmis, amžinai girtais demonais
- mokslas čia, sako Herbertas, dar bejėgis! Jis mini neatpažin
tus griuvėsius 17-ame Lydos plento kilometre. Tai menas, aiš
kina jis, nuvyksim ten kada! Jo klausytojos - daugiausiai jau
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nos, iš namų pabėgę mergaitės, panūdusios žūtbūt tapti litografėmis. Tokios liesos paauglės, mandagios ir plokščiakūnės.
Visos labai atidžiai klauso, ką šneka Maestro. Kai kurios net
užsirašinėja. Herbertas Fon vartoja jas vietoj litografinių ak
menų* Tai padeda susikaupti. Užtat kiekviena pradedančioji
kasdien gauna po litrinį butelį pasterizuoto avies pieno, o to
liau pažengusios - po du tris butelius alaus. Sąlygos kenksmin
gos, nes tik reta mačiusi, kaip iš tikrųjų atrodo litografinis ak
muo ir kas iš tikrųjų su juo daroma. Daugeliui tas akmuo nė
nerūpi, nors mokytojas vis žada nusivesti į miškelį ir parody
ti. Pats Litografas geria tik karštą virintą vandenį su jūros drus
ka ir gryną degtinę, atmiešdamas ją kartais mėtų ar anyžiniais
lašais. Tai irgi padeda.
Šeštadieniais, o neretai ir vidury savaitės, Herbertas fon Štei
nas truputėlį slapta vyksta į 17-ą Lydos plento kilometrą. Ten,
šalia sugriuvusios sodybos, į dangų šauna puikūs barokiniai
griuvėsiai. Tikri, angliški griuvėsiai. Juos fon Šteinas susimū
rijo pagal seną ispanų graviūrą. Pats užmiršo - Dorė ar Chardino? Kruopštus, alinantis triūsas. Vienui vienas. Devyneri me
tai savanoriškos katorgos. Užtat viskas sava, miela. Griuvė
siai tai kyla, tai griūva. Toks mat sumanymas. Ne, iš tolo atro
do tikrai niūriai ir nepaprastai tikroviškai. Nors viskas iš putoplasto, faneros, kartono ir drobės. Vaikščioti ten jau pavojin
ga ir ne vien dėl to, kad ant sausos šakos kabo griaučiai su
kraupiu užrašu - „Eisi - galą gausi!" ši narsi natūra pravers ne
vienai kartai. Žalieji jau globoja fon Šteino griuvėsius. Viskas,
kas mums atrodo keista, mėgsta kartoti savininkas, keista tik
iš pradžių. Vėliau apsiprantam ir netgi pamilstam.
Bet kas mums rūpi kažkokie trenkti griuvėsiai! Ir pasaulio,
ir griuvėsių istorijoje aibės tokių pavyzdžių. Beje, kas mums
darbo, ką litografas veikia su savo kontingentu? Galiausiai ar
verta, kad ir nepiktai, šaipytis iš to žodelyčio „fon"? Laimin
gas tik tas, kurio nei gyvenimas, nei darbai nekelia perdėto
smalsumo. Toks žmogus jau amžinai apsaugotas nuo įtakų,
mėgdžiojimų, brutalių poelgių ir netgi savižudybės, nuolat ty
kančios meno žmonių ir bedarbių. Nors Frau Mirtis vis tiek
slampinėja aplink. Kas be ko.
štai Herbertas fon Šteinas gražų sekmadienio rytą savo kie
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me kelia inkilėlį. Kieme neauga nė vienas medis, todėl kėlikas
lipa ant stogo ir ilgą kartį su inkilu pritvirtina prie kraigo. Dar
atramėlę primuša, kad paukščio butas įgautų deramo stabilu
mo. Baigęs darbą, prisėda ant įkaitusio stogo, prisikemša pyp
kutę, užsirūko ir kantriai laukia šnekučio. Tuojau, žinoma, už
snūsta, nusirita nuo stogo, še tau. Kitas vietoj būtų gatavas,
bet Herbertas Fon šlumšteli tiesiai į vos siūbuojantį hamaką,
kuriame romaną skaito narsi senmergė Potencija Vinokur. Mo
teris tik suniurna, paseilina pirštelį, atsiverčia naują puslapį,
truputėlį pasislenka ir abu gražiausiai snaudžia toliau. Nepa
žadina nė varnėno giesmė.
Et, visa tai niekeli. Esminiai dalykai iškart niekad nepaste
bimi, kaip ir lėtai veikiantys nuodai - švinas, kancerogenai,
prastas ūkiškas muilas ir litografinės virtuvės padažai. Visa
tai nesunkiai būtų galima išsiaiškinti su ihaestro Fon prie di
džiulės taurės „Pomerančų" ar „Imbierinės" degtinės, bet to
kių svaigalų krautuvėse jau kadų kadės nebėr. Žinia, galima
medituoti ir prie puodelio paprastos degtinės. Liūdnai žvel
giant į nesaugią ir neapsaugotą aplinką arba stebint, kaip per
šalusi pusnuogė mokinė, gūdžioje dirbtuvės perspektyvoje,
monotoniškai šiūruoja ąžuolines grindis, kurias vis tiek suės
ėduonis ir prarastas laikas. Arba sekant, kaip iš plyšio išlindęs
tarantulas pastoja kelią paprastai vorienei, paprasčiausiai iš
prievartauja ją ir eina lubomis į Niekur. Litografai lubomis ne
vaikščioja. Kiekvienas turi savo Everestą.
Turi jį ir Herbertas fon Šteinas. Jį, tiesa, jaudina ir Rytų ko
vų metodika, vilioja džiunglės, safari, nukleininės rūgštys. Ak,
jis mielai pasikalbėtų su tuo šauniu Švedijos varnėnu, tik kur
išmokti paukščių kalbą? Tiesa, kelias frazes Herbertas jau mo
ka! Andai Litografų konsiliume jis nei iš šio, nei iš to paleido
tokią trelę, kad visi tik aiktelėjo. Fijūt, fijūt, drrrrrrrrr!
štai beveik ir viskas.
Išsiskirsim, tarsi nieko nepasakę apie Herbertą fon Šteiną žmogų, pilietį, litografą. O į tą laiką jam stuktelėjo 50 metų!
Tai kurgi toji esmė? Po vištos uodega? Vargu. Ir ničnieko nau
jo? Nieko?
Ką. Maža jums nunešto tilto? Griuvėsių maža? Švedijos pi
lietybę saugančio šnekučio ir Potencijos Vinokur? Et, jums vi
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sąlaik maža. Tik duok kokių pikantiškų smulkmenų iš įžymy
bių gyvenimo. Kad ir tos balanos storio mokinukės litografės.
Tikriausiai jau velniaižin ko prisigalvojot? O ten tik sunkios
litografijos pratybos, mankšta, pieno ar alaus žalias butelis. Jos
rašo eiles ir siunčia jas į paauglių žurnalą. Atsakymus joms
siunčia magistrė Annabella Lee ir bakalaure Onega Mažgirdas. Kartais parašo ir Doloresa Lust, redakcijos valytoja. Taip
bėga, skuba dienos. Egzemplifikacijos, manau, gana?
Malonus skaitytojau! Verčiau apsidairyk aplink save. Kiek
pasėtos žolės išmindžiojai? Ar moki naudotis WC per atstumą?
Kiek nepažintų dalykų!.. Ar iškėlei bent vieną lesyklėlę? Et.
Beje, šį šeštadienį litografas Herbertas fon Šteinas vėl vyk
sta j 17-ąjį Lydos plento kilometrą. Šįkart važiuoja ne tik mo
kinės, spauda ir gaisrininkai, bet ir mokinių tėveliai. Pažintinė
ekskursija. Vyks grandiozinis renginys - Didžiojo Donžono
griūtis. Išvykstame priemiestiniu autobusu arba dyzeliu. Va
žiuojame iki Jašiūnų, o nuo ten jau ranka paduoti.
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PAGEIDAVIMŲ
KONCERTAS
** I š b u i t i n i o

radijo

istorijas

Ar patogiai guli, giltinėle? Žiūrėk man, viską pasiimk iš
kart! Kad paskui nereikėtų kilotis, kuistis, inkšti, kasytis ir vartaliotis. Va, peleninė dar. O dabar cit! Tuoj prasidės Pageida
vimų koncertas. Kaip visuomet jis transliuojamas sekmadie
niais, perpiet. O mudviem pats laikas pailsėti - kada vakar gulėm? Variau ir variau tą tavo draugužę su kažkokiu... lauk!
Bet aš viską prisimenu - šiandien sekmadienis ir tuojau prasi
dės. Ko dar nepatenkinta? Gulėk, kad guli ir cit! šiandien tai
jau nieko nebeįsileisiu. Nekaršta, nešalta, musės dar nekanki
na, tyku... Tai ko dar? Baik burbėt! Tau kakot ant to koncerto?
Na, na, žiūrėk... Kad nereikėtų paskum cypt. Geriau išgeriam
po kaušeli ir klausom... Va, jau pradeda: mylimai motutei, su
laukusiai...
Žinai, kaulėtoji, šiandien tu man beveik patinki. Ir tos mė
lynės po akimi, atleisk, jau beveik nematyti. A? Tai ko vakar
draskeisi, šūkavai? O, gerai nutekėjo! Gal aš pats padariau žiau
rią klaidą, lįsdamas čia pas tave į šitą rūsį. Kas dabar žino.
Sakai, galiu keltis ir varyt? Kada nors taip ir padarysiu. Gal
net rytoj. Aš inteligentiškas žmogus - nesakau, kad inteligen
tas, ne! - mačiau ir geresnio gyvenimo. Bet būta ir blogesnio,
čia tu visiškai teisingai pastebėjai. Koks romanas išeitų iš ma
no gyvenimo! Gal net kaži kas panašaus į Raskolnikovo, gir
dėjai tokį? Žinoma, iš kur tau! O juk lietuvis parašė, Dostojev
skis. Dar kinas toks buvo, dvi serijos. Žinai, aš pažįstu kelis
rašytojus - jie ateina priešpiečiais prie turgelio alaus pagerti.
Aha, tas irgi. Su randu. Laka, laka, paskui eina namop ir rašo,
rašo. Kitas toks ir sako - žinai, aš alaus tai nelabai, ateinu čia į
žmones pasidairy t, t i p a ž ų ieškau. Durnius! Taip gali gaut
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į muskulus, kad visi rašymai išdulkės! Bet aš manau, kad čia
ne visiškai tiesa: parėję namo, jie laka toliau, o rašo - jei suvis
rašo - naktimis. Tie rašytojai, manau, žmonės kaip visi... kai
prispirta, nueina už kampo ir čiurškia... ką, netiki? Beveik to
kie patys ubagai kaip ir mudu, ne visi žinoma. Cit, sakau! Ar
gali patylėt? A... dabar vėl burbės... broliukui, tarnaujančiam...
Iš pradžių jie visada patenkina tuos, kas prašo kokių neva liau
diški^ paskum paleidžia klasikos - Čaykofskio, Bize dar... na,
o ant galo duoda ir liuks dainų. O tam saulėtam pajūry! Pra
bėgo mūsų dienos svaigios! Nu? Girdėjai tokią? Gal ir šiandie
dar duos. Va, dabartės irgi nieko: „Oi, ta skaaarelė baltaaaa!"
Nieko. Bložės žodžiai. Mačiau sykį Bložę. Ne, ne prie turgelio,
ką tu! Teatre. Mažiukas, toks, juodas, su juostele, kaip indė
nas. Kaip obelėlė, sodo žiedais nuberta. Ar tu, kūtvėla, pasvei
kinai kada savo motinėlę? Aha! Gal nė neprisimeni, kad tokia
gyva dar? Žinoma, kelintas Čia mano reikalas, čia tu teisingai.
Jei nori žinot, gėriau aš kartą rudenį su tokiu iš radijo. Radijo
ir televizijos komiteto. Visi mes ten, sako, lakūdros! Atviras
toks vyrukas. Jis man ir pasakojo, kaip jie tuos pageidavimus
ruošia! Pirmučiausiai atsirenka visokių veikėjų, nusipelniusių,
laiškus. Būtinai privalo būt ir iš miesto, ir iš kaimo. Ir kad vis
ko būt proporcingai - klasikos, estrados, liaudiškos... Jei jau
prieina prie paprasto žmogaus, tai žiūri amžiaus. Gerai, jei tau
90 metų, tada tu pirmas. 89-eri, jau antras, ir taip toliau. Tau
neįdomu? Gali, aišku, ir neklausyt. Tarkim, aš pats čia sau pa
sakoju. Galiu, beje, ir patylėt! Galiu net išeit! Va, išgeriu vyną
ir varau. Ką tu, gegute, be manęs darysi? Žinoma, iš pradžių
gal ir nepražūtum, net trins tave kas tik norės ir netingės!.. Čia
faktas. Klausyk, jei tu į mane dar taip žiūrėsi... aš galiu ir su
pykti Geriau nenorėk šito. Leisk man ramiai klausyt pageida
vimų. Vergų choras, aš žinau! O, tėvyyyneee! Ištrauk pinigiiiinęęę! Duok, tėvyyyne, degtinėėės ir vyyyynoooo! Cha, muzi
ka ramina mane kaip ir visus gyvūnus. Paukštelius beigi žvė
relius, cho! šitai va, irgi nebloga. Gromatėlę parašiau, para
šiau! Ar esi, varle, kada gavus gromatėlę? Na, nebent šaukimą
į teismą, ar ne? Sakalėlio paprašiau, paprašiau!.. Nunešššk! O
ką mum, sakyk, daugiau daryt? Televizorius jau antri metai
kaput, kas tau jį sutaisys. Niekas. Kai pagalvoji, gerai ir tas
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taškas radijo. P u š k ė , anot amžiną atilsį močiutės. Baterijų
nereikia, viena. Srovės irgi neima, antra. Jei prasidės karas,
kaipmat praneš, tu pirmas sužinosi! Net Pageidavimų kon
certą nutrauks, jei prisireiks. Ką j i e m s reiškia! Tas vyrelis
iš komiteto sakė - mes turim gatavus įrašus v i s o k i a u s i e m s
atvejams. M i g o m galim paleist, jei kas. Tik kam mums laukt
žinių? Geriau akis užsipilt. O jie tegul sau groja ir dainuoja.
Mes patys padvesim šitam požemy - vasara, o vis tiek drėgna.
Čia šalta, ar girdi tu! Nerūkyk lovoje! Kiek kartų perdien šitas
taškas praneša - sudegė rūkydamas lovoje. Dabar jie jau pa
mažiukais pradeda skelbt, kas ir kaip. Žinai? Tokie taškai net
kalėjimuose kabo. Net mirtininkų vienutėse. Viskas iš eilės žinios, koncertai, interviu. Neįjungsi tik kada nori, kaip mes,
ir neišjungsi. Kai užeina, skaito savo įsakymus ir parėdymus,
šiaip duoda ir muzikos paklausyt. Ten, žinai juk, ir pripratau
prie šitų pageidavimų. Būdavo klausai ir galvoji: o kad dabar
imtų ir prabiltų: tokia ir tokia šitą dainą prašo atlikti tokiam ir
tokiam, šiuo metu bausmę atliekančiam Lukiškėse... Rasose...
Pravieniškėse... Kad ir klasiško ką, nesvarbu. „Vergų chorą",
pavyzdžiui... Ne, taip nebūna. N e p o l o ž e n o ! Ne, ką aš čia
- žmonės laisvėje po pusmetį laukia, o čia... nu ne, nėr ko no*
rėt Bet p u š k ė kiekvienoj kameroj, sakau tau. Groja, kalba,
trrr, nutilo... žiūrėk, jau „operas" kviečiasi pas save.
Žinai, ką aš galvodavau sekmadieniais, nuvirtęs ant narų?
Nu! Apie tave - mažiausiai. Paklausyk: galvoju, išeisiu iš šito
narvo, prisipirksiu - galvodavau taip - baltos duonos, sviesto,
marmelado, sūrio, dešros, cukraus, arbatos... Storai storai už
sitepsiu sviesto, ant viršaus krausiu sūrį, o ant sūrio dar sočiai
uždrėbsiu to marmelado - slyvų ar obuolių, nesvarbu! Ir ger
siu arbatą - taip: paprasčiausią arbatą, nebūtinai vien čefyrą.
Žiautarosiu neskubėdamas niekur ir klausysiuos Pageidavi
mų koncerto... Ir, galvodavau, imsiu ir pats parašysiu į radiją,
pats sau pasiųsiu kokį muzikinį sveikinimą. Kad ir išgalvota
pavarde, aš tai vis tiek žinosiu. Na, sakykim... Stasiui Rėklai
čiui Vera Kaizer siunčia... Rėklaičiui, gyvenančiam Užupyje,
Marytės Margytės gatvėje... ne, nei gatvės, nei numerio jie nie
kad nesako... siunčia... ką man galėtų pasiųsti? Kaip manai?
Gal tą, žinai? Kur eeeiniii?.. lietaus lašai ir šaltas vėėėėjas! Bet
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nieks tavęs, bla, nesugrąžins, o tu man laime būt galėjai! N i
c h r e n a !Jooo, šitą dažnai duodavo. Kuuur aini? Nepasimesk
nežinomybėėėj, Eterio bangom! O, atrodo, aš vėl apsinešiau?
Tu nebenori? Nu, miegok, miegok. Paskui mudu nu varysim
velnią į pragarą dar kartelį? Kaip tas dekameronas, cha, cha,
rašė! Miegok! Bet sumyk kartais - man atrodys, kad kažkas
klausosi, vis smagiau bazarint. Nežinau, kas man yr, vos tik
užsipilu akis, man būtinai reikia išsibazarint. Bazarindavau ir
bazarinsiu! - kaip pasakė vienas rašytojas. Norėjo apie mane
parašyt, bet greit apsigalvojo. Sako, aš tik humorą pilu, gali
tau nepatikt. O, tu atsigavai, šeškuti? Malonu matyt! Tuoj, tuoj,
tau priklauso! Imk! Sprok! O aš pasidarysiu „joršą" - smogs
stipriau... Tuoj baigsis šita simfonija ir jau prasidės gražiausia
dalis. Čelentano! Pugačiūcha! O Vysockis va kaip dainuoda
vo:

-

A u psichov žizn, tak by žil liuboj
chočeš spat lažis, chočeš pesni poj!
Predastavlem im vrode by litera
kūmu ot Stalino, nu a komu ot Gitlera...

,

Nu, ir taip toliau. Va, Čelentano jau baigė. Nu, ką jie dabar
tom savo eterio bangom pasiųs? Norėčiau dar išgirst tą „Grįž
ta vyrai", Valiukevičiūtė, atrodo, dainuoja. Grįžta vyrai! Tar
tum vėjai! Aišku, čia ne apie mus* O! Klausyk! O! Pataikyk tu
man taip! Dainuoja! Pasuk garsiau! Kaip pirštu į akį! Galima
sakyt, specialiai man. Uch, gaila, garsiau neima, viskas. Tar
tum vėėėjai! Grįžta vyrai tartum vėjai! Net nugara pašiurpo.
Būk sveika! Tartum vėjai! Gerrrai! Tylėk, nekriok! Paskaudės
ir... Nereikia tiek lakt. Dar! Tartum vėjai! Nu, reikia keltis gal.
Ei!.. Ei! Kas tau, giltinėle? Amm! Atsiliepk, sakau! Kas tau yr?
Bla, taigi ji gatava! Kriokė, kriokė... pala! Te! Te! Per žanduką,
dar! Nugi tikrai., gatavutė! Nė krust. Ehe, reikia greičiau nešt
iš čia muilą! Tik, dovanok, paimsiu iš tavęs tuos tris rublius.
Žinau, kur turi užsikišus, va ten... štai! Ei! Kekšiuk! Baik dras
kytis! Nu ir kūrva tu! Maniau, tikrai ambo. O ji! Aš kapt, ji capt! šitaip apsimest! Krutinau, varčiau, per žanduką skėliau!
Negėda, karvute? Nu kaip nesikeiksi! Te tau, tee! Žliumbk da

bar! Nu, gerai! Pajuokavom - gana. Trirublė vis tiek pas mane.
Einu, parnešiu dar alaus. Tu pati nueisi? Kada gi mums užte
ko? Vakaras dar kaži kur! Tik m i g o m grįžk! Nu ir Pageida
vimų koncertas, tokio dar nebuvo! Tai eini? Va, imk šešiolika
kapeikų, paimsi „primstono" kartu. Kaip katė... tikra katė! Jau
pastirus, jau vėsta ir kad šoks! Nieko... nieko... ne šiandien, tai
rytoj... niekas nežinom kada... visa laimė. E, ar ne vis tiek? Tik
prisinervinau... širdis va kaip muša... vis per tave... kaip mu
ša! lauksiu dabar alaus... alaus... viskas, gana... miegu... jau mie
gu... m ie...............
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DUGNAS
te P a t i e k a l o „ Ry ž i a i k o r ė j i e t i š k a i " r e c e p t a s

Drauguže mano! Tu sakaisi žinanti, kas yra Dugnas? Na
gi? Dugnas, tai beveik tas pat, kaip ir Kitas Gyvenimas, sakai,
kresteli kaštonines garbanėles ir, kad nematyčiau resvų dan
tukų, nusisukusi kvatoji. Kvatokis kiek patinka, bet jei atsi
dursi tikrame Dugne, oi srūsi karčiom ašaromis! Krauju ten
srūsi ir druskingu prakaitu - jis nuėda visus dažus ir negra
žiom dėmėmis pasklinda ant drabužių, paklodžių, grindų...
Nors...nors tu gal jau žinai, kur yra bent įėjimas į Dugną.
Taip netikėtai užsukai - o sakiau juk, neik! - į mano nuomoja
mą mebliuotą būstą Mauritanijos gatvėje, drąsiai pravėrei plo
nos faneros dureles į mano valdą, apsidairei dar, šniurkštelėjai
nosele ir apalpai! Neištvėręs nuo lentynos nukrito Šlapoberskio
„Vokiečių-lietuvių kalbų žodynas", tuščias butelis nuo alaus ir
batų šepetys. Tu nualpai! Vis nuo to tvaiko, troškaus oro, iš po
nios Klein-Komar virtuvės sklindančių kvapų, svilėsių ir pamaz
gų smarvės. Gerai, kad nėjai į tą virtuvę, kur rūgo skudurai, maisto
liekanos, kur nešvariam patale drybsojo Sena Karvė - ji gailiai
mūkė: alaus! Taip, dėl visko kalčiausia, man rodos, Sena Karvė,
toji pati Klein-Komar. Vis garsiau bliovė - alaus, mirštu! Tu tik
dirstelėjai pro plyšį virtuvėn, o ji su savo liulančiais tešmenimis
pasikėlė migyje ir išvertė baltas akis - alaus! Kas tau beliko? Užsi
dengei rausvą burnelę švelniu delnu ir blinktelėjai tiesiai ant grin
dų - be garso į šalį nuriedėjo žalsvas losjono flakonėlis. Pakėliau
ir paguldžiau tave ant čiužinio šalia krosnies-vienas jo galas bu
vo kruvinas, o iš kito kyšojo apsvilus vata. Kraujas ir pelenai.
Lauke švietė balandžio saulė, nuo lubų byrėjo senas tinkas, pa
saulis kėlėsi dar kartą, bet tu gulėjai ir nė krust
Gerai O ko Čia lindai? Ko tikėjaisi? Sakiau, kad dirbu kinomechaniku, mėgstu išgerti. Parūpo pačiai pamatyt? Taip, ciane tavo
tėvelių apartamentai Čia gyvena paprasti, kuklūs, gyvenimo

nugairinti žmonės, pamatysi dar. Aišku, ir tokie alpsta - gatvėje,
traukiniuose, turguje. Visiems pasitaiko silpnumo akimirka. O,
yra netgi tokių, kurie griūna duonriekiu brūkštelėję per pirštą ir
išvydę s a v o kraują. Tu nualpai nuo oro stygiaus, aš suprantu.
Oi kaip mes visi išsigandome: Komar, ta sena karvė, akimo
ju pamiršo alų, užsimetė ant nuogo kūno vatinuką, stvėrė milž
tuvę ir risčia pasileido parnešti vandens iš hidranto. Jis tik už
vieno kvartalo, prie Ketvirtosios Valdybos. Jos pagyvenusi dukra
Matilda puolė drastiškai masažuoti tavo slėpsnas, bet man pa
vyko nublokšti ją į kampą, ten Matilda tuoj užmigo. Gailiai sirpė per sunkų miegą ir nematė, kaip iš gretimo buto įbėgusi naš
lė Mirski kišo tau efedriną, uostomąjį tabaką ir anyžines table
tes. Dink, sene! - sušukau jai, - pranyk! A, tu nežinai - Mirski
negali pakęsti, kai jai kas nors komanduoja. Ji spjovė mano pu
sėn, iš anties išsitraukė virtuvinį kalaviją iršoko ant manęs, bet
ašmenys nuslydo palaidinio nugara: taip buvo sukietėjusi ma
no rūbo materija nuo suodžių, dulkių, druskų ir smėlio. O ir
kalavijas seniai bebuvo galąstas. Tada Nadežda Mirski mikliai
nubėgo ir atsinešė miniatiūrines manikiOrines žirklutes. Gal ji
pamanė, kad tu gimdai? Bet tada tave išgąsdino Sena Karvė - ji
šliūkštelėjo tau ant veido milžtuvę vandens. Tada pramerkei
kairę akį, tvirtai pareiškei: mirštu! - ir vėl nugrimzdai į nirvaną.
Kaip žavingai tuomet atrodei! Angelas sąvartyne, dingtelėjo
man. Gulėjai, o Komar ir Mirski spėjo susipešti, susitaikyti ir
ėmė baisu svarstyti, kur čia geriau paslėpus tavo lavonėlį - už
griuvusiame šulinyje ar užmirštoje nuo karo laikų slėptuvėje?
Aš buvau kartą joje - surūdiję geležiniai suolai, tokios pat dujo
kaukių dėžutės ir į kristalus sustingęs esamasis laikas. Net žiur
kių ten nėra. štai kur būtų buvęs tavo Dugnas!
Grįžtelėjęs į tas damas, aš ištariau kelis ne itin švankius žo
džius. Leksika padėjo - abi pritūpė iš piktumo, nusigręžė ir
pasikaišiusios sijonus, parodė man plokščius, melsvus užpa
kalius. Mudvi gero norim, pūkštė jos, o tu, bla, keikiesi! Ir nu
šlepsėjo į virtuvę valgyti žvirblienos ir gerti česnakų sunkos.
Raganos vis raganos. Paskui Sena Karvė atrajodama nusiren
gė ir išėjusi kiemelin, pasinėrė į surūdijusią kalio permangano
vonią. Ji gydėsi nuo vočių - votys pūliavo ir dvokė. Ją puolė
sparvos ir šūdmusės, bet dabar iš vonios kyšojo tik smaila nosis
3—607
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- nelaiminga moteris gulėjo prisispaudusi prie vonios dugno.
Ką gi dar galėčiau tau pasakyti? Ogi tai, kad jei nebūtum
susileidusi, mudu, ko gero, būtum amžiams pasimetę. Būtum
kaip žebenkštis nėrusi iš tos mano skylės, kaip savo metu vi
siškai teisingai pasielgė Zaira Gimbicka, Terezija Kaunietė, ko
rėjietė Liu Van Ho, Milė ir Dovilė. Yes, darling! O juk nepės
čios merginos, gyvenusios pabėgėlių stovyklose, šanchajuose,
blokhauzuose ir fortuose. Bet tu lūžai, ir čia mudviejų laimė.
Dvylika valandų išgulėjai kaip malka, niekas negelbėjo. { sie
ną pabeldė oportunistas Zvynakis. Pusė penktos, supratau, mat
tokiu metu visuomet veždavo šviežią alų. Grįžau po geros va
landos, nešinas kibiru šio tauraus, auksinio nektaro. Be per
stogės maukdamas, su gailesiu žvelgiau į tave, sukdamas gal
vą: kur gauti stiklo? Buvau tvirtai pasiryžęs laidoti tave stiklo
karste. Sutaisiau alaus kompresą, uždėjau ant tavo kaktos.
Skruostukai ėmė pamaži rausti, ant lūpų pasirodė sveika pu
ta. Įkišusi snapą, Sena Karvė puolė prie alaus, bet treptelėjau
koja ir ji atatupsta dingo. Tu ištarei: - Venecija, Venecija... pavojus praėjo. Mirski įvilko žvirblio šlaunį ir taurę česnakų
antpilo, bet išvijau ir ją, ir Klein - Komar, savo būsto šeiminin
kę. Sakiau, ji labai nemėgsta, kad jai komanduotų. Komar du
kart išgelbėjo man gyvybę - pylė į mane iš nupjautvamzdžio ir
abukart pro šalį. Jos zyzė, siūlė visokią pagalbą, gąsdino, kad
tau gali sutrikti menstruacijos, kartojo burtų formules ir be pa
liovos keikėsi: jopselmopsel, chaliera jasna, lekmikamarš! Ne
ištvėręs ištraukiau paskutinę šimtinę, didelę kaip vyriška no
sinė, su Aleksandru III. Pasiunčiau Mirski pas oportunistą, kad
pasmulkintų; ji atnešė dešimt vienodų rausvų popierėlių - Iljičius juose buvo su kepure. Išskyriau tris rausvuosius ir įda
viau juos Mirski, - visoje Mauritanijos gatvėje ji turėjo didžiau
sias degtinės atsargas. Už vienuolikos minučių ji pristatė pil
nutėlį bidoną šviežios degtinės ir pasėmusi pilną emaliuotą
puodelį kikendama padavė man. Aš nugėriau, o tu vis dar gu
lėjai be žado. Tik kai pražiodinau tave, kai kliūstelėjau į bumą
mauritaniškojo eliksyro, tu pašokai it nutvilkyta ir visų džiaug
smui išmaukei puodelį ik dugnui. Štai kaip grįžai į gyvenimą,
ar tikrai grįžai? Juk nuo tos dienos jau nebeištveri be penkių
šešių puodelių perdien... Taip ir gyvenam.
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O ko tau dar stinga? Sena Karvė uždaryta Veneros gydyk
l o j o Mirski užvakar pasikorė savo balkone. Matilda? Argi ji
mums kiudo? Aaaa! Na gerai, gerai, viskas, baigta, daugiau
nebelandžios. Ko šypsais? Krest tas savo garbanėles, vėl krest.
Miega Matilda, grįžo iš Lukiškių, iš pasimatymo, Mileriui dar
trijulę tupėti. Ji miega sau ir miega, mačiau iš kažkur parsi
tempė ar ne du kilu trankvilizatorių, nė ėst nebereikia. A, tie
sa! Mirski tada dar siūlė tau duot pasiutusio šuns kraujo, gir
di, pasiutimas pasiutimą varo. Pasiutusio neatsirado - Mirski
pati nudobė savo Fobą ir privarvino kraujo. Išgėrei nė nemirk
telėjusi. Kitą dieną senė ištroškino tą šunelį korejietiškai - su
ryžiais ir džiovintom slyvom - kirtom visi, net ausys linko. O
štai vakar Mirski pasikorė - nebeištvėrė be Fobo... Tai matai,
kokie čia žmonės - gerklę peršti iš graudumo. Pirma šunį pa
aukojo... paskui ir save. Tu buvai jau tiek. pasitaisius, kad da
lyvavom skubiose Mirski laidotuvėse - pakasėm ją dykroj ne
toli barbakano, prislėgėm akmenim ir užliejom asfaltu, kad
valkataujančios katės neištąsytų vargšės kauliukų. Tu ir ašarą
nubraukei, o aš numečiau ant kapo puokštę sausų kiečių. Ne
pameni? Aišku, jau vos laikeis ant kojyčių. Tik kiečiai ir keli
gyvų varnalėšų vainikai teprimena tą vietą, kur ilsisi senoji,
geroji Mirski. O tu atsigavai - tempei mane į mūsų Dugną, rei
kalavai degtinės, machorkos, svogūno... Kitądien tik žalios Fo
bo kepenys, įtrintos česnaku ir pakaitintos ant dvokiančios va
tos gniutido, pastatė tave ant kojų. Pakilai, atsistojai ant rankų
ir taip apėjai visą kambarį. Tada taikliai spjovei į apstulbusią
nuo tokio cirko žiurkę ir pasiuntei mane į Ketvirtąją Valdybą.
Padovanojau Valdytojui kalėjime dirbtą spiningo kotą (Mile
rio darbas), šratinuką ir jis priregistravo tave Mauritanijos gat
vėje, esi pilnateisė Dugno gyventoja, dabar niekas tavęs čia
neskriaus ir nelies - šventa! Tiesa, Valdytoją dar teks vaišinti,
o jis ne bet ką laka. Nunešiu jam trilitrį valerijono, galės kly
kauti kaip mordaus katinas. E, sakyk man... kam tu landžioji į
Bokšto gatvę pas Seną Karvę, kam nešioji jai česnakus? Tuos
paketus su švinktelėjusia menke ir kalnus puikių nuorūkų?
Baik, antraip gausi ausų, aš toks. Bet ne, tu taip puikiai prigijai
šitam Dugne, kad net aš imu tavęs truputėlį bijotis. Vakare
galėtume eiti į kiną, bet žadėjo ateit toks poetas. Latras, žino
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ma. Pila kasdien, bet kaip rašo! Jaunas, o plikas, pasiruošk.
Gal ir jam ryžių korejietiškai? Toks liesas, amžinai alkanas, so
literi, sakėsi, turi. Ot man patinka - apie viską atvirai! Gal tik
rai jam ryžių? Ko juokiesi? Pala, ryžių, berods, dar yra. Kaip
jie gaminami korejietiškai? Va, skaityk! Na gerai aš, tu jau ne
beįžiūri. „Atsargiai prapjaunamas gyvo šuns pilvas, išverčia
mi viduriai... prikemšama du trys kilogramai ryžių... tada pil
vas užsiuvamas, o šuva - dar gyvas! - pakabinamas ant kablio
ir tvatinamas lazda tol, kol ryžiai gerai išbrinksta ir sumink
štėja... Ne. Ačiū. Virkis tokius ryžius pati. Aš dar...
Ei, ką tu darai? Ką darai?!! Baik! Ką tu sumanei! Mesk šalin
tą baisų peilį! Ponia Komar, gelbėk! Matilda! Mirski! Nee! Žmo
nės! Ji nori mane papjauti ir išvirti! Ne! Neee!
Oi! Atsargiau pjauk! Dėl tavęs viską iškęsiu... galėsit abu,
su tuo puspročiu... Oi! Poetu! Patrauk tuos mano vidurius su
visu dubeniu toliau... suka nosį, aš šiandien jau prisisiurbiau!
Skauda! Atsargiau kimšk tuos ryžius! Gana, ganaaa1................
Ei. Nedaužyk manęs taip smarkiai! Dabar daužyk, daužyk,
geraaaa! Daar! Prisimeni, kaip aš?... Kaip tu... mudu abu... sadomazochistė, Leopoldo mokinė, fon Zacherio! Oi, daaar! Tu
gerai moki tai daryti, giliau, smarkiau! Oi mūsų ryžiai, man
rodos, visai subrinko! Pala, dabar aš, aš! ša! Taip, taip... aguo
nėlę sėja9.....Iki dugno! Dugno, sakau! A, poetas jau čia? Sėsk,
Polinarai, luktelėk, mes čia tuoj! Aaaaa... Sėsk, sakau, pilkis...
Na! šitiek ryžių! Kiek padažo!
Sakiau tau, kad čia Dugnas, ko ėjai?
Mauritanijos gatvė, keturiolika. Gerk, Polinarai. Na, sėsk
Antras aukštas, langai į kiemą. Gerk ir tu, sąvartyno Angele!
Dugnas. Vakare eisim į kiną. Slėptuvėje rodys „Robiną Hu
dą". 1938 metų gamybos.
O, Komar grįžo! Ir Mileris! Ir Matilda čia! Ką, ir Mirski?
Polinarai? Juk ji... Na, nieko, sėskit, ponia Mirski! Ir tu, mielo
ji, sėskis, drąsiau.
Dabar mudu gyvensim ilgai ir laimingai.
Labai ilgai ir labai laimingai. Mes pasiekėm savo gylį.
Kiti jo niekad nepasiekia.
1991

ROMANO
BOKO

GYVENIMAS
IR MIRTIS
lt, M e t m e n y s b i o g r a f i j a i

Vyrai, moterys! Juk visi jūs jį bent iš tolo pažįstat. Esat grūdęsi autobuse? Tai jis jus stumdė ir kriokė: nagi, pasispauskit!
Nagi, mikliau į priekį! Matėte jį gal net višai iš arti - čia turgu
je, čia stadione, čia stotyje, čia cirke. O ir tire, skvere, vakare,
bare. Taip, tai tas pats Romanas Bukas - nenuilstantis girtuok
lis, įsčių siaubas, muzikantas ir nenutylantis naratorius - žmo
gus, ant kurio dosniai tikštelėjo Dievo skreplelis.
Romanas Bukas, žinduolis, o ir homonoidas, ligi šiol dar
sutinkamas ir Gyvenime, ir Literatūroje. Sutinkamas šiame ir
Kitame Gyvenime, meno pasaulyje, paupio krūmuose, kur vos
atšilus, murkšlini vyrai ir violetinės moterys iš juodų butelių
gardžiai geria rausvą vyną. Norėčiau dar kai ką pridurti, bet
ne - linksmai mataruoti kojomis šitie žmonės nebeįstengia. Jė
gų nėr, vitaminų stinga. Tik vienas Romanas Būkas, kiekvieną
pavasarį tarsi Feniksas pakilęs iš pelenų, vis dar siaučia, sklan
do virš miesto arba skutamuoju skridimu pralekia virš minios,
šiurpindamas bailius piliečius. Kimus, bet vis dar griausmin
gas jo balsas tebedrebina Salonus, lindynes, operas bei opere
tes. Garinamas drungno ir drėgno vėjuko, šniurkšdodamas
stambia, inkštirų pilna nosimi, Būkas geria alų stočių, parkų
ar aikščių paviljonuose, paskui spjauna pro švarplę ir teškia:
nu, žertvos, varom iš čia, britkiai šalta! Tyčia keikiasi, tyčia
teršia kalbą, nors panorėjęs prabyla kaip radijas - kokčiai tai
syklingai! Mįslingas graikiškas žodis g e n e s i s jam puikiau
siai suvokiamas, kaip ir nekaltas klausimas - na, b a u r e, iš
kurio bunkerio išlindai? Man knietėtų, radus laiko, pasampro
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tauti apie jo dažnai sutinkamą vardą - jis tarsi prisiūtas prie
Buko - Romka! Ė, jis pats nė truputėlio nesidžiaugia savo var
du anei pavarde. Mieliausiai vadintųsi Ferdinandu, bet jau vėlu
- visas pasaulis žino ir mato - antai, susisupęs į juodą f u t r ą ,
užsivožęs juodą skriblių, su galifė ir auliniais, kėblina Roma
nas Bukas. Romanas. Bukas. Tarsi du apgamai - nei nuplausi
jų, nei nušveisi, nei uždažysi. Amen.
Romanas, Romas, Romualdas, Romeo, o labiausiai - Rom
ka: visi šie vardai kelia man įtarimą, netgi pasidygėjimą, nors
paž|stu puikių žmonių šiais vardais. Tai padorūs, kuklūs, sa
vo juodą amatą išmanantys, gan inteligentiški žmonės. Pui
kūs šeimų vyrai, specialistai, vėliavnešiai ir lenktynių nugalė
tojai. Suvirintojai, eiguliai, gaisrininkai. Gladiatoriai ir snaipe
riai. Futbolo teisėjai ir liaudies meistrai. Padugnės, redaktoriai
ir spiningistai. Romeli, romualdai, romanai.
Užtat romkos! Romka - visų šių mutacijų perlas, kvinte
sencija, švyturys. Iškart nublanksta visi kiti variantai, nebelie
ka net romano - prieš mane tik romka, Romka Bukas - pavo
jingas mergišius aštriais dantimis, nebūtinai su kastetu ar suo
mišku peiliuku. Tačiau būtinai juodbruvas, garbanotas, tamsiagymis. Pokario metais su purpurine gėle atlape, nikeliu bliz
gančiu dviračiu. Šiandien nebe, užtat Romkos kišenėse rasi vis
ko - pradedant sauja spragintų moliūgo sėklų, baigiant gazometru ir prezervatyvais „Omnia". Romkos mutacijos yra ne
suskaičiuojamos - nuo į Būką panašaus savamokslio genijaus
iki begėdiško švaistūno, tuščiagarbio prekijo ir viskam abejin
go narkomano, šiame diapazone neretas ir pižonas, besmege
nis kileris, pleiskanotas bakalauras, pranašas mėgėjas ir rujos
vadeiva. Tokį tai iškart pažinsi - tamsios garbanos, auksinis
laikrodėlis ant riešo, sauja saulėgrąžų ir truputėlį kyšantys il
tiniai dantys; čia gal kiek perdedu. Romkos visuomet dėmesio
centre - ir rusiškos pirties garinėje, ir bohemiškoje šutvėje. Ta
čiau pasitaiko ir vidutinių gabumų aferistų, ir ne itin išrankių
mergišių. Romkas neretai sieja begalinis pasitikėjimas savo jė
ga, genitalijų dimensijomis, besaikis įžūlumas ir įsitikinimas,
kad pasaulis kaip nuvarytas šuo suklups po jų kojomis ir gai
liai lekuos. Kaip kad klumpa julės ir Violetos. Bet Romka ir
Julė vargu ar kada virs Šekspyro herojais. Beje, tai jiems nei
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galvoj, nei uodegoj. Jie visur lenda be eilės, užsiima pačias ge
riausias vietas cirko palapinėje ir žaliame traukinėlio vagone
ar viešai vykdant mirties bausmę Rotušės aikštėje. Nors su mir
timi šie žmonės susiduria dažniau už kitus, reginių jiems nie
kad negana!
Beje, Romka gali būti g r y n a s lietuvis, toks pat grynas
moldavas, lenkas, mėmelenderis, gudas ir net vengras, bet daž
niausiai jis turi nemenką dalį čigoniško kraujo, kuriame net
po tūkstantmečių sproginėja kraujo kūneliai, siaučia Indijos
hormonų audra. Juk patys romkos dorai nežino, kodėl elgiasi
taip, o ne kitaip. Nesuvokia, kodėl regint mirtį taip blizga ru
dos - net gelsvos! - jų akys. Kodėl trykštantis kraujas žadina
vien begalinį geismą? Et, maža kas - romkos skuba gyventi: jie
barsto savo sėklą, kur pakliūva, siaubia įsčias, drasko padorių
šeimų lizdelius, baruose ir prekyvietėse laužia rankas. Jų kiše
nes svarina sunkus sidabras, o pirštus puošia - ar tiktai puo
šia? - masyvūs žiedeli su kaukole. Nebūtinai su kaukole, bet
dažniausiai su ja. Galbūt jie nujaučia savo greitą girtą mirtį,
net žino jos valandą? Gal ir nujaučia, gal net žino. Juk nuolat
junta Giltinę už nugaros stovint. Todėl jiems ir spjaut į glebią
visuomenės nuomonę ar gailų kūdikio verksmą. Jie aiškiau
siai mato, kad už ribos nėra jokios amžinybės ir tik atsitiktinė
se įsčiose brinkstanti sėkla guodžia - mes niekad neišnyksim!
Nei auliniai, nei galifė, nei garbanos. Net pririštas prie Gėdos
stulpo, toks romka vis tiek ką nors išdulkins - blogiausiu atve
ju patį Gėdos stulpą. Galima būtų susitaikyti su romka, kaip
su papildiniu ar šalutine aplinkybe. Bet kai jis veržte įsiveržia
į tavo paties gyvenimą, atplėšia visus langus ir kelia skersvė
jus, ramiai nusėdėti negali - naiviai vildamasis jį įveikti, žudai
romką žvilgsniu. Juokas! Su Roma ir romėnais, romka, beje,
nieko bendra neturi ir neturės. O gal.
Geriau delbkite akis žemėn, sutikę jį gatvėje ar laukdami
traukinio išvykimo. Slinkit pasieniu prošal - gal ir nepastebės,
praeis, užvertęs vešlią barzdą. Pastebės - sveikas dingęs! Būti
nai prikibs. Paprašys degtukų, papiroso, o kai pasakysi, kad
papirosų nerūkai, išsitrauks ir užsikurs savo. Padupinės striukę
- kur pirkai? Pasiūlys ką nors pirkti, kviesis nueiti ten ar ten,
galop vis tiek prišnekins pasukti už artimiausio kampo ir įkal
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ti alaus. Ir nerasi jėgų tokiam atsispirti! Numosi ranka, ir tuo
jau įsivelsi į kokią istoriją - gerai, jei tik negražią. Nors ir nesi
toks, prieš bet kurį romką pasijunti niekingai menkas. O jis jau
žibina savo auksinius dantis prieš saulę ar žibintą, kad visi
matytų! Tamsiai rudu pirštu baksnoja į tavo menkumą ir juo
kiasi bosu. Pirštas toksai rudas, kad net įsigėrusio į odą tabako
nė žymės - už šokoladą rudesnis rodomasis romkos pirštas.
Jis vis tiek tave apstatys, prišnekins, įvels, apkvailins. Kram
tysi nagus, o jis krizens ir plekšnos per petį: nieko, nieko, būna
ir blogiau! Matyt jame esama kaži ko užkrečiamo. Gal tai kraujo
liga per kartų kartas atėjusi iš Indijos gelmių, iš Indijos, kur lig
šiol gajus penio kultas, o mirtis beveik nekelia siaubo. Rom
kos dažniausiai yra tokie stulbinančiai atviri, kad net jų smur
tas, įžūlumas ir primityvumas neretai pranoksta painiausias
filosofijas, įgimtą Dievo baimę ir lengvapėdišką didžiavimąsi
steriliu intelektu, tokiu dažnu trisdešimtmečių berniukų ir mer
gyčių terpėje.
Tai matot kaip. Romanas Bukas bus bene pats tipiškiausias
romka, kokį tik man kada nors teko susitikti. Tipiškas, o po
draug be galo išsiskiriantis. Banalu sakyt, bet tuo nepanašu
mu dar labiau paryškinantis visų romkų gyvenimo credo - ei,
dar negimė toks, kurs mane kuo nors pranoktų! Tai aš esu toji
aukštesnioji būtybė, kuriai visi privalo paklusti vien dėl to, kad
taip ir yra: esu pasaulio ašis, o kelnėse turiu magnetą! Tai prie
manęs veržiasi mirtinga ir menka sieliūkštė, kad ir nekęsdama manęs kiek išgali!
Baisu šitą tiesą suvokti, dar baisiau susimušti su ja kakto
mis. Palaukit, pabandysiu papasakot.
Gyvenimo ir meno kritikė Rūratė Sz. anądien man prane
šė, kad Romanas Būkas jau pasveiko. Buvo mat apsinuodijęs
jūros lydeka, paskum įsimetė artritas, burzitas, hepatitas, prieš
penkias savaites jis susitrenkė kelėną, bet dabar esąs jau pavo
jingai sveikas. Anava, jis išlenda iš tarpuvartės šalia „Naru
čio", demonstratyviai pasikaso klyną... klyną, klyną, ką dau
giau! - ir neskubėdamas drožia savo būkiškais keliais. Jau be
baigiąs penktą dešimtį. Kresnas, juodbruvas, dar garbanotas gyvas romkos etalonas. Čigoniškasis variantas. Tokį sutiksi ir
Žemaitijos miestelyje, ir apie šakius. O ir Lisabonoje, Kalku
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toj, Lemburge, Černigove, Pamplonoje. Ir, aišku, Vilniuje, ši
tam kunkuliuojančiame tautų katilėlyje, šitam Europos forpos
te prieš amžinai alkanus Rytus, vėsių bažnyčių, aidžių cerk
vių ir išnykusių sinagogų mieste. Romka čia savas kaip ūka
notame Osle ar sangviniškoje Galicijoje. Romanas Bukas, kaip
ir didžiuma romkų, apsigimęs kosmopolitas, ir nors jau įme
tėjęs, visuomet pasirengęs nusiaubti įsčias, išdaužyti dantis,
pavaišinti nepažįstamą vargetą skaidriąja. Ir teisuolio miegu
knarkti ant šiaudų, laukiamojoje salėje ant kieto „MPS" suolo,
vagone ar krūmuose.
Bet dabar Romanas Bukas oriai praveria avalynės salono
duris, sėdasi ant žemo suolelio ir nusitraukęs chromo aulinį,
paprašo jam parodyti batelius. Auliniais jis avi net vasarą. Bet
nutarė nusipirkti kokį lengvėlesnį apavą. Matuojasi vienus san
dalus, antrus, aunasi lengvus rudus pusbačius, kiša koją į la
kuotas frajerio kurpes. Jas gal jau imtų, bet susizgrimba, kad
tuomet tektų pirktis ir kelnes - su galifė ir lakerkom joks rom
ka gatvėn neis! Jis spjauna ant žalio linoleumo, spjūvį ištrina
vėl apsiauto aulinio kulnu ir rūgščiai keiktelėjęs išeina. Keliai
į Romą neveda, bet ir į b r o m ą šįkart ne. Bukas traukia pa
upin - tokia maloni saulutė! Nešeisi keturis butelius alaus ir
suka aplink pirštą stambų sidabrinį žiedą. Su kaukole, su kau
kole, būkit ramūs. Matau jo kiek kumptelėjusius pečius, ap
temptus storu mėlynu švarku su pilkom išilginėm juostelėmis.
Būkas stabteli, nugara lošiasi atgaliop, drauge, žinoma, lošiasi
ir jos savininkas, o į žydrynę pamaži kyla žalias kaip kūdra
alaus butelio dugnas. Švyst, butelis lekia šalin, o Buko smege
ninėje jau bręsta eilinė kiaulystė, kaipgi kitaip? Teisybė, me
tams slenkant - jie, kaip ir prigul būt, slenka negailestingai! tos kiaulystės nebeteikia tokio malonumo, kaip, tarkim, ko
kiais 1959 metais, kai - būkim teisingi! - Būkas klestėjo kaip
baronas. Bet jis kitaip negali, nemoka, o ir nenori. Jis nė nekal
tas - nubunda Himalajų kraujas. Taigi, kraujas nubunda, o Ro
manas Būkas apsidairo. Užmato drožiantį prošal mane ir tri
skart pamoja - akše, akše, akše! Nekęsdamas savęs, prieinu,
sėduos ant suolo greta, nuolankiai paimu butelį alaus, geriu
iki dugnui ir klausaus nerišlaus pasakojimo apie Romano Bu
ko jaunystę. Kaip jis mokęsis puodus žiesti. Kaip mergas kir
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kindavęs ir arkliukus nujodavęs. Griežęs armonika, o prisiri
šęs prie kelties pedalą, tuo pat metu ir būgną daužęs! Kaip jį
vaikydavę kaimo bernai, nudobt buvo pasirengę. Tik išgraužk!
Kiek aš jiems sugadinau kraujo! - kukliai giriasi Bukas. Kaip
jie mane plūsdavo! Rods, jam ir šiandien malonu prisiminti tą
kraują, ašaras ir dantų griežimą. Gera turėti tokį atidų klausy
toją kaip aš. Tad jis ir seka nesibaigiančias sakmes apie savo
žygdarbius, vyriškąją galią ir kitokį šaunumą. Bet po garba
nomis jau subrendo kiaulystė: šitas kumptelėjęs, žilstantis ir,
atrodo, pasiligojęs vyriškis tempiasi mane į kažkokius pado
rius namus - popietei susibūrusi respektabilių vyrų irgi mote
rų draugija rengiasi švęsti šeimininkės jubiliejų. Mudu įeinam,
visi duoda kelią. Aš gi matau: žmonės ir šiandien vengia Ro
mano Būko, šnairuoja į jį, duria akis žemėn. Bet pabrėžtinai
mandagiai sodina Buką (ir mane) netoliese Jubiliatės, krauna į
lėkštutes mišraines, mėsas, pila brangų vyną. O jis, nė kąsnio
dorai nenurijęs, jau stojasi su briaunota stikline degtinės, kelia
ją kone iki lubų, vienu mauku susiverčia ir pasigardžiuoda
mas ima pasakoti, kaip - berods, prieš 23 metus, berods Biršto
ne? - jiedu su Jubiliate, šita skaisčiaake mergyte, sutikę prie
Nemuno aušrą... kaip tik ant to kalniuko, kur kitados prela
tas... cho, cho, cho! Pakiliai šneka apie rasas, žolėje pamestą
batelį, rūką ir kiekvienas Romkos Būko žodis per mylią dvel
kia dviprasmybe, gašlumu ir panieka dorajam pasauliui. Kiek
vienas jo žodis dvokia, net langų stiklai aprasoja. O svečiai
tyli, Jubiliatė nejaukiai šypso, glamžo nosinuką. Asilui aišku viskas taip ir buvo, kaip Bukas čia pasakoja, dar daugiau bu
vo, irgi aišku! Žvelgiu į žilą jau moterį, jubiliatę - jai šešiasde
šimt metelių, bet ji dar oho kokia! Manau, kad ne vien šis gražbylys galėtų pasidalinti tokiais sodriais prisiminimais. Bet
džentelmenai viešai apie tokius dalykus nešneka. Užtat Bu
kas varo vis garsiau - mostaguodamas striukomis rankomis,
skėryčiodamasis, tarsi rodydamas, kokią didelę žuvį tąsyk pa
gavęs. Nors liežuvis jau ima pintis, Būkas šūkauja ir pats kva
toja iš savo sąmojų. Kaip jiedu maudęsi! Kaip gaudęsi! Kaip
ritęsi nuo kalno! šito tai jau per daug, murma šeimininkas,
žilas triušis, bet ką jis gali padaryt? Ogi nieko! Užtat vyrijos
akyse kibirkščiuoja velniūkščiai, viepiasi ir plonos viešnių lū
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pos. Kur tas drąsuolis, kuris pašokęs tvotų šitam neprausta
burniui per žabtus ar bent kliūstelėtų jam į veidą taurę? Nėra
tokio! Krizena tik išraudę, trina sausus delniukus, net atjaunė
jo! Būkui pagaliau išsekus, kažkuri užsimiršusi poniutė pliauk
šteli keliskart delnais, bet šeimininkas spigiu balseliu jau kvie
čia visus šokti. Jis mosteli kviestinei kapelai - valsą! Būkui to ir
tereikia - jis apglėbia nuogus Jubiliatės pečius, smarkiai glau
džia ją prie savo mėlyno švarko su pilkais dryželiais, grįžtelė
jęs per petį dar mirkteli kažkam ir, nors kapela griežia valsą,
jis, demonstruodamas jo metams pavydėtinai gilius įtupstus,
su baliaus karaliene šoka argentinietišką tango. O gal krimi
nalini, bet įtupstai tikrai gilūs. Aplinkui šitą porą nejučia atsi
randa solidi erdvė. Dar keli pavyzdingi įtupstai, ir pora pro
duryse besiplaikstančią draperiją pradingsta verandoje į sodo
pusę. Devynioliktasis amžius, Rusijos „glubinka"? Visi taip ap
stulbę, taip pasipiktinę, jog apsimeta nieko nepastebį; kita ver
tus, Dievas mato: šįkart Romanas Būkas nesiėmė nė menkiau
sios prievartos. Tik ir dabar neatsiranda tokio, kuris sviestų
jam į veidą pirštinę ar bent nosinę. Priešingai! Kai už gero pus
valandžio jie abu - Jubiliatė ir Būkas - įraudę ir susitaršę grįžta
į pokylio menę, toks generolas prapliumpa ploti ir šaukti - bra
vo! Generolas? Iš kur čia generolas? Taip, generolas, dimisi
jos, žinoma, bet su paradine uniforma, juostelių vinegretu ant
švarko. Generolas čia kaip tik - aplinkui vieni mokslų dakta
rai, liaudies rašytojai, akademikai, blyškiaveidžiai pižonai ge
nijų veidais, gvelbiantys nuo stalo sidabrines šakutes ir kažko
vis lakstantys tupyklon. Ploja jau visi, o patys sau mąsto - ką
dar čia iškrės šis neraliuotas galvijas Bukas? Jis, Būkas, dirsteli
į jaunutę generolo dukrą; kariškis iškaista iki plaukų šaknų,
bet, ačiū Dievui, Būkas, atrodo, jau nuvargo. Jis mirkteli man,
iš kažkur atsitempia dideliausią maišą, liepia jį man laikyti, o
pats išrankiai renkasi ir krauna nuo stalo geriausius valgymus
bei gėrimus. Generole! - šaukia mažytė energinga senutė, Ju
biliatės mama, - divizijos vade, nejau ir tu nieko negali šitam
eretikui padaryt? Nušauk jį! Nudėk kaip pasiutusį šunį! Iš
kviesk kuopą kariūnų! Bet generolo nebėr, generolas užsika
binęs tupi išvietėje. Baimės pilnos kelnės - jis verčiau pats nu
sišaus, nei prasidės su tokiu menkysta!
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O aš, dar labiau nekęsdamas savęs, jau velku pilną svetimų gėrybių maišą. Jau naktis, mirga žvaigždutės, susigrūdęs
iki alkūnių rankas į kišenes, Romanas Bukas truputei) svyru
liuodamas žengia priekyje ir neteisingai švilpauja Bomaršė me
lodiją. Iš „Figaro vedybų", tikrai Bomaršė. Atsisukęs dar pa
ragina mane - greičiau, girdi, vilkis! Žinau, kur mudu velka
mės - pas vieną lengvabūdę moterį į Dr. Jono Basanavičiaus
gatvę. Gal ji ir nelabai laisvo elgesio, bet amžinai laukia sve
čių, net naktį. Pats ten esu lankęsis, žinau. Kiekvienas save ger
biantis žmogus trenktų tą maišą ir neatsigręždamas mautų į
kitą pusę. Bet aš alkanas, puotoje neįstengiau praryti nė kąs
nelio, tad dabartės velku trofėjus ir tyliu. Stengiuosi neįlipti į
klaną - spėjo gerai nulyti. Triperbanas! - šūkteli Romanas Bu
kas priėjus Romanovų cerkvę, ir drungnas vėjelis it didžiau
sias gašlūnas plūsteli į mūsų pražiotas bumas. Tai ką daryt.
Juk su ta naktine moterimi aš praleidau gražiausias savo jau
nystės dienas ir naktis. O dabar slenku ten kaip koks Būko
asistentas ar ginklanešys - ko ten galiu viltis? Nieko! Ei! - su
kasi į mane Bukas. Tik, žiūrėk, nesumanyk prapult! Pagraso
man šokoladiniu pirštu, reikšmingai plekšteli sau per klyną ir
jau kopia kačių prišlapintais laiptais, iriasi per muskusu ir sušvinkusiais kopūstais pradvisusį koridorių, jau beldžia į fane
ra užtaisytas duris (pats jas anąnakt išlaužė!), jau kvatoja tarp
dury, jau kiša ranką po naktiniais damos marškiniais! Bet kai
susėdame už klibančio stalo, kai geriam, valgom, kai aš dū
sauju, žvelgdamas į tave, didžiaake mano jaunatvės meile, kai
atsisukęs regiu jo didžiulę galvą ant tavo virplios krūtinės, kai
ir Bukas atsigręžęs tiriamai nužvelgia mane, paskui vėl įbeda
nosį į gilų griovelį, aš puikiausiai suvokiu: jokios kiaulystės
Romanui Būkui nebeteikia nė menkiausio džiaugsmo! Ir fizi
nio pasitenkinimo nebeteikia, ir moralinės satisfakcijos! Jis tik
rieda ir rieda, kaip užvestas žaislinis automobiliukas.
Tik jam tai nė motais - romkos jau nesibaido mirties, kad ir
žino savo valandą. Tai kojis dreba kaip lapas? Ko tirta jo gar
sieji auliniai? Juk jis puikiausiai žino - dešimtys jo gražių vai
kų kada nors darys tą patį - šiurpins dorus žmones, gąsdins
praeivius, suks priėję jų sagas ir siūlys pirkti gaidį. Knis ir ga
dins kitų gyvenimus! O tai gali įkvėpti net pakaruoklį. Pala,
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jam kažkas negero darosi? Nejau didysis Romanas Būkas mir
šta? Ne! Jis tik iškrečia dar vieną - jau paskutinę! - kiaulystę:
uždega didžiąją kambario šviesą, ir mano akivaizdoje apžer
gia šeimininkę; toji šaukia: romka, baik, romka, nereikia! Bet
jis nekreipia nė menkiausio dėmesio, duodasi kaip patrakęs ir
vis dar atsisuka pasižiūrėti, ar aš viską matau? Dama bent dėl
akių bando išsprūsti ir nuspausti mygtuką, bet nuo tokių be
viltiškų jos pastangų Būkui tik dar smagiau. Nusigręžiu į lan
gą: netrukus švis, o paryčio valandos - aš žinau! - romkoms
pačios sunkiausios. Kad ir sunkiausios, Romka varto tą mote
rį kaip žuvį keptuvėje, liepia jai kaukti ir inkšti, ką ji ir daro. Ir
ji bijo Buko! Kas čia man užėjo - stveriu ir sviedžiu į jį nebaigtą
gerti tekilos butelį! Zvimbt! suzvimbia butelis, ir neprilėkęs
Būko... sustingsta ore ir kybo taip. Pasaulis apmiršta, nutyla,
akimirkai blyksteli akinamai balta šviesa: Habar ir aš, ir iška
muota moteris pamatom, kaip iš Būko burnos pro atvirą orlai
dę į priešaušrį purpteli Romano Būko vėlė. Tokia pilka, bet
auksiniais krašteliais. Tada butelis vos girdimai dunkteli ant
rudų grindų. Besielis Romano Būko kūnas ramiai guli ant vietnamietiško demblio. Pirmasis rytmečio spindulys atsimuša į
kyšantį auksinį dantį, bet tai jau ir viskas. Amen.
Tik ūmai toji moteris pašoka ir šaukia: greičiau duok du penkiakapeikius! Reikia užspausti jam akis ir pridengti variokais!
Antraip jis taip ir spoksos į mus visą likusį gyvenimą! Nustebęs
ir prasižiojęs Romanas Būkas spokso į mudu. Vieną penkiakapeikį jau suradau - klapt ir viena Būko akis jau užmerkta. Bet
antro niekur nerandu. Ir ji, moteris, neranda. Tad burba, niršta,
spiriasi į šlepetes ir skuba skolintis pas kaimynus. Ta proga pa
tariu jai pasiskolint daugiau, juk reikės mudviem kažkaip pra
dėt gyvenimą iŠ naujo! Ji tik keikteli ir trinkteli durim. Kol ji už
geros valandos grįžta, vienintelė Romano Būko akis taip ir žvel
gia į mane. Be galo nustebus akis. Tarsi sakytų man - klausyk,
kaip čia atsitiko? Taip šauniai ūžėm... A?
Bet jau viskas baigta. Klapt, Romanas Būkas nebežiūri ir
antrąja akimi. Jau nebe.
1991

LAIKINAI
NEGERIANTYS
RAŠYTOJAI
i* F e n o l o g i n i ų s t e b ė j i m ų s ą v a d a s

Ar matėte ką nors liūdnesnio už nelaistytą gėlę, kaitroje
geibstantį žolyną? Net didžiausiam storaodžiu! dilgteli pašir
džiuose. Bet būkime atviri: užvis nykiau yra regėti Laikinai
Negeriantį rašytoją (LNR). Talentingos jo rankos tokiu metu
primena glebias virkščias, skruostai nuvytę it pavasarį bulvės,
to žmogaus nebejaudina nei dangaus, nei žemės reikalai. Skau
dus ir atkarus šitas vaizdas, o pats Laikinai Negeriantis - ny
kiausias ir vargsiausias asmuo visame bruzdančiame Litera
tūros ir Melo kvartale...
Skaudu žvelgti į nugeltusią dobilieną, net susiraičiusį nuo
sausros alksnio lapą. Ką kalbėt aplink išdžiūvusią balą strykinėjantį kikilį. Sausumon išplaukęs kūrėjas jokios užuojautos
nesusilaukia - įraudę kolegos atlaidžiai tapšnoja jį per pečius
ir vėl nyra į tokį pažįstamą pusrūsį... Kaip neteisinga, nehu
maniška, tik kas tai suvokia? Retas. O jei ir suvokia! Et.
Samprotavimai apie svaigiųjų gėrimų naudą ar žalą kūry
bai jokiu būdu netaikomi tiems plunksnos darbininkams, ku
rie nuo lopšio yra užkietėję angelai ar tiesiog nekompleksuoti
abstinentai Kurie per kalendorinius metus issiurbčioja ne dau
giau dešimties litrų svaigalų. Tokius palieku ramybėje, galnetgi
amžinoje. Jų kita dalia, kitokia intencija, savi pašaukimo sun
kumai. Net ambicijos kitokios - nebent teoriškai jie įstengtų
suvokti kolegos tragediją ir triumfą.
Nežinau kodėl (gal žinau, bet čia jau kitas reikalas) esu įsi
tikinęs, kad šiais beprotiškais laikais ką nors verto gali parašy
ti tik Bakcho košmarus patyrę rašytojai. Devynioliktajame am
žiuje galbūt galėjo svariai pasirodyti ir blaivininkai, tik ne šian
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dien. Mūsų dienomis blaivių, įtūžusių moterų bei vyrų rašy
mas yra vien nuobodžio pasaka - be galo teisinga ir be galo
nyki. Jokio purvo, jokių haliucinacijų. O jei tokių dalykų ir pa
sitaiko, jie dvelkia buitine šizofrenija, mazochizmu ir sinteti
ka. Sintetinis purvas tik dar labiau išryškina bedvasį baltumą.
Kodėl! Kodėl gabūs, netgi talentingi rašytojai ūmai tampa
Laikinai Negeriančiais? Aibė priežasčių: atsivertimas į kitą ti
kėjimą, traumos, kraupi diagnozė, o kartais ir beprotiškas pa
siryžimas apstulbinti vis mažiau skaitančią visuomenę. Pasi
taiko ir suvis originalių atvejų. Pažįstu vieną gabų paikšį, be
ne pustrečių metų džiūvusį vien iš gnoseologinių sumetimų šis žmogus panūdo pasižiūrėti, kas gi atsitiks užrišus gerklę.
Ką gi, nieko... jis nusilpo, ėmė keiktis, jam ėmė slinkti plaukai,
o parašyt, nieko ir neparašė. Baisiausiai sulyso, pasidarė frigi
diškas ir tuo būdu pažinęs save, vienu mauku išgėrė litrą kar
čiosios, sukirto rūkytą kumpi, padarė kaimynei vaiką ir per
mėnesį parašė „Naktinius skaitymus" - meistrišką romaną apie
erškėčiuotą kelią atgal Eksperimentų gana! - toks dabar šio
kankinio motto.
Kas mylėjo ir nebemyli, tas nebemylės, kas gėrė ir nebege
ria, tas gers! Skaudūs, bet pranašiškai teisingi šie Vaižganto
žodžiai. Reta, žmogaus protui nesuvokiama išimtis tik patvir
tina žiaurią taisyklę. Net neminiu tų, kurie negeria ir seniau
siai nieko neberašo - tokių bevardžių antkapių Literatūros ka
pinėse pilni patvoriai...
Žuvies galva su didžiule, pakraujavusia ir išsigandusia aki
mi, sūrio galva, apsiverkusi svogūno galva, odos ir bulvių lu
penos, šaltas ir karštas prakaitas pakaitom, žiauri akistata su
tuščiu buteliu, savigrauža dėl neparašytų drobių, tuščiavidu
rė nemiga, švelniai koktūs prisiminimai... argi ne puiki būse
na imtis naujų darbų? įrodyti bohemai, jog dar nesi nei lavo
nas, nei mažaraštis pigmėjas. Kad iš tavo nasrų tebesiveržia
ne tik karšti kvaišalų garai, bet ir skaisti kūrybos liepsna!
štai ką Vienas Geriantis rašytojas kitados rašė Laikinai Ne
geriančiam rašytojui į Girtuoklių namus. „Neverta", guodė lat
ras, „provincialioje mūsų visuomenėje kreipti dėmesio į savo
menkumą, šlakus, dėmes, fizinę negalią. Neverta kasdien sie
lotis, kad mūsų niekas nemyli! Vien tavo paties kūriniai turi
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būti atsakas kritikams bei moralistams. Vienut vienintelė są
lyga - geriau, kad būtum dar ir talentingas, o visas kitas tavo
silpnybes tau atleis busimoji skaitytojų bei literatūros teisėjų
karta. Ir daugeliui tų žmonių netgi labai patiks, kad buvai šioks
toks pašlemėkas, mergišius, valkata ir, žinoma, girtuoklis!"
Tokį patogų galvojimą, manau, visiškai pateisintų kastruo
toji mūsų literatūros istorija - šventiškas briaunotų stiklinių
skimbčiojimas nuo raudonojo pokario iki grandiozinių jubi
liejų... gėrimas kaip gyvenimo būdas... nykūs atstumtųjų nuo
ėdžių gėriojimai, o ir ritualiniai nusipelniusių kolegų girtavi
mai. Taip, net komunistai palankiai vertino kai kuriuos soclatrus ir dėbčiojo į socdavatkas, kurių irgi būta! Juk drauge su
degtine plūdo ir „arterinis socrealizmo kraujas", tad šiuo reiš
kiniu nesibaisėjo netgi aršiausieji literatūrinės dorovės kalifaktoriai. O kiek gyvo kraujo į nuvargusį ir mėlynėm nusėtą lite
ratūros kūną įliejo sveikos girtos muštynės tarp rašančių bei
geriančių vyrų ir moterų! Pažinimas išties yra begalinis, tik šit
kas: visa kontraversiška rašliava apie „žaliąją gyvatę" geriau
siu atveju tėra juokinga - beveik be išimčių ji įdomi vien ange
lams bei nesveikai dievotoms personoms.
Tačiau literatūros užkulisiai dar mena dienas, kai alkoho
lis būdavo pasitelkiamas ideologiniam tikslui pasiekti - malo
niai apsvaigintas ir pavalgydintas rašėjas įstodavo į vienintelę
partiją, o moralinės pagirios būdavo klaikios ir netgi tragiš
kos...
Bet kartais savaime išaušta diena, kai ilgai svaiginęsis silp
nas žmogus tarsi praskleidžia rūką, praskleidžia žoles ir atsi
geria tyro šaltinio vandens. Jis paprasčiausiai nebenori degti
nės etc. Nebenori ir viskas! Taip ir atsiranda nelaimingieji Lai
kinai Negeriantys rašytojai. Nė lašo. Nė nesiūlyk! O būdavo...
Toksai vyras ar moteris iškart praranda visą kūrybos džiaug
smą, šišą, polėkį. Jis jau žino, ką rašys ryt, poryt, už mėnesio...
bet jam baisu! Geriantysis šitos baimės niekad nepajus. Blaivystės rašymai ilgainiui virsta niūria katorga ir nuobodžiu. Ar
didelį polėkį jaučia profesionalus malkų skaldytojas ar mez
gėja? Tasai, kurs būdamas blaivas, imasi doroti ąžuolą, nie
kad negyvens po klevu. Toks žmogus dirba gal ir našiai, me
todiškai, bet rezultatai apgailėtini. Juk tenka skolintis techni
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ką, įrankius, o kertant medį, jis iš anksto žino, kurlink virs
griaumedžio kamienas ir net ką jis sutraiškys! Kuris, sakykit,
kortuotojas sėstųsi prie žaliojo kortų stalelio is anksto žinoda
mas, kad žiauriai prakiš? Joks. Jeigu jis, žinoma, ne palaižū
nas, o tikras lošėjas.
Fiasco niekuomet nepatirs tik tas talentas, šalia kurio raša
linės stūkso litrinis butelis viskio ar vermuto, džino ar papra
stos krūminės. Talentui joks gėrimas niekad nesukliudys pa
rašyti šedevro. Tai juodo darbo butelis, šitokį metodą yra ap
robavęs ne tik VVilliamas Faulkneris ir kai kurie Heinricho Bollio herojai, jį gan sėkmingai eksploatuoja ir mūsų plunksnos
artojai.
Gal pastebėjot? Laikinai Negeriantis rašytojas darosi irz
lus, išrankus maistui, buitiniams patogumams. Jam vis tiek
amžinai stinga pinigų. Vien vitaminai kiek kainuoja! Jam stin
ga ir ramybės. LNR negali kurti, jei už trijų kambarių kas nors
mieea.
štai blaiviam prozos meistrui prisėdus prie dvidešimt kažkelinto romano skyriaus, netikėtai užgriūva du gerokai kauš
telėję kolegos. Žino, kad vargšas negeria, bet jau tarpduryje
traukiasi atsineštą butelį, nekviesti sėdasi, geria, rūko, pele
nus krato ant įpusėto rankraščio arba grindų. Abu kuo gar
siausiai pasakoja savo naujus nuotykius ir atvirai tyčiojasi iš
įsukto mašinėlėn lakšto. Žmogiškuoju požiūriu tai neatleisti
na. Bet pažvelgus plačiau, suteikus svečiams kūrybinę licenci
ją, - netgi labai atleistina - juk jie kaip tik dabar, tyčiodamiesi iš
nelaimingojo LNR, kaupia savyje kaltės pajautą, kietai veržia
kūrybinę spyruoklę, kuri vieną dieną išsitiesdama nusvies juos
iki debesų! Deja, blaivasis kūrėjas visa tai suvokia ir nuošir
džiai pavydi. Teisybė, galop jis išveja padūkėlius, šitaip dar
labiau pralinksmindamas juos, tik pačiam džiaugsmo nedaug.
Jis girdo savo pagrindinį herojų, herojaus priešus, plūsta juos...
ir visos dienos triūsas lekia šiukšliadėžėn.
Nykuma, šleikštulys, koktus apsimetinėjimas! Kiek tai gali
tęstis? Metus, dvejus? Dar ilgiau! Ko ieškai, tą ir randi. Tačiau
vos ši blaivybė tampa konstanta, vos bando įgyti amžinybės
statusą, vos nusivylusi brolija mintyse laidoja „blaivybės liū
ne nuskendusį kūrėją", LNR plačiai išsižioja ir stačia galva nuo
4—607
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skardžio neria į purslotą, svaigią jūrą. Jei išplaukia, maloniai
apsvaigęs tupi ant savo vienatvės uolos. Jei nuskęsta, - vieniems
plojant ir džiūgaujant, antriems liejant krokodilo ašaras - geria
toliau. Jis geria!., jau geria! - nuošia gandas, o jį atkartoja aidai
aidužiai: jis ge - na! Viskas kartojasi - plojimai ir ašaros.
Beje! Kaip ir svaigalai, taip ir pati kūryba yra niūri, lėta,
nors ir svaigi savižudybė. Juk aišku kaip dieną - nei besaikis
gėrimas, nei puikiausias rašymas dar neišsprendė nė vienos
buitinės problemos. Gera proza yra tarsi rūkytas kumpis, bet
didumai žmonių patinka vien saldumynai.
Būna ir kitaip, štai smarkiai lėbaujantis rašytojas pats save
nubaudžia mėnesiui kitam blaivybės ir parašo, tarkim, šedev
rą. Kas yra šedevras, atskiro rašinio reikalas. Bet šitoksai jau
puikiai žino ką darąs: vos padėjęs paskutinį šauktuką, jis nu
sipurto tarsi nuo vištos nulipęs gaidelis ir mojuodamas spar
nais, pliaukšėdamas delnais, skrenda į artimiausią girdyklą,
šitoks rupūžė žino ką daro.
Gaila, bet į senatvę ne vienam doram rašėjui suskystėja ne
tik blauzdos, bet ir smegenys - pamaži prasideda kaušimas be
polėkio, be kiaulysčių, vis dažniau pastebimas nepateisinamas
išrankumas asortimentui, išnyksta kritiškas požiūris į buvu
sius priešus. Tai baisu, o užvis baisiausia - atsiranda begalinis
potroškis amžinai gyventi ir amžinai rašyti! Amžinai diktuoti
formos bei turinio madas ir net pačiam įsitikinti savo nemir
tingumu. Tik čia menka bėda: visas šias vaikiškas ligas - daž
niausiai laiku ir greitai - išgydo Lady Giltinė. Ji paslaugiai at
sistoja galvūgalyje - panašūs kaprizai jai ne naujiena!
Kūrybos fenomenas visada paradoksalus: girtuoklio kūry
ba į blaivų kelią atveda - ar bent jau teoriškai gali taip atsitikti
- ne vieną eilinį girtuoklį. Net rašantį nerašy toją. Sukrėstas rūs
čios gyvenimo tiesos, toks žmogus tyliai ištaria: baigta... Kū
rybos tikslas pasiteisina keleriopai - knyga išgraibstoma, pel
ną leidėjai atiduoda Valančiaus proproanūkiams, o, tarkim,
kas šimtasis skaitytojas pasveiksta nuo lėtinio alkoholizmo!
Taip talentingo girtuoklio rašymas tampa altruizmu: žmonės
verkia skaitydami ir daužo degtinės butelius, o jis seniai ilsisi
po žalia kaip alaus tara velėna... Teoriškai šitoks kazusas tik
rai įmanomas.
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Tik gyvenimas visuomet ir banalus: kad ir kaip mums ge
lia širdį dėl nuvytusios žolytės ar sausroje besiraitančių la
pų, niekad neturėsime laiko ir jėgų viskam palaistyti! Belie
ka piktintis žemiškąja netvarka ir savo pačių netobulumu.
Bet netikėtai susitikę ištroškusį rašytoją, esant galimybei, pa
gerbkime jį stikleliu karčiosios ar alaus kaušu, šitą auką su
kaupu atpirks busimieji jo kūriniai. O jei ir neatpirks, jausi
mės gerą darbą nuveikę. Juk net Laikinai Negeriantys rašy
tojai dažnai laikinai negeria vien dėl to, kad vėluoja honora
rai, o paskutiniai pinigai jau kadų kadės išleisti puotaujant
su deklasuotais elementais ir atsitiktiniais praeiviais. Nebū
kite šykštūs - gal jūsų pasiūlytas lasas praskaidrins niūrią
LNR valandą? Tuo pačiu šis lašas taptų apčiuopiamu indė
liu į mūsų moderniąją literatūrą - juk jūs tą žmogų išgelbėsi
te nuo potencialios mirties. Toksai indėlis kur kas svaresnis
už pačias nuoširdžiausias katutes ir garbanotų alyvų puokš
tes ant poeto kapo... Post factum, žinoma, tiks ir puokštė, bet
kol kūrėjas gyvas...
Tačiau įkyriai agituoti už tokią vaisę irgi nenorėčiau. Ne
dera, pavyzdžiui, tykoti garsėjančio talento smuklėse ir per
prievartą brukti jam į ranką taurę. Rašytojai neretai yra jaut
rūs žmonės - įtarę, kad toji taurė yra ne širdinga auka, o tik
menka išmalda, kartais (beje, gan retai!) jie gali net atsisakyti
ir supykę prisilakti iki lubų graibymo. Lazdos niekad nedera
perlenkti, o receptų, deja, irgi nėra.
Laikinai Negeriantis Rašytojas yra beveik tas pat, kaip ir
Laikinai Einantis Pareigas Premjeras, ministras ar banko val
dytojas. Čia geria - čia nebe, čia eina pareigas - čia nebeeina...
Viskas būtų gal ir neblogai, bet pats žmogus jaučia - viskas
taip niekingai Laikina, taip greitai praeina... Viskas: gerumas,
dėmesys, privilegijos, dovanėlės nuo dėkingų skaitytojų, at
laidumas už krečiamas šunybes. Juk kiekvieną akimirką gali
tapti paprastu žmogeliu, kaliniu arba Vėl Geriančiu rašytoju!
Rašytojai šiuo atžvilgiu daug laimingesni - jie tik grįžta į savo
natūralią stichiją, pasineria į ją kaip narai, o pasinėrę vėl čium
pa plunksną ir rašo rašo rašo... Talentingai vaizduoja savo bai
sų, bet nepakartojamą nuopuolį. Kad kitus apsaugotų nuo jo.
Talentingam žmogui tai ir yra išganymas.
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Todėl šis rašinys tegul nepiktina blaiviųjų žmonių. LNR
mūsų gretose taip negausu, kad jie nekelia nė mažiausios grės
mės lietuvių tautos genofondui. Teisybė, tolydžio girdydamas
savo talentą, toks rašytojas sudega kur kas greičiau, nei lėtine
pseudoblaivybe negaluojantis klasikas. LNR statusą Nepri
klausomoje Lietuvoje galėtų įgyti daugų daugiausia dvi trys
dešimtys moterų bei vyrų.
Tad Juodoji diena, kai LNR vėl godžiai apkabina taurę ir
pabučiuoja butelio kaklą, yra juoda tik jo artimiesiems ir nedi
delei „grupei draugų". O gimtajai literatūrai toji diena labai
dažnai tampa pragiedruliu, viltinga prošvaiste, gaiviu lietu
čiu, kuris netrukus laistys būsimą derlių. Didžiulė, kone neiš
matuojama ši kaina, tai teisybė, bet tik laviruodamas ant be
protybės ir svaigulio ašmenų nūdienis rašytojas dar įstengia
šį tą nuveikti. Nesmagu tik, kad literatūros gurmanai godžiai
geria šitą tirštą kraują ir jau vėliau, nagrinėdami kūrinį, be
veik neklysta komentuodami dvasines bei fizines kūrėjo kan
čias. Nors visai ne gurmanams skiriami tie šedevrai. Bet tegul
galvoja, kad jiems. Kiekvienas turi teisę galvoti, kad viskas ra
šoma, tapoma, statoma, grojama tik jam vienam, kaip, beje, ir
šis rašinys. Ir jeigu bent vienas šitaip pagalvojo, tai rašytojas,
matyt, ne veltui vėl pradėjo gerti. Jei bent vienas arba du...
„Tamsiai balti karšti ledai", pasakys koks išminčius, per
bėgęs akimis šiuos nuoširdokus samprotavimus, taigi - non
sensas! O gal tik atsainiai šyptelės: tiek to! Žinoma, kad tiek to.
Bet: „Kas mylėjo ir nebemyli, tas nebemylės, kas gėrė ir nebe
geria - tas gers..."
Tiek to, tiek to, tiek to. Tiek To!
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5ILUTĖS
ISPANAS
^.Etiudas plenere

Ei, vartyt, nespoksok taip įkyriai į tą plaukuotą gandrą po
skėčiu! Prarys, am ir baigta. Keistas esi sutvėrimas: vos išvysti
gauruotą krūtinę, imi virpėti kaip lapas ir iškaisti kaip uoga!
Nespoksok, nespoksok, negražu. Sakai, į paplūdimius žmo
nės tam ir renkasi, kad spigintų vieni kitus akimis? Galbūt,
bet tu nusigręžk, o tai... tu mane pažįsti. Rėšiu netyčia, paskui
abu verksim. Ką?! Ne, tikrai skelsiu. Verčiau atsisuk priekiu į
upę. Arba užversk galvutę ir stebėk, kur plaukia pūkiniai de
besėliai. Paskui man papasakosi. Taip bus geriau visiems. A,
daryk kaip išmanai. Spoksok! Blizgink akutes. Kad bent žino
tum, prieš ką vaipaisi! Žinai? Nieko tu nežinai! Je, je artistas...
Visos miesto kalės žino, koks jis artistas! Nori, papasakosiu?
Tik su sąlyga, kad prigulsi greta, užsidengsi akis štai šita ry
žių šiaudelių skrybėlaite ir nebeliesi mano alaus, jo kaip ir ne
beliko. Tau pakaks kolos, sutarta? Tai klausyk.
Gyveno kartą... Ne, ne taip. Čia ne pasaka. Įsidėmėk: šitas
pagyvenęs vaikinas, kurį taip varsto žvilgsniais tokios kume
laitės kaip tu, o ir įmitę damos, yra pavojingas. Jis tikrai ne iš
kelmo spirtas. Spėk, kiek jam metų? Juokauji! Keturiasdešimt
septyneri! O juk atrodo kaip trisdešimtmetis. Mat šiaurės pla
tumose ispanai gyvena ilgiau. Ir jaunyviau atrodo, bent šitas.
Ispanijoje jis būtų beveik senis. O čia... pati matai. Beje, jis Šilu
tės Ispanas. Būk atsargi! Venk jo kaip ugnies. Net tuomet, kai
paliksi mane ir nuzyliosi paskui kitą. Nuoširdžiai tau patariu,
minėsi mano žodį! Pala, nepertrauk, kai vyresnis šneka. Aš
žinau, tavęs jau niekuo, pupa, nepašiurpinsi. Bet žiūrėk Tu
juk greita įsimylėt, užkibsi ant jo kablio ir baigta. Jis apžavės
tave, šitas tamsus, plaukuotakrūtinis padaras. Taip, padaras,
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kas daugiau! Išsunks, išgręš, padžiaus ir paliks. Cypsi kaip
šunytis, batelius laižysi, o jis tik koja treptelės - fu! Jis netgi
nekaltas, kad toksai yra. Visi jie, ispanai, tokie. Bent jau šiau
rės platumose. O, čia jie hercogai, idalgai, nors namuose avi
ganiai ir šiukšlininkai. Mat čia jų maža, moterys pačios šliau
žia keliais į dvokiančius migius. Tai, žinoma, baisi neteisybė.
Juk nieko nepaprasto savo kelnėse jie neturi Tai tik tokios kaip
tu drugelės varvina seilę j tuos vėjūkšlio taršomus krūtinplaukius. Nusisuk paskutinįkart perspėju!
Gulėk ir tylėk, štai alus, štai dešra, še cigaretę. Gerk, rūkyk
ir tylėk. Nori, aš tuoj nueisiu ir pasakysiu jam, kas jis toks? Aha,
nenori! Tiek to, klausykis. Šilutės Ispanu šitas apsišaukėlis va
dinamas todėl, kad buvo padirbtas Šilutėje. Taip, 1945 metų pa
vasarį apgriuvusiam fachverkiniam sandėlyje jį pradėjo toks net
mėlynas nuo juodumo ispanų kareivis. Gal ir Chuanas! Gal net
Chuanas Marija Chorchė Rodrigesas Oktavianas. Kaip jis pa
kliuvo šilutėn? Ogi paprastai - jis, „Žydriosios divizijos" kapra
las, - gydėsi šautinę žaizdą Šilutės lazarete. Generalissimo Franko
asmeninis bičiulis, taip girdavosi įkaušęs. Kiek pasveikęs tik tuo
ir užsiėmė - landžiojo po apgriuvusius fachverko sandėlius ir
dirbo šilutiškėms vaikus. Jos lipo prie jo kaip musės ant mus
gaudžio - ged Chuanas skleidė kokį viliojantį kvapą? Galimas
daiktas, esama juk tokio preparato, vokiečiai jį taip ir vadina „spanische Fliege", kas reiškia „ispanišką musę". Tokie lašai,
rodos. įvarvini kokiai drugelei kelis lašus, pavyzdžiui, į sultis,
o už penkių minučių ji jau zvimbia kaip sparva, netveria! šitas
irgi turi ką panašaus, net neabejoju! Artistas! Jis, ko gero, tyčia
tapo artistu! Kad bobos scenoje matytų, koks jis puikus. O juk
tikrai puikus. Visuomet gauna kokio gašlūno, suvedžiotojo, iš
tvirkėlio vaidmenį - ponioms tokie vyručiai prie širdies. Bet vis
kas baigiasi ašarom ir dantų griežimu - kaip visuomet: ir sceno
je, ir gyvenime. Ir tau taip bus.
Kiek anas ispanas Šilutėje pagamino vaikų, aš net nežinau.
Išgarsėjo tik šitas gražuolis, kurs antai drybso rudam smėly, pats
dar rudesnis. Matai? Ir sėdi taip, kad matytųsi visi gaurai ir auk
sinės grandys ant kaklo bei riešų. Ak, kaip jie, idalgai, dievina
geltonąjį metalą, nors galiu tau pasakyt, kad čia tik pigūs pakai
talai - jo auksas guli gerai užrakintas! Žiūrėk sau, žiūrėk!
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Et, jis jau nė ispaniškai dorai nebemoka. Tik truputėlį že
maitiškai, Žemaičiuose mat augo. štai prieik prie jo, pasakyk „Buenos tardės, senoro! Le deseo mucho exito!" Ir jis nesupras
nė žodžio, duodu galvą kirst ArtistasI Krūmuose stovi jo au
tomobilis, aplamdytas folksvagenukas, beje; pasiūlys pavėžinti
ir žinai kur nuveš? \ pirmus krūmus, atleisk už atvirumą! Ei,
ar tu pastebėjai, kad tie, kurie anksti plinka, visuomet ima per
dėtai puoselėti likusius savo želmenis? Tuoj užsiaugina žan
denas, ūsus, barzdą... Žiū, jo net nugara plaukuota, nors pats
kaip kulnas. Keista, kad plaukuotą nugarą daugelis moterų
vertina labiau nei gerą širdį ir malonų būdą. Keista!..
Žinau, kvailai elgiuos, visa tai tau pasakodamas. Moteriai
tik pašnekėk ką apie tokį, tai ji tol sius, kol neatsiguls po juo.
Tokie povai traukia kaip magnetas, jos pačios net nelabai kal
tos dėl to. Bet tu, drugele, gerai pagalvok, oi gerai! Štai! Atsi
stojo, pasirąžė... Gražuolis! Man jis panašus į smauglį zoologi
jos sode. Guli susirangęs, kol praalksta. Tada guli ir dairosi
triušelio. Ir Šilutės Ispanas toks. Akys rudos kaip pušies žievė,
liaunas, ilgas - tikras smauglys. Gražus, sutinku, bet gražus
vyras jau kaži kas nedoro. Kažkas teatrališka, klouniška. Tei
sybė, jis kur kas puikesnis už mažiukus turtuolius armėnus ar
gerkliūgus gruzinus, nė nekalbant apie karštai mūsų kraštą
pamilusius musulmonus. Bet va: net po šitiekos šimtmečių ma
tyti, kad be kilnaus Iberijos kraujo, jis turi kelis lašus ir kitokio.
Nėra ko abejoti, kad kažkuri jo pamotė davėsi su maurais, tais
baisiais į Iberiją iš Afrikos plūdusiais laukiniais. O šis maurų
ainis atsirado Šilutėje, pradėtas - jau sakiau! - drėgnam fachverko sandėlyje! Tėtukas su YVehrmachto intendantūra, aiš
ku, išdūmė į Vakarus. Bet aš tau pasakysiu: kiekviena kraujo
maiša turi savo žavesio - liūtės ir tigro vaikai ne tik stiprūs, bet
ir klastingi. Todėl aš, kad ir baisiausiai raukydamasis, sutinku
dar kartą nueiti su tavimi į jo teatrą ir - suk devynios! - dar
kartą pasižiūrėti jo vaidybos. Kaip jis narsiai vaidina Romeo,
Kelerį, Maratą, Puntilą! Tai bent čia nuo jo nusigręžk! Tokiem
patinam suvis reikėtų uždrausti drybsoti nuogiems viešose vie
tose. A, žinai ką? Žmonės kalba, kad Šilutėje, o ir ne tik joje,
laksto bent tuzinas tokių idalgiukų bei maurų. Oficialiai jis te
turi keturis vaikus, ir tik vienas nė kiek nepanašus į jokį ispa
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ną - šlakuotas, rudas, blyškiaodis. Užtat kiti! Infantai, pažai,
princai - tik aprenk ir dairykis naujo Gojos! Bet gana, matau,
tu manęs nebesiklausai, kopūstų drugy, net alų pamiršai! Ma
nai, jis tave brangvyniais girdys? Ė, rodos, jis tau mirkčioja?
Vargas man. Pala! Matai tą balkšvą randelį ant jo pilvo? Taip,
ant jo kilniai įdubusio pilvuko! Kaip manai, iš kur jis ten atsi
rado? Ak, tau visiškai nerūpi! Tai žinok: peiliukas! Vienas do
ras vaikinas - šmakšt, šmakšt! Nujauti už ką? Taip, už savo
sužadėtinę, tą nelaimingą žergeną - pati lindo, vaikėsi šitą pa
siutėlį po visus užkulisius...
Rengiasi jau... Trauks namop. Vasarą jie paprastai gastro
liuoja provincijoje. Būk rami, po kiekvienų tokių gastrolių vis
lieka koks mažas ispaniukas. Kiekviena pelargonija trokšta tu
rėti vaiką nuo tokio mauro. Net pavydas ima! Pamanyk, plau
kuota krūtinė, artistas! Scenoje jos dažniausiai nematyt, bet kek
šės kaip tu nujaučia gaurus net po šarvais. Gi! Klausyk! Dabar
tu tikrai užsidirbsi! Eik, eik pas tą slieką, tik prisimink, ką aš
tau sakiau. Verksi, bet bus vėlu! Bėk, laukia išsišiepęs...
Bet ką aš galiu daryt. Nieko! Juk parbėgsi kaip permuštas
šuo, pamatysi.
Ak, aš ne aklas - puikiai matau, kaip tu lendi į minkštą ir
raudoną Šilutės Ispano mašinėlę, kaip dingsti už neperregimų
žmogui stiklų ir kaip judu nurūks tat į melzganą nuo kaitros
pušyną. Tai ką man daryt? Eisiu kokį kilometrą krantu, paskum
pasileisiu pasroviui. Atsigulsiu ant nugaros ir plūduriuosiu
kaip... po pūkiniais debesėliais. Iškęsiu, ir man ne šešiolika me
tų. Gyvenimas nestoja kaip ir upė. Žinau, kad banaliai skamba,
užtat teisybė. Pareisiu namo, išsišveisiu dantis, užsivilksiu ža
lius marškinius ir patrauksiu j kokj naują barą. Pinigo aš turiu.
Bet ne. Sugalvosiu dar geriau. Gal kam paskambinti?
Išlipu į žalią kaip smaragdas krantą ir galvoju: juk vis tiek
parbėgsi - kaip į uodegą įkirpta, nusvilus! Išverktom akimis,
suskeldėjusiom lūpom! Ir aš tikriausiai priimsiu tave, net jei
gu sterblėje ispaniuką parsineštum. Net graudu nuo savo ge
rumo, aš jau toks. Bet žinok: kai parsirasi, aš pirmučiausiai
pagal visas taisykles apnuoginsiu tavo dugniuką ir gerai įkrė
stu! Per tą laiką juk spėsi šito nusipelnyti?
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JERUZALĖ
VIS DĖLTO
NE INDIJA
teMažoji tragedija

Tai sugrąžai vis dėlto, drugele mano! Pasprukai nuo to Ši
lutės Ispano, pabėgai, nors už lango tik rugsėjo vidurys. Nė
žiemos nesulaukėt? Ar smagu buvo? Iš akių matau - smagu!
Tik dabartės sėdi štai, kaip karo pabėgėlė susisupus į pledą,
žvelgi iš paniūrų ir tyli. Žinau, įmanytum - gerklę man perkąstum. Bet tyli, am? Cit, gerai, pastumsiu tau artėliau taurę,
gorę su žarijomis • atvėso juk taip nelauktai? Na, pasismagi
nai su tuo mauru? Ką gi, nors mano krūtinė ir neplaukuota, o
lūpos ne žarijos, ir aš nepasninkavau. Būsiu atviras kaip atvi
rukas - ne! Teisybę sakant, siutas ėmė, bet šit, ištvėriau, sulau
kiau tavęs, paikše... sakiau gi!
Gerai, gana! Kad ir kaip žmonės drovisi, maskuojasi, net
dedasi belyčiais - antrasai galas ima ir išlenda pro visus sijo
nus, pašvitus, net kailinius. Ko šypsais? Palauk, leisk apsiprast,
aš irgi žmogus, spėsim, štai gurkštelėsiu vyno ir gal papasa
kosiu tau dar vieną istoriją... dar apie vieną pasiutėlį, tik šįkart
nebe aktorių. Apie tokį stovyldirbį, skulptorių taigi. Paken
tėk, ilgai netruksiu, o ir židinys geriau įsikurs. Gurkštelėk dar,
kąsk sūrio. Nuje, pas tą Mefistą visko prisiragavai, nelabai kuo
tave nustebinsi. Vis tiek - valgyk sūrį, gerk kavos. Valgyk sūrį,
gerk kavos, tik nejuokink Lietuvos! Sūriau kitados sakydavo.
Aha, apie ką čia aš? Apie Jeruzalės skulptorių, ar ne?
Tikrai, tas vyrutis gyveno ir kūrė Jeruzalėje, žalioje salelėje
šalia bedieviško Vilniaus. „Auksinis Vilnius, žalia sala, laša iš
beržo gardi sula" Tai jis taip rašė. Gražu ten Jeruzalėje - vėsus,
slaptingas eglynas, kiškio kopūstai, debesys kaip ėriukai - „mes
neturime namų pas juodą girią", pameni? Jis turėjo dirbtuvę 57

tokį žvakių fabrikėlį su kaminu ir netgi siauraisiais bėgiais stovyloms į dienos šviesą išstumti.
Buvau su juo tik iš girdų pažįstamas, o paskui paaiškėjo,
kad mudu vos ne giminės. Tam tikra prasme, žinoma. Liki
mas panorėjo, kad visiškai skirtingu metu mudu abu garbstėm ir mylavom tas pačias moteris. Išsiryškinom šitai jau tuomet, kai jos mudviem nė kiek neberūpėjo, tai mus net suartino
kiek. Beje, aš pats jį susiradau - norėjau šitoje dirbtuvėje ko
kiam mėnesėliui gauti „politinį prieglobstį", bet čia jau kita
istorija. Stovyldirbį man užrodė vienas bėgai energingas kom
pozitorius, savamokslis, beje; tikriausiai esi ne kartą girdėjusi
jo hitą - „Varnalėša tu žalioji1/' Et, vis klystu į lankas, o noriu
tik papasakot tau, kokių kartais siaubingų aukų ima ir parei
kalauja menas. Tos aukos, savaime suprantama, savanoriškos,
paikos, beprasmės, bet gal visos aukos tokios? Žinai, skulpto
riai ir skulptorės didžiai skiriasi nuo kitų meno fanatikų - ne
tik nuo balerūnų, litografų, auksakalių, saksofonistų ar fo
tografų, bet ir nuo rašto žmonių, nors ir vienų, ir kitų amatas
reikalauja nykaus kasdienio triūso. Rašytojai tariasi rašą am
žiams, ainių ainiams, gi skulptoriai, ypač nelabai talentingi,
irgi lengvai įtiki savo stovylų nemarumu. Jie kaipmat atranda
aibes analogijų su garsenybių darbais, o dar dažniau su buiti
nėmis realijomis, štai Jeruzalės metras ne tik kildino save iš
švitrigailaičių, - visi svarbiausieji jo gyvenimo momentai kaip
du vandens lašai sutapdavo čia su Mykolo Angelo, čia su Benvenuto Celinio, čia su Rodeno ar net Jokūbonio patirtimi. Man
droviai prasitarus, jog rašau sakmę apie jotvingių žygius, jis
iškėlė rankas ir svajingai, bet visiškai rimtai pareiškė: „Slinks
tūkstantmečiai... Ką ras ainiai, kasinėdami mūsų laikų kultū
rinį sluoksnį? Mano skulptūras ir tavo sakmes!" Norėjau jam
atsakyti, kad mes paliksim tik sąvartyną, bet tik sumurmėjau
kažką. Jo žodis visuomet būdavo paskutinis. Bet tai buvo jau
vėliau, kai atsitiko toji baisi nelaimė ir aš sprukau iš Jeruzalės
kaip pabaidytas žvėrelis.
Taigi, kai paprašiau prieglobsčio, metras tik palingavo gal
va, prisiminė mūsų bendras mūzas ir iškart sutiko - galėsiu
gyventi jo kambaryje, o jis, girdi galįs ir salėje ant demblio persnausti. Sale jis vadino didžiąją studiją su bėgiais - apkloti šla
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piais maišais ten stūksojo jo, matyt, nebaigti šedevrai. Jis išsi
traukė butelį itališko vyno, bet šis buvo paskutinis, tad teko
samdytis kurjerį, tokį raišą senutį - už šimtgramį jis atgaben
davo gėrimus tiesiai ant stalo. Mums šnekučiuojantis pasiro
dė dar vienas meisteris - kiek pavytęs, bet tiesiog spinduliuo
jantis išmintimi. Juodu tuojau karštėki susikivirčijo dėl meno
prigimties - senis trenkė durim ir išlėkė. Likom dviese: gėrėm
ir kalbėjom iki paryčių, o paskuitės dar dvi dienas ir naktis.
Mano galva ištino nuo žinių. Tiek patyriau apie skulptūrą, jos
technologijas, vietą meno pasaulyje, jog pačiam panižo nagai
lipdyti, kalti, lieti, drožti, tašyti! Ką tik nori - antkapius, bius
tus, kunigaikščius, imperatorius, poetus! Tik jėgų stigo. Bet jei
ir būčiau jų turėjęs, Jeruzalės grandui vis tiek niekad nebūčiau
prilygęs. Jo truputėlį kvadratinėje smegenų dėžutėje šmėkš
čiojo mauzoliejai, panteonai, stovylų parkai po atviru dangu
mi, kolonados ir kažkodėl estakados. Iš pradžių netikėjau nė
vienu jo žodžiu, maniau esant jį paprasčiausiu puodžiumi, bet
tuoj įsitikinau - žiauriai klydau taip galvodamas. Nes kai į tre
čią dieną mudu kiek atkutome, prasikrapštėme akis ir stoję
ant slidžių po užsnigtus eglynus pasivaikėm kiškučius, kai va
kare išalkom ir užsikūrę židinį kirtom jo keptus papločius su
kalvadosu, kai ėmėme šnekučiuotis ne taip įkvėptai - jis net
mažiau mostagavo rankomis ir tik kartkartėmis įterpdavo ko
kią pikantišką smulkmenėlę apie mudviejų mylimąsias - met
ras dar kartą apstulbino mane savuoju novatoriškumu ir be
ribe vaizduote. Teisybė, iš pradžių mudu vos neprigėrėme šimtmetį nekurtas židinys pagaliau suūžė ir ant plokščio „žva
kių fabrikėlio" slūgsojęs sniegas akimoju ištirpo - vanduo už
liejo ne tik ugnį, bet ir visą kambarį. Plūdo asla, šniokštė laip
teliais. Bet potvynis praėjo, mudu kvatodami atsikimšome nau
ją butelį ir metras - beveik blaivas ir neapsakomai rimtas! pradėjo sekti man pasaką apie Indiją. Su meno d a r b u o t o j ų
ekskursija jis ten lankęsis praėjusią vasarą. Praleidžiu jo įspū
džius apie skurdą, blizgesį, šventąsias karves, fakyrus ir bež
džiones. Indiškąsias stovylas, štai ką akcentavo mano gerada
rys, metras ir tolimas giminaitis. Kalbėjo taip aistringai, taip
žibėjo jo akys, jog mano nugara be perstogės bėgo šiurpuliu
kai. Dabar jis vėl skėteriojosi, rodė, kokio dydžio tos stovylos.
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Rankų, aišku, nepakako - jis tik iškeldavo delną į viršų ir ro
domuoju pirštu durdavo į žvaigždes - tokios! Ar nujauti, apie
ką jis kalbėjo? Galvą duodu kirst, tos stovylos be galo patiktų
tavajam Šilutės Ispanui. Taip, senosios indų skulptūros, mei
lės ekstazėje susipynę kūnai - kada nors atsinešiu albumą ir
parodysiu tau, gal patiks. Didingos kolonos, apkibę besiporuojančiais žmogynais! - taip šaukė jis. Jokio brutalumo, gaš
lumo, vien menas! - jis vis kišo delnus priekin, tarsi ką sulai
kydamas - nė lašo bjaurasties! Atsinešė nuotraukų - tikrai, žu
vele, ten viskas švanku, nėra ko ir lyginti su tais žurnalais, ku
riuos, tu, žinau, mėgsti pavartyti. Bet užvis labiau metrą žavė
jo indiški paminklai vyriškoms genitalijoms, tie dangų remian
tys falai! Supranti, apie ką čia aš? Taip, visiškai teisingai, tu
labai nuovoki. Vaisingumo stulpai, sakė jis. Ir vėl įsivažiavo,
vis plačiau mostaguodamas rankomis, keldamas balsą. Rodė
jų storį, ilgį ir dar kažkokias paslaptingas dimensijas. Nekri
zenk, aš pats tada krizenau. Vos galvos nepalydėjau! Metras
taip supyko, kad vos nerėžė man kūjeliu. Paskui sumurmėjo:
nepyk, nepyk, ką aš čia! Tada pašokęs nusitempė mane į „sa
lę", įžiebė visas lempas ir klupdamas, šniokšdamas nugobė
visus maišus. Ir aš išvydau... taip, tu vėlekos teisi - keturis ga
lingus falus... kiekvienas stovėjo ant dviejų pailgų rutulių, ir
gi, suprask, simbolių... Kad ir koks buvau apkvaitęs nuo tos
lietuviškos obuolių degtinės ir jo karštų kalbų, net pritūpiau iš
nuostabos. O jis švytėte švytėjo - matai, ar nesakiau! Čia mano
Indija! Čia mano Amžinybės iš didžiųjų raidžių! Įsispendęs į
šonus strykinėjo tarp tų keturių stulpų - niekaip neįstengė at
sigėrėti savo triūsu. Buvo jau gerokai po vidurnakčio, bet jis
nepatingėjo atsitempti stalelį su vaišėmis į apačią ir mudu to
liau lėbavom tarp tų milžiniškų keturių varpų - truputėlį, tie
sa, stilizuotų, bet panašumas buvo neabejotinas. Tau būtų tik
rai patikę. Ir Šilutės Ispanui, aš žinau. Gaila, tik judviejų ten
tąsyk ir tetrūko! Beje, marių vėjeli, turiu tau pranešti, kad iš jo
burnos neišlėkė nė vienas nepadorus žodis - jokių blevyzgų!
šventa pagarba spindėjo migdolinėse jo akyse, jis pats pasida
rė panašus į aistros apimtą indą - juodas, su barzdele, akyse
fanatiški žiburiukai... Patylėjęs jis vėl prabilo, dabar jau daly
kiškai, nerydamas galūnių, skambiai tardamas ilguosius bal
60

sius. Kaip buvę sunku atrasti tinkamą „kampą", o dar sun
kiau visą konusą įtverti tarp tų rutulių! Kaip jį atkalbinėję bi
čiuliai ir net bičiulės, o tas rauplėtas senis iš pavydo tik spjaudęs! Viskas čia kolei kas tik iš molio, maloniai aiškino jis, tik
anava tas - jis parodė į arčiausiai durų ant platformos stūksan
tį galingą penisą, - gipsinis. Čia aš išdrįsau nedrąsiai įsiterpti ką gi jis manąs daryti su šiais įstabiais vaisingumo gigantais?
Juk tiek darbo, tiek energijos įdėta! Tas gipsinis tiesiog pui
kus, gyriau išsijuosęs. Jis pritariamai sulinksėjo: žinojau, kad
taip paklausi! Jis tikįs užguitos lietuvių tautos potencija, kūry
binėmis jos galiomis... priminė man Lasickio aprašytą žemai
čių dievą Pizių, tikino tikįs grįžimu prie pagoniškosios sam
pratos apie lytis, vaisingumą... tautai reikia sūnų! - užbaigė
jis. Suabejojau: tokiam grįžimui, tariau, prisireiktų mažiausiai
šimtmečio? Žinoma, teigiau, daug kas mieliausiai sutiktų kad
ir rytoj grįžti į pagonybę, bet supranti... visas partinis davatkynas, o ir normalūs žmonės...a? O, karštai paprieštaravo jis,
aš visiškai nesiruošiu erzinti ar kiršinti žmonių! Man bus ga
na, kad šie keturi - čia jis vis dėlto ištarė t ą žodį - stovės mano
eglyne! Iš marmuro, žinoma. Jis jau turįs nužiūrėjęs puikią sau
lėtą laukymę, ten ir plūsią tikrojo meno gerbėjai, juk girdas,
savaime suprantama, pasklis žaibu! Žinai, visai įsismagino jis,
mudu prisišnekinsime tas savo senas merginas, ir ankstyvą
pavasarį, tekant saulei, atsivesime jas ten! Tai padūks! Šita min
tis taip jį sužavėjo, kad jis ėmė šokinėti ir ploti delnais. Prisipa
žinsiu, anuomet tos jo kalbos man visiškai neatrodė eretiškos tai kas, kad dvelkė nepavojinga šizofrenija. Juk kiekvienas
menžmogis šiek tiek šizoidas, gal ne? Normalūs tik amatinin
kai ir prisitaikėliai. Jis kalbėjo puikiai - apie gigantiškas geni
talijas, sustingusias džiunglių tankynėse, nutviekstas geltono
kaip tigras mėnulio, apie tokias pačias grožybes už poliarinio
rato - ten jas nutvieskianti šiaurės pašvaistė! Jo kalba būtų įkvė
pusi net numirėlį. Pala! - staiga riktelėjo jis. Juk šiandien puiki
pilnatis! Tau pasisekė! - klykė, - tu net nežinai, kaip tau pasise
kė! Uždusęs klestelėjo ant kėdės, įsipylė obuolių degtinės, vie
nu mauku išgėrė. Tada čiupo mane už rankos ir išsitempė į
speigą. Tikrai: virš snūdaus, baltai apkloto eglyno karojo ra
mi, šiek tiek netaisyklinga pilnatis. Puikus, be galo kontrastin
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gas nakties peizažas! Maniau, kad viskas tuo ir baigsis. Kur
tau! Jis užrideno platformą ant siaurųjų bėgių ir man pade
dant išstūmė ją su visu gipsiniu falu į akinančią mėnesieną.
Kad tu būtum mačiusi jo triumfą! Turiu pripažint - mėnesie
nos užlieta, įrėminta tamsaus eglyno, ant balto sniego šita stovyla atrodė be galo įspūdingai. O dar karštas, besaikis auto
riaus gėrėjimasis. Falas atrodė patetiškai, kažkaip netgi grės
mingai. Tarsi kokia raketa, tučtuojau pasirengusi nugabenti
homo sapiens sėklą į kitus bežadžius pasaulius, ši mano min
tis jam nepaprastai patiko. Išgėrėm iš vienos taurės, bet nuo jo
bučinio išsisukau. Rodės, kad iš tų rutulių, viršum kurių sty
rojo falas, tuojau plykstelės nežemiška ugnis, nuo šakų ims
kristi sniegas ir, vilkdama ugninę uodegą, varpa nulėks į kos
minius ūkus. Net nežinau, kiek ilgai mudu stypčiojom mėne
sienoje. Ateis laikas, mąsliai sakė jis, ir jie visi ik vienam atsi
stos gražiausiose miesto aikštėse ir skveruose. Saulėtąją lau
kymę jis, rodos, jau pamiršo. Esu realistas, be perstogės karto
jo jis, tvirtai žinau - ne ryt, tai poryt! Mudu dar sulauksim!
Kaip gaila, dūsavo metras, kaip gaila, kad neįstengsim d a b a r
sustatyti visų jų ant sniego! Štai tuomet aš įstengčiau suvokti
fantastišką jo užmojį! Guodžiau jį kaip įmanydamas, sakiau,
kad turim marias laiko - norėjos kuo greičiau grįžti prie vės
tančio židinio. Tik pirmučiausia dar reikėjo įstumti platformą
su kūriniu atgalios į „salę". Ilgai vargom, kol isjudinom ją iš
vietos, tada jau ėmėm pamažiukais riedėti. Ir čia atsitiko toji
nelaimė. Dar nepralindęs pro duris, gipsinis falas lūžo per
pus, metras loštelėjo atgal ir krisdamas strampas prislėgė jo
kūrėją taip, kad šis neįstengė nė krustelėti, tik žiopčiojo ir var
tė akis. Siaubas! šitoks svoris užvirto kiek žemiau pusiaujo,
supranti?.. Patį šakumą prislėgė tas sunkus ir nemirtingas kū
rinys. Bet ne ši kraupi simbolika man tada rūpėjo, šokinėjau
aplink - vienoj falo pusėje kyšojo žali džinsai, kitoje ryškiai
raudonas megztinis. Labai stiprus ir blaivas vyras gal ir būtų
pajėgęs jį kaip nors išvaduoti, bet aš nebuvau nei stiprus, nei
blaivas. O vis dėlto išvadavau, net nesuprantu kaip, gal baimė
suteikė jėgų? Stvėręs kažkokią dalbą nuridenau tą lūženą ša
lin. Jis tebedrybsojo ir kaip nebylys tebevartė akis. Kol prisi
šaukiau tą senį, kol nutempėm jį į gultą... Ten jis netrukus kiek
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atsigavo ir ėmė klaikiai staugti - visą naktį staugė, o mudu su
seniu gėrėm vietnamietišką saldžią degtinę ir bandėm jį ra
minti. Ryte atskubėję daktarai - jo draugelis ir dar vienas - nė
kiek nesišaipė, tai ko tu dabar čia šaipaisi? Lūžio, ačiūdie, nėr,
sakė tas draugelis, bet gali būti pakenktos genitalijos... Kiek jis
ten pragulėjo prislėgtas? Gali būti, kad jis niekad daugiau...
aišku?
Mano geradarį ir tolimą giminaitį paguldė į ligoninę, ir mu
du su seniu kone kasdien jį lankėme bei guodėme - galėsi, ga
lėsi, tik tu nusiramink! Gėda sakyt, patys krizenom į kumštį ir
guodėm. Jis jautėsi pusėtinai, tik prisaikdino mudu apie tikrą
ją nelaimės priežastį - nė mur murL Ne, kalbėjo jis, galit sakyt,
kad užkrito kokia skulptūra... koks biustas ar ornamentas...
tik ne šitas! Jo reikaliukai greit pasitaisė, būgštauta buvo be
pamato. Tiesa, jau vėliau jis man guodėsi, kad gerą pusmetį
turėjęs vengti moterų - jam tai buvo tikrai nelengva. Girdi,
skaudžiai apsijuokęs prieš kažkokią meksikietę: įtariu, jog tai
buvo moldavė ar tadžike. Ak, metras visuomet buvo linkęs
perdėti! Aha, o žinai, ką jis pasveikęs padarė su tais trimis li
kusiais falaus? Ne, nepatikėsi! Na taip, iš pradžių sudaužė kū
ju, išvartė, sutrypė! O paskui... o paskui viską suminkė į vieną
didžiulį gniutulą ir per tris dienas bei tris naktis kieme nulip
dė tikrą milžiną! Pastolius jam teko statytis, vien karkasui ga
lybės medžio prisireikė. Tikras menininkas privalo būt užsi
spyręs! - tvirtino jis kompozitoriui ir seniui, kurie, kad ir šaipydamiesi, talkino jam.
Tai matai, koks neeilinis žmogus. Tik aš nenorėčiau būti
nei varpalipdžiu, nei artistu. Kas ne, tai ne. Man tik smagu,
kad pažinojau tokius paikšius. Vis dėlto jie abu visai neblogi
vyrai! Juk aš tau tyčia nesakiau, kad su Šilutės Ispanu kitados
mudu buvome neblogi bičiuliai. Oi, kiek jis man prisKiesdavo! Kas be ko, jie abu ne angelai, angelų aš suvis nepažįstu...
Štai ir tu - rodos, neblogas žmogus esi, ir miela, ir patogi,
bet šaus kas į galvą, ir baigta! Nebesutramdysi! Va, grįžai iš
Ispano - aišku gi, kad ne scenos paslapčių aiškintis buvai ten
nubėgusi. Ištisą mėnesį dingai kaip į vandenį, kur, beje, prašapot? Tiek to, gali nesakyt. Ir matai - aš nei plūstuos, nei plaku
tavo dugniuką, kaip rimtai buvau žadėjęs. Valgyk, sakau, gerk,
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rūkyk cigaretę. Viską atleidžiu, nors, matau, tau to nė nerei
kia? Ką? Gal stovyldirbys parūpo? Žinok, jis jau nebe tas. Be
galo surimtėjęs. Nebe toks agresyvus. Išsivadėjęs jau, o ir ta
nelaimė... Ką lipdo? Nežinau, falų tikrai nebelipdo. Tavęs irgi
nelipdys, garantuoju. Bet galėsim ten kada užsukt, jei nori. Nors
ir pažiūrėti jis kur kas menkesnis už Ispaną. Nėra ko ir lyginti.
Dabar gulk, gulk, netrukus ateisiu ir aš... aha. Tik dar truputė
lį pasėdėsiu prie židinio... labai jau jis primena aną „žvakių
fabrikėl|"... mik.
1992

LIUCIJA
M> P i e š i n y s : ž m o g u s , M e d i s , N a m a s

- Rūkei? - riktelėjo Liucija ir užtrenkė duris. - Vis dėlto neiškentei?
Kam dar klausti? Dūmai kabo tarsi krešuliai, suslūgusiam
ore beveik nesisklaido. Lukas vyptelėjo, tada pažvelgė tiesiai į
rudas jos akis.
- Nemaniau, kad jūs... nemaniau, kad taip greit sugrįšit.
- Parodyk. Parodyk, ką parašei? Parašei?
- Dar neparašiau... Gal vėliau aš?
Liucijai paliepus, jaunasis narkologinio skyriaus pacientas
privalėjo kuo smulkiau ir nuosekliau aprašyti tą dieną, kai pir
musyk paragavo svaigalų. Tam rašto darbui psichologė buvo
skyrusi dvi valandas, bet neprabėgus nė pusvalandžiui, grįžo
- juste juto, kad tas vyrutis nieko nerašys. Tikrai, Lukas sėdėjo
prie baltai nudažytom grotelėm užkalto lango, o tabako dū
mai padrikai karojo ore. Liucija irgi priėjo prie to lango. Už jo
markstėsi bluki spalio saulė, be garso biro lapai, šūkavo kėkš
tai. Tolėliau tarp medžių šmėžavo senutis mėlynu chalatu šlavė ir grėbė lapus j didžiulę kaugę. Irgi girtuoklis, šiuo po
pietės metu jo nelaimingi kolegos tikriausiai ilsėjosi, tik jis vie
nas vis šlavė ir grėbstė.
• Tai tu nieko neprisimeni? Lukai?
- Kaipgi. Prisimenu. Galima, verčiau aš jums papasakosiu?
- Ne, tu parašysi- Mažiausiai tris lapus. Juk parašysi?
Berniukas tylėjo. Koks jis berniukas, pyktelėjo ant savęs Liu
cija, tipiškas akoelerantas, o tiesiai šnekant - bernas! Kiek kar
tų jis dar pateks į šitą gydyklą? Septynis? Dešimt? Bet toks jau
jos darbas: pasakyk, parašyk, atsakyk į klausimus. Kuo skiria
si paukštis nuo medžio? O ji pati ką atsakytų? Kad paukštis
gali nutūpti į medį, o medis į paukštį negali? Ji, Liucija Ptc.,
psichologė su neva aukštuoju išsilavinimu, netekėjusi dvide
5-6 07
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šimt septynerių metų lietuvė su ryškia totoriško kraujo prie
maiša. Vidutinio ūgio, kresnoka, apvalaus veido, tamsiagymė, labai gražiom, tamsiai rudom akim. Stambiašlaunė, biust
halteris užsegamas net trimis sagutėm. Tik rankos smulkios,
bet irgi tamsios kaip ir veidas. Kažkuo panaši į totorių šventą
ją, o gal į Juodąją Kali, indų deivę? Kančioj sukąsta lūpa, pa
brinkus lyg pernokusi vyšnia ir skaudi raukšlelė aplink ją. Koks
Liucijos kolega diskretiškai dar pridurtų: tiesmuka, mėgsta ri
ziką. Mažiau diskretiškos slaugės pridurtų: atžari, dirgli, sla
paus būdo. Panašus vedybinis skelbimas sudomintų, ko gero,
ne vieną emocingą senbernį. Bet juk visa tai tik savigyna! pasakytų kas nors kitas. Kolegė Liucė visiškai neturi odos. Kur
tik prisiliečia, ten ir nusvyla.
Lukas tylėjo. Ketvirta savaitė jis šitoje gydykloje. Diagno
zė: lėtinis alkoholizmas. Jis tik tyliai krizeno - narkologinis sky
rius buvo toli gražu ne pati blogiausia išeitis. Per draugo gim
tadienį jis beatodairiškai pridaužė savo merginą. Tiesa, ji pati
jau kitądien jam atleido, bet nė nemanė atleist jos tėvelis pa
pulkininkis, tad jam dabar buvo visai ne prošal pailsėti šitame
nykiame užmiestyje. Juk mušė, daužė ją girtas. Lukui buvo
septyniolika metų ir trys mėnesiai. Savo gėdai jis dar nebuvo
turėjęs moters. Todėl ir prikūlė savo „bobą" - ko laužosi, spar
dosi?! Antai kiti, nė durų neužsidarę...
Liucija atsisėdo į pusminkštį dirbtine oda aptrauktą krėslą.
Už lango krito ir krito lapai. Senutis juos tebešlavė, tarsi šmėk
la kokia. Kaip prastam kine, dingtelėjo jai. Liucija smarkiai kres
telėjo savo juodus trumpus plaukus.
-Lukai.
Jis nustebęs grįžtelėjo - ko dar? Juk žino, kad jis nerašys.
- Lukai. Jei tu nerašysi, aš tave čia užrakinsiu. Liksi vienas
visai nakčiai. Be cigarečių!
Vaikinas nuoširdžiai nusikvatojo. Ir tuojau pamanė: ogi ji
visai nieko! Tai kas, kad vyresnė. Tik raukšlytės aplink lūpas.
Ir oda kažkokia tarsi nešvari. Lukas dievino blondines, nors
pats labiau panešėjo į čigoną - tamsiaplaukis, garbanotas, tvir
tai sukaltas. Tik veidas baltas kaip marmuras. Jiedu juk kaž
kuo net panašūs. Dažniausiai tokie nekenčia vienas antro be
jokios priežasties.
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- Gerai, - ramiai (tai jai taip atrodė) pasakė Liucija.
- Tuomet mudu imsimės testo.
- Ko imsimės?
* Pats pamatysi, vaikuti. Sėskis, štai popieriaus lapas, tuši
nukas... Nupieši man... nupieši žmogų, medį ir namą. Ar aiš
ku?
- Aš nemoku piešti, panele...
- Nevadink manęs panele, Lukai. Aš tau ne panelė. O tu
turi... panelę?
Lukas demonstratyviai pasikišo ranką po baltiniais ir pasi
kasė pilvą. Ką galima atsakyti į tokį kvailą klausimą?
- Čia nieko nereikia mokėti! Piešk, kaip tau išeina. Kaip mo
ki! Kaip vaikai piešia. Žmogų, medį ir namą...
- O kas man už tai?
- Ką? Pats pamatysi. Ar pieši?
- Ar leisit čia rūkyti?
- Rūkyk, - Liucijai jau buvo vis tiek. - Duok ir man.
Lukas užsirūkė, prisėdo ir ėmė kažką brūkšniuoti tuščia
me popieriaus lape. Liucija rūkė prie lango, stovėdami. Už jo
vis krito lapai. Lapai čia ničnieko nereiškia, šmėstelėjo jai, tai
tik spalis, tik ruduo. Ruduo, migla, mėlynas arba oranžinis au
tobusas. Senutis, savanoriškai grėbstantis lapus, kad nereikėtų miegoti dieną. Kas dieną miega, tas jau nebenubunda, sako
jis.
štai kur nuveda degtinė!
Saulė pasislėpė taip staiga, jog kambaryje kažkas užgesino
šviesą. Žemalubė, nyki tamsos buveinė - štai kuo tapo jos „Psi
chologijos kabinetas". Taip bent buvo užrašyta ant baltų durų
iš kitos, koridoriaus, pusės. Lukas rūkė ir kaskart vis labiau
įsitraukė į šitą kvailą užduotį - brūkšniavo vis smarkiau.
Liucija priėjo prie durų ir tyliai užrakino jas iš vidaus. Rak
tą įsidėjo į valdiško chalato kišenę. Jos nuosavas, šilkinis ka
bojo spintoje. Čia ir psichologai vaikšto su chalatais - iš kur jų
tiek priviso? Kaip ir narkologų, seserų ir sanitarų mėlynom
nosim, šie tai buvę pacientai. Dabar atseit saikingai geriantys
ir dirbantys.
Iškišęs liežuvio galiuką, Lukas tebepiešė. Peckiojo tarsi spal
vintų piešinį knygelėje „Nuspalvink pats!" Jam buvo septy
67

niolika metų ir trys mėnesiai. Lukas nebeprisiminė, kada pa
skutinį kartą piešė žmogų. Gal darželyje?
- Tamsu! - jaunu bosiuku pranešė jis, o kitą akimirką vėl
švystelėjo saulė. Kad ir bluki. Kaži, dingtelėjo Liucijai, ar po
pižamos kelnėmis jis dar ką pasirengęs? Ji net nukaito: Vieš
patie, ką aš čia? O vis dėlto? Baik, Liucy, baik, įsakė ji sau.
„Liucy", taip kažkada ją vadino vienintelis jos turėtas meilu
žis - sanitaras, kurį ji tarėsi amžinai atgrasiusi nuo svaigalų.
Deja! Vėliau jau pati bandė jį sulaikyti buteliu, tik veltui. Tik
pasitelkusi psichologiją, ji tuomet įtikino save, kad juodu ne
pora. Ko gero, taip ir buvo. Bet ji ilgėjosi vyro ir kentė. Kartais
Liucijai atrodydavo, kad ji pernelyg daug žino. Tarėsi kiaurai
matanti kiekvieną vyrą. Juk jiems visiems tik vieno tereikia.
Pašlemėkai. Egoistai, ištvirkėliai. Baisūs garbėtroškos. Intra
vertai, cholerikai, pusdebiliai. Vos ne kiekvienam tiko kuri nors
etiketė, pasiskolinta iš nestoro psichologijos vadovėlio žaliais
viršeliais. Kokių dar jų būna? Jų, vyrų. Lengvabūdžių euforikų, potencialių suicidų, verksnių. Žilų erotomanų ir plikų ekshibicionistų. Smagu būdavo taip galvoti! Liucija jausdavosi
pranašesnė už bet kurį ūsuotą ir šeriuotą padarą ne tik šioje
gydykloje - visur! Bet kai pagalvoji... argi ji pati negeidžia jų?
štai kad ir šis vaikėzas. Ko gero, agresyvus, visiškai teisingai
pagalvojo ji apie jaunąjį alkoholiką.
Lukas tebepiešė. Net garbanos kruta, šyptelėjo Liucija ir
vėl nukaito. Persikreipęs, kad būtų patogiau. Kaip vaikas. Ma
tyt stogą dažo, sukrizeno ji pati sau. Neištvėrus susijuokė gar
siai. Lukas nustebęs pakėlė savo plaukų kupetą.
- Piešk, piešk!
Namuose Liucija dažnai užsirakindavo savo nuomojamam
kambarėlyje, nusirengdavo nuoga ir žiūrinėdavosi prieš dide
lį veidrodį. Kartais šitaip pravaikštinėdavo visą vakarą. Savas
nuogumas negąsdino. O kitų - gąsdino ir dar kaip!
Vasarą, gydyklos sode, negailestingai plieskiant saulei, ji
vos neužlipo ant besidulkinančios porelės: liesas kaip šakalys
šizofrenikas inkšdamas kedeno putlią debilę iš moterų sky
riaus. Išvydęs Liucija, jis tik mirktelėjo ir uoliai tęsė savo sma
gų užsiėmimą. Debilė irgi pamatė Liuciją - jų akys susitiko bet mergina žvelgė į ją tarsi į tuščią vietą. Tik vėliau susivokė 68

vargšė juk nieko nesuprato - nei ką su ja daro, nei ko čia ta
seselė stovi. Tuomet Liucija pasijuto it gyvatę užmynusi. O
dar psichologė! Bet to vaizdo nepamiršo: vis iš naujo akyse
iškildavo du susipynę kūnai, - čia važiuojant autobusu, čia jau
atsigulus nuogai į vėsų patalą.
Liucija priėjo prie Luko iš už nugaros ir per petį žvilgtelėjo
į piešinį. Namą taip, namą jis jau šiaip taip nupiešė. O ką gi ten
spėjo uždengti delnu?
- Parodyk! - kone graudžiai paprašė Liucija.
Bet Lukas tik sukrizeno - delno, aišku, neatitraukė. Ji užgu
lė jo pečius savo aukšta krūtine ir pabandė ištraukti lapą su
piešiniu. Bet Lukas neleido, jis irgi iškaito ir vis garsiau krize
no. Liucija dar labiau užsigulė ant berniuko (berniuko?) ir pa
juto, kad drėksta... Jis nė nekrustelėjo, tik, tarsi ką pajutęs, ėmė
kikenti vis tyliau ir kimiau. Liucijai sutemo akyse - geismas
buvo pernelyg stiprus, kad įstengtų jam atsispirti. Lukas gar
siai šnopavo.
Paskui viskas atsitiko labai greitai - jis atsisuko su visu krės
lu, stvėrė Liuciją į glėbį ir nusinešė ant kušetės. Sučežėjo klijuotė, užtiesta viršum baltos paklodės - čia girtuokliams kar
tais matuodavo kraujo spaudimą ir klausydavosi, kaip plaka
jų motorėliai - iškamuotos širdys. Dabar abiejų spaudimai bu
vo ganėtinai aukšti, o širdys daužėsi. Liucija tik aiktelėjo - tas
vaikas akimoju liko nuogut nuogutėlis! Vėl - po šitiekos laiko!
- pajuto savyje vyrą, įsikando lūpą, bet vėliau tik gaikčiojo:
dar, Lukai, dar!..
Kas dabar bus? - išsigando Lukas, vėl susisiausdamas į sa
vo nučiurintą ligonio chalatą. Bet juk ji pati! Pati ji!
Prisidengusi pravirom spintos durimis, Liucija skubiai ren
gėsi. Išlindo jau persivilkusi savo geruoju, šilkiniu, chalatu.
Dabar ji, galbūt, buvo net graži. Išsilygino raukšlytės aplink
lūpas. Plaukai jai taip tinka, sutrikęs pamanė Lukas. Tai ji ne
širsta? Ne, aiškiai matyt. Šyptelėjo, neva šiurkščiai perbraukė
jo plaukus. Tai ko ana laužėsi kaip prancūziška bandelė? Ne
būtų jos pliekęs, o dabar nereikėtų vaidinti ligonio. Alkoholi
ko! Juokas... Pala, pala... taigi tada nebūtų ir Liucijos, kuri da
bar laiko pirštą ant lūpų - cit! Na ir veidmainė. Jis jau buvo vėl
bepradedąs krizenti, bet Liucijai artinantis, tamsiom išsigan
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dusiom akim sekė ją. Nejau tvos? Dabar? Tegul. Dabar tegul
daro, ką tik nori. Jis jau nebe vaikas, nebe! Ak, ji tik pasilenkė
ir pakėlė nuo grindų lapą su Luko piešiniu. Jame, aukštesnė
už namą ir medį, stovėjo nuoga moteris. Negrabiai, aišku, nupiešta, bet ničnieko jai netrūko, tai moteriai. Storos, sodrios
lūpos, stambios krūtys, kojos, o tarpu jų kažkas panašaus į
kregždės lizdel|. Tamsus raizginys tarp kietai suspaustų šlau
nų. Ta moteris buvo truputėlį panaši į ją, Liuciją.
Liucija vėl išraudo, bet šįkart raudonis nepermušė tamsaus
jos gymio. Lukas pasilenkė ir pradėjo nemokšiškai bučiuoti
jos drėgnas lūpas. Eik, eik, suprunkštė Liucija, kas taip bučiuo
jasi! Lukas irgi prunkštelėjo. Visai dar vaikas, pamanė psicho
logė ir garsiai nusikvatojo. Jautėsi besvorė, jauna ir kažkodėl
labai patenkinta. O Lukas nusikvatojo taip, kad virptelėjo lan
go stiklai, o kieme nuo klevų nukrito visi lapai. Senutis nuste
bęs pakėlė akis į dangų - ne, jokio vėjuko. Keista. Sumišęs jis
atsisėdo ant drėgnos, margos kaugės ir tuojau užsnūdo. O jie
du stovėjo ir kvatojosi. Stovėjo ir kvatojosi.
Jau gerokai po vidurnakčio kietai įmigusį Luką kažkas at
sargiai pakrutino už peties. Jis suniurzgė ir apsivertė ant kito
šono, bet ir vėl. Vaikinas pašoko, bet jo bumą tuoj užspaudė
kietas sausas delnas. Jis sumirksėjo ir pažino Liuciją.
- Tsss! - sukuždėjo ji. - Tss. Kelkis... Tavo namas be kamino.
...Eime, tu dar pripieši man kaminą!..
1993

BRASTA
te P r o m e m o r i j a

Susitikome, kaip ir buvom prisiekę - po ketvirčio amžiaus.
Ketvirtis amžiaus: 1965-1990. Anno Domini. Mes - šeši žili vai
kinai juodais kostiumais ir Doloresa Lust - sena graži mergina
siaurom juodom kelnėm.
Nešini rudais kalenkoriniais lagaminėliais, išskleidę šešis
juodus ilgakočius skėčius, mes patraukėme į skverą ties šven
to Jono bokštu, kur prieš dvidešimt penkerius metus putote
putojo Alaus kioskas. Tyliai nulenkėme galvas ir padėjome toje
vietoje kuklų gėlių vainiką. Tada išsirikiavome į tvarkingą ei
lutę. Iš lagaminėlių išsitraukėme atsineštą alų, iš jų sukrovė
me improvizuotą prekystali, 11 Doloresa Lust, gerklinga par
davėja, ėmė pilstyti gintarirų alų. „Kovo", „Rygos", ,^ g u li
ni". Po šlaką nupylėm ant grindinio - anų laikų dvasioms.
Tada mes, šeši vaikinai juodais kostiumais, baltais marški
niais ir siaurais kaklaryšiais, nužygiavome | Aikštę. Iš žlugu
sių vilčių, idėjų, kokčių prisiminimų, nekaltų kūrybinių ban
dymų, įvairiausių organizacijų liudijimų ir bilietų, nebegaliojančių akcijų ir banknotų sukrovėme ir užkūrėme didžiuli Ket
virčio Amžiaus laužą. Kai jis gerai įsiliepsnojo, išsitraukėme
savo brandspoitus ir šviežiu alumi užpylėme dar karštus pe
lenus... Tada ant jų atsitūpė buvusi komjaunimo kuopelės sek
retorė Doloresa Lust, USA žvalgybos rezidente mūsiškėje Al
ma Mater. Pasigirdo jaukus pišššš! - ir viskas buvo baigta. Pa
stovėjome suspaudę rankose juodas skrybėles... Draikėsi vora
tinkliai. Prasidėjo Bobų vasara...
Bobų vasara... Užkopėme | kalnus anapus Vilnelės. Mūsų
smaili, juodi pusbačiai nubalo nuo dulkių. Išsidilginome vei
dus, o Doloresa Lust ir užpakaliuką. Pagaliau pasiekėme vir
šukalnę ir sustojome tarp gudobelių, karklų, šalia nelabai gi
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lios, pailgos lomelės. Ji buvo panaši j meilės karstą. Taip, su
kuždėjo Doloresa Lust, čia... Čia, šitoje lomelėje, lygiai prieš
Ketvirtį Amžiaus, mūsų bičiulė Doloresa Lust laimingai pra
rado nekaltybę. Ją beveik juokaudamas nuplėšė klajojančio cir
ko Lyno akrobatas. Kažkoks Murza ar Džalilis, nebesvarbu.
Doloresa Lust nubraukė širdingą ašarą. Tada atsigulė lomelė
je lygiai tokia pat virpanti ir liauna kaip ir anais nebeįžiūri
mais laikais. Mes, šešetas žilų jaunuolių, vėl išsirikiavome į
tvarkingą eilutę...
Pagaliau nusileidę nuo kalnų ,vorele nužygiavome į Sereikiš
kių parką. Ten, kur kitados stūksojo populiarus dansingas „Saraj", sutrypėme čarlstoną, paplojom delnais ir šaukėm: „Twist
again!". Pasisvaidėme kaštonais ten, kur kitados aidėjo D05AAFo šaudykla. Patys pasijuokėmė iš savęs šalia Juoko kambario
griuvėsių. Tada sukirtome arbūzą. Jo sultys ir sėklos tiško ten,
kur mūsų laikais keli šiandien žinomi poetai fiziškai susidorojo
su tarybinių kritikų brigadininku Petru, bet ne Cvirka. Sultys bei
sėklos tiško iškart virsdamos kultūriniu sluoksniu...
O septintojoje auditorijoje, kur kitados mūsų kolega Liudvi
kas sudėjo „Odę Tranzitui", sutūpėme ant palangių. Ore tvyro
jo anos Odės kvapas. O gal svilinamos poeto odos? O, kaip ji
buvo tuomet įvertinta! Bavarijos landtago premija, Brolių Dir
gėlų mažasis gintaro prizas, pašalinimas iš Alma Mater su Vil
ko bilietu ir dveji metai Laisvųjų statybų. Liudvikas dar kartą
padeklamavo ją. Deja, pasirodė netobula ir naivi, tačiau porai
žilųjų jaunuolių pavyko dar kartą susijausminti ir čia pat, ant
juodų suolų, jie dar kartą pamylavo nepasotinamąją Doloresą
Lust, tą USA žvalgę... Septintojoje auditorijoje... Ant juodų suo
lų... Po Mirono, Valkūno ir Mickaus (Ūkio dalis) portretais...
Artimiausioje kirpykloje, protestuodami prieš seniai nebe
egzistuojančios karinės katedros įsakus ir pik. Stiopą Stepanovą mes visi nusikirpome plikai. Doloresa solidarizuodamas!
nusiskuto savo krūmelį.
Smagūs patraukėme į „Literatų svetainę", amžinojo poil
sio vietą. Tai čia ilsėdavomės kitados. Dabar susimetėme po
pustrečio tūkstančio ir gavome atskirą stalelį Centre. Nors ne
bebuvo nė vieno gyvo ar leisgyvio literato, mūsų plikos ma
kaulės kėlė baugią pagarbą. Niekas mūsų nelietė.
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Ten, kur kitados ūždavo baras, padėjome septynis egliša
kių ir smirdų vainikėlius. „Nelygioje kovoje žuvusiems poe
tams bei prozininkams'' - taip buvo užrašyta ant visų gedulo
juostelių. Ir smulkiom raidelėm: „Mes už jus keršysim! Mes
gersim už jus!"
Tylūs išėjome nešini juodais skėčiais ir girtutėle Doloresa
Lust. Ji vis rėkė: „Muša, Muša!" O prospektu su pilnutėle ko
vine ekipuote darniai žygiavo senosios mūsų Alma Mater po
licijos daliniai, jojo Raitoji gvardija. Doloresa nutilo.
Tada aš prisiminiau Brastą Neryje ties Sluškų rūmais ir Blai
vykla. Nusprendėme nieko nelaukdami bristi į Kitą Krantą.
Virš mūsų galvų kreiseriniu greičiu visai neaukštai pralėkė gar
sių profesorių vėlės... Priėję Upę, vėl išsirikiavome...
Vanduo pasirodė visiškai nešaltas. Kai subridome iki kak
lų, pasigedome Doloresos Lust. Pasroviurplaukė tik jos juoda
skrybėlaitė... Paaiškėjo, kad jokios Brastos čia seniai nebėra.
Kaip nebėra Alaus Kiosko, Sarajaus, Juokų kambario, šaudyk
los, Karinės Katedros, Zarembos, Stuokynės, ką čia kalbėt! Bet
mes vis tiek bridome... Net kai pasroviui viena po kitos nu
plaukė ir mūsų juodosios skrybėlės, mes, likusieji, tebebridome po vandeniu... Gal grįžtam? - kuštelėjo man paskutinysis
kolega Francas Teodoras M. Aš papurčiau tik negyvą savo gal
vą - bijojau prisiryti vandens: neee neee... Juk kitas Krantas čia
pat. Vos keli žingsniai po gurgiančiu vandeniu. Jei nebrisime
mes, kas gi dar galės parodyti tą vietą, kur kitados putojo Alaus
Kioskas? Lomelę, kur Lyno akrobatas taip smagiai defloravo
mūsų Doloresą?..
Kolega tik atsiduso, žengė dar žingsnį ir jo skrybėlė nu
plaukė upe. Įkvėpiau dumblių ir žengiau jam iš paskos. Kita
me Krante, ant Vėlių Suolelio, kažko karštai ginčydamiesi, jau
laukė mūsų ištikimi draugai.
1991

PETKUS
t o L i t h u a n i a n Hard Story

Prabėgo dar dvidešimt metų. Iš Tvirtovės pasprukęs mar
ksistas pranešė Petkui, kad tikrasis jo vardas - Hamletas. Pet
kaus tėvas buvo Vilkas, motina - Gyvatė.Gyvatvilkis! Keisčiau
gal nebūna. Brolių seserų Petkus niekad neturėjo. Gyveno čia
irštvoje, čia palių kemse ir ničnieko nebojo. Rydavo dvėselie
ną ir gėrė pelkių vandenį, joks velnias neėmė Petkaus.
Aštuonerių sulaukęs, smogęs kumšteliu į tarpuakį, Petkus
nudobė milicijos vachmistro Belomoro ibn Kazbeko mylimą
vilkšunį Machorką. Nors septyni praeiviai matė - Machorka
puolė pirmas! - kitądien Hamletas atsikvošėjo nepilnamečių
kalėjime. Čia gyvatvilkis netruko pagarsėti kaip nuovokus, na
gingas, judrus ir bebaimis sutvėrimas. Petkus anksti subren
do, pasidarė ne pagal metus rimtas. Pasklido girdas, kad su
kakęs vienuoliktus, kolonijos viršininko žmonai Fanei jis už
taisęs vaiką. Galimas daiktas, Vilko ir Gyvatės hibridui tai nieko
nereiškė. Utiniai jo dantys buvo gerokai ilgesni nei žmonių, o
ir liežuvis atrodė skeltas, dvišakis. Petkaus tėvų kilme mažai
kas abejojo.
Ištrūkęs iš Zonos, Petkus apmovė visas komisijas ir įstojo į
Prekybinį karo laivyną. Plaukiojo po Pacifiką. Pabuvojo Haiti
ir Taiti. Britų Gvijanoje netikėtai susirgo tropikų liga - jūreivį
Petkų išbėrė raudonais spuogais. Be to, jis net žiūrėti nebega
lėjo į jokį vandenį. Matyt, čia sumišo žinduolių bei roplių ne
galavimai. Hamletą siutindavo net menkos balos. Ilgainiui ši
fobija kiek apslopo, bet jau visą gyvenimą Petkus vengė drėg
mės, moterų ir kitų aštrių daiktų. Hamletas nuo mažens buvo
pasmerktas negandoms. Bet kokia politika užklupdavo jį vi
siškai nepasiruošusį politikuoti. Kiekviena formacija smogda
vo jam per kinkas. Tačiau tarantulus, tritonus ir pacus jis
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kankindavo be reikalo - jie buvo niekuo dėti. Jis stačia galva
mesdavosi visur. Laikai buvo įdomūs: Beatles, karštligiška ko
munizmo statyba, puiki Karibų krizė, šunų ir žmonių skrydžiai
į Mėnulį. Petkų išgelbėjo klajojantys muzikantai - vieni teigia,
kad tai buvusi grupė „Pappa", kiti gi mano, kad „Ingeborg Cordelia" - nesvarbu. Muzikantai įtikino Petkų, kad tamsus raudo
nas vynas „Cabeme" atgaminąs raudonuosius kraujo rutuliu
kus. Jj, girdi, gerią net „U.S. Navy" submarinų jūrininkai. Tai
Petkui paliko neišdildomą įspūdį - jis jau buvo netekęs daug
kraujo, kad ir pasiutusio. Paklojęs kalėjime bei laivyne užkaltus
pinigus, Petkus nusipirko du kamazus (su priekabom!) tos kabemės. Rutuliukai sproginėjo - tiesą sakant, dužo ir buteliai! kraujas užvirdavo, bet vėliau viskas stebuklingai atsigaminda
vo. Jaunuolis kasdien išgerdavo 8-18 butelių po 0,7 ltr.
Liežuviai plakė, kad už vaiko padarymą režimininko pa
čiai Petkus buvo iki gyvos galvos nutremtas į Mažuosius Pupasodžius šalia Tabalenkos. Jis neturėjo teisės balotiruotis, bet
nesuko sau dėl šito galvos. Gėrė kabemė, augino pupas, nors
ir puikiausiai žinojo, kad virškinimo trakte jos fermentuojasi
ir gamina dujas, kurios sproginėdamos nemaloniai nuteikia
žmones ir gadina orą. Paprasčiau tariant, prisirijęs pupų, žmo
gus perdžia ir perdžia. Tik Petkui tai buvo nė motais, šios kal
bos jam palikdavo priešingą - išdildomą - įspūdį. Jis tvirtai
žinojo - kuo, kuo, bet pirdyla jis niekad netaps!
Geriant raudonąjį, praslinko 1977,1978 ir net 1979-ieji me
tai. Durų staktoje Hamletas kasmet įrėždavo rantelį, šiaip jam
nerūpėjo ir laiko tėkmė. Vynas pamaži seko. Kamščius gėro
vas specialiu pagaliu grūsdavo į butelių vidų, kad vėliau, ty
kiai pagiriodamas, galėtų juos 25-35 cm ilgio virvute žvejoti ir
traukyti. Sunku būtų rasti malonesnį užsiėmimą, sėdint ato
kaitoje, kurkiant varlėms ir spragsint raudoniesiems.
Pagaliau išaušo diena, kai Petkus išgėrė paskutinį butelį
„Cabeme". Iš marksisto šįkart jokių žinių nebuvo. Už parduo
tus tuščius butelius ir pupas Hamletas Petkus pirkosi dar vie
ną sunkvežimį tos pačios markės vyno. Dar liko šortams ir
motoriniam dviračiui „Royal/Lastočka M". Važinėdavo juo
iš Los Alytaus į Lux Nėnus. Bet dažniausiai nuparpdavo prie
Nemuno kilpos (384,5 km iki žiočių) ir stebėdavo žvaigždy75

nūs. Kaip jie girgžda ir juda. Kaip keičiasi vietomis. Kaip siun
čia jam, Gyvatvilkiui Petkui, signalus. Kaip visa sistema cy
pia, traška, bet sukasi ir skrieja! Ties jo stebėjimų aikštele į Ne
muną jau keleri metai įtekėdavo Leta. Joje vis skęsdavo ke
liauninkai ir atsitiktiniai klajūnai. Ir jokių stagnacijų! - kvato
davo Petkus. Murmtelėdavo savo garsųjį keiksmažodį - „būt
ebūt nebūt!" ir apžergęs dviratį burgzdavo į savo minikotedžą Pupasodžiuose. Jis nė nenujautė, kad Alfa jį seka. Kad se
ka ir Omega. Nieko blogo jis, tiesa, nedarė. Bet ir nieko gera.
Alkoholio garais užpūsdavo kokią SSSR paleistą Kometą, ap
spjaudavo žvalgybinį satelitą, ir tiek. Ir tai tik tuomet, kai orai
būdavo palyginti sausi - 45-50%. Juk planai nuolat degdavo!
Partijos planai. Liaudies planai. Hamleto planai. Žvaigždžių
planai - Petkaus planai. Tik dėl šv. Ramybės milicija nelietė
Petkaus. Jis turėjo slaptų žinių apie Žmogaus Teises. Nekibo
ir priėjo toliašaudžio automatinio kotelio „Schmeisser 5 km".
Tegul dar pažaidžia, mįslingai sakydavo Valteris Karabinovičius, KGB generolas, kuravęs ir M. Pupasodžius. Vis tiek, gir
di, prisižais!
Tik žaisti nebuvo kada - visą laiką atėmė prakeiktas ir ne
pabaigiamas raudonųjų kraujo rutuliukų atgaminimas bei pa
dūkęs kamščių traukaliojimas. O kur dar pupos! Sponsoriai iš
Mažosios Lietuvos kulturbundo padovanojo jam automatinį
kamščiatraukį, o radijo stotis EUROPA LIBERA - oro grynintoją su kondicionieriumi. Petkus numojo - jis kliovėsi vien sa
vąja technologija, gi oro grynumas, jo nuomone, buvo gana
reliatyvus dalykas.
Tačiau įvykiai brendo. Jo namus apsupo. Atsišaudydamas
iš trumpų nuotolių, Petkus pralaužė geležinį žiedą, peršovė
Valterį Karabinovičių ir dingo. Dabar jis, apsimetęs marksistu, gyveno nendrinėje lūšnelėje šalia greitkelio Simnas - Razlivas. Čia jis turėjo gražaus laiko ir taip sudėjo trumpą pamoky
mą vaikams: „Peilio, šakutės, žirklių, ugnies mažiems vaikams
negalima liest!" Kūrinį netikėtai išspausdino UNESCO žurna
las indėnams „Tomahavvk". Nepažįstami žmonės išvertė jį į
73 pasaulio kalbas bei tarmes. Kai kurie vertimai, švelniai ta
riant, buvo gerokai nutolę nuo originalo. Štai rusiškai šis ma
žytis šedevras skambėjo šit kaip:
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Odin amerikanec zasūnul v lopu palec
I dūmajet, što on zavodit gramofon!
Petkų užgriuvo niekam nereikalinga, gūdi šlovė. Honora
rai plūste plūdo. Rupijomis, dukatais, realais ir kiškučiais. Su
jais - įsakmūs maldavimai: dar, Petkau, dar! Ne, atsakė pasili
pęs ant vežėčių Gyvatvilkis. Tai buvo mano Sakalo skrydis ir
Gulbės giesmė. Hau, aš pasakiau!
Ir dar vienas štrichas šiai perdėm lietuviškai istorijai. Su
laukęs ketvirčio amžiaus, Petkus visai netikėtai aptiko brito
Shakespeare dramą „Hamletas". Ją buvo palikusi parke ant
suolo jaunoji marių poetė NAB. Dramą Petkus prisivertė per
skaityti. Tada gūžtelėjo pečiais, nuėjo pas vieną negražią mo
terį ir padarė jai vaiką, ši kūdikį pavadino Viljamu, nors gimė
mergaitė. Jam tai nieko nereiškė. Jis ieškojo NAB, bet ši išsi
kraustė iš proto, o galiausiai ir iš Prūsijos.
Prakeikti honorarai tebeplaukė. Petkų suėmė neviltis: ne
jau teks vėl pirktis vagoną vis brangstančios kabemės? O gal
viską užbaigti? O gal leistis į Baltistaną, susirasti NAB ir dorai
gyventi? \ tą laiką Viljamas ūgtelėjo, ėmė žaisti su ugnimi, žirk
lėmis ir moterimis. Jis valgė sraiges ir giles. Petkui buvo gėda
už savo tėvus. Jis išsikasė patogų bunkerį, įrengė jame pažan
gią hidraulinę melioravimo sistemą Manchester - Remington,
nes kaip maro vis dar vengė drėgmės. Gerdamas sunkvežimį
Nr. 1, jis pramoko persų, iberų, ovambių ir zero kalbas. Čia jį
ir surado NAB: nuplovė žaizdas ir kūreno ugnį. Ten jie abu
išvertė rujukų epą „Uppa" į peršėkininkų slengą. Tada puolė
traukyti kabemės kamščių. Petkus traukė, NAB skaičiavo. Ru
denį jų jau 632 007. Iš džiovintų kamščių Petkus su savo drau
ge dirbo rožančius ir rišo užuolaidas barams bei pabams. šias
prekes mielai pirko mozūrų ir buriatų turistai.
Tuo tarpu Petkus ėmė vis labiau raudonuoti. Ilgainiui vi
sas pasidarė raudonas. Raudonos akys, nosis, sprandas, rau
doni veidai. Liežuvis, suprantama, raudonas. Krūtinė, sėdme
nys ir net tasai puikus instrumentas, kuriuo Hamletas paga
mino Viljamą. Apsižiūrėjęs balos veidrodyje, Petkus pašiurpo
ir ėmė diktuoti NAB laišką į Peterburgo Imperatoriškąją MA.
Koks buvo nustebimas, kai atsakymas atėjo iš Pentagono! Ad
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mirolas Frank Charlies Crook parašė tiesiai: „Dear Hamlet!
Baik lakti tą savo „Cabeme"! Mes jį seniai pamiršom. Jokių
raudonųjų ten nėra. Raudonieji aplink tave, Hamlet! Saugo
kis! Jie gaminasi patys, įsidėmėk! Sincerely - Crook."
Aha, pagalvojo Hamletas Petkus. Iš kur jis galėjo žinoti,
kad admirolo laiškas pirmučiausiai pakliuvo į Pupasodžių
NKVD šturmhauptbanfiurerio Valterio Karabinovičiaus le
tenas! Jo vyrai apsupo Petkaus štabą, ir lydimas automati
ninkų, į patalpą įžengė pats Valteris K. Jis elgėsi nežmoniš
kai: pūtė machorkos dūmus tiesiai Petkui į veidą, kvailai klau
sinėjo apie homunkulus, su kuriais Petkus esą palaikąs inty
mius ryšius. Itin jam rūpėjo Baltazaras. Baltazaras Capo žvaigždėlaivio vado posūnis, bet nieko bendro nei su Pavliku Morozu, nei su Saturno žiedais. Tačiau Karabinovičius
žinojo - Hamletas kaip ir Capo - senas Mussolinio bičiulis,
Sniečkaus adjutantas, Kaltenbrunerio patarėjas ir Berijos šo
kių mokytojas. Kas iš to! Petkus pripylė kibirą vyno ir padėjo
dubenį pupų. Garsiai riaugėdami ir persdami nekviestieji sve
čiai išsinešdino, o Petkus giliai susimąstė. Tiesa apie raudo
nuosius rutulius jį be galo nuvylė. Reikėjo kažko imtis! Jis
parašė eilių knygą - „Pupos pupos - mano ūpas!" Apropos,
jis išplėtė bezdalinių pupų plantaciją iki 30,9 ha. Nors pats
buvo mažažemis. Iš burokų rašalo gaminosi vyną „HP NAB". Ant pūstakaklių butelių savo ranka išvedžiodavo: Breved in South Lithuania Forest". Girdas apie gydomąsias šio
gėrimo savybes nuėjo per visą Euroaziją, bet šlovės Petkui
jau buvo per akis. Jei koks garbus svečias ar interviu ėmikas
įkyrėdavo, Petkus ir NAB paleisdavo tokį kvapą, kad svečiai
kaipmat šokdavo pro vienintelį langą - po juo žiojėjo dilgy
nėmis išklota talpi vilkduobė. Žiemos vidury joje tupėjo Riazanės gubernatorius, Kielcų vaivada, Polocko vaitas, Čika
gos meras ir Saporo prefektas. Garbieji vyrai traukė burtą,
kurį pirmą valgyti. Petkus įmesdavo jiems pupų, bet nuo pu
pų kvapo jie tuojau alpdavo...
Tačiau likimas dar kartą žiauriai pasityčiojo iš H. Petkaus:
Valdančioji Žaliaduonių partija išleido „Anticabeme" įstaty
mą; jis buvo taikomas ir burokų rašalui. Nieko nepadėjo ir Ka
rabinovičiaus protekcija. Gana! - sušuko Petkus, pakštelėjo
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NAB į skruostą, nesunkiai pasivertė Gyvate ir šnypšdamas nu
šliaužė į Cinzanno provinciją...
Šiuo metu ryšys su Petkumi silpnas. Grįžti jis nebenori, į
lietuvybę žvelgia šnairai. Gauna nemenką paramą iš „U. S. Navy " ir Forumo. Jokiu rašalu ar kabemė jo nebeprisiviliosi. To
kį žmogų pražiopsojom!
Ar galima ko nors pasimokyti iš šio neeilinio žmogaus ne
žmogaus gyvenimo? Gauti naudos? Vargu... NAB apie jį pa
rašė biografinį romaną „Hamletas Petkus ir mano reikšmė jo
gyvenime". Gavusi honorarą, ji ištekėjo už Sicilijos princo Zygfrydo de Paro ir išvyko į Cinzanno šalį. Servus, anądien para
šė man Petkus. Kaip ten jūs? Valgykit pupas, gerkit vyną, tik
atminkite Konfucijaus žodžius - „Pomo puppo tranzito brummo!" Išvertus tai reikštų tą patį kaip ir: „Kiekviena pupelė skelia
garselį!"
Et! Gal dar grįš Petkus? Vargu. Nebent būtų atšaukti kokie
6 325 niekam tikę įstatymai.
1992-1994

PUOTA
PAJORYJE
t* P a p r o č i ų i s t o r i j a

Pajūrin žmogėdros atburzgė dviem didžiuliais 1960 metų
gamybos „Ikarais". Autobusus pastatė taip, kad jie bent tru
putėli užstotų Šiaurės vėją ir išvirto ant balto kaip rafinuota
druska smėlio. Būrelis vyrų iškart patraukė į artimiausią gi
raitę - sušvytavo kirviai, iš eilės ėmė griūti medžiai. Tada nu
genėjo šakas, kamienus nuvilko prie jūros ir sukūrė didžiulį
laužą. Moterys krovė iš mašinų maišus su prieskoniais, aprūku
sius katilus, rideno statines vyno ir laikinam guoliui tiesė nu
triušusius kailius.
Laužas šovė aukštyn - jo dūmai susimaišė su žemais ka
muoliniais debesimis, tada įsidegė skaidri, kone balta, lieps
na. Kažkuris tuojau užmetė glėbį žalių šakų su spygliais - lieps
na prislopo: į kopas ėmė vinguriuoti žalsvi, rusvi ir violetiniai
kamuoliai.
Pro debesis išlindo saulė. Žmogėdros išsirengė iki pusei, o
kiti ir visiškai nuogai - nuo laužo tvoskė nepakeliamas karštis.
Ugnį jie sukūrė ne šilumos pasiilgę - dieną tik dūmai galėjo
privilioti laivus, taigi ir šviežią mėsą. Tad tempė ir tempė ka
mienus, svaidė juos į liepsnas, o žmogėdrų vadeiva - ruda
plaukis milžinas išpuvusiais dantimis vis ragino maitinti
liepsną ir negailėti žalių šakų.
Stambios moterys, irgi geltonais, ėduonio išgraužtais nas
rais, tupėjo atokiau, dėliojo svogūnus, česnakus, pipirus, lauralapius, o driblias krūtis trynėsi žalsva pušų ūglių sunka. Jos
norėjo kvepėti pačios sau ir būti neužuodžiamos kitiems. Kiek
viena jų po ranka turėjo ilgą aštrų peilį ir niūriai dėbčiojo į
pusplikius vyrus, įtemptai žvalgančius atvirą, ramią jūrą - ji
buvo tuščia.
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Gal ne tiek iš troškulio, kiek iš nuobodžio, įniršio ir pa
prasčiausio pasileidimo jie jau buvo atmušę porą statinių vy
no. Sutūpę netaisyklingu pusračiu, per apžėlusias rankas lei
do gal puskibirio talpos medinį kaušą - gėrė tylom, išgėrę suurgzdavo ir nešvariais, artrito ir kitų bjaurių ligų iškraipytais
pirštais braukė lūpas ir vėl laukė, kol kaušas apeis pusratį.
Jau kelinta savaitė žmogėdros buvo beveik nieko neėdę.
Teisybė, pakeliui jie užklupo naktigonius, bet ir arkliai, ir ber
nai buvo tokie geibenos, kad jų nepakako net pirmam alkiui
numalšinti. Moterų pilvai piktai urzgė, o akys nesveikai
blizgėjo, ypatingai nėščiųjų. Ką gi, dabar joms buvo prižadėta
soti puota - daug šviežios žmogienos iš jūros - puikios užsie
nietiškos mėsytės. Moterys ir pagrobė tuos autobusus: vairuo
tojus, du jaunus mulkius, nusiviliojo į krūmus, išprievartavo
ir sudraskė į gabalus. Surijo ir jaunąją žmogėdrą Uli Jū - ši,
apžiojusi nelaimingojo dilbį, jau buvo besmunkanti į krūmų
tirštį, šįkart grobiu prižadėjo pasirūpinti vyrai. Tačiau maty
damos taip greitai senkantį vyną ir girtėjančius vyrus, mote
rys piktai niurnėjo ir dėbčiojo. Platūs jų veidai kiek pragiedrėjo
tik tada, kai toli jūroje pasirodė kelios jachtos - SR ir „olan
das". Veidai vėl apsiniaukė, kai jau beveik priartėjusios, burės
netikėtai ėmė tolti ir netrukus visai pranyko. (To meto jūralapiuose neretai būdavo pažymima: Atsargiai! Čia esama
žmogėdrų!).
Tuo tarpu vyrai atmušė dar vieną statinę. Kaušas pasikly
do: kažkuris išgėrė dukart iš eilės! Kaipmat kilo begarsės, kru
vinos niautynės, bet žmogėdros greitai susitaikė - jėgas reikėjo
taupyti vakarui.
Pakrančių apsaugos kateris, pašėlusiu greičiu pralėkęs pro
jų stovyklą ir paleidęs seriją iš greitašaudės patrankėlės, sukėlė
visuotinį žmogėdrų įniršį - vyrai svaidė į jūrą nuodėgulius,
postambius kamienus, bet prilėkti iki katerio nė vienas ne
prilėkė. Keli niūrūs žmogėdros tik dėl akių perėjo pakrante bene užklups kokį keistą poilsiautoją ar apkvaitusią meilės
porą. Nieko nepešę, dar niūresni, jie grįžo į vyno ratą. Prie
vyrų čia buvo prisijungusios ir kai kurios moterys. Jos kasėsi
plaukuotas krūtines ir negražiai krizeno. Kartkartėm koks vy
ras neištvėręs pašokdavo, čia pat parsigriaudavo pirmą pa
6—607
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kliuvusią ir visų akivaizdoje tenkino savo laukinę aistrą. Tada
nusipurtydavo sėlį ir bjauriai vaipydamasis laukdavo kaušo.
Kai kurios kedenamos ant smėlio iš pasitenkinimo vaitojo, ki
tos gi vos tvardėsi nesuvariusios smurtautojui peilio į šoną,
bet laiku prisimindavo Senės žodžius: palauksim sutemų! Mo
terys troško vyno, bet užvis labiau geidė šviežienos.
Pagaliau horizonte pasirodė ilgai lauktas laivas su trimis
dūmijančiais kaminais. Buvo galima viltis, kad išvydę dūmus,
jūrininkai bent iš smalsumo nuleis valtį su žmonėmis. Bet lai
vas tik iššovė iš vienintelės patrankos ir nuplaukė savo ke
liais.
Pritemo, tvokstelėjo vėjas ir beveik nebeliko jokios vilties.
Baigėsi ketvirta statinė vyno, o buvo likęs dar šešetas. Apgirtę
jau vyrai drybsojo ant kailių, tingiai glostinėjo purvinas mo
terų šlaunis ir tuojau užknarkdavo. Bet nubudę vėl šliaužda
vo prie menkstančios ugnies, kur kliuksėjo tamsus juodas vy
nas.
Vidurnaktį, kai beliko vos dvi statinės paties stipriausio
gėrimo, Senė šaižiai sušvilpė kauliniu švilpuku, ir moterys,
klaikiai staugdamos, iškėlę peilius, puolė ant girtų savo vyrų meilužių, brolių ir tėvų. Plūstelėjo kraujas: iš bumų, iš gerklių.
Vyrai neįstenge priešintis - jie nespėdavo nei išsigąsti, nei
žodžio ištarti. Tik sukriokdavo ir nutildavo. Užpuolikės tie
siai iš žaizdų siurbė karštą dar kraują. Tada atrėždavo galvas jas krovė nuošaliau.
Neilgai trukus, nebeliko nė vieno gyvo žmogėdros. Tik
lėtūnas Ba Milas, vienintelis, kuris mokėjo skaityti, su knyga
rankoje pasileido į kopas. Moterys jį dar bandė persekioti, bet
tuojau liovėsi - mėsos jau pakako. Vėl iki pat dangaus ūžtelėjo
laužo liepsnos. Jų šviesoje, moterys kapojo šiltą mėsą, čirškino
kepsnius ir, maišydamos su nužudytųjų krauju, lakė dar li
kusį vyną. Buvo tokios alkanos, kad apgraužė net kaulus. Val
gydama kažkuri pagimdė žmogėdriuką. Senė norėjo suryti ir
jį, bet motina nedavė. Tai buvo vienintelis padaras su pimpalu šiame būryje.
Kitą rytą moterys ilgai miegojo. Sukilusios susmaigstė vyrų
galvas ant smaigų. Kelios sėdo į dūmijantį „Ikarą" ir nuburzgė
į Tilžę vyno. Kitos suklaupė ratu ir tris dienas raudojo miru82

šiųjų, šlovino jų žygdarbius, jų kūnus ir kūnų dalis. Verkė
ašarom, kurios iš tikrųjų buvo kruvinos. Raudojo be perstogės,
tik retkarčiais pasitraukdamos užkąsti ir gurkštelėti parvežto
vyno.
Apraudoję nužudytuosius, jos sulipo į autobusus ir giliai
įmigo. Visos sapnavo ką tik pasibaigusią puotą. Kartais per
miegus kuri nors neramiai sukrutėdavo, o rankos nevalingai
imdavo graibytis peilio. Bet apčiuopdavo nebent nebaigtą
graužti vakarykščio mylimojo kaulą. Pačia jūros pakrante į
Kranzą prariedėjo sunkvežimių kolona, lydima kelių šar
vuočių, bet nė nestabtelėjo. Moterys miegojo ir miegojo. Klykė
tik alkanas naujagimis. Jis kruvinai nužindo motinos spenius,
bet žudikė nė nenubudo.
Antrąją naktį pajūryje kilo baisi smėlio audra - pirmoji tokia
XX amžiuje ir suvis reta šiuose kraštuose. Vėliau buvo nustaty
ta, jog tai būta baisaus ciklono „Diana" atgarsio. Abu autobu
sus kaipmat užpustė. Visos moterys ir naujagimis užduso.
ši puota yra nuodugniai aprašyta „Papročių enciklopedi
joje", Kaunas, 1944. Yra mįslingų dalykų - autobusai, veng
riški „Ikarai", negalėjo būti pagaminti iki 1960 metų. Tokius
dar atsimena senieji kauniečiai - jie važinėdavo į Halę. Enci
klopedija tačiau gan tiksliai nurodo šios tragedijos koordina
tes bei politinę ir ekonominę to meto padėtį. Vienintelė anos
kraupios puotos dalyvė, per stebuklą išlikusi gyva, šiuo metu
gyvena vienkiemyje netoli Prienų. Jai šimtas penkeri metai,
bet atmintis puiki. Yra įdainavusi kelias juostas žmogėdrų liau
dies dainų. Gyvena viena su pulku kačių ir šikšnosparnių. Būtų
nediskretiška skelbti tos senutės vardą, pavardę bei tikslią gy
venamąją vietą.
1992

BIOGRAFIJA
* * Ke l i l i ū d n i š t r i c h a i

1954 metų rudenį mūsų miestelio turguje raišas raudon
plaukis vyras pardavinėjo kalbančią varną. Savo gudriai nai
vias mintis nebejauna paukštė reiškė labai sklandžiai. Jau tuo
met vokiau, kad nei fonetiniu, nei leksiniu atžvilgiu nebūtum
lengvai prie jos prikibęs. Už varną tas žmogus prašė šimto rub
lių. Tiek mano mama neturėjo. Užtat švariai išplautom savo
auselėm pats girdėjau, kaip ji šaukia:
- Darrr! Darrr vieeenas! Ko gerrro, irrrgi grrražus! Arrrčiau,
prrrieik, berrmiuk!
Išmintingosios varnos šnekas girdėjo dar keletas mano bio
grafijoje niekuo dėtų žmonių. Nepaprastai gaila, kad jie visi
itin neaiškiomis aplinkybėmis paliko šią ašarų pakalnę. Nė vie
no nebeliko gyvo...
Kai apie tą išmintingą varną nedrąsiai užsimenu šiandien,
tai žmonės arba kvatojasi, arba suka rodomąjį pirštą ties smil
kiniu. Kartą neiškentęs apie tą varną ėmiau ir papasakojau vie
nai mergaitei, kuria be galo pasitikėjau - mudu draugavome
jau dvylika dienų. Iš pradžių, išvydusi, kad aš nejuokauju, ji
išsigando. Paskui prapliupo raudoti, peržegnojo mane, pa
bučiavo į skruostą, tada sėdo į trečią troleibusą ir nuvažiavo
visiems laikams...
Kai turėjau keturiolika metų, tai vengriškai kalbėjau taip
pat laisvai, kaip ir mano mokytojas. Jis gyveno tik už tvoros ir
augino puikius pomidorus. Taip, šiandien aš suprantu, kad
nė velnio aš nemokėjau vengriškai, kaip ir šiandien nemoku.
Bet, sakykit, kodėl tuomet be jokio vargo su visais susišnekėda
vau vengriškai? Ne tik su mokytoju, kuris dėstė vokiečių kalbą
ir paišybą, bet ir su jo vištomis, žąsimis, kiaulaite ir žalmarge?
Kodėl? Atsakymo aš po šiai dienai nerandu...
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Kartą prie oranžinių, dermantinu apkaltų durų, ant kurių
buvo primušta lentelė „PAŠALINIAMS ĮEITI DRAUDŽIA
MA!", aš gal dvylika minučių maloniai šnekėjausi su itin dro
via mergina - ji nepratarė nė žodžio. Praslinko dvidešimt dve
ji metai, o aš tebemyliu tą merginą ir viską o viską prisimenu!
Taip, bet niekas tuo faktu netiki, kartais suabejoju ir aš pats,
bet vis dėlto!..
čia, žinoma, ne viskas. Studijuodamas gal trečiame kurse
Vilniaus senamiestyje, netoli tos cerkvutės, kurioje lyg ir buvo
krikštytas Hanibalas, visai netikėtai susitikau Heinrichą Bollį.
Jis mane pažino, draugiškai paspaudė ranką ir paklausė: kur
čia tualetas? Susidrovėjęs palydėjau jj į terminalą šalia
Ryšininkų klubo. Gerai menu, kaip rašytojas tąsyk vilkėjo: bu
vo užsidėjęs beretę, su pilkšvu švarku, juodu puloveriu, švie
siai rudom kelnėmis, o avėjo tokius pačius žalius pusbačius
kaip ir aš. Iš tokio sutapimo mudu su Bolliu tik pasijuokėme,
šnektelėjom dar apie dešreles su garstyčiomis - ar jos iš tikrųjų
degina gomurį? Deja, apie savo personalą Bollis man ne kaži
ką tegalėjo papasakoti - retai jau ką besutinkąs. Mane itin do
mino toks Glumas, belaisvis totorius, visą gyvenimą ant savo
kambario sienos tapęs pasaulio žemėlapį. Priešais cerkvutę kal
bamais laikais geltonavo alaus kioskas. Sukrapštęs kapeikas,
pavaišinau busimąjį nobelistą musų alumi. Kiek vėliau Hein
richas gerokai sutrikęs pasakė, kad tai, ką mudu gėrėme, sun
ku būtų pavadinti alumi... Bet tučtuojau pridūrė, kad po Ant
rojo pasaulinio karo ir pas juos alus buvęs ne ką geresnis. Pa
taikavo, žinoma... Kai aš, nepaprastai jaudindamasis, apie šį
susitikimą papasakojau savo leksikos dėstytojai, oriai danų
kilmės matronai, ji įsikvatojo iki ašarų, netikėtai užspringo sa
vo pačios juoku ir gan grakščiai parodė, kad tvočiau jai į tarpumentę. Tada jau atgavo kvapą ir ėmė kalbėti apie pliuskvamperfektą - abejotiną, visiškai nerealų laiką. O Heinricho Bollio
daugiau niekad nebesutikau, nors dairydamasis jo, dienų die
nas šlaisčiausi aplink tą kioską ir taip įjunkau į alų, jog vos
nepraradau kepenų...
O štai dar vienas tipiškas biografijos faktelis. Vasarodamas
mieste - mano mylimoji su savo mylimuoju buvo iškeliavusi į
Kalkutą - iš nuobodžio tryniausi gatvėse. Tik štai, visiškai ne
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tikėtai, ties „Amatininkų užeiga" - jei norit, galit įsidėmėti! tvarkingai suveržtą raudona gumele, radau storą banknotų
gniužulą. Tikriausiai, pagalvojau, koks jūreivis bus pametęs,
jie tai gerai užkala! Bet kiek besidairiau, jokio jūreivio nepa
stebėjau. Ėjo prošal visokiausi žmonės - dendžiai, tarnautojai,
negrai, laiškanešiai, bet jūreivio nė vieno. Berniūkštis jūreivio
kostiumėliu čia, aišku, niekuo dėtas. Tada nudrožiau į tarpu
vartę ir kruopščiai suskaičiavau pinigus - gniužule buvo ly
giai 3 251 svaras sterlingų. Kiek aš daviausi po miestą, ieško
damas, dairydamasis bent kokio, kad ir tolimo, pažįstamo!
Norėjau mat tinkamai atšvęsti tokias netikėtas radybas. Vel
tui! Teko lėbauti su visiškai nepažįstamais, netgi įtartinais, vy
riškiais bei moteriškėmis. Jie, beje, nė nesistengė apsimesti tikį,
kad aš tuos pinigus radęs ir netgi dairęsis kažkokio jūreivio...
Ką gi daryt, klausiu savęs kas rytą. Ką daryt! Juk dar kele
tas tokių spalvingų štrichų ir amen! Ir taip jau per šias mielas
nesąmones praradau aibę bičiulių bei naudingų pažįstamų. Pa
liko mane ir visos merginos bei moterys. Ir Doloresa Lust, ir
Juodoji Kali, ir^Pįūti^Fįūt_Tik prasižiok kokiai atvirumo aki
mirką apie tą varną, ar netgi Bollį, jau ir neria šalin neat
sigręždama. Liūdna, žinoma, kad taip.
Bet va. Vakar naktį mane aplankė Radvila Juodasis. Iki ry
to kortomis pylėm „Šešiasdešimt šešias". Pats tuo nepatikėčiau,
jei ant kėdės negulėtų Radvilos prakišta kruvinai raudona man
tija su šermuonėlio kailiu. Žvelgiu aš į ją, čiupinėju auksu siu
vinėtus raštus ir mąstau: sumautas tavo gyvenimas, Jurgi, su
mauta ir tavo biografija! Niekur su tokia neprasisieksi! Betgi
aš kuo dėtas? Viskas prasidėjo nuo tos nelaimingos kalbančios
varnos. 1954 metų rudenį...
Ei, kas gi čia? Pro pravirą langą lenda šlakuota, resvais gy
vaplaukiais apžėlusi ranka! Trukt už mantijos ir nebėr... Nei
rankos, nei mantijos! Aišku, kas čia toks - Radvila Rudasis,
broliukas jį pasiuntė! Prasideda... Jei vakare užsuktų ir Radvi
la Našlaitėlis, aš pabandysiu su juo vyriškai pasišnekėti. Juk
Našlaitėlis pasaulio matęs žmogus, didis tolerantas. Rašau šias
eilutes ir nekantraudamas laukiu vakaro...
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VABALAI
ČIUOŽIKAI
SENVAGĖJE
te A k v a r e l ė

... bet tuomet, kai skyla galva, zvimbia ausyse, kai tu, ap
imtas švento siaubo, gomuriniu balsu gargaliuoji - Gomorrha!
- kai grindys stojasi piestu, o raiteliai su deglais jau supa tavo
namus paupy, spjauk į viską: šok pro langą į snapučių lysvę ir
dumk prie senvagės. Zinai, toji beveik užžėlusi senvagė šalia
miesto, padrėkusiam pušyne? Galima sakyti, pačiame mieste,
bet tai irgi būtų netiesa. Kad ir susiėmęs galvą, kad ir tebešauk
damas - Gomorrha! - atlėk čia ir nurimk, nurimk jau. Užsik
niaubk ant mano tiltelio turėklų ir, jei įstengi, imk stebėti van
dens baisūnus - vabalus čiuožikus. Gal čiuožikai tave dar
išgelbės. Vabalai čiuožikai: jų čia galybės.
Tu juk žinai. Žmogaus nuotaikos kyla iš kokių nors minčių:
lėkštų, padrikų, gauruotų, juodų. Pūstelėk dūmą virš tamsaus,
drungno vandens. Na, matai? Dūmas. Melsva, garbanota min
tis. 5it ir pranyko. Taikus vasaros pavakarys, o tu nebeturi kur
dėtis. Antai, jie jau pasirodė! Čiūūūžt! Jie. Čiuožikai. Na? Kilo
kokia mintelė? Dar nekilo. Nieko baisaus. Prisimink, ką tau
šiąnakt iš šventraščio kuždėjo pranašas Ezekiėlis. Pamiršai. Tai
aš tau priminsiu. Klausyk!
Aš regėjau: štai iš šiaurės ėjo viesulas, didelis debesis ir besivijojanti ugnis; aplinkjį buvo Žibėjimas. Iš jos, tai yra iš ilgines, vidurio,
švietė lyg žėrįs skaistvaris.
Ar jau prisiminei? Klausykis toliau:
Jos viduryje rodėsi esą keturi gyvūnai; jų išvaizda buvo tokia:
juose buvo žmogaus pavidalas♦ Kiekvienas turėjo keturis veidus ir
kiekvienas keturis sparnus. Jų kojos*buvo tiesios, o jų kojos padas
buvo kaip veršio kojos padas; jos žibėjo kaip žiba įkaitintas skaistva
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ris... Gyvūnų panašumas buvo toks: žiūrint jie atrodė lyg žėrinčių
anglių ugnis ir lyg degantys švyturiai. Gyvūnų tarpe matėsi šen ir
ten bėgiojanti blizganti ugnis ir iš ugnies išeinąs žaibas. Gyvūnai
ėjo ir grįžo kaip žaibo Švytravimas.
Tai mat. Taip tau kuždėjo pranašas Ezekiėlis, Buzio sūnus,
taip jis regėjo kitados Kaldiečių šalyje prie Khobaro upės. Gomuriniu balsu tu sakei - Gomorrha! Gomorrha! - o paskui gal
užmigai, o gal ir ne.
Žiūrėk, žiūrėk j tuos vabalus! Gal ir jie ateiviai iš Visatos,
benamiai klajūnai, nutūpę į šitą mauruotą senvagę šalia kur
kiančių varlių, skaisčiaspamių laumžirgių ir kitokio gyvio? An
tai! Žvelk, kaip jie skrieja matiniu paviršiumi, palikdami vos
įžvelgiamą, čia pat išnykstantį pėdsaką? O kaip jie vengia mau
rais užžėlusių įlankų. Visi trokšta atviro ploto, erdvės, o tu
papūtei nuo tiltelio dūmus. Bet šit, apsisuko, žybtelėjo akimir
kai vakaro saulėje, vėl pričiuožė, sugrįžo. Prisimink Ezekiėlį!
Savo vyzdyje padidink juos 78 kartus. Ne, verčiau iškart 134.
Na, žinoma, jie dar menki, bet jau pavojingi! štai kaip gimsta
mintis? menki, bet jau pavojingi! Jau šis tas. Dar padidink juos.
Dabar tu regi vabalus duožikus didumo sulig laukine žąsimi.
Sakai, laukinių čia nebūna? Gerai, tebūnie naminės. Tu jau ma
tai vabalų veidus - tris, keturis, šimtą? Ką, veidus? Taip. Nejau
snukius? Snapus. Fizionomijas. Patenkintas savimi, išsiviepu
sias, murkšlinas tarsi senų girtuoklių, vabalų duožikų fizio
nomijas. Protingų būtybių nepaliaujamas šokis ant juodo
pelkės veidrodžio. Taip jie kaupia ir perduoda informaciją tau.
Veidai artėja į tave. Nesitrauk. Stovėk kaip stovėjęs ant tiltelio.
Nemalonios jų akys, netgi klaikios, bet mastelio nemažink.
Kontroliuok save. Paryškink detales: kojas, sąnarius. Bumas,
bumas ypatingai. Siurbtukus irgi. Geltukus. Jeigu jau atėjai
čionai, būk ryžtingas. Jie patys auga, sakai? Tegul. Tavo vaba
lai čiuožikai jau kaip šešiamedai berniukai. Pikti, murzini ne
klaužados. Žiemą tokie čiužinėja ant senvagės žalio ledo.
Mėnesėtom naktim jų čia knibždėte knibžda. Visai kaip da
bar. Tik dabar vasaros vakaras, ir lygutėliu paviršiumi straksi,
čiužinėja ir sukimba - tuojau pat vėl atšoka! - šešerių metų ber
niuko dydžio vandens vabalai. Klasikinės čiuožėjų pozos, dva
singas polėkis ir įgimta elegancija. Ir tie murkšlini jauny vų dar

girtuoklių veidai. Vasarą tokių prie senvagės pilna. Bet čia ne
jie. Čia tikrų tikriausi vandens vabalai, kada nors priminsiu
tau lotyniškus jų vardus. Kai jie vėl pričiuožia artėliau, matai:
jų dantyse - ką, dantyse? - styro tarsi rūkstantys nuodėguliai.
Jie rūksta ir rūksta. Mintis: tai štai iš kur kyla pelkių rūkas!
Kolei kas jų daugiau nedidink. Minčių tau pakaks. Antai miško
keliuku leidžiasi sena panelė mokytoja. Tankios eglės, aukšti
lazdynai, storos samanos. Mokytoja grįžta iš kapinių: jos ran
koje raudonas kibirėlis, o jame grėbliukas. Ji šauni, kaip ir prieš
keturiasdešimt metų, kai palaidojo brolį - jį papjovė difteritas.
Parodyk jai savo čiuožikus! Bet ne. Nereikia. Ji nieko nesu
voks. Tik išsigąs ir šnekės visam miesteliui niekus. O tau minčių
jau pakanka. Kada nors ir kur nors jas panaudosi. Svarbiau
sia, aišku, vabalai. Bet neužmiršk ir Ezekiėlio, būtybių su veršio
padais, besivijojančios ugnies. Dar prisimink Erichą fon Denikeną, šveicarą. Tai tam visur vaidenasi proto maišai. Net ten,
kur to proto su žiburiu nerasi. Nieko. Saugok bent šias kelias
minteles. Vakare su jomis galbūt užsuksi pas panelę moky
toją. Atsivesi keletą vabalų čiuožikų, ir jie galbūt įtaisys jai vai
kutį. Nebloga mintis! - sakai garsiai, o panelė mokytoja nuste
busi atsigręžia. Juk ji jau žengia tuo pačiu lieptu, ant kurio pa
rimęs tu seki čiuožikų šokį, o ir visiškai kitą gyvenimą... Stebi
ir bandai gaudyti mintis. Jos pravers darbui, tiks ir kūrybai. O
mokytoja kitados dėstė tau rusų kalbą. Rusų kalbą ir literatūrą.
Bet vabalai čiuožikai šito nežino. Čiuožia sau ir čiuožia. „Zubnoj porošok i gustoj grebešok!" Taip kitados mokė tave ši mo
kytoja. Nors miško takas primena kelią špesarto smuklėn.
Mokytoja kitados irgi mėgo čiuožti, jau seniai. Pameni? Il
gos, triko aptemptos kojos, trumpas pilkos vilnos sijonėlis. Pa
skutinės Smetonos laikų pačiūžos ant senvagės ledo. Ant žalio
ir melsvo senvagės ledo. švediškos ar norvegiškos tos
pačiūžos? P o l a r N u r m i s - mažos raidelės nerūdijančia
me pliene, tu pats matei. Bet kartą - tu jau ėjai į ketvirtą klasę darydama įprastą nedidelį šuoliuką, ta mokytoja dribo ant pil
vo. Visų mokinių akivaizdoje. Garsiai tuksint svetimoms min
tims, ledas sutraškėjo, visi šastelėjo į kranto pusę. Mokytoja
atsikėlė, nusišypsojo. Prisėdusi ant kelmo, atsirišo batų raiščius,
išsispyrė iš baltų batelių su pačiūžomis, įšoko į juodus velti
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nius ir tučtuojau dingo tarp apsnigtų eglučių. Tik tuomet pa
sigirdo piktas, nuožmus juokas. Vien vaikai moka taip piktai
juoktis, sakau tau. Daugiau mokytojos čiuožykloje niekas ne
bematė.
Dabar ji grįžta iš kapinių, jau sakiau. Eina taku, kuris galėtų
vesti ir į špesarto smuklę. Bet veda tik į geltoną medinį na
melį. Palangėse astrai, šone - bulvienojai. Ir vabalai čiuožikai
jai matos tokie, kokie yra iš tikrųjų - paprasčiausi vabalai
čiuožikai. Jų čia kiekvieną vasarą pilna. Jie neskraido, nekan
da, neteršia, net nezvimbia. O vis tiek nemalonūs. Nors tik va
balai. Ne žąsys ir ne šešerių metų berniukai murksimais jau
nyvų girtuoklių veidais. Klastingais snukučiais, pražiotom bur
nom. Kokia pikta vaizduotė! Ezekiėlis, Erichas fon Denikenas,
rusų k. mokytoja, Spesarto smuklė, neišdžiūvusi tavo akva
relė. Ei, ei! Tik neįsivaizduok esąs geriausias Hieronimo Boscho mokinys - galybė tokių ir visi vienodai genialūs. Stebėk,
sakau, vabalus. Antai! Žvelk! Piruetas, šuoliukas, posūkis,
čiuožimas nugara, aklas sklendimas į nežinią žiburiuojant
akutėmis! Fantastika! Vėl priminsiu tau, ką pats buvai aptikęs
senoje, oda įrištoje „Lietuviškojoje enciklopedijoje", vaikas dar
buvai, stebėjaisi. Juk nebepameni? Vėl klausyk:
Niderlandų flamų tapytojas, piktos sąžinės fantastas; daugiau
siai dirbo religinėmis temomis paveikslus, in kurių turinį invesdavo
fantastiSkos simbolikos, bet traktuodavo ją taip gyvai, kad žiūrėtojas
gali intikėti visom toms žvėrių ir augalų nepaprastoms formoms.
Panele mokytoja! O kaip jūs traktuotumėte štai šituos
čiuožikus? Kaip jums patinka niūrūs jų veidai, burnelės, plo
nytėlės kojytės, narsūs čiūžtelėjimai, vos liečiant juodą paviršių
pilvuku, juokingomis šlaunelėmis? A? Nenorėtumėt dar kar
telį pabandyti? Špesarto smuklėje niekas jūsų, deja, nelaukia.
Nei šiandien, nei ryt. Gaila, žinoma.
Tu stovėk, stovėk, kad sakau. Nei ji ką traktuoja, nei j^i rūpi.
Tegul eina sau namop. Vakarienė, gal knyga, o paskui - „zubnoj porošok i gustoj grebešok"!
Tai ar matai? Nuo to pačio kalnelio pro egles leidžiasi šeši
barzdoti vyručiai juodais išeiginiais kostiumais. Dailininkai,
architektai, fotografai. Visi fatalistai. Nešasi sunkius juodus irgi
rudus portfelius. Gers, tikriausiai, ką daugiau darys. Juk šian
90

dien aviacijos diena, o lietuviai visi sparnuoti. Betgi jie nešasi
ir kastuvus. Kam tie kastuvai? Kam, kam. Eina laidoti savo
jaunystės. Juk visi darbai jau nudirbti - vaikeli padaryti, namai
pastatyti, akvarelės nulietos, drobės nutapytos, akmenys nu
tašyti. Viskas nufotografuota. Exit. Išseko visa pikta vaizduotė,
taip greitai! Hieronimas Boschas kai kurias drobes tapė ketu
riolika metų. Vien nuobodis. Vabalai ir jiems, meno vyrams,
aišku, nė kiek nerūpi. Nuobodis tik. Ir - jokių traktuočių. Kaži,
ar jie ką nors yra girdėję apie špesarto smuklę?
Tau, vien tau, mano mielas, terūpi tie paiki čiuožimai, šuo
liai, difuzijos ir maurai juodame senvagės kūne. Pelke dvo
kiančiam vandenyje. Juk tu nebeturi kur dėtis. Bet štai! Vos
padidini vabalus čiuožikus iki savojo ūgio, jie, linksmai kiken
dami, nusitempia tave nuo tiltelio, įspraudžia į dantis rūks
tantį nuodėgulį ir smagiai stumia tave neblizgiu paviršiumi,
prilaikydami - tai tik iš pradžių! - kad neprisisiurbtum juodo
vandens! Štai jau ir tu su jais dužinėji - pirmyn atgal, slysčioji
strykdoji virš tamsaus vandens! O ką dar daryti? Traktuoti
patį save? Lankytis špesarto smuklėje? Piktintis Hieronimo
Boscho sąžine? Ė, ne! Čiužėti, čiuožti, dūkti, rūkti! Oplia! Jie
jau tempiasi tave į maurus, kaip tik į tą krantą, kur rūstūs spar
nuoti lietuviai jau iškasė duobę savo jaunystei ir atsikimšo bu
telius. Mauruose šilta ir jauku - čia taip gera atsigulus ant nu
garos pailsėti!.. Tik nėr kada, vabalai lakina tave, girdo pelkių
vynu, pelkių alumi ir degtine. O dumblu valgydina.
Tai jau ar voki, ką sakė tau Ezekiėlis? Ar jau žinai, ką reiš
kia padam būti vabalu duožiku? Ar dar murmėsi - Gomorrha,
GomorrhaV. Pats supranti: tai ne vien šuoliai, piruetai ir link
smybės! Tai ir nuobodūs egzercisai, alinantis jėgų eikvojimas,
beprasmis išeito kurso ir tų pačių klaidų kartojimas. Tai juoda
smarvė, šlykštus lakalas, bežodės dainos, gyvybės formų ir bū
senų kaitaliojimas - nuo anaerobinės bakterijos iki ugnimi
spjaudančio monstro. Ir greita mirtis - lervos, vabzdžio, dra
kono. Žemės spirgo. Matai? Jie dar pastrakdoja, pamirksi ir
amžinai nugrimzta į pelkę. Ir jei tavo galvoje yra užsilikusi
bent viena mintelė, bandyk veržtis į samana apžėlusį klampų
krantą, nagais kabinkis į meldus ir virs vandens nusvirusias
šakas. Bandyk, stenkis, bet žinok: tai nei patarimas, nei užuo
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mina į geresnį ar teisingesnį pasaulį; ir ten viską turėsi susi
kurti iš naujo ir pats. Tad kol dar vasara, čiuožk drauge su
vabalais čiuožikais, stulbink panelę mokytoją, neleisk atsikvo
šėti tiems šešiems sparnuotiems laidotuvininkams juodais kos
tiumais - jie jau girti, jau suvirto į bendrą kapą - bando išlipti iš
duobės, ir jų kojos tikrai tiesios, ir jų padai tikrai kaip veršių
padai. Jie dūsauja, geria duobėje drumstą fuzelį ir nervingai
griuvinėja kaip nerangūs sausumos vabalai. Juk čia tie patys
vaikučiai, kurie kitados kvatojo iš paslydusios ant ledo moky
tojos! Tokia jau jų lemtis, jie netgi gaišta be minčių. Be jokios
mintelės nugrimzta į savo biblinį pragarą - jau išbarstę sėklą ir
užspringę netyra čiurkšle. Jokios poezijos.
Tad čiuožk, čiuožk. Jei dingtelės kas, sukuždėk man. Kol
nevėlu. Juk aš esu Kitas. Esu tas, kuris laukia savo eilės ant
šito tiltelio miške ties vabalų čiuožikų vandenaikšte. Pratybų,
siautulio, šėlsmo, pragaro ir mirties čiuožykla. Jei dar spėsi,
ištark man bent keletą žodžių - aš jau ateinu. Iš rusų kalbos
pamokos, iš Špesarto smuklės, iš akmenų skaldyklos, akvare
lių liejyklos, iš pratybų poligono, kur paprasčiausiais akmeni
mis numušinėjome vos virš pušų mirgančius sraigtasparnius
- iš jų ėjo besivijojanti ugnis, o veršių padus galėjai matyti pa
prasta akimi. Aš ateinu, lauki manęs, lauk! Iki! Iki!
O jeigu jau taip, tai nei Ezekiėlis, nei piktos sąžinės fantas
tas Hieronimas Boschas čia visiškai niekuo dėti. Kaip ir tu pats.
Būk sveikas, amen.
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ŽIEMOS
DEBESYS
** P a k e l i u i

Vis dar stebiesi savo gajumu, žilas jaunuoli? Prišerkšnijusioj priemenėje nudžiauni virvę ir eini malkauti. Eidamas kaž
kodėl galvoji apie Vogėzų kalnus, kuriuose niekad nebuvai.
štai tu jau ant miško gūbrio: sniegas šviečia pro švarius ka
mienus, o kokio pusantro tūkstančio metrų aukštyje ir žemiau
plaukia šėmi žiemos debesys. Juos reikėtų kruopščiai aprašy
ti, nufotografuoti ir nufilmuoti, sudėti į dainas, išleisti spalvo
tą „Debesų albumą", o pačius gražiuosius - tuos rausvus ir
žalsvo dūmo spalvos - saugoti atminty amžinai: daugiau to
kių debesų nebebus!
Tik iš kur tu viską taip žinai, niekad nebuvęs Vogėzuose,
Beskiduose, net Ardėnuose nesilankęs? Ak, tai visai kas kita,
be galo teisingai sakai pats sau, tai nesulyginami dalykai, šitie
debesys kvepia kadagiais, šlapiu smėliu, šviežiu sniegu ir vos
vos dvelkia girios žvėrių muskusu.
Bet malkos. Kiti turi rogeles, net arklius, o tu tik šitą nykščio
storumo virvagalį. Užtat čia, ant gūbrio, surandi savo kablį ša
koms laužyti. Tiek puikių, sakingų sausšakių - traškių irgi kve
piančių. Tokios dega be dūmo ir pleškėdamos net svaigina. Ki
taip nei debesys. Ant jų nereikia lieti brangaus žibalo. Žibalas
skirtas lempai, jo nebedaug. Taigi, kablys. Ilga kartis su kriukiu
gale, laibajame. Užkabini nužiūrėtą šaką, įsiręži, įsitempi visu
kūnu, kitąkart net ore pakimbi ir... trioookšt! Virsti į sniegą, o
šalia ar tiesiog ant tavęs nukrenta šaka... ilgai sėda sniego dulk
sna. Kliegia kėkštai, tolyn sprunka voverės su voveriais, o tu
jau dairaisi naujos šakos - dar storesnės, dar sausesnės!
šitaip malkaujant galima išsiugdyti net šiokias tokias este
tines pažiūras! Truputėlį mistines pažiūras - ir gan primityviu
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būdu apgauti save - buities nėra, ją sugalvojo kiti. Tie, kurie
beveik neturi laiko, turi tik daug pinigo. Tie, kurių nebaugina
jokios degtinės ir tabako kainos, kurie neaimanuoja, kad žmoneliai jau nebeperka knygų, paveiksliukų ir gaidų. Žinoma!
Paika juk pirkti gaidas, kai stinga riebalų ir vitaminų. Vatos
štai irgi nėra. Ko, ko? Vatos, vatos! Žadėjai juk pradžios mo
kyklai, tuoj Kalėdos! Eglutei mat reikia, dar kaži kam. A, mas
karadui. Na, tiek to, nėra tai nėra. Trioookšt! Hop! Drrruummmmm!
Ė, betgi sugriaudėjo! Vos girdimai, toli kažkur. Drruummm!
štai dar kartel|. Dar kartelį! - prašė pradžios mokyklos moky
toja, kuriai žadėjai kalnus vatos, nejau sunku, dar kartelį! Druumm. Nuje, žiemą būna tokių griaustinių. Labai retai, bet pa
sitaiko, pasitaiko. Betgi šalta dabar, skaidru. Ir štai griaustinis.
Ogi nieko nepaprasto: šaltas frontas kažkur susidūrė su šiltu
frontu, trenkėsi vienas į kitą kaktom ir štai - drruuumm. Bet
jau nutilo, baigta. Reikės kam nors papasakot. Gal net tai varg
šei mokytojai, šaltis, pusbadis, vėl pasirodė keli utėlėti vaiku
čiai. Londonas nė nežada padėt, ten širdies niekam neskauda
- drrruuuummm!
štai tie debesys! Net neplaukia, o teka: dabar danguje aiš
kiausiai matyti nuolydis - jie teka iš viršaus nuožulnuma, atsidaužia į kitus debesis, truputėlį susidrumsčia, kiek pajuosta ir
vėl subaltuoja jau tolėliau. Verčiasi tarsi dūmai iš pakuros - tir
šti, riebūs. Užspirginęs tokius beveik galėtum valgyt. Tik apie
jokį valgį nedera dar galvot - pirmučiausia reikia parsivilkti mal
kas. štai jau suveržei jas virve, dar stipriau paveržei, primynęs
aulinio padu. Dabar ant peties tą virvutę ir jau tempk, tempk!..
Bet ne. Reik dar nueit prie Grūdos žiočių ir, išgėrus šlaką,
užkąst šaltinio vandeniu. Užkąst, kitaip nepasakysi, - toks van
duo! Paskui kaip obuolį sukrimst svogūną: kad dvoktum ar
kvepėtum- kaip kam.
Jau tie debesys. Tiek apie juos prišnekėta, pripaistyta! O juk
tenai, aukštybėje, nei krizių, nei stagnacijų. Nei klasių kovos.
Tik štilis arba uraganas. Tik nepaliaujamas tekėjimas. Teka sau
ir nuteka. Kaip Vogėzuose. Kaip Beskiduose ir Ardėnuose.
Palik tas šakas! Niekur jos neprapuls, čia ne miestas. O pra
puls, tau dar pakaks.
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Eik, eik prie Grūdos žiočių, prie Gnedos žiočių, Nilo žio
čių, keliauk į Ronos ar Volgos deltas, debesys seks iš paskos
kaip vilkai, kol išsekęs parknsi ir jie prarys tave.
Štai čia. Čia vasarą gulėjai su padrėkusiu ir apsiašarojusiu
Gedos tomeliu po galva. Vis ta rasa. Gulėjai kaip negyvas, ap
tūptas muselių ir mašalų. Kiek ėjo prošal, nė vienas nestabte
lėjo. Net toji mokytoja, toji - „dar kartelį!". A, su vaikeliais bu
vo, nepatogu mat. Gulėjai - kojos vandeny, liemuo klane, tik
galva ir pečiai ant žolės. Taip nuilso rankos, kad nebekilo bai
dyti tų gyvių. Sliekai suės! - šūktelėjo toks vaikas. - Kirmėlai
tės!
Ak, vaike! Ak, vaike, vaike! Dievas duos, ir tu kada taip
gulėsi. Ir tavo vaikas, ir tavo vaikų vaikai... Taip jau be gelio,
kaip tie žiemos debesys. Tik - jokios nevilties! Kai jau gerai
suvoki kokią neišvengiamybę, niekas nebaisu, niekas nebe
įstengs nuvilti. Tai ar tikrai čia? Čia, čia - antai rausvas alksnio
kamienukas - juk tu jį tada keldamasis nulaužei. Pasvyravai
dar ir nubridai į kitą krantą titnagų rinkti, juokindamas žmo
nes. Juokindamas žmones, žvėrelius irgi paukštelius.
Kaip jie lekia, pasiutėliai! Tarsi nespės pamažu slinkdami.
Tokia jų, debesų, prigimtis. Kai pagalvoji, romantikų ir niek
darių pramanas, bet kai apie juos prabyla mokslas, vis dėlto
koktu. Susidaręs, girdi, iš lašelių... Kokie čia lašeliai, po per
kūnais, jei griūva, sminga žemyn kaip lavina, kaip švinas ir
plienas, atmiešti sidabru ir auksu. Metaliniai žiemos dantys,
kramtantys tokius kaip tu, nė nejausdami trapių kaulų. Ras
tum ten kobalto, vario, rūgščių gal visokių - chemija irgi viską
paaiškintų, ypač šiais apšviestais laikais. O iš tų debesų būtų
galima gaminti puikiausius baldus - minkštus, lengvus, pato
gius, visaip sukiojamus ir kilojamus. Juos būtų įmanoma ne
šiotis visur, kur tik beeitum. Visur galėtum prisnūst nuvargęs.
Ne klane, o patogiai. Vienas kvailys taip ir pasakojo prie bute
lio: skrendu, sako, lėktuvu ir matau pro iliuminatorių: guli ant
minkštasuolio toks ponas - girtas, be abejo, čepsi lūpom ir šyp
sosi per miegus... Niekai, žinoma, taip nebūna... Kita vertus,
kodėl gi ne? Mokslas irgi ne viską gali paaiškint. Anksčiau ga
lėjo. Tik ne dabar, tokiais sujauktais laikais. Buvo, kad viską o
viską išmanė, šiandien nebe. Tokiais painiais atvejais jis, moks
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las, be galo sutrinka, išrausta, ima mikčioti, nesąmones taukš
ti. Arba tiesiog užpila frazių srautu. Numoji tik ir eini sau. Kur
akys mato, kur kojos veda! Ne, juokas tik: mokslas ir gyveni
mas! Tiek lengvatikių aplink, kad sprok iš juoko.
Tai jau guli ant sniego, žilas jaunuoli, jau guli! Ar gražu?
Sarmata, negražu, būt mergytei su mažu! O čia...
Plauks, oi dar plauks ir tekės tie debesys, smigs vis žemyn
kriokliukais, puls slenksčiais, bet pasaulyje juk visuomet rasis
analogų, taip irgi teigia tasai mokslas. Mokslas, pavirtęs į pleis
kanotus, akiniuotus vyrus įdubusiom krūtinėm ir ne kaži ką
geresnes moteris - tik pabandyk neigti analitinius jų protus ir
dvišakus liežuvius! Suvirškins kaip kirminą, jei tik turės ūpo.
Irgi nė nepajus.
Gulėk, kad guli. Malkos palauks. Kablys juk savo vietoj.
Dabar jie ritasi kaip vikšrai.
Keli sustojo ir žvelgia į tave iš viršaus. Nulėkė. Liko tik vie
nas kyboti, atsiskyrėlis. Panašus j beždžionžmogi - kojos, ran
kos, gaurai. Ataugėlė, kur kitados raitės graži riesta uodega.
Tokių dar gali sutikti patiltėse ir turguose, gelžkelio stotyse
irgi ne retenybė. Žiū tik! Ką jis ten daro? Kodėl nesiveja saviš
kių? Begėdis debesis kasosi sau užpakali, pučia pilkšvą garą,
leidžia nuodingas dujas. Aiškiai prisiputęs. Girtas kaip dūmas
debesis. Ar tiesiog kaip debesis? Tiesiog.
Dabar, kai šis stabtelėjo, aiškiausiai matyt, kaip greitai slen
ka kiti. Ir jau nė truputėlio nenustembi, kai iš jo nusileidžia
tavoji virvė - ta pati, kuria taip neseniai suveržei malkas. Aiški
provokacija! Virvė tačiau leidžiasi vis žemiau virš gulinčio ta
vęs... jau kadaruoja tokiame aukštyje, kad kilstelėjęs ranką nu
tvertum galą... Taip ir pasielgi, stveri, įsikimbi, stojiesi, apsi
veji tą virvę kojom ir rankom ir sliuogi, sliuogi, sliuogi. Delnai
kaista, kojos pinasi, kaktą pila skaidrus prakaitas... užtat kaip
įstabiai atrodo giria, žiotys, trobos su kaminėliais ir apšerkšni
ję beržai!
Kelio atgalios nebėr! Lipk, kopk aukštyn, malkautojau, šūk
telėk iš aukštybių savo droviajai mokytojai, pažerk jai puraus
sniego vietoj vatos! Dangus juk šiuose kraštuose visai neaukš
tas. Tik mokslas ir šįkart pasišaipytų iš tavęs: tokius triukus,
girdi, Indijoje išdarinėja kiekvienas vidutinių gabumų jogas, o
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ir šiaip fokusininkai, tai nėra sunku. Imama žmogų galinti iš
laikyti neslidi virvė...
Ė, o gal dar pasileist atgal? Maut į mišką, kol nesutemo,
parsivilkt kuro, užkurt krosnį, užkaist arbatinį? Pasikviest tą
mokytoją ir viską jai išklot? Ak ne! Nesupras ji, tik dėsis su
prantanti. O ir kas čia beliko - keli sprindžiai! Ypt ypt, dar keli
pastenėjimai ir didžiai patenkintas jau sėdėsi ant to debesies
kraštelio, papusi delnus ir...
Ir - nieko! Ypt, ypt. Ir kai lieka tik užsikeberioti, tarsi ant
palangės, virvė smukteli žemyn gal pusmetrį, nukrenta gar
siai kaži koks dangtis, ir iš debesies ūžteli lavina sniego! Na,
argi nesakiau tau, kad provokacija?! Sūriausiais keiksmais čia
nebeišsiversi!
Toji lavina tave mala, sukalioja, varto, neša, ir kai iš svai
gaus aukščio kaip pėdas dribteli ant susineštos šakų krūvos,
atšoka akių vokai ir tu dar spėji išvysti skliaute sužibusią
žvaigždutę - rausvą kaip anų nekonvencinių debesų laibi kraš
teliai. šįkart ji tavo ir niekieno daugiau.
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Ši l t a s
ruduo

t* Iš G y v e n i m o

Nedaug kas beatminė tok| šiltą rudenį. Kad ir grybštelėti
ugnies, lapai, rodos, nė nesirengė kristi - sultingi, stangrūs džiu
gino akį geltoniu bei raudoniu, dar labiau paryškindami liku
sią žalumą. Ir tai kone lapkričio vidury, po Visų Šventų, po
seniausiai pamirštų „spalinių"! Tais metais po kurio laiko laik
raščiai vėl prisiminė Černobylį: pasirodė pirmieji aiškūs mu
tantai. Ne, ne pas mus, kažkur į Pietus nuo Černigovo, o ir
apie Gomelį. Čia veršio didumo zuikis, čia sulig žalčiu paprasta
kirmėlaitė. Visos tos naujienos buvo talpinamos „Pabirų ir įdo
mybių" skiltyse, šalia pranašysčių apie pasaulio pabaigą, gali
mus susidūrimus su asteroidais - skaitytojas prie visko įpran
ta, lengvai jo neįbauginsi!
Paskutinę vėlyvų atostogų dieną išsirengiau į mišką, o kad
iškyla įgytų kad ir nedidelę prasmę, nutariau aplankyti savo
sodyboje už Nemuno kiurksantį jaunyvą kompozitorių. Ma
lonus, šnekus vyrutis, tik be laiko ėmęs vaikėti. Černobylis,
beje, čia niekuo dėtas. Juk žinojau: vėl trauks iš komodos gel
mių bajorystės dokumentą, birbyne kvies iš pirkios kampų taip
sunkiai prisijaukintus žalčius, lakins juos pasterizuotu pienu,
o tada jau vyniosis juos ant rankų kojų ir bandys vynioti man.
Bet jau nueisiu, užsuksiu, seniai prisižadėjau!
Išsirengęs miškan, visuomet imuosi peilį. Kad ir duonrie
kį, koks po ranka. Gal lazdyno šmaikštį išsipjausiu, gal šaknį
kokią, o ir šiaip. Maža kas. Su peiliu, vis su. Išgėriau butelį
giros, brūkštelėjau ranka per ūsą ir išėjau.
Ankstyva priešpietė, žydrynė, dar šilta saulė. Drumsta Ne
muno juosta tarp gelsvokų kalvų. Nusivilkęs brezentinę striu
kę, pasėdėjau ant aukšto gelžkelio pylimo ties seniai sugriau
na

tu tiltu - kokie toliai, aidai, ūkai! švarkelius nusimetę mokinu
kai netoliese klausėsi lieknos mokytojos pasakojimo:
- ...tuomet lietuviai aukščiausiam kuore uždegdavo ugnį.
Taip perspėdavo kaimynus apie artėjantį priešą...
Didgalvis, plikai nuskustas vaikas ėmė šaukti:
- Ir mes užkurkim ugnį, ir mes! Aš turiu degtukų!
Kitame upės krante stūksojo dvikupris piliakalnis. Paban
džiau įsivaizduoti liepsnojantį kuore laužą, bet akyse kažkodėl
iškilo į cerkvę su kupolų svogūnais panaši Černigovo geležin
kelio stotis - kokia ji man kitados pasirodė kraupi! Didžiulė, ai
di, purvina, kupina pavojų - tamsiose laukiamosiose salėse gąs
dino net šiskino meškiukai... Prisiminiau tuščias konservų skar
dinėles, prirakintas prie gazuoto vandens automatų ir tualeto
pasieny įmigusį vyrą - man įžengus, jis prasimerkė ir iš mažo
buteliuko siūlė išgerti balzgano, aitriai dvokiančio skystimo. Tai
buvo senokai, dar prieš visus Černobylius ir revoliucijas.
- O! - tarė mokytoja. - Atostogaujat dar. Ir tikriausiai susiruošėt pas kompozitorių E.?
Nenorom patvirtinau: teisybė, pas jį. Mokytoja kažkodėl
atsiduso: ko gero, mieliausiai būtų palikusi savo neklaužadas
ir ėjusi kartu.
Vos įėjus miškan, į mane plūstelėjo tvanka - taip būna miš
kuose nebent rugsėjo pradžioje, kai grybai tiesiog akyse lenda
iš spyglių ir samanų. Ir dabar jų buvo pilna prisėta - vienos
meškutės!
Išsipjoviau šmaikštį ir mosikuodamas juo žygiavau pačia
panemune - žemai, upės vagoje, išvydau juodą žvejo valtelę ir
jos dugne užsnūdusį žmogų. Tai bent lapkritis!
štai ir tiltas. Už jo - serpantinu išsirangęs senkelis, grįstas
lauko akmenimis. Tuščias, jau beužželiąs. Nukasus kalną, ke
lias į šiaurryčius sutrumpėjo bent puskilometriu, ir man pasi
rodė, kad naujuoju tiltu ir neva greitkeliu riedančios mašinė
lės važiuoja vos vos, be garso, tarsi nebyliam kine. Tik kai vie
na visai šalia supypino, šastelėjau prie turėklų.
Ėjau dabar senkeliu, pačiu jo viduriu, vis rasdamas ką pri
siminti. Antai ten kadaise sulaužiau slidę. Ten vos neprigė
riau, išvirtęs iš baidarės. O štai ten, ties anuo kelio posūkiu,
dar prieš karą nuo šlaito nuriedėjo nudardėjo cirkininkų sunk
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vežimis - stačiai į gilų slėnį. Aš, tiesa, dar nebuvau gimęs, bet
apie įvykį miestas kalbėjo net po karo! Cirkininkai, kad ir ko
kie mitrūs, užsimušė, žuvusiuosius iškilmingai palaidojo mū
sų miesto kapinėse, garbingose vietose. Bet po gero pusšimčio
metų juos netikėtai išsikasė kažkokia Vyriausioji Cirkininkų
gildija ar komitetas. Išsikasė ir išsivežė kitur laidoti: turėjo tam
leidimą. Buvo mat nutarę visus šios rūšies (ar srities?) meni
ninkus sulaidoti greta. Tai ir davėsi po visą Lietuvą, ieškoda
mi saviškių kapų. šyptelėjau pagalvojęs: jei gyvieji sumanytų
iš naujo perlaidoti visus degtindarius, batsiuvius, provizorius,
gaisrininkus... meškeriotojus ir muzikantus? Tai būtų vargo!
Ir sąmyšio, kas be ko.
O, šit ir sodyba. Tuščia, tyku. Nei užburtosios birbynės gar
sų, nei žalčių šnypštimo. O ir bajoro nematyt.
- Očiačia, opapa! - šūktelėjo kompozitoriaus močiutė ir per
žengė slenkstį. Basa dar! - Nėr jo, nėr! Atalakė iš miesto kaži
kokis su mažuku avtobusu i isivežė! Grot, grot. A alaus gersi?
Užsiverčiau butelį vėsaus alaus, skaniai atsiriaugėjau, pa
dėkojau ir atsisveikinau nė kiek nenusivylęs. Nėr tai nėr. Nuo
kalno dar nužvelgiau slėnį, tiek kartų regėtą! Smarkiai ūgtelė
ję medžiai jau beveik visai užstojo upę. Užtat pačiame hori
zonte pilkavo daugiaaukščiai, niūrūs net iš tokios tolybės.
Antai, dar nenuimti griežčiai. Kokia didelė rupūžė tupi po
lapu! Veik permatoma oda. Pasilenkęs, rodos, net mačiau, kaip
kraujo apytakos ratu srūva lipnus rupūžiškas skystis. Išspro
gusios gyvūnėlio akys piktai žvelgė į mane - ko tau? Eik, kad
eini!
Leidžiantis serpantinu, dabar tai jau tikrai be garso, mane
pavijo lengvoji mašinėlė - leidosi išjungtu motoru. Sužviegė
stabdžiai. Išlipo garsus muzikas, jis irgi ieškojęs kolegos. Ži
nojau jo vardą ir pavardę, buvau net klausęsis jo kūrinių, bet
asmeniškai nebuvom pažįstami. Kad ir didis, čia, ant senke
lio, jis nė kiek nesipūtė.
- Sveiks! - riktelėjo vos išlipęs. - Rūkysi?
Stovėjom, pešėm dūmą, žvalgėm slėnį ir jau matomą Ne
muno juostą. Paaiškėjo, kad jis vos prieš kelias dienas grįžęs iš
Balkanų.
- Ko tie mūsų žmonės nori! - protingai kalbėjo kompozitorius.
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Aha, prisiminiau, tai tave prieš mėnesį paskelbė Planetos Žmo
gumi Nr. 000 009590. Kažkodėl įsidėmėjau tokį ilgą jo numerį.
- Ko jie dar nori! Ramu juk pas mus. Žalia, žavu, niekas be
veik nešaudo. Griežčiai va kokie užaugo! - jis maloniai sukrize
no. - O ten... pyškina iš už kiekvieno kampo! Net žemė dunda.
Nuoširdžiai pritariau jam: tikra tiesa, mūsų žmogui viskas
smirda, viskas neskanu ir negerai, tik žiūri, ką čia dar nugvel
bus, apstačius, papirkus! Kokiam grožiui niekas nė laiko ne
turi. Tik koks nelaimėlis ar valkata pražiota burna rydamas
lietų ar džiovindamasis atokesniam paupely, dar vis ką nors
pastebi. Kas tiesa, tai tiesa. Muzikas liko patenkintas tokiu ma
no atsakymu. Net pritariamai palingavo.
- Zinai, - jau tyliau prašneko jis. - Kas ten per žmonės! Sie
nos griūva, medžiai, o jie... supranti? Jie kone visų akivaizdo
je... nu, duodasi kaip šunes!
- Ten klimatas kitoks, - atsiliepiau. - Ten šilta!
Užmindėm nuorūkas. Jis nuoširdžiai siūlėsi pavėžėti ma
ne, gal net kiek užsigavo, kai nesėdau į mašinėlę. Bet taip jau
buvau nutaręs - ir namo pareiti mišku.
Grįžau į savąjį krantą ir žygiavau pažįstamu taku. Tas mu
zikas buvo įsiūlęs gerą mauką stipraus gėrimo, tada pakeliui
suėmė tokia snūdą, kad neištvėręs priguliau šalia storulės, ker
pėm aplipusios išvartos - alksniai retai kada tokie stori užau
ga, jauni išgriūva. Gerokai snustelėjau, nubudus saulė jau vos
šmėžavo tarp kamienų. Bet dar netamsu.
Atsisėdau, pasirąžiau - tai gražus ruduo. Ir - kaip gera, kad
čia nei Libanas, nei Sudanas! Kai išsikraustė rusų desantinin
kų pulkas, miško nebedrebino jokie sprogimai ir automatų pa
pliūpos. Kur buvo jų šaudykla, dabar vien dykra. Aūūū! - nu
sižiovavau ir dar sykį pasirąžiau. Laikas kilt. Dešinės rankos
pirštais apčiuopiau prie alksnio priaugusią kerpę - didelę kaip
skriblius, šviesiai rausvą. Dar jauną kerpę. Kitur tokias netgi
valgo. Spustelėjus iš jos ėmė sunktis balkšvas skystis. O ant
piršto liko rausva žymė.
Nežinia, kas kartais šauna žmogui į galvą. Suėmiau šalia
gulėjusį savo aštrųjį duonriekį ir tvirtai suspaudęs medinę ran
keną smeigiau į tą švelnią kerpę. Norėjau perrėžti ją pusiau.
Nei reikėjo man jos, nei ką - šiaip sau!
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Viena ranka prilaikydamas kerpės kraštą, perrėžiau ją kiau
rai. Tik ūmai pasigirdo toks veriantis klyksmas, toks Įdiegimas,
kad peilis pats iškrito iš mano rankos, o aš pašokau kaip katapultuotas. Kas gi čia darosi?! Viešpatie! Iš kerpės kuprelės atsi
vėrusi raudona, karšta burna šiepė baltus dantis ir klykė! Dre
bėjo rausvas liežuvėlis, o ten, kur aš ką tik rėžiau peiliu, į sama
nas virto kruvinos gleivės ir plonos, melsvos kažkokio gyvūno
žarnos! Kraujas kliokė kaip iš ką tik paskerstos kiaulės!..
Po kelių akimirkų tas siaubingas riksmas nutilo, tik liežu
vėlis vis dar virpčiojo - neįstengiau atitraukti nuo jo akių. Bet
ir jis pamaži sustingo, pro tą baisią bumą vėl kliūstelėjo tirštas
kraujas.
Viską aš ten palikau - peilį, striukę, artpilnį pakelį brangių
cigarečių „Ramona". Tik pribėgęs pylimą, stabtelėjau. Tik ta
da nusibraukiau į šiurkščią žolę kruvinus pirštus.
- Kelinta jau valanda? - paklausė toji pati mokytoja. Ji žvel
gė į mane ir vos šypsojo. - Juk aš žinojau, kad jūs šituo keliu
grįšit.
Pasukom prie jos automobiliuko. Ačiūdie, kai kas dar geba
gerbti tylinčius žmones - aš tylėjau. Bet kai mes užkopėm še
šiolika laiptelių įjos kambarėlį šalia miesto parko, kraują ji vis
dėlto pastebėjo.
- Susižeidėt? - blykšdama paklausė, o aš ėmiau taip drebė
ti, taip purtytis, tarsi iš jos mažytės burnos būtų pasigirdęs ne
duslus, išgąstingas „susižeidėt?", o anas spigus sužeisto plėš
raus žvėrelio klyksmas, šokau į virtuvę ir sugniaužiau dar di
desnį nei manasis duonriekį.
- Nesiartink! - surikau kiek išgalėdamas. - Tik pabandyk!
Vieną aš jau nudėjau!
Ji vis tiek artinosi, jos burna kartojo vieną kaži kokį žodį.
Tik kai užsimojau peiliu, mokytoja suspigo (lygiai taip pat!) ir
atšoko.
Sviedžiau peilį aslon, atbulas išvirtau laukan, nusiritau laip
tais ir pasileidau bėgti sutemusiu, plūktu parko taku, kol už
kliuvau už šaknies ir išsitiesiau. Patikėkit, daktare, daugiau aš
tikrai ničnieko nebeprisimenu!
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Trečia diena slydinėjom paupiais: patižęs sniegas nakčia
vėl sustingdavo į plutą, šaltiniuoti šlaitai apledėdavo. Upė
plūdo sulig krantais. Žvejų takai apsemti,#brautis sunku. Užtat
niekas mūsų nestabdo, nereikalauja parodyti nei leidimų, nei
pasų, nei lytinių organų, šiaip jau - grynas vargas ir nuolatinė
įtampa.
Sunkiai įkurdavaū laužą, o įkūrus vis tiek nebuvo ramu sklido rimtas gandas, kad apylinkėse siaučia iš Gudijos atkly
dusi kurdų gauja: plėšia žmones, pjauna gyvulius, prievartauja
moteris, vyrus ir net vaikus. Kiti kalba, kad tai, girdi, kažkur
nuo Uralo atklydęs būrys iki dantų ginkluotų nusikaltėlių tokiems spjaut ant visų valdžių* Tačiau mudu vengėm ir ofi
cialių postų, gyvenviečių, viešesnių kelių ir kryžkelių.
Ėjom dviese - Doloresa Lust ir aš. Kvailas buvau, kad suti
kau išvesti ją iš miesto. Mat ir ten buvo mintama gandais.
Sklandė ir toks: visus, kada nors viešėjusius beprotnamiuose,
įrašytus į neatmenamų laikų įskaitas, naujoji valdžia vėl
panūdo suvaryti į aptvarą, griežtai kontroliuoti ir iš naujo gy
dyti kažkokiais visai naujais vaistais. Oficialiai akcija vadino
si: apginsime visuomenę nuo psichiškai nesveikų asmenų! O
juk visi žino, kuo tai kvepia. Siautė klaiki suirutė, itin paaštrėju
si tuoj po 2000-ųjų metų. Jau buvo tarsi beįsiviešpataujanti ra
mybė, o dabar štai vėl. Sąskaitų susikaupė galybė, naujajai
valdžiai ir rūpėjo jas pirmučiausiai suvesti. Kariavo ir antru
frontu: gaudė lesbietes, gėjus, dabar štai atėjo eilė ir nevispročiams.
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Taigi apsiėmiau lydėti Doloresą Lust paupietis iki vieno ato
kaus miesteliuko, palikti ją ten pas kažkokius gimines negimines ir tada kitu keŪu ramiai grįžti į miestą. Ramiai? Kažin. Juk
ir aš pats kadaise varčiausi tuose apartamentuose! šiaip jau su
protu susipykęs tarsi nebuvau, bet „ligos istorija" tikriausiai
kur nors liko. Ką aš žinau!
Išėjom patį nykų viduržiemį, pirmadienio rytą. Įsimečiau
puskilį arbatos, tirpios kavos skardinę, lašinių. Dar gerai nep
rašvitus jau buvom užmiesty, mynėm pagelžkele, tada pasu
kom paupiais, kas žingsnis toldami nuo Doloresos Lust taip
nekenčiamo miesto. Bėda, kad aš visiškai nebegėriau svaigalų,
o arbatai virtis lauko sąlygomis reikia nemažai laiko, ilgainiui
tai pakyri. Užtat mano bendražygė maukė kaip jaunas traktoristas: daug, smagiai, neužsikosėdama. Nakčiai pririšdavau ją
prie medžio, girtą aptalžydavau, ir kol rišdavausi savo hamaką,
ji inkšdavo. Kniaukdavo, cypdavo, kandžiodavo orą, elgėsi
kaip nėščia katė. Maldaudavo dar gurkšnelio, kol gavusi, ga
lop užmigdavo stačia, o aš migdydamasis dar ilgokai supdavausi tarp dviejų pušų. Rytą atmazgydavau virves tik užvirus
vandeniui; plūsdamasi ji tūpdavosi čia pat ir čiurksdavo ant
sukietėjusio sniego. Praurbindavo jo plutoje plačią žalsvą skylę,
paskui užmindydavo kulnimis. Kaip koks šunšunis. Kaip koks
desantininkas ar šnipas. Pati tačiau vilko ant savo liesų pečių
„kanistrą" savo kvaišalo - rusvo, potirščio, rodos, salsvo. Ne
meluosiu: ji neatsilikdavo ir nedejavo net iki kraujų nusibroz
dinusi veidą į apledėjusį šlyną. Pasitrindavo tik savo gėralu ir
slydom toliau. Doloresa, senoji, šaunioji kovotoja už teisybę!
Kas iš jos beliko! Iš jos, Trispalvės kėlėjos, konspiracinio rūsio
savininkės, amžinos beprotnamių pacientės. Kiek ją tąsė ir
tampė. Kas beliko? Atsikišę dantys, pilkšvi plaukučiai, nuo
pažastų prasidedančios kojos. Ji visa - pergamentu aptraukti
kaulai. Vadinau ją „kaulų vyniotiniu", ji nepyko. Žvėrie, užtat
sakydavo rišama prie alksnio, kaip tu šitaip gali?! Aršesnis už
enkavedistą. O juk sutarta taip buvo. Nepririši - nugrius girta
ir sustirs. Buvau prisižadėjęs vienam žmogui (net dabar netu
riu teisės sakyti, kas jis) atvesti ją gyvą. Kaip žąsį atginti iki to
miestuko, pasodinti vienintelėje restoranu vadinamoje
smuklėje, atsiprašyti išvietėn ir dingti, dingti, dingti! Ten Do
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loresa jau neprapuls. O, ji dar pašokdins tuos savo tolimus,
niekad neregėtus giminaičius!
Bet iki miestuko buvo dar para ėjimo. Galėjom, aišku, giria
pasukti į plentą, susistabdyti kokį sunkvežimį ar pėsčiom drožt,
tiek čia to kelio! Tai ne, ėjom it tikriausi kvailiai paupeliais,
vingiuodami kartu su vaga, čiulpėm lašinių odeles, gėrėm ar
batą ir vėl mynėm.
Ketvirtos dienos pavakare radom negyvėlį. Jis gulėjo ant
kranto, nedidelėje aikštelėje ties upės pusvingiu, atmetęs ran
kas į šalis, negyvas akis išsproginęs į šarmotą dangų. Pirmoji
negyvėlį užmatė Doloresa Lust. Spygtelėjo, užsiėmė bumą. Ta
da priėjusi nesmarkiai spirtelėjo koja - ar tikrai jau negyvas?
Žagtelėjo, išsitraukė žalią gertuvę, nukliukino gerą pusę. Jos
akys sublizgo.
- Negyvas! - riktelėjo man. - Nebgyvas, nebgyvas.
- Eime, Dole! - paraginau. - Kas mums rūpi! Gal čia tų ban
ditų darbas. Tų, nuo Uralo. Nu, kaukaziečių.
Bet Doloresa Lust užsispyrė. Atsitūpė, vargiai užspaudė
vyriškiui akis, bandė sudėti rankas ant krūtinės ir kažką į jas
įsprausti, bet tuojau visiškai pasigėrė ir pargriuvo šalia.
Žliumbė, šnekino negyvėlį. Glostė pastirusius jo plaukus. Ne,
ji tikrai trenkta! Gal tokias tiesiog būtina izoliuoti? Griežda
mas iš piktumo dantim, rišau ją prie pušies: pančiodamas plo
nas kojas, jutau, kad ji jau apsišlapinusi. Daviau užtraukt porą
dūmų, užleidau ant aidų striukės gobtuvą. Ji tuojau užmigo.
Pririšta, sustingusi Dole atrodė dar klaikiau už netoliese gu
lintį lavoną. Abu nykiai atrodė. Ir nors tirtėjau iš šalčio, laužo
nekūriau, štai kiek kainuoja blaivystė!
Nubudau kalendamas dantim. Paryčiai patys šalčiausi.
Po pilnatim švietė gelsvas numirėlio veidas. Jis gulėjo vis
taip pat atmetęs rankas, bet akys buvo užmerktos. Atrodė toks
ramus. Kojos kiek pražergtos. Juodi pusbačiai. Platus drapo
paltas, šviesūs plaukai. Neiškentęs susikūriau lauželį ir išsivi
riau arbatos. Rijau ją kaip liepsną ir palengva atšilau.
Visai prašvitus, pastebėjom už krūmų pririštą luotą. Ilgas,
juodas luotas, irklas su apkaustu gale. Tokiu ir prieš srovę gali
stumtis. Taip ir knietėjo - sėst ir plaukt! Bet visur postai, visur
pavojai.
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Dolė, vos atrišta, puolė prie savo smarvės.
- Ką darysim? - paklausiau, nors jau buvau nusprendęs ką
daryti.
- Paliekam, kaip radę, ir einam, - tingiai atsiliepė ji.
- Ne! - atrėžiau. - Ne!.Paleisim jį pasroviui. Juk čia jo luotas.
Paguldysim į dugną ir teplaukia.
- Kaip nori, - apatiškai burbtelėjo Doloresa Lust. - Tik
greičiau.
Priėjau prie negyvėlio. Jaunas dar vyras. Ne, čia ne tie kau
kaziečiai jj. Pats tikriausiai. Kiekvieną rytą radijas praneša: ap
tikti devyni lavonai. Kartais šeši, kartais visas tuzinas. Sa
vižudžiai daugiausia. Buvom jau antroje vietoje visoje Euro
poje. Rodos, po vengrų ar juodkalniečių. Ne, gal po rumunų.
Dabar jau pirmi. Prisiminiau, kaip vienas liesas, žilas ponas
kadaise per sueigą šaukė: aria, aria, išlipa iš traktoriaus kabi
nos, kerta kiek išgali į krūmus ir čia pat pasidžiauna! Kur eini,
tėviškėle? Quo vadis? - taip klausė jis. Ir pats atsakė: skradžiai!
Ir tai dar komunistų laikais, beveik prieš trisdešimt metų.
Drąsus žmogus, tik liesas be galo. Rašytojas ar matematikos
profesorius? Nebepamenu.
Lūpa to lavono perskelta, jau pajuodus, atvipus. Paakiai
patinę - aiškus girtuoklis. Nevilties akimirką ėmė ir... bet kaip?
Pilki marškiniai, kaklaraištis, kelnės sulaidytos... Šundaktaris
ar bibliotekininkas? Niekas nebešneka apie skaitymo prie žiba
linės žalą, tai jis... Ne, tikriausiai nė nesižudė, atsiyrė, išlipo...
dar maktelėjo gerokai ir išpūtė dvasią. Irgi ne... va šalikas pra
siskyrė, kaklas mėlynas. Pakaruoklis. O gal ir tas luotas ne jo?
Per daug man mįslių. Per daug mistikos. O dar toji Doloresa
Lust, keturiasdešimtmetė našlė, girtas galvijas, karvė nešven
tinto tvarto su beveik neįžiūrimais papiukais, spokso paderušiom akim! Argi jai naujiena negyvėliai? Kiek ji jų išnešė iš
savo pusrūsinio kambariuko ant kaulėtų rankelių - dar leisgy
vių! - kiek jau negyvų suguldė ant sniego, kad kas pasiimtų!
Kiek užkasė vasaros metu darže, kad nedvoktų. Ne visus ji
per savo girtą galvą ir prisimena. Ir mane žadėjo nugalabyt,
jei neisiu su ja į šitą žieminį žygį. Kitos nebijotum, skeltum į
ausį ar paleistum juoką, bet kai šitaip žada pati Doloresa Lust,
vyržudė, šešerius metus atpylusi sustiprinto režimo beprot
is

namy, verta susimąstyti. Ne, tie vėl į valdžią įlipę komunistai,
gal ir gerai daro, reikia tokius izoliuoti Tik kad jie ir čia maišo
tą daiktą su pirštu. Visus ant vieno kurpalio, kaip pratę.
O juk Doloresa Lust buvo kitados poetė, kūrė eiles, spaus
dino jas iš pradžių pogrindy, paskui net knygelę išleido. Tik
vėliau taip nevykusiai ištekėjo, kad tą vyrą tik nukepti beliko,
ji taip ir padarė. Menki juokai, kai Dolė šitaip varto savo
akilėkštes ir dar vapa. Dabartės tai aš jos nebijau, kirvukas
makštyse ant diržo, visad po ranka, o ir ji visąlaik pusgirtė.
Ne, nė kalbos negali būt - nakčiai tik pririšti! Dar mieste kietai
sutarėm tuo klausimu. Pirmutinė mano sąlyga!
Krūptelėjau. Užnugary trekštelėjo šakutė, ir Doloresa Lust
prarūkytu bosiuku ištarė:
- Koks panašus į Vaidulį.
Tikrai panašus. Vaidulis, tai yra Vaidotas, ir buvo tas ve
lionis josios vyras. Fizikas, meno kritikas ir poetas, ir dar kaži
kas. Ilgaplaukis švelnus vaikinas, ašarojančiom nuo vėjo, grau
dulio ir silpno vyno akim. O, kaip seniai, rodos, tai buvo!
- Nu, varom, varom, sustipsim.
O gal tikrai nevilkt jo į luotą? Kokia kvaila mintis! Besaikis
skaitymas naktimis čia kaltas. Luotas su numirėliu pasroviui...
ne!
- Geriau pažiūrėk jo kišenes. - Vėl Doloresa Lust.
Tai jau ne. Jei nori, pati ir žiūrėk. Jei turi ūpo. Gal rasi kiek
pinigų, jei savižudis. Bet vargu, atrodo, girtuoklis. Toks pa
burkęs veidas.
- Leisk, aš pati.
Teisybė, ieškoti ji moka. Dirbo neatmenamais laikais
moralės komisijoje, kratydavo spekuliantes ir kekšiukes. Lįsda
vo joms už ančių ir po sijonais, šit, pritūpė, atlapojo paltą, pra
segė kelnes. Ir jau meta viską, ką radusi, ant sušalusių viksvų.
Nosinę, peiliuką su yla ir grąžteliu, išsižiojusį cigarečių pa
kelį, juodas šukas, dar vieną - kruviną! - nosinę, tabaku apli
pusį saldainį... švyst, švyst, viskas.
- Viskas. Va, vokas dar.
Vokas. Taigi tikriausiai savižudis.
Ištraukiau lapuką. Vos įskaitomai šratinuku sukeverzota:
„Vyrai, karkitės kol nevėlu!" Ir viskas, tiek. Nei parašo, nei
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datos, nieko. Taip gal ir turi būt, kam reikės - viską supras. Ne
perdantas koks. Psichologai, žinoma, moka pilnas ausis
prišnekėti, o paskui imi ir išgirsti * nusižudė toks ir toks psi
chologas. Buvo toks Antanas, pažinojau. Vis mėgo kitus mo
kyt, kaip reikia gyvent. Buvo ko! 2mona dailininkė, liaudies
meistrė, vaikai aprengti kaip lėlės. Jis pats tarsi visos šeimos
vyr. psichologas. Buity be galo mandagus, taisyklingai kirčiuo
davo visus žodžius, net priegaidės išgiedodavo, apsiskaitęs
kaip kunigas. Ir še tau: stryktelėjo iš savo keturiolikto aukšto
ant žalios žolės, dar pagyveno dvi dienas, verkė, verkė, visų
dar spėjo atsiprašyt ir padėjo šaukštą. Bet ką čia Antanas! Guli
va, raštingasis vienas... „Vyrai, karkitės kol nevėlu!" Nė vieno
kablelio, žinoma, o ir šauktuką aš čia pridėjau, dabar.
Mažaraštis. Gal ir ne bibliotekininkas. Bet tikriausiai per skubą.
Mūsų protmaišiai tomus prirašytų iš tokio sakinio. Motyvų
beigi komentarų. Bet iš kur aš čia toks protingas? Reikia
greičiau nešt muilą. A, ji dar po apatinius naršo! Profesionalė.
Ir va, traukia kaži ką - maišiuką! Atriša, rankelės ir kaulai dre
ba iš nekantros - kas ten? Ogi šlamštas paskutinis - pirmieji
lietuviški pinigai. Žvėreliai ir paukšteliai, šimtai, tūkstančiai,
dešimtys tūkstančių.
Ji dar kyšteli ranką į maišiuko vidų, paskui apverčia jį, kres
teli. Ir iškrenta - moneta. Dešimt auksinių caro rublių. Už žan
do kiša ją Doloresa Lust, išspjauna, dreba, nė nežino, kur dėt.
Tai jau apšvarinom tave, negyvėli? Jau. Nebepaliksim. Plauk
si, kaip ir buvau tau pažadėjęs. Vaiduli... \ luotą jį!
Velku, sugriebęs už tiesių kojų, lieka vos įžiūrima šliūžė,
(verčiu į luotą, stumteliu tą laivę nuo kranto ir ploju delnais
sau per klešnes - viskas! Luotas lėtai pasisuka ir plaukia - upė
kaip akis. Gal greit neužklius?
Maunam! Pusgirtė, pusprotė Doloresa Lust ir aš, jos paly
dovas, globėjas, jos ponas ir tarnas sykiu! Vergas, ką jau čia.
Miestelis vos už penketo kilometrų, kas čia yra, kad kažkas
nematomas stuksi į nugarą: greičiau, greičiau!
Kurių galų ji ėmė iš negyvėlio tą pinigą! Bet pabandyk tokiai
prasižioti! Dabar, kai nepririšta, Doloresa Lust pavojinga it lau
kinė. Reikia jos saugotis. Nieko, smuklėj aptalžysiu, jei prisi
reiks. Būsim atsiskaitę už viską. Už visą šitą beprotišką žygį.
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- Pala! - šaukia ji iš paskos. Atsigręžiu. Stovi pražergus sa
vo kartis, vieną užkėlusi ant kelmo. Užsiverčia tą savo rezer
vuarą, išlaižo paskutinius lašus, švysteli į šoną ir jau vysis ma
ne. Klupteli, pargriūva, nusižvengia klaikiu balsu ir vėl paki
lusi šuoliuoja. Giltinė, tikrų tikriausia Giltinė! ša! - šaukiu, ša,
kretena! Gerai tik, kad jau vėl temsta. Pasivijo. Smogiu jai į
pažiaunę, klupdau, uždengiu galvą maišu - dar spėjau! Miško
keliu žygiuoja tie plėšikai ir smurtininkai. Tie kaukaziečiai iš
Uralo, bet gali būt, kad ir kurdai. Musulmonai. Pro kadagio
kerą žvelgiu, keliu primygęs Dolę. Toji, kažką nujausdama ty
li, nė krust. O tie žygiuoja, galo nematyt. Viens, du, viens, du.
Koja į koją. Aiškiausiai matau rūsčius veidus. Visi aukšti, rau
meningi. O gal tik taip rodosi? Vis po du gretoje. Ant pečių
automatai, bazukos. Prieky dvikinkis vežimas, ir iš paskos
vežimas - girdėt, kaip jame vaitoja. Alacho šaukiasi jų sužeis
tieji... Nužygiavo. It vaiduokliai pranyko.
Miestelis tai beveik sugriautas. Rūksta gaisravietės. Kitur
girdėt raudos, dainos, girti balsai. Langai išbarškinti, durys nu
kabinėtos nuo vyrių, ant šaligatvių - šunų ir arklių dvėsenos, še
tau ir gandeli. Mudu sustabdo raitas patrulis su raudonu raiščiu,
dar du tokie raiščiai tipena jam iš šalių. Pastoja kelią, laižosi,
žvelgdami į Doloresą Lust, o manęs rusiškai klausia:
- Banditov ne videli?
švelnus, minkštas kaimiečio akcentas. Kiti du jau grabalio
ja Dolės kaulus - jie irgi girti.
Nyku, šalta, nuniokota visur. Apverstas vokiškas sunk
vežimis, nuplėšytos vėliavos. Kam čia rūpės kažkoks miškuo
se galą gavęs savižudis? Mudu veda pas komisarą B. Aukštas,
stuomeningas, į vieną prezidento patarėją panašus vyriškis.
Žilas plaukas, skvarbios, bet liūdnos lietuviškos akys. Naga
nas ant neobliuotų lentų stalo, nugertas puslitris šalia. Kaip
kokiam prastam filme. Žvilgteli į mano Ligonių kasos pažymą,
seną Doloresos Lust išrašą iš Psichiatrinės ligoninės, Sunkiųjų
ligonių skyriaus. Palinguoja žilę, tarsi šypteli. Matyt, ne psichų
gaudynės jam čia rūpi! Bet ir jis klausia:
- Banditov, čiomych, ne videli?
Purtom galvas abu - niet, niet. Jis veja mus lauk, netgi užsi
moja - živej!
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Vargšas miestelis. Užvažiuodavom čia su panelėm prieš
kokį šimtą dvidešimt metų. Alaus būdavo šviežio, vėžių, žuvies
visokiausios. Valtys, kinas, šokiai! Vitaminai tiesiog spragsėjo
ore. O dabar! Centrinėje gatvelėje kas antras praeivis svyru
liuoja, nors jų nedaug, tų praeivių. Krautuvės išplėštos. Po bai
saus antpuolio moterų beveik nebeliko - išsivarė siaubūnai.
Užtat išliko ligoninė, bažnyčia, spirito varykla, areštinė ir
smuklė. Viskas, ko reikia save gerbiančiam miestui. Vedu Dolę
į smuklę, ten ištarsiu jai sudie.
Ką pasakysi! Tučtuojau prieina malonus, beveik blaivas kel
neris - juodas švarkas, juodi marškiniai, balta, tik kreivai pa
rišta varlytė, niekis! Užsakau litrą vyno „Azerbaidžan", po pus
litrį vietinės gamybos degtinės - dabar jau ir man galima, žygis
baigtas! Dar po žalsvą kotletą ir sitro. Išgeriam abu, mirktelim
vienas kitam. Dolė ima kažką gyvai pasakoti, bet aš nesiklau
sau. Atsiprašau į išvietę - ji kieme, bet Dolė seka man iš pa
skos, lenda {tą pačią dvokiančią kabiną, užkabina kablį ir kyšte
li man prie pat gerklės skustuvą - kur ji tą daiktą ir slėpė? - tai
jau sprukt sumanei, ką?
šįkart ji manęs dar pagailėsianti. Geruoju vis geruoju.
Grįžtam į salę ir geriam geriam. Rūkom, garsiai dainuojam
karo dainas. „Kur statūs krantai šiapus Nėrio!" ir - kažkodėl
„Tiomnaja noč". Kampe sėdi juodi vyrai, kaukaziečiai ar kur
dai. Varpo akimis Dolę, bet nelenda. Pavargę, matosi, išblyškę.
Tarp kojų ginklai, ant diržų - granatos. Kalbasi rusiškai, ar kaip,
kas juos supaisys. Mudviejų neliečia, tik išeinant vienas spjau
na j mūsų pusę. Vos suturiu Dolę. Kai ateina metas atsiskaity
ti, Doloresa Lust kyšteli skustuvą 1. e. administratoriaus parei
gas vyriausiajam virėjui. Truputėlį net įpjauna riebų jo poliaukį,
ji, Dolė, moka tai daryti! Ne juokas - šešeri meteliai užgrotiečių
šaly!
Grasindama ir niukindama veda tą žmogelį į virtuvę ir įsa
ko krauti į mūsų kuprines vištas, paštetus, raudonuosius bu
rokėlius (virtus), žuvį. Vynus, suprantama, degtinę ir t.t.
- Cigarečių dar! Ir tik pabandyk kam žioptelėti! - čia ji tam
laikinai einančiam pareigas.
Komendantas B. galėtų sušaudyti mus vietoje. Be jokio tar
dymo ir teismo. Juk dabar jo, komendanto, valanda. Bet mu
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du apsikabinę traukiam per išmirusį miestą, mormorando trau
kiam karo dainą - ir niekas nieko. Tempiu baisiai sunkų krepšį
su kruvinom kiaulių galvom ir kojom. Laša kraujas ant suskilinėjusio šaligatvio, tyliai lyja, ne už kalnų ir pavasaris... Mu
du einam prie upės žiočių, sėdam į hamaką, supamės ir ge
riam.
Po vidurnakčio matau: atplaukia luotas. Numirėlis guli ra
miai. Kažkas susagstė jam visas sagas, pataisė kaklaraiščio
mazgą, šviesi plaukų sruoga užkritusi ant kaktos - gyvas Vai
dutis! Luotas užkliūva už parvirtusio gluosnio ir sustoja. Do
loresa Lust atsargiai iškelia Vaidotą Vaidulį, guldo jį į hamaką
ir tyliai supa, svirpdama po nosim kažkokią žmogėdrų
lopšinę...
Tada jau sėdam į luotą. Sėdim kaip du šešėliai - vienas vie
nam gale, kitas - kitam. Be menkiausio garso išplaukiam į
didžiąją upę. Ji irgi juoda, tik su žvaigždynų langeliais.
Pririšu Doloresą, sriūbteliu degtinės, kramtau apvytusią
mėsą ir prisimenu sąsiuvinį, kurį nemačiom paėmiau ten...
Taip, taip, kai vilkom Vaidulį į luotą, iš vidinės palto kišenės
iškrito nestoras mėlynas sąsiuvinėlis. Dabar išsitraukiu jį ir vos
įžiūrėdamas mėnesienoje skaitau:
„Trečia diena slydinėjom paupiais, patižęs sniegas nakčia
vėl sustingdavo į plutą, šaltiniuoti šlaitai apledėdavo. Upė
plūdo sulig krantais. Žvejų takai apsemti, brautis sunku. Užtat
niekas mūsų nestabdė, nereikalavo parodyti nei leidimų, nei
lytinių organų."
Čia juk apie mudu rašoma! Apie mane ir Doloresą Lust!
Apie mus, apie mus, dar galvoju, luotui lėtai grimstant į juodą
vandenį. Bet žvaigždynų langeliai vis šviečia ir šviečia... tai ir
yra keisčiausia... tai ir yra keisčiausia... tai ir y ra ..............
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Buvau bemanąs: tokių vietų jau kadų kadės nebeliko apšepusių, nykių kaip pagela, pilkų kaip šiferis ir piktų kaip
girta daina, traukiama iš įniršio, baisios nevilties ir jausmo „įviskąspjaut!" - paskutiniu balsu, švogždžiu, užkimusiu,stabtelinčiu atsikosėt., atsikrenkšdančiu ir iš naujo riaumojančiu
per vidurnakčio tyrus į Lenkijos pusę...
Važiuoji, krataisi per tuos miškus, rodos, jau niekad jie ne
sibaigs - žalzgani, su pirmo gruodelio sutraukta balta samana,
- bet štai viena laukymė, antra, vis dažniau šmėžuoja klaikūs
gelžbetoniniai stulpai, pasimato neaiškios paskirties silikati
niai mūrai plokščiais, dervuotais stogelis, sumėlynuoja net ko
kia parūdijusi rodyklė - VIKTARINA 3 KM - ir, tik žiūrėk, išlen
di į tikrų tikriausią miestuką su alaus kamšteliais ir žaliom
šukėm ant vienintelio šaligatvio, su mažyte, guašu nutepta,
kino afiša ant tvoros - ELVYRA MADIGAN - ir su po stiklu
įrėminta - TIESA - laikraštine paklode šalia valdžios namelio DŽDT - tokio irgi apšepusio mūriuko... su raudonveidžiais vy
rais ten pat, lapkričio dienos aky: balkšvoj, sustingusioj, abe
jingoj. O ką tu man skiedei, Judickai? Pieno upės, kisieliaus
krantai, sakei. Nusivylimas baisiausias. Geriau jau miškai ir
miškai, geriau vienkiemiai ar gatviniai kaimai nei tokie kraupūs
ir neva taukūs miesteliukai!
- Tai atpirdolinai? - klausia išlipantį mano sunkvežimio vai
ruotoją toks pusgirtis jo bičiulis nuo šaligatvio. - Kų ce tokį
acivežei?
Toliau nebegirdžiu - traukiu paupin, ten tarsiuosi dėl rąstų;
štai saujoj raštelis: Sukackienės 8, Balynas. švarke turiu reko
mendacinį laišką, kurį, nors buvo užklijuotas, atplėšiau ir per
skaičiau pakeliui: „Antanai, čia tau rankpinigių atvežė už „mal
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kas". Duok nakvynę, valgyt ir gert, mūsų neprapuls, vėliau atsirokuosim, būk sveikas, sudiev, Judickas Matas." Žodžiu turiu
taip pasakyt: rąstus, Balynai, imk iš kur nori, krauk ir gabenk
kuo skubiausiai, Judickui jų verktinai reikia, štai rankpinigiai,
šeši šimtai, kitus gausi atvežęs, o vežt dabartės reiks jau ne į
Bazorus, o į Miklusėnus, ten paklausi pats.
Surandu neblaivų Balyną, blaivią Balynienę, abiems garsiai
skaitau rekomendacinį laišką, duodu pinigus, atsisakau barščių,
išlenkiu stiklinę karčiosios ir miegu po avikailiais prasidaręs
langą, iki vakaro pučiu už tris nemiegotas naktis ir dienas: sap
nuoju Onegą Mažgirdas ant Ladogos ledo, sapnuoju Bempflingeno miestelį, kuriame niekad nebuvau, o pradėjęs sapnuoti pa
saką „Apie Pabėgusią Nabelės suknelę", gaunu niuksą:
- Nu, gana bus drunėt! Ainam!
Galybė kambarinių gėlių, šventųjų paveikslai, medinis sta
las, pieniška sriuba, naminė, duona. Tai dėl to Balynas mane
žadino?
- Nu ne. Aisim karčemon!
Ir trept koja, kai Balynienė bando kilstelėt strėnas nuo suolo.
Mačiau aš tų karčemų! Tik irgi maniau, kad tokių jau se
niai nebelikę. Visur spėjo pristatyt modemiškų girdyklų su nutekėjusiom sienom ir apsilaupiusiais pano - „Lietuviai gina sa
vo pilį nuo Kryžiuočių". Arba - „Velniai puotauja su Raga
nom". Irgi dviaukščių, su dvokiančiom virtuvėm, užsi
kimšusiais klozetais ir fanera užkaltom durim vietoj stiklų. O
šita karčema užsilikusi dar iš kokio šešto dešimtmečio - pavo
jingai žemom lubom, su ilgais stalais pasieniuose, mirksinčiom
elektros lempelėm, atmušta statine alaus ir vyrais, vyrais, vy
rais visur - kieme, už stalų, po stalais, prie bufeto, tamsiam
prieangy ir lauke, pasieniais laistančiais savo perteklių.
Balynas užsako lėkštę raugintų agurkų, virto kumpio dvi
lėkštes, šešis butelius alaus ir butelį „Skaidriosios".
- An pradžios, - jau iš tikrųjų šypteli jis. - Tu nesbijok, - dar
sako, - visi ce jie vaidzina. Loja, ale nekanda!
Kaži, kaži. Ko gi anas jau eina nuo bufeto sugurinta nosi
mi, varvindamas į aslą kraują, ko jis, stambus gi bernas, vapa:
„Vajėzau, vajėzau!" Ir tik švyst jam pro petį pusiau nugertas
bokalas - klak, klak, klak, klak! - į sieną netoli mūsų.
8—607
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- Cha, cha! - sako man Balynas. - Ot bastrai! Nu, geriam!
Drėgnų drabužių kvapas, sutra, akis graužiantys dūmai,
radijo taškelis, užgožtas vyrų dudenimo, spigus bufetininkės
balsas pro orlaidę: - Kur myži, gyvuly! - visiems trumpam suklusus - vos girdimi Kuodžio ir Girijoto balsai iš to taško, alaus
klane užmigęs senutis, o jau paskui širdį veriantis jaunos mo
ters klyksmas: - Robertai, asile mieliausias, ainam iš čia, dėl
Dievo meilės ainam!
- Nu, geriam, - sako man Balynas. - Matai, kap ce pas mumi... Nu, tau iš miesto nuobodu gal, aišku, jūs ty miešti kitap
dumavojat! O mumiem, žinai, bUe prislakt, bile prispust, nu,
davaj!
Ir nukrinta nuo bufeto kaži kam svarstis ant kojos, ir užkau
kia bernaitis žvėries balsu! Ir jau ims vaikytis bufetininkę,
stvėręs riebaluotą peilį, kuriuo ji m u m i e m virtą kumpį
raikė! Bet atsidaro durys, vedini sumurusiu vilkšuniu įžengia
penki automatais ginkluoti rusų pasieniečiai, sustoja prie bu
feto, ir visi nutyla, tik Kuodis su Girijotu įsismagina.
- Kak vsegda! - įsako jų vyresnysis. Vyresnysis leitenantas
- toks moteriško veido ilgšis blondinas. Net žliboj šviesoj ma
tyt, kokie jie visi nusivarę, purvini, suskretę, suragėję. Leite
nantas numeta šviesžalį pinigą, moteris pastato penketą bute
lių degtinės. Jie atgyja, atsikemša butelius. Visi penki užsiverčia
ir išgeria iki dugno. Tvarkingai pastato butelius iš kur ėmę.
Grūda j bumas lašinius, šuniui neduoda. Niekas nė žodžio.
Leitenantas sumuša kulnimis, bando atiduoti pagarbą. Visi tyli.
Žaliakepuriai išeina vorele: kepurių, tiesa, nematyt, jie su palapinapsiaustėm, o jos su kapišonais.
- Lenką gal gaudo, - sako Balynas. Ir: Et, pagaus tau.
Burzgia, ilgai neužsivesdamas kariškas „gaziukas". Paga
liau nuvažiuoja. Tas, kuriam ant kelties nukrito svarstis, vėl
šoka vaikytis bufetininkę, teisybė, jau be peilio. Įsiveja ją už
murkšlinų draperijų - juokas, kvatojimas, paskui tik girdėt, kaip
ima dejuoti sunkios dėžės su alum ir konservais. Jokių pasie
niečių, rodos, nė būti nebuvo!
Ir tuomet įeina ji, Didelė Moteris, - niekad nepamiršiu tos
akimirkos. Nes įeidama ji susilenkia kone perpus, tokia ji di
delė. Didelė ir labai stambi. Būtent stambi, o ne stora ar dar
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kaip. Ir ne tokia, kaip būna sergant dramblialige. Visai kitokia
- elastinga, didelė moteris. Juodi plaukai, juodas labai storos
medžiagos švarkas. Paltas gali sakyt. Ir sijonas aslą šluoja, nė
kurpių nesimato.
Tai ko mano Balynas žegnojasi? Ko atatupsti traukiasi vy
rai? Tylut tylu pasidaro. Net Kuodis su Girijotu praranda amą.
Net tiedu. O Didelė Moteris eina šitoj tyloj per visą erdviausią
medinę karčemą, kaukšėdama medpadžiais, ir niekas nė ne
krusteli. Aš žiojuosi klaust Balyną - kas ji, kas, kodėl? Bet šis
taip prispaudžia pirštus prie išbalusių lūpų, kad nė rando ne
matyt, - tiššš! Moters rankoje didžiulė pintinė, ant nugaros dar
didesnis daiktmaišis, ji jau prie bufeto. Štai:
- Kagoro, - sako, - duok man kagoro, ponia.
- Štai kagoras, - be galo mandagiai atsako bufetininkė, pri
pylusi sklidiną ąsotį. - Gerkit skaniai, Veronika!
- Prasilenkė! - krizena pagaliau Balynas. - Žinai, ko tie ru
sai ce jieškojo? Veronikos!
Visi jos, pasirodo, prisibijo. Bent jau vengia, nelenda į akis.
Kartą per du kokius mėnesius ji čia užsuka. Didelė Moteris.
Tikra tiesa, jos ūgis - du metrai šeši centimetrai. Daktaras Ruibys išmatavo pėdsakus sniege, paskui gal mėnesį skaičiavo ir
paskelbė - du metrai šeši!
Veronika tuo tarpu kurčioje - pavadinkim šią tylą kurčia tyloje neskubėdama išgeria ąsotį kagoro ir jau kraunasi pintinėn dešrą, sūrį, kumpius, konservus, duoną, degtinę, vynus
„Piliakalnis" ir „Žilvitis", krauna ir „šaltmėtinę", įsimeta bu
telį „Krupniko", maloniai (?) mirkteli publikai ir stumteli bu
fetininkei saujelę auksinių monetų.
- Auksinės, akurat auksinės! - uoliai linkčioja prie mano
ausies Balynas. - Ruibys su Cikanavičium cikrino!
Cikanavičius - lentpjūvės vedėjas.
- O ji pači tai Lenkyjoj gyvena, miški, - sako man Balynas. Toj jau pusėn. Užtai tep retai i ateina! Ale nebijok tu ma! Visų
laikų viena i viena.
Veronika krauna silkes ir šokoladą, mėtinius saldainius ir
pyragus, degtukus ir cigaretes „Orfėjas". Visko jai ten reikia.
Du metrai šeši. Didelė Moteris.
Didelė Moteris prisėda prie mūsų su Balynu stalo. Balynas
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pastumia jai savo stiklinę. Veronika padėkoja, išgeria ir žiūri į
mane. Ir aš į ją žiūriu - Didelę. Užvertęs galvą žiūriu. Mudu su
Balynu geriam iš vienos stiklinės, ji iš antros. Dar nė žodžio
nepratarė Veronika, ir baimės aš nejaučiu. Gal jau daugokai
šįvakar išgėriau? Kiek ji dar žiūrės taip?
- Ainam, - sako ji man netikėtai. - Vilkis ir ainam!
Ir ainam mudu su Veronika, ainam per tas pastirusias nuo
šaltuko baltas samanas, sausledžiu traškančias balutes, žibant
Dievo žvaigždutėms, kurias aplink žemę suka angelai, ainam
ir ainam - aš svyruliuodamas ir nepaleisdamas jos didžiojo
piršto, galva remdamasis į jos alkūnę, ji - tiesiai, gal kiek atsi
lošusi nuo tokio sunkaus daiktmaišio. Kai susėdam ant kelmų
pailsėt, aš net šnopuoju iš nuovargio.
- Nešnopuok taip, - sako man Veronika. - Ir nerūkyk da
bar.
Ir kai aš jau pakylu eiti:
- Pala! - sako. - Lipk man ant pečių. Lipk, lipk. Čia turi likt
vienos pėdos. Žinai, jie... Lipk!
Kaip kirveliu kirto. Apžergiu jai kaklą, ji trukteli mano ko
jas žemyn. Atsistoja ir žygiuoja kaip anksčiau - vienodu lygiu
žingsniu. Mano galva kyščioja tarp pušelių viršūnių, iš paskos
velkasi milžiniškas mudviejų šešėlis, nuo mėnulio byra žiežir
bos, kai per mano akis brūkšteli šalti aštrūs spygliai...
Dabar jau vandeniu brendam. Kartais, jaučiu, ji smukteli
kone iki juosmens. O mano net padai sausi. Kažkur toli toli
taikiai kalena automatai. Nutyla ir vėlei kalena. Tai toli girdėt!
Krūmai, brūzgynai, maži beržiukai, migla. Einam ir einam.
Tik štai atsargiai nulaipina mane nuo sprando:
- Atajom.
šilta viduj, švaru, sausa.
Geriam kagorą, kremtam sausainius.
Paskui Veronika nusirengia iki pusei. Didelė, harmoninga mo
teris. Milžiniškas kūnas ir nė lašo riebalų. Dvi krūtys - kiekviena
kaip dvi mano galvos. Ir aš nusirengiu. Ji ima mano galvą, panar
dina į gilų savo slėnį ir, tarsi nirdamas į sietuvą, aš užmiegu.
Nežinau, kiek ilgai taip miegojau. Nežinau, kiek suvis lai
ko ten praleidau. Taip būna tik pasakose. „Nykštuke Nosyje",
pavyzdžio dėlei, ir kitose. Nykštukai daug atsimena, bet jie
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turi nuostabią savybę - pamiršti, ko nevalia sakyti kitiems. Ir
aš pamiršau tas vigilijų naktis, besotes Didelės Moters aima
nas, pamiršau kankinimus ir kutenimus, keliones jos išdidžiu,
savarankišku kūnu - jis buvo godus ir protingas: visuomet pa
leisdavo mane laiku iš savo angų, gniaužtų, linkių, slėnių bei
tarpeklių į laisvę. Paleisdavo, nes būčiau antraip nusibaigęs, o
Veronika šito tikrai netroško.
Bet vakarais mudu melsdavomės - prašydavom Viešpatį
atleisti kaltes. Prisižadėdavom gyventi dorai, išpažinti Dievą
ir šventąją dvasią. Ašaros žibėdavo Veronikos akyse, papsėda
vo ant stalo, gesindamos žvakes, ir ji iškart pamiršdavo visus
savo pažadus. Ak, Veronika! Savo skara ji šluostydavo mano
ašaras, kai ėmiau prašytis paleidžiamas. Ji sakė: dar savaitėlę!
Dar bent dvi! Nors galėjo parnešti mane, kaip kad atsinešė! Ji
sakė: kai paspaus speigas. Kai užšals visos pelkės. Žiūrėjo man
į akis ir melavo. Ir aš tai žinojau, ir ji. Tolumoje kalendavo au
tomatai, kartais lodavo šunys, ir tuomet aš vėl tarsi išvysda
vau tuos penkis pasieniečius su sumurusiu vilkšuniu - penki
tušti buteliai skaidriosios vienu mostu atsidurdavo ten, kur
prieš akimirką stovėjo pilni.
Du metrai aštuoni centimetrai - toks buvo tikrasis Veroni
kos ūgis. Aš ją išmatavau miegančią: iki šakumos metras ke
turiasdešimt devyni. Vis dėlto be galo proporcinga ir net graži.
Ji dar nelabai seniai turėjusi vyrą ir mažą vaiką, jiedu pabėgę į
Lenkų gilumą, į Kielcus, rodos, - mažučiai abu tokie, juokingi.
Ji pasakodavo ir verkdavo. Gesdavo žvakės, Veronika sodin
davosi mane ant kelių. Pasakodavo žiaurias istorijas iš praei
ties - apie sukilimus, karus, pokarius, - jie būdavę už viską
baisesni. Stengiausi netikėti, bet viskuo patikėdavau - taip
vaizdžiai ir įtaigiai sekdavo ji savo sakmes. Minėdavo tokius
smulkius dalykus, kurių pats žmogus niekaip neprasimanytų.
Jai esą šimtas penkiasdešimt metų, bet jau seniai tiek, daugiau
ji nebesenstanti. Nugyvenusi dvylika vyrų - kuris mirė, kuris
prasmego, kuris pabėgo, o vienąjį pasivijusi ir nudobusi - per
nelyg daug žinojo gyvatė! Ir dar pinigus pavogęs nešėsi.
Jau prieš visai užmingant, ji su kaži kokiu palengvėjimu
atsidusdavo ir paėmusi mane ant rankų nunešdavo į plačią
vygę - bijojo mat nugulti mane: taip, girdi, ji uždusinusi grafą
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Korevo, atklydusi čia medžioti kurtinių... O, dar prieš Didįjį
karą, pirmąjį tą...
Bet viskas gali pabosti: kagoras, krupnikas, pasakos apie
Aladino lempą. Prisiminimai iš 1812 metų, kai vienas prancūzų
generolas įsakęs savo grenadieriams mirtinai ją užmylėti, o ji,
išsvaidžiusi tuos varliagyvius, pati parsivertė generolą ir jis
išpūtė dvasią, vos atsidūręs po ja... supranti, vaikuti?
Tuomet man buvo gal dvidešimt ketveri metai, trys mano
sūnūs jau lakstė Latvijoje, dukrelė vargo Gudų šalyje, aš ne
bebuvau vaikutis. Tik ar rūpėjo jai tai, Didelei Moteriai! Kar
tais pagalvodavau apie Judicką - ar gavo jis rąstus? Ar geri,
ar tiko? Ar skaptuoja Judickas Matas dievukus aštriu skap
tu? Kas man galėjo atsakyti? Niekas. Vis vyliausi - štai pasi
baigs kagoras, pasibaigs menkė su alyva, marinuoti obuo
liai... ir tada jau...
- Rytoj, - pasakė Didelė Moteris vieną vakarą, bet naktį taip
sunegalavo, jog pamaniau - galas jai! Bet ji atsikėlė, tris savai
tes kažką murmėdama sėdėjo prie lango ir pasveiko.
- Ainam! - teištarė tada ir apsipylė ašarom. Buvo šviesu, ir
žvakės negeso. Visa mano laimė! Saulė spigino į akis, kai
prižygiavom tą vietą, kur vėl užsėdau jai ant pečių. Ėjo,
laužydama pelkių ledą, sunkiai žengė, kabindamasi į beržus,
bet ėjo. Kai išbridom į tvirtą žemę, įsimetė mane už ančio, ir aš
ilgai ten brazdėjau, o ji tik švelniai dūsavo... Tai bent Moteris!
Paleidžia laisvėn, kaip prijaukintą žvėriuką. Juk nebetikėjau amžinai, maniau, laikys! Davė auksinį pinigėlį, kuris, vos pa
siekus tą pilką miestelį, ėmė kažkur ir prapuolė.
- Kur tu buvai? - užsipuolė mane Balynas. - Mes čia duo
damės visų nakcį! Visų nakcį duodamės!
Ničnieko jam nesakiau. Išgėrėm po stiklinę ir pusrytį su
kirtom sotų. Tada dar po lašą. Balynas ir atkuto:
- Tu matei gi vakar tų Bobų. Tai va! Girdėt, galų gavo. Žaliū
kai, ruskiai, nudėjo. Ilgai jų gaudė, oi ilgai! Veronikų tų. Nu i
gerai, spakaina bus...
Aš nieko nesakiau, bet jis nesistebėjo. Sukruto:
- Nu, gerai. Medžiai jau pakrauti. Kap auksas, sakau tau.
Aš tokis žmogus. Vincas važuoja, galės paimt. Bet, jei ukvata,
pabūk da... vakari velekos nuveisim, a?
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Įdėjo virtų kiaušinių, kotletų, sūrio balto. Naminės butelį
nemažą pripylė. Su Dievu!
Ir vėl miškai miškai. Rodos nėra jokių miestelių su
lentpjūvėm, šiferiniais stogais, DŽDT mūriukais. Miškai ir
miškai - sausi, vienodi, saulėti ir niūrūs. Pušys vis, alksniai kai
kur, dar beržynėliai. Tikroj Lenkijoj, sako, irgi labai panašūs
peizažai, Gudijoj tai tikrai. Nors kokia ten Lenkija! Yra Gruzinija, kaip sako Balynas, yra Vokietija, Amerika yra, net Ukrayna, bet nėra jokios Lenkijos, pramanas! Nėra ir jokios Veroni
kos, viskas išgalvota!
Tai iš kur tas auksinis prancūziškas luidoras, atsiradęs ma
no kišenėlėje po dvidešimt dviejų metų? Taip rūpėtų man da
bar tenai nuvažiuot, taip rūpėtų! Ir tik gėdinga baimė sulaiko
- o jeigu ir vėl? Juk jau brisdama pelke atgalios, Didelė Moteris
atsigręžė ir pusbalsiu paklausė: ar grįši kada? Grįši!
Ir kai jau bėgau į miestelį, ėmė kalenti automatai. Tik jau taip
buvau prie jų pripratęs, kad nė nevirptelėjau - kalena, tai kalena!
Nunešiau tą luidorą į aukso supirktuvę, paskui į banką,
dar tokiam suktam žinovui Visur tik pažiūrėjo per savo stik
lus, nė nepalietė, tik sumostagavo rankomis: Oi ne, ne! Čia
nešvarus pinigas! Kraujas čia!
O juk rimti, orūs žmonės, vadina save kompetentingais.
O aną dieną užsukau pas Judicką ir atsargiai pasiteiravau:
ar nereikia jam ąžuolinių rąstų? Jis nustebo baisiausiai, akis
išpūtė:
- Kokių rąstų? Nereikia man jokių rąstų!
Ak, tiesa! Juk jis jau seniai dirba tik smulkius papuošalus sunkvežimiais vežiot jų nereikia.
- Še, - pasakiau ir padaviau jam Didelės Moters luidorą. Padaryk man ką nors iš jo.
Paėmė, nė nemirktelėjo. Pirštai tik pajuodo, smilkiniai ėmė
tvaksėti, ant lūpų puta iššoko. Sviedė jis tą pinigą, - tiek jį ir
tematėm!
- Pamirškim, pamirškim, - tepasakė Judickas ir pažvelgė
man į akis. Išsitraukė butelį kagoro. Kagoro!
Kaipgi pamirši?
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VIA
OSSARIO

- Come si arriva in Via Ossario?
Italas šitaip paklausė, kaži koks didnosis, vešliaūsis italas.
O aš įsiminiau ir pakartojau klausimą Monai Lizai: „Come si
arriva in Via Ossario?" Itin man patiko skambus žodis „ossa
rio"; dar nežinojau, ką jis reiškia.
Tas italas stovėjo prie Aušros Vartų ir atrodė truputėlį
kauštelėjęs. Stvarstė praeivius už rankovių ir visų klausinėjo:
Come si arriva in Via Ossario? Grazie! Tante grazie... Dar tą
patį vakarą sužinojau, ką tai reiškia: kelias į kapus. Enrike,
spuoguotas, akiniuotas storulis, pasirausė savo žodynėliuose
ir bakstelėjo pirštu: Via Ossario. Kelias į kapus. Aišku? Na mat.
Su Enrike ir dar keliais jaunaisiais mokslų didvyriais bei kan
kiniais glausčiausi „Vitebsko rūsyje" - nuomojomės jį carų lai
kais mūrytame vienaaukščiame name prie pat geležinkelio san
kasos. Visai šalia magistralinės linijos Varšuva - Sankt Peter
burgas, ir taip būtų galima pasakyti. Nuo to rūsio tik zuikio
šuolis tebuvo iki Markučių, iki kalėjimo Rasų gatvėje, o ir iki
Halių turgaus. Ir Via Ossario ėjo visiškai netoli mūsų gelsvų
plytų namo - kasdien juo žygiuodavau į Senamiestį. Visos šios
etnines teritorijas menančios gatvelės - Gervėčių, Baltstogės,
Vitebsko - nedaug kuo skyrėsi iš viso niūraus kvartalo aplink
geležinkelio stotį, susiurbiančią ir lauk išspjaunančią tranziti
nius keleivius ir įvairiausio plauko migrantus. Betgi buvo kiek
švarėlesnės ir tykesnės. Mažiau purvo, mažiau smurto, nors ir
elektros lempelių visai nedaug. Baltstogės gatvė man priminė
net ne gatvę - veikiau upės krantinę: bėgiai į rytus slydo žemai,
gilia sankasa.
šita sankasa andai buvo užklota sunkiu arkiniu tiltu, bet
ne čia prasideda Via Ossario. Kelias į kapines prasideda nuo
Aušros Vartų, tarsi nuo žmogaus gimimo. Juo traukiant, šone
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lieka visos prarastos teritorijos, visos lietuviškos salos. Tikriau
siai teisinga būtų tarti: kiekvienas turi savo Via Ossario! Galbūt,
bet šis kelias į kapus yra vienas, jis ir prasideda plynoje aikštėje
priešais Aušros Vartus. Tai netgi ne aikštė, tik nežmoniškai
išplatinta, amžinai užsikimšusi ir urzgianti sankryža. Tad kol
esi gyvas, gali užsukti į čeburekinę ir sukirsti porciją čenachų
karštam moliniam puodelyje; jų sultys su bulvėm irgi gardžios.
Turėdami rublį, mudu su Enrike taip ir darydavome. Kaip ir
kiti mūsų bičiuliai, tie didvyriai ir kankiniai. Miręs ten ne
beužsuksi, paskubėk.
Grįždamas iš miesto, kur anais laikais manęs laukdavo vieni
nemalonumai, aš kone kasdien traukdavau Via Ossario - neprižygiavęs to masyvaus tilto, pasukdavau Gervėčių gatvele
šalia Rasų kalėjimo. Vėjas plėšdavo tuopų lapus, jie masiškai
strigdavo į plonus vielinius tinklus viršum kalėjimo tvoros,
bet ką čia lapai! Tinklai buvo skirti žmonėms, o jeigu juose
jsipainiodavo koks žioplas balandis, jis neilgai trukus irgi žūda
vo - kuo atkakliau stengdavosi ištrūkti, tuo greičiau nusibaig
davo. Dar matydavau sargybinius bokšteliuose su automatais,
prožektorius ir bažnyčią kalėjimo teritorijoje - dabar ten buvo
kino salė ir biblioteka.
Topografiškai Via Ossario atrodė (ar atrodytų) taip: nuo
jau minėtos pseudoaikštės Mikalojaus Daukšos gatve suki tie
siai | Rytus, paskui Rasų gatve stačiai į Pietus ir viskas. Iki pat
galo. Iki Rasų kapinių, kur Via Ossario oficialiai baigiasi ir pra
sideda Ossario su lenkų Fassa Communa. Tiltas per geležin
keli perstatytas (sutvirtintas ir atnaujintas), laidojant Maršalo
Pilsudskio širdį. Ankstesnysis gal nebūtų išlaikęs minios
širdgėlos.
Tik retai aš tevaikščiodavau tuo tiltu - tiesiog nusileisda
vau nuo tos „krantinės" (ar rampos?), apsidairęs peršokda
vau šaltai blyksinčius bėgius ir, laimingai išvengęs artėjančio
lokomotyvo ar dyzelio, jau kopdavau į kitą sankasos šlaitą.
Prieškariniame modemo stiliaus lenkų karininkų name dabar
buvo įsikūręs neva vaikų klubas - vaikų ten niekad, beje, ne
mačiau, vargu ar jie ten kada užsukdavo. Užtat klube dirbo
Mona Liza - niūroka, plačiaveidė mergina, tamsiais truputėlį
garbanotais plaukais. Ji ten ir gyveno - turėjo užėmusi visą
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karininkišką kambarį antrame aukšte. Vienas langas žvelgė į
nykią Tankistų gatvę, kitas į tolimas pravoslavų kapines Liep
kalnyje - šis vaizdas tik didino jos būsto niūrumą. Mona Liza
dar turėjo neišvaizdų, sukriošusį, bet vis dar veikiantį radijo
aparatą „Volna", pusantros tonos Silezijos akmens anglių ir
pusmaišį jau pradėjusių dygti bulvių. Portatyvinius dujų ba
lionėlius aš jai nešiodavau nuo stoties. Mona vienut viena gy
veno šitame kiek gremėzdiškame, kampuotame name. Mudu
nemylėjome vienas kito, tam tikra prasme netgi nekentėme,
bet draugiškai dalindavomės keptomis bulvėmis, patalu, žinio
mis ir naujienomis iš laisvojo pasaulio bei cigaretėmis - Mona
Liza švampė kaip garvežys, veltui bandydama suliesėti.
Bergždžiai ragindavau ją daugiau judintis ir sukti „hulahup"
lanką - vestibiulyje mėtėsi bent keli... \ miestą Mona Liza išei
davo nebent sutemus, grįždama išmesdavo bokalą kitą alaus
iki vėlumos veikiančiame alaus kioske, o per dienas dėlioda
vo savo kortas ir tvarkydavo kažkokias kartotekas. Ir aš iš dy
ko buvimo jai talkinau - braidžiodamas po Rasų kapines, nurašinėdavau epitafijas nuo antkapinių paminklų. Iš pradžių
šis užsiėmimas man netgi patiko, bet greitai pamačiau: poezi
jos ir išminties epitafijose nedaug, visos jos, kad ir kokios
prašmatnios, vis tiek dvelkia mirtimi, nebūtimi, netgi arogan
tiška gyvųjų tuštybe. Monos Lizos troškinti kopūstai buvo gal
ir proziški, bet teikdavo ir jėgų, ir šiokio tokio pasitikėjimo sa
vimi ir savo jėgomis. Nepaisant apkūnumo, tingulio, nepakan
tumo kito nuomonei, tam tikro nevalyvumo ir abejingumo,
Mona Liza vis dėlto buvo jautri mergina. Ji pravirko, vieną
dieną iš manęs patyrusi, kad Sukilėlių gatvę, skiriančią Rasas
į dvi dalis, valdžia ėmė ir pavadino Morkų gatve! Aš tik krize
nau iš skurdžios krikštatėvių fantazijos, o ji žliumbė - be gar
so, labai piktai ir ilgai. Sėdėjau šalia ir tylom rūkiau. Tik staiga
beprotiškai įsigeidžiau jos, nors ir supratau, kad tam dabar
pats netinkamiausias metas - ji verkia, o laiptuose bilda pečkurys. Atsegiau jos storą vilnonį megztinį - jis šlumštelėjo žemėn,
o Mona Liza tebeverkė. Argi ne vis tiek! - sakiau jai, Sukilėlių
ar Morkų, neverk! Nebegalėjau tvertis, taip panūdau ją pamy
luoti. Įsikniaubiau į minkštą Monos krūtinę, ir jau būčiau pa
siekęs savo, bet kaip tik tą akimirką nepasibeldęs įžengė kūri
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kas Gžymekas ar Geremekas, dabar nepamenu, ir šaižiu falce
tu pranešė, kad auklėtojos (štai kuo čia dirbo Mona, auklėto
ja!) vestibiulyje laukiąs kažkoks vaikas. Tai buvo bene vienin
telis vaikas, kurį kada nors mačiau šiame klube - šlakuota ir
nepaprastai liesa žydaitė, gal trylikos metų paauglė: jai žūtbūt
prisireikę „Apysakos apie Zoją ir Surą". Kad ir keista, auklėtoja
šią knygą turėjo. Kai mergaitė išėjo, Mona Liza kilstelėjo smakrą
aukštyn - dabar, girdi, jau! Tik dabar aš jos jau visiškai nebegeidžiau. Nė kiek. Apskritai nutariau klube daugiau nebesi
lankyti.
Ir nebesilankiau - gal dvi savaites apsiėjau be keptų bul
vių, plataus ir dosnaus Monos kūno ir traškančių iš „Volna"
aparato žinių apie vergiją ir visokiausias teises. Tikrai, ar mud
viejų su Mona, keisdamas tą gatvės pavadinimą, kas nors atsi
klausė? Ničniekas!
Taip svarsčiau, rūkanotą popietę vaiduokliaudamas po ru
deniškas Reisas. Retai ten sutikdavau žmonių, nebent tokius
pat vienišus klajūnus, kaip ir aš, ar perkarusius girtuoklius
slėnyje prie Vrublevskio ir Slovackio tėvo kapų. Itin jie buvo
pamėgę Vrublevskių panteoną - metaliniai suoleliai čia vis dar
tebebuvo tvirti, o ir tvora čia pat - išgriuvusi, neaukšta, leng
vai įveikiama net truputėlį neblaiviam, bet gyvam žmogui. Nei
mirtis mane viliojo, nei kapai - tiesiog turėjau pernelyg daug
dyko laiko. Bet traukdavo čia ateiti, gal jau papratau? Nors
kapinėse niekad nebūdavo labai jauku, veikiau priešingai. Siau
ras, prošal dundantis Via Ossario buvo dar kraupesnis - be
mat galėjai pakliūti po sunkvežimiu, traktoriumi ar vilkiku;
jie kriokdavo kasdien iki tamsos. Iš įpratimo vis dar rašiausi ir
epitafijas. Net nežinojau, ką darysiu su jomis. Savo kartoteką
papildžiau ir epitafija iš Kurcijaus Malapartės „Kaput", kaip
tik tais metais pasirodė romano vertimas. Užrašas ant studen
to kapo: „Dievas nutraukė jo studijas, panorėjęs jį išmokyti tie
sos". Mano studijos irgi buvo nutrauktos, bet tebebuvau gy
vas, tad slankiojau po kapus, nors nesu nei koks kapų tyrėjas,
nei istorikas ar nekrologų rašytojas. Kapinės mane nuteikda
vo gan keistai - slankiodamas po mirusiųjų karalystę aš taip
išalkdavau, kad išlindęs pro vartelius ties legionierių kapais jau minėjau, Fassa Communa, - aš net nelaukdavau reto auto
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buso - strimgalviais pasileisdavau į pilną garų, kvapų ir tur
gaus žmonių čeburekinę, kimšdavau tuos neva egzotiškus bly
nus, užgerdamas juos pigiu - šiandien net nebežinau su kuo ir
palyginti! - alžyrietišku vynu, pilstomu iš didžiulių baltos cin
kuotos skardos statinių. Stovėdavau su stiklu tokio vyno prie
aprasojusio lango, žiūrėdavau kaip rieda lietaus lašai, kaip iš
kitapus gatvės veikiančio tiro išlenda apspangę šauliai ir kaip
gatve burzgia ir urzgia sunkioji autotechnika, drėbdama ant
užeigos langų glitų, su šlapiu sniegu sumišusį purvą...
Nustojau vaikščiojęs į Rasas, beveik pamiršau ir kelią pas
Moną Lizą. Orai visai pažliugo, lydavo arba snigdavo nuo ry
to iki vakaro, o aš, užsidegęs stalinę lempą, prošal dundant
cisternoms ir prekiniams vagonams, užsikvempęs ant stalo
rašiau mokslinį darbelį - „Arkliai Antrajame pasauliniame ka
re". Puiki tema! Ja labai žavėjosi ir šio darbo įkvėpėjas, jaunas
dar istorikas su vešliom žandenom - jis tempė ir tempė man
visokiausias knygeles, brošiūras ir iškarpas. Iš naujausio „Spiegelio" patyriau, kad lenkų raiteliai, taigi, tokie patys legionie
riai, ar bent labai panašūs į tuos, besiilsinčius Fassa Communa, - narsūs, kovingi vaikinai, iškėlę apnuogintus kardus bei
ietis, be atodairos atakuodavo fon Modelio ir Guderiano tankų
kaimenes, o lenkų karininkų odiniai batai su varinėmis sag
telėmis būdavo puikiausias taikinys VVehrmachto snaiperiams.
Užtat užpustytuose Pamaskvės vieškeliuose, užšalus tankų ir
tankečių motorams, raitieji kazokai vijo ir vijo sustirusius to
paties VVehrmachto dalinius. Tai mat! Kare kasdien žūdavę
arti tūkstančio žvalių arkliukų, kuinų ir rinktinių žirgų - kas
žino, kiek jų dar suvalgė išbadėję karo žmonės?
Lijo berods ir tą naktį, kai į pusrūsio langą pabeldė Mona
Liza: pašokęs išvydau priplotą prie stiklo jos platų veidą ir
nosį. Storos lūpos už šlapio stiklo buvo panašios į karpio žiob
tus; žiobtai be garso krutėjo, prašydami, kad tučtuojau išeičiau
į lauką. Tikrai pliaupė - kai išėjau, Mona Liza stovėjo su juodu
skėčiu po nuogu, bet labai taniau jazmino krūmu. Bet visas jos
veidais buvo šlapias, plaukai irgi. Matyt, tik dabar išskleidė tą
savo lietsargį. Mudu netgi pasibučiavom - tai ji priglaudė dar
žiobčiojančio karpio lūpas prie mano mieguisto skruosto. Jai
esanti reikalinga skubi mano pagalba - dabar, tuojau, nedel
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siant! - reikia būtinai užeiti pas ją - ten ji viską paaiškinsianti.
Išėjus į Baltstogės „krantinę", jau norėjau sukti Pilsudskio til
to linkui, bet Mona pamojo man leistis į sankasą. Slyste nusly
dau - žemai ilgai laukėm, kol pradundėjo begalinis cisternų
sąstatas; į šnerves mušė dervos, anglių dulkių ir mazuto kva
pai. Juodi šunes, burbtelėjo ji, tolstant paskutiniajai cisternai.
Mona Liza buvo įjunkusi į pigų raudoną vyną, bet užko
pus į jos mebliuotą irštvą, ji įpylė man artipilnę stiklinę „Pomerančių" trauktinės. O gal ir citrininės, nebepamenu. Ir pati
gerokai išmetė. Tada jau paaiškino, kojai reikia. O reikėjo štai
ko: ji pati jau pagaminusi aštuonias teisingas lenteles, reikia tik
nunešti ir prikalti ten, kur jos buvę anksčiau. Kur joms ir vieta,
štai, žiūrėk: „Sukilėlių g-vė”. Baltos raidės mėlynam dugne. Vi
sai kaip tikros! - nusistebėjau. Čia ir yra tikros, pyktelėjo Mo
na Liza. Ji mat suradus senąsias, ir kur - -kapinių sąšlavyne!
Visa tai pasakojant, Monos akys blizgėjo, o lūpos drėko. Ir vėl
nelaiku baisingai įsigeidžiau ją pamyluoti, šįkart niekas ne
kliudė, bet darėm viską skubėdami, beveik nenusirengę, tarsi
ko būgštaudami. Beveik kaip triušiai, gėda prisiminti. Gal pa
skutinį kartą, tarstelėjau, susiverždamas kelnių diržą. Ji tik pai
kai sukrizeno.
O ar tu žinai, kuo tai kvepia? - paklausiau, kraudamas tas
lenčiukes į universalų jos krepšį - ir bulvėms, ir tulpėms. Ji tik
niūriai linktelėjo. Ačiū Dievui, nepradėjo mykti nei apie pa
reigą žuvusiems, nei apie sukilimų priežastis, nei apie keršto
besišaukiančias dvasias. Kartais, beje, ją ištikdavo panašūs prie
puoliai. Pagalvojau apie sukilimus. Arklių tuomet, tikriausiai,
dar daugiau žūdavo. Nors kažin... Jei mudu susems, pradėjau
aš, bet trauktis nebebuvo kur - ji stovėjo su stiklu degtinės,
nuo kurios net galva nesisuko. Jei būčiau buvęs tikras vyras,
būčiau skėlęs jai antausį, atėmęs tas lenčiūkštes ir išėjęs atlikti
žygdarbio vienas. Bet tik pasistačiau lietpalčio apykaklę ir
rūstokai pasiteiravau, ar ji turinti plaktuką ir vinių? Ji spirtelėjo į savo bobišką krepšį - čia viskas, ko tik reikės! Kvailiau
sia, kad ji nutarė neštis ir kopėtėles - jos pirmučiausia galėjo
mus išduoti! Keista naktinė porelė su juodu krepšiu ir sude
damom kopėtėlėm - nejau kapinių plėšikai? Visa laimė, kad
toji Sukilėlių - Morkų gatvė visai arti: per muškietos šūvį. Dar
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niekad nebuvau regėjęs tokio išmirusio miesto, nors ir teko
klaidžioti naktimis. Net traukiniai neūkavo. Blausios lempelės
ir rūkas, rūkas, rūkas. Nė žiburio kokiam lange. Nė šuns, o
šunis čia kone kiekvienas laiko. Tempiau kopėtėles ir tylėjau.
Pasirodė, kad sunkiausias darbas - nuplėšti naująsias len
teles, visas tas „morkas". Bet netrukus įgudau - užkiši
laužtuvėlį, trukt, ir lieka tik vinių galvutės. Tuomet jau kaukšt,
kaukst, ir vėl kabo „sukilėliai". Nė aido nesigirdėjo - rūkas,
rūkas viską sugerdavo, mūsų kimius balsus irgi. Prikalėm sep
tynetą, ir aš pasakiau - gana! Toliau jau nebe kapinės, tegul
ten ir lieka - Morkų g-vė. Pati matai, padariau, ką galėjau! Net
nustebau: Mona Liza neprieštaravo - linkt galva ir: eime, ei
me, tikrai pakaks!
Siaura, atkrikšty ta, atgavusia kilnų savo pavadinimą gatve
le leidomės geležinkelio, klubo, miesto ir viso gyvųjų pasaulio
link. Mums nebegrėsė nei kartuvės, nei parodomasis sušau
dymas, nei tardymo rūsiai, kur panagėsna kišamos adatos tėra
švelni susipažinimo ceremonija. Mūsų laukė kepsniai, butelis
degtinės ir troškus mergautinis Monos Lizos patalas su porce
lianiniu naktipuodžiu po geležine chorundžio lova - Mona ti
kino, kad ir viena, ir kita likę nuo jų laikų. Ir dar: nors lenkai ir
šiokie, ir anokie, mūsų žygiui jie pritartų ir net gintų mus nuo
raudonųjų utėlių! Nuogais kardais ir masine kavalerijos ataka,
dingtelėjo man.
Penkta valanda ryto, pati pagela, pats nykumas. Miega ir
dangaus, ir žemės iešmininkai bei vairininkai. Buvo toks rūkas,
kad mudu kone sutartinai atsimušėm į vienišą vyriškį, - jo pal
tas siekė kulnis, tik tiek aš spėjau pastebėt. Vienas ir tikriau
siai įkaušęs. Žengėm keletą žingsnių pirmyn, aš nebeiškenčiau
ir atsisukau. Matyt, kažką pajutęs, atsigręžė ir vyras - į mane
žvelgė skrybėlėta kaukolė! Taip, dabar aš suprantu, kad, vei
kiausiai, tai tebuvo vykusiai padaryta kaukė, bet tuomet kūnu
nubėgo karšta srovė, o nugara paplūdo glitus baimės prakai
tas. Greit nutempiau Moną žemyn, ji, laimė, ničnieko nepa
stebėjo.
Po antro stiklo mane nustojo purtęs drebulys. Patogiai
įsikūręs Monos Lizos slėniuose ir kalnynuose, gan ramiai ap
sakiau jai viską, ką matęs. Ji kaipmat suirzo - matai, ar aš nesa
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kiau! Tai tau visiškai negalima duoti gert, ne man! Bet vis dėlto
gracingai subangavo savo kalvom ir įpylė dar.
Mudu išmiegojom ikipiet, tada aš jai pakartojau tą patį. Kas
tau? - sunerimo klubo auklėtoja. Gal tikrai?.. Popiet išlindo
blausi gruodžio saulė. Mudu, netarę vienas kitam nė žodžio,
nuėjom į Ossario, paskui pro šoninius vartelius nusileidom į
tq gatvę. Mūsų lentelės kabojo kaip kaboję. Mona Liza šyp
telėjo: kaip tik dėl šito šypsnio ji ir pelnė tokį garsų vardą. Tu
riu dar jos nuotrauką - tikrai monaliziška šypsena!
Lentelės pakybojo bent kelias savaites - matot, kokia atkam
pi vieta, kaip nedaug kam terūpėjo visi tie pavadinimai! Tik
jau daug vėliau patyriau, kad buvo ir byla iškelta, ir kaltų ieško
ta, ir visai niekuo dėti žmoneliai tampomi. Teisybė, adatų po
nagais jiems negrūdo, bet vis tiek. „Morkos" paliko kaboti il
gam, nebandė jau niekas jų rauti, tai yra lupinėti nekaltų len
telių. Nebebuvo tokių idealistų kaip vargšė Mona ir tokių kvai
lių su kopėtėlėm kaip aš.
Kartais dar užsukdavau pas Moną Lizą, bet po to, kai ge
ležinėje lovoje užtikau ją su pečkuriu Geremeku (ar Gžymeku?) - tiksliau, jis rūkė patale, o Mona tupėjo ant porcelianinio
naktipuodžio, daugiau ten nebeėjau. Buona divertimento! Buonafortūna! Taute taute auguri! Taip, ko gero, būtų pasakęs anas
didnosis italas šiai porai. Bet aš nieko nesakiau, tik uždariau
duris ir išėjau. Net nežinau, ar jie mane pastebėjo. Mi dispiace
molto - man labai gaila, būtų taręs kauštelėjęs italas, bet aš ir
šito nepasakiau.
Pavasariop į Vitebsko rūsį užsuko sutrikęs pečkurys Grodekas (štai tikroji jo pavardė!) ir išstenėjo, kad Mona atsigulu
si į psichiatrinę ligoninę. Ji labai geidaujanti mane matyti.
Nežinau kodėl, bet apsidžiaugiau. Mat kaip! Vis kalbėjai, kad
man ten vieta, o štai! Gal nieko baisaus? Kokia nors saikinga
didybės manija ir aštrus vitaminų stygius. Kai jau visai atšilo,
vis dėlto aplankiau ją. Nuėjom į pušynėlį šalia dar neišvarty tų
žydkapių, susėdom ant kelmų ir tylom rūkėm „Džebel". Tai
tas pats kaip ir „Slnce" ar „šipka" ir tik truputėlį skiriasi nuo
„Pliskos" ir „Tresor". Kad būtų dar aiškiau: Mona laikė vaka
rykštį laikraštį: 1969 metų gegužės 19 dienos „Komjaunimo
tiesa". Tarsi viską pamiršusi, dabar ji troško tik vieno: čia pat
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man atsiduoti. Be paliovos kalbėjo apie tai. Dabar ji atrodė kur
kas lieknesnė, išplauti plaukai blizgėjo, veidas atrodė sveikes
nis ir skaistesnis. Beprotnamis išėjo Monai tik į sveikatą. Geremekui, pardon, Grodekui, tokia tikrai per gera, dingtelėjo man,
ir atsidusęs pasivedėjau ją gilyn į pušynėlį. Tik Monai vis rodės,
kad iš už kiekvienos pušelės mus skvarbo piktos, svetimos
akys. Vėl viskas išėjo panašiai kaip tą naktį susiruošus kalti
lenteles. Nieko, šyptelėjo ji, grakščiai, kone iki pažastų užsit
raukdama aiškiai per ilgas pižamos kelnes, aš dar atsikratysiu
visų šitų idiotizmu ir manijų! Mudu išsinuomosim kokią skylę
toliau nuo visokių kapinių, stočių, gžymekų, sankasų,
kalėjimų!.. Mudu dar... Ji vėl šyptelėjo ir vylingai mirktelėjo.
Elgėsi kuo normaliausiai, apie ateitį svarstė visai blaiviai. Ne,
tasai, kuris pirmas pavadino ją Mona Liza, buvo tikras aiškia
regis! Spustelėjau jos glebią plaštaką ir skubiai patraukiau
Olandų gatvės pusėn. O ji nusileido šlaitu į Vasaros gatvės
slėnį. Adios, Mona\
Tikrai sudie. Daugiau mudu nei susitikom, nei mylėjomės.
Nei aš vaikščiojau Via Ossario. Viskas pasikeitė. Pamiršau net
Arklius, žuvusius Antrajame pasauliniame kare.
Kai po galybės metų sutikau Moną Lizą naujausiame blo
kinių namų kvartale ir neiškentęs priminiau jai tas lenteles,
moteris tiesiog nušvito! Blykstelėjo savo garsiuoju auksiniu
žvilgsniu, ta plačia šypsena, nors jau buvo tikrų tikriausia sen
jora ar net matrona. Ji nešėsi iš turgaus kelis ryšulėlius jaunų
morkų, kopūsto galvą ir dar kaži ką. Vis tokiam pačiam juo
dam bobiškam krepšy. Bet jos namai - kone jėga parsitempė
mane į savo lizdą - žibėjo sietynais, tvaskėjo krištolu, o kojos
klimpo į kilimus. Ir vaišino mane ne „Pomerančių" kvaišalu,
o tikru „Napoleonu". Ir nieko čia nuostabaus. Kai po to mudu
užsirūkėm po kvapnią cigaretę, kai mano ranka ilsėjosi ant ga
lingo jos torso - net nesuvokiau, kaip atsidūriau jos vėsiam ir
švariam patale - Mona netikėtai surūstėjo. Antakiai susitraukė
į vieną tamsią liniją, tenoras virto bosu. Kokia kvailystė! - du
deno Mona. Koks tu vis dėlto buvai avinas! Ar žinai, po kiek
mudu būtume užsidirbę? Man sakė - po penkiukę tikrų tik
riausiai! Ir už ką? Abu mes buvom idiotai, bet tu dvigubai di
desnis! Net dabar gėda kam pasakyt. Čia šimtą metų niekas
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nesikeis, tegul tie balsai užspringsta! Savo vaiką aš pati įrašysiu
į komsomolistus, tegul nors jis pagyvena žmoniškai!
Atsikėlęs po tachta išvydau porcelianinį naktipuodį ir net
aiktelėjau: nejau tas pats? Ji patenkinta linktelėjo - aha, išlai
kiau kaip prisiminimą!
Mudu išmetėm dar po taurelę, ir aš iš Monos pasiskolinau
25 rb., nors abu puikiausiai žinojom - nei aš juos kada grąžin
siu, nei ji šito iš manęs tikisi. Jau mačiau save mirkstantį arti
miausiame alubaryje • valkatų, nevykėlių inteligentų įjuodu
siom marškinių apykaklėm ir ką tik išėjusių iš įvairių kalini
mo įstaigų vyriškių būryje. Net žinojau, kad šiandien tenai pil
stoma ne „širvena", o „Baltija". Mudu abu tik vieno nežino
jom - praeis vos dveji metai, ir pačiu oficialiausiu būdu Morkų
gatvei bus grąžintas senasis jos pavadinimas. O netrukus užvirs
dar didesnė košė, tik tuomet ir vėl niekas pežinos, kaip ilgai ją
srėbsim. Nei tie vyrai nelabai švariom apykaklėm, nei kalėjimų
pasiilgę plėšikai, nei pasauliniuose karuose žūstančių arklių
skaičiuotojai. Nežinos net vaikų klubų kūrikai ir partkomų sek
retoriai. Ką ir kalbėt apie tokias monas lizas!
Ji mestelėjo man švarius marškinius ir puskojines - visiškai
naujas, su fabriko etikete. Tada jau išėjau. Per kiemą skubiai
patraukiau alubario kryptimi. Kiek paėjėjus, pasigirdo, kad ma
ne kažkas šūktelėjo vardu. Ne, tik pasigirdo. Bet vis dėlto at
sigręžiau: iš lango akinančiai nusišypsojo balta kaukolė! Bet
jau už kelių dešimčių metrų silpnumas praėjo - pamiršau ir
morkas, ir sukilėlius, ir Moną. Nepagalvojau net apie Via Ossario, nors nuo to viskas ir prasidėjo. Sąmoninga užmarštis ir
stiprus alus nuo daug ko pagydo. Kai kada net amžinai. O
paskui vis dažniau ir amžiniau. Ir ne tik tokius kaip Mona Li
za, bet netgi tikrus idealistus. Taip, netgi idealistus, kovotojus
ir fanatikus. Todėl kiekvienas ir turi savąjį Via Ossario, kad ir
kaip banalu bei nemalonu tai būtų.
1990
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„DEUTSCHLAND"
te K i n e t i n ė

skulptūra

Jau kadų kadės jis žadėjo pademonstruoti man savo lipdi
nius. Visą tą galybę ąsočių, arbatinių, arbatinukų, vazų, ma
žyčių klastingų homunkulų ir išmintimi spinduliuojančių bū
dų. O ir neperdideliausių statulėlių. Vieną buvau matęs jauni
mo parodoje: gražus vėžlys ropoja jaunos rytietės pilvuku. Bet
juk čia keramika! - susukau tada. Jis taip pyktelėjo, kad visą
rudenj su manimi nesišnekėjo. Bet pasnigus pats pasikvietė į
savo šaltą dirbtuvę, vaišino anyžine degtine ir neskaniais kra
bais. Apie darbus nė neužsiminė. Mudu pasiėmėm prožekto
rius, ryšel| žvakių, užsimaukšlinom kepures su standžiais sna
pais ir patraukėm į netolimus griuvėsius kone pačiam miesto
centre. Ten; pasak jo, kitados veikusi vaistinė, dar carų laikais.
Tikrai: jis aptiko du storo žalio stiklo buteliukus, vieną su rel
jefiniu įrašu - „Kavkazkije mineralnyje vody, 191 lg." Aš iskrapšdau pusę melsvo koklio su įmantriu ornamentu. Nevel
tui plušta! Kai išlipom iš vaistinės rūsio, virs miesto kabojo
liūdnas mėnulis. Jis parodė man gelsvą secesinį namą, o kiek
vėliau ir balkoną, kuriame rymodavusi Dostojevskio herojė, ir
prigrasino apie tai niekam neplepėti; mielai prisižadėjau. Mes
gėrėm iš gurklio. \ balkoną iškretėjo senė ir mums ant galvų
šliūkštelėjo pamazgas. Bet mes tik nusijuokėm.
Sutikdavau jį kone kasdien, paskui ilgam pamesdavau iš
akių. Jo žvilgsnyje slypėjo kažkas, ko aš bijojau. Vengiau tai
tikrai. Dabar jau žinau, kas slypėjo ten - bepročio fantazija ir
talentas. Užtat jam ir buvo nelengva sugyventi su tingiais ir
tuštokais meno žmonėmis - man rodos, anuomet jų būta keli
skart daugiau. Gyveno skausmingai, daug gėrė, dar daugiau
dirbo. Jo akys žiburiuodavo, iš jo burnos eidavo liepsna - jis
ieškojo ne tik žalsvų buteliukų su reljefiniais užrašais, jis ieš
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kojo naujų formų. Naujų formų, sakydavau aš, ieškojo jau egip
tiečiai ir graikai, bet jis tik vyptelėdavo arba numodavo ranka.
Kartais jis užsukdavo į mano redakciją - čia aš buvau este
tikos skyriaus vedėjas nukleiptais bateliais ir slogos užgulta
nosimi. Bet skyrius taip vadinosi, kuo aš kaltas? Jis basas atsi
tūpdavo ant žaliu linoleumu išklotų grindų ir garsiai skaity
davo savo įstabius eiliuotus kliedesius apie marmuru tviskan
čias šilkines mergeles, besimylinčius drugelius ir protingus dre
bučius. Kartais apsiverkdavo, bet dažniau ne. Gal kiek poza
vo: ateidavo, kaip sakiau, basas, ant nuogo kūno užsivilkęs tik
išvirkščius berankovius kailinukus. Kartą mudu užklupo drau
gė redaktorė: jis kaip tik skaitė poemėlę apie bičiules šmėklas.
Redaktorė atsistojo skersa, išraudo ir diagonale, t.y. labai įstri
žai, dingo duryse. Jis jos net nepastebėjo. Redaktorei vėliau
paaiškinau, kad jo tėvas antras žmogus-Spaudos komitete: ji
tik palingavo galvute, bet nieko nebesakė.
Vidurvasarį mudu nuvykom į sąvartyną - jis ieškojo deta
lių kažkokiems karkasams. Jis buvo blaivus ir liūdnas. Aš ra
dau dailų melchioro stovą arbatos stiklinei įstatyti, bet jis ne
kreipė dėmesio. Gal valandą nenuilsdamas dėstė man savo su
manymą - jis sukursiąs paminklą Negimusiems Kūdikiams.
Suklusau tik išgirdęs, kur jis būsiąs pastatytas - Paryžiuje, pa
sirodo, Notre Dame pašonėje. Tiesą sakant, jis būsiąs giliai po
žeme. Toks gemalas, supranti? Parodė netgi eskizą. Linksėjau
galva, viskam mielai pritardamas.
Būdavo, mudu prasilenkiam gatvėje, susiliesdami pečiais.
Arba aštrus juodos jo skrybėlės kraštelis brūkšteli man per akis
troleibuso spūstyje. Būdavau tikras: jis neapsimetinėja. Jis tik
rai nepastebi. Stačios jo akys žvelgdavo tiesiai į mane, bet nie
ko nematydavo. Ak, sakydavau sau, tiek to, taip dar geriau!
Juk jis taip lengvai susijaudina. Iki ašarų. Kad ir nebedėvi to
įjuodusio avikailio - vilki ilgą juodą paltą.
Bet aną, dabar jau be galo tolimą vasarą, jis pažino mane,
stvėrė už rankos, įsitempė į savo bičiulio kledarą ir netaręs nė
žodžio nusivežė toli už miesto, kažkur į Šiaurryčius. Kledaras
nubildėjo, likom miške vieni. Dabar tu kai ką pamatysi! - ža
dėjo jis ir trynė delnus, dabar jau pamatysi! Neleido man lank
stytis žemuogių ir mėlynių, ragino vis pirmyn, kol tankumy
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ne subolavo jo protėvių vila. Pala, kuštelėjo, pažiūrėsiu, ar tė
velio nėra... Jis, žinai... rūstokas! Bet po minutės jau mojo: eikš!
Greit!
Pro dvivėres duris įžengiau į erdvią, vėsią svetainę. Plūste
lėjo drėgme ir - truputėlį - pelėsiais. Virpančiom rankom jis
pripylė man didžiulę taurę tamsaus vyno ir tučtuojau kažinkur pradingo. Neskubėdamas išgėriau, užsirūkiau ir ėmiau
laukti Girdėjau tik, kaip jis negarsiai bruzda gretimame kam
baryje. O gal virtuvėje?
Jokių stebuklų, žinoma, nesitikėjau. Vėl parodys būrį eg
zotų, Budos giminaičių. O gal arbatinuką su trim snapais ir
šešiom ąselėm? Tokių jau buvau į valias matęs. Pastačiau tau
rę, o jis kaip tik šūktelėjo: Jau! Gali įeit!
Tikrai, už sienos buvo milžiniška virtuvė, švytėdamas jis
stovėjo prie vos praverto lango. Na? - šaukė jo tamsios akys,
dabar tu matai? Išpūčiau akis. Mačiau, žinoma, bet... štai! rusvu nuo tabako rodomuoju jis dūrė į iš plonų balanų ir plas
tilino sulipintą aukštą karkasą, štai! „Deutschland"! Supran
ti? „Deutschland"! Vokietija! Ar matai Vokietiją?
Gūžtelėjau. Dar vienas triukas, dėl kurio jis bogino mane
tokią tolybę? Ant nuo karkaso styrančių atšakų karojo rudi
panaudoti arbatos maišeliukai. Ar matai? - šaukė jis. Matau,
matau, raminau jį ir pakrutinau vieną sausą, susiraičiusį, se
niai atidavusį savo aromatą maišelį. Tokių čia buvo per tuzi
ną. Ko norėt, beveik pusmetrinis karkasas. Baltos balanos, juo
das plastilinas, rudi maišai. Mano santūri reakcija jo, beje, nė
truputėlio nenuvylė. Stovėjo įsispendęs į klubus, o akys žibėjo
kaip Siamo katino. Ei! - šūktelėjo vėl. - Tu dabar pažiūrėk! Taip
sušukęs jis plačiai pravėrė duris į lauką. Siūbtelėjo vėjas it aš
net pasitraukiau į šalį. Dabar sausieji arbatos pakeliai supla
zdėjo - švytavo, net vartaliojosi kaip gyvi. „Deutschland"! dar kartą sušuko jis. Matau, matau, sakiau jam, ne aklas. Tai
Vokietija, jei taip nori. Norėjau greičiau eiti iš čia. Bet jis ištarė
žodžius, ir aš net krūptelėjau:
- Nejau nematai, kaip per Vokietiją eina skersvėjai? Per vi
są Vokietiją!
Susivaldžiau ir pasakiau: būk geras, uždaryk langą. Jis už
darė. Iš inercijos pakeliai vis dar siūbavo. Tarsi maži pakaruok132

iiai. Totališkai? - linktelėjo jis. Linktelėjau: gal ir totališkai.
Vis rečiau jį besutikdavau. O ir sutiktas „Deutschland" kar
kaso niekad neprimindavo. Tik iš kitų nugirsdavau - jam ei
nasi vis geriau. Lipdo vien rytiečius, o miške, šalia tos bočių
vilos, stato milžinišką Vokietiją - „Deutschland".
Vienui vienas. Septyniolikos metrų aukščio karkasas ir „tik
ri" pakaruokliai. Iš sąvartynų ir sandėlių surankioti maneke
nai - bekojai, berankiai, begalviai. Mat kaip! Tik iš kur jis ims
tokio galingumo skersvėjų? O, atsakydavo man pašnekovai,
„Deutschland" jis stato ant kalvelės, vėjo ten pakaks! Kad ir
kaip ten būtų, jaučiuosi jam skolingas. Pirmučiausia už tai, kad
tinkamai neįvertinau kinetinės jo skulptūros. Antra, sunkiu gy
venimo (mano gyvenimo!) momentu jis nusivilko ir padova
nojo man savo juodą dirbtinės odos puspaltį. Negalėjau jo grą
žinti - puspaltį nuo manęs nuvilko keli įmitę akcelerantai, Vė
linių dieną grįžtant iš kapinių. Mielai grąžinčiau jam bent pa
našų, bet kur dabar tokį paimsi? Anot jo, ten buvęs SS karinin
ko puspaltis, irgi skirtas „Deutschland" statinio pakaruokliui.
Tam tikra tvarka susiūtos sagos turėjo saugoti nuo peilio ir
netgi tikros kulkos. Kita vertus, ir jo paties jau keleri metai
nebesutinku. Girdėti, įsikūręs Paryžiuje ir greitai nežada su
grįžti. Yra žinių, kad ir ten jam nelengva. Trumpam iš Pary
žiaus parsiradę tėvynainiai kužda, kad jis išprotėjęs. Bet kiti
piktai priduria: tas beprotis, ko gero, tikrai pasieks savo! Pri
šnekės Paryžiaus merą statyti paminklą Negimusiems Kūdi
kiams šalia Notre Dame! Kitur, girdi, tas kvaiša nesutinkąs!
Užsispyręs, aš žinau. Toks, koks ir čia buvo.
Anądien nugirdau, kad jis žada sugrįžti. Vėl imsiąsis
„Deutschland". Tokie žmonės savo svajonių neišduoda. Aiš
ku, dabar atsirastų gudruolių, kurie jam siūlytų kitaip pava
dinti tokią kinetinę skulptūrą. Kad ir „Imperija". Gudruolių
dabar kiek tik nori! Bet netikiu, kad jis nusileistų. „Deutsch
land" ir niekas kitas.
Norėdamas jam bent kiek atsilyginti, aš pats ėmiausi rū
pintis manekenais. Gal jie dar pravers jam? Nuogi, kai kurie
gerokai apsilaupę, jie guli mano kambario kampe. Veidai bu
ki, sustingę. Juose - begalinis nuobodis ir abejingumas. Nieko,
kai ūžtelės skersvėjai!..
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Naktį man kartais atrodo, kad jie ten kampe tyliai krebžda
ir kažką kuždasi, tariasi. Tarsi ruoštųsi bėgti. Žinau, kad tai
grynos nesąmonės, bet vis nekantriau laukiu jo grįžtant. Kad
tik kuo greičiau jis juos iš čia pasiimtų! Manekenų jau tikrai
pakaks, o skersvėjais pasirūpins pati gamta ir amžinai nepa
tenkinta, amžinai nosį suraukusi mūsų plačioji visuomenė. At
siras kam šiauštis: filosofai įžvelgs viena, komunistai visai ką
kita. Kaži ką pasakys Bundesrqjublik Deutschland diplomatai?
Visa laimė, kad jis tikras menininkas - nenusileis. Jei jau Pary
žius pasidavė...
Pagyvensim, pamatysim. Ko jau ko, o skersvėjų mūsų ža
liame krašte tikrai nestinga.
1991

KAPŠTATAS
te K l a j o n i ų

įspūdžiai

Jodamas vis ką prijosi.
Vakare aš prijojau Kapštatą. Pustė. Sviro alyvų žiedai. Toli
plakė dalgį. Kitame kaimo gale - vaiką. Įdegę raukšlėti vyrai
vaikščiojo vienintele kreiva gatve. Nutilo dalgis, užsiverkė vai
kas. Vienas senis dėvėjo akidangčius. Man paaiškino: tai nuo
spindulinės ligos, šiaip buvo ramu.
Įžengiau į artimiausią trobą. Viename kampe dulkino divoną. Kitame - jauną čiabuvę. Iš visų šonų kilo dulkės. Auksi
nės dulkės, pagalvojau, tuojau ir vakaras. Dulkės kilo ir kilo.
Apčyyy! - neištvėriau aš. Divoną, t.y. tokį kilimą, patiesė ant
aslos. Susėdom - divono ir čiabuvės dulkintojai, šeimininkas,
mano žirgas ir aš.
- Ar bus karas? - pasiteiravo kažkuris mandagiai.
Bet visi kurčiai tylėjo. Tik viršum galvų prašvilpė žalias ci
lindras su sparniukais. Kaip angelas koks.
- Palaukit, - tariau, - čia tikrai Kapštatas?
- Apčyy! - pasakė mergina, toji čiabuvė. Jos blakstienos bu
vo labai ilgos. Dulkintojas niūktelėjo jai į šoną:
- Negražu prie žmonių! - priekaištingai tarė jis.
Gyventojai noriai palydėjo mane į smuklę. Kryžkelėje sto
vėjo įjuodusi rodyklė: „Iki Nuodėmės - 3 km".
- Niekas iš ten dar negrįžo, - pratarė šeimininkas. - Visi toje
Nuodėmėje tūno. Nuodėmėja ten.
Jauki tuštutėlė smuklė. Raštelis: „Tuojau grįšiu. Kazys."
- Negrįš jis, - pasakė Kilimo Dulkintojas. - Jis visada taip!
Bet Kazys ėmė ir grįžo. Trinktelėjo butelį šviežio valerijo
nų antpilo, tėškė saują šlapių dar jūržolių. Pasistiebęs įjungė
radijo tašką. Grojo USA Karinių Oro Pajėgų džiazo kvintetas.
Buvo smagu. Kapštatas - ne koks užkampis. Paskui savo kū
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rybos eiles skaitė grupė „Naši". I vas liūbil et cetera.
- Kuo gi jie skiriasi nuo svetimų? - liūdnai pasakė čiabuvė.
Jos blakstienos buvo dar ilgesnės nei tada.
Skaniai atsigėrę nuėjome prie Oranžinės upės. Tyliai dūz
gė laumžirgiai ir sraigtasparniai. Darėsi vėsu. Netoliese stūk
sojo didžiuliai Oranžinių Dažų fabriko korpusai.
- Nuo fabriko ir mūsų upelė vardą gavo, - pasakė Kazys,
smuklininkas. Jo burnos ertmė trenkė degtine. Buvo gūdoka.
Dievas mato: aš neturėjau jokių kėslų. Ta merga pati po tiltu
palindo. O plaukti, aišku, nemoka. Vyrai tik ranka numojo - a,
ji visados šitaip! O man: eik, eik pas ją, ko dar lauki! Be kelnių
ji... Tai mat.
Kapštatas - keistas kaimas. Iki nuodėmės vos 3 km. Visi ten
eina, tik niekas negrįžta. O kažkam tai reikia gyventi! Čia, Kapštate. Tai ir prasimano visko. Kad ir tie akidangčiai. Ir dar kasasi bunkerius. Ištisos šeimos triūsia. Geri bunkeriai - su pa
togumais, sausi, erdvūs, šilti ir su išviete. Yra ir dūmų anga,
parketas. Kas man darbo. Aš - svečias, šiandien čia, ryt jau
ten.
Aha, jie dar pušis sakina. Verda iš sakų gardų, kvepiantį
džemą. Patys valgo, eksportuoja į Padują ir Taivanį. Kaime
likę vieni seniai, kiti seniausiai Nuodėmėje. Tik ta Čiabuvė po
tiltu. Bigudi, bikini, gryno stiklo karoliai. Skaito dabar Paruls
kį ir Lermontovą. Sako, įdomiai rašo. Skundėsi: raštingumas
čia gan aukštas, bet krautuvėj nėra mėsos. O ir tie sakai - greit
kreša ir sunkiai atsiplauna. Tikrai, prilipo prie manęs kaip sma
la. Nors ir mandagi.
Sužinojau: ryt atvažiuoja klajojantis fotografas. Trauks kiek
vieną atskirai ir visus bendrai. Kapštatas sukruto - antai, rūks
ta pirtelių kaminėliai. Ir smuklėje sujudimas. Vis šis tas.
- Blogų naujienų turiu, - švintant pasakė šeimininkas. Tamstos arkliukas nustipo!
- Niekis! - nusijuokiau. - Jis visada taip. Kaip ta merga.
Fotografas atvežė dar prastesnių žinių: Čiomomorskyj flot
išsilaipino Kuršmarių krante ties Rasyte, o Visagino ežere iš
niro neatpažinta submarina.
Bet laikas spyrė jot. Pagailo Kapštato. Jis labai natūralus.
Mielas, nors liūdnas. Labai lietuviškas Kapštatas. Čia dar gali
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aptikti šaknų bei šaknelių. Iš Kapštato kilęs Prometėjas, Min
daugas n, keli cezariai, šiaip nieko baisaus. Mačiau, tiesa, ke
letą jaunų japonių. Centre - naujos balsavimo ir šiukšlių ur
nos. Man išjojant visi sugužėjo į Aikštę. Garsiakalbis paskelbė,
kad karo nebus ir šiandien. Nusivylę kapštatiečiai murmėda
mi išsiskirstė laižyti sakų marmelado.
- Bliaka mukai - kad suriks tas senis su akidangčiais. - Tai
kada gi?!
Nejau jis tikėjosi nugalėti? Atsisveikinti atėjo ir Lermonto
vo skaitytoja.
- Išvežk mane, mylimasis, į Nuodėmę! - maldavo ji. Iš jos
burnos kalbant krito žali ir auksiniai grambuoliai. Tai nuo sa
kų, sakė Lukrecija, toks buvo čiabuvės vardas. Nuo jų galima
ir pastoti, dar pridūrė ji. Aš nušuoliavau.
Kelis grambuolius parsigabenau. Gražūs jie man. Gyvas įro
dymas: yra toks Kapštatas!

MANO
MOTERIS LAPĖ
^Zoologinė

istorija

Lapės turi urvus
Mt 8,18, Lk 9,58.

O, čia jau seni dalykai. Nelabai norisi ir pasakot. Gerai, slin
kis arčiau, putpele, klausykis.
Trečiaisiais vedybinio gyvenimo metais aš pastebėjau, kad
mano jaunoji žmona naktį tylutėliai atsikelia iš guolio, pasi
verčia lape ir šmurkšteli į gatvę. Tada mes gyvenome Vitebs
ko gatvėje, pusrūsyje. Ji iššokdavo pro mažą langutį palubėje.
Pavirsdavo tikrų tikriausia lape - liekna, žvilgančiu kailiu, su
baltu lopu kaktoje/ tad aš, net labai norėdamas, nebūčiau įsten
gęs jos pavyti. Iš pradžių krimtausi, tai tiesa. Pasitariau su ge
rai pažįstamu parapsichologu, iš matymo pažįstamu šunadvo
kačiu ir veik visai nepažįstamu vyruku iš Gyvūnų globos drau
gijos - visi kaip vienas tvirtino: niekis, tai savaime praeis! Gal
voje šie puikūs žmonės, suprantama, turėjo mane. Bet nepra
ėjo.
Naktimis aš galvodavau: na, gerai. Pasiverti lape, nudumi
per snieginą lauką į Belmontą, mėtai dailias pėdas. Lakstai sau
laisva, be pėdkelnių. O paskui? Ką veikti Lapei mieste? Juk
dienraščiai jau mirga žinelėmis - prie naktinio baro pastebėta
Lapė! Kiti ją naktį matę ant Gedimino kalno, dar kiti - Lazdy
nuose. Tai dar telpa į galvą - Vilnius miškingas ir žvėringas
miestas. Bet prospekte? „Astorijoje"? Geležinkelio stoties ar
„Geležinio Vilko" restoranuose?
Ji grįždavo nusivariusi, suplukusi, melsvais paakiais. Pra
šydavo sodos, esą ją pykina. Bet padėdavo tik stiklas degtinės
perpus su pomidorų sultimis. Sutaisyk atsuktuvą! - šaukdavo
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man, ir aš sutaisydavau „atsuktuvą", šiurpdamas pamanyda
vau: ji, tikriausiai, ir kokį naivų kiškutį patvarko! Ką kalbėt
apie riebius žiurkėnus ir žabalus kirstukus!
Žinai, putpele, priemiestis vis priemiestis. Ėmė dingti len
kų gaidžiai - raudonom skiauterėm, baltais gūžiais - naciona
linis turtas ir pasididžiavimas. Žinai, lenkai! Širdo baisiausiai,
kaltino lietuvius, nors tauta čia buvo niekuo dėta. Pusbalsiu
buvo net prabilta apie Kremliaus ranką. Bet „Zycie VVarszawy" keliskart parašė apie pasiutusią lietuvę lapę nuo amžių
lenkiškam Belmonto miške.
Mano moterį - Lapę ėmė persekioti ir medžiokliai iš Būre
lio Nr. 1. Su skalikais, vinčesteriais, belgiškais šautuvais, su
piktais varovais iš Bartašiūno vardo mokyklos. Bet ji vis lai
mingai pasprukdavo. Tik grįždavo vis labiau uždususi, su
plėšytu kailiuku. Dėjau jai kompresus, girdžiau kopūstų sun
ka ir sukdavau nosį nuo gaižaus muskuso kvapo. Ji užmigda
vo vos atsivertusi į jauną dar piešimo mokytoją.
Kartą, man stipriai įmigus, ji parsivedė visai dar paiką kiš
kelį. Tas vaikas buvo girtas kaip pėdas, bandė lįst į jos patalą,
o Lapė jį tik niukino, svaidė, nudyrė pusę kailiuko, o paryčiais
leisgyvį išmetė pro orlaidę. Tvardžiausi ir laukiau atomazgos.
Ji siuto, bet tylėjo.
Vieną sekmadienį neištvėręs prapliupau: Baik lapiaut! Ga
na! Ji ėmė taip loti, skalyti ir vambryti, kad pati išsigando. Aš
viską žinau, Katriut, pasakiau, viską! Ji nukaito kaip raudono
ji dykumų lapė. Sviedė į mane fikusą ir sušnypštė: Ir žinok
sau!
Vaikučių mudu neturėjome. Dabar ji jau ir dienos metu ne
besivaržydavo pasiversti Lape. Metė mokyklą. Piešdavo sce
nas iš Lapių bei Lapinų gyvenimo, dažniausiai nepadorias. O
vos sutemus, tuojau stryktelėdavo laukan. Vieną naktį suvis
negrįžo. Ir antrą. Man sugrudo širdis. Apsiaviau veltiniais, už
simečiau baltą chalatą. Buvau tikras: rasiu kur pusnyne nudė
tą... Va! Aptikau jos pėdeles. Su niekuo jų nesupainiotum, to
kios dailios! štai ir šviežio kraujo žymė... Taip visai nesunkiai
atsekiau jos urvą po skarota eglute. Jau gerokai buvo praaušę.
Mano moteris - Lapė gulėjo saulėkaitoje ant sausų viksvų, o
šalia smagiai žaidė trys maži lapiukai. Ji net nepastebėjo ma
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nęs. Aha! - susukau, štai kur tas šuva pakastas! Ji spirtelėjo
vaikučiams gaidžio kulšį - ponai lenkai ir šįkart pasirodė besą
teisūs. Atsimerkusi žvilgtelėjo į mane: Panašūs? Ne, tik jau ne
į tave! Tada sunešė vaikus į urvą, pasislėpė jame ir pati. Dink!
- sušnypštė kažkur iš po žemių, - eik į savo rūsį!
Daugiau aš jos nebemačiau, putpelyt. Tik jau būk gera, ne
ieškok čia jokių alegorijų ar ko panašaus. Lapė yra tik Lapė!
Po metų gal mane susirado tasai parapsichologas. Tu bu
vai teisus, negarsiai pranešė jis. - Ji t i k r a Lapė. Žinai, kur ji
dabar? Zoosodo psichiatrinėje... O vaikai? - buvau beklausiąs,
bet jis pats prabilo apie tai: Lapiukai specintemate, vėliau stos
į Karo mokyklą. Ar tu... norėtum ją aplankyti? - dar paklausė.
Papurčiau galvą, o mokslininkas kažkodėl be galo pradžiugo:
Kaip gerai! Žinojau, tu tvirtas vyras! Matai, mudu su ja drau
ge dirbam tyrimų srity... Žinai... būsiu atviras: mudu ir gyve
nam kartu... supranti?
Lapinas! Neseniai tik sužinojau: mano moteris - Lapė užmylavo jį mirtinai. Et, nereikia smulkmenų, kam tau!.. Ją nu
šovė ir pagamino iškamšą. Nueik, kad nori, pažiūrėt, aš paro
dysiu kur. Nenori? Na ir gerai. Aš ir pats niekad ten nesilan
kiau, kam? Tik jos vaikučiai su internato ekskursija buvo ten
nuėję. A, vos nepamiršau. Šalia jos - to mokslinčiaus, jos au
kos, Lapino, iškamša. Sako, kaip gyvas!
štai ir viskas. Kartoju: tik neieškok čia jokių moralų ir per
keltinių prasmių. Tai ne legenda ir ne padavimas. Viskas bu
vo taip, kaip aš čia pasakojau. Čia iš gyvenimo. Ir tik truputėlį
- iš mirties. Netiki? Tai paprasta, niūri ir pagalvojus ne tokia
jau reta istorija... Miegi, paukštuk? Miegok, miegok.
1994

VYRAS
SU
GALIFĖ
^Reminiscencija

Vyras su galifė jau seniausiai šmėžavo mano vaizduotėje.
Kartais išvysdavau jį ir gyvų gyviausią. Kur nors provincijos
turguje. Vidurvasarį, prakaitu plūstančioj autobusų stotyje. Ar
įmerkusį meškerę į rūką. Kartą mačiau, kaip jis šlapinosi palei
apgriuvusią tvorą: sulinkęs, įsitempęs, paskui atsitiesė, sma
giai krestelėjo, timptelėjo savo kelnes aukštyn ir neskubiai už
sisagstę antuką. Tikriausiai, pamaniau, lygiai taip pat daryda
vo ir šitokių kelnių išradėjas, tas pasipūtęs prancūzų genero
las G. A. de Galliffet. Ar būtina tapti generolu, kad sugalvo
tum kelnes, dar pagalvodavau. Jas puikiausiai galėjo išrasti ir
šitas m a n o Vyras. Bet jis tik šmėstelėdavo kaip koks vikrus
driežas ar laumžirgis permatomais sparneliais.
Jau trisdešimt metų praslinko, o vis dar menu: vieną po
pietę, nešinas geltonu saulės skėčiu, išėjau į mylimosios bal
koną. Mylimoji jau plakė rausvą muilo putą - ruošėsi mane
apstulbinti. Antai jis! - nė nepajutau kaip šūktelėjau. Kas? atsigręžė mylimoji muilina panose. Kas, kas, Vyras su Galifė,
kas daugiau! Leidžiasi Liejyklos gatve, jau eina po balkonu, o
mano septyniolikmetė mylimoji, persisvėrus per turėklus, pro
auksinį šiaudą pučia muilo burbulus. Man ji juos pučia, vien
mano garbei ir glorijai! Bet ir Vyras su Galifė stabteli, prilaiky
damas skrybėlę užverčia galvą, o paskui kaip mažvaikis puo
la tuos burbulus gaudyti - iš pradžių rieškučiom, paskui ir skry
bėle. Tik, žinoma, nesėkmingai: burbulai be garso sproginėja
saulėje, o jis pats vos nepalenda po žaliu sunkvežimiu. Didžiadantis vairuotojas grūmoja jam raudonu kumščiu, bet Vyras
su Galifė jau traukiasi kelnes ir eina ten, kur jam reikia. Visiš
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kai toks, kokį ir įsivaizdavau. Sunkiai nusakomo amžiaus, ži
lų plaukų priaugusiom ausim, kiek nevalyvas ir kumpanosis.
Bet nosis visai ne kablys, ne! Matau - Vyras juokiasi užvertęs
galvą. Net iš balkono matyti vienas auksinis ir du sidabriniai
dantys. Vienas tai tikrai gryno aukso, galvą guldau. Aha, taip
ir maniau! Vyras su Galifė neskubėdamas užsirūko. Išsitrau
kia medinį kandiklį, rimtai įmuša baltą cigaretę ir rūko stovė
damas iki pat raudono ruoželio. Nujaučiu, kas jo kišenėse beveik švari languota nosinė, dvelkianti tabaku ir odekolonu
„Karmen", saujelė variokų ir kišeninis peiliukas su daugybe
geležčių, grąžteliu, yla ir specialiu įnagiu buteliams atkimšinėti. Net mirdamas iš troškulio toks Vyras nepultų dantimis
atidarinėti alaus butelio! Ak, visuomet taip galvodavau: toks
tai niekur neprapuls, tokiam visur namai! Ir visiems jis toksai
patinka - vaikams, moterims, senukams. Net milicininkams,
jei tik šie neblogai nusiteikę.
Išskleidęs tą geltoną saulės skėtį, atsispiriu turėklo krašte
lio ir nusklendžiu nuo mylimosios balkono - negarsiai šlumš
teliu ant Liejyklos grindinio, neskaudžiai susidaužiu kelieną
ir vos šlubčiodamas seku jį - aha, ponas Galifė suka į Totorių
gatvę! Pamoju savo septyniolikmetei, duriu pirštu į didžiulį
burbulą - nepataikau, o jos juoko varpelis sutilindžiuoja auk
štybėse virš Kotrynos bokštų - o, mylimoji!
Uždusęs kone paveju Vyrą su Galifė. Žengiu per kelis met
rus atsilikęs. Dabar jau gerai jį apžiūrėsiu - juk mudu, vienas
priešais kitą, sėdime „Totorinėje" - silke, barščiais ir degtinėle
dvelkiančioj miesto smuklėje. Tokioj apytamsėj, kad joks pa
vasaris, rodos, čia niekad nežada ateit ir suputot, kad ir visus
langus atplėštum. Sėdžiu vienoje įjuodusio stalo pusėje, jis ki
toje. Vienas kitam mudu nė kiek nekliudom, galim net apsi
mesti nepastebį vienas antro - taip ir darom. O juk puikiausiai
ir pastebim, ir matom. Tik jo galifė dabar po stalu, gaila. Bet aš
jau žinau - kelnės sodriai žalios, siūtos iš stiprios diagonalės,
ant užpakalio - platus odinis lopas. Nematau dabar ir aulinių
- tamsrudžių, su sagtelėm ant aulų ir pasagėlėm - pats girdė
jau, kaip jos caksėjo į grindinį. Matau jo kietus žilus šerius,
raukšlių penklinę ant kaktos, tą nelabai kumpą nosį. Šelmiš
kas akutes ir siaurą randelį viršum kairiojo antakio. Neatsi
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žiūriu į mėlyną megztinį su dviem baltais briedžiais - megz
tais, suprantama. Argi būna baltų briedžių? Na, svarstau, jei
gu jau yra tokių vyrų su galifė, tai turi būti ir baltųjų brie
džių! Ajit kairiojo peties tas megztinis užtraukiamas variniu
užtrauktuku. Patogu - čirrrr! - ir per galvą nusivelki. Štai ir
viskas - galifė, auliniai, megztinis su briedžiais. Dar skrybė
lė: dabar ji guli ant stalo, pačiam vidury tarp mudviejų - kita
dos brangi, minkšta, irgi tamsiai žalia. Kaip samana žalia,
kaip tikras alaus butelis. Kaip kas dar? Na, kaip lapas po vi
durvasario. Dar kaži kaip žalia. Žaliausia skrybėlė visame
Vilniuje, 1965 metų pavasarį! Kad ir sudulkus, paėsta pra
kaito, pablukus nuo saulės ir darganų. Kaspinas tik šviesė
lesnis - salotlapio žalumo, šilkinis kaspinas, o už jo užkišta
bjauri plunksna - gal varnos? Nors imk ir išlupk ją, kol skry
bėlės savininkas nusigręžęs šnekasi su lliucija Majevska - ma
loniai apkūnia barmene. Jėgos ši graži moteris turi kaip jautis,
ką tik panorėjusi įstengtų iššveisti lauk. Nedažnai taip pasitai
ko, bet būna, būna... Bet dabar Liucija Majevska tik šypso savo
plačia, minkšta burna. Ką čia slėpt - ir jai prie širdies šitas šel
mis su dviem baltais briedžiais ant vyriškos krūtinės. Jo pano
sėj jau stovi stiklas degtinės ir lėkštutė su silke, o man dar laukt
ir laukt! Et, plunksnos taip ir neištraukiau, šaukštai popiet! To
dėl užsisakau kiaušinienę iš trijų kiaušinių, vyno ir arbatos.
Atneša - gurkšt, krimst. Galiu kiek tinkamas stebėti žmogų,
kurį seniai svajojau susitikti. O jis sėdi išsižergęs, maukia deg
tinę, knaibo šakute svogūnus. Taip skaniai geria ir valgo, kad
seilės pačios renkasi burnoje. Lauždamas duonutę, blėsteli ir į
mane. šypsosi - plačiai ir draugiškai, visai, kaip aš ir maniau.
Tikrai - vienas dantis auksinis, kiti du - gryno sidabro. Na, gal
ir melchioro, negi lįsi žmogui į bumą? Jam paduoda jau antrą
stiklą, o jis vėl įmuša cigaretę į kandiklį ir užsirūko. Papt, papt.
Du didžiuliai, truputėlį netaisyklingi dūmų žiedai pakimba
suslūgusiam ore ir nė krust. Vienas veik siekia lubas, kitas ky
bo žemėliau. Du puikūs, ryškūs tabako dūmų žiedai! Vyras su
Galifė vėl žvilgteli į mane, paskui, pasilenkęs sulig stalu, neti
kėtai išpučia pro tuodu žiedus tiesų smarkų dūmą! Kone gir
dimai atsimušęs į lubas jis išsisklaido, o abu žiedai kabo kaip
kaboję. Matai, jis ir fokusininkas dar! Mosteli ranka, išblaško
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dūmus ir makteli degtinės. Ant bevardžio piršto matau nei
platų, nei siaurą balto metalo žiedą. Tik jau ne aliuminio, ne
sakykit! Niekas nieko ir nesako. Visi tyli. Net tie du dramos
artistai - ką tik dudeno, barėsi, o dabar - am, nutilo. Vienas
kaip statinaitė, kitas, aišku, šiaudas. Ar tik čia ne?... Aha, tik
rai Jis! Matyt, artistai kažkuo nepasidalijo - antai, statinaitė jau
ritasi pro duris. O Vyras su Galifė smagiai nusijuokia - tiktai
ko? - spragteli ir užsisako trečiąjį stiklą. Gurkšteli, tada linkteli
per stalą ir pakimusiu, bet energingu balsu kreipiasi į mane:
- Kchm! - kreipiasi jis. - Ar nebūtumėt toksai malonus, ar
nepasaugotumėt mano stiklo ir mano skrybėlės, kol aš, kchm,
grįšiu? Aš tuojau...
- Žinoma, žinoma, - net pernelyg karštai sutinku. - Žino
ma! Būkit ramus!
šit ir saugau. Pusvalandis praslinko - jo vis dar nėra. Ma
niau, Liucija Majevska bent iš tolo jį pažįsta, tai kur tau! Pir
musyk matau, sutrikus kiek sako ji Antanui Subačiui, striu
kam ir suktam žurnalistui su labai stipriais akiniais. Tik nebi
jokit, jis viską o viską mato! Liucija kremtasi - jai taip patiko
toji briediška krūtinė. Apmaudu - toks vyras dingo kaip į van
denį, o jo vietoj jau sėdi ir skeryčiojasi pliuškis Subačius. Tuo
tarpu ir aš, ir Liucija Majevska sukam galvas - kas gi jam galė
jo atsitikti? Bet kas tokiam vyrui gali atsitikti! Lauke vos tem
sta, nulijo šiltas lietutis. Vyrai eina su moterimis, vedasi vai
kus, vaikai vedasi šunis. Totorių gatvė šviečia vakaro auksu.
Bumpsi kamuolys - kažkuriame kieme dar žaidžia kvadratą.
Tas trečiasis stiklas tik vos nugertas. Nubaidau ant jo kraš
to nutūpusią musę - dar prigers apsvaigusi! O Subačius kaip
visuomet nenustygsta, šokčioja, trina delniukus:
- Ar aš nesakiau! Ar nesakiau? Fsio jasna! Nusiplovė! Du
išlakė, o už trečią užmiršo sumokėt! Daug tokių aš pažįstu!
- Skrybėlę žmogus paliko! - tai Liucija Majevska. - Čia jo
skriblius? Jo! Grįš, vadinasi.
Bet jos balsas skamba netvirtai.
- Trys po pusantro šimto! - garsiai skaičiuoja Subačius.
- O kur dar silkutė! Niekad negrįš! Beveik puslitris!
- Trečią jis vos paragavo! - dabar jau ir aš užsistoju Vyrą su
Galifė.
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- Pasakė! Fu! Kas jį dabartės gers, a?
- Aš! - net nežinau, kodėl tai ištariau. Stveriu tą stiklą ir
užsimerkęs vienu mauku išgeriu iki dugno. Ir iškart viskas
ima suktis nedideliu smagiu rateliu.
- O - ho - ho! - ploja delnais Antanas Subačius. - Vaikuti!
- Nieko, - murma Liucija Majevska. - Nieko, nieko.
Jaučiu, ji už mane. Tik ir jai liūdna, kad taip. Kad Vyras su
Galifė jau niekad nebegrįš, kad aš geriu stiklinėmis, kad ponai
artistai susipyko... Ir kad tas pliuškis Subačius amžinai pliur
pia niekus. Teisybė, jis visada užsimoka, bet niekad nepavai
šins kito, ne tos mados. O dar musės zyzia, prilipę prie gelto
no kaip viržių medus musgaudžio palubėje - rodos, smegenis
kas gręžtų! Nemiela, viskas nemiela!
- Gal jūs man... tą skrybėlę, - sako man Liucija Majevska. Vis šioks toks atpildas būtų...
Man rodos, ji norėtų pasakyti - „prisiminimas", nors sako
„atpildas". Tai jau ne! Skiybėlės nieku gyvu neatiduosiu, nors
ir labai gerbiu pani Liuciją.
- Kada nors, - sakau švelniai, - gal net po daugelio metų, aš
ateisiu ir užmokėsiu už tuos tris stiklus ir silkę, paminėsit ma
no žodį! O dabar negaliu, ne...
Liucija Majevska tik liūdnokai palinguoja - ji gera moteris
ir viską supranta. Mano: žinoma, vargšui studentui tokia skry
bėlė pravers, tegul turi sau... Aš net tos bjaurios plunksnos ne
traukiu iš po žalio kaip salotlapis kaspino. Tegul taip ir lieka
visiems laikams. „Amžinai" aš nesakau.
Toji skrybėlė su manimi po šiai dienai. O viso kito - nebėr.
Seniausiai nebėr „Totorinės". Kadų kadės praradau mylimą
ją. Neseniai visiškai atsitiktinai patyriau, kad vos prieš metus
Kielcuose pasimirė Liucija Majevska, buvojau senokai ten per
sikėlusi. Viskas pradingo! Liko tik ta skrybėlė, kurią užsivo
žęs ant savo jaunos, pakaušusios galvelės tą vakarą išsvyra
vau pro „Totorinės" duris. Galvelė po skrybėle zvimbė kaip
linksmas spiečius. Rainas mėnulis kabojo virš Liejyklos gat
vės, tiesiai virš mylimosios balkono. Salia jo spindėjo perma
tomas debesėlis - visai kaip Vyro su Galifė išpūstas dūmas.
Mylimoji, pagalvojau tada, tu tikriausiai jau pasimeldei ir ver
ki, liūdėdama manęs, ir pasitaisęs tą gerokai per didelę skry
10-407
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bėlę, nuėjau pastovėti po balkonu, nuo kurio taip neseniai skrie
jo gražūs burbulai, štai, menu, aš stoviu - dantyse cigaretė,
rankos kišenėse - nagi, prieikit kas, jei norit, pabandykit! Jau
buvau bešvilpiąs sutartą melodiją: mieloji, aš čia, aš niekur ne
pražuvau! Bet į balkoną išėjo mylimosios tėvas - irgi, beje, ar
tistas! - užsikvempė ant turėklų, žvilgtelėjo žemyn, ir nepaži
nęs manęs - buvau juk skrybėlėtas! - riktelėjo:
- Nagi, dinkit iš čia, žmogau! Pranykit, nepažįstamasis! Jums
pačiam bus geriau, patikėkite!
Kadangi aš vis tiek niekur nesitraukiau, jis tik mostelėjo
ranka - net šiandien matau tą mostą: platų, atlaidų, o vis dėlto
beširdį! - ir vėl ėmė šnekėti. Jo balsas darėsi vis garsesnis, tūžmingesnis, ėmė net drebėti - pagaliau ir aš susivokiau: taigi jis
čia repetuoja naują savo rolę!
- Nagi, meldžiamasis! Nėra ko čia stypsoti! Gal jūs kartais
norite, kad aš pasikviesčiau žandarą? Dinkit! Panelės Miler nėra
namie - vokiškai jums sakau! Panelė Miler jau ryte sėdo į ka
rietą ir išvyko į Saksoniją? Netikit? Kaip sau norit. Bet eikit,
kartoju, eikit! Tuojau prasidės pūga, negausit vežiko! Kaltin
kit tuomet pats save, pone!
Bet aš stovėjau po balkonu, gegužės mėnesį, jau gerokai po
vidurnakčio, klausiausi įkyroko jo dudenimo ir galvojau: my
limoji mano, tu jau pasimeldei, jau paverkei, mane prisiminei
ir vėl pamiršai, o aš stoviu su svetima skrybėle po tavo balko
nu, po mėnuliu, po tavo repetuojančiu tėvu...
- Paskutinį kartą sakau - eikit! Žandaras jūsų tikrai nepa
glostys! Panelės Miler nėra ir kam kam, o jums jos daugiau
nebebus!.. Kils pūga... vežiko negausit...
Ir taip toliau. Vėliau neretai pagalvodavau - va, išmuš ma
no valanda, pasisiūdinsiu galifė, nusipirksiu peiliuką su yla ir
grąžteliu... mylimoji gal numegs megztinį su baltais briedžiais...
Deja. Per visas suirutes ir negandas, prasidėjusias aną tolimą
vakarą, išliko tik toji skrybėlė... Juk tą patį vakarą supratau,
kad mylimoji mane paliks, kad niekas nebepūs nuo balkono
rausvų muilo burbulų, kad aš ir kitąkart nuėjęs į „Totorinę" ar
užsukęs kur kitur, paprašysiu stiklo pilkosios degtinės. Todėl
geriau jau man iš tiesų nestovėti nei po mėnuliu, nei po balko
nu... tuojau prasidės pūga...
I4r>

Kai kartais nuvažiuoju prie juros - vis rečiau ir rečiau - dai
rausi: gal čia išvysiu Vyrą su Galifė? Tokie ilgai gyvena - jei
nemiršta jauni, dar pusšimtį metų neina nei jaunyn, nei senyn.
Dairausi ir kituose miestuose, kaimuose, paplentėse, užkan
dinėse, brisdamas per rugius ar irdamasis valtele į ežero ky
šulį, kur stūkso mūrinė Mišrių prekių krautuvė, šimtus vyrų,
mūvinčių galifė, sutikau per tuos metus. Ir kariškių, ir civilių.
Ir net su auliniais. Ne, vis ne jis, ne tas. Atvirai šnekant, aš
kremtuosi, nors ir mažiau. Esu mat įsitikinęs, kad jei ne tas
Vyras su Galifė, tai ir mylimoji nebūtų manęs palikusi, ir veži
ką aš būčiau gavęs, o ir visa kita...
Nelabai seniai aš vis dar stabtelėdavau ties tuo balkonu Lie
jyklos gatvėje. Naiviai tikėjau, kad jis, Vyras su Galifė, kada
nors čia dar ateis. Kaip nusikaltėliai grįžta į nusikaltimo vietą.
Veltui! O juk galėjo grįžti, bent tų burbulų pasidairyti!
Dabar jau vis rečiau gatvėje pastebiu galifė. Dar rečiau galifė ir briedžius drauge. Nebent išvystu tokių portretų primityvistų vernisažuose. Suprantama, aš žinau, kad ir galifė, ir
briedžiai tam tikra prasme vėl sugrįžo į madą, bet aš ilgiuosi
t i k r ų galifė ir t i k r ų briedžių! Nejau tas Vyras su Galifė
nepaliks manęs ramybėje iki karsto lentos? Kuo toliau, tuo la
biau visi pagyvenę vyrai man darosi vis panašesni į aną iš „Totorinės", tą, kurį sutikau prieš trisdešimt jau metų. Ko gero,
vienas jų ir yra tasai tikrasis šelmis, kurį vaikiausi po man ap
rėpiamą pasaulį.
Traukia jis mane, kad ir nesumokėjo tąsyk už tris stiklus
degtinės ir silkę su svogūnais. Užkalbint pirmą pasitaikiusį ir
tiesiai paklaust nedrąsu, kitas gali ir įsižeist. Antra vertus, ši
taip lieka bent menka viltis - vieną kartą gal sutiksiu ir atpa
žinsiu tikrąjį?
Kartais, užsitupėjęs namuose, imu ir nupūtęs dulkes užsi
dedu tą senutėlę skrybėlę. Tada sėduosi į krėslą ir įsigrūdu į
medinį kandiklį baltą cigaretę. Užsidegu ją ir bandau pūsti dū
mų žiedus. Kaip anuomet tas Vyras su Galifė. Patikėkit - kar
tais man pavyksta išpūsti net trejetą tokių gražių žiedų, bet
pūstelėti pro juos tiesų ketvirtąjį - niekuomet! Vis prošal, vis
netaikliai - tie žiedai vis juda! - viskas kaipmat susidrumsčia,
nuotaika taip pat. Lieka tik prirūkytas kambarėlis, žemas krės
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las, krūvos senų žurnalų ir skersvėjis tuščiuose alaus bei vyno
buteliuose. O kai jau neapsikentęs praveriu langelį, dūmai ne
noriai plūsteli laukan ir, žiū, po valandėlės susirango aplink
Mėnulį. Aš ilgai stoviu ir žiūriu. Mėnulis vis toks pat - rainas
ir truputėlį šelmis - kaip ir anais, truputėlį išgalvotais, bet to
kiais puikiais laikais...
1992
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...o vieną kartą - vasara jau nokino savo mėlynes ir avietes gal prieš ketvirtį amžiaus mudu grįžome iš naktinio žygio. Grį
žome dviese ir paryčiu. Prigulę ant lazdynais ir aukšta žole apžėlusio Dailidės ežerėlio kranto, užsnūdom - tu atsirėmusi į sma
luotą eglę, aš tiesiog išsitiesęs aštriose viksvose. Taip mudu ir už
klupo rytas - šviesa, paukščių klegesys, į uogas susirengusios mo
terys, berniūkščiai, pasklidę pjauti lankų ir meškerykočių.
Mudu snūduriavome po ilgos žygio nakties, visi garsai ro
dėsi tarsi sklinda iš anapus, iš už nematomos ribos; jie mums
visiškai nekliudė, veikiau ramino: viskas gerai, judu čia ne vie
ni, nebijokit. Bijoti tikrai nebuvo ko, bet saulei jau kiek įšildžius
mūsų krantą ir seklų vandenį, prasidėjo koncertas. Tu pramer
kei savo melsvą kaip bluki žibuoklė akį, Mestelėjai į mane dar
mieguistu žvilgsniu ir paklausei: jau eisim? Ne, papurčiau gal
vą, kurgi? Koncertas tik prasideda, o mudu esam užėmę pačias
geriausias vietas, gulėk. Betgi jis tęsis iki sutemų, suirzai tu, o
temsta pats žinai kada. Beveik vidurnaktį. Net ir nesutemsta
kaip reikiant! Viską žinojai, gudri tuomet jau buvai, tikras gam
tos vaikas treningo kelnėm ir geltonu megztiniu.
Bet tikrai - pačios trumpiausios naktys. Tai kaip? Eisim, ar?..
Tu prisislinkai artėliau, prigulei šalia ir susidėjai rankas už gal
vos - kine taip buvai mačiusi, o ir patogu. Norėjau kyštelėti
savo ranką į tavo užantį, bet susivaldžiau - pro lazdyno lapus
į mudu žvelgė vaikas. O koncertantai nesivaržydami jau deri
no balsus ir instrumentus, jau gerą pusvalandį derino. Žvel
gei į mane melsvu žvilgsniu ir tarsi maldavai - einam, einam...
aš viena namie, eime. Neini? Na žinokis, neinam!
Ir tą pačią akimirką sugriaudėjo uvertiūra - prasidėjo tikra
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sis koncertas. Reikėjo gerai įtempti klausą, kad pagautum vi
sus drovoko ir tęsiamo varlių kurkimo niuansus. Miško eže
rėlyje jų gyveno bent pusmilijonis, varlės kurkė pasikeisda
mos, taupydamos balsus ir artikuliacinę bazę - neliko nė men
kiausios abejonės, kad koncertas užtruks iki vėlumos. Gali eit,
pasakiau, niekas čia tavęs nelaiko. O ir durų nereikia trankyti
- tipu tapu takeliu ir viskas. Eik, eik, paraginau, aš klausysiuos
koncerto. Per visą dieną - tu pašokai net. - Iki vakaro? Taip ir
drybsosi čia? Net valgyt neisi? Pažiūrėsim, atsakiau, o dėl val
gio nesuk galvos. Nori valgyt? Tuojau parinksiu mėlynių. Ar
ba aviečių, kaip nori? O gal pageidautum dar jaunų kiškio ko
pūstų? Arba pušelių ūglių, jie saldūs? Kaip cukatai, ar kas, net
nežinau. Tai gal neik ir tu?
Tu pagrasinai smaluotu pirštuku, pakštelėjai man į skruostą
ir vėl užsnūdai. Tikriausiai mylėjau tave ar bent norėjau mylėti.
Varlės kurkė vis garsiau ir drąsiau, bet taip monotoniškai, kad
bet ką užmigdytų. Žinojau -fortissimo jos pasieks apypiete, tuo
met jų kurkimas girdėsis per rusišką varstą. Tolimas vienodas
gaudesys - įkyrus, beveik vientisas, melancholiškas. Bet gulint
po naktinio žygio ant Dailidės kranto, vaikant nuo tavo veido
museles, o nuo plikų blauzdų rankiojant skruzdės, turi gražaus
laiko, tad gali išgirsti ir subtilybes, niuansus, varlių tautos skun
dą dėl šio pasaulio netobulumo, iš anksto nujaučiamos liūdnos
baigties. Tai buvo vienas iš paskutiniųjų koncertų aną tolimą
vasarą. Toli gražu ne paskutinis, bet gastrolės jau ėjo į pabaigą.
Varlės kurkė gamtos liepiamos, o skundėsi, ką besakytum, dėl
viso pasaulio neteisybių. Tu miegojai. Saldžiai tikriausiai. Ne
juokas - visą naktį ant kojų. Aš buvau kiek nusnūdęs pasaloje mudu juk ėjome prie šernų girdyklos žiūrėti šiųmečių paršiukų
ir vos jų nepražiopsojom. O dabar miegojai: svajingai kurkiant
varlėms, už Dailidės - irgi monotoniškai - pupsint lentpjūvės
gateriui, šalia ulbant strazdams, o nuo tako iš tranzistoriaus ply
šaujant jaunutei Mirėj Matjė. Ji jau buvo pramokus dainuoti vo
kiškai: Ganz Paris ist ein Theater! Und dort spielt ein c'est la
vie! Bet varlės nustelbė ją. Nustelbė ir gaterį, ir strazdus, ir šū
kaujančius lazdynuose vaikiūkščius. Aš nuėjau prie vandens jis buvo rudas, šiltas ir negilus. Tikras koncertinis vanduo. Aš
treptelėjau koja - kelios orkestrantės stryktelėjo į gelmę, suglau
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dusios kojytes atsisuko į mane ir, vos iškišusios iš vandens var
liškas bumas, muzikavo toliau - kaip joms ir nepabosta, pagal
vojau. Kaip joms nepabosta kurkti, dejuoti, skųstis, mirkti šioje
rudoje baloje ir leisti kurkulus? Juk nujaučia tikriausiai savo
f i a s c o - vieną dieną visi koncertai baigsis! Gal todėl ir kurkia
iki pat vidurnakčio? Man pasirodė, kad ties musų krantu, kaip
tik ties mūsų egle, orkestras buvo sutelkęs tikrus virtuozus karts nuo karto išgirsdavau aiškiausią dejonę, prašymą išklau
syti ir netgi slopią raudą.
Tu miegojai. Prisižiūrėjus geriančių šerniukų, galima ir pail
sėti. Žalvarnis, nutūpęs ant kresno ąžuoliuko šakos, ilgai žvelgė į
tave, paskui staiga pyptelėjo savo puikią uodegą ir nuskrido. O
į varles niekas nekreipė nė menkiausio dėmesio - nei uogaujan
čios mergytės, nei prošal su daina pražygiavęs vaikų darželis,
vedamas lieknos kaip smilga auklėtojos Margaritos: auksinių jos
kasų ir vapsvos liemens pavydėjo viso miestelio merginos.
Vaikučius kur kas labiau stebino mieganti po egle būtybė tu. Domino tavo žalia brezentinė striukė, kelnės su kišenėmis
žemiau kelių, atmesta šalin ranka su be garso tiksinčiu laikro
dėliu. Net Margarita stabtelėjo, užsižiūrėjo ir, sviedusi per petį
savo sunkią auksinę kasą, pasivijo mažylių vorą. Varlės niekam
nerūpėjo. Gateris trumpam nutilo. Paskui krioktelėjo su tokiu
įtūžiu, kad nustelbė ir varles, ir Antano Baranausko gatve rie
dantį vilkiką - ant platformos tamsavo kariškas šarvuotis.
Prisirinkau aviečių, mėlynių, paskabiau kiškio kopūstėlių
ir palaužiau pušelių ūglių. Mums nebegrėsė nei skorbutas, nei
avitaminozė. Prošal ėjęs Bernardas Ragelis pavaišino mane ci
garete - paėmiau dvi, jis nesupyko. Gyvenimas atrodė gražus,
saulėtas, sotus ir netgi prašmatnus. Melsvas mano išpūstas dū
melis lėtai pakilo virš lazdyno krūmo, po juo gulėjai tu. Jau
nebemiegojai. Aš rūkiau, tu kramsnojai ūglį. Per lūpas dryktelėjo žalia sunka. Gyventi buvo įmanoma. Gateris nutilo, o
vilkikas seniausiai nuburzgė savo keliais. Varlės artėjo prie kul
minacijos - tuoj tuoj pasigirsfortissimo. Koncertą kiek sukliudė
raudona ugniagesių mašina - į savo rezervuarą siurbė drums
tą Dailidės vandenį. Tam reikalui gaisrininkai buvo surentę
specialų privažiavimo tiltelį. Galbūt į rezervuarą pakliuvo ir
kelios žioplesnės kurkikės.
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Aš atsegiau tavo marškinius ir uždėjau ranką ant mažytės krū
ties. Nebuvo ji tokia jau maža - kaip dvi viena ant kitos sušoku
sios varlės. Vos tilpo į saują. Mano delnas tirtėjo - taip šokinėjo
tavo širdis po plona, veik permatoma oda. Bet tu jau susiglobei
savo marškinius, prisidengei varlišką nuogumą ir pasakei: dur
nas tu, baiki Nepiktai, tiesa, bet pareiškei, kad tau nusibodo ir tu
eini namo. Ne, ne, grįšianti ir galbūt atnešianti man ką valgyti
Dar atnešianti laikraštį ir radiją. Radijo tai ne, pasakiau. A, susiprotėjai tu, - koncertas! Taip, atsakiau - concerto grossol
Ir nuėjai į vėl užkaukusio gaterio pusę. Ten, matyt, pasi
baigė pietų pertrauka. Dvelktelėjo vėjukas, atnešė iš ten sakų
ir pjuvenų dvelksmą. Paskui užkvipo benzinu ir alyva.
Varlės, pagalvojau išmintingai, kurkdavo ir tada, kai ne
buvo jokios civilizacijos. Gaterių, vilkikų, vaikų darželių, gais
rininkų... Tebekurkia, ir kurks, kai mūsų nebebus! Išsitiesiau
po lazdynu: taku jau grįžo darželinukai su Margarita. Dainuo
dami, žinoma. Išsiskyrė sodrus Margaritos sopranas. Dėl šito
soprano iš proto kraustėsi gera šimtinė įvairaus amžiaus mies
telio vyrų. Buvau beužsnūstąs, bet pažadino vyriški balsai. Kitų
vyrų balsai, ne tų, kurie alpsta dėl Margo mecosoprano. Juste
jutau, kaip jie taisosi krūmuose, visai netoli manęs, ir be jokio
piktumo keikiasi. Skimbtelėjo atsargiai į žolę guldomi bute
liai. Vyrai sududeno, o aš girdėjau kiekvieną jų žodį. Pažinau
kai kuriuos iš balsų. Bet neišsidaviau - gulėjau nė nekrustelė
damas. Jie pasakojosi savo neįmantrius nuotykius, gyrėsi sėk
me tarp parko mergų, paisė, kad būtų geriama iš eilės, o apie
varles, žinoma, nė žodžio. Ką čia varlės! Aš kyštelėjau basą
dešinę koją ir pakrutinau pirštus. O, nustebo vienas, iš kur tu
čia? Nori vyno? Išgėriau artipilnę stiklinę rausvo vyno ir vėl
priguliau. Varlės pasiekė fortissimo, dabar jau nebuvo ko abe
joti. Tau jau buvo pats laikas sugrįžti, bet negrįžai. Tas pats
vyrelis atnešė man dar vieną stiklinę. Mes vis tiek neįveiksim,
sakė jis, kam pražūti geram daiktui? Tylom išgėriau ir pakilęs
nuėjau už pusšimčio žingsnių po kitu lazdynu. Bet prieš tai prie
pat vandens pasigavau didžiulę varlę. Ji buvo apsvaigusi nuo
savo muzikos, o gūžys nuo tokio ilgo muzikavimo - net pamė
lęs. Varlė - mano belaisvė! - žvelgė į mane taip niūriai, kad, ne
išlaikęs jos žvilgsnio, apverčiau gyvūnėlį ant nugaros. Balkšvas
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varlės pilvukas neramiai kilojosi Visai kaip tavo, dingtelėjo man,
o tavęs vis dar nebuvo. Saulė tvieskė tiesiai į tą pilvuką. Jis kilo
josi vis smarkiau. Pasilenkęs aiškiai išvydau, kaip teka varliš
kas kraujas Didžiuoju Kraujo Apytakos ratu. O gal varlės krau
jotaka kitokia nei mūsų? Tai vynas kaltas.
Balsai krūmuose nutilo - vyručiai tikriausiai sumigo. Var
lės tebelaikė fortissimo, vanduo net virė nuo galybės jų kūnų.
Visas demografines problemas jos sprendė čia pat, Dailidėje.
Tu dar buvai kažkur pakeliui pas mane. Gal ties senąja gelžkelio stotimi, o gal jau ties lentpjūve. Kažkurią akimirką aš net
pamiršau tavo vardą, taip buvo žalia ir svaigu. Tik kai viršum
Dailidės iš pūkinio debesies išniro du sklandytuvai, prisimi
niau. Tu jau seniai turėjai pasirodyti. Nusiskyniau kelias rūgš
tynes, dar neperaugusias. Dabar man pasirodė, kad aš pats
kurkiu - ausyse net spengė. Gateris kaukė-kaip pašėlęs. Iš Ry
tų ėmė slinkti juodas piktas debesiukas. Abu sklandytuvai grei
tai nėrė į šalį ir netrukus pranyko iš mano akiračio. Tikriausiai
nulėkė j savo lizdus ant Nemuno kranto, nusišypsojau. Kaži,
ar ten, žydrynėje, girdėti šitas kurkimas? Jeigu taip, tai jį girdi
ir ponas Dievas su angelais? Ir tada aš užgirdau kitą orkestrą labai dar toli. O gal tai buvo vakarykščio orkestro garsai, tik
dabar atsimušę į šiandieną? Kas dabar žino! Kažką vėl laidojo.
Orkestras artėjo labai palengva. O tu, nešina lauknešėliu man,
ėjai dulkėta Gardino ar Seinų gatvele. Tokia duobėta ir negrįs
ta. Bent turėjai eiti. štai trenkė lėkštės! Kažką lydėjo tokią tvan
kią popietę. Kai ano orkestro garsus pradėjau visiškai aiškiai
skirti nuo varlių kurkimo, pučiamieji nutilo. Pailsės ir vėl rėš
iš naujo. Kaip suderėta. Bet ilgai laukti neteko - jie užgrojo tą
pačią akimirką, kai kitame Dailidės krante išvydau tave - sto
vėjai eglaitės paunksmėje su gelsvu sarafanu ir iš tolo žvelgei
į mane. Staiga orkestras trenkė taip garsiai, kad varlės iškart
užtilo. Nesinorėjo net tikėti - ar tikrai?
O iš gatvės posūkio išlindo gėlėm apkaišytas atviras sunk
vežimis. Iš paskos jam einantys žmonės buvo panašūs į dide
lius juodus vabalus. Oras virpėjo nuo tvankos ir kartkartėmis
atrodė, kad procesija stovi vietoje. Pratisai sukaukė lentpjūvės
sirena - kartais ir jie pagerbdavo velionį. Paskui - kurčia tyla.
Nei orkestro, nei varlių. Nežinau, gal čirškė žiogai, bet aš jų
153

negirdėjau. Tu priėjai irgi tylėdama, tylėdama prisėdai šalia.
Tvinkčiojo kažkokia gyslelė tavo smilkinyje; aš nusigręžiau.
Paėmiau gertuvę ir užsiverčiau - ką gi tu čia atnešei? Vynas,
tyliai nustebau, vynas, na ir gerai. Tu ničnieko nesakei.
Varlės tebetylėjo, nors tą žmogų tikriausiai jau spėjo už
kasti. Tylėjo ir tuomet, kai mudu pasukom prie Nemuno - tu
žūtbūt norėjai man parodyti, kad jau įstengei nuplaukti septy
nis metrus pasroviui. Kodėl jos nutilo? - netikėtai paklausei.
Gūžtelėjau ir atsukau gertuvės kamštį. Jos kvailos, pasakiau
paskui ir užsukau gertuvę.
Kai grįžom išsimaudę, varlių nė garso, nors paprastai to
kiu metu jos tik įpusėdavo concerto grosso. Gal nuvargo? Gal
kalta buvo žmogui nejuntama oro permaina? Bet kažin. Kai
mes atėjom į tavo namus prie miško ir išsitiesėm po obelim
šalia sūpynių, man pasirodė, kad jos vėl kurkia. Kurkia? - pa
klausiau. Vaidenasi jau! - nusijuokei. O aš vis klausiausi - kur
kia, nekurkia? Toks tolimas, monotoniškas, net maudžiantis
garsas. Nesuprasi - varlės ar pučiamieji?
Sutemus šokių aikštelėje tarp pušų šaunūs vyrukai šokdi
no Margaritą. Dabar ji buvo išsileidusi savo kasas. Aš irgi bū
čiau norėjęs su ja pašokti, bet tu stovėjai greta ir laikei mano
ranką. Paskui lėtai uždėjai ją ant savo šlaunies. Tu viską su
pratai! Žmonių šokiuose buvo taip tiršta, kad niekas net norė
damas nebūtų pastebėjęs, ką veikia mano ranka. Ir čia daina
vo Mirėj Matjė: Es geht mir gut, merei cherie! Es geht mir giit,
das macht die Liebe!
Mudu nė nesitarę išėjom iš aikštelės ir pasukom prie Daili
dės. Po tuo pačiu lazdynu sugulę klausėmės - bene jos vėl pra
dės? Tavo pilvukas žvaliai kilojosi ir kilojosi. Kaip tos belais
vės varlės dieną. Merei, cherie! Jutau, kaip srūva kraujas Di
džiuoju Tavo ratu. Gyvenimas atrodė ne tik pakenčiamas, bet
ir svaigus. Jutom - kada nors sustos ir mūsų kraujas, bet dabar
buvo nebebaisu. Tyloj viskas atrodė kur kas reikšmingiau, net
mūsų laukiantys dešimtmečiai. Net tokie paprasti galvojimai.
Ką sakai? - negarsiai paklausiau. Nieko, sumurmėjai jau pro
miegus. Paukščiai, atrodo, irgi miegojo.
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novelė

Ir daugiau nė žodžio, miela!
Prišnekėjom naktį pilną.
Tamsią naktį prie fontano
Kaulai ir draugai vaidinas...
1969

Fons,fontis - šaltinis, šaltinio. Casus Cenityvus. Gyvas, si
dabruojantis, mirgantis šviesoj, vaizduotę ir slėpsnas dirginan
tis reginys. Jokios politikos. Arba - beveik jokios.
Mūsų Fontanas: neaukštas, apvalus, su cementiniais bum
bulais, simetriškai išdėstytais baseino centre. Greta - mediniuo
se, iki pusei vandenin panirusiuose vazonuose - vandens au
galai. Ne egzotai - tokie želia ir paprasčiausioj kūdroje. Jokių
figūrų ir alegorijų. Ne Briuselis čia. Ne Roma. Net ne Peterhofas. Pradedančiųjų poetų dėmesiui: fontanas rimuojasi su - An
tanas, Džonotanas, montana, santana. Iš bėdos tinka: sutana,
nirvana, tvanas etc. Rimuojasi kaip Milda su Matilda. Kaip lietis
ir mylėtis, šlapias ir lapas. Rimai nudėvėti, nuzulinti... „nebe
ateis daugiau Juozulis, nebeateis ir nepazulins!"... Taigi, rimai
nudilinti, Antano su Milda seniai čia nebėra, o lietis ir mylėtis
niekas nebeturi jėgų. Tik šlapias lapas plūduriuoja baseine. Ir
spygliai, kurie rimuojasi su „naglai". Bet „naglai" juk baisus
rusicizmas! Taip, ir dar koks! Bet juk ir mūsų miestelio rusai
sekmadieniais ateidavo paspoksoti į trykštantį fontaną, pa
spjaudyti saulėgrąžų ir pasidžiaugti gaiviu pušyno oru. Stalicose ir vol. paselenijose fontanų niekas nebuvo regėjęs, ten jie
nepopuliarūs. O mūsų Fontanas stovi ir veikia nuo kokių 1937
metų. Matot kaip!? Visame pasaulyje tuo metu siautė baisi kri
zė, nedarbas, o mūsų savivaldybė, kad ir neturtinga, pastatė ir
įrengė parke Fontaną! Kad ir kuklų. Kad ir nė iš tolo neprilyg
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stantį Trevi Romoje ar Neptūnui Berlyne. Pastatė vadinamaja
me miesto sode, pačiame jo geometriniame centre. Per 119 met
rų nuo trimituojančio Angelo, mūsų neprigulimybės simbo
lio. Nuogų faktų karkasą užliejus tykštančiais vandens purs
lais, sidabruojančiais žaroje, pasakoti būtų galima kokį pus
metį, būtų ir apie ką. Tik tiek laiko šįkart aš neturiu. Vienu
atpūčiu noriu papasakoti ir apie Angelą, o jeigu liks laiko, tai
ir apie Dailidę. Bet pirmučiausia Fontanas, šit:
...miesto sodo sargas įlenda į medinį kioską, pasilenkęs ka
ži ką pasuka ar atsuka ir... Fontanas ima šniokšti, ūžti, šnekėti,
trykšti, plūsti. Bet ne iškart. Iš pradžių kliūsteli neaukšta ir ne
labai tyra čiurkšlė, suvilgo bumbulus, hidrofilinius augalus.
Čiurkšlė pulsuoja: ji pašokinėja saikinga amplitude/ jau, ro
dos, užges, bet po akimirkos akinanti srovė muša jau kone iki
pačių pušų viršūnių, šauna į šėmą Pietų Lietuvos dangų, pra
muša jame apvalią skylę, ir jei turėtum jėgų, drauge su Ange
lu galėtum įskristi į dangaus priemenę. Ak, kaip šauna! Per
pusmylį girdėt - Fontaną paleido! Žmonės meta ravėję dar
žus, meškeriotojai palieka užmestas meškeres, net ponas bur
mistras, „Lietuvos aidu" nudobęs musę, pasikaso pilvą ir mur
ma: reikia eit!.. Greičiau! Spektaklis truks vos pusvalandį - sro
vę reikia taupyt.
Fontanas veikia! Miestelėnai plūsta iš visų šonų. Juk sek
madienis! Fontanas paleidžiamas tik savaitgaliais ir švenčių
dienomis. Na, vasarą gal ir dažniau. Orūs žmonės neskuba,
bet jaunuomenė lėkte lekia. Aplink Fontaną plūktas takas/ ve
ja ir rožynas. Čia miesto epicentras. Suolai aplink - balti kaip
skiepytos alyvos. Tokie pat orkestrantų švarkai. Kuplios aka
cijos ir auksiniai pušų kamienai gražiai paryškina kuklų pro
vincijos grožį. Skrybėlaitės, uniformos, skėčiai irgi šį tą sako.
Orkestrantai pasirodo medinės estrados scenoje - juos pa
žįsta visas miestas. Pavakarės saulėj blizga dūdų varis. Orkest
ras sėdasi ant naujų, dermantinu apmuštų kėdžių. Tokiom va
landėlėm mūsų nedidelis miestas pasijunta ir oresnis, ir geres
nis. Numojama į skriaudas, susitaiko priešai, mylimieji iki bal
tumo spaudžia vienas kito pirštelius. Glebia rankute mosteli
dirigentas - miesto sode prasideda tikrasis vakaro gyvenimas!
Fontanas muša, švirkščia, šniokščia, orkestras griežia. Susting
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sta kepėjai, ugniagesiai, paštininkai. Gimnazistai ir jų rūstūs
mokytojai. Akis trina policininkai ir pulko ulonai. Ponas Ku
raitis sako ponui Mikulėnui: Ko norėt! Europa!
Valsas - „Gražu pas kareivius". Polka. Valsas „Plaukia sau
laivelis". Umpapa! Umpapa! Plaukia sau laivelis. Popierinis
laivelis Fontano baseine. Dar vienas. Plaukia du laiveliai pilia
kalnio link. Berniukas su jūrinike persisveria per kraštą, ban
do vieną ištraukti ir pats paslydęs įkrenta. Pats ir išsikapsto.
Kam juokas, kam daug ašarų. Sugadintas visas sekmadienis,
o jam ilgai ruoštasi. Juk žadėjo fotografuot, užtat ir aprengė
jūrininko kostiumėliu.
Fotografas tuo tarpu traukia gimnazistes. Fone - Fontanas
ir Angelas. Merginos tokios rimtos, kad, rodos, nusifotogra
fuos ir iš parko patrauks tiesiai į vienuolyną. Niekad nebegrįš
nei į šį sekmadienį, nei į žalią gimnaziją. Bet šelmis fotografas
švilpteli trelę, praneša apie visiems gerai pažįstamą paukščiu
ką, kuris štai purptelės iš objektyvo ir merginos pražysta kaip
rožės. Gal tiktų ir kitas palyginimas - kaip saulutės, pienės,
gaivios alyvos - bet juk vos už kelių žingsnių žydi puikios,
išpuoselėtos rožės. Rozariumas, jau sakiau. Parko, miesto ir
kiekvieno piliečio pasididžiavimas. Sargui tai didžiausias rū
pestis. Ypač naktį. Ir paryčiais net.
Vėl „Plaukia laivelis". Daugiau orkestras dar nelabai ką ir
moka. Nieko, išmoks dar. Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios
dar liko šiek tiek laiko ir repeticijoms.
Vieną naktį fontano kraštus apsėda artistai iš Kauno. Mo
terys sumerkia basas kojas į drungną baseiną. Jos irgi hidrofilės. Vyrai pusbalsiu dainuoja. Artistai! Jie geria alų, geria vy
ną ir arielką. Ir dainuoja dainuoja. Paskui sulipa į prie Angelo
laukiantį autobusą su „snukiu" ir lėtai, beveik be garso, išva
žiuoja į savo Kauną. Gastrolės baigtos. Paskutinis Kazio Bin
kio „Atžalynas" provincijos scenoje. Rytoj jau karas.
Pirmąją karo naktį Fontanas švirkščia kone iki debesų, bet
miestas vis tiek dega. Kitą dieną nusiskutę VVehrmachto ka
rininkai vaikšto po parką ir stebisi: „Springbrunnen? Hier? In
der Heide? Phantastisch!" Wehrmachto orkestrai moka groti ga
lybę puikių maršų, bet kolei kas groja tik: „Es zittem die morschen Knochen der Welt vor dem grossen Krieg!" Grįždami po
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kelerių metų, jie nebesuspėja sugroti nė vieno. Vokiečiai dar
spėja išsprogdinti paštą bei tiltą, o prie Fontano jau fotogra
fuojasi raudongvardiečiai - jų orkestras trenkia „Katiušą" ir
„Amūro bangas". Po to - „Mandžiūrijos sopkos", kai kam irgi
labai gražu. Parkas pilnas žmonių, daugiausiai nepažįstamų.
Dar orkestras, šįkart - „Proščianije slavianki". Visi suoleliai ap
sėsti kareivių* ir mergų. Kareiviams parduoda tik alų, bet jie
apspangę nuo degtinės, kurią sprogsta už išviečių po alyvom.
Ar už tai kariauta?! Parke - batų tepalo, solidolo ir alyvos dvelk
smai. „Trojnoj" = „Trejos devynerios". Ir visa tai ilgam. Par
kas, orkestras, šokiai, nuožmios muštynės su „mestnoje naselenije". Kastetais ir diržais. Tavaruojant akyse, Fontanas muša
iki Paukščių tako. Kraujo takas - iki akacijų gyvatvorės, čia „Meilės kampelis", oficialiai taip vadinasi. Kraujo takas, antra
grupė. Žaizdas nuplausim vandeny. Žaliais šilkais aprišime.
Daina apie hidrofiliją. Fontanas tebetrykšta it fantomas ir, pa
sak radijo bei laikraščių, viskas ramu. Politinės padėties kaipo
tokios nėra. Vien tolydžio augantis klestėjimas. Fontanai iš tri
būnų. Kapitalizmo Hidra mūsų Fontane negyvens! Hidra, mat,
vandenų gyventoja. Bet pabandyk kam užsiminti apie raudo
nąją Hidrą! Visa kita - iki dangaus. Klaidingai suvokta hidrofilija stumia žmogų į liaudies priešų glėbį. Kaip aplink vien
Laimėjimai ir Pasiekimai. Nėr čia ko šaipytis! - širsta buvęs
partizanas Kacvingelis. Ar prie Smetonos darbininkas galėjo
ne tik pats gert alų, bet dar ir kitam užfundy t? Taip, alaus kiek
nori. Jam virti irgi reikia gero vandens. Tik į būdelę lakstyt
toloka. Vis pro Fontaną. Alus alus alus. Fontanu. Iš gerklės,
kai daugiau nebetelpa.
O fotografui darbo vėl iki kaklo - paukščiukas vos spėja iš
objektyvo ir atgal. Prie Fontano fotografuojasi abiturientai ir
seminaristai dviborčiais švarkais. Mat visai netoli seminarija.
Tik, žinoma, ne kunigų - mokytojų. Fotografuojamasi dažniau
siai po sėkmingai išlaikytų egzaminų. Prieš „dembelį" trau
kiasi seržantai ir jefreitoriai. Jų antpečiai juodi kaip Donbaso
anglys. Tankistai. „Trys tankistai traukė dantį vištai, jiems pa
dėjo tankų brigada!" Ir už tokias daineles gali kliūti, oi gali!
Tri tankista. Ryt jau namo. „Sudie, Alytus, ir gatvės plačios,
sudie, mergytės, kur duoda stačios!" Fu, kaip negražu, bet už
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tokias blevyzgas nebent koks Smetonos laikų inteligentas su
bars. Bet tokių jau nebedaug čia.
Priverkt galėtum tą Fontaną, kad tik vėl būtų Lietuva! - ty
liai sako ponas G. pats sau. Bet kam reikia, tas užgirsta. Vieną
negražią dieną poną G. pasikviečia į puikius namus netoliese
parko. Pro kabineto langą matyt, kaip tebetrimituoja Angelas,
netrukus neliks ir jo. Tai ką, sako mėlynas munduras su avie
tiniais antsiuvais, ašarot, pone G. įsigeidėt? Nu, į Sibirą mes
jau nebevežam, limitai baigėsi. Tai ką dabartės su jum daryt?
Ponas G. graudžiai šypso, rodos, jis iš tikrųjų tuoj pravirks.
Gal šitie vyrai jau ir svetimas mintis girdi? Bet yra ir kitų prie
monių, nenusiminkit, pone G.! - guodžia munduras. Ir: dink
iš akių, šikniau! Vis ne spyris j tą vietą, kur „nugara netenka
savo tauraus pavadinimo". Anot prancūzų. O kolega F. ponui
G. sako: ehė, brolau! Čia tau ne Bachčisarajus! Ten tai yra „Aša
rų fontanas". Dar Puškinas toks rašė.
Fontanas švirkščia kaip švirkštęs. Po Stalino mirties. Po An
gelo nuvertimo. Net po pinigų reformos. Tik vėlų rudenį sar
gas užsuka savo „kranelius". Mediniais gaubtais uždengia le
pias rožes. Ką ir kalbėt, čia ne Bachčisarajus. Dabar rožėms
bus šilta. Šilta ir porelėms estradoje už sukrautų suolų. Prošla
zima, proidiot i lėto, spasibo partiji za eto! - niūriai deklamuo
ja kažkoks nesusipratęs elementas.
Fontaną, sako pirmasis miesto partsekretorius, būtina kas
pavasaris atgaivint! Liaudį tai gerai nuteikia. Ir kad alaus bū
tų iki soties. Ir orkestras!
Gyvenimas eina. Kad ir subinės raveliu, anot paprastų žmo
nių. Jie lengvai alsuoja ir maukia gintarinį alų. Šoka aikštelėje,
paskui daužo vienas kitam veidelius. Vagia lentas, grietinę, pa
skui, gerovei kylant, vagia mėsą, medvilnę, atsargines dalis, vis
ką, kas blogai padėta. Taip pat ir rožes. Taip, senis sargas numi
rė, saugot neliko kam. ¥arfai, sako toks ponas Pigaga,/flr/h/!
Prie Fontano fotografuojasi nebent koks keistuolis. O foto
grafuoja tik mėgėjai, kur kas rečiau aparatu spragsi meninės
fotografijos meisteriai. Tokių mieste du. Vienas - siurrealistas,
kitas - hiperrealistas. „Istai" abu. O kiti - pesimistai, natūralis
tai, egoistai, mazochistai, kazuistai. Dar - pensininkai, buvę
stribai ir aparato darbuotojai. Štai ir visas kontingentas.
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Akše, nufotkinsiu! Kodėl gi ne? Fontanas švirkščia su dvi
guba galia. Spaudimas koks! švykščia pro visus galus. Net au
syse spengia! Primena sprogusį vandentiekio vamzdį. Užtat
veikia. Ir baseinas kaip karvučių girdykla automatizuotoje gal
vijų fermoje. Nu, tie bumbulai, žinoma, nebuvo kaži kas. Pa
tys žinojom - ne Trevi. Ne Sanssouci Potsdame. Tam tikra pras
me tik avarinis gaisrininkų rezervuaras. Pernai jame kažkas
nuskandino nėščią katę. Bet ką daryt. Ką daryt! Dabar juk jau
gali verkt, sriūbaut, kiek tik nori, ir net kitus paragint. Ką gi,
priverksim pilną, per kraštus liesis. Amžinoji hidrofilija.
Taigi, priašarosim. Turėsim savą „ašarų fontaną". Ką dar
nuveiksim? Nukrėsim rasą aplink rugių lauką. Padarysim ge
rą mauką. Kiekvienas fontanas turi savo dugną, iškilmingai
pareiškia girtuoklis profesionalas R. Bet kita vertus, sako jis
vėl, visko neišgersi. Aukso žodžiai! O, kad tas Fontano van
duo turėtų kokių gydomųjų savybių, tada kas kita. Ar bent
muštų tyra alaus versmė!
Žinot ką, vaikai? Seni, žili vaikai... Eime, gal paskutinį kar
tą nusitrauksim prie Fontano! Kol dar švykščia jis kaip spro
gus ugniagesių žama. Tai kas, kad nėra estrados, orkestro, šo
kių aikštelės, alaus! Yra vasara, alyvos, strazdai. Eime? Dar
kartą pasižiūrėsim, kaip iš objektyvo purpteli paukštukas. Ob
jektyviai svarstant, kodėl gi ne?.. Turėtų! Antai, išskrido ir nu
lėkė sau. štai ir viskas, ačiū už dėmesį. Jūsų daug, o Fontanas
tik vienas, štai ir nuotraukos gatavos. Fone - čiurkšlė, neseniai
atstatytas Angelas ir amžinai žaliuojančios... Gerai įsižiūrėjęs,
nuotraukos kraštelyje matai kitą angelą - skrendantį! O gal tai
tik dar vienas vykęs fototriukas?
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Glosteris:

O varge, varge! e
Lyras:

Mes verkiam gimdami dėl to, kad žengiam
\ šitą didelę kvailųjų sceną...#

Netikėtai pasvyra ir griūdamas suvaitoja rytinis pilies kuo
ras, pakyla auksinių dulkių stulpas, dumia į kampus abi teat
ro katės, karalius Lyras makteli stiklą portveino ir nusipurto.
Visiškai pašaliniam žmogui tai gal ir nelengva įsivaizduoti:
prasideda rytinė „Karaliaus Lyro" repeticija: sujudintos sce
nos įsčios tvoskia drėgna fanera, drobe, dažais, skudurais, tru
putėlį urinu ir dar kaži kuo, itin specifišku. Aš, laikinai einan
tis teatro metraštininko pareigas, jau sėdžiu šalia jo, Scenos
Generolo - ką čia, paties Generalissimo! - tempiu kažkelintą
rytmečio cigaretę ir pučiu dūmą burdamas: kavą Kordelija at
neš tik Jam ar ir man? Gonerilė anąkart atnešė ir man, o kai
pasilenkė puodelį pastatyt, iš griovelio tarp jos saldžių krūtų
kyštelėjo galvutę angis - aš vos spėjau atšokt. Viskas teatro są
skaita! Puodelis kavos, šleiksti karamelė ir dvi cigaretės. Esant
reikalui, viso to kada nors paprašysiu prieš vykdant nuospren
dį. Paskutinysis Metraštininko noras... Ged net rašysiu studiją
apie kasdienį artistų triūsą. „Ir su staklėm, ir su girnom...", štai kaip ji tikriausiai vadinsis.
- Ups! iPradedam! - pliaukšteli jis: Jis. Vyriausiasis. Scenos
Generolas. Generalissimas. Paprastas pavargęs žmogus. - Kur
Regana?!
*

J. Talm anto vertim as.
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Reganos nėra. Scenoje, užkopęs ant klibančio stalo, storu
lis statistas lyg kedro šakelę laiko Kordeliją. Nors ši it pūkas,
rausvas debesėlis, vyrutis pūkščia. Ak, mieliausiai sviestų ją
žemėn - pakiltų dulkių kamuoliukas, subyrėtų į druzgus tra
pūs Kordelijos kauleliai... O gal ir ne! Visos kordelijos juk ga
jos kaip pumos ar tos abi teatro katytės. Oi paleistų jis tą Kor
deliją, kiek galima laikyti? Kol Jis kavą baigs gerti? Juolab kad
visi laukia Reganos: Lyras snūduriuoja soste, Glosteris rūko
su Gonerile, abu krizena, iš abiejų artistų šnervių eina ploni
garo brūkšniai - Karalystei paskelbta blokada, visur šalta! Mes
tų dručkis trapiąją Kordeliją, bet štai laiko dantis sukandęs,
stena. Tik pabandyk! „Staltiesė - takelis!" - pasakytų jam Generalissimas ir išverstų į pirmykštę kalbą: „Skatertju doroga!"
Taigi. Statistas dėbteli į salę, kažkodėl kaltai šypteli man, pasi
taiso Kordeliją, kuri, rodos, irgi užsnūdo, bet Jis siurbteli ka
vos (aš irgi, atnešė vis dėlto!) ir pragarišku balsu užrinka:
- Stojat!
Tyčia rusiškai.
Reganos vis dar nėra. Vėluoja jau septynias minutes pasiu
tėlė!
Gonerilė sėdasi Lyrui ant kelių, žargstosi, rodo pernelyg
gražius ir stambius dantis, krizena, tarsi nebūtų jokios Bloka
dos! Man rodos, ši būtybė nė nemirktelėjusi išduotų Lyrą, Generalissimą, teatrą, tėvynę, atskleistų visas menkas šito teatro
paslaptis, bet varge, varge - nėra kam net išduot! Negi leisies į
šnekas su salės kampe tūnančiu filosofijos felčeriu Lazeriu Kar
povu? Ne, iki tokio lygio Gonerilė dar nesmuko! Tad švampia
rusišką papirosą, pučia dūmus Lyrui į akis, senukas pūkščia,
mykia, o Gonerilė džiūgauja - klius tai karvei Reganai už šitą
vėlavimą, oi klius! Ji dar žvilgt ir į tą felčerį - ko šitam čia prisi
reikė? Turi mat kažkokį specleidimą vaikščiot į repeticijas, tai
ir landžioja! Ir vardas koks - L a z e r i s ! Et, tiek to!
- Laukiam dar tris minutes! - skelbia Jis. - Tada fsio. Kraipy
damas klubus kaip tikras ėjikas, scena nuskuba Glosteris - šį
ryt blaivus, piktas ir žiaurus. Atrodo, bus labai modemus spek
taklis - jokių tabu! štai scenos gelmėse jau įsižiebė žalios neo
ninės raidės - „ L E A R " , žemėliau - į karališką penisą panė
šint! cigaretė žiburiuojančiu galu, o po ja - kruvinos raidės:
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K1NG SIZE. Tiesa, dar nežinia, ar tokiam drastiškam scenovaiz
džiui pritars Nepriklausomos Meno tarybos pirmininkas ir val
dyba, dar nežinia, ką užgiedos Lazeris Karabinovičius Karpo
vas, jis niekuomet netaps Karpiu, ne! Bet gal ir nesikabins. Kas
gali įrodyti, kad karaliai buvo belyčiai? - suprunkštė anądien
bufete Gonerilė. Tai kuo Lyras padirbo visas savo dukras?
- Išjungt! - būbteli Jis, ir žiburiuojantis strampas kaipmat už
gęsta. - Paleisk ją, ko laikai? - čia Kordeliją laikančiam statistui.
Storulis negrabiai pastato Kordeliją šalia, ši strykteli nuo
scenos kaip kačiukas, o laikytojas vaitodamas lankstosi, trina
užtirpusias kojas ir iš reliatyviai nedidelio aukščio dribteli že
mėn. Bet niekas nė nešypteli. Reganos vis nėra. O juk teatras
ruošiasi gastroliuoti Londone! Tokia kelionė „šviečiasi"! Vi
siems - Jam, cinikei Gonerilei, girtuokliui Glosteriui, net tam
dručkiui statistui, kuris dabar vilkdama* koją, sliukina užscenin. Rizikingos gastrolės! Lietuviškasis Lyras - Šekspyro tėvy
nėje! Na, gerokai modernizuotas, t. y. sulietuvintas. Kai kas
gūžčioja pečiais, savo trigrašį bando kyštelėt net filosofijos fel
čeris, svajojantis apie „daktarą", bet Generalissimas:
- Nėr ko pataikaut!
Ir šit Lyras. Dvidešimt devintoji, o gal trisdešimtoji repeti
cija. Pati kulminacija - Karalystės dalybos, 6 Reganos nėra! Ją
vaidina maloni, tamsiaplaukė, krūtininga, dar jaunyva akto
rė. Moteris - mergaitė. Uoli, pareiginga, ne su kiekvienu duo
dasi, bet štai - nėra!
Glosteris vėl nutursena per sceną, šįkart dešinėn.
Užsimovę bokso pirštines, „rampos šviesoje" strykinėja du
dvariškiai - anglams, girdi, patinka boksas! Dar viena „Lyro"
naujovė.
Režisierių kviečia prie telefono. Jis jau keliasi, bet tą aki
mirką su atsegiotais kailiniais, juoda skrybėle, rezgine su ba
tonu ir šlapdešre, su odiniu ridikiuliu ir ryškiu vasariniu skė
čiu į sceną įlekia sukaitus Regana. Tamsūs jos plaukai išsidrai
kę, skruostai dega kaip rojaus obuoliukai. Avikailius švyst ant
grindų, dar stangri krūtinė taip ir šokinėja aukštyn žemyn. Ne,
tokia savosios karalystės dalies niekam neužleis! Viską nusi
meta, kas jai kliudo, įsispendžia į klubus vieną koją išmeta prie
kin - ji pasiruošusi!
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Scenos Generolas suneria pirštus, patraškina jų sąnarėlius,
matau, kaip jis pamažu atsipalaiduoja, glemba, bruožai mink
štėja, jis šypteli ir murmteli mano pusėn:
- Dabar tu kai ką pamatysi!
Aišku ką: jis išvarys Reganą lauk, į Londoną važiuos kita.
Štai Jis jau stojasi - rankos velvetinių kelnių kišenėse, Jo ūgis
per šešias pėdas. Dabar jis man kiek panašus į Majakovskį, kai
šis irgi kirpdavosi plikai. Jau kirs iš peties: Gali sau eit, Regana! - bet Berta, toks tikrasis Reganos vardas, jį aplenkia - štai
kur aktoriaus intuicija! Ji strykteli į avansceną - klasiškas gran
pas! ir -fortissimo:
- Trolis! Busas! Troleibusas! Nebuvo! Nevažiavo! Pusę! Va
landos! Atleiskitdovanokitkąašgaliupadaryt!!!?
Kas pirmas pradeda, tas dažniausiai ir laimi. Jis atsisėda ir
piktai rikteli:
- Nakvok teatre!
Ir jau neskubėdamas, raiškiai:
- Londone troleibusų seniausiai nebėr!
Aiškiau nepasakysi. Viskas tarsi išsemta, būtų galima pra
dėt. Statistas jau šlubčioja iš užscenio, akinančiai šypsosi ma
žytė Kordelija, cigaretę gesina Gonerilė. įsižiebia drastiški ne
onai. Generalissimas jau kelia ranką, tuoj iššaus nematomas jo
starto pistoletas ir... Ne! Falšstartas.
- Pradedam, - visai kasdieniškai burbteli jis.
- Neee! - netikėtai trepteli koja Regana. - Dabar tu palauk!
Pala, beširdi tirone!
Nagi, nagi? Generalissimo veide atsiranda nė kiek nesu
vaidintas susidomėjimas, akyse žybteli seniai regėtos ugne
lės. Jis jau ima trinti delnus, jis tik ir laukia - kalbėk! Pilk, Re
gana, dėk iš peties!
Sėdim šaltoje, nekūrentoje salėje, šeštos ar septintos eilės
viduryje. Už mūsų įsitaisęs gražus beveik plikas kompozito
rius, du bėgai išprusę scenos darbininkai, monumentali teatrologė, vilkinti dirbtiniais sabalo kailiniais ir didžiule juslia no
simi, mažytis jos ginklanešys ir dar kažkoks neaiškus tipas su
fetrine skrybėle. Man rodos, kad jis užkaušęs, o gal ir ne - šiaip
snaudžia. Lazeris, dabar užsimetęs kailinukus, kaip sakyta, pa
čiam gale. Aha, dar ir Konkurentas! Kitas Režisierius - liesas,
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kumpanosis, ilgais Herbačiausko plaukais. Man rodos, kad Generalissimui jis prakištų visur - ir scenoj, ir ringe, ir lovoj, ir
degtinę srebiant, štai kiek rinktinės publikos šitą ankstyvą ko
vo rytą turi laimės ir malonumo išgirsti unikalų Reganos mo
nologą. Kaip gaila, kad nėra to intelektualaus berniuko su žan
denom iš Liliputų teatrėlio, stinga čia ir kritikų cecho viršinin
ko Belmonto Karlsono, ak, ką čia!
- Gerai, - grėsmingai, ne itin garsiai, savo puikiu, minkštu
balsu prabyla Berta -Regana. - Labai netgi gerai... Aš žinau...
žinau, kad Londone nebėr troleibusų...
Suklūsta dabar visi, nubunda net ponas su fetrine skrybė
le, o Lazeris Karabinovičius, šauna iš galo į patį priekį. Savo
paties nelaimei - Regana be ceremonijų išprašo jį laukan - ji
kalbėsianti tik saviems! „Savi" pasijunta savotiškai pakutenti,
o filosofijos felčeriui belieka tik nešti muilą iš salės - veltui jis
šaudo mažyčiais žvilgsnių žaibais, visiškai veltui! Stojus kapų
tylai, Regana pradeda:
- Tai grasini man, bėdžiau nelaimingas? - tarsi ilgai repeta
vusi prabyla Lyro duktė. - Gastrolėm spekuliuoji, drėgnas lep
ši? Užuominom šneki, metaforom sparnuotom? Iš tokio pat
metalo nulieta aš kaip ir tu/o liurbi! Didybėj skendėji, gerbė
jais apsisupęs, kurie šunuodegiauti tik ir moka?
Kokia retorika! Konkurentas net dviem eilėm persisveria į
priekį. O ji, Regana, nesustodama varo toliau:
- Kad tu išgirstum, o valdove menkas, ką tavo gvardija iš
darinėja, ką kalba ji apie tave tau nesant! Netgi Kordelija, tasai
nekaltais vaikas! O Glosteris? O Edgaras? O Edmundas? Kuranas? Ką ir kalbėti apie Kento grafą! Tai musmirės garstyčių
padaže, ištvirkėliai ir gnomai, o tirone!
Bet kuris kitas Teatro Seimininkas kaipmat nutildytų šitą
isterikę, šizofrenikę. Šitą įžūlią sovietinio mentaliteto aktoriukę, kuriai ne Reganą vaidinti, o kokią Liusią ar Liubą „Irkuts
ko istorijoje". Lovutė Vasaros gatvėje tau jau paklota, pasaky
tų, pavyzdžiui, tas ilgšis Herbačiausko plaukais. Kitukart gal
ir Jis taip pasaky tų, kas žino. Tik ne dabar - regiu, kaip Jis pa
tenkintas rausta, spurda, gniaužia kumščius, grūda ranką gi
liai į kišenę, pasikaso šlaunį, šiepia dantis.
- Bravo! - šaukia Jis. - Bravo, Berta! Varyk toliau!
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Ei, gal ji girta nuo labo ryto? Gal tiesiai iš puotos?
Vis dėlto artistė, ne kokia prekystalio darbuotoja, štai nu
sitraukia per galvą gražųjį savo megztinį - juodas apatinis, bal
tos putlios rankos, o krūtys šokinėja kaip futbolo kamuoliai.
Glosteris švilpia. Reganos seserys stovi kaip pakerėtos. Dvari
škiai seniai nebesiboksuoja.
- Jaučiu, ką tu regėt norėtum mano vietoj! Tą iškamšą iš
rusdramio siaurais klubais, tą kaulų maišą po draperijom ir
skudurėliais! Žinok, tačiau, karaliau: atstumtosios kerštas it
bumerangas tvos į kietą tavo kaktą...
- Ir Anglija paplūs krauju! - surinka cinikė Gonerilė, bet
Glosteris ją taip stumteli, jog ši sudrimba ant grindų.
- Nesikišt! - riaumoja Jis. - Netrukdyt! Varyk, Regana! Iki
orgazmo! šviesas!
Visu ryškumu įsidega neonai. KING SIZE ir visa kita. Didnosei ir jos ginklanešiui tai ne prie širdies, bet jie čia tik sve
čiai. Jų nė kiek nevilioja Lazerio Karpovo likimas. Varyk, Re
gana! Jok į atvirą mūšį! Play - off!
- O tu, paklode prominentų būrio, kaip fanera spragėsi pra
garų liepsnose! O, Gonerile! O, gonorėja išsižergus! Tarsi blyš
kioji piktžolė tu nuodijai man kraują ir rampos šviesą man už
stoti mėginai, pajodžarga! Kordeliją, nekaltą vaiką, kurstei prieš
mane, ją tvirkinai visaip, kol vaikas ėmė prieš kitus bumot ir
plūstis! Troleibusu gabens tave užlydytam karste į Tauerį! O
žergena! Net žodžių nerandu, bet mano neapykanta skaisti
kaip proletaro! Tiek to! Aš irgi ne skaistybė, tu žinai, valdo
ve...
- šventa tiesa, kurios netenka net įrodinėti! - tai Gonerilė
sunkiai šnopuoja, rodos, tuoj tuoj ji puls seserį ir sudraskys ją
į skutus.
- Ar girdite, dievai ir dvasios Albiono?! Ši kekšė vėl prabi
lo! šiaurės vėjau! Tu paklausyk, ką vapa ši ruja! Regana aš!
Buvau ir būsiu! Ką man kuždėjai, o valdove, kai po tavim ran
giausi kaip gyvatė? Ką žadėjai! Gal pamiršai, kaip šlovinai tu
talentus manuosius? Aš... aš...
- Be pauzių, Berta! Viską klok, kas skauda!
Ką, Glosteris? Ir jis?
- Tu palaižūne menkas, tylėk verčiau! šiepiesi į akis, o už
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akių dvoki kaip tona mėšlo! Ak, vargšas vaike, tu nekaltas,
kad talentas jau amžinai tave paliko vieną... su meškere nu
knebusia... su vystančia žiAona... su pagirių sindromais... Var
ge! Sudeginkit mane, suplėšykite į skutus, jei trokštat! Aš grį
šiu! Aš lydėsiu jus visur, vaidensiuos, aš košių pragaro žo
džius į jūsų dvokiančias nuo srutų bumas! Aš Regana! Pažįs
tate mane?
- Pažįstam! Bravo, drauge Berta! - čia jau tas ilgaplaukis
konkurentas. Tas, pusiau slapta įsmukęs repeticijon. Ką, fina
las? Jau ir viskas? Plojimai! Per maža žiūrovų, kad ovacijas
galėtum pavadinti audringomis. Tai kas dabar bus?
Ogi nieko. Vyriausiasis šypso kaip Čoserio katinas - liūd
nai. Ir visi ūmai suvokia, ką tai reiškia - nebestatys jis „Lyro",
nebemielas jam didysis Shakespeare! Spjaut jam į visus Londonus, jei jau taip nutarė. Matau, jis paploja'sau per kelius ir gar
siai, aiškiai ištaria:
- Regana teisybę sako. Mums čia nebėr ką veikti. Eikit visi
namo.
Ir tada nuščiūva katutės, užgęsta neonai, pro duris įgriūva
baltas dienos stulpas - namo, namo, visi vaidinimai baigti, Generalissimas paskelbė demobilizaciją, prasideda gyvenimas!
Gal dar sudvejos, pakeis sprendimą? Ne:
- Eikit, eikit.

Rodosi, tik ir telaukė tokios atomazgos. Su tokiu palengvė
jimu šypsosi!
- Ite, missa ėst! - čia jau Dešinioji jo ranka, spektaklio vedė
jas, tas pats storulis statistas. Oi tai išprusęs vyrukas! - Ite, ite.
Idite!
- Ne!!! - staiga suklinka Regana. - No!!!
Ji puola nuo scenos salėn, nusmunka petnešėlė, išvirsta balta
kaip žiemos pilnatis krūtis. O, ji apšlapins ir mane!
- Ne! - šaukia Regana ir sėdasi Jam ant kelių. - Ne viską
pasakiau! Klausykitės! Klausyk ir tu, tirone!
Didnosė su ginklanešiu jau iš tarpdurio sugrįžta pasižiūrė
ti superfinalo. Glaudžiu rateliu apsupama šeštoji mūsų eilė.
Vaidinimas tęsiasi tarp žiūrovų.
- Tu tęsi darbą, niekše! Mes - vaidinsimi Neleisiu niekur aš
tavęs iš čia! Jei tau brangi bent kūdikio gyvybė, kurią tu andai
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užmezgei many, sėdėki ir valdyk kaip valdęs! Priblokšim Lon
doną lietuviškai sovietine aistra! Ne gailesčio tavęs prašau, o tei
singumo! Prisiekiu tau šių puspročių akivaizdoj - nebevėluosiu!
Paskutinis kartas! Nejau tu trokšti, kad galą gaučiau aš ir mūsų
dar negimęs vaikas?! Ar gimtų koks oligofrenas? Kas Lietuvą val
dys? Kas Mindaugą vaidins? Skirgailą, Vytautą, Jogailą?
Ne, aš jau prunkščiu, gana. Persistengė, farsas. O taip šau
niai pradėjo! Bet persūdė teatrinius barščius. O Jam ką daryt?
Kuo smogti atgalios? Betgi Jis jau pasakė. Juk nemokės prabil
ti panašiais žodžiais. Nenusileis iki jos.
Regana didingai sėdi jam ant kelių, negarsiai sriūbauja, jos
storos puikios šlaunys maloniai slegia Jo talentingus kelius; ji
sujuda, pataiso savo sėdėseną, nuogomis rankomis artistiškai
apsiveja Jo rambų kaklą. Ir sriūbauja, ūbauja, virkauja:
- Ne - be - vė - luošiu! Va - žžžiuo - jam!
O kolektyvas rečitatyvu pritaria (kada spėjo susigiedot?) ir
kartoja:
- Ne - be - vė - luooos! Va - žžžžžiuo - jammmmm!
Ačiū už dėmesį. Man čia nebėr ką veikti, šeimyninis skan
dalas, rodos, išblėso. Gal šitaip ir turi būti. Juk jis pats vis ra
gindavo: ugnies, ugnies, kur ugnis? štai ir ugnis, dūmai, tik
ras gaisras. Bet aš gal jau eisiu. Kai pakylu, niekas nė nepaste
bi. Visi mato tik Jį - nekenčiamą ir mylimą, Vienintelį. Juk tik
nuo jo priklauso jų visų likimas - meilė, sėkmė, šlovė, juokingi
šios žemės turtai. Ir vėsioje scenoje, ir rūsčioje kasdienybėje.
Tai jis gali Reganą paversti Regana, o Glosterį Glosteriu arba
menku pažu.
Dar nežinia, kuo ten viskas baigsis, šypsausi, leisdamasis
plačiu laiptų maršu į rūbinę, nuo kurios, girdi, viskas ir prasi
deda. Rūbinėje sėdi du l a i s v i aktoriai, lošia šachmatais ir
geria degtinę. Kažkodėl iš kareiviško katiliuko, semdami ją
skardiniu puodeliu. Ak, artistai! Įpila lašelį ir man, tada vėl
panyra į sicilišką ar indiškąją gynybą. Jiems nerūpi, kas deda
si viršuje. O aš sėduosi greta ir užsirūkau. Vargu ar Jis nusi
leis. Pasakė kartą ne, ir baigta. Titnagas. Bet jei pataikysi tvot,
ims ir suskils. Sudie, sakau šachmatininkams, būkit sveiki! Jau
nirdamas pro arką, dar išgirstu storų sienų slopinamą, bet vis
tiek iki mano ausų prasiskverbusį triumfo chorą - valiooooo!
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KING SIZE, taip vadinsis tas spektaklis. Jis energingai re
petuojamas, ir galiu tvirtinti, kad premjera tikrai ne už Uralo
kalnų.
Beje, Troleibusų parkui Teatro administracija pareiškė 579ąjį griežtą protestą. Regana reikalauja buto šalia teatro ir, atro
do, greit gaus. Gonerilė šnypščia, bet vaidina vis geriau ir ge
riau, Kordeliją žavingai ir nuodingai šypsosi. Glosteris geria
kaip batsiuvys, bet j repeticijas nevėluoja. Radijas pranešė: virš
Albiono šviečia saulė. Temperatūra - plius aštuoniolika laips
nių. Visi trina rankas. Visi dirsčioja j Reganą - ne, ji liekna kaip
visada. Bet apie tai nė žodžio.
Aš tegaliu pasakyti tiek: malonu laimingai užbaigti tokią
komplikuotą istoriją. Ir visai iš kitos operos: felčeris Karpovas
Lazeris vis dėlto gavo filosofijos daktaro laipsnį. Tik jis čia vi
siškai niekuo dėtas.
1993

„KRYGERIO

ALIEJAUS IR P O K O S T O F ABRI KAS "
arba
ONEGOS MAŽGIRDAS
REI KŠMĖ M A N O GYVE NI ME
^

Pavėluota

refleksija

I
Neilgai aš svarsčiau - pirkti tą lupą ar nepirkti. Gal 53 se
kundes, kol nuo man rūpimos vitrinos galanterijos krautuvėje
nušliaužė prekę užstojusios madam Onegos Mažgirdas strė
nos. O. M. lupos nepirko, kam jai lupa. Parodykit, paprašiau į
Henri Rousseau Mūzą panašią pardavėją, o juk žinojau - pirk
siu, pirksiu. Apvali, juodame, matiniame futliare filatelisto lu
pa. Skersmuo - 7,5 cm, didina du kartus, pakanka, nes dabar,
šiais laikais, dar labiau padidintas pasaulis atrodo šlykščiai.
Juodas mėnuliukas grūdėtam futliaro paviršiuje - jame rusiš
kai iškiliom raidėmis patvirtinta: LUPA 2 X. Ir viskas. Nei „Lu
pa učitelskaja", nei „školnaja", o juk rusai labai mėgsta nuro
dinėti, kam kuris daiktas skirtas. Nėra ko, žinoma, prie tų ru
sų labai kibt, turim ir savų „gramatėjų", kaip juos teisingai
vadindavo tėvelis S. Žodis kabutėse Onegai Mažgirdas oi kaip
nepatiktų, aš žinau! Ką darysi. Rusų kanceliarininkai, topog
rafai, kariniai „kalbotyrininkai" būdavo bent be galo nuosek
lūs. Pasiutusiai darbštūs, kūrybingi, pakvipus laipsniu, ordi
nu ar tiesiog šlove. Mane stulbina netgi tai, kad kapitonas N.,
naujaip išvadinęs visus Rytprūsių miestus, miestelius, vien
kiemius, ežerus, upes bei upelius buvo pakeltas j generolus.
Stulbina, kad visa tai jis atliko per vieną naktjl Na, per dvi gal,
vis tiek. Jo valia ir po šiai dienai srūva upė Matrossovka, o Tol
minkiemis tebesivadina posiohk Čistyje Prudy... Pasižiūri pro
lupą į smulkų žemėlapį ir regi: rajccntr. gorod CttseiK Ir - nikiikich gvozdej i miagkiclt znakov!
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V gorode Lit. SSR Alituse prieš kokius jau dvidešimt trejus
metus mano senelė Vincenta, gulėdama baltai dažytoje metalinėje lovoje, pro panašią lupą ištisus mėnesius tyrinėjo komp
likuotą Klimo Samgino gyvenimą. Tai buvo bene paskutinė
lektūra jos ilgame skaitytojos kelyje. Raidės jai liedavosi ir
plaukdavo net pro lupą, tačiau senelė savo pasiekė - perskaitė
Samgino gyvenimą iki galo. Ne juokai - keturi tomai lederino
viršeliais. Paskui senelei liko tik dvibangis imtuvas „Volna" apie Leo Brežnevo mirtį senelė, kad ir apakusi, sužinojo grei
čiau už mane - aš puotavau pas esperantininką ir eksjuristą
Mikę, o tuose namuose neveikė jau niekas - nei smegenys, nei
elektra.
Niūrius maršus, menu, tada grojo senelės Vincentos „Volna". Aš nudūlinau į centr goroda, nusileidau į gilų alaus rūsį
„Vaidila", bet kabojo lentelė - „Alaus nėra". Nusiminęs nu
kulniavau tada net į „Madridą", nykų kvartalą tarp senos gelžkelio stoties ir kareivinių, bet ir Rauličkio, buvusio puikaus
regbio puolėjo, o dabar degtine nuo gyvenimo besiginančio
vyro, irgi neradau namie. Tad nei alaus, nei degtinės, o juk
taip liūdna buvo!
Spjoviau tada į gedulingą padangę, apsisukau ir per pa
žliugusį, ašarojantį miestą, pro gedulo kaspinais aprištus me
delius bei debesis, pro indėnų ir kompartijos vado vigvamą
nudrožiau prie Teka Neman - čia savo rūmus baigė statyt ir vie
name sparne jau gyveno paišybos mokytojas, italų kilmės lie
tuvių akvarelininkas Benas Giovanni Encits. Yra! Pro naują ka
miną rūko šiltas, gaižus dūmas - šeimyna vakarieniauja?
Net neįtariau, kad tą vakarą sutiksiu ją, Onegą.
- Mes viešnią turim! - treptelėjo minkšta šlepete Tatjana Encus, akvarelės monstro pati. - Viešnią, supranti! - jau šaukė ji.
Turėjau mat susiprast ir čiuožt sau, bet Benito Giovanni už jos
nugaros jau merkė man akį - akše, akše!
Onega Mažgirdas, toks buvo viešnios vardas ir pavardė.
Dar jaunyva, inteligentiškai kukli moteris. Kai apie moterį nie
ko negali pasakyti, tada sakai: jos akys buvo didelės ir gražios.
Ajrba - gilios. Ar netgi - jos akys kalbėjo. Onegos akys buvo
mažos, užkiutusios, dūmų spalvos. Jos nebuvo gilios, jos nie
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ko nekalbėjo. Viešnia. Trumpam atvykusi iz stolicy Lit. SSR.
Mielas padarėlis fanerinėm kojelėm, beveik vaikas dar. Kaip
dabar matau: glosto šeimininkų vunderkindą Klaudijų, kede
na jo purią galvutę ir laibu balseliu prašo Benitą Giovanį:
- Berti, Beni, padaryk ir man tokį vaikutį, a.
Tatjana Izidora Encus, prancūzų kalbos, klavesino ir kūno
kultūros mokytoja, sėdi greta, nesupranta humoro - ar nenori
suprasti? - tad rimtai, kaip iš kapo atsiliepia:
- Mano vyras labai neturi laiko.
Imperijoje tvyrojo laidotuvių nuotaika ir visiems kirbėjo vie
nas klausimas: kas dabar bus? Sėdėjom tada už kuklių vaišių
stalo, negarsiai ir nepiktai keikėm tarybų valdžią, velionį Leo
Brežnevą ir gėrėm anyžinę degtinę. Paskui jonžolinę ir spiritą
skiestą aviečių sunka.
- Labai sveika, - netikėtai prabilo Onega Mažgirdas.
Baisi atmintis: štai Onega sėdasi ant virpančių mano kelių,
ima savo ploną kaip pelytės uodega kasą ir kutena mano šner
ves taip, kad aš čiaudau ir iškosčiu visą vertingą gėrimą. O
Tatjana Izidora ir vėl:
- Gerai, gerai, gana. Ne laikas tam. O ir žmonių tuoj ateis.
Mat šešerių metų Benito Giovanni Encaus kūrybinio darbo
sukaktis. Toks nelemtas sutapimas su Leo B. pakasynom. Ką
gi - šešeri metai - šeši šimtai akvarelių. Visos tvarkingai įrė
mintos, visos po stiklu, dvelkia amžinybe. O kiek dar padirbta
taburečių, stalų, lentynų, kirvakočių! O šitą rūmą ant upių tė
vo kranto kas pastatė? Benito! šventė kaip reikiant. Tik tas Brež
nevas, bet tiek to.
Renkasi ir žmonės: miestnaja litovskaja korennaja inteligenci
ja. Sėdasi, kaži kaip keistai šypsosi. Visi mandagūs, varžosi
net, nors pažįsta vienas kitą kaip nuluptus. Štai fotografas Vi
tas H. Stankas - dažniausiai blaivus, malonus, tykiu balsu kal
bantis vyriškis. Saikingas skeptikas. Tarsi panemunėj ošiantis
gluosnis. Kas dar ten buvo? A, Sūnelis, beveik oficialus asmuo,
pats vyriausiasis miesto dailinykas - tokia proga (kuria?) su „pe
teliške" ant nuogo kūno ir plikai nusigramdęs kiaušą; irgi ma
lonus vaikinas, pasiutęs toks. Puikūs žmonės - mandagūs, bai
lūs; patriotai, kas be ko.
Mudu su Onega ilgai nelaukę nusileidom į dar neįrengtą
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pusrūsį - patikom mat vienas kitam be galo. Ji užlindo už sie
nelės, nusičiurškė busimajame WC, demonstratyviai užsitrau
kusi kelnaites iškišo man liežuvi - koks didelis! - paskui jau
rimtai užsirūkėm. Apkabinau ją - virpėjo kaip rūkomasis po
pierius ir kartojo vieną žodį: nelįsk, nelįsk, nelįsk, nelįsk! Išpū
tė dūmą ir visai ramiai pranešė:
- Vėliau, Kai išsinešdins tie inteligentai. Nakvosiu juk čia!
Benito iš „taško" parvilko kanistrą vyno - jį dekalitrais dar
bininkai vogdavo iš vyno kombinato, tada paleido muziką,
kuri, beje, visiškai netiko genseko laidotuvėms - Vivaldį, Mozartą, Pink Floidus. Tada pasirodė pats kukliausias vakaronės
dalyvis - liaudies dailininkas, tapytojas, kurį po tuzino metų
miestas pramins Vitka Signataru. Tuomet jis dar buvo ir kaž
koks kompartijos sekretorius ir tiesiog Vitka. Kresnas, doras,
darbštus, nė kiek nesisielojantis dėl savo*priklausomybės tai
partijai. Drąsus. Vos įžengęs pakosėjo, kad! Nejauki tyla stojo.
Niekai visa tai! Bet užtilo visi ir negėrė niekas. Laimei, įgriuvo
abu miesto režisieriai - Bemšteinas ir Findleris. Abu gryni lie
tuviai - plaukai juodi, akys žydros, smakrai valingi, skelti, aiš
kiai artikuliuotas priebalsis „r". Bet Benis tuoj prikibo - pa
ėmęs virvagalį, ėmė matuoti ausų lezgelius - ar tikrai jie aukš
čiau nosies? Findlerio buvo gerokai aukščiau. Bemšteino - vos
vos. Abu Benis pripažino esant arijais - įpylė po graniony russki stakan vodki, vyrai skaniai išgėrė. Ir vėl viską sugadino Onega Mažgirdas:
- Findleris, - pasakė ji, - tikras Eizenšteinas! Kaip iš akies
luptas!
Benis vėl stvėrė virvutę ir užrišo jai bumą - tik ar ilgam?
Šešeri metai kūrybos... Nuo pirmo nedrąsaus potėpio iki...
Kaip greit pralekia gyvenimas! Lieka tik menas, kur neliks.
Liūdna, kad taip.
11
Kodėl neužmirštu vis tos nakties nebaigtuose statyti na
muose? Kad nė nežinau. Gal todėl, kad naktį, ką išgujusi, o ką
ir gražiuoju išprašiusi (visus meno bei kultūros veikėjus), Tat
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jana velėjo šonus savo kūrybos šešmetį atšventusiam Benito,
savo tikram vyrui, ir šaukė:
Surask ir jį! Ir jį išvyk! Nedarys čia man gėdos! O ir tu gyvulys!
Girdėjom tuos žodžius abu - Onega Mažgirdas ir aš. Du
sau iš juoko, o ji savo plonu delniuku spaudė man bumą, kita
rankute kaži ko ieškodama mano kelnėse, ar tik ne degtukų?
Paspurdėjom tam pusrūsy, užsirakinę iš vidaus su Benito ži
nia. Onega buvo ištikima tarsi Klara Petači. Vėliau akvarelės
meistras slapčia užlaipino mudu į pačią pastogę, davė dar
miegmaišius, vyno, kietų sausainių ir paliko vienudu. Paspur
dėjom dar kiek, sugulėm ant maišų, rūkėm. Onega ėmė dekla
muoti man savo eiles - graudžios ir nykios kaip mišios. Kokia
atmintis! Vieną po kito varė Kipro Severych sonetus, Reka
šiaus, Manioko, Pupelio, Sofonijaus Plaušo ketureilius. Ji dar
būtų mielai spurdėjusi ir spurdėjusi, bet aš su visa galva įlin
dęs į maišą jau miegojau. Dievota ji buvo tuomet, prieš kiek
vieną spurdėjimą saviškai pasimelsdavo.
Rytą kitame maiše jos neberadau - net kyštelėjau galvą į jo
vidų: gal susitraukusi į kamuoliuką glūdi kur pačiam kampu
ty? Kad ne, nėra... Išvyko, sužinojau virtuvėje. Tatjana žvelgė
į mane kaip į piktą bakteriją, bet arbatos įpylė. Išvyko mat.
Paliko pirštinaitę prairusiu nykščiu, dvi cigaretes ir Vito H.
Stanko nuotrauką - jis dovanojo ją Onegai asmeniškai. Puiki
reprodukcija - svarbiausioji mūsų miesto aikštė 1938 metais.
O gal ir 1939-ais. Aikštė, baimė žmonių, Krygerio Aliejaus ir
Pokosto fabrikas tolumoje... Pamiršo. O gal ir tyčia paliko. Kam
jai, strazdanotai intelektualei, kažkokio miestuko aikštė su trau
kiančia bažnytine procesija? Niekam! Nejautri žmogysta toji
O. M., pagalvojau, juk šalia šitos aikštės iki mirties gyveno jos
tikri seneliai. Ir Vitas H. S. dovanojo iš širdies, pats buvau liu
dininkas. Patiko Onega jam. Tris paras būtų pliurpęs jai apie
meną. Ir tikrai būtų padaręs jai tokį mažytį fotografą. Tik One
gai reikėjo mat smuikininko arba bent fleitininko. Tokį gal ir
aš būčiau sugebėjęs? Nediduką, kad ji galėtų pasistatyti ant
rašomojo stalo šalia Jesenino biustuko, rašalinės ir silpno vy
no taurės. Didesnio juk Onegai nė nereikia. Žinoma, geriau
siai šį darbą būtų atlikęs Benito Giovanni Encus, bet jis daro
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tik didelius vaikus - jo užmojis galingas, potėpis platus! O man
liko tik toji nuotrauka - Onega išvyko kaip išvyksta herojė ko
kio filmo pabaigoje.
Kas man iš tos nuotraukos, nors viską ten atpažįstu, nesa
kau, kad iki skausmo, ne. Juk Krygerio fabriko seniausiai ne
bėr. Pirmąją karo naktį jį subombino Luftwaffe sakalai. Pora
fugasinių bombų ir baigta. Plytų raudonų krūva, liepsnojantis
pokostas ir alyva...

III

Štai mano naujoji lupa! LUPA 2 X. Omai viskas padvigu
bėja - mano parašyta raidė, degtukų dėželės „The Black Wale"
etiketė, žilas Elijas Canetti, Tadeuszas Kosciuszko, žvelgiąs iš
rusvo Piescet Zloti/ch banknoto - visa tai tvirtai priklijuota ant
sienos virš mano darbo stalo. Žinot, kaip visa tai vadinasi? Ogi
- „Traktoristo kampelis". Teisybė, nebūtinai traktoristo - kas
tik neklijuoja visokiausių paveiksliukų irgi etikečių ant sienų
ir spintelių! Ant lagaminų dangčių (iš vidaus!), prausyklų, va
gonėlių langų, kabinų lubų, netgi narų. Klijuoja kareiviai, stu
dentai, šoferiai, kaliniai, jei tik jiems tai kas leidžia daryti. O jei
ir neleidžia. Mano „kampelis", aišku, kur kas solidesnis - aš
nelipinu, kas po ranka pakliuvo. Turiu iš ko rinktis. Paveikslė
lis ar net etiketė, nė nekalbant apie nuotrauką, turi ką nors
priminti arba labai patikti. Yra čia ir smulkių daiktelių - odinė
tėvo planšetė, butaforinis Kryžius su šv. Jurgiu, švilpukas, pa
rūdiję raktai... Buvau, tiesa, privaręs visą kampą „Camel" kup
rių, dabar net gėda. Vieną dieną juos visus gražiai užtepiau
juodu tušu. Kaip ir Martino Heideggerio nuotrauką svastikuotų nacių kompanijoje - Heideggeris ten apvestas baltu ratuku.
Vėliau užtepiau ir Estų Laivininkystės kompanijos laivokartę,
iškirptus iš katalogo, mažyčius knygų - „Danzig gestern inid
heute”, „Zuhause in Pillkallen", „Frag mich nadi Pommem” vir
šelius - nepagailėjau net „Nordisk radi" lipduko su visų Skan
dinavijos šalių vėliavėlėm. Užtat palikau iš kažkurio laikraš
čio išdrėkstą Abraomo Lincolno siluetą su kviečiančiu užrašu:
„Šalis ta U.S.A. vadinasi!" Ne, šis tas dar liko! Salia Canetti -

Hamsunas, Homeras, Franzas Kafka, žinoma, Virginia Woolf
ir - spalvota! - Sylvia Plath. Keturiasdešimt mažyčių kažkokio
vengro tapytų Mao Tse Dungo portretėlių - kiekviename jis
vis kitoks. Bet eš ne kolekcionierius - aš tik komponuoju savo
sieną kaip man gražu... projektuoju naujus siužetus, temines
„linijas"... kaip lengva į tokį užsiėmimą įklimpti! Bet ateina
laikas ir užtepu. Juodu estišku „Tušš mušt”. Taip ilgainiui „ne
tekau" olandiškos juostelės ivij acceptcren guldėm, kelių nežy
mių „šventųjų" - Buscho, Husseino, Mitterando. Ką padarysi.
Buvo metas - rudens ar žiemos vakarais jie dirgindavo mano
vaizduotę, versdavo atlaidžiai šyptelėti ar dar kartą „pakeisti
kompoziciją" - juk ne veltui kitados Vitka Signataras lėtai dės
tė kultūros vyrams bei moterims: „Jei paveiksle auga du me
džiai, trečiasis privalo būti nujaučiamas, supratot?"
... Ne, šis tas dar liko! šalia Edvardo Muncho „šauksmo"
reprodukcijėlės, per kurios vidurį netyčia nutekėjo estiško tu
šo srovelė, po skaičių magijos su užrašu „Deutsches Design",
po Lietuvos Respublikos žemėlapiu, kuriame raudonais taš
keliais aš paženklinau visas vietas, kur tik esu statęs palapinę
ar nakvojęs šieno kupetoje, juodame kaip naktis fone prikli
juota ir ana Vito H. Stanko nuotrauka... taip, ta pati, kurią aną
tolimą jau rytmetį palėpėje paliko Onega Mažgirdas, šimtą me
tų neregėta mano draugužė, plaštakė traiškanotomis akimis,
juodais raitūzais ir smailiais nukleiptais bateliais. Todėl da
bar, kada tik įsigeidęs išvystu „Krygerio Aliejaus ir Pokosto
fabriką", buvusį Linų sandėlį šalia jo, Didžiąsias Miesto išvie
tes, tokias panašias į rytietišką pagodą, senojo pašto apvalų
kampą su laikrodžiu, rodančiu dešimtį minučių po pirmos, ir
tą pačią procesiją, vis tebeslenkančią Angelų Sargų bažnyčios
pusėn. Neseniai pasitikslinau - paštas tikrai statytas 1937 me
tais, tad procesija juda arba 1938-ųjų, arba 1939-ųjų vasarą. Pro
lupą - ne veltui ją įsigijau! - matau net žmonių veidus - jie man
atrodo susikaupę, bet giedri. Diena ten karšta, saulė svilina
akmenų grindinį, jau po vidurdienio...
Jau po vidurdienio. Ilgai toji nuotrauka dulko menkuose
mano archyvuose. Ir pamiršęs ją visai buvau. Dabar ji ant sie
nos - tokia ryški, tokia kontrastinga, kad net be lupos įžiūri
žmonių akis, lūpas, baldakimo kutus ir laikraštį kažkurio ap176

sišvietusio vyriškio rankose. Už minios, aikštės pakrašty, stip
rūs ūkininkų arkliai, keli mediniai elektros linijos stulpai ir,
lyg tyčia, nė vieno automobilio. Dvasiškiai ten, valdininkai,
amato žmonės, kaimiečiai. Kariškiai. Ulonai - varinis pučia
mųjų orkestras. Kareiviukai paradine uniforma, visi be kepu
rių. Visi plikai nugremžtom galvom, kaip tas Sūnelis, dailitiykas. Užtat juokingai išrodo ponių juodi skėčiai - nuo saulės!
Dešimt minučių po pirmos. Pilni šaligatviai žmonių. Eina ir
eina, plūste plūsta...
Man kažkodėl labiausiai imponuoja tas Krygerio fabrikė
lis. Aliejaus ir Pokosto. Architektūriniu požiūriu tas fabrikas
man daug puikesnis už naują Benito Encaus mūrą palei Ne
muną. Ir už Vitkos Signataro kylančią galeriją savo darbam ir
darbeliam krauti. Oho, Krygerio fabrikas! Fasadas solidus nie
ko nešokiruoja - nei arklių, nei žmonių. Balti jo langų rėmai po
šiai dienai baltuoja ant mano margos sienos; antrajam aukšte
jų keturi. Penktasis - balkonas; su durimis, suprantama.
Tai šit. Tame balkone ir stovi moteris, kuri mane itin domi
na. Kartais aš būnu šventai įsitikinęs, jog stovinti balkone žmo
gysta yra ne kas kitas, o Onega Mažgirdas. Taip, ji! O jeigu ir ne
Onega, tai jos motina - kaip du vandens ar pokosto lašai. Ar
aliejaus. Kokia nors Anelė Dundzy te ar Verutė Poškevičiūtė. Jau
na dar. Dar nesutikusi savo išrinktojo - Silvestro Mažgirdo - Lie
tuvos kariuomenės puskarininkio, statybos techniko, žmogaus,
gebančio vairuoti motociklą ir giedančio Angelų Sargų bažny
čios chore. Viskas dar prieš akis! Verutė dar triūsia Krygerio
fabrike, pilsto aliejų ir pokostą. O gal ji veda sąskaitybos kny
gas, juk ji raštinga panelė? Bet ką aš čia imuosi tyrinėti tą nuo
trauką (įsigijęs lupą, darau tai vis dažniau ir dažniau!), ar būtų
rudens vakaras, ar vaiski birželio popietė, man vis dažniau din
gojas - ne, tai Onega! Ta pati mergaitė fanerinėm kojelėm, pelės
kasytėm, iki pat plono kakliuko susagstomu švarkučiu... Ji, kas
gi daugiau! Tik pasiklydusi laike, erdvėje, poetinio polėkio ne
šama nuskridusi į aną vis tolimesnį prieškarį... šit ėmė ir nutū
pė pono Krygerio fabrikėlio balkone, žvelgia ten apstulbusi į
tolybėje krypuojantį baldakimą. Dar akimirka ir nieko nebeliks
- Onegos, fabrikėlio, bekepurių Lietuvos kareivių, Pašto su laik
rodžiu ir ponių po juodais skėčiais...
12—607
177

Taip, tai Onega. Kas jei ne ji, prieš dvylika metų kiaurą naktį
kliedėjo man apie plėviaspamius, aitvarus, chtonines būtybes,
deklamavo Lermontovo „Demoną" ir ano pamišusio ameri
kiečio „Varną" - ji, Onega! Pagalvoju kartais: tokios gležnos
būtybės neretai turi titanišką dvasią, ir jeigu jau užsispirs, nie
kas jų nebesulaikys! Buvo tokių, pažinojau. Barbara Jennings,
pavyzdžiui. Dingo vieną dieną ir baigta, visas miestas šnekė
jo, vaikas dar buvau, ir Barbara beveik vaikas. Po trisdešimt
metų atsirado - vis jauna, vis graži, vis pasiutus - kokia ir bu
vo. Tik vaikas jos šokoladinis, neveltui kažkada kliedėjo apie
Afriką. Arba Dženė Pankaitė, geriausia miestuko gimnastė,
mergina be kaulų - kiek vyrų dėl jos žudėsi! O Dženė ištekėjo
už gruzino karininko, bet grįžo iš Australijos, irgi nė truputė
lio nepasikeitusi. Taip ir Onega, nors ji matyt nė kankinama
neprisipažintų tokia esanti. Juk susiduriam kartais gatvėje matau, atpažįsta, bet tik pasuka šalin buką noselę ir drožia
prošal. Et! Žinau - plėšosi kažkur, deklamuoja, rašo eiles, spur
da! Kam tu spurdi, Onega? Juk neišeini tu man iš galvos - vos
tik pamatau kur Brežnevo portretą (ačiū Dievui, vis rečiau ir
rečiau!), jau ir matau nebaigtą Benito Encaus rūmą, dūmą iš
kamino ir Tatjaną Encus tarpdury klykiančią: „Mes turim vieš
nią, mes turim viešnią". Na ir turėkit sau. Benito, tiesa, vis ty
rė, klausinėjo, kodėl vyriška tavosios pavardės lytis - Mažgirdas? Atsakei tu jam: Esu emancipuota! O ir pasauliui bus len
gviau mane ištarti! Gi aš teberegiu tave, čiurškiančią už silika
tinės sienelės nebaigtam pusrūsy - tokią nežemišką paskuitės,
gaikčiojančią po kiekvieno stiprėlesnio paspurdėjimo, besirai
tančią ant neskoningai siuvinėtų pagalvėlių, ak Onega! šitiek
metų praslinko, praslydo, prašniokštė, o tu vis neišeini man iš
galvos! Manai, atsitiktinai aš tą nuotrauką prisiklijavau? Tie
sa, labai norėdamas, galėčiau palūkuriuoti tavęs prie kokio dai
lės salonėlio ar bibliotekos durų, paklaust tiesiai: Tai kaip, One
ga? Kaip ten iš tikrųjų? Tu ten Krygerio balkone, ar ne tu? Juk
mėgsti dar mistiką, patamsius?
Kartais... taip, kartais man šauna į galvą kvaila mintis už
sukti pas netoliese gyvenanti skardininką, parodyti jam profi
liu iš žurnalo iškirptą tavo, Onega, nuotrauką ir gražiai papra
šyt: Skardininke, skardininke! Ar nepadary tumėt man iš cin

kuotos skardos štai tokio pavyzdžio vėtrungėlės? Aš neblogai
sumokėčiau. Skardininkas, aišku, iš pradžių gerokai nusteb
tų, gal net įsižeistų - kuo aš jį laikąs?! - bet išmetus stiklelį kitą,
nusijuoktų ir, žinoma, sutiktų. Ir vėliausiai po kelių dienų tu
jau sukiotumeis ant mano seno namo stogo, nutepta liumine
scenciniais dažais, šviestum naktį iš tolo, rodytum kelią knyg
nešiams... ar girtuokliams?
O, kai toji lupa atsirado, ko tik nori gali prisigalvoti. Jau ir
burmistras, einantis greta bažnytinio baldakimo, man rodosi
kažkur visai neseniai matytas - dabar jis nešioja telegramas. O
tas vyriškis su laikraščiu? Juk tai mūsų visų mylimas... ką, tik
rai?
Tai tu ten, Onega, Krygerio Aliejaus ir Pokosto fabriko bal
kone, tu.
Ar tu?
Niekados juk taip tavęs nepaklausiau. Aš gird/i u tave kal
bant, dainuojant ir deklamuojant per radiją, telev iziją, tavęs
pilna kūrybinio jaunimo sueigose, šokių fiestose Alumnato kie
me... O, tu jau beveik neprimeni anos nekantrios Onegos Be
nito Encaus palėpėje! Susikaupęs skaitau interviu, kuriuos tu
davinėji smalsiems belgams, suomiams bei rumunams, skai
tau ir tavo pačios rašinėlius apie naujas bei senas knygas, eko
logiją, geras manieras, tautos dvasią, paštinių karvelių reikš
mę atgimstančiai tėvynei... apie vandenis, kur teška iš sidabro
šulinių... O kas iš to, jei ir paklausčiau? Vėlekos apšauktum
mane mistiku, vėl kibtum, kviestum į naktinį žygį prie Pučkorių atodangos, kur pernai meno tyrinėtoja Grasė Klaugė rado
nupjautą galvą sniege... taip, žmogaus galvą, vyro. Aš juk ne
smerkiu tavęs už nieką, to dar betrūko. Esu dėkingas už prisi
minimus, taip, berods, rašoma nuotraukose?
Žinai ką, Onega? Užsuk. Parodysiu tą vėtrungę, padova
nosiu muilo akmenėlį, gal įpilsiu taurelę benediktino. O svar
biausia - atiduosiu tau savo dukart didinančią lupą. Tau ji pra
vers. Nenujaučiau juk andai, kad iškilsi į tokias aukštybes. Ne
nujautė nė miestnaja inteligencija tautiniam padaže. Net Vitka
Signataras, o koks jau įžvalgus buvo! Net aš, gyvenimo profe
sionalas, papročių stebėtojas, ničnieko nenujaučiau! Bepigu
šiandien atsiversti Evangeliją ir pusbalsiu perskaityti: „širdžių
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Tyrėjas žino Dvasios troškimus!" Ir: „Kuriuos jis iš anksto pa
skyrė, tuos ir nuteisino; kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino."
(Rom 8,27; Rom 8, 30). Tai mat, miela Onega, niekas šioje že
mėje nepraeina veltui - nei nykūs vakarai nebaigtuose statyti
namuose, nei carų pakasynos, nei kokia atsitiktinai nusipirkta
lupa!.. O, kaip šiandien apsidžiaugtų tie moterys ir vyrai, jei
juos kada teiktumei aplankyti! Tai garbės būtų! O gal kartu
užsukam tenai? Visi rūmai jau kadų kadės baigti mūryti. At
vyk antrąjį rugsėjo sekmadienį, priešpiet. Lauksiu ant kalne
lio. Ten, Lelijų gatvėje, prie krautuvės. Jei tu, Onega, suabejo
tum, ar tai tikrai aš, klausk pirmą pasitaikiusį vyriškį (tai ir
būsiu aš!): „Ar nesutiktumėte pasakyti, kur čia stūkso Vito Se
natoriaus Vyresniojo Moderniojo liaudies meno galerija?" - Aš
atsakysiu: „Meldžiamoji! Galerija čia pat! Gal leisite jus paly
dėti?" Tai ar sulauksiu tokios valandos? Et.
Kol čia gražbyliavau, Mao veidas pasidarė dar agresyves
nis. Giunterio Grasso rupūžė dar labiau išsipūtė, Poezijos pa
vasario laureato kaklaryšis dar labiau nutįso ir dabar jau sie
kia nuogos islandės kaklą, kurį apsivyniojusi drakono meta
fora. Rimtai žvelgia į mane tik Elijas Canettis, nes po gauruo
tais Abraomo Lincolno antakiais aš vis dėlto įžvelgiu slypint
ironiją: „šalis ta U.S.A. vadinasi!" Bet aš, Onega, dar neprara
dau vilties susitikti tave mūsų naivioje, sklidinoje kraujo, aša
rų ir dantų griežimo, rūsčioje ir žalioje neapsakomo grožio ša
lyje! Laikas bėga, nuotrauka pamažėliais juosta, juosta lietus
ir parakas, bet kas žino... Nuojauta - nors aš netikiu jokiom
nuojautom! - man kužda: mudviejų dar laukia svaigi kelionė į .
naujai atstatomą „Krygerio II Aliejaus ir Pokosto fabriką N r
2". Be jokios abejonės, ir šis bus su baltais langais ir balkonu.
Iki, Onega, ilci. 2 X.
1993

BLANDIANOS
ATODANGA
č ia visai

ne

Apie

Tai

Skiriam Grand Trix

I
Moterų akivaizdoje negražu laikyti rankas kelnių kišenė
se. Net teatre, picerijoj, lifte, stotyse, uostuose ir oro linijų agen
tūrose. Sveikatai tai, tiesa, nekenkia, vyrams atrodo, jog ran
kos kišenėse netgi teikia saviško orumo ir pasitikėjimo savo
jėgomis, bet visuomet gali pakliūti | nemalonią situaciją. Pats
mačiau: gelžkelio stotyje, netikėtai susistumdžius tolimųjų rei
sų keleiviams, lietuvis policininkas visiškai ne etikos sumeti
mais užriko rankas į kišenes susigrūdusiam, j svirną panašiam
bernui: „Rūki!" Ir jau mojosi lazda, jau graibėsi aplink diržą
balionėlio. Vyrutis kaipmat ištraukė giliai nugramzdintus
kumščius, atkišo plaštakas - jos irgi buvo tatuiruotos! - tada
pareigūnas nuleido lazdą. Jokių balionėlių. Iš kitos pusės - jo
kių kastetų, peilių ar ko panašaus. Atviro delno politika. Ir
vidaus, ir užsienio rinkai. Iki mūsų nykių dienų tebešviečia
bronzos amžiaus išmintis: aš beginklis. Štai mano delnai. O
štai mano lankas, strėlės, mano vėzdas, kalavijas, mizerikor
dija, mano brauningas, šmeiseris, kalašnikovas, uzi, mano kir
vis ir mano lazda - viskas guli po kojom ant žemės, žolėje, smė
lyje, viskas už nugaros: artinuosi j tave, prieše, beginklis, pus
nuogis, išsidažęs natūraliais dažais, atviras kaip atvirukas, kaip
Blandianos atodanga, apie kurią, Dievas duos, gal ir pavyks
ką papasakoti. Kas uždengta, tas visuomet gali būti atidengta
ir atvirkščiai - ne aš sugalvojau šiuos žodžius. Tik dažniausiai
vieną kartą ką nors atidengęs ar apnuoginęs, žmogus papra
stai taip ir palieka: slėpinį, paminklą, kapą, moterį. Kartais man
rodos, kad atidengtos mintys virsta voratinkliais ir ilgai drai
kosi, kol nutupia kam ant peties ar smilkinio. Prisiglaudžia ar
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prilimpa - nelygu metų laikas, esamoji visuomeninė formaci
ja, politinė padėtis ar tiesiog nuotaika. Kartais tokia mintis su
žimba tarsi spindulys peilio ašmenyse, kartais ji įsivelia į su
stingusį ore tabako dūmų kamuolį, o ant ištrupėjusio mūro
sienos kelioms akimirkoms pasimato gotišku šriftu išrašyta
keista frazė: „Zieh eiftcn Kreis aus Gedanken".*
Moterims girdint ir matant nedera keiktis, kasytis, šnypštis į rankoves, rakinėti dantis, persti, žiovauti, kartoti - palu,
pala, aš tau dar parodysiu\- įžūliai spoksoti į kitas moteris (netgi
negražias!), žagsėti, prisiminus KĄNORSTOKIO, užsimanyti
ŠIOBEITO, nuo kailių, šarvų, smokingo ar džinsinio švarkelio
valytis pleiskanas ir slenkančius plaukus. Ir taip toliau. Vis to
liau ir toliau. Visais laikais. Nes visais laikais vienodai liūdna:
dažnai tik baisu, bet atrodo, kad liūdna. Net siaubo bakterijos
visuomet dauginasi tuo pačiu būdu - per kraują. Nepaisant
visų pramanytų formacijų, pažiūrų, inercijos - jos n e p a 
m o k o m o s ! Amžinai tas pat ir tas pat. Iš pradžių atviras
delnas, akumuliacija, šiluma, trumpas svaigulys, paskui - ne
gudri klasta, taurė nuodų, peilis į nugarą, šūvis į pakaušį (pla
čiai vartotas SS ir KGB metodas) ir trys saujos žvyro į akis. Vis
sėlinant prie aukos - ant galvos smilgų puokštė, pelenais ir
šlynu ištrintas kūnas ar nūdienis kamufliažas - pavydėtinai
subtilus dizainas ir absoliutus prisitaikymas prie klimatinės
juostos.
Tačiau kur kas pavojingesnis kitoks - dvasinis - kamuflia
žas: šiandien jis privalomas lygiai taip pat, kaip buvo neišven
giamas kokiais 1914 arba 1939 metais, o ir prieš šešis šimtus
metų - senesnių laikų mudu neprisimename, ar ne tiesa, Grand
Trix, amžinoji mano kankintoja? Juk mudviejų Didysis meilės
šokis prasidėjo kaip sykis 1294 metų pavasarį, taigi, ne prieš
šešis, o prieš ištisus septynis šimtmečius, kaip iš pradžių tu
bandei man teigti. Ak, ką čia šimtas metų! Pameni? Viskas nu
tiko purškiant drungnam lietui, prie Blandianos atodangos.
Tik ar jos viršūnėje, ar žemai, prie vandens, nepameni? Kaip
mudu tuomet kasėmės! Nutykus lietui, mus kando uodai, kir
to angys, gėlė varmai, mūsų kūnais rėpliojo maži vabalėliai,
kurie po kokio šimtmečio visiškai išnyko... Draskėmės išsidilgintus šonus ir užpakalius, prie širšinų sugeltų žandų dejom
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saitus gysločių lapus, ir kai jau nusigiedrijusiu dangumi baltą
uodegą nuvilko kažkoks pasiklydęs reaktyvinis lėktuvas, tu {
tą uodegą dryktelėjai žalią seilę, aptaškei Mėnulį ir aiškiausiai
išvydau tada: tenai kaži kas sujudo, susidrumstė, pasimatė vie
nas prieš kitą dalgiais užsimoję du broliai! bent taip Mėnulyje
vos įžiūrimų kalnų kontūrus man aiškino mūsų namų darbi
ninkė Monika ar jau ne 1952 metų žiemą, šaltą jos rytą, vilkda
ma ant mano vėlei vaikiško kūno rudą apatinį kombinezoną:
nekenčiau visų bobų, bjauraus nevyriško rūbo, Monikos, o Mė
nulio bijojau kaip ir tų vis susikryžiuojančių prožektorių stul
pų firmamente - jų sankirtoje akimirkai kitai suspurdėdavo
koks mažas lėktuvėlis - mažas maitvanagis, ar tik balkšva kos
moso sėkla, kas ten dabar supaisys!
Daugel kas man įstrigo per tuos septynis šimtus metų, mie
loji mano Grand Trix, didžioji liūdesio mede, vijoklio gysla,
smaugusi mano prakaitu ir sakais aptekusį kaklą, glamonėju
si mane savo kūnu ir čaižiusi liežuviu, taip dažnai priimdavusi mane į savo šaknų tamsą po puriom samanom, lapais, šviesžaliais kiškio kopūstais, paskui vėl išspjaudavusi į „erdvę ir
laiką" - visuomet netikėtai, drastiškai, tūžmingai ir pačiu ne
taiku! Tuomet vėl traukdavau lankais, pusapskritimiais - pū
dymais, dykrom, arimais, giriomis ir degimais - nuo puštos
iki Šiaurės elnio, traukdavau, kol vėl aptikdavau tave - mažą,
susigūžusią eglutę, pagailėtą kirvio, augindavau tave iki liek
nos Grand Trix, kol arba žalčiai išsiviliodavo tave, arba aš pats
pranykdavau dar nykesnėje erdvėje, dar liūdnesniame laike.
Daug kas įsirėžė tarsi virvės į kūną - iki kraujų. Žuvėdai,
sveikais dantimis draskantys žalią mėsą, kresni, geležimis ap
sikaustę kryžeiviai, raistkeliuose beviltiškai pasiklydę švedai,
pakampiais viduriuojantys lenkai, fūzeliu, raugu, kailiais ir gal
vijų išmatomis dvokiantys totoriai, amžinai iki soties nepasi
geriantys rudi rusai išpuvusiom burnomis, bet net sukapoti
suaugą į daiktą; vėlėliau jau ir orą visur gadinantys vokiečiai su kalavijais, svarstyklėmis, maišais, hanteliais, gimnastikos
ožiais ir iš oro darytomis Kauno nuotraukomis. Tuose laikuo
se beveik visur maišėsi ir žydai - maži, gražūs, šlykštūs, apsi
karstę žiedais ir apiplyšę, visuomet meluojantys kitiems, o įsi
jautę - net patys sau. Pasitaikydavo ir niūrūs, papjaut greiti
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čigonai, kumelius romijantys vengrai, peilius ryjantys mon
golai, ištikimieji karaimai, o ir įvairiausi šių padermių mišrū
nai, garbinantys visus dievus paeiliui ir visuomet užanty lai
ką atsarginį. Įsikirto į atmintį medinės irgi mūrinės bažnyčios
bei kirchės, kai kurios mečetės, sinagohos, kenesės, blyškiose
mėnesienose besilukšteną gelsvi cerkvių svogūnai. Mano ram
biems padams pūsles primušdavo akmenim grįstos šungatvės, o ir minkštos vieškelių dulkės, gelsvo klinkerio spinduliai
šiukšlinuose paeuropio miestukuose, bet dažniausiai mano ko
jos mindavo purvą, šlyną, samaną, žolę ir žvyrą. Kas dar, dy
gioji Grand Trix? Kometos Viduramžių danguje, paukščių, gy
vulių ir žmonių išmatos paturgėse, eretikus išspjaunanti že
mė, šimtmečiais lyjantis žalias lietus, varnų pulkai virš maro
apsiaustų miestų ir koją mušantys Giltinių batalionai, marši
ruojantys iš Vakarų į Rytus, o kiek vėliau jau iš Rytų į Vaka
rus, vis gretom, vis po šešias kaulėtąsias... O kokios jaudinan
čios detalės - pirmosios bulvės Lietuvoje ir Paskutinysis raga
nos laužas. Karalienės Luizos tilto per Nemuną statyba ir in
ternuoti lenkų kavaleristai pakaimės kurortuose. Viskas grei
tai blunka: šlėktų herbai ir miestelių vėliavos, savanorių uni
formos ir net juodos raidės ant H eidekrugo mūro:
SCHLACHTHOF. Tik tu, Grand Trix, vis tokia pat dygi, vis
leidžianti naujus ūglius - tik jie vieni švelnūs, slidūs ir drėgni tik taip trumpai! Tuojau - nori ar nenori - vesiuos tave prie
Blandianos atodangos: ir ji per visus tuos šimtmečius mano
akyse tarsi smuktelėjo, suzmeko, menktelėjo, daiktais apžėlė
krūmokšniais, nubluko - ypač nuo tada, kai Mėnulyje pirmu
kart išsilaipino žmogus - ko jam ten reikėjo?
Speigai man dar patikdavo, ilgos nakvynės prikūrentuose
hipokaustuose, keptos ropės ir avižų kisieliai, patikdavo mink
šti atodrėkiai - tavo spygliai atšildavo, atšusdavo, - vėliau pa
tikdavo miegoti ant sielių ir dundėti siauruoju geležinkeliu,
bet kad ir kas būtų nutikę per tuos septynis šimtus metų, vis
kas buvo tik blyškus fonas tau, Grand Trix,.ir šitai atodangai,
kurią kai kas vadina ir Imovado atodanga, fonas mūsų septynamžiam džiaugsmui ir tokiai pat nevilčiai - tu sutinki?
Eime jau prie Blandianos. Iš pirmo žvilgsnio niekas čia tar
si ir nepakito - apačioje, per akmenų rėvą, tebešniokščia ir kun
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kuliuoja ta pati upė - ypatingai čia, ties atodanga - tokie patys
ir žemi kamuoliniai debesys bei aukštieji, plunksniniai. Net
saulės proverža tarp jų visai tokia pat, kaip ir kokiais 1503aisiais, kai mudu... Pala, paskum. Bet išmirė ir išnyko daugy
bė žolių, vabzdžių, drugelių, grybų, net uodai dabar kitokie piktesni dar. Irgi paukštelių bei žvėrelių - naudingų ir ne. Ko
kių, klausi? Na, kad ir tokių vilpišių nebėr. Užtat kabo aukštos
{tampos elektros laidai, bet kraupių atramų nematyti, tai kiek
guodžia. Kelios artimesnės sodybos - mudu juk kitados matė
me, kaip jas rentė, - jau seniausiai sutrešo. Kitos sudegė, su
gruzdėjo, trečių pamatus nusipirko nuvorišai. Viena tokia kaip
tik per pusmylį nuo čia stovi - naujai atstatyta, žvilganti meta
linėm čerpėmis. Anądien paprašiau ten vandens atsigerti: ne
davė. Dink, sako, ir nei iš šio, nei iš to, dar paleido seriją iš
automato. Teisybė, į viršų. Iš „Uzi", berods! Taip, „Uzi" - to
kie kiauktelėjimai kaip usūrinio šuns nesupainiosi. Tiek to.
Aha, kas dar? Ogi nieko ypatingo: eglės aukštai, juodalksniai
žemai, kopūstiniai drugiai ir kiti, tauresni, drugeliai bei d na
gelės - visur. Dar riebūs, spindintys varmai ir elegantiški laum
žirgiai. Dar: viksvos, šlamučiai, amžinieji asiūkliai, toliau - pa
taisai ir samanos - nuo visai baltų iki sodriai žalių. Kartais
skruzdėlynas, polietileno ir celofano skiautės, skardinės; po
rolono juostos ten, kur panašių dalykų lyg ir nesitikėtum ras
ti. Perplėštas perpus raudonas moters sijonas ant žemos pu
šies šakos, nors nei smurto nei kitokių ženklų nematyti. Tyku
kaip 1614 metų rudenį, oras skaidrus kaip per 1717 metų Sek
mines, pameni, Grand Trix? Tik vos girdimas dūzgimas ir oši
mas: vanduo, karklai, kamanės. O danguje? Kas ten dūzgia?
Ne, tai jau nebe gerieji angelai, mieloji Grand Trix, vasnodavę
viršum mudviejų samanose ir lomelėse išgulėtų vietų. Vien
rūkas dar panašus, neužgesintų laužų žarijos, per pastarąjį
šimtmetį nedaug tepakitę keiksmažodžiai, tik lotyniškos rai
dės draudimus skelbiančiose lentelėse - „KŪRTI LAUŽUS
DRAUDŽEMA!" - visos jos guli paslikos kaip sutrūniję kry
žiai senutėse kapinėse - visur CEMENTAS.
O štai dar vienas ano meto orientyras - senasis Merkinės Gožos traktas, kunigaikščių, karalių ir pirklių kelias, regėjęs
nuožmius pakelių plėšikus, panikos apimtų prekijų vežimus
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ir maru krentančius galvijus. Yra ir dar vienas kelias - jis už
kelių mylių, seniausiai virtęs nepravažiuojamu šunkeliu, o dar
1348 metais aprašytas vokiečių vėgeberichtuose! Vis dėlto tai
geriausias vedlys Blandianos atodangos ieškotojui mėgėjui. Kas
be ko, netoliese šauna pirmosios kategorijos plentas, greitke
liu jo dar nepavadinsi. Kartais juo pralekia koks šarvuotis su
Vyčiu ant šonų, jam iš paskos kelios šarvuotos mašinėlės su
kokiais nors vietiniais lyderiais ar Mauritanijos karo atašė. O
tos pakelės smuklės kur kas pavojingesnės nei mūsų meilės
laikais, mano dygle. Jų net smuklėmis nepavadinsi - vos įžen
gus vidun, žmogų suima slogus laikinumo ir nesaugumo jaus
mas. švilpia kulkos - eglynėly treniruojasi jaunieji snaiperiai.
Kuo greičiau nešam mėsą iš čia, kuo greičiau, sakau tau iš rim
tųjų. Eime, greičiau eime prie Atodangos, nebeatsigręžk daugiau j tą griaumedį - jis taip įtariai nužvelgė mudu, gali ir nu
šaut, nieko jam už tai! Jo prosenelis jau prieš pusantro šimto
metų garsėjo kaip negailestingas kelių plėšikas - genai, genai!
Na, mikliau, einam!
Štai tasai keliukas. Čia kitados pasukdavom dešinėn, taip
darom ir šiandien. Dabartės prašom kairėn ir jau tiesiai. Dabarlankstas. Čia netoliese užkastos ir vis tebeužkasinėjamos visos
pavojingos atliekos: gyvulių žarnos, gyvsidabris, veidrodžių šu
kės su užsilikusiais jose veidais, uranas, nesprogusios minos ir
mintys, neatpažintų bakterijų štamai ir taip toliau, aišku? Ir jau visai tiesiai: pro anas pušeles, cementinį Kryžių, pro seniai
sulaukėjusias alyvas šalia sodybviečių, pro visas mums nuosta
biai nebeatpažįstamas vietas - iki pat B l a n d i a n o s .
II
- O tada... tada, kai tu šilkiniais skudurais sutvarstei negi
lias mano žaizdas, patepei jas universaliu Višnevskio tepalu,
briliantine žaluma aptaškei smulkesniąsias ir ne tokias jaut
rias... tada mudu ir sėdėjome atodangos viršuje... pačioje
aukštybėje ties...
- Ties Blandianos atodanga.
- Teisybė, pūgžly. Ties Blandiana...
1Sh

- Pameni?
- Pamenu. Buvo ūkanota. Upe prošal vis plaukė ir plaukė
Kvailių laivai - visai mažutėliai. Kimštinai prisikimšę kvailių...
- Jie pūtė dūdas, mušė būgnus, baisingai rėkavo, mojavo ir
grasė savo kvailais kumšteliais, skelbė programas bei tezes,
drapiravo savo gildijų vėliavom, nors buvo mums vos teįžiūri
mi, tiesa?
- Teisybė. Ilgai mudu sėdėjom, sėdėjom jau sutemus, kaip
kokioj baladėje, tu šildeisi rankas mano užantyje, bet aš
draudžiau ir ugnį kurti, ir raketas leisti - švyst, papach! Siutai,
bet tylėjai: lygiai šimtu metų buvau tuomet už tave vyresnis.
Vaikas tu dar buvai, smalsiu pakaušėliu, putpelės akutėm. Ku
pina syvų ir nesudėtų kiaušinių. Atrodė: ilgiau palaikytum
ranką žolėje, pirštai tavo imtų ir nutįstų asiūkliais ir pataisais...
Kada paskutinį kartą buvom matęsi?
- Nebepameni. Nesvyžiuje, šešioliktojo amžiaus pradžia.
Medžioklė su medsakaliais. Ką, tikrai nepameni?
- Dabar jau. Debesys didžiųjų uodų. Deglu netyčia nusvili
nau tavo plaukus, net kvapą pamenu. Netyčia! Bet tu sušėrei
man šmaikščiu - neskaudžiai - kaipsyk sutemo, o tavo sakalas
vis negrįžo, šėrei šmaikščiu ir perkirtai man lūpą - tol laižei ir
bučiavai žaizdelę, kol kraujas ėmė krešėti. Bet tada tu buvai jau
Kitas Žmogus. Nebesidėjai Kaži Kuo. Prošal vis plaukė ir plaukė
maži Kvailių laivai, o aš tebemylėjau tave taip karštai ir naiviai
kaip tryliktame amžiuje, pačioje jo pabaigoje, karvių mėšlais dvo
kiančiame Lužitėnų kaime, per tris dienas jojimo iki Prahos. Vi
sai dar vaikas buvai, šnekėjai juokingu lužitėnų, čekų ir vokiečių
kalbų mišiniu, svarumo dėlei įterpdama kokį lotynišką žodelį
ar net posakį, o aš tik pūkšdamas vargau, kol nusegiojau visus
dvylika tavo sijonų, sijonėlių bei apatinių - tu tik kvatojai ir ne
tyčia apšlapinai mane... karšta srovelė nutekėjo už mano marški
nių apykaklės, rods, net dabar tebejaučiu tą karštį... giedri buvo
laikai! Mėsą šveisdavom pusžalę, užgerdavom ją kumelių ar
avių pienu, o po sijonų kilojimo karštai melsdavomės... ant šie
no, prie Moravos, Dunojaus, vėliau Transilvanijoje, kur atsekiau
tau iš paskos paskui dengtus vežimus, neužkastus karių, vaikų
ir moterų lavonus, pūvančius arklius ir mulus... Lokaliniai ka
rai, badas, maras, šiltinė - visi tie amžinai sugrįžtantys siaubai,
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bet tu andai nė nesulysai - žydai tave gelbėdavo. Žydėjai ir sprogai. Tokia kaip anuomet buvai, prie Blandianos, pusiaukely tarp
Merkinės ir Gožos. Oh! Tik ten, Transilvanijoje, alsavai kaip
žvėris, kvatojai kaip išprotėjęs kėkštas ir siurbei mane kaip pra
garo verpetas... Nykuma ir liūdesys, nuovargis ir apatija tavo
akyse atsirado tik prie Atodangos, prošal slystant tiems Kvailių
laivams... ar tikrai jie tuomet plaukė?
- Tikrų tikriausiai! Tu juk pastebėdavai ir atpažindavai juose
sėdinčius kvailius - komivojažierius, Rašto aiškintojus, partaigenoses, politrukus, šėtonvaikius, Dievo avinėlius, kailialupius, menžmogius! Juos, su prastai išlygintais kostiumais, su
nerūdijančio plieno dantimis, amžinosiomis plunksnomis, ci
lindrais ir beisbolo kepuraitėmis... meni? Kaip tu kvatodavai!
- O damos! Pameni damas iš tų laivų? Sibiro katės! Narko
manės ir verslininkės. Sekretorės ir Laiko matuotojos. Lavonų
mazgotojos ir akušerės mėgėjos. Jos pranešdavo mums, kada
prasideda ir kada baigiasi paros ir metų laikai, šaukdavo mums
jau iš tolo: Jau ruduo, eikit namo, lįskit į savo hipokaustus!
Arba: Žiema jau, į ragą sustingsit! Vasara! Tuoj trenks
Perkūnas, slėpkitės!.. Jos išmesdavo pagavę rankomis dar spur
dančių žuvų - sviesdavo jas krantan - šlakius, šalvius, upėta
kius, lašišas... Viešpatie, Grand Trix, kaip godžiai tu rydavai
žalią, net nesūdytą žuvį! Man ir šiandien plaukai piestu stoja
si - su galva, su pelekais, su žvynais, su visa pūsle! Kaip katė!
Kaip lapė! Kaip meška! Siaubas!
- Kvaily mielas! Žuvį aš visuomet mėgau. Gyvą, šaltą,
šviežią. Fosforą mėgau. Lydekos pilve aptikusi ešeriuką, su
malonumu sužiaumodavau ir jį. Kad ir susidraskydama ryklę.
Mylėjau tave tuomet. Stiprus tu dar buvai, (tempdavai pilvo
raumenis, o aš šokinėdavau ant jo, atsispirdama kaip nuo gim
nastikos tiltelio, ak šokinėdavau! Bet ne už tai tave mylėjau ir
ne vien už kietą galą - tu dar mokėjai juoktis, kvatotis, užkrėsdavai mane tuo juoku kaip liga... štai kas!
- O aš visuomet stebėdavausi, kaip tu įsigudrini miegoti
stovėdama. Atsirėmusi į liepą. Vidury pievos. Arba net
įsibridusi į srovę! Ant tavęs, tarsi ant akmens ar šakos, tūpda
vo garniai ar šarkos, paklydę raiteliai klausdavo kelio, o tu
tyliai sirpdavai per miegus... Prisiminus tuos laikus, net karštis
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plūsteli mano kūnu. Gyvenom mudu dūminėj trobelėje.
Rūgštynės ir šemiena. Žolės ir sraigės. Žemuogės ir šaltinio
vanduo. Kur tai buvo?
- Ak, argi svarbu? Pasakok, pasakok greičiau, nes aš dabar
viską iškart pamirštu, pasakok!
- Ropes tu kepdavai ir laukinieną. Iki pusei mudu būdavom nuogi, tavo krūtys rudavo kaip išnokę riešutai, o ant jų
tūpdavosi laumžirgiai. Mudu laimingi ten buvom - tu dainuo
davai - apie kibirkštį, lietų, žiedą... Vieną dieną iš tankmės išni
ro dvylika šlėktelių, vaivados vyručių skustais pakaušiais. Žir
gai žili, šoblės nusmurgę, visi ik vienam peršlapę ir alkani. O,
kaip godžiai jie čepsėjo lūpom, žvelgdami į tave, kaip jie tavęs
geidė, kokios ilgos seilės jiems varvėjo! Bet jie bijojo tavęs, žeg
nojosi ir atatupsti traukėsi. Juk žinojo - tu ragana!
- Aš buvau ragana?!
- Gal ir nebuvai. Gal buvai, bet pati nežinojai. Abejoju po
šiai dienai. Jie nelietė tavęs, tik iš tolo grasino. Kad vaikštai
pusnuogė vaivados giriose. Kad švilpčioji kauliniu švilpuku
su trimis skylutėmis. Pagrasino dar, kad etikos sumetimais nu
plaksią tave kuriądien. Ir nujojo per eglyną, palikdami garuo
jančius arkliukų obuolius.
- Tu pamiršai.
- Ką pamiršau?
- Vieną keikūną ir grasintoją tu nudėjai negyvai. Kaipmat
atjojo kiti - sučiupo tave, surišo kanapių virvėmis. Griežei dan
tim ir žvelgei man į akis. Jie plakė tave, o tu žvelgei į mane.
Rėk, staugiau aš, rėk, bus lengviau! Ir tu paklusai: taip surikai,
kad akimirkai jie išsigando ir atšlijo. Daugiau nebeplakė, bet
vis tiek nujodino į tvirtovę.
-Otų?
- Aš, aš! Aš nuėjau pas vaivadą. Tris dienas ir tris naktis jis
jodino mane kaip įsigeidęs! Užtat sutiko nebausti tavęs mirti
mi - nusprendė mus abu ištremti į Kolchidę.
- Ir ištrėmė?
- Mudu iškeliavom į Kolchidę...
- Kolchidę? Sapnuoji! Niekuomet ten nesu buvęs!
- Gal nė nenutuokei, kad esame Kolchidėje. Ten abu
lankėme ostgotų kalbos kursus. Nieko tu ten neišmokai. O ir

šiaip... suskretai, apšepai, pasidarei niekam tikęs! Aš kentėjau!
Iš stepių atlėkdavo jauni kentaurai, išmyluodavo mane mirti
nai ir vėl nudundėdavo. O tu dainuodavai uzbekų dainas, kla
joklių giesmes, vis skųsdavaisi viduriais, aš tau visai ne
berūpėjau. Bet... ar sakyti tau?
- Sakyk. Bene svarbu dabar.
- Sykį aš užklupau tave su jauna avyte... Ji gailiai mekeno,
o tu... Ir žinai... žinai, aš pajutau tokį geismą... tokį geismą,
kad nulėkusi į mūsų palapinę, užsimečiau drėgną avikailį ir
keturpėsčia nubidzenau prie tavęs... ėmiau rupšnoti karčią
žolės vilną...
-Ir?
- Ir tu mylavai mane, kol nusmuko mano kailis, kol nusinėrė ir tikroji mano oda, kol atsivėrė skaidulos... Kaip man
pasidarė lengva!
- Tuomet mudu išsiskyrėme?
- Taip! Tu sugrįžai pas septintą savo žmoną, didnosę kal
mukę su karpa ant uodegos, tą kumyso gėrėją, storalūpę arkliaganę. Tu, matai:, tik dėjaisi seniu!
- Ir tuomet buvau keturiais šimtais metų už tave vyresnis.
- Kaip žiūrėsi. Tau rūpėjo kalmukai, kresnos jų moterys,
žolių ir karvamėšlių laužai, laukinės dainos ir šokiai. Kita ver
tus, sekiojai paskui žydiškos kilmės olandės permatoma oda
ir nelabai valyvas lietuves, kurios užpakalius šluostydavosi
samanomis ir alksnių lapais. Juk tie kalmukai įmetė tave j sa
vo kalėjimą! Į tokią apvalią duobę pusiau sklidiną skysto mėšlo.
Nusviesdavo pūvančios arklienos gabalą trims dienoms. Ui,
kaip paskuitės tu dvokei!
- Grand Trix! Kumelės vėdare! Iš kur tu viską taip puikiai
žinai?
• O kas tave ištraukė iš tos pamazgų duobės? Kaip aš tada
drebėjau! Iš baimės, iš šalčio, nuo tos smarvės! Mano kerai juokas prieš kalmukų kerus! Bet, menu, tuomet buvo jų Mėnu
lio šventė. Ėjo visi ratu, gūdžiai kaukė ir mėtė į Mėnulį savo
bukus kirvelius. Tave jie buvo visai pamiršę. Nuleidau tau
virvę... Ak, kaip tu dvokei! Keturiolika savaičių mudu jojom,
kol atsidūrėm Karelijoj, ar dar supranti kiek suomiškai?
- Šiitu ruutu kalle tullep! Šik greičiau, lokys ateina, teisingai?

- Čia ugriškai, klysti! Karelijoj tu aštuonioliktą kartą vedei aš papirkau jų šamaną. Daviau tuziną džiovintų abrikosų bei
rinkinėlį flomasterių. Iš septynių tavo sūnų trys buvo neby
liai, vienas nevisprotis. Kiti kalė granite runas - aprašė visą
tavo gyvenimą. Gal nuvyksim kada tenai, pats paskaitysi. Vėl
pasidarei visai kitoks, pirmykštis - drąsus, kietas, atsargus su
svetimais, neištikimas ir žiaurus.
- O tu? Tu ką tuomet veikei?
- O aš... aš nutekėjau į Rusiją. Tverskaja-Jemskaja. Ivano
Rūsčiojo opričnikas, štai kas buvo mano suprūgas. Kiaulės ir
šuns hibridas. Papjoviau jį guolyje trofėjiniu jataganu. Buvau
jau skaičiusi Bibliją - kaip Judita nešiau jo galvą sterblėje per
visą Rusiją... ir visi lenkėsi man iki žemei...
- Nejauku man klausyt, Grand Trix, gal nepasakok... Ne
viskuo, tiesą sakau, ir tikiu. Per daug įvykiu. Per daug fizinės
ir kitokios geografijos. Kraujo per daug, negimusių tavo vaikų.
Man per gausu šitos kanibališkos lyrikos, argi ne taip mud
viem kalbėjo tas vokietis geltonais kaip vaškas plaukais ir dar
geltonesniais dantim - ich bin satt!
- Bet juk ir tas protmaišis gviešėsi manęs! Vos tik tu nusi
sukdavai, jis imdavo rodyti visokius ženklus, daryti gašlius
judesius, napadoriai šiepdavosi. Bet man jis buvo koktesnis
už patį mėšliniausią kentaurą. Mylėjau dar tave. Gal tie Kvai
lių laivai mudu taip suartino?
- Tada... prie Blandianos. Dar mylėjai?
- Labiau nei bet kada. Gal atrodė taip. O gal ir ne. Ne.
- Sakyk dabar. O kaip mudu palikome Blandianą?
- Ogi visai paprastai Vienas itin didelis Kvailių laivas išmetė
ten inkarą. Iš jo išlipo būrys kvailių, garsiai šūkavo, sukūrė
laužus, degino kaži kokias knygas ir pergamentus, ant juo
dalksnio šakų pakorė keletą saviškių bepročių, virėsi žiogų ir
skruzdžių sriubą ir surengė Mokslinę konferenciją „Kvailio
reikšmė Pažangai"1
.
- Na ir kas?
- Ogi tas! Tu iškart pamiršai mane, nusigręžei, nebeleidai
man šildytis tavo slėpsnose, kaip šašas priskretai prie to mo
kyto kvailyno... o jie, žinoma, džiaugėsi tik, mojo tau, kvietė,
viliojo, suteikė Kvailių daktaro vardą! O tu čia pat, dienos aky,
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nusinešei į kadagius tokią putnią kvailę rausva rūrele, barški
nai ją kvailių tarybos akivaizdoje, o jie plojo, žvengė ir, rodos,
viską aprašė savo analuose... O Kvailiai tada ilgam apsistojo
mūsų krante, rentėsi savo idiotiškus namelius, kuriuos išvartė
pirmoji vėtra. Ką gi Iki artimiausio pašto buvo trys mylios.
Arkliais. Tada tu pradėjai rūkyti.
- Rūkyti?
- Taip. „Hercegovina - Flor" ir naminį tabaką.
- O tu... tu irgi rūkei?
- Ne! Dūmą pirmukart užsitraukiau 1912 metų žiemą Ka
zanės universitete, šventėm kažkokį jubiliejų. O gal tai buvo
Imanuelio Kanto metinės? Nebežinau. O tu su kvailiais rūky
davai jau tuomet prie Blandianos. Ir ne tik! Rūkei, gėrei,
užrašinėjai jų kvailas patarles ir dar kvailesnius priežodžius,
jų mįsles ir minkles - visą lėkštą ir paiką kvailių folklorą. Dai
nos jų - nešvankios, pasakos - nykios, smulkioji tautosaka vien
apie skreplius ir išmatas. Bet tu viską rašei, išmokai užrašinėti
net jų gaidas, svajojai viską kada nors nugabenti j Petrapilį ar
Leipcigą. Kvailės mergos dainuodavo tau, tu jas cypindavai,
gaudei patamsiais, o aš verkiau ir vakarą ir rytą - tą vasarą ant
Blandianos pačio stogo užduso mano kūdikis, mažytis kinie
tis Li, toks užkiutusiom akutėm ir dvišaku pimpalu... kaip aš
raudojau! Viešpatie! Meldžiau: Dieve, nubausk kvailius,
ištaškyk jų geldas į akmenis, nubausk tą folkloro rinkėją - jei
negali kitaip, tai bent jo kotą paversk sausa rykšte, o tas visas
mergas žabų krūva! Veltui! Li buvo vienintelis mano kūdikis
nuo tavęs, kurį iš tikrųjų mylėjau; kitų savo vaikų aš nelabai ir
prisimenu: dažniausiai palikdavau juos geriems žmonėms, kad
tik galėčiau klajoti nevaržoma ir sekti tau iš paskos! Nebe iš
meilės, nebe iš ilgesio. Tikriausiai taip migruoja paukščiai, taip
lemingai aklai traukia prie Ledjūrio. Senė jakutė man paaiški
no: esą mudu - aš ir tu - turį vieną bendrą kūno organą - jis,
girdi, funkcionuojąs tik tuomet, kai esame greta ar bent neto
liese vienas kito. Ji sakė: nuo to organo savijautos priklausanti
ne tik gera ar prasta mūsų nuotaika, ne tik tarpusavio trauka,
bet net mudviejų gyvybė ir mirtis. Šis instinktas, noras išlikti,
matyt, ir vedė mane tau iš paskos. Kai nutoldavai bent per
kelias mylias, mane imdavo tąsyti, po širdimi atsirasdavo bjauri
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tuštuma, aš vemdavau, rydavau karčias žoles... o artėjant prie
tavęs, toji kiaurymė tarsi pamažu užsipildydavo, darydavosi
ramu... ir dažniausiai, net nepriartėjusi per lanko šūvį, aš jau
pasijusdavau nėščia... Ir tasai Li buvo tavo vaikas, nes aš užklu
pau tave su kiniete, ir tas mažytis eržilas Šarūnas su dvylika
eilių dantų... o gal net...
- O gal net?
- O gal netgi tasai sutvėrimėlis, kuris vos gimęs prašneko
niekam čia nesuprantama kalba, kuris iškart praplėšė plačias
akis, suzvimbė kaip jauna kamanė ir skrido nuskrido... viena
diena kelio tąsyk tebuvo iki tavęs - Poliesė) tu atseit skiepijai
čigones nuo raupsų. Keisti buvo tie tavo skiepai, nūdienės me
dicinos akim žvelgiant!
- Nagi?!
- Tu užversdavai joms margus sijonus ant galvų, patepda
vai jų gėdos lūpas zuikio taukais ir taip skiepydavai, kad jos
kaukdavo iš džiaugsmo! Eilių eilės rikiuodavosi šalia tavo
šėtros, o niūrieji čigonai vien murmėdavo Goa maldas, bet
ničnieko tau nedarė, juk keista? Bet... ar tu nieko, visai nieko
nepajusdavai, kai aš nutoldavau nuo tavęs daugiau nei per
tris dienas kelio?
- Būdavo... Suimdavo keistas silpnumas, tik aš, žinoma, nie
ko neįtariau. Kaltinau prastą taboką, fūzelį, drėgną vėją... Apie
mūsų Bendrą Organą visai nė nenutuokiau. Klausyk - gal tai
buvo koks mūsų CK?
- šaipytis tu visuomet mėgdavai.
- Kad man ir dabar sunku patikėt. Bet kaži kas atsitikdavo,
tai tiesa. Kartais nei iš šio, nei iš to - seilėtekis, esu kartą kritęs
nuomariu... gal 1819 metais. Priguldavau kiek atsipeikėjęs gi
rioje po egle ir glostydavau samanas,vaizduodamasis, kad tai
tavo plaukai, spyglius tavo glamonėdavau, tarp švelnių pa
taisų išrausdavau savo kotu duobutę iki gelsvo smėlio... neva
lingai, žinoma, švelniosios žolės būdavo man tavo rankos, o
žemiau - šiurkščiosios samanėlės, tos baltosios, tu žinai, - ži
los, trapios, kaip spraginti grūdai... Palaistydavau jas savo sėk
la, o rytą, žiūrėk, jau ir stovi po egle koks mažas žmogutis,
mojuoja rankelėm... tokius į savo lizdus dažniausiai nusinesJ.ivo paukščiai - sakalėliai, suopiai, net pelėdos. Keisti laikai!
13—607
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Dievaži! Kur aš traukdavau, kodėl traukdavau - nežinau, nie
kas tikriausiai nežino. Kodėl į Pietus ar į šiaurę traukia žąsys,
lentingai, kodėl gyvom virvėm iš namų į namus laksto tarako
nai? Kas atsakys? Juk vien tavęs man tereikėjo, tavo vienos
samanų ir žolių, tavo plataus kaip pilnatis dubens ir balto pil
vo slėnio, tavo pieno, tavo švelniai traškančių kaulų, tavo tre
čiosios akies kaktoje; tave vieną prisimindavau, kariaudamas
Turkijoje, Mandžiūrijoje, Bavarijoje, pikiruodamas savo „messeršmitą" virš Lamanšo ir žygiuodamas belaisvių kolonoje Be
sarabijoje... Klajodamas po Eufrato slėnius ir Uralo šiaurėje,
Kordiljerose, savanoje ir Ugnies žemėje, visur dairydavausi tik
tavęs ir tik čia, prie mūsų Blandianos, kai iš nuovargio temda
vo akys, kai užkietėdavo viduriai, kai kriste krisdavo priešpa
skutiniai dantys, o kūnas apsitraukdavo plonu lajaus sluoks
neliu, aš, rodos, pasidarydavau viskam o viskam abejingas:
traukdavau senas karo dainas, bet vien iš įpročio ir nykumos.
Apsikasęs snieguose vis dar dainuodavau, ir tik pro skaidrų
ledo langą įspindus žvaigždei, kakta pramušdavau kristalinį
kevalą - juk tu atbusdavai kaip tik tuomet, ar ne, Grand Trix?
Ak, aš visiškai pamiršau, kad tu pardavei mane arabams už
varinį virdulį ir netikrų perlų vėrinį, niekis! Atleidau, kad ver
tei mane patarnauti tau guolyje, kuriame vartėsi ir riaugėjo
girti rusų kazokai su komjaunimo ženkleliais, įsegtais stačiai į
krūtų gaurus, - į viską aš užmerkiau akis! Viskas laikina, kar
tojau nudėvėtą frazę, traukdavau vienas prie savo Negyvo
sios jūros, skaitydavau Jono Basanavičiaus pasakas, Richardo
Dehmelio lyriką ir senus ūkininkų kalendorius - ko tik ten ne
aptikdavau! Bet vos tik apsivalydavau, vos pranykdavo klai
kus tavo užkratas, bet kurioje pasaulio vietoje ir vėl pasirody
davai tu - alkana, plėšri, šnekanti vis nauja, kita, man nesu
prantama kalba... net dykumoje susirasdavai mane... štai iš už
barchano pasimato tavo rusvos, gal kiek stambokos kojos, sau
sas karštas vėjas šiurena tavo švelniuosius o ir šiurkščiuosius
plaukus... Vieną kartą ant brangaus pavadžio tu atsivedei vienkuprį - dromaderą. Buvom bent pusšimtį metų nesimatę, o tu
iškart pristatei jį - čia mano naujasis vyras, būkit pažįstami!
Gražus, jaunas dar dromaderas/ Abdula vardu, turįs net kaž
kokį mokslinį laipsnį. Eiklus ir atsparus negandoms. Bet kup194

ris, kad ir ką sakytum. Kupris! - tariau tada, o jis tėškė ant
manęs karštą seilę, tu pravirkai, o jo spjaudalai taip nusvilino
mane, kad žymė liko ir po šiai dienai - štai, pažvelk!
- Gūdu buvo, tiesa. Bet juk ir tu ne vienerius metus išgyve
nai su vilke! Sakyk: iš kur atsirado žmogvilkiai? Net aš slapstydavaus nuo jūsų šeimos medžių viršūnėse, matydavau, kaip
tu su sūnumis mėnesėtomis naktimis traukiate į savo kraupią
medžioklę... puolat jaunas kumelšes, velkat avis, net vargšus
žmonelius! Ak, verčiau nieko nebūčiau žinojusi! Vengiau ta
vęs kaip įmanydama, laikiausi kuo toliau nuo jūsų dvokian
čios irštvos, vis bijojau pastoti. Graži buvo tavoji vilkė - liekna,
diddantė, ūsuota, per mylią trenkianti muskusu ir nesuvirš
kinta mėsa! Uch, kaip jūsų nekentė žmonės! Juk tavoji taip su
žvėrėjo, kad iš kaimų savo jaunikliams vilkdavo net žindo
mus kūdikius! Gyvenau savąjį pelėdos gyvenimą ir iš uokso
mačiau, kaip nakčia jus visus apsupo, ištempė baltas virves su
raudonom vėliavėlėm, dėl viso pikto dar pažymėję jas pjautu
vais bei kūjais, sustatė vietinę rinktinę, Kaukazo šaulius ir Da
gestano raitelius... Mačiau ir kaip krito tavoji patelė, kaip nuo
sprogstamų kulkų tyško jaunos vilkiūkščių smegenys - niekas
nesigviešė į jūsų kailius ir kūnus, niekas! Tik tu vienas išgirdai
mano ūkavimą, kruvinas atšliaužei iki properšos, ir aš nuplukdžiau tave į kitą Blandianos krantą. Ir staugiau tol, kol vėl pa
stojau ir dabar jau aiškių aiškiausiai suvokiau, kad mudu tik
rai turime tą bendrą organą: dalis jo tavy, o kita dalis - manyje.
Tu dar klejojai, draskei tvarsčius, o aš, plačiai pražergus kojas,
čia pat po lazdyno krūmu pagimdžiau tris vilkiukus! Dievas
mato, aš nekalta: užkasiau juos dar aklus ir nualpau, o tada...
- O tada? Kas buvo tada?
- Prasidėjo šviesieji mūsų laikai. Trisdešimt aštuonerius me
tus gyvenom kaip jauni dievai.
- Dievai?
- Kaip žmonės. Penkiolika metų miške, kitus - kaip pado
rūs miesčionys. Berlyne. Iki pat Pirmojo pasaulinio karo.
- Tu įsitikinusi, kad mudu tikrai gyvenom Berlyne?
- Tiergarteno pašonėje. Dabar ten gyvena mūsų proanū
kiai.
- Kada dabar?
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- Niekad. Todėl užvis svarbiau ir yra ši Biandianos atodanga, o ne koks Berlynas, Peru ar Špicbergenas. Todėl mudu ir
šiandien čia esame. Tik čia aš įstengiu viską taip aiškiai prisi
minti. Čia gimė paskutinis mūsų vaikas, vienintelis, kuriuo aš
didžiuojuosi!
- Jis dar gyvas? Kur jis dabar?
- Aš nebežinau. Jis buvo griežtojo režimo kalėjimo virši
ninkas. Bet nuoširdus, geros širdies žmogus, tai aš žinau.
- Jis tikrai mano?
- Tavo, tavo - mudu pradėjom jj ankstyvą rytą miške. Sni
go, o drauge švietė saulė. Tavo akys triskart pakeitė spalvą, čia saulė kalta - ji vis ėjo ratu ir ėjo...
- Taip ilgai mudu...
- Iki saulės laidos. Paskui dvi paras miegojom kaip negyvi,
o kai nubudom, prasidėjo rusų karas su suomiais...
- Tas vaikas buvo suomis?
- Ne, jis buvo čekas, o gal kroatas. Kas žino. Bet tavo, tavo!
Jis nežuvo kare. Jis parašė man du laiškus. Vis rašė apie Kvailių
laivus, hidrologiją, aukščių skirtumus. Izotermas ir izobaras.
- Trenktas gal?
- Gal. O gal ir ne. Keistai jį mudu auklėjom. Tu stovėdavai
Biandianos apačioje, o aš viršuje. Ir svaidydavom, mėtydavom
jį - aš tau, tu - man. Aukštyn žemyn. Per Kalėdas pakabinau jį
miške ant eglutės - jis šypsojo. Šypsojo ir švietė. Vienintelis
mūsų žaisliukas. Mataravo kojelėm ir nesustiro. O tu - tu gėrei
bjaurų pelkių vandenį ir kosėjai kaip Ožkų pečius...
- Norėjau, kad jis taptų filatelistu, pastoriumi, menotyri
ninku, sekliu, felčeriu, eiguliu, penkiakovininku...
- ... kūriku, siuvėju, muzikantu... Vien šešėliai tai, vien at
švaitai! Ak, argi tau kas rūpėjo. Man irgi nelabai. Net tuomet,
kai aptemus protui, tu sėdai į Kvailių laivą ir kvatodamas iš
plaukei drauge su jais. Juk žinojau - niekur nedingsi - viskas
praeina, išskyrus amžinąją trauką. Todėl man niekad neteko
tau atleisti, ką nors suprasti iki galo, sukti galvą, kodėl tu, nič
nieko nesakęs, užsirašai į kunigaikščio kariauną, Gelbėjimo ar
miją ar Svetimšalių legioną. Arba įsitaisai dirbti kur muitinėje
arba muziejaus salių prižiūrėtoju. Kodėl galiausiai visa tai me
tęs, puoli kurpti kvailus traktatus ir eiles apie mėnulėnus, juk
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buvo ir taip! Tuomet mudu gyvenome Vilniuje, baisingai ap
leistame name Belmonto pakrašty - aš dienų dienas trindavausi
po miestą ir užmiestį su posthipsteriais, kad tik tu turėtum
ramybę ir galėtum svaičioti apie kitus pasaulius ir nemokšiš
kai brazdinti mandolina - dar viena tavo užgaida! Nieko sau
šviesūs laikai! Gyvenom pusbadžiu gerdavom silpną vyną su
apipelijusiu sūriu, amžinai virdavomės tą pačią svogūnų sriu
bą ir žydint sodams pajutome tokią pilnatvę, kad pirmukart
per visus septynis šimtus metų tu pasiūlei man drauge nusi
žudyti... Taip karštai kalbėjai, kad aš, kvailė, buvau jau besu
tinkanti...
- Bet juk nenusižudėm. Kas dar atsitiko? Kas atsitiko vė
liau? Dabar tu pasakok!
- Gyvenimas kukuliais vertėsi - nė dienos be kokio įvykio.
Tik ar tai dabar svarbu? Taip, mudu nenusižudėme, tik dar kar
tą išsinėrėme iš senų odų. Vėlei įkyriai sekiojome vienas kitą neištikimaudami, erzeliuodami, piktindami ir juokingai mora
lizuodami kits kitą. Iki pat mūsų mirties, iki pat vadinamosios
paskutinės dienos. Tu numirei pirmas - visiškai ramiai: atsidusai, sumurmėjai kažką beprasmiško ir išpūtei dvasią. Užspaudžiau tau akis, suvyniojau į baltą paklodę. Tada įkišau į plasti
kinį maišą ir nakčia užkasiau po sulaukėjusiom alyvom, taip
buvai kitados prašęs. Kas mane užrausė žemėmis šalia tavęs aš nežinau, miriau po trijų savaičių, paspringusi slyvos kaulu.
- Manęs nebuvo, būčiau...
- Taip, tavęs jau nebebuvo.
- Tai ar dabartės mudu tikrai mirę?
- Mirę nemirę... tai irgi nelabai svarbu. Svarbu, kad vėlei
sėdim prie Blandianos atodangos, o prošal vilnimis vėl plau
kia Kvailių laivai, tie patys, tie perdažyti, naujom burėm. Pil
nut pilnutėliai Kvailių laivai! Matai jų vėliavas? Raudonus įtū
žusius veidus, matai? Purpurinius rūbus, trimitų kutus, ko
kardas? Antai, dar vienas iš už posūkio pasirodė - tristiebis.
Jie plukdo mėsą, kraujo plazmą, bananus, cukrų, pipirus, koji
nes, prezervatyvus, konjaką, džutą - kaip amžinai plukdyda
vo, gal ne? Teisybė, dabar visa tai jau kitaip vadinasi... Gal
barteris? Bet argi tai ką nors keičia?
- Myli dar mane?

•
Ak, mano velioni! Esam juk belyčiai, besvoriai, niekas
mums neberūpi! Ar dar matai laivus?
- Matau. Sakyk... kodėl tuomet aš tebemyliu tave? Ir niekur
iš čia nenoriu... Juk čia mūsų Blandiana - sluoksnis guli ant
kito sluoksnio - visai kaip mūsų šimtmečiai. Nenoriu iš čia nie
kur. Tetrokštu sėdėti šalia nujaučiamos tavęs, žvelgti į raudo
ną skardį, čiuopti nematomą tavo ranką. Kodėl? Kodėl tu nie
ko nejauti?
- Ak, aš tik nujaučiu, tik nujaučiu...
-Sakyk.
- Kai mudu pirmą kartą žuvom, abu. Tai seniau. Zuvom
drauge - baisiai, kraupiai, niekingai! Tau tą kartą buvo vos tris
dešimt penkeri. Man dabar rodos, kad tąsyk mudu patys šaukėmės mirties, šitiek šimtmečių išbuvę kairtu ir tiek visko prisikentę? Juk visi buvusieji mūsų kapai yra vien pramanas, fik
cija - mudu palaidodavo lyglaukiuose, stepėse, didmiesčių ka
pinėse, o praėjus kuriam laikui, mudu suvešėdavom iš naujo,
visuomet taip būdavo... vėl susirasdavom vienas kitą, kad ir
truputėlį kitokius. Kiek kartų, tave apraudojusi, aš ilgai ne
našlaudavau, tekėdavau už nemylimų, tapdavau nekenčiama
pamote! Juk žinojau, netrukus atsirasi tu, ir vėl viskas bus po
senovei, tik kiek kitaip... Kiek kartų tu mesdavai tris saujeles
smėlio ant mano karsto, puikiausiai žinodamas, kad mudu ir
vėl spausim vienas kitą glėbiuose. Bet tąsyk kažkas įvyko, kaž
kas įminė mudviejų paslaptį - kas? Aš nežinau. Aš tikrai neži
nau... Pikta jėga panoro sumaitoti, sunaikinti tą mūsų bendrą
lauką, mūsų amžiną ryšį, kuris ir vertė mudu nemirtingais...
aš tikrai nežinau, kam to prisireikė! štai ir viskas...
- Kaipgi šitaip galėjo atsitikti?
- Irgi nežinau. Tik nujaučiu, jau sakiau. Tai šlykštu ir nie
kinga. Jau po paskutiniojo karo mudu susidūrėme su raudo
nąja gurguole - ją, žinoma, lydėjo ginkluota apsauga. Mudu
tada kaip tik išlindome iš giraitės, dar apsvaigę nuo meilės,
suplukę, nieko nenutuokdami. Mudu apsupo, išplūdo, ėmė
daužyti... išprievartavo mane, paskui ir tave, tada abu peršo
vė ir paliko taip drybsot. Tu dar pusdienį plūdai kraujais ir tik
saulei nusileidus užgesai. Aš buvau tik praradusi sąmonę...
mane rado žmonės, vežė į miestą, jutau baisius dieglius, o kiek
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atsigavusi nustėrau: abiejuose mano delnuose žiojėjo skylės.
Užsitraukę, nebekraujuojančios skylės. Kiekviename delne po
graikinio riešuto didumo skylę. Tarsi tokia būčiau gimusi. Ta
da ir supratau - neleis jie man gyventi. Nė tau. Pajutau - iš
mūsų jau atimtas gilusis ryšys. Tai buvo baisiausia, kas atsiti
ko per visus tuos šimtmečius. Paskutinis kartas, kai mes dar
atsigavome, susitikome, bet... pats matai!
- Betgi mudu vėl kartu. Sėdim prie Blandianos atodangos.
- Trumpai valandai. Kartą per dvidešimt metų. Todėl tau
taip ilgu ir niekur nesinori... Ei, kur tu? Kur pradingai? Ei!!! Ar
dar girdi mane? Nepranyk dar! Sudie! Kur aš esu? Kur mano
krūtys ir šlaunys? Samanos ir žolės? Su - die! Su - die! Antai, už
posūkio jau dingo paskutinysis Kvailių laivas... iki! Sudie1........
III

Moterų akivaizdoje ir šmaikštauti dera labai atsargiai - ne
tinka persūdyti ir krėsti lėkštus juokelius. Nes moterys taip
elgiantis gali greit prarasti savąją bendrojo organo dalį ir am
žinai mus palikti. Tai gal ir netinka čia aptartam Blandianos
pavyzdžiui - Blandiana yra Blandiana! - bet šiaip jau, patikė
kit, tai gryna teisybė. Yra, žinoma, tūkstančiai būdų atsikraty
ti negeidžiama moterimi, bet čia kalbama apie priešingą daly
ką - ką daryti, kad moteris nesidygėtų jūsų elgesiu ir nemestų
jūsų kaip šaukšto, išsrėbus viralą iš jūsų čiulpų. Na, gerai. Tai
gi nedera moterų užversti vylingais laiškais, ypač tuomet, jei
mylimas asmuo yra išsiblaškęs, santūrus, slapukas, nekenčia
atvirai demonstruojamų jausmų, nejaukios viešumos, stočių
ir aerouostų. Atsainumu maskuojama meilė - geriausias jūsų
ištikimybės įrodymas. Svarbiausia - jausmų ugdymas. Education sentimentale. Šitaip grūdinantis, galima pasiekti be galo
daug. Argi ne, Grand Trix? štai mudu gyvename vienoje dul
kėtoje gatvelėje, netoli Norvegijos ambasados, ir matydamas,
kaip tu eini, apsikabinusi per liemenį jauną čigoną, susikau
piu ir nebevirpteliu nei iš apmaudo, nei iš širdperšos - pasius
kit! Ramiai nulydžiu judu giedru žvilgsniu iki vietinės reikš
mės univermago - jis neerdvus, nejaukus, saikingai dvokian
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tis - matau, kaip išlendat iš jo su baterija alaus butelių ir aš
pats stebiuosi - grūdinta širdis net neima smarkiau plakti. Gra
žus čigonas, tikra tiesa; o gal metisas? Kas man belieka daryti?
Ramiai einu į Norvegijos ambasadą, kruopščiai užpildau ke
lias anketas, bet man čia pat praneša, kad visi limitai jau išeik
voti - išdidi Norvegija imigrantų nebepriima. Man netgi man
dagiai pataria kreiptis į Čečėnijos atstovybę, ten, girdi, Stingą
tvirtų, užsigrūdinusių vyrų! Eikit, sakau šaltiems kaip silkė
norvegams, ačiū jums už tokį patarimą, aš jau buvau kitados
Kalmukijoj, gana! Ir apžergęs paprastą juodą vyrišką dviratį,
minu ir minu miškų takeliais, šokinėdamas per šaknis, baidy
damas kiškučius, lydimas kėkštų ir juodųjų strazdų - tiesiai
prie Blandianos atodangos! Juk pats ją susiradau, ir vardą jai
daviau - kartais pavadinu, tiesa, ir Imovado atodanga, taip čia
buviai vadina - nufotografavau iš visų įmanomų pozicijų ir
pozų, išmatavau jos aukštį, nupiešiau ir aprašiau skerspjūvį,
kad ir mėgėjiškai; Karo invalidų draugija mane parėmė ir šit
neseniai išleidau 104 psl. brošiūrą su tuzinu nuotraukų ir 4
schemom. Štai metrika: BLANDIANOS ATODANGA. Popu
liarus aprašymas. 104 psl. Iliustruota, su 4 schemomis. 354 egz.,
dešimt egz. gerame popieriuje. Sutartinė kaina. Išleido Karo
invalidų draugija Belmonte. O anotacija skelbia: Autorius vaiz
džiai pasakoja apie savo piktos vaizduotės sukurtą Blandia
nos atodangą, prie kurios jis esą praleidęs 700 metų... Čia rasi
me unikalių gamtos reiškinių aprašymų, fenologinių stebėji
m u bet svarbiausias rašinio tikslas - atskleisti sudėtingus žmo
nių santykius. Knygelę turėtų mielai skaityti ir gimnazistas, ir
fermeris, ir karo lakūnas. Ras įdomaus ir pensininkas ar ko
kios nors partijos narys." Štai kaip!
Kol tu, Grand Trix, defiliuoji su savo nauju japonu po kas
dien atsiveriančias naujas miesto užeigas ir pabus, aš stebiu,
kaip upelės srovė vis labiau plauna, gremžia skardį, kaip vie
nas po kito į srovę griūva smulkieji krūmokšniai ir postambiai
alksniukai; iš laikraščio sulankstau ir leidžiu mažyčius Kvai
lių laivukus - jie skęsta nuplaukę vos kelis sieksnius... Bet ir
čia jokių tragedijų - tegul skęsta! Tegul viskas skęsta dabar nebėr prasmės ką nors gelbėti. Bet ne, aš vis dar rūpinuos, kad
Blandianos atodangą pagaliau įrašytų į Gamtos paminklų są
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vadą, kad ši visa teritorija būtų rūpestingai saugoma - visai
nebūtina čia vedžioti užsieniečių delegacijas ir skautų drau
goves - pakaks Europos parko! Blandiana pernelyg trapi, ji re
liktas, ypatingo režimo zona! Vargu ar man pasiseks įgyven
dinti visus savo sumanymus, ne tai šiandien rūpi žmonėms,
bet stengtis verta, šitai suvokia net naivios moterys. Žinot, to
kioje Norvegijoj - ką ir kalbėt apie Saudo Arabiją su*Tailandą!
- tokia atodanga senų seniausiai būtų paskelbta nacionaline
savastimi, bendru tautos turtu. Tik ne pas mus! Kartais - labai
retai ir vis rečiau - aš atsigabenu čia ant dviračio rėmo kokią
lepią panelę - ši suklinka ir nualpsta, vos atsidūrusi ant pra
garmės kraštelio ir atgaivinęs ją, gerai išmasažavęs, kaskart
pasižadu - nieko daugiau čia nebesivesiu! Ir pavojinga, ir nau
dos maža! Pakviesčiau gal tik tave, Grand Trix, bet matau, tu
vaikštai su naujais spalvotais raitūzais, su pauju gražuoliu perkusistu - o kaip jis barškina savo ir tavo būgnus! - tad tau nė
motais nei kažkokia Blandianos atodanga, nei tie lietingi sep
tyni šimtai metų su rudenimis, samanomis, musmirėmis, lę
šių sriubomis, su kraujo ir ašarų klanais ir su nūnai vėl madin
gomis chrizantemomis. Ką padarysi! Apsieisim be lotyniškų
sentencijų. Ką čia aš dar norėjau pasakyti?
Mandagus elgesys ir užslėpta kančia dar nėra sėkmės ga
rsintas - tie septyni šimtai metų ir Norvegijos ambasados dar
buotojai man tai puikiausiai įrodė. Ir kai mudviejų skaudžios
pažinties 705-ųjų metinių proga aš {teikiu tau dailininko mė
gėjo tapytą drobę - joje, žinoma, pavaizduota Blandiana! - tu
tik išrausti, paskui suprunkšti ir pažindini mane sujaunu ara
bu, šeiku, naftos verslovės savininku, - tai jis dabar tenkina
menkiausius tavo įgeidžius - ir pili man pilną taurę salsvo pel
kių vandens. Aš ištraukiu iš kišenių rankas, rūpestingai išsišnypščiu į švarutėlę languotą nosinę, prisidengęs kumščiu at
sargiai kosteliu, praskirtų svečius, išbučiuoju tave į abu skruos
tus, pasitaisau varlytę su baltais taškeliais ir, atsargiai paėmęs
už kojelės didelę taurę, pamažu išgeriu iki dugno.
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MENESTRELIAI
MAKSI
PALTAIS
teViola d'am ore dainos Užupyje
a š t u n t a j a m e XX a m ž i a u s d e š i m t m e t y j e

Rūsčią raudoną Vilnelės atodangą regi iš tolo. Nori ten?
Tereikia pereiti medinį tiltelį ties be galo atvirais teniso kor
tais, o tada, pro beveik nepastebimą kranto kyšulį, ant kurio
kadaise ilgai ir atkakliai puvo vėjų košiamas medinis pavil
jonas su raižyto medžio langinėmis ir keistu smailu bokšte
liu, suki dešiniop. Raudonasis skardis jau nebetoli, netrukus
suklupsi prieš jo didybę, tik staiga sustoji it įbestas ties pa
vargėlių patogumui suręstu apvaliu stalu ir septyniomis kė
dėmis - storulėmis kaladėmis. Iš vystančios jau žolės už pa
žastų sukiloji nuo vyno išgriuvusius ir kietu miegu įmigu
sius savo bičiulius - septynis menestrelius maksi paltais. Pa
sodini juos kaip žmones ir atremi į tas tvirtas kalades. Ar pa
togu, mielieji lėbautojai? Nė mirkt. Sėdi sustingę, bežadžiai
tarsi vaškinės figūros madam tokios ir tokios muziejuje. Žvel
gia plačiom akim, bet miega. Mano draugai menestreliai. Kas
žino, gal kada nors bent vienas jų tikrai žvelgs į mūsų ainius
Nacionaliniame Vaško figūrų panteone? Juk jau dabar štai
jie kaip vaškiniai. Baltom lūpom, baltom kaktom, tik žandai
barštelių spalvos. Menestreliai maksi paltais. Nuvargę Vil
niaus trubadūrai. Senamiesčio bardai. Belmonto husarai ir
Vilnelės kazokai. 1978 metai, ruduo. Jų ieško milicija. Jų ilgi
si Laikino Sulaikymo Kameros. Daugiau jų niekas, rodos, nesiilgi. Depolitizuoti, degradavę, desperatiški, delyriški, de
portuoti iš visų miesto smuklių, užeigų, alinių, bistro, stočių
ir užkandinių, jie ilsisi čia, ant Vilnelės kranto, pakeliui į Rau
donąją Atodangą, netoli Kasparo Bekešo kalno, pakeliui ir į
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saulėtąjį Užupį, senojo mūsų miesto pasididžiavimą, mūsų
Sorentą ir Atėnus!
Jie sėdi taip, kaip aš juos susodinau. Sustingę pačiose ne
patogiausiose pozose. Nė krust. O aplinkui, vystančioje ir gai
liai kvepiančioje žolėje, suguldytos, atremtos į medžių kamie
nus, ilsisi jų ištikimosios Violos d'amore ir Violos da Camba - įsi
vaizduojamos, žinoma. Įsivaizduojami ir gaidų primarginti la
pai ant medinio stalo ir kaladžių. Negyvų vorų ir musių pri
kritę voratinklių penklinės. Tik vyno buteliai tikri - žali, be
spalviai, tamsūs - visi gražiai suguldyti rateliu aplink muzi
kantus. Septynetas menestrelių miega. Visi su juodom skry
bėlėm, baltais saliais. Visi su juodais maksi paltais. Miega. Ka
ži, ar jie dar prisimena pasaką apie Erškėtrožę? Rugsėjo vaps
vos, sulindę į butelius, neįžiūrimais liežuvėliais ir siurbtukais
laižo paskutiniuosius „Agdamo", „Rošū de desert" ir „Bile Micne" lašiukus. Apsvaigę krenta, apsiverčia ant nugaros, pama
taruoja kojytėmis ir taip pat užmiega.
Ramu čia ir iškilminga! Tik tolydžio karkteli soti, žvilganti
dar rugsėjo varna. Palaimintas sapnų ir fantazijos metas! O
debesyse, drauge su kregždutėmis, šuoliuoja sintetiniai ir poroloniniai Baltieji žirgai. Kartkartėm jie sužvengia, suprunkš
čia, ir vienas kuris menestrelis krūpteli it nupurtytas srovės. Ir
vėl nurimęs miega. Rugsėjo siesta... Ei, o kas gi ten? Žmonės,
žiūrėkit!
Lydimas dviejų augalotų milicininkų, per Vilnelės bangas
brenda žilaplaukis Kristoforas su pamestinuku iš Kūdikių na
mų ant peties - blausioje saulėje vos švyti auksiniai jų nimbai.
Bet šviesuliui pasislėpus už Trijų Kryžių kalno, aureolės tie
siog dega. Dabar jos panašios į liepsnojančius lankus, pro ku
riuos gastroliuojančiuose cirkuose šokinėja gražuoliai Benga
lijos tigrai, puikūs, nelaimingi žvėrys - dabar jų guoliai nebe
džiunglėse, nebe bambukų atvašynuose, o pūvančia dvėselie
na ir išmatomis dvokiančiam cirko narve.
Kristoforas brenda. Milicininkai keikiasi, klupinėja ant ak
menų, bet tokia jų pareiga ir dalia: lydėti šventąjį brendant pirmyn atgal, pirmyn atgal! Ištisą amžinybę, kol pakeisti ateis
nauja pamaina.
Menestreliai maksi paltais miega, nors dar ne žiema. Mie
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ga su juodais paltais, juodom skrybėlėm, juodais pusbačiais ir
baltais saliais. Jų kaktos blyškios, o žandai barštelių spalvos.
Jų pirštai gelsvi kaip pergamentas, o pirštų nareliai traškūs
kaip sausi rudens lapai. Jie atrodo liūdnai, romantiškai ir iš
kilmingai kaip aštuonioliktojo amžiaus pabaiga, nors patys,
žinoma, apie tai nė nenutuokia. Šviečia balti jų krumpliai, mė
lynuoja vingiuotos venų upės. Bet ne visas jų kraujas mėlynas
- gal pusė, o gal nė tiek nebus. Dėl to menestreliai irgi nekvar
šina sau galvos. Jie miega.
Kristoforas tuo tarpu brenda su pamestinuku ant peties at
galios. Pušies kamienas milžino rankoje krūpsi, tabaluoja tuš
ti milicininkų pistoletų dėklai. Jau pamažu temsta. Labai pa
mažu. Visai kaip aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje. Ar devy
nioliktojo pradžioje. Liūdna, kad taip.
O vakar aš dar šypsojausi. „Pod halėm", kaip lenkai sako,
daržovių turguje mitrus berniukas klausė vieną menestrelį: „Ar
pirksi, dėd, šitą ryšelį morkų?" - „Žinoma!" - šūktelėjo dekla
suotas bardas, - „Pirksiu! Eisim į Bekešo kalną raudonų mor
kų graužti ir violetinio vyno gerti, berniuk! Duok šen savo mor
kas!" - „Ei!" - pasivijo ilgą juodą paltą smalsus turgaus vaikas.
- „Kas gi tas Bekešas?" - „Kasparas Bekešas" - pakėlė ilgą ro
domąjį pirštą vagabundas. - „Kasparas Bekešas buvo vengrų
karvedys, vedęs lietuvių kariuomenę prieš Maskvą! Tik ša!"
Ir niūniuodamas fatališką romansą, ir morkas, ir rankas susi
grūdęs į bedugnes dukslaus palto kišenes, jis patraukė pas bromoje laukusius draugužius, o tada su pilnais vynmaišiais visi
patraukė į Skruzdėdos tarpeklį netoli Raudonosios Atodan
gos. O Halių turgaus grindiniu dundėdami ir taškydami raus
vus savo pilvų minkštimus riedėjo dryži arbūzai, o berniukas
dar ilgai žvelgė pavymui - bent dėdulė! Dar dabar girdžiu:
banalus romansas, bet fatališkas. Melodija? Na, tarkim, jaudi
nanti. Patys paklausykit:
Per pasaulį keliavo čigonas,
Klajūnas plačiųjų laukui
Turėjo jis žmoną gražuolę
Ir būrį gražuolių vaikų!
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Ir būrį gražuolių vaikų, nieko sau! O šiandien matau savo
bičiulius, atremtus į patamsėjusias ąžuolo kalades, su užmaukšlintom ant akių, arba priešingai, - ant pačio pakaušio nu
smauktom juodom plačiakraštėm skrybėlėm ir tiesiog atsigė
rėti negaliu - žavūs, mieli, niekam nereikalingi pasiutėliai! Toks
rugsėjis! O jie miega sau kaip vaškiniai. Antai, raudoni morkų
graužteliai su žaliom dar uodegėlėm. Tik dar raudonesnis skar
dis greta Bekešo kalno. Palši dūmai kaip voratinkliai draikosi
iš Skruzdėdos tarpeklio. Salsvas vytimo kvapas. Varnos, an
gelai, Baltieji žirgai... Nenuvargstantysis Kristoforas. Ruduo,
ruduo... Man gera kažko, o kodėl nežinau! Irgi iš romanso. Plaka
tas lange: Jūs dar neskiepytas nuo Romanso?..
Dar kartą perbridęs upelę, Kristoforas su pamestinuku pa
ilsi ir vėl ruošiasi bristi. Bet abu milicininkai, jau išsigręžę per
mirkusias uniforminių kelnių klešnes, piktai keikiasi, kad su
šlapo jų cigaretės ir pareiškia: „Čia buvo paskutinis kartas, dris
kiau! Mūsų pamaina baigėsi, seni! Kajuk! Kad nori, brisk vie
nas!" Ir nusispjovę drožia prie tų be galo atvirų teniso kortų.
Gal kamuoliukų padavinėti? Ne! Žiūrėti tvarkos, saugot pilie
čių ramybės. Tikras atodvasis po pamainos su Kristoforu! Na,
kokį kamuolėlį gal ir pametės, užtat ik valiai prisispoksos į
šokoladines šlaunis po baltais sijonėliais! Menestrelių parei
gūnai nekliudo, kad ir mato - ne jų zona ten, o be to, taip gra
žiai miega! Šaunusis septynetas. Septyni samurajai. Septyne
tas prieš Tėbus. Septynetą vienu kirčiu... Septyni menestreliai
maksi paltais! Maksi, maksi, iki pačių kulnų...
Ką gi, sudie, tariu savo miegantiems bičiuliams - veltė
džiams, benamiams, brandžios visuomenės produktams su
pradėtu, bet nebaigtu viduriniu ar netgi aukštuoju mokslais.
Sudie, jautriasieliai muzikantai, aš traukiu į saulėtąjį Užupį!
Juk ten ir buvau susiruošęs, mylimoji mano ten laukia. \ Ne
priklausomą Užupio respubliką! \mūsų Sorentą, Atėnus, mū
sų Monterėjų, Toremoliną ir Pamploną. Štai jau ir sieną per
žengiau - Vilnelę. Su - die! Vale! Tik dar atsigersiu iš krante
mušančios versmės. Kad gerklė nedžiūtų.
Kylu staigiu taku ir pusiaukelėj atsigręžiu. Antai, per rėvą
vėl brenda Kristoforas, sėkmės tau! Kitapus upelės ruduoja
medinis kino teatras - filmai čia demonstruojami iki pirmųjų
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šalnų, kol salėje garas iš burnos ima eiti. Lepūs dabartės žiūro
vai! Juk tai tipinis Wehrmachto kino teatras: speigui spau
džiant, čia būdavo rodomos kino kronikos. Maršai ir Fuhrerio
kalbos. Dabar jį jau baigia ėsti grybelis ir graužti kinivarpos.
Bet štai tebestovi rudasis, netgi rodo dar kaži ką. O aš, žings
nis po žingsnio, kopiu į staigų šlaitą, pėdos slysčioja ant gli
taus šlyno ir molio, ant šlapių lapų. Už kalno - jau Užupis,
šiandien visiškai nesaulėtas, užtat ten gyvena mano Mylimo
ji, mano akių šviesa. Mano antilopė gnu. Mano kulšedra, Do
ro tėja ir Laura!
Dar kartą atsigręžiu j auksinį slėnį. Kokie gi taškai ten juo
duoja? Trinu akis: ogi slėnio padu mano pusėn traukia visi
septyni menestreliai! Septyni maksi paltai nubudę iš miegų
traukia tvarkinga vorele. Tapsi, krypuoja, bet atidžiai laikosi
intervalo. Nešasi mat savo įsivaizduojamus instrumentus, piu
pitrus su gaidomis, o du paskutinieji tempia vynmaišius su
tuščiais buteliais nuo „Rošū de Desert" ir „Bile Micne". Kaipgi,
Užupyje dar veikia puiki stiklo taros supirktuvė! Jie artėja neskubiai, bet nuolatos. Jau gerai įžiūriu jų Violas d’aniore ir
Violas da Gamba, jau girdžiu, kaip tekši skystas purvynas po jų
vargšėm kojom - išsilaksto ir angelai, ir žirgai - tokia stulbi
nanti jų lėta, rudeninė eisena. O juk tuojau jie ims kilti į kalną čia takas ne tik staigus, bet ir šaknėtas, vingrus, slidus. Kaipgi
jie užsitemps į viršų savo pavargusius, sutinusius kūnus, kaip
užsineš savo girtus instrumentus ir šokinėjančias iš lapų gai
das? Taip, jos šokinėja kaip vėlyvos, bet dar visai žvalios var
lės! Man dingojas, kad menestreliai kaip reikiant nė nenubudę - pėdina tarsi lunatikai, panašūs į Breigelio neregius. Nesišneka jie, nedainuoja - tik žengia ir žengia. Aš žinau - visi me
nestreliai išdidūs. Jie nesileis, kad aš už apykaklių sutampy
čiau juos po vieną į viršūnę. Patys: šlep, šlep, čiūūūžt! štai pir
masis jau tik per arbaleto šūvį nuo manęs, dar arčiau... Aha,
jau išsibukštino miego karaliai! Matau, kaip kruta jų blyškios
lūpos, kaži ką jie ten murma? Negirdimas menestrelių rečita
tyvas. Ką jie ten traukia? Gal „Varnalėša tu žalioji!"? Neįman
tri, graži dainelė. Bet ne. Tikriausiai pusbalsiu repetuoja „Gla
diatorių įžygiavimą". Įžengs paskui į Užupio šunturgį ir kad
užplėš! Maršų maršas. Gladiatoriai? Gal. Va, jie jau per kupra
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nugario spjūvį nuo manęs. Nieko nemato! Aha, traukia tą liūd
nąją - „Kaip tykiai skamba daina per laukus!" Tikrų vyrų dai
na. Kiek erdvės čia dramatiniam tenorui. Aš dar atmenu ir ant
rąją eilutę: „Aidą vėjelis parneš į namus!" Franco daina. Fran
co Kaributo fon Tarvydo. Mano senas bičiulis Francas mėgda
vo traukti šią melodiją, o pamiršęs žodžius ar tiesiog pristigęs
jų, dainuodavo užsičiaupęs, vadinamuoju momtorando. Užgirdus sodrų, minkštą jo balsą anų laikų damoms strazdano
toms filologėms kartūno suknelėmis, drėkdavo delnai ir slėpsnos. „Kai susitiksim mes vėlei abu!" Toks buvo prancūzistas Francas - Trakų vaivadija, 100 kg, 191 cm. „Aidą vėjelis
parneš į namus!" Tik manieji menestreliai apie jokį Kaributą
fon Tarvydą nė nenutuokia, jie dainuoja patys sau, jie jau ky
la į Užupį, kur ir manęs Laukia neatidėliotini meilės reikalai.
Skubūs reikalai. Kaip ten sakoma? Arba - Arba! To be or not to
be. Ė! Ėhėhė! O jeigu aš juos visus nusivesčiau po Dorotėjos
Lauros balkonu? Excelle)is\ Tik ar patiks jai šitie neprausta
burniai trubadūrai, širdžių ėdikai, vyno siurbliai, eksjauniejileniniečiai, mažieji monstrai? Mano menestreliai maksi pal
tais? Kur jau ne! Patiks. Turės patikti. Juk jai patinka prastas
konjakas, secesiniai kilimai, karbidinės lempos, kiauri vari
niai puodai bei arbatiniai, kinivarpų pagraužti ovaliniai rė
meliai, pablukusios oleografijos ir kitokios brangios iškase
nos? Labai patinka! Taigi patiks ir šita šutvė nudyžtais mak
si paltais. Tai gal?..
Tai gal! Štai jie kaip tik stabtelėjo, suguldė savo vertingus
nešulius, o tie ariergarde tiesiog žnektelėjo su visais vynmaišiais - tik suskambėjo sutarškėjo tušti buteliai - tikri meilės var
peliai...
štai jie it piligrimai klaupiasi prie šaltinio versmės ir go
džiai geria tyrą ledinį vandenį. Kad tik balsams nepakenktų!
Gal kuris ir meldžiasi. Momtorando. O gal ir balsu. Nepriekaiš
tinga, artikuliuota lotynų kalba. Tarkim, Toskanos dialektu. O
gal jie tik skalauja sukepusias gerkles, vilgo lūpas ir gomu
rius? Juk ne taip seniai gėrė vyną. Septyni menestreliai - dvi
dešimt vienas butelis „Rošū de desert", Moldova. Stiprumas 18°, ne Celsijaus, suprantama. Cukringumas vos 6%. Klasika!
Klasikinis menestreliškas rašalas po 1 rublį 22 kap. Kiekvie
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nam po tris butelius. Mano bičiuliai menestreliai, šventojo Kris
toforo išpažintojai, Bakcho garbintojai. Padugnės, pseudoposthipiai, (statymo vardu persekiojami valkatos. Gaivalai! Mor
kų triauškintojai juodom panagėm. Hm, ar jie bent moka mel
stis? Moka bent vieną maldą? Vargu! Ar bent viena jų tiki Resurrectio Domini? Ar laikė kada rankose ne taurę, briaunotą stik
linę, o, sakykim, Biblium paupentm? Ne. Niekad. Tai tik tušti,
retoriniai klausimai ir tiek. Ak, menestreliai! Apolitiški lindy
nių lankytojai. Indiferentiški pacifistai. Tuščių butelių herco
gai ir markgrafai, jei norit. Jokių violų, aišku, jie neturi. Tik
įsivaizduoja turį, tik dedasi groją. Užtat vienas tikrai turi lupi
nę armonikėlę. Kitas - tankias metalines šukas. Ir dar vienas
šukas - šis paprastas, tik išlūžinėjusiais dantimis. Kai instru
mento švarplė grojant sutampa su jo paties platoka švarple,
pasigirsta beveik unikalus garsas, susijęs su peristaltika. Tie
sa, ketvirtasis nešasi keturstygę gitarą - buvo šešiastygė, bet
viena styga muzikantas susijuosęs smunkančias kelnes, o dar
viena skirta katilėliui ant ugnies kabinti - gal pavadinkim šį
instrumentą citra? Prieš klaupdamasis prie šaltinio, kiekvie
nas menestrelis iškilmingai nusivožia skrybėlę, ir man, stovin
čiam ties antrąja išvarta pusiaukalnėje atrodo, kad stebiu retą
apeigą - pagiringi menestreliai geria šaltinio vandenį! Iš to pa
ties šaltinio, iš kurio kitados galbūt troškulį malšino hercogas
Kynstutes, kaip jį vadino teutonai, o vėliau ir Steponas su Kas
paru Bekešu. Kas dar gėrė? O, tektų valandų valandas vardin
ti! Vienuoliai, valkatos, kekšės, kareiviai ir generolai... visi!
Štai jie ir atsigėrė. Vėl užsideda savo juoduosius galvų ap
dangalus, juodom rankovėm nusibraukia bumas, nusišluosto
jaunus, pavargusius nuo gyvenimo ritmų ir melodijų veidus
ir jau lenkiasi prie savo instrumentų, nors tikras tik maišas su
tuščiais buteliais. Tikras kaip ši rugsėjo popietė. Kaip senos
padangos, sulūžinėjusios, surūdijusios lovos ir tokie patys vai
kiški vežimėliai Vilnelės rėvose - tai už jų vis kliūva Kristofo
ras ir jo uniformuoti angelai sargai Viskas čia tikra, kaip ir
duslus vandens gurgėjimas.
Tikri vaiduokliai - jaunieji vaiduokliai, traukiantys į Už
upį. Menestreliai maksi paltais. Vieno nosis stambi kaip pelika
no snapas - Hubertas Steponas Ega. Kitų net vardų ar tėvavar208

džių nežinau, štai anas garbanius, plaukai net melsvi nuo juo
dumo. Trečiasis truputėlį panašus į Maksimiljaną Šelį jaunys
tėje, o dar vienas - į Moną Lizą. Tas šypsnys. Taip, samdau
juos!
- Bičiuliai! - aš išlendu iš už išvartos. - Ponai! Stop! Dėme
sio, mielieji!
Jie tylėdami sustoja ir sužiūra. Plečiasi vyzdžiai, ima veikti
ausų lokatoriai. Jie tarsi ką net girdi!
- Uvvaga! - ploju delnais. - Achtung! Domės! Statau jums
visiems dvi... ne, tris! Dėžes! Alaus! - Jie apspinta mane, jie
girdi! - Palaukit! - stabdau, - ne veltui! Alus už paslaugą, ne
veltui! Klausykit, vyrai, ar nesutiktumėt valandėlę kitą padai
nuoti po mano mylimosios langais?
Jie susižvalgo. Jie ima linksėti. Jie nusivožia skrybėles ir tarsi
scenoje lenkiasi - oriai. Vyriausiasis sako man:
- Mūsų gyvenimas - daina. Niūri, rūsti, šykščią vyrišką ašarą
spaudžianti daina. Miesto daina, gatvės daina, menestrelių dai
na! Ir žinokit, pone, - jokių šlagerių.
- Taip, - sakau. - Taip, taip, žinoma! Kažkas tarp Marlenos
Dietrich ir Frenko Sinatros. Tarp Enriko Karuzo ir rusų roman
sų?
- Jo! - sako vadovas. - Tai ką, eime?
Pažadus reikia tęsėti - reikia kad ir iš po žemių iškasti kele
tą dėžių alaus! Ką darysi! Jei siausti, tai siausti!
- Palaukit čia, vyrai! - šaukiu. - Aš tuoj!
Nulėkęs pas Užupio prekiją, pusdykiai parduodu savo si
dabrinius pentinus, akmenim nusagstytą jūrų karininko kortiką, keletą senų knygų... Ei, alaus! Velku alų, moju menestre
liams, tik kur mes jį dabar gersime?
- Nejau vėl po Andalūzijos dangum? - pašaipiai teiraujasi
toks spuoguotas, lekuojantis iš nuovargio menestrelis. Juk aiš
kiai taisosi lyti - argi pirmiena mūsų platumose? Tiesiog aky
se niaukstantis dangui, tuojau sumetu, ką daryti - ogi imsim ir
užgriūsim Užupio metrą - auksaplaukį, rudabarzdį litografą
Herbertą von Šteiną. Juk jis triūsia čia pat - račiaus dirbtuvėje,
šalia „Apothecos"! Jis supras, jis priims, jis apsidžiaugs! Ži
nau, Maestro kaip tik kuria didelį ciklą ofortų apie Don Kicho
tą. Baigsiu, anądien pranešė jis man, ir tą pačią naktį išvykstu
14—607
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į Iberiją! Gal kuris menestrelis tiktų jam į modelius! Visko gali
būti. Tempiam dėžes su alumi į račiaus pusrūsį, o mano gera
dariai pralinksmėję jau repetuoja:
Ar paaaameniii? Žydėjo baltos ievos!
Mes vaaaaikščiojooom laimingi pa - upiais?
Tiks. Gerai. Ta intonacija. Tereikia sulaukti tikrų sutemų.
Tada jau. Lyriški šansonai. šukos ir gitara. Be juokų.
- Luktelėkit, vyručiai! - šaukiu. - Aš tik pasižiūrėsiu, ar ma
estro savo irštvoj! Saugokit alų!
Yra, yra meisteris! Uždusęs išlekiu atgal į kiemą, o jie, žiū,
sustoję glaudžiu pusračiu, sukibę parankių, lėtai siūbuoja į ša
lis, traukia galingai ir niūriai:
Tik paukšteliai
Vėl sugrįžta!
Meilė nebegrįš!
- Puiku! - pritariu jiems. - Bet, žinot, norėtųsi kažko viltingesnio...
Jie reikšmingai susižvalgo, pasikužda ir:
Rymau po beržais aš tėviškės laukuos,
Po beržais palaukt prašei, menu...
Sielvartas pražydo sidabru plaukuos,
Skruostuose įrašė daug raukšlių...
Grįžo daug atgal gimtinėn vasarų žalių,
O kodėl taikęs aš vis sulaukt negaliu?
Grįžta atminimai, meilė, ilgesys...
Tu tik nebegrįžti po beržais...
Stoviu apstulbęs, žvelgiu į juodas jų alkūnes, štai, galvoju,
kuo aš nudžiuginsiu tavo fatališką sielą, mylimoji! Nag, vyru
čiai, dar! Tęskit! Jie vienu kvapu atsidūsta, truputėlį persirikiuoja - Maksimiljanas atsiduria viduryje, o grifas pastumia
mas į sparną šalia spuoguotojo. Gilus įkvėpimas:
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Kai tik žiedai orchidėjų
Ūmai sustabdo mane,
Menu, kaip mes vaikštinėjom
Prieš daugelį metų drauge!
Sugrįžta meilė man vėlei,
Nors aš žinau - tau vis tiek!
Nors jau daug žydėjo sode orchidėjų,
Kai tarei tu man su - die!
Irgi gerai. Kaip tik tai, ko man reikia! O, aš žinau! Ne vie
nas pamanys, kad čia visai ne menestreliai, ir ne trubadūrai, o
tik {kaušusi šutvė, bliaujanti banalias dainas. Ne, mano mieli!
Reikia pačiam išgirsti. Reikia, kad būtų auksinė, o paskui ly
nota rugsėjo popietė, kad nuo račiaus dirbtuvės stogo varvėtų
liūdni lietaus lašai ir kad prie svyruliuojančių dainininkų irgi
muzikantų stovėtų trys dėžės gintarinio alaus. Tai šit. Bet man
ir be tokių komentarų graži jūsiškė giesmė, mielieji mano puslavoniai. Sodrus stambianosis bosiukas, spuoguočio diskan
tas, gražus, mutacijos duobes sėkmingai įveikęs Maksimiljano altas. O aplink visos būtinos natūralios dekoracijos - šlapi
lapai, lauko akmenimis grįstas kiemas, pastatytos paltų apy
kaklės ir surūdiję lietvamzdžiai... Spėjamam fone - Raudonoji
atodanga ir balkonas - taip netoli! Ten baltas savo rankas grą
žo Dorotėja Laura, mano mylimoji, kurios šiltą balsą ir blak
stienų šlamėjimą aš, rodos, jau dabar girdžiu... Kaip viskas ste
bėtinai sutampa: juodieji paltai, dramatiška, kraują stingdanti
melodija ir melancholiškai šnarantis Užupio lietus - šito nepa
kartosi! Ašara ritasi skruostu ar lašas lietaus? Benefisas prie
miestyje. Nusižudyt galėtum iš graudumo, bet reikia mizerekordijos, o mizerekordijos kaip tik ir nėra. O šiaip - visko į
valias: Užupis! Kada nors čia atsibels apšepę kino vyrukai bu
halterių ir genijų veidais - ieškos užakusių šulinių, drumzlių,
nustipusių kačių, peiliukais mosikuojančių girtuoklių - viską
ras! Tik niekada neišvys menestrelių maksi paltais, dainuo
jančių šitas iš proto vedančias dainas. Po dangum, šalia Kas
paro Bekešo kalno, akompanuojant lūpinei armonikėlei ir
švarplėtoms šukoms. Viola d'amore ir Viola da Gamba. Tai kas
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gi jie tokie? Ką, jau pamiršot? Lyrikai ir delyrikai. Nacionali
nis produktas. Taikūs Bangladešo piliečiai. Jų ieško milicija.
Jie mirs patvory. Buržuazinio pasaulio grimasos. Jų papročiai.
O čia per rusvą, bet dar gyvą žolę plūsta sprogęs vandentie
kis. Plaukia vaikų žaislai, plaukia seni čiužiniai. Siaubas! O jie
- dainuoja! Lietus ritasi įdubusiais jų skruostais, varva nuo juo
dųjų skrybėlių kraštų, geriasi į paltų drapą. Katės ar šuns krau
jas ant grindinio, o jie dainuoja. Ar gali būti dar kas nors liūd
nesnio, kas nors didingesnio? Ar pajėgsi tai suvokti, mylimoj‘?
Na, vyrai, sakau, viskas, gana! Eime, apšilsim, apdžiūsim
ir aida po balkonu! Aš parodysiu kur, čia visai netoli. \ tą laiką
ir sutems dorai, ir lietus gal apslops. Nagi, gyviau!
Menestreliai kinkuoja galvom - dabar jie panašūs į mecha
ninius žaislus ar manekenus - jie vėl išsirikiuoja vorele, slepia
savo violas ir gambas po skvernais ir leidžiasi laipteliais į pus
rūsį, kurio duryse, sukryžiavęs savo talentingas rankas ant įdu
busios krūtinės, įlindęs į tamsiai baltas galifė su velvetiniu iš
augtiniu švarkeliu ir minkšta skepetaite ant kaklo, stovi ir šyp
sosi Herbertas von Šteinas - litografas, laisvalaikių poetas, bu
vęs trišuolininkas, buvęs regbio (=rugby!) vartininkas bei al
chemijos dėstytojas. Jo rankoje jaukiai rūksta buksmedžio pyp
kutė. Viską supranta šis geraširdis žmogus, viskam besąlygiš
kai pritaria! Plačiu mostu kviečia vidun į priplėkusią račiaus
dirbtuvę, kur dabar, dvidešimtojo amžiaus saulėlydyje, atgim
sta naivūs donkichotai ir sansos pansos. Vos įžengę, menes
treliai ilgai nesidairo - čiumpa po žalią butelį alaus ir vienu
atsikvėpimu išlenkia iki dugnui. Gėriuosi, kaip įie punta alų!
Viena koja išmesta priekin, kairioji ranka tvirtai įbesta j klubą
aukštėliau plataus kelnių diržo ar paprasto virvagalio. Galva
pakelta tam tikru kampu, kad putojantis gėrimas tekėtų toly
giai ir nepaliaujamai. Jie užėmę visą dirbtuvės plotą - nuo du
rų iki seno gramofono. Malšina ir troškulį, ir valkatišką gėlą
podraug, štai užbaigė. Tvarkingai sudeda butelius į raudoną
plastmasinę dėžę ir jau ramiau ima po antrąjį... Vėl nusibrau
kia burnas. Susėda tada ant kaži kokio ąžuolinio rąsto - neti
kėtai paaiškėja, jog tai antkapinis paminklas. Herbertas Štei
nas apdairiai pasidirbdinęs jį jau dabar... Gražus, patogus, mie
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las akiai antkapis! Žiū! Menestreliai sinchroniškai sumeta kelį
ant kelio, ant šito gyvo lankstinio sukabina savo skrybėles ir
nė neprašyti uždainuoja:
Aš rašau tau paskutinį kartąąą!..
Nors taip graudu ir liūdna man...
Vis girdžiu aš tavo balsą brangūūū!
Ko - dėl! Mane tu palikai???
Ar paaaanteni? Žydėjo baltos ievos,
Mes klaidžiojom laimingi paupiais!
Bučiuodama mane mylėt žadėjai,
O ievos... barstė mus baltais žiedais!
Ak, kaip toli tos dienos ir ta meilė tavo!
Ir priesaikos jausmai, kurie mane apgavoooo!
Ar paaaaameni?...............
Rimtai jie dainuoja - nė menkiausio šešėlio ironijos! Įsijau
tę, rimti, nors veidai tarsi kaukės. Žiopčioja tik burnos, o iš jų
po visą račiaus Herberto dirbtuvę sklinda rūgštus vyno ir sal
svas alaus kvapas. Tvaikas, sakot? Na, gal kam ir tvaikas. Ne
sidroviu cituoti jų dramatiškų tekstų - jie rėžte rėžiasi į mylin
čią širdį, jaudrina ir žadina gyvą mano gėlą. Ir litografas net
ima tankiau papsėti savo pypkę. Nejučia šniurkšteli rausva nuo
slogos, dūmų, rudens ir vyno nosimi. Dar vyručiai, dar, mur
ma jis, dar! Ir nemitęs atkemša du butelius čekiškos slyvinės
„Palinka". 5,50 rb., įskaitant butelio pūstu kakliuku kainą. O,
„Palinka"! Būk palaiminta! Ji kaipmat atmezga menestreliams
liežuvius - jie ima kuždėtis, krizenti, tartis... Rodos, spuoguotis jau imtų ir užtrauktų ką nors nelabai švankaus, bet Mona
Liza jį sudraudžia: baik, nedrįsk, icliau! širdį kaskart smar
kiau žnaibantys tekstai... sentimentalūs tokie, bet vos suskam
ba po skliautu, palydimi mundharmonikos bei šukų su gitara,
širdis suvirpa, et!
Ak, nejaugi, taip kaip miražai, nejau kaip sapnai tušti
Dingo mano svajonės gražios, sunki valanda arti?
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Savo sielos gelmėj juntu,
Mums nelemta keliaut kartu,
Tad pabūki... dar valandėlę menką...
„Sudie" taip bijau išgirst!
Ir neklausk, kodėl man rieda ašara graudi!
Klausimų tiek daug... tiek daug šir - dy!
Kai jie pagaliau nutyla, dar paniūniavę mormorando lem
ties nuojautos kupiną priedainį, matau: Herbertas Fon sėdi už
sikniaubęs ant marmurinio stalelio ir iki baltumo gniaužia
kumščius... be garso kūkčioja... Kodėl! Kodėl visi ir visada kūk
čioja be garso? Sakykit, kodėl? Menestreliai tarsi sutrinka, su
žiūra į mane... gal kas ne taip? Viskas taip - viskas puiku! Tuo
jau keliausim, vyručiai, o kolei kas snūstelėkit. Ne, ne, jie, gir
di, jau prisisnaudę ant kelmų. Kažkoks geradarys juos ten gra
žiai suramstęs ir jie visai neblogai numigę. Ei! Jie gal dar spėtų
parduoti šiuos puikius butelius? Galima? Valio! Ir: kur čia par
duoda tą nuostabų gėrimą vardu „Patinka"? Tikras trubadū
rų ir menestrelių gėrimas! Ak, čia pat, kitoje gatvės pusėj? Nuo
stabu!
Taip, taip... nuostabu. Girtuokliai jie, aišku, padugnės, bet
pirmučiausiai - menestreliai maksi paltais, sakykit jūs man ką
tik norit. Kad tik neprisiluptų tos „Palinkos", kaip tada paskuitės dainuos? Nieko, nieko! Tai Litografas mane ramina.
Baisiu žargonu man paaiškina: trzeba dūtki paszmoroioacz! Bū
tų lyg: reikėtų dūdas pašlapinti, daugmaž. Tegul! Aukso žmo
gus tas Litografas!
Jie sugrįžta. Jie skaniai ir kultūringai geria. Jie dar padai
nuoja mėgstamąją „Varnalėšą". Tada jau einam. Ten, po bal
konu...
- Ir aš! Ir aš einu! - šaukia Litografas, trišuolininkas regbio
vartininkas. - Gal ir Kacą pasiimt?
Imk! - atsiliepiu. Imk ką tik nori! „Palinka" čia šaukia - aš
irgi gerokai maktelėjau, kad būtų drąsiau! - bet tai vienas ir tas
pat. Beje, Kacas - mano dovanotas Herberto katinas, neseniai
atsivedęs penketą rainiukų, nors pats juoda kaip naktis. Mįs
lingas sutvėrimas! Mažas tigras, ryjantis tik žalią mėsą. Baisiai
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aistringa Kacas! Et, visi mes šiek tiek monstrai, linguoja pro
tingą savo galvą Herbertas Fon.
Menestreliai pakyla nuo medinio antkapio. Gūdžiai gurgž
da odiniai Mona Lizos ir Spuoguočio skvernai. Tik juodu ir te
turi odinius paltus. Kaip Hitleris ir Musolinis. Tiedu, pasak kai
kurių šaltinių, irgi tebuvę „menestreliai maksi paltais"! šiedu
gurgžda už visą septynetą. Kaip folija. Kaip skardiniai vainikai
ant didvyrių kapų. Tarsi parūdijęs stogas, kai juo brazdinasi
padūkėlis Kacas. Ar nelaimingas dvikojis įsimylėjėlis. O laiptai
jiems kylant dunda kaip rūsti perkūnija. Ir dantys jų - lyg balti
žaibai juodam skliaute. Na, ko dar norit? Menestreliai eina! Jie
vėl rimti, susikaupę ir reliatyviai blaivūs. Lauke jau tamsu.
Primenu: 1979 metų rugsėjis. Užupio sutemos. Kacas, Her
bertas Fon, septyni menestreliai ir aš, įsimylėjęs impresarijus.
Septynetas prieš Tėbus. Septyni samurajai ir šaunusis Septy
netas. Kuris jų Julas Braneris?
Antai! Antai šviečia rausvas mylimosios langas palėpėje.
Regiu jos liauną siluetą už vos praverto lango, už sunkios užuo
laidos. Greičiau! Pilnas „Palinkos" butelis greit apeina ratu nevalia apsijuokt! Ar suderintos violos? šukos, armonikėlė, keturstygė? Pianno, piaitno, piartnissimo! Mudu su Herbertu Fon
įsitaisom kiek atokiau po plačiu klevu, po surūdijusiu jo skė
čiu - gražiau pasakyt nemoku!
Pirmieji nedrąsūs akordai... pirmosios teksto eilutės... Gra
žu pažiūrėt kaip jie stovi - vyras prie vyro, paltas prie palto,
net skrybėlių kraštai išsirikiavę į vieną tiesią liniją. Ranka ant
klubo, dešinioji koja truputėlį išmesta priekin. Klasikinė poza.
Trys, keturi! Kukurukukūūūūūū! Paloma! Kukurukukūūūūūū! Tai tarsi šaukiniai. Langas ima vertis plačiau. Nagi!
Pasirodyk, išgirsk, suprask!
Kodėl taip greitai praeina kas gražu?
Kodėl! Tik juodos valandos slenka pa - ma - zuuu?
Apsvaigink darsyk man glamonėjimais švelniais,
Glauski prie širdies... ir tark su - die!
Ar girdi, Dorotėja? Laura! Langas jau seniai atlapotas iki
galo, nors vakaras ir vėsus. Gerai tik, kad nebelyja. O dangau!
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Ką aš regiu! Tame lange ne tik žliumbianti iš susižavėjimo my
limoji, bet ir mylimosios mamytė ašarotom akim, jos mažametė
dukrelė, netikėtai užklydusi į svečius bičiulė Lapatėja! Oho! Ten
ir pirmasis mano mylimosios vyras su buvusia antrąja mano
žmona... Netgi mylimosios senelis, ir tas iš už nugarų žvelgia į
tamsų dainuojanti kiemą po rūdijančiu klevu. Esu tikras, kad
visų akyse dabar spindi tyros dorų žmonių ašaros. Mylimosios
ir jos dukrelės ašaros. Širdingos mamytės ašaros. Didelės kaip
pupos Lapatėjos ašaros, šykščios vyro Nr. 1 ir žmonos Nr. 2
ašaros. Net senučio raukšlėje tikriausiai žiba skaidrus lacrimae
lašelis... Tai bent mano menestreliai, tai bent vyrai! Dar vyru
čiai, dar padugnės, dėkit iš peties! Visas Užupis klausosi jūsų:
aplink koncertantus - baimė žmonių! Ir vis nauji iš visų šalių
tebeplūsta! Jau visa aikštė ties šunturgiu pilnutėlė. Pusaklėj ži
bintų šviesoje įžiūriu senutes lenkes, kojinių fabriko „Sparta"
pirmūnes, neseniai iš kalėjimų paleistus recidyvistus ir pirmą
syk ten pakliuvusius vaikinus, matau abiturientes iš 16-osios
vidurinės mokyklos su savo auklėtoja, tvirtai suręsta germanis
te T., matau dimisijos pulkininką Utiosovą iš Baltojo skg. ir jo
bežadę Pulkininkienę... Net judantys vėžininkai iš onkologinio
dispanserio čia, aikštėje. Ir, aišku, įkaušę, sumurę, nemandagūs
žmogėnai nuo Alaus kiosko - demisezoninės girdyklos. Tikra
minia suplūdo pasiklausyti vienintelio tokio visame pasaulyje
koncerto! Ką čia, visas miestas susirinko! Juk matau net išran
kius melomanus iš geriausių restoranų, dvimetrinį estrados kri
tiką, pramintą Pakaruokliu, apspangusį jazzmeną Andrė iš šil
tadaržio gatvytės, o antai ir pasaulio stebėtojas Kęstutis Valantinas su abiem vaikučiais! Kadangi jis dar neišsiskyręs, šalia jo,
lyringai atsišliejusi į kamieną, rymo jo mylima žmona Kama ir
mylimas šunelis Poma. Visi, visi čia!
Ne, tyliai kužda man litografas Herbertas fon Šteinas, ne,
aš tikrai nesitikėjau tokios triuškinančios mūsų samdinių sėk
mės! O, jis jau sako - rnūsųl \ tarsi netyčia padėtą Spuoguočio
skriblių lyja variokais, rubliais, rupijom, lyrom, frankais, ost
markėm, šlumšteli ir vienas kitas žalias nedorėlis. Jis, Litogra
fas, tarsi pats viską būtų sumanęs, trina savo poligrafinių da
žų nuėstus delnus ir murma: Fantastika! Kolosalu! O jie, vy
rai, dainuoja ir dainuoja...
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Tik aš stoviu liūdnas ir niūriai žvelgiu į apšviestą langą.
Per tokį žmonių tirštumą, per jų juodumą ir spūstį aš vos vos
įžvelgiu savo mylimąją, o ji manęs nė nepastebi - antai, moja
ne man, o kažkokiam nusmurgėliui Kančiai su vėplio ūsais!
Tai kur teisybė? Kur teisybė, sakykit? Stengiuosi iš paskuti
niųjų ir man pavyksta šiek tiek užsikrėsti pakilia minios nuo
taika - žmonės siūbuoja į šalis, susikimba už rankų - net reci
dyvistai! -jie visi dabar tik broliai ir seserys. Susijunkit, milijo
nai! Spaudžiu ranką bičiuliui Valantinui, juodajai jo Kamai,
kratau leteną net jų mielam šuneliui Pomai, keliu ant rankų
mažąjį Luką Aleksandrą, kad vaikas bent iš tolo pamatytų ru
dą juodojo menestrelio barzdą ir giesmei pražiotą bumą...
Ten už sodo lauksiu aš,
Nieks mūsų neatras,
Visa gamta saldžiai tylės...
Tik lakštingala čiulbės!
Malonūs liks lik prisiminimai
Tų naktų sidabrinių...
Mėnesienų žavių!..
Kažkuris kaimynas ateina nešinas mažu būgneliu, vadina
muoju tamburinu. Garsėjantis brutalumu ir begaliniu pavydu
skustagalvis tapytojas (vėliau tik su gelbėjimo liemene šis gar
bėtroška bandys pasiekti Švedijos krantą, bet jį numuš rusų
raketa), jau derina savo triūbą, o pirmajame aukšte mažytė dizainerė Morgenrot taip įnirtingai barškina senu „Petroff'u",
kad net Kacas spiegia susižavėjęs ir laimingas. Sproginėja pe
tardos ir dūminiai užtaisai, tik štai - kur buvęs nebuvęs pasi
rodo didelis mėlynas furgonas ir du maži furgonėliai - susti
printas patrulis! Atvyko į „įvykio vietą". Patį jo epicentrą. Iš
mašinų griūte griūna mėlynšvarkiai su guminėmis lazdomis,
tik ar jų nosiai suvaldyti laimingą minią! Milicininkus žmonės
vaišina dar šiltais vėdarais, alumi, raugintais agurkais, net uo
giene! Nieko nepešę visi trys ekipažai nurieda į Paupio ir Su
bačiaus lindynes. O Užupis putoja, ūžia, dainuoja, glėbesčiuo
jasi, tarsi lauke būtų ne niūrus rudenėlis, o pavasario prieš
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aušris. Ak, mylimoji, eikš, skrisk greičiau pas mane, ilgiau ne
beištversiu! ]i pagaliau pamato mane! Moja man! Man! Žmonės
greit ištempia didžiulį brezento gabalą, mylimoji užsimerkia,
užsiima nosį, suklykia kaip sirena ir šoka žemyn! Užsiverčia
ilgas, gėlėtas jos sijonas - pagaliau visas Užupis išvysta puikias
Dorotėjos-Lauros kojas, žavingas jos šlaunis, visus jos prancū
ziškus mezginius! Plojimai, valiavimai, muzika! Strykt, ji jau ant
tvirtos žemės, jau spurda mano glėby, o išsivadavusi spaudžia
rankas visiems iš eilės - blyksi blicai! - į skrybėlę įmeta du svaru
sterlingų, bučiuoja menestrelius maksi paltais į šlapius skruos
tus. Bučiuoja ir Kamą, Kęstutį Valantiną, Herbertą Fon... Tada
vėl įsibėgėjusi puola man ant kaklo... trekšteli mano septintasis
slankstelis, bet nieko! Mielas mano pasiutėli! - šaukia Ji, - aš taip
ir žinojau, kad vieną kartą tu kažką panašaus iškrėsi! Visko ti
kėjausi, bet kad šitaip! Ji vėl bučiuoja mane, bučiuoja šalia sto
vintį apšepusį alaus gėrovą... visus! Jos namiškiai seniai išmetė
pro langą visas gėles - net kambarines su vazonėliais - muzi
kantams ir dainininkams! Jie išnešė į kiemą didelius pūstus bu
telius drumsto naminio vyno - fiesta! Fiesta!
O menestreliai jau senokai pakeitė ritmus - jų dainos sma
gios, gyvos, kaitinančios kraują. Aikštėje sukasi poros: senas
recidyvistas šokdina alaus pardavėją, laiškanešys - tą stam
biąją germanistę... Visi šiandien broliai!
O mes - Dorotėja-Laura, Kama su šeima, septyni menestre
liai ir aš - leidžiamės į Herberto fon Šteino pusrūsį vakarie
niauti - juk nusipelnėm? „Apothecos" personalas jau laukia
mūsų savo laboratorijoje iškepęs unikalų omletą iš trijų šimtų
keturių kiaušinių! Menestreliai maksi paltais mormorando trau
kia „Gladiatorių įžygiavimą", atėję tuojau atsikemša alų bei
„Palinką", sėdasi jau įpraston vieton ant antkapio ir geria. Ge
ria, valgo ir dainuoja. Viską iškart. Tik dainos tylesnės. Kaip
tyliai skamba daina po laukusi. Mylimoji patogiai sėdi ant mano
virpančių kelių. Ar aš laimingas? Kad nė nežinau, nėr kada
apie tai pagalvoti, šeimininkas Herbertas forsuoja kažkokią
vandens kliūtį - niekaip negali patekti į savo klozetą. Nejau
mes čia dek priverkėm, laukdami koncerto pradžios?
Vis tyliau skamba daina. Po laukus? Gal. Vis tuštesni bute
liai rieda račiaus dirbtuvės grindų nuolydžiu. Kažkur į pra
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garinę. Aš jau ničnieko nebematau! Kur tu, mylimoji vištele,
žadėjusi sudėti auksinį kiaušinį? Iš jo omleto, žinia, neiškepsi,
bet... et! Kur tu, kuuurrr? Kukurukukūūūūūū!
Tik paukSteliai vėl sugrįžta, meilė nebegrįši Taip „Juodojoje ma
gijoje", tokiam suktam apsakymėly, kurį ir man teko skaityti,
dainuoja juodieji husarai. Gyvasis paveikslas! štai gyvasis pa
veikslas: sustingę įvairiausiomis pozomis menestreliai, kam
pe sumigusi Karnos šeima, užsikniaubęs ant gramofono po
nas Herbertas! O aš? Kur aš?... Kregždutės nusileido žemai,
angelai sutūpė ant laktos virš durų. O Baltieji žirgeliai vėl su
žvingo rudeniniam skliaute. Tik šventasis Kristoforas, tikriau
siai, tebebrenda per Vilnelę - ten ir atgal. Aš užmigau? Taip,
tikriausiai užmigau, apsikabinęs tą medinį antkapį - Requi$cant in Pacel
O kurgi mano mylimoji, domine? Tavo mylimoji didnosio
menestrelio glėbyje, sukuždėjo man balsas iš pragarmės - as
pagaliau nubudau. Aha! - nusižiovavau, mat kaip! Tikrai, iš
po brezento nosį iškišo didnosis, o tada jau Dorotėja - lapės
snukutis šypsojo taip džiugiai, tiesiog švietė laime, kad aš,
spontaniškai prišokęs, karštai išbučiavau juos abu: Būkit lai
mingi! Tik būkit laimingi! Gana kančios! Negadinkime šven
tės! Jiedu tylom išgėrė po kaušą alaus ir vėl palindo po žaliu
brezentu, tuo pačiu, kurį buvo ištempę paslaugūs miestelėnai
ir ant kurio taip šauniai stryktelėjo mano mylimoji! Dabar jau
Didnosio mylimoji! Tai jis pirmasis turėjo laimės pačiupinėti
tuos puikius prancūziškus mezginius ir šilkines šlaunis! To*
kia lemtis, menas aukščiau visko! Vivat! Keliu taurę į padan
gė
O vis dėlto... Ak, menestreliai! Kam aš tuomet jus visus sukilojau ir suramsčiau prie kaladžių Vilnelės krante! Būčiau gal
ir vienas padainavęs... Ne! šitiek žmonių bent vieną vakaru
buvo laimingi! Ak, gera taip saldžiai kęsti ir būti tokiam gir am... mylėkitės sau ir dauginkitės!
Praėjo gal dvidešimt, o gal kiek mažiau metų. Aną dieną,
susiruošęs į neilgą kelionę, geležinkelio stotyje netikėt*! *ti*l
tikau savo seną mylimąją su sūneliu. Koks dailus berniuk**'
Augus toks, didnosis. Juodu odiniu paltu iki pat kulnų Su
ii*

juoda skrybėle, žinoma, ir baltu šalių. Iš kišenės kyšo Viola
d'amore. Tikrų tikriausias menestrelis! Kaip iš akies luptas anas
didnosis! Dorotėja-Laura mudu supažindino. Pranukas! - man
dagiai prisistatė vaikinas. O Dorotėja: - Kodėl! Kodėl tu nie
kuomet niekuomet daugiau neatėjai po mano balkonu! Ko
dėl!
Ką gi būčiau galėjęs atsakyti į tokį paiką retorinj klausimą?
Tad tik gūžtelėjau. Kaip tik visai neseniai buvau skaitęs tokį
gudrų straipsnį, štai kaip ten rašoma: „O jeigu atlaidžiau pa
sižiūrėsime, tai visi mes tik juokdariai šiame gyvenime. Netgi
Hitleris su Musoliniu tam tikra prasme buvo tik menestreliai
maksi paltais, šie du draugužiai kartą sugalvojo../' Ir taip to
liau. Hitleris su Musoliniu menestreliai? Aha, aš jau minėjau.
Galbūt, betgi! Ne, aš taip negalvoju, nors... Dirstelėjau dar kartą
į Pranuką. Jis maloniai, bet gan dviprasmiškai šyptelėjo. Atsi
sveikinau ir tuneliu pasukau į šeštą kelią. Kai grįžtelėjau, Pra
nukas grojo lūpine armonikėle. Aš atpažinau! „Kaip tyliai
skamba daina po laukus!" Pamenat? - „Aidą vėjelis parneš į
namus!" - atsakiau mintyse. Franco daina, bet tiek to. Trauki
nys krustelėjo.
Daugiau savo margame gyvenime jokių menestrelių nebe
sutikau. Nei maksi paltais, nei odinėm striukėm. Tolsta, vis
tolsta anas lietingas, bet nepaprastai spalvingas 1979 metų rug
sėjis. Dar nesugriuvo račiaus požemis. Jau seniai Herbertas fon
Šteinas sugrįžo iš Sevilijos ir Grenados. Dabar jis kepa ir par
davinėja meduolius - širdis. Skustagalvį tapytoją, kaip minė
jau, ties Gotlando sala numušė rusai, o Kęstutis Valantinas,
išsiskyręs su Kama, rašo studiją apie Kasparą Bekešą ir jo drau
gus. Jau tris puslapius parašė!
Tolsta anas rugsėjis, bet kuo labiau jis tolsta, tuo labiau į
mane artėja jie, menestreliai maksi paltais. Septyni beviltiški
girtuokliai, išvaryti iš miesto ir iš gyvenimo. Nuskridę su kregž
dutėmis ir Baltaisiais žirgeliais. Tie - Septynetas prieš Tėbus,
juokas ima. Septyni broliai septynioms nuotakoms, ei, didnosi! Menestreliai! Visus jus regiu tebeklūpančius prie šaltinio.
Su gambom ir violom. Su Gabijom ir Violetom. Negudriai pa
mąstau: taigi visi mes tąsyk buvom menestreliai! Su maksi ar
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mini. Galimas daiktas, kad savo paauglystėje tokie buvo netgi
Hitleris su Musoliniu, kodėl gi ne?
Pernai rudenį aš vėl nuėjau prie medinio tiltelio ties tais be
galo atvirais teniso kortais. Namelio kyšulyje seniai nebeliko.
Pajuodo, susmego ir anas ąžuolinis stalas su visom kaladėm.
Stovėjau ir dairiausi. Lijo lietus - šiltas dar, skaidrus ir bekva
pis. Visai kaip anuomet. Iš žemyninės kopos smėlio pakėliau
žalią butelį nuskilusiu kakleliu. Vis dėlto atsargiai pakėliau jį
prie lūpų ir tyliai sušvilpiau. Tyliai, tyliai, bet kažkur aukšty
bėse vėl sužvingo žirgai! O gal man tik pasigirdo... Tikriausiai
pasigirdo! „RoŠū de desert", perskaičiau ant nublukusios etike
tės su skrendančia į dausas gerve. Dar sykį pūstelėjau. „Kaip
tyliai skamba daina per laukusi” - išgirdau. Nardė kregždutės visai pažeme. Stūksojo Bekešo kalnas šalia vis dar raudonos
atodangos. Ant mano ištiestos rankos nutūpė mielas mažytis
padaras. Angelas! - suvirpėjau, juk tai angelas! Jis prisiglaudė
ir apsikabino mano kaklą. Nė kiek neišsigando, kad ir aš bu
vau su juodu ilgu paltu, tokia pat skrybėle ir nelabai jau baltu
šalių. { kitą mano ranką iš debesies nusileido žalias irklas. Ai
dą vėjelis parneš į namusl
Ramsčiuodamasis irklu, slydinėdamas ant akmenų, kliudamas už senų lovų ir vaikiškų vežimėlių, su angelu ant pe
ties nubridau į kitą upelės krantą. Man rodos, aš ir dabar tebebrendu.
1985
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Žinot ką, vaikai? Seni, žili vaikai... Eime,
gal paskutinį kartą nusitrauksim prie
Fontano! Kol dar švykščia jis kaip sprogus
ugniagesių žarna. Tai kas, kad nėra
estrados, orkestro, šokių aikštelės, alaus!
Yra vasara, alyvos, strazdai. Eime?
Dar kartą pasižiūrėsim, kaip iš objektyvo
purpteli paukštukas. Objektyviai svarstant,
kodėl gi ne?.. Turėtų!
Antai, išskrido ir nulėkė sau. štai ir viskas,
ačiū už dėmesį. Jūsų daug, o Fontanas tik
vienas, štai ir nuotraukos gatavos.
Fone - čiurkšlė, neseniai atstatytas Angelas
ir amžinai žaliuojančios... Gerai įsižiūrėjęs,
nuotraukos kraštelyje matai
kitą angelą skrendantį!
O gal tai tik dar vienas vykęs
fototriukas?
-
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