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Didmiesčio banginiai

Atsibusti sunku, man patiktų, jei tai primintų atoslūgį, išsigelbėjęs iš nuskendusio sapno 
gulėčiau ant šilto lovos smėlio, nerišliai kartodamas bendrakeleivių vardus ir tiesdamas 
pirštus link tų egzotiškų, nepasiekiamų horizontų, kuriuos tik viena mano vaizduotė ir 
tegali teisingai nupiešti.
Bet kur tau.
Pirmiausiai ištraukiu maitinimo laidą, tuo pačiu sustabdau žadintuvą ir pasitikrinu 
socialinį kapitalą, kiek pribėgo per naktį, per trumpą nebūties juostą tarp paskutinio 
statuso įrašo ir tirpstančių nakties horizontų, per tą juodą ir saldžią kaip ryto kava 
nežinomą žemę, neužkariautą teritoriją, per tą laiką, kuomet mudu pasikrauname savo 
baterijas. 
Prailgintuvą – virduliui, tada skrebutis, tuomet dantų šepetukas, pakeliui tikriausiai aš 
apsirengiu, niekuomet šito nebeatsimenu, drabužiai nieko nereiškia, kai skrebutis iššoka 
– būnu jau su tuo padėvėtu socialinio statuso kiautu, šiais laikais juk pasitinka tik pagal 
tavo foto galeriją. O palydi? 
Palydi, tikriausiai, pagal komentarus, pagal tas fragmentiškas proto skeveldras, būdingais 
posakių sparnais tupiančias po visą socialinę erdvę ir taip žyminčiais tavo teritoriją, tavo 
galimybių ribas, tavo egzotišką kasdien sapnuojamą horizontą, milžinišką magišką ratą, 
kurio centre plaka dvi tavo plaštakos ir tarp jų įspraustas jautrus palytėti ekranas. 
Nuomojuosi kvadratinį kambarį nuožulniomis lubomis su vieninteliu langu jose, tarsi 
man kada nors reiktų kokio nors kito lango, tarsi virš galvos kas nors būtų, kokie nors 
3D debesys, ar kaip nors kitaip, nei įprastame ekrane žybsinčios žvaigždės, kurių nei 
priartinsi, nei praskleisi, nei susilauksi kontekstinės pagalbos, esu keliskart tai matęs – 
įžūlūs taškeliai, daug, išlieti pieno upėmis, magelano debesimis, nesuskaičiuojamos aibės, 
arogantiška begalybė, tamsi, šalta, abejinga, neoptimizuota klientui. 
Ir jų daugiau, nei aš turiu draugų visuose savo sociumuose. 
Rakinu, straksiu laiptais, paskui per ruožais apšviestą šaligatvį – iki stotelės, nepamenu 
jos pavadinimo, niekuomet neįsimenu, kai reikia tvarkaraščio – paprasčiausiai tik 
baksteliu į artimiausią taškelį ant mėlynos riebios linijos per visą miestą, ant tos 
vingiuotos venos, kuri kasryt mane neša į ofisą, tris poras žiaunų pravėręs tamsus 
autobuso banginis sugeria mane, kaip ir visą kitą planktoną, prispausdamas prie šalto 
vidinio paviršiaus. 
Iš mandagumo trumpai apsižvalgęs pasineriu į 3G debesis, mano planas tą leidžia, 
žmonės iš ryto rašo keistus dalykus, tarsi visagalė naktis būtų sustūmusi jų galvose minčių 
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paklodes, tarsi kažkas per sapną padiktuotų jiems visai įdomių sakinių, būtų patrupinęs 
nuo dangaus skliauto žvaigždžių ar net – į ryto jogurtą skrebučio. 
Ryto mūza, kaip visuomet, sėdi dešinėje, paskutiniame trečdalyje. Netoli to tipiško 
senuko ir motinos su vaiku. Mintimis šypteliu atkakliam hipsteriui su skaitykle – 
įsitaisiusiam tiesiai po lempos plafonu – ir visiems trims studentams, kurių veidus 
apšviečia kvėpavimo ritmu naršomi ekranai. Visai gali būti, kad kaip tik šiuo metu 
komentuojame vienas kitą. 
Esu taip įpratęs – po pirmos teksto salvės visuomet apsidairau. Tetulytės šiandien 
kairėje. Nedidelis jų socialinis tinklas vis pasipildys ir pusbalsiu klegės iki pat žalgirio, 
kurioje visos staiga ims ir išlips. Hipsteris skaito kažką nuobodaus, nusižiovauja, kiek 
per dažnai verčia lapą. Pastebiu žmonių ir su knygomis, nejučiomis net susijuokiu. Kai 
kurie daiktai visai neturi mygtukų. 
Balsas iš laikmenos skelbia igno šeiniaus, akimirkai susimąstau. Beviltiška, 
paprasčiausiai imu ir sugūglyju: švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas. Juokingi ūsai. 
Kurį laiką naršau išilgai leidinių ir žurnalų, nukirstų gutenbergo epochos paminklų, 
paskui numoju pirštu ir einu išilgai geografijos – Musninkai, Skandinavija. 

Galų gale atsiduriu gūglio žemėlapyje, – štai kur aš, per patį ekrano 
vidurį, ant tos mėlynos į darbą nešančios upės, autobusas linguoja 
per kamštį neblogiau nei galera, neblogiau nei bangos kokiame nors 
kruopščiai išpieštame istoriniame rpg, tarsi irčiausi ne vidurmiesčio 
miniomis, o viduržemio jūromis, ir ne į ofiso, o tik į drakono urvą. 
* * * 
Pirmiausiai ištraukiu maitinimo laidą, stabdau žadintuvą, kapitalo 
per naktį skrebutis kaista, kol šveičiu daugmaž baltus savo dantis 
ir jau apsirengęs staiga leidžiuosi laiptais, gomurys dar atsimena 
kavą, pulsuoja lempų apšviestas šaligatvis, stotelėje laukiu bangino 
ir apsimiegojęs sveikinu bundantį tinklą trumpais savo įrašais, 
replikomis, komentarais. 
Po pirmos teksto salvės akimis randu mūzą, dešinėje, savo trečdalyje, 
šįkart greta – ilgšis paniurusiu veidu, kažką dudena jai beveik į 
pakaušį, nusisukusi spokso pro tamsaus lango ekraną. Seneliukas 
kiek toliau, motina su vaiku į šį banginį nespėjo, neprisimenu, ar tai 
buvo berniukas? 
Hipsteris pagaliau parsisiuntė įdomią, retsykiais vis šypteli savo 
skaityklei. Tetulytės – kur yra įpratusios, šalia jų ir studentai. Prieš 
pasinerdamas dar spėju išgirsti – igno šeiniaus – aha, tai tas švedas, 
gal geografas ar gamtininkas, ūsai ir musės, tikriausiai atrado kokią 
nors retą veislę? 
Rutina, rutina, kol mano kūną autobusas banguoja per miestą, laisvai 
skrieja tik sąmonė, turiu dar gerą pusvalandį iki urvo, drakonas 
kasryt atkakliai surenka mus į juodąsias mišias, spjaudosi ugnimi ir 
orientuoja į rezultatą. 
Motyvuotas panirsiu į daug didesnį ekraną, iš esmės darydamas 
beveik viską tą patį. Tekstai, tekstai, sąmonės nuotrupos, replikos ir 
komentarai. Ir ryšiai, ryšiai visomis voratinklio kryptimis, viešuosius 
nuolat painioju su asmeniniais, o juk ir neatskirtum, tinkle viskas 
vieša ir viskas – asmeniška. 
Nes kiekvienas produktas – tai tik dingstis kūrybingam marketingui, 
kiekviena šalta abstrakti vikipedija – tai tik įrankis, o visas tikras 
gyvenimas verda pipedijose, paradoksas, kaip kodas, kaip raktas: 
uodega vizgina šunį, žmogus šuniui įkando, šuo šuniui žmogus. 



12 13Į vakarą imu mąstyti antiklišėmis, pasilabinęs su cecho broliais ir seserimis imu pabe savo 
alų, rankos ir akys tekstų ekranuose, bendraujame lėtais gurkšniais, pro aprasojusį stiklą, 
lyg pasaulis būtų vienas didelis nesibaigiantis šaltas banginis, linguojantis, kaip ta jūra, 
kaip tas alaus ežeras tarp afrikos ir antikos. 
Mano tekstus pamažu apsemia dar viena žvaigždėta naktis, horizontas tiek išsiplečia, kad 
ima siekti gal tik trečdalį autobuso, paskui dar pulsuoju per ritmingomis šviesos oazėmis 
apšviestą šaligatvį, vis silpniau ir silpniau, dar po žodį, po santrumpą. 

* * * 
Atsibusti sunku, tarsi kas nors būtų ištraukęs maitinimo laidą, – perjungiu prailgintuvą 
virduliui, ir sąmonė grįžta daugmaž nuo dantų, ties veidrodžiu, dar ją visai neblogai 
atstoja kava, godžiais gurkšniais geriu karštą ir saldžią savo sielą, rąžau savo pirštų 
sparnus, it ką tik iš kokono išsiritęs laumžirgis, tuomet leidžiuosi laiptais. 
Šįsyk motina bus spėjusi įsitempti sūnų – taip, tai berniukas, paniuręs spokso į hipsterį 
su skaitykle. Šis nejaukiai muistosi, vis dirstelėdamas, skaityti nesusikaupia, įsitaisęs greta 
ryto mūzos, kurios akys sublizga, žvilgsniu ieškau ilgšio. Aha, štai jis, kitame autobuso 
gale, už senuko. 
Studentai – du vaikinai ir mergina – dabar klausosi kokio nors duslaus ritmo, merginos 
laidai balti, aiškiai fonas, gali būti net penktas. Nerimo apimtas įtapšnoju gausybę per 
ilgų komentarų, mane užsupa ši kolektyvinė vienatvė, tarsi tai būtų koks nors paskutinis 
rytas, tarsi važiuotume ne į darbus, o kokiu nors specialiu finikulieriumi leistumeis į gilią 
šachtą, į atominę slėptuvę, kurios vartai tuoj užsivers keliems šimtmečiams. 
Tekstai trupa ir sprūsta man pro pirštus, vogčiomis apsidairęs mėginu susigaudyti, išilgai 
kokių jėgų linijų pasidalytume teritorijas: imčiau mūzą, tik tektų išmušti ilgšiui dantis? 
Studentai tikriausiai įkurtų mažą mišrų haremą, o senukas būtų taikos teisėjas, 
spręstų nesiliaujančius ginčus, kuriuos vis sukeltų žalgirio tetulytės. Visus nukankintų 
nusikankinusi motina, sūnus pabėgtų iš jos trobelės dar pirmaisiais požemio metais, o 
netikęs vyras būtų likęs branduolinių sprogimų išlydytame planetos paviršiuje. 
Mūza atidžiai pažiūri ir net sudrebu. Telepatė? Skubiai grįžtu į beribius savo tekstų 
laukus, laisvai skrieju viršum jų, niekuo neįsipareigojęs ir nesuvaržytas, nes dar nebuvo 
mišių ir drakonas dar netarė to vieno tik šiandien galiojančio žodžio, kuris, daugybės 
pirštų daugybę kartų pakartotas taps kūnu, vartotojų sielos gilumoje neramiai įstrigusiu 
erzinančiu ir neišpjaunamu svetimkūniu. 
Nepakeliu akių nuo ekrano. Autobusas banguoja, kaip dar niekada, igno šeiniaus skamba 
kaip koks nors grėsmingas perspėjimas, diplomatinė nota ar net balsas už kadro, tarsi 
tuoj turėtų prasidėti tas filmas, juodas ir šaltas, tuščias ir nejaukus, kurio kadre – vien 
žvaigždės, paukščių takais, andromedų ūkais išlieti spindintys, visiškai nekintantys 

tamsūs debesys. 

* * * 
Atsibundu kiek kitaip, graibau maitinimo laidą, karštligiškai mėgindamas susivokti ir 
tik juodas stačiakampis ekranas nutraukia tą sapną, iš kurio atminty ir taip buvo likę 
tik horizontai. Jis negyvas. Jungiu arbatinį, mėginu įsprausti skrebutį – nepasiduoda, 
spjaunu, išeinu atsibusti į vonią. 
Grįžtu užsitempęs drabužius, mėtinę švarių dantų šypseną ir visą pamažu 
besimaterializuojančią sąmonę. Aha, bus išmušę  vieną iš dviejų elektros saugiklių, 
užvėręs skydelį dar spėju kavą, bet ji per karšta, todėl geriu jau ant laiptų, po šaligatvių 
lempomis ir stotelėje. 
Žadintuvas suveikė, bet signalas turėjo būti neįprastai trumpas, štai iš kur tas neužbaigtas 
sapnas. Ir mano rankoje ne telefonas, o tuščias kavos puodelis. Visai kitas būdas kaupti 
socialinį kapitalą. 
Studentai neišsilaiko tinkle, jiems juokinga. Nelaukdamas, kol nutaikys savo kameras, 
rūgščiai šypteliu, nusisuku, ir slenku kažkur į priekį. Po akimirkos į petį atsitrenkia ryto 
mūza. 
– Ar galite man pagelbėti? 
– Prašau? 
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– Neklausinėkit. Sėskit čia. 
– Neklausinėti ko? 
Užimame dvivietę sėdynę pirmame trečdalyje, ji – prie lango, o mane panaudoja, kaip 
kamštį. Vogčiomis dirsteliu atgal: oho, aš pačiame scenos centre. Vis laikau rankose 
puodelį su nuosėdomis. 
Išmuša karštis. Mano emocinė reakcija vėluoja, tarsi tai būtų lėtas interneto ryšys. 
Jaučiuosi, kaip svetimame feisbuke be pakvietimo. Dukart bandau išsižioti, bet mintyse 
tik kažkokia kvaila reklama. Kuo čia dėtas tas vizginimas? 
Už lango staiga pastebiu miestą. Bundantys daugiabučiai, netvarkingai uždegtais langų 
pikseliais, nuolat prasiveriančiomis durimis. Tamsūs medžių siluetai, periodiškai 
pasikartojantys lempų apšviesti šaligatvio plotai. 
Prisigretinęs ilgšis nieko nesako, tiriamai mudu stebi. Aiškiai matau, kad jo galvoje dar 
daugiau to beviltiško vizginimo. Ji staiga paima puodelį, suspausdama laisvu delnu šiek 
tiek virpantį mano kumštį. 
– O tai kiek dabar valandų? 
– Ką? Tuoj. Štai, bet jis miręs. 
– Na, bent apytikriai. 
– Rytas dabar. Trečiadienis. 
Atsigręžiu – ilgšis nesąmoningai išsitraukęs savo mobilų. Sako laiką, bet beviltiškai 
nepajėgiu jo įsiminti. Ar dabar turėčiau jam išmušti dantis? 
Išbąla, bet tikriausiai juk nėra telepatas. Tai tik mūza pagaliau pagavo jo žvilgsnį. Skysta 
lava ar koks inžinieriaus garino hiperboloidas. Sužeistas ilgšis sudrimba į tuščią sėdynę už 
mudviejų. 
Rytas už lango pamažu ruošiasi švisti, nuo medžio pakyla balandis ir paskui dar du. Mūza 
įremia kaktą į stiklą, keliskart spusteli mano delną. 
– Ką skaitai? Laisvalaikiu. 
– Neskaitau, tik rašau. Nebent blogosferą? 
– O popieriuje? Nekenčiu, kai nešlama. 
– Na, gal kokį nors parulskį ar murakamį? 
Neatsako. Ilgšis neramiai muistosi, atsikrenkščia, jau beveik artikuliuoja. Įkvepiu ir 
skubiai paberiu padrikų žodžių. 
– Ar tu kada nors sapnuoji? 
– Kartais. Skrydžius ir nardymą. O tu? 
– Aš laivus, horizontą. Ir dar požeminę slėptuvę. 
– Žinau. Tamsų urvą su atsitiktiniais žmonėmis. 
Viską suprantu, bet nebežinau, ką dar galiu padaryti. Ji atsistoja ir išlipa, išsinešdama 



16 17mano puodelį, paskui ją iššoka ir ilgšis. Grįžtu į savo įprastą postą ties banginio viduriu. 
Vaikas kažką kužda mamai, ši pusbalsiu jam atsako. Seneliukas tyli, bet raukšlytės ties jo 
akimis begėdiškai kikena. Tetulės mėgina kažką apie ministrus ir mokesčius, bet aiškiai 
girdžiu, kad šiandien jos nesusikaupia. 
Mano vaizduotėje staiga susifokusuoja visas miestas – ne 2D fotografija, ar žemėlapis, o 
tikras, didelis daiktas. Štai upė, štai katedra ir senamiestis. Banginių srautai, dangoraižiai, 
varpinė, pilis ir bažnyčios. 
Daugybė žmonių figūrėlių, dešimtys tūkstančių, stotelėse, šaligatviuose, skersai gatvių. 
Jie visai realūs, apčiuopiami, be feisbukų ir tinklaraščių, prie kiekvieno prieitum ir 
pasilabintum. Na, prie kai kurių iš jų. Prie kurio nors vieno iš jų. 
Mišių klausausi atsipalaidavęs, drakonas kažką net ima įtarti. Aiškiai jaučiu, kad 
šiandien mano kūryba bus pernelyg daiktiška, rupi, melancholiška. Greičiausiai, jis net 
užsuks popiet į mano kubelį. Eksperimentuojam? Kol kas man patinka. Kol šviežia. 
O man – ar patinka? 
Į pabą neužsuku, nusprendęs per visą miestą namo pareit pėsčiomis. 

* * * 
Gedimino prospektą kertu ties Kudirkos aikšte, erdvu, kažkaip ne visai rūpestinga, ore 
tvyro pokalbių nuotrupos, ir niekam nerūpi kiekvienos išsakytos minties ar emocijos 
reitingas. 
Pulkelis merginų su savadarbiais plakatais man užtveria kelią. Šitą esu jau girdėjęs. 
Išsaugokim Lietuvos dramblius. Kai kuriems realiems dialogams esu neblogai 
pasirengęs. 
– Ar nebijot su šiais plakatais taip ir pasenti? 
– Ne! Kodėl? Nes nerasime dramblio? 
– Kaip tik dramblį ir rasite. Ir visai ne jį reikėtų išsaugoti. 
– Cha, šmaikštuolis! Na, mes dar turime laiko... 
O taip, jos prasiskiria, kikendamos ir turėdamos galybę nesudrumsto laiko. O aš? 
Leidžiuosi pro operą, pasilabinu su žaliojo tilto skulptūromis, stabtelėjęs palydžiu žemyn 
upe besiiriančią dvivietę baidarę. Tenka sušukti, nes už nugaros nudarda keli iš vidaus 
apšviesti troleibusai. 
– Kaip vanduo? Ar dar čiurlena nors kiek? 
– Ką? Ačiū, viskas puikiai! 
– Nepaklyskit ten tamsoje! 
– Būtinai! Tu irgi žiūrėk po kojomis! 
Apgirtęs nuo realaus, apčiuopiamo miesto suku į kairę ir slenku linkui baltojo, 
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krantinė nusėsta kompanijų ir porelių, vidury miesto visai galėtum pabučiuoti merginą, 
nesislėpdamas nei pabo pusrūsyje, nei kitoje beviltiškai uždaroje erdvėje. 
Vakarai gęsta, raudonai blyksteli kažkuris stiklinis dangoraižis, o viršum manęs įsižiebia 
žvaigždės – nedaug, įsisupusios į didmiesčio miglą, ir net minties nekyla apie kokią nors 
begalybę. 
Sutinku ją stotelėje, prie pat žiedo, mėgindamas įžiūrėti tvarkaraštį. Neketinu važiuoti, jau 
esu apsisprendęs pėsčiomis kilti į kalną, man tik smalsu, kaip tai veikia visai be mygtukų. 
Atbėga per mirksinčią žalią, ir sutrikusi įsižiūri. 
– Oi. Aš pamiršau tavo puodelį... 
– Niekis. Turiu dar vieną. 
– Nepykit. Labai man pagelbėjot. 
– Jei tik tiek tereikėjo. Iki rytojaus? 
Įšoka ir durys išsyk užsidaro. Neskubėdamas lipu paskui nuvažiavusį autobusą. Lyg 
būčiau išsilaipinęs kokiame patriarchališkame bredberio marse. Viskas kartu ir taip 
paprasta, ir taip sudėtinga. 
Kol pareinu, galvą perkošia galybė aiškių ir dulkėtų dalykų. Nebėra jokio mįslingo 
horizonto, matau viską, kas mane supa – medžius, šunis ir praeivius, vitrinas ir žibintus. 
Gatve pralekia virtualaus pasaulio fragmentai, uždarytomis durimis ir siauromis langų 
ambrazūromis, – jie nebekelia jokio nerimo, gal tik lengvą užuojautą. 
Dabar jau visas miestas yra mano laivas, dešimtys tūkstančių įgulos narių saugo vis 
pasikartojančias stoteles, skuba skersai gatvės denio ir varsto gerai apšviestų kajučių duris. 
Pareinu pavargęs į savo negyvenamą salą ir pro stoglangį spoksau į jo išorėje prasidedantį 
kosmosą. Turiu minčių dešimtims naujų sapnų, net šimtams, nesinori net paskaityti. 
Mobilus įsikrovė darbe, jo net nebeišimu iš kišenės.



20 21Tam kas ras 

Visiems savo gyvenimams 
Parašyti vieną tobulą eilėraštį 
Ir paslėpti medžio rievėse 

Kažkur toli muša būgnai 
Mano kūnas dreba į taktą 
Nuo delnų krenta įsitikinimai 

Įpjautas mėnulis kraujuoja 
Mano akies kraujagyslėje 
Tvinksi metalo skoniu 

Tarsi į laisvę išleido mane 
Visus kūnus ir drabužius atidavė 
Mintis apie išėjimą į naktį 
Kiaurą per liepsnojančias dienas 
Tik sugalvok žodį ir džiaugsmas 
Pereis šaltomis žolėmis kaip ugnis 

Kai noriu verkti 
Rašau eilėraščius 
Kai linksma 
Irgi rašau 
O taip yra todėl 
Kad išgeriu vyno 
Daug karšto raudono 
Savo kraujo 

N2



22 23Pasivaikščiojimai

išėjau debesuotas su pragiedruliais
kartais lyg pagerėjus akims yra staiga visa
kaip nauja darosi sukaliojasi groja švilpia 
eina per šaligatvius judindamas rankas
apimtas nesuprantamo džiaugsmo aš 

einu per tiltą kaip visada netvirtai linguojantį 
nenoriu eiti kas mane verčia tai daryti 
slypi po tiltu ir manyje yra tas kažkas – 

man rašo pelenais ant oro krintančiais kai galvoju esąs miręs
o skirtumas tarp gyvųjų ir mirusių kaip tarp kritimo pelenų
tarpais oras o staiga kvapas degėsių o gal tu esi tas degėsis 

kaip atskirti buvimą miglose nuo nebuvimo rūkuose nors tas pats 
miškas 
ir šlapios kojos ir uoslė ta pati rasoja batai ir vanduo visur esantis
aš pasilenkiu ir seku kad mirtis manęs nematytų tada nuskinu uogą

Ir pasivažinėjimai 

rašantis ir galvojantis nebedaryti nieko.
kas kenktų gyvenimo planui mirti neskaudžiai
ateina prie ežero lesina gulbes. skaudžiai pasiryžęs
kasdien (nors ir rytoj), bet tas rytojus neateina.

grįžta namo ir vaikšto po kampus duodamas galvą sienoms.
vakaras. užsidega lempų aštri nepakeliama šviesa. 
rankos ir akys nežino kur dėtis – eina į balkoną šokti
arba važiuoti į geležinkelio stotį ir laukti Godo.



24 25rytoj atsikelia šukuojasi purškiasi odekolonu krasnaja maskva,
pasitaiso triusikus, kur veržia per kirkšnį ir išeina.
kaip pasmerktasis mirties bausmei, gavęs dar dieną atostogų.
lavono atostogų galvoja niūriai ir lipa į autobusą.

Bei išvietėjimai

išsiardyk save siūlais
galvoje kamuoliniai žaibai
sukasi plėšosi žybsniais

kai suki galvą sukasi ir pasaulis
mėtydamas spektrą ant sienos
nupiešia tau tavo skeletą

atsiklaupęs ant grindų
skubėdamas pieštukais užsirašau
visus nelyginius šešėlių numerius

pirma dioptrija katės murkimas
trečia šuns skalijimas
o devintoje slepiuosi aš 

ir kai tamsos presas išlygina nugarkaulius
ir raukšles ant metalinių paviršių
šviesa praryja save skubėdama mirti

pro išvietės langelį parodo zuikutį
žiūrėk tu į jį
o jis į tave žiūrės

Iš inercijos 

vieniši žmonės tampa panašūs
į mišką lauką žolę kelią upę
vieniši žmonės rūstūs savo rūsiuose
turi vienišus liesus dviračius
su skambučiu į lango voratinklius

aš miegu ant grėblių ir ražienų
spalvotai sapnuoju dangų
praeinančius metus kaip vėjus
įsikandęs pamestas letenas
taip gyvenu ir gyvenu tolyn
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mėnuli drauguži
kai į dešinę aš
dingsti tu
kai tu į kairę
dingstu aš
* * 

vaiduoklių liūdnas orkestrėlis
leidžiantis saulei į rūką 

sublyksina žuvies žvynus

alsuojant žolei žemėmis
jie atgula šalia upės 
saulės vėsūs spinduliai

* * *

kalnų žuvėdroms kėdės nukaltos
jose driekiasi patogiai snapai
retkarčiais sujuda žuvį sapnuoja 

* * * *

vanduo bėgo girgždėdamas 
nes buvo dar nepatyręs 
vos tik užgimęs vanduo

iš nakties augo akmenys 
judėdami gilyn į save
nes laikas nebuvo pradėtas

be jokių šviesoforų ėjome
per gatvę taku ir žole
vos gimusio vandens pėdsaku

* * * * *

pravėriau duris
į nieką – užuodžiau jį 
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visu savimi

laikas nekaltas
kad šaltuose namuose  
vien mano šmėklos

stikle šnibždėjo 
dulkės atsisveikinant
nebeateisi

dovanot kraujo 
likusioms trims eilutėms
nebeužteko
Ką jai pasakiau

Likimas kaip lengvas vėjo dvelkimas
Aiškinu aš jai nusiminusiai dėl kažko
Tu nežinai kur nutūps tavo drugelis
Ant surūdijusios vielos ar ant žiedo
Visko bijoti juk geriau negyventi
Po to ji nurimusi miega o aš nežinau

Aš

taip lengva galvoti apie save
žvaigždės krenta vakare
taip paprastai krenta

praveri langą oro įkvėpti 
ir įlenda dangaus šviesa 
į akies vyzdį 
su visomis galaktikomis  
su ožiaragių horoskopais

o mano vandens ženklai tylūs 
tvenkiny viena kita varlė tik tekšt
nuraibuliuoja ir vėl nieko 
tik atsispindi šaltas mėnulis 
aš saugau jį kad nepabėgtų

lengvai atsispyręs nuo savęs 
šokantis su plunksnomis 
rašantis į tylą
aš

Atvirai dažnėjančios sapnų vietos

1.



30 31viskas čia jau seniai praėję
nušlamėję vėjai su griaustiniu
atviras duris judina vos vos

kai būsiu dar labiau numiręs
apsigyvensiu galutinai
savo name iš neobliuotų lentų

iš kitos pusės per stiklą 
jau matosi švytėjimas liepsnos
į kurią visi skrendame

2.
tarpupio gatvėse tarpsta vien žolės dilgėlės ir tvoros  
vaidina kad atsitveria bet yra vien skylės ir išlaužos  
praurbinę tunelius vaikai ir valkatos laisvalaikiu pralenda

susisiekiantys yra indai kinai japonai kartais lietuviai
iš meilės arba negandos prakiša pirštus per skylutes 
kad pamatytų paliestų arba net leistųsi slapta pabučiuojami

o paskui lieka nieko vien dulkinas vieškelis prieš lietų 
kvapas ir lašas įsispraudęs į delną išgaruoja vėpsant į dangų 
išlendu atgal per tvorą kur aš vėl senas pavargęs šmikis

Kuklus vandenų atšalimo žavesys

Spiečiasi skylėtos nakties tuštuma negyvame name

Nusimeta šešėlius baltai juodas mėnulis juokingas 
Ant grindų vaikšto prisukamų vaiduoklių robotai  
Jų atvaizdai per stiklą šmėžuoja nykstantys 
Įlindę į žemės rūsius kvėpuoja voratinkliais 
Ieško rudens lobių rugsėjo sidabro miglose

Pasinėrę lėtai į vasaros vandenį vėstantį garuoja rūko niekais
Šunų balsai labiau užkimę ir lėtesni darosi vakarais 
Sužiba sumirga garsai pasikalbėjimai ir juokas skamba kitaip
Ant stogo pakimba lašas ant žolės ir drebanti tamsa 



32 33Dar išėjus iš namų  nėra visai viskas prarasta 
Truputis šilumos ir žvaigždynai matosi užvertus galvą

Senovinis dviejų km kelias į kapines 

susirenkam žvakes degtukus ir einam
dabar jau miręs tėvas sako
žiūrėk kiek lapų nukrito
aš atsakau o taip šalta šakos plikos
matei tėvai praėjom seną trobelę
kur mes maži gyvenom atsimeni
jis tyli nes blogi prisiminimai jį kankina
kurį laiką matuojam kojom kelią tylėdami
po to pasirodo dideli medžiai ir karkiančios paukštės
jau arti kapinės visai arti juoduoja
tada pagyvėjam nes tiek žmonių ir tiek giminių 
mirusių ir gyvų reikės visus apeiti apkalbėti
pastatyti žvakes ir tylos sekundes išbūti
kai iš po žemių priartės  protėviai
po to grįžtam žibintai siūbuoja į taktą
atsigręžęs dangus atgal  į mus visomis žvakėmis
noriu miego nedrįstu skųstis aš kareivis
paržingsniuoju ir krentu miegoti negyvas
su numirėliais ir jų muzika

visokie atsitiktinumai

nemiga nenaudėlė išsidūrė akis ir tintaluoja



34 35su rainomis kojinėmis o man reikia žiūrėti į ją
atpalaiduoti kilpą pabučiuoti ir palaidoti gyvą

sename name persekioju pamėklę ji girtai melsva
nuo rankų ir žodžių prisilietimų išsisuka
sako aš Vilniuje gyvenu seniai jei nori paimk

drugelis virš mano plaukų saulėje plastantis
rūsyje aureolė rūko kai einu pasislenka šalin
atsigirgždina duris še tau raktas ir išeik

krentantys liūdni rūstūs liūtai kaip lapai
saulėgrąžų saulių dribimai po kojomis
fonas kuriame fotografuojamės rudens saulėje

pabaigoje

aš glaudžiausi už visatos kampo
lėtai ir tyliai 
o paskui nespėjau sekti judesių
atomų ir helio balionų 
jie grakščiai nuėjo aukštyn 
o manęs niekas taip ir neberado
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Kirill Dubovskij

Geras romanas

Sakoma, kad kiekvienas žmogus gali parašyti vieną gerą romaną – knygą apie savo gyven-
imą. Serioža manė, kad vieną puikų romaną galiam padalyti į daugybę nuostabių apsaky-
mų ir taip net būtų geriau.
Rašyti pradėjo dar mokykloje. Tam jį ypač paskatino klasės sienlaikraštis, kuriame savo 
kūrybą galėjo skelbti visi norintys. Beje, dėl to, kad kokio nors tavo eilėraštukas ar apsa-
kymėlis pasirodytų plačiame sienlaikraščio lape, vykdavo tokios beprotiškos varžybos, 
tad tai buvo laikoma didžiule sėkme.
Pirmas jo apsakymas vadinosi „Skolos“. Tai buvo aštri satyra, ja Serioža kritikavo savo 
bendraklasį Petką, kuris, prieš pusmetį pasiskolinęs iš Seriožos rublį, niekaip nesugebėjo 
jo grąžinti. Kai atnešė savo apsakymą literatūros mokytojai, redagavusiai ir sienlaikraštį, ji 
vos perskaičiusi apsakymą paskelbė griežtą nuosprendį: netinkamas.
– Serioženka, – pasakė ji, – gerai, kad ir tu ėmeisi plunksnos, bet tavo apsakymo tema 
pernelyg paprasta, tai nebus žmonėms įdomu. Verčiau pasimokytum, pavyzdžiui, iš 
Mašenkos. Paskaityk jos naujausią eilėraštuką apie tai, kaip mums visiems gera mokytis 
mokykloje. Va, taip reikia rašyti!
Pernelyg paprasta! Kaipgi taip? Gal mokytojai rublis – niekas, bet Seriožai tai buvo didelis 
turtas, ir todėl jis taip jaudinosi. O čia staiga paaiškėjo, kad elgeta jį pavertęs Petka ne-
padarė nieko ypatingai blogo, kad tas šlykštus poelgis, taip įskaudinęs Seriožą, net never-
tas būti aprašytas. Tai apie ką tada rašyti?
Apie meilę. Serioža aiškiai suprato, kad dabar jis turi rašyti apie meilę. Ak, koks jis juok-
ingas buvo tada, seniai, kai atnešė mokytojai tą kvailą apsakymiūkštį apie rublį. Na, nie-
ko, dabar jis jau paaugęs, pasikeitęs. Jį jaudina kitos temos. Atėjo laikas rašyti apie vyro ir 
moters meilę.
– Serioženka! Labai gerai, kad ėmeisi suaugusių žmonių temų. Juk tu jau vienuoliktokas. 
Bet tavo herojaus išgyvenimuose nėra nieko nauja. Visi yra tai patyrę, šie jausmai seniai 
aprašyti literatūroje. Ir ne tik klasikų, bet ir tavo bendraklasės Mašenkos, ji apie meilę 
parašė puikias eiles. Rekomenduoju perskaityti.
Vėl nepataikė. Kas čia darosi? Kas vakarą užmigdavo mąstydamas apie Ją – pačią to-
buliausią merginą pasaulyje, tos mintys persekiodavo kiaurą dieną. Visus išgyvenimus 
Serioža išdėstė apsakyme; rašė taip nuoširdžiai, kaip tik galėjo, ir štai, prašau, – vėl nieko 
nauja. Tai kas tada yra nauja?
Erotinė proza. Sena gera erotinė proza. O ir patirties jau turi, nors ir nedaug. Vasarį per 
klasės susitikimą Serioža vonios kambaryje maloniai pasimylėjo su iškaitusia nuo vyno 



38 39besišypsančia Mašenka. Kai paskui jie sėdėjo virtuvėje ir rūkė, Serioža spėliojo, 
ar Maša kuriame nors savo eilėraštyje užsimins apie jų atsitiktinį ryšį. Jis savo 
apsakyme tikrai aprašys.
„Sergėjau, deja, tenka pranešti, kad jūsų atsiųstas apsakymas „Meilė vonios 
kambaryje“ dėl daugelio priežasčių mums netinka, nepaisant to, kad mūsų 
žurnalas spausdina erotinę prozą. Akivaizdu, kad autorius turi mažai gyven-
imiškos patirties, aprašytas meilės aktas originalumu neišsiskiria, apsakyme 
nėra nieko nauja, kas galėtų sudominti skaitytoją. Mėginkite dar kartą! Su 
pagarba – Vyriausiasis redaktorius.“
Neoriginalu ir nenauja. Kiek galima? Beje, Serioža vis mėgino įsiūlyti savo 
erotinę prozą internetiniams leidiniams, dažnai net gana abejotinos moralės. Iš 
vieno tokio tinklalapio kartą gavo trumpą atsakymą: „Spenelių tema atskleista 
nepakankamai“, – nuo tada Serioža ėmė kur kas atidžiau rinktis galimų publik-
acijų vietas.
Tačiau jo kūrybos nespausdino. Jis rašė apie save, apie tai, ką matė aplinkui, bet 
tekstus atmesdavo vieną po kito. Nieko nesudomino net graudus apsakymas 
apie kaimynų mergaitę, susirgusią vėžiu ir stebuklingai pasveikusią. Serioža 
manė, kad jei mergaitė galiausiai būtų mirusi, apsakymui būtų labiau pasisekę, 
bet jis nenorėjo meluoti. Serioža rašė apie tikrą gyvenimą.
„Kiekvienas žmogus gali parašyti vieną gerą romaną – knygą apie savo gyven-
imą.“ Kurgi ne. Kam įdomus tas tavo gyvenimas, jei esi tik paprastas vaikinas? 
Tavo gyvenimą klasikai aprašė jau devynioliktajame amžiuje, ir tik tą dalį, 
kurios nespėjo aprašyti aštuonioliktojo amžiaus klasikai. Tai ką dabar daryti?
Nusižudyti. Bet ne šiaip nusižudyti. Gyveno jis paprastai, tai bent numirs 
gražiai. Pasikarti, nusinuodyti, persipjauti venas – tegul tuo užsiima tie, kurie 
negeba nieko sugalvoti. O jis – kūrybinga asmenybė, jis rašė apie gyvenimą 
amžių sandūroje. Na, matyt, dar neatėjo jo laikas, bet greitai ateis. Ką čia pa-
sirinkus? Skruzdėlyną. Jis nusirengs ir atsiguls ant skruzdėlyno. Puiki mirtis, 
verta tikro menininko. Taip jis ir pasielgs. Viso geriausio.

„Dvidešimt ketverių metų Sergejaus Ivanovo kūnas buvo rastas priemiesčio 
miške ant didžiulio skruzdėlyno. Sprendžiant iš palikto raštelio, tokiu neįpra-
stu būdu šis jaunuolis nutarė išeiti iš gyvenimo. Primename, kad per pastaru-
osius du mėnesius, tai jau penktas atvejis, kai pasirenkamas toks savižudybės 
būdas.“
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1.
Aš vis prisimenu tą dieną prieš šešerius metus, kai į auditoriją įėjo mūsų fakulteto 
dekanas su dideliu mėlynu aplanku rankose.
– Sveiki, vaikai, – pasakė mums, tada dar pirmakursiams, – turiu įdomių naujienų.
Per auditoriją nuvilnijo vos girdimas šnabždesys, studentai sunerimo. Dekanas ranka 
prisidengė burną ir atsikrenkštė.
– Atėjau pranešti apie Švietimo ministerijos siūlomą naujovę. Nuoširdžiai prisipažįstu, 
kad ji šiek tiek....ėėė....neįprasta.
Susižvalgiau su bičiuliu Vovka Ivanenko. Jis tik gūžtelėjo pečiais ir nusisuko. O dekanas 
tęsė:
– Nuo šio semestro visose aukštosiose mūsų šalies mokyklose įvedamas naujas eg-
zaminas.
– ,Nrėjote pasakyti – naujas kursas, Pavelai Igorevičiau? – paklausė įpalangę at-
sirėmusi aukštosios matematikos dėstytoja, trupindama tarp pirštų kreidą.
– Ne, ne naujas kursas, o būtent naujas egzaminas.
– Trečiojo pasaulinio karo istorija? – pašmaikštavo Paška Bukinas iš paskutinės eilės. 
Dekanas rūsčiai jį nužvelgė ir Paška susigūžė.
– Jums tas egzaminas gali pasirodyti labai lengvas ar net juokingas. Bet laikyti jį, 
žinokite, turėsite po kiekvieno semestro – visus penkerius mokslo metus. Visų bų vidurk-
is bus įrašytas jūsų aukštojo mokslo baigimo diplome. Ir tas vidurkis tikrai turės įtakos 
ieškant darbo.
Mes sėdėjome įdėmiai gaudydami kiekvieną žodį. Dekanas vėl krenkštelėjo.
– Gerai, vaikai, daugiau nekankinsiu. Tai bus jūsų sėkmės egzaminas.
Studentai tylėjo, nelabai ką tesupratę. Dekanas atsivertė savo aplanką.
– Mūsų šalies vyriausybės ir Švietimo ministerijos iniciatyva nuo šių metų aukšto-
jo mokslo įstaigos vertins ne tik studentų žinias, bet įgimtus gebėjimus. Tai būtina, kad 
atskirtume tuos, kuriuos iš prigimties lydi sėkmė, kad išsiaiškintume, kam sekasi labiau, 
o kam prasčiau nei vidutiniškai. Dauguma solidžių kompanijų norėtų priimti į darbą tik 
tuos žmones, kuriems gyvenime sekasi. O tiems, kurie nesate laimės kūdikiai, teks daugi-
au ir stropiau mokytis, kad galėtumėte konkuruoti darbo rinkoje. Ar turite klausimų?
– Pavelai Igorevičiau, –  vėl prabilo aukštosios matematikos dėstytoja, – o kaip vyks 
šis egzaminas?
– Tuojau paaiškinsiu. Studentai po vieną eis į  auditoriją ir egzaminų komisijos 

akivaizdoje išsitrauks savo sėkmės įvertinimo balą – nuo nulio iki dešimties. Ne bilietą, 
o iš karto balą. Ar aišku? – nužvelgė mus dekanas. – Jei klausimų nėra, aš jau eisiu.
Nuo tos dienos viskas ir prasidėjo.

2.
Sėkmės vertinimas vyko egzaminų sesijos pabaigoje. Išlaikę kitų dalykų egzaminus, pas-
kutinę sesijos dieną susijaudinę šurmuliavome prie uždarytų durų.
Pirma pasišovė eiti Maša Lakina. Ji stvėrė už rankenos ir, jau žengdama vidun, akimirką 
sustingo. Tada ryžtingai atlapojo duris ir dingo auditorijoje.
– O dabar ir pamatysime, kaip sekasi mūsų Mašenkai, – pakomentavo Paška Buki-
nas. – Jei ką, aš tikrai vesiu ją!
Po minutės Maša pasirodė:
— Dešimt!
Visi aiktelėjo.
– Dabar aš! – šūktelėjo Paška Bukinas ir išnyko už durų. 
Jis grįžo su devintuku. Tada jau puolė veržtis visi kiti.
Aš įėjau kažkur per vidurį. Iki tol mano moksladraugiams visai sekėsi – nė vienas 
neištraukė mažiau nei šešių.  
Užverstos kortelės su balais buvo išdėstytos keliomis eilėmis ant stalo prieš egzaminų 
komisiją, kuriai vadovavo pats dekanas. Pakėliau virš jų ranką ir mėginau įsiklausyti 
į savo pojūčius. Žinojau, kad man skirtas balas tikrai guli priešais. Kai pasirodė, kad 
į ranką tartum kas bakstelėjo, stvėriau pirmą pasitaikiusią kortelę ir atverčiau. Kitoje 
pusėje buvo riebiai išvedžiotas juodas nulis.
– Kaip suprantate, perlaikyti egzamino negalėsite, – pasakė dekanas, – šis balas bus 
skaičiuojamas drauge su kitais ir turės įtakos galutiniam įvertinimui.
Nusiminęs išėjau į koridorių.
Kai viskas baigėsi, paaiškėjo, kad egzamino neišlaikiau tik aš ir Olenka Udačina. 
Niekas nieko nesakė, bet man pasirodė, kad grupės draugai ėmė elgtis su mumis lyg su 
užkrečiamais ligoniais. 
Kai visi ėmė tartis, kur ir kaip pažymės švęs sėkmingą sesijos pabaigą, aš priėjau prie 
Olenkos ir atsistojau šalia.
– Nenusimink, Olia, – pasakiau, – juk nieko baisaus neįvyko.
Olia pakėlė akis. Jos buvo pilnos ašarų.
– Man visuomet nesiseka, - šnirpštelėjo Olenka, – maniau, ištrauksiu nors vieną ar 
du balus, o čia...
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– Nesikrimsk, juk ne mokslai gyvenime svarbiausia, – tariau ir iš karto supratau, kaip 
kvailai skamba tie žodžiai.
Olenka pratrūko sielvartingai raudoti.

3.
Ta vakarą mudu su Olenka vaikštinėjome po vakarinį miestą. Ėjome siauromis gatvelėmis 
nekreipdami dėmesio į šlapdribą, kol galiausiai užsukome į mažą kavinukę. Atsisėdome 
prie staliuko ir pažvelgėme į valgiaraštį.
– Du šimtai šešiasdešimt kavos rūšių, išprotėt galima!– nudžiugo Olenka. 
Priėjo padavėja su bloknotu rankose.
– Juodos be cukraus, – paprašiau aš.
Padavėja brūkštelėjo pieštuku savo bloknotuke.
– Ir dar prašyčiau Jemeno „Al Mochos“, – išsirinko Olenka.
Padavėja kaltai nusišypsojo.
– Atleiskite, man labai gaila, bet „Al Mocha“ ką tik pasibaigė.
– Tada ir man juodos be cukraus.
Olenka atsirėmė į ofutės atlošą.
– Matai, – pasakė, – man visada nesiseka. Tas egzaminas tik patvirtino. Tik anksčiau 
niekas to nežinojo, niekam ir nerūpėjo, o dabar visi žino, kad man nesiseka.
– Klausyk, be reikalo taip kremtiesi. Nieko tas egzaminas mums nedavė, nieko ir 
neatėmė, – kokie buvome, tokie ir likome. Viskas gerai.
– Ne, – atsakė Olenka, – ne viskas gerai.

4.
Paaiškėjo, kad ji buvo teisi. Po to, kai ir antrame semestre per sėkmės egzaminą abu išsi-
traukėme vienetus, grupės draugai ėmė mūsų šalintis. Nors ir toliau bendravo pabrėžtinai 
maloniai, bet vengė turėti su mumis kokių nors bendrų reikalų.
Trečiame semestre mes su Olenka ištraukėme po tvirtą trejetą ir pasijutom smagiau, bet 
per ketvirtą egzaminą teko tenkintis dvejetais. Kitą kartą sumaniau pagudrauti – ištiesęs 
ranką virš kortelių su balais ir pajutęs įprastą dilgtelėjimą, griebiau ne tą kortelę, o kitą, iš 
priešingo stalo krašto. Bet ir nepadėjo – ir mano rankoje atsirado išdavikiškas vienetas.
Mūsų moksladraugiai dažniausiai traukdavo panašius balus – šešetus ir septynetus, tik 
Maška Lakina ir Paška Bukinas rinko vien devynetus ir dešimtukus. Paša, kaip ir buvo 
žadėjęs, pasipiršo Mašai ir ją vedė. Jie net studijų pabaigos nelaukė.

Mudu su Olenka irgi ėmėm galvoti apie vestuves. Tas siaubingai prastas sėkmės lygis mus 
labai suartino.
Tuo metu šalies nevykėliai ėmė vienytis ir bruzdėti. Jie reikalavo, kad naujasis egzaminas 
būtų panaikintas, teigdami, jog negalima dirbtinai dalinti visuomenės į laimės kūdikius ir 
nevykėlius. Tačiau jų protestai tikslo nepasiekė ir reguliarus sėkmės išbandymas pamažu 
tapo privalomas visose valstybinėse įstaigose, o vėliau – ir privačiose firmose. Niekas 
nenorėjo dirbti su žmonėmis, kurie visiškai, nė truputėlio nesugeba pritraukti sėkmės. Vis 
didėjo nedarbas.
Kurį laiką nei man, nei Olenkai šitos bėdos nerūpėjo, bet penkeri studijų metai pralėkė 
kaip vėjas, ir galiausiai išaušo diena, kai mūsų grupei buvo įteikti diplomai su visų mokslo 
dalykų įvertinimais. 
Ir su sėkmės balu.

5.
Ta diena prieš šešerius metus pakeitė mano gyvenimą. Dabar jau ne iš nuogirdų žinau, 
ką reiškia neturėti darbo. Nė vienas firma nenori priimti manęs į darbą, dėl to, be abejo, 
kaltas mano sėkmės balas – vienas su puse. Buvo ir tokių darbdavių, kurie, rodydami gerą 
širdį, žadėjo nekreipti dėmesio į mano mokslo nesėkmes ir priimti į darbą, bet su viena 
sąlyga – jeigu aš jų akyse ištrauksiu padorų sėkmės balą. Nėra ko ir sakyti, kad iš to nieko 
neišėjo.
Laikui einant mudu su Olenka išsikraustėme gyventi į specialų rajoną, skirtą tokiems kaip 
mes. Gaunam pašalpas, jos padeda mums prasimaitinti ir apsirengti. Laukiamės vaikučio 
ir dažnai svajojame, į kurį jis bus panašus. Sakoma, genus paveldi kas antra karta. Labai to 
tikimės. Gal staiga ir mums pasiseks?
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Kažkas paskambino į duris. Pradžioje kartą, po to dar kelis kartus Aš keiktelėjau dėl ne-
lauktų svečių ir nuėjau atidaryti. Ant slenksčio stovėjo vaikinas ir mergina. Abu plačiai ir 
draugiškai šypsojosi. Vaikinas rankose laikė storą knygą juodais viršeliais.
– Sveiki, – pasisveikino mergina, – norime papasakoti jums apie Dievą.
Mintyse suskaičiavau iki dešimt ir atsakiau:
– Jeigu jūs – baptistai, adventistai, krišnaitai ar Jehovos liudytojai, tai žinokite, kad jūsų 
broliai jau buvo mane užsukę.
– Na, ką jūs, – atsakė vaikinas. – Mes Kuko vaikai. Ar esate apie tokius girdėjęs?
– Neteko.
– Kuko vaikai – poridžybės religijos atstovai. Norėtume, kad jūs šiek tiek apie ją 
sužinotumėt. Tai gali pakeisti jūsų gyvenimą.
Atsirėmiau alkūne į durų staktą ir nutaisiau susidomėjusią veido išraišką.
– Didysis Kukas, – pyptelėjo mergina plonu balseliu, – sukūrė mūsų pasaulį, tai jis 
užvirė visą tą košę, suprantate? O mūsų pareiga, mūsų žemiškos misijos esmė – tą košę 
išsrėbti, kiekvienam tiek, kiek skirta, savo porciją. Jūs dar nebuvote gimęs, o Kukas jau 
žinojo, kiek košės jums išvirti. Tik poridžybė gali išmokyti mus, kaip teisingai tą košę 
srėbti.
– Taip, ateikite į mūsų bažnyčią, – įsiterpė vaikinas. – Pas mus renkasi geri žmonės, 
mes giedame, skaitome Didžiąją Receptų Knygą, o po kiekvieno susirinkimo valgome 
košę. Ateikite, nesidrovėkite.
– O kokią košę?
– Na, jeigu jus domina, mūsų bažnyčioje tikima, kad šventa yra grikių košė. Kiti gal-
voja, kad avižinė, o dar kiti – kad  šventa yra ryžių košė. Tai skirtingos mūsų tikėjimo – 
poridžybės – konfesijos. Bet kokiu atveju, Kukas yra vienintelis, nesvarbu, kas kokią košę 
srebia.
– Net ir manų?
– Bažnyčios, kuriose valgoma manų košė, oficialiai vadinamos sektomis. Mūsiškė, 
grikių, atšaka viena konservatyviausių, nes remiasi seniausiomis tradicijomis.
– Labai ačiū, verta buvo sužinoti, – padėkojau.
 Mergina ištiesė man vizitinę kortelę.
– Labai jūsų lauksime, – tarė. – Ir dar... – staiga ji ėmė šnibždėti. – Prie įėjimo į laipt-
inę matėme merdizmo atstovus. Jie tiki, kad visą gyvenimą turime srėbti ne košę, o šūdą. 
Netikėkite jais, – tai ne mėšlas, o košė. Niekada nepamirškite – būtent košė!

Kačiukas

Aleksejus Ivanovičius sėdi savo kabinete prie kompiuterio. Šalia monitoriaus jaukiai 
garuoja dar šiltos arbatos puodelis. Rankoje laiko šokoladu glazūruotą sūrelį, vieną iš tų, 
kurį atsineša kasryt, – bet pirštai truputį dreba, valgyti nesinori.
„Gal tai vieni iš paskutinių mano pusryčių“, – staiga pagalvoja jis. Ta mintis dar labiau 
išgąsdina, sukausto kūną, ir akimirką jam atrodo, kad sustojo širdis. Gūždamasis juo-
dame odiniame krėsle, jis žvelgia į monitoriaus ekraną, vėl bėgdamas akimis per trum-
putį tekstą ir bijodamas į jį įsigilinti.
Jo gyvenime nebuvo jokių netikėtumų. Kiekvieną rytą jis vilkdavosi kostiumą, užsiner-
davo kaklaraiščio kilpą, neatrištą iš vakaro, lipdavo žemyn prie automobilio ir važiuoda-
vo į biurą. Per trejus metus šioje firmoje jam pavyko padaryti neblogą karjerą: pradėjęs 
dirbti paprastu pardavimų vadybininku, tapo prekybos atstovų vadovu. Žinoma, kartais 
tekdavo sėdėti iki vėlumos, dirbti per išeigines, kęsti boso išsidirbinėjimus, eiti į darbą 
sergant, bet jis buvo įsitikinęs, kad geriau jau gyventi taip, nei būti nevykėliu, turinčiu 
daugybę laisvo laiko. Ir vis dėlto visus tuos metus jis apie nieką taip nesvajojo, kaip apie 
pirmąsias savo atostogas. Ne apie trumputį, akimirksniu pralekiantį savaitgalį, o apie 
tikras atostogas – už tūkstančių kilometrų nuo biuro, su išjungtu telefonu, kur niekas jo 
nepasiektų. Todėl, kai taip ilgai lauktos atostogos per boso malonę šmėkštelėjo horizon-
te, nepašykštėjo pinigų ir nupirko dešimties dienų kelionę dviem – sau ir žmonai –po 
Italijos vyndarystės regionus. Nuo to laiko net darbe jis mintimis jau klaidžiojo po vė-
sius rūsius, tarp ąžuolinių, raudonu vynu apvarvėjusių statinių, o svetingas šeimininkas 
specialiu stikliniu instrumentu pylė jam į bokalą savo geriausius vynus.
Arbata ant stalo jau beveik ataušo. Sūrelį vėl įsidėjo į portfelį. Jau keletą dienų Aleksejus 
mąsto ne apie ateitį, bet apie praeitį – kaip ir šią minutę. Prisimena tą vakarą prieš dvi 
su puse savaitės, kai su kolegomis stiprokai truktelėjo bare. Apimtas džiugios nuotaikos 
Dimai ir Viktorui Sergejevičiui jis pasakojo apie Toskanos ir Pjemonto vynuogynus, už 
juos tą vakarą jie pakėlė ne vieną tostą. Paskui Dimos pasiimti atvažiavo nepatenkinta 
žmona, Viktorą Sergejevičių išvežė taksi, o jis šiek tiek svyruodamas patraukė pėsčio-
mis, nes eiti reikėjo netoli. Jau buvo visai netoli namų, kai krūmuose sukniaukė kačiu-
kas. Bet kurią kitą dieną būtų praėjęs pro šalį, bet tą vakarą buvo taip puikiai nusiteikęs, 
kad atsiliepė į silpną balselį ir praskleidė šakas – ten, pasišvietęs mobiliuoju, pamatė 
mažytį rainą padarėlį.
– Kic kic kic, – pakvietė girtu balsu ir ištiesė ranką.
Kačiukas norėjo atšokti, bet jį iš visų pusių supo tankūs krūmai, todėl jis sušnypštė ir 
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– Eik velniop, kvaileli, – keiktelėjo Aleksejus. 
Po penkiolikos minučių jis jau ramiai miegojo savo lovoje.
Vieną rytą po dviejų savaičių jis kaip visada prieš išvažiuodamas į biurą pusryčiavo. 
Virtuvėje birbė žmonos įjungtas televizorius. Rodė medicinos laidą, kurią vedė nebe-
jauna, šviesiaplaukė su akiniais.
– Paspauskite raudoną mygtuką tie, kuriems nors kartą gyvenime yra įkandęs šuo, 
– paragino salėje sėdinčius žiūrovus.
„Na, man šuo tikrai nėra įkandęs neįkando“, – nusišiepė jis į ekraną. Ir staiga prisiminė 
kačiuką, apie kurį per tą visą laiką nė karto nepagalvojo, ir kažkas nejaukiai sukirbė-
jo širdyje. Jo ausis pasiekdavo tik atskiros iš televizoriaus sklindančias frazės, ,bet jų 
prasmė, kurią ėmė suvokti, buvo labai nemaloni.
„Taigi, pasiutligė – tai liga, kuria galima užsikrėsti įkandus šuniui. Beje, pasiutligę gali 
platinti ir katės. Tai labai pavojinga liga, pasireiškus jos klinikiniams simptomams, šim-
tas procentų ligonių miršta. Ji pažeidžia stuburo ir galvos smegenis. Inkubacinis ligos 
periodas gali tęstis iki metų. Jei įkandama į riešą, veidą, kaklą ar į genitalijas, galimybė 
užsikrėsti yra devyniasdešimt procentų. Bėda ta, kad nuo pasiutligės viruso nėra jokių 
vaistų. Jei įkando gyvūnas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Padėti gali tik injekcija 
– antirabinė vakcina nuo pasiutligės.“
Jis pagalvojo, kad visai neturi laiko nueiti pas gydytoją. Ir šiaip dienomis būdavo siaub-
ingai užsiėmęs darbe, o dabar, prieš atostogas, – dvigubai. „Lioša, jei jau išeini atos-
togų, – pasakė bosas, – tai būk malonus, prieš tai padirbėk kaip reikiant.“ Ir apskritai 
jų firmoje lakstyti pas gydytojus neįprasta,  lyg ir ne vyriška, nerimta priežastis išeiti iš 
darbo. „ Ai, tiek to, nueisiu šeštadienį ir susileisiu, kad negalvočiau apie tai Italijoje“, – 
nusprendė jis.
Vis dėlto nuo šiol jam nebeišėjo iš galvos mintis, kad galbūt kažkur jo kūne bręsta ir 
kaupia jėgas mirtinas pasiutligės virusas, ir vien dėl to, kad kartą sugalvojo paglostyti 
mažytį mielą kačiuką.
„Antirabinė vakcina,“ – surinko jis paieškos langelyje, vos įėjęs į kabinetą. Žodis „an-
tirabinė“ priminė triušius, jis net nusišypsojo. Bet nuo to, ką perskaitė, veido išraiška 
pasikeitė.
„Reikia nepamiršti, kad per vakcinacijos laiką ir dar pusmetį po to (taigi, kokius 
7–9 mėnesiai) griežtai draudžiama: vartoti alkoholinius gėrimus, fiziškai pervargti, 
persikaitinti saulėje, peršalti.“
Italijos saulė, vyno rūsiai surengė prieš jį sąmokslą –  kartu su kačiuku. Leistis vakciną 

– reiškia palaidoti viltis apie atostogas. Atsisakyti vaistų – beveik metus gyventi bi-
jant kankinamos mirties. Jis susimąstęs užsiverda arbatos ir išsiima glazūruotą sūrelį, 
naršyklėje susiranda straipsnį apie pasiutligės simptomus ir pasekmes.
Arbata jau visai ataušusi. Jis labai aiškiai ir tiksliai supranta, kad niekur neis. Jau 
verčiau mirs, negu dar metus gyvens be atostogų, kurias buvo susiplanavęs. Juk visai 
įmanoma, kad kačiukas nebuvo pasiutęs. Vadinasi, po kiek laiko jis smagiai pa-
sijuoks iš savo baimių, O jei buvo? Jeigu staiga pajus silpnumą ir apatiją, tada pakils 
temperatūra ir ims laužyti kaulus? Jis nueis pas gydytoją, o tas paklaus, ar pastaruo-
ju metu nebuvo susidūręs su valkataujančiais gyvūnais. Ką jis atsakys? Kad gyvybę 
iškeitė į Italijos vyndarystę? Žmona ir tėvai, beviltiškai mėgindami išsiaiškinti, kaip 
jis įsigudrino užsikrėsti mirtina liga, nepabaigiamais klausimais užvers jo vandens 
ir šviesos bijantį kūną. Bet jis už jokius pinigus neprisipažins iškrėtęs kvailystę, tegul 
verčiau jį prisimena kaip nelaimės auką, o ne kaip kvailą savižudį. „Ir atneš tau mirtį 
nuosavas katinas“, – lenda į galvą frazė, kuri kitu metu gal būtų juokinga. Išties, kokia 
kvaila ir kartu tragiška mirtis. Kvailas galas, sulyginantis aukščiausią gamtos kūrinį ir 
rainą niekšelį, neturintį jokių teisių kėsintis į žmogaus gyvybę. Kas bus, tas.
Praeina dar viena savaitė. Naktį prieš kelionę jis negali užmigti, nes termometras 
parodė 37.1° C. Jis žiūri į šalia gulinčią žmoną ir mąsto, kaip jai teks gyventi, kai jo 
neliks. Keliais aukštais žemiau, namo rūsyje, susiraitęs į kamuoliuką miega rainas 
kačiukas.

Iš rusų kalbos vertė Laimutė Pacevičienė
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Kirilas Dubovskis: „Absurdas yra tragikomiškas iš prigimties, man tai artima“

Nors Kirilas Dubovskis rašo rusiškai, tiksliausia jį būtų pavadinti jaunosios baltarusių 
rašytojų kartos atstovu. Ji nelabai yra žinoma už Baltarusijos ribų, o ir šalies viduje tik 
pradeda atkovoti savo vietą po saule, tačiau tai daro gana ryžtingai. Per pastaruosius 
kelerius metus Kirilas išleido dvi knygas, antroji – „Planktonus Vulgaris“ – pasirodė 
praeitų metų pabaigoje. Tačiau, kaip sakoma, tegul geriau Kirilas pats prisistato… 

Kaip tu atsakytum į klausimą: „Kas toks Kirilas Dubovskis ir kodėl verta skaityti jo kny-
gas?“

Literatūriniams žurnalams Kirilas Dubovskis yra jaunas (tik perkopęs 30 metų slenkstį) 
baltarusių prozininkas, rašantis rusiškai. Dviejų knygų – „Geras romanas“ ir „Plankto-
nus Vulgaris“ – autorius, Baltarusijos PEN centro narys. Beje, Baltarusijoje šios knygos 
kritikų ir skaitytojų buvo sutiktos gana šiltai – kiek tai, žinoma, apskritai įmanoma, 
turint omenyje ne pačią geriausią literatūros situaciją. Daug kam patiko, kad jos parašy-
tos paprasta ir suprantama kalba, jas lengva skaityti. Tekstuose daug liūdnos ironijos – 
verčiančios ir nusišypsoti, ir nuliūsti. Čia jau kaip kam patinka.

Leisk užduoti filosofinį klausimą: kas tau yra kūryba?

Man atrodo, kad meninio rašymo esmė yra istorijos konstravimas ir pasakojimas. Kitaip 
sakant, rašytojo užduotis yra ištraukti iš gyvenimo chaoso ir savo fantazijų kokią nors 
įdomią istoriją ir gerai ją papasakoti, parinkus jai tinkančią kalbą. Jeigu pavyks išlaikyti 
visų šių sudedamųjų dalių proporciją, gausim gerą tekstą, kuris bus įdomus skaitytojui ir 
bent šiek tiek jį paveiks.

Kūrybos akte mane traukia magiška minčių, fantazijų ir vaizdinių materializacija. Ką tik 
čia nieko nebuvo ir, štai, jau tekstas, kuris turi progos išlikti per amžius (jeigu, žinoma, 
pasiseks). Čia pat verta paminėti, jog prozos rašymas nėra vienintelis mano užsiėmimas. 
Aš kiekvieną darbo dieną vaikštau į biurą, kuriame dirbu nuo 9 iki 18 valandos, turiu 
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54 55šeimą, domiuosi įvairiais dalykais. Kitaip sakant, gyvenu įprastą gyvenimą, kuriame kaip 
tik ir randu temas bei siužetus savo kūriniams. Todėl galiu pasakyti, kad man kūryba 
greičiau yra egzistuojančios realybės apmąstymo procesas, o ne naujos konstravimas.

Man asmeniškai tavo proza palieka užfiksuoto kasdienybės absurdo pojūtį. Tai – tavo būdas 
žvelgti į gyvenimą ar meninis metodas?

Manau, neįmanoma atskirti vieną nuo kito. Jeigu mano tekstuose yra buitinio absurdo, 
pirmiausia dėl to, kad aš pastebiu jį gyvenime, jis mane „kabina“, man įdomu jį aprašyti. 
Be to, tai leidžia gana plačiai žaisti su skaitytojų emocijomis – nuo džiaugsmo iki lengvo 
liūdesio. Absurdas yra tragikomiškas iš prigimties, man jis – artimas.

Ar visada, pradėdamas rašyti tekstą, žinai, kuo viskas baigsis?

Ne visada. Kartais mano mintyse yra tik kokia nors viena, man svarbi detalė, apie kurią 
vėliau ir formuojasi visas tekstas. Tai man pačiam kelia nuostabą – todėl aš ir esu įsi-
tikinęs, kad rašymas yra viena iš nesuvokiamų mistinių paslapčių. Iš kitos pusės, aš gana 
šaltai žiūriu į savo tekstus, visada žinau, ką norėjau pasakyti, ir, jeigu reikia, be jokio 
gailesčio metu perteklines teksto dalis lauk.

Kol kas vienintelis didelis tavo kūrinys – apysaka „Planktonus Vulgaris“ – yra septynių 
trumpų dalių tekstas. O kiekvieną apysakos dalį sudaro trumpi epizodai, panašūs į mo-
mentinę nuotrauką, išreikštą žodžiais. Kaip atsirado tokia forma?

Man net sunku atsakyti į šį klausimą. Greičiausiai įtakos tam turėjo mano patirtis rašyti 
įvairius tinklaraščius, kuriuose informacijos vienetas yra nedidelis įrašas, dažnai panašus 
į, kaip tu sakai, momentinę nuotrauką. Man atrodo, kad tada aš neblogai tą formą per-
pratau. Pirmą kartą aš išbandžiau ją apsakymų cikluose – „Vidurvasario apsakymai“ ir 
„Įpusėjusio rudens apsakymai“, kuriuos galima perskaityti mano rinkinyje „Geras ro-
manas“. Literatūros seminaruose rusų rašytojas Leonidas Juzefovičius apibūdino mano 
prozą kaip kinematografinę. Sutinku, nes kai rašau, aš iš tikrųjų lyg ekrane matau siužetą 
ir savo veikėjus. Todėl galbūt ir turiu polinkį rašyti trumpus epizodus. Tokia technika 
suteikia tekstui tam tikros dinamikos, be to, nereikia rašyti perteklinių teksto dalių, kuri-
os jungtų epizodus. Man tai patinka. Iš kitos pusės, panašiai prozą rašė ir garsūs rašytojai 
Sergejus Dovlatovas ir Erlendas Loe, tad toks rašymas irgi turi savo tradiciją.

Lietuvoje šiuolaikinė baltarusių literatūra nelabai žinoma. Ką mums rekomenduotum per-
skaityti? 

Na, dabar visi bent jau žino baltarusių rašytoją Svetlaną Aleksijevič, gavusią Nobelio 
premiją… Manau, kad baltarusių literatūra mažai kam žinoma Lietuvoje tik dėl to, kad 
ji parašyta baltarusiškai ir ją reikia versti. Nors tarp mūsų valstybių yra neblogų ryšių: 
rašytojai ir vertėjai iš Baltarusijos jau ne kartą dalyvavo bendruose seminaruose Lietu-
voje, o jūsiškiai – mūsų literatūros festivaliuose. Aš rekomenduočiau jaunus baltarusių 
autorius – kol kas daugelis išleidę po vieną knygą, bet jos vertos dėmesio. Tai – poetai 
Katerina Zykova, Violeta Pačkovskaja, Anton Rudak, prozininkai Pavelas Antipovas, Tat-
jana Zamirovskaja, Nastia Mancevič, Andrej Pokrovskij, Andrej Lazutkin. Besidominti-
ems rekomenduočiau aplankyti Baltarusijos PEN centro tinklalapį (http://pen-centre.by/
books.html).

Paskutinis tradicinis klausimas – kokie yra tavo kūrybiniai planai?

Šiuo metu mąstau apie naują knygą, tačiau neskubu, nes po „Planktonus Vulgaris“ pa-
sirodymo dar nė metai nepraėjo. Nesu iš tų autorių, kurie rašo nuolat ir daug. Kitų metų 
balandį važiuosiu trim savaitėms į rašytojų rezidenciją Ventspilyje, ketinu ten gerokai 
paplušėti. O kol kas viską, ką parašiau, galima rasti mano tinklalapyje (http://www.
planktonus.by).

Kalbino Viktoras Denisenko
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Daineko

/ji-/

visa(ta) 
tėkmė laikinumo skalėj
o labiausiai panaši į jūrą

tik nuspėk eiseną 
tyliai
lyg drugys išalsuodamas
paskutinę
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už rugių
eisena medžių

lyg vietoj stovim
tik dulkės slenka
į akis

/ir čia/

anapus sienų
įdubusiais pirštais
ropoja maldos

/mūsų/

žiema
tai tik vaikiškas dūkimas
slepiantis saulę nuo pusnies
kad ginkdie neištirptų
laukimas
sprogstančios obels

bet ša
kažkas meldžiasi
snaigėmis
virš upės
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/kartu/

jei išskristum tai
kol paukščiai nurimtų
dviratį minčiau

/kur/

kiekviena jūra turi dešimtis uostų
akmenin nugludintais įspaudais
debesim palydinčiais vasaras
kiekviena jūra turi dešimtis uostų
altoriais siekiančiais dangų
pelenais pa mirštančiais upę
kiekviena jūra turi dešimtis uostų
akmenin nugludintais įspaudais
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/šaukianti/

nesisavinti jau pasisavinto sapno tai
taip tyliai kiurksoti belaukiant šviesos
lyg dulkei stebint vakarykštį lapą
kasom į rūką nutekantį
lyg artojui mojant einantiems
dar nežinant kad stovėjimas liks vagose
pasisavintas
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Popojevskis

          Popojevskis

 Neišsiųstas pranešimas ministerijai

   1. Jis tebuvo tarpininkas tarp manęs ir kitų, jis niekuo nenusikalto, jis nieko ne-
padarė, jis niekuo neprisidėjo. Tarpininkas ateidavo pas mane kiekvieną rytą. Jis 
pasėdėdavo dešimt minučių, perpasakodavo viską, ko man reikėdavo, ir išeidavo 
lygiai pusė devynių. Aš turėdavau jam paduoti mažą baltą paketą, o kas buvo jo vidu-
je, ir pats nežinojau. Ankstesnis tarpininkas – Tarpininkas nr.1 – ateidavo septintą, 
paduodavo man tą paketą ir tučtuojau išeidavo, liepdavęs jį perduoti Tarpininkui 
nr.2. Jis visuomet vienodai mandagiai padėkodavo už paketą, juokingai žemai nusi-
lenkdavo ir išeidavo, juk jums gerai žinoma, kokie tarpininkai yra užsiėmę. Jie turėjo 
dirbti fiureriui, o juk tai labai sunki ir alinanti tarnyba. Kad galėtum patekti į fiurerio 
sektorių, turėjai praeiti visas jo sugalvotas užduotis. Fiureriui dirbo tik geri, nusipelnę 
tarpininkai. Viena iš užduočių, kurią turėjo įvykdyti visi tarpininkai, norintys dirbti 
fiureriui, buvo „šuniuko boni“ užduotis. Tarpininkas turėdavo atsiklaupti ant dviejų 
kojų prieš fiurerį, laižyti jo aulinius batus, loti, šlapintis pakėlus koją, kitaip tariant, 
turėdavo būti naudingais nacijos šunimis, o ne šiaip kokiais nusususiais kiemsargiais. 
   Aš niekad negalėjau tapti tarpininku, nes esu pernelyg ištižęs, kad galėčiau taip 
elgtis šalia visų ministerijos narių: šlapintis, loti, cypti, graužti kaulą. Be to, „šuniu-
ko boni“ užduotimi buvo išbandomas visiškas atsidavimas fiureriui. Aš, deja, tokiu 
milžinišku atsidavimu pasigirti negalėjau.
   Taigi, aš dirbdavau su Tarpininku nr. 2 – vienu labiausiai nusipelniusių savo pro-
fesijoje. Jo užduotis buvo ištardyti patarėjus, ateiti pas mane ir viską man perpasa-
koti. Patarėjai buvo anokie patarėjai, mes juos ironiškai taip praminėme. Jie užėmė 
žemiausią vietą tarnyboje, todėl juos reikėjo nuolat stebėti. Žinoma, jie ne tokie 
kvaili, kad atskleistų savo planus kiekvienam pareigūnui, tad mes privalėjome surasti 
tarpininkus, kurie apsimestų jų draugais ir viską jiems papasakotų. Tikriausiai Tar-
pininkas nr. 2 man jų pasakojimus tik perpasakodavo, o vos papasakojęs, užmiršda-
vo. Juk jeigu būtų klausęsis jų atidžiai, būtų išprotėjęs, sumaišytų visų patarėjų realy-
bes, bežaisdamas jomis taptų tik patarėju. 
   Baigus viską perpasakoti, jo veido išraiška kaip mat pasikeisdavo – įtempti veido 
raumenys atslėgdavo ir jis, maloniai padėkojęs, išeidavo. Atrodydavo lyg ką tik atlikęs 
išpažintį. Aš negaliu pasakyti, kiek patarėjų jis matydavo per dieną, galiu tik spėlio-
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70 71ti: dešimt, dvylika, trylika, kiekvieną dieną, dešimtimis metų iš eilės, tie patys juokingi 
patarėjai. Tarpininkas nr. 2 buvo oficialus silpnapročių patarėjų tėvas, didysis konsulas, 
šturmuojantis gatves, apsisiautęs romėniška toga ir jėzaus kristaus sandalais. 
   Patarėjų pasakojimai būdavo nerišlūs ir sunkiai suprantami. Nesu tikras, ar pats Tar-
pininkas nr. 2 suprato, ką jam nori pasakyti. 
„Aš negalėdavau vaikščiot, tad pradėdavau dainuoti, aš negalėdavau dainuoti, tad pradė-
davau vaikščioti, mano tarpininke, archetipinis išganyme, turiu tau prisipažinti, nors 
mums ir uždrausta kalbėtis, kad kartais abejoju visomis nacijos idėjomis, kartais daužau 
galvą į fiurerio bustą, deginu visus propagandinius laikraščius, šlykštus fiurerio snukis, 
tarpininke, vemt nuo jo noris. Aš nesuprantu, kas man daros. Aš visko bijau. Bijau išeit 
į gatvę, bijau visų žmonių, bijau jų besivaipančių snukių, bijau kėdės ant kurios sėdžiu, 
bijau butelio, bijau šunelio boni, bijau fiurerio kareivių, nors pats turiu jiems vadovau-
ti, bijau tavęs, bijau pomirtinio gyvenimo, nors juo netikiu, bijau visokių dievų, bijau 
krikščioniško dievo, bijau islamiško dievo, bijau jehovos liudytojų, teroristų, budistų, 
psichiatrų, bijau savęs, patarėjų, bijau durų, sienų, bijau miegoti, kad nesapnuočiau fiure-
rio, bijau skaityti, bijau...“
   Štai tokio pobūdžio nesąmones Tarpininkas nr. 2 man turėdavo perpasakoti. Svarbi-
ausias jo tikslas buvo priversti juos kalbėti. Aš turėdavau užregistruoti jų pasakojimus ir 
įvertinti jų slaptų ketinimų grėsmę. Iki šiol nesuprantu kaip Tarpininkas nr. 2 pajėgdavo 
jų visų išklausyti, ramiai išsėdėti, nesijuokti, nekrizenti jiems baigus kalbėti. Jis turėjo 
apsimesti susidomėjusiu, maloniu klausytoju, kad jie viską, laikui bėgant, išsipasakotų. 
Tarpininkui uždrausta su bet kuo kalbėti apie save, nebent tai būtų susiję su darbu. Tai 
kaipgi jie galėdavo būti tokie atviri žmogui, apie kurį visiškai nieko nežinojo?  
   Juk jis negalėjo jų pasakojimų priimti rimtai, visa tai jam turėjo būti pirmiausia tarny-
ba, o po to – ciniškas juokas. Net nežinau, ar jis man viską tiksliai perpasakodavo, ar tik 
nepaversdavo jų tauškalų kone romano siužetu, juk tai nykioje jo tarnyboje galėjo būti 
viena iš nedaugelio pramogų.
   Jeigu jis ką nors panašaus rezgė, tuomet niekas to nesugebėjo išaiškinti. Jeigu ne – ne-
beatskiriu fantazijų ir, galimas daiktas, pradedu kraustytis iš proto. Bet jeigu teisingas 
pirmas variantas, nenuneigiant, kad tikrai galiu kraustytis iš proto, tuomet Tarpininkas 
nr. 2 slapčia perėjo į patarėjų pusę ir iškraipo parodymus.
   Galbūt Tarpininkas nr. 2 ir mano tarpininko - išdaviko fantazija neturi nieko bendra? 
   Tarpininkas nr. 2 mane beveik apsėdo. Man neliko nieko kita kaip priversti jį kalbė-
ti tokiu būdu, kaip jis priverčia kalbėti patarėjus. Norėjau juo tapti taip stipriai kaip ir 
troškau mirti, norėjau kvėpuoti jo plaučiais, kramtyti jo dantimis, atsiduoti tuo pačiu, 
senu, sudrėkusių pelėsių kvapu, kalbėti tom pačiom lakoniškom frazėm, vaikščioti ta 

pačia spartietiška, išdresiruota eisena. 
   Turėjau jį priversti kalbėti.

   2. Tarpininke nr. 2, nustok mane persekioti, negaliu nieko tau pasiūlyti. Galiu nebent 
tave išmokyti priimti realybę besąlygiškai tikrai, autentiškai, galiu tave išmokyti vab-
zdžių, juodų kvadratų ir raudonų šešėlių stebėjimo, galiu tave išmokyti savo galimos 
psichinės ligos, garsios tylos spiegimo, kriauklių šniokštimo. Tarpininke, pinnninke, 
arpinnninke, tarpinninnnke tarpininkauk su manimi, aš noriu tavo tarpininkavimo taip 
kaip maldininkų patelės po apvaisinimo nori nukąsti patinėliams galvas, tarrrrpininke, 
kartais aš vaikštau po savo kabinetą, kartodamas „pinnninke“, kas yra tas „pinnninke“? 
Tarpininke, aš jau nieko nebegirdžiu, mašinų ir tankų ūžesys galvoje užgožia man tavo 
balsą, pradedu nieko nebegirdėti. Nebegirdėti iki kol visa tai išnyra. Iki kol jie išnyra, 
(ar girdi kaip jie niršta), ir tu išnyri, ir viskas, kas su mumis buvo susiję, viskas kur mes 
gyvenome, kuo mes maitinomės, viskas: šūdai ir musės. Ministerijos, ministerijos ir  
misterijos.
   Tarpininke nr. 2, tarpininkuokis su manimi taip betarpiškai kaip tik tu sugebi. Nes juk 
ką mes daugiau be šito tarpininkavimo dar turime? Turim ministerijas, kuriose niekas 
nevyksta, turim pareigūnus, kurie niekada neišeina iš kabinetų, turim sistemą, kurioje 
niekas neveikia, turim fiurerį, kurio net nesame matę, turim amžiną beformį vyksmą, 
turim krūvą galvą spaudžiančių garsų nuo kurių norisi vemti, dar turim kabinetus su 
keturiomis sienomis su kuriomis kartais pradedu kalbėtis, turime dvi kėdes su keturiom 
kojom ir dvi kojas su dešimčia pirštų. Bet ką su jais veikti? 
   „Pajudinus kojos pirštą, atsiveria amžinybė“, - pasakytum tu. Visi archaiški amžiai, 
lasko urvai, kraujuota venera, renesansas, barokas, caravaggio, gesualdo. 
   Tarpininke nr. 2, tu esi, tavęs nėra.

   3. Laukiau kito tarpininko vizito. Ketinau jam pasakyti, jog žinau atitinkamų dalykų 
apie jį ir, jeigu tuos dalykus perduočiau ministerijai, jam grėstų kalėjimas ar net mirties 
bausmė. Visa tai buvo melas, kadangi apie jį man nieko nepavyko sužinoti. Patarėjai 
man patvirtino, kad egzistuoja toks žmogus, kad jis ateina pas juos sutartu laiku, tačiau 
nieko daugiau man pasakyti negalėjo, nes tai griežtai uždrausta. Galėjai pagalvoti, kad 
tarpininkas yra mitinė būtybė arba gyvas lavonas, vis dar neišregistruotas iš patarėjų 
knygų. 

   4. Viens du trys, viens du trys, valso ritmu stenėk, moterie, nekaltoji ifigenija. Vilko 
iltys. Mus kartais kažkas stebi, mus kartais seka mažos, primityvios tarnybėlės, seka elas-
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74 75tiškais žingsniais, viens du trys, viens du trys, „o mano motina žuvis“.
   Šėtono tango. O toji psichotinė moteris, nebendrauk gi su tais psichotiniais žmonėmis, 
liaukis juos tyrinėjęs, tie buki psichotiniai žmonės su žuvies akimis ir žiaunomis, negali-
ma.
   Idi ego idi ego midi pedi kaki maki saki paki
   X būsiu aš, Y bus Tarpininkas nr. 2. Spręskim lygtis.
   Pi ženklas ant kaktos. Chromosomos, Tarpininke nr. 2, mūsų chromosomos mirusios.
   Kaip ten jie visi? Ar gimsta? Ar miršta? Ar tinkamai dauginasi?    Ar tinkamas kiekis 
miršta? Ar tinkamas kiekis gydomas?
Maras.
   Kas su mumis daros, kas su jumis daros, kas su jumis visais daros?
   Kalinys proustas sėdi ant auksinio klozeto, prarastas laikas, netyčia atrastas laikas.
   Laikas – tik įsielektrinęs vyksmas, Tarpininke nr. 2, veltui jo ieškai. Vos man parašius 
paskutinę raidę, tu jau tapsi praeitimi.

   5. - Nesustabdomas liejimasis ir yra beprotybė. Jam reikia naujos kalbos, naujų iki-
kalbinės sferos žodžių, futuristinių naujadarų, nes šis liejimasis negali būti perteiktas 
žodžių nuotrupom, - sako man Tarpininkas nr. 2. 
   - Jaučiu savo sąnariuose keistą girgždesį, visi aplinkiniai garsai: šuns lojimas, pareigūnų 
žingsniai, kaimynų spiegimas skamba šimtus kartų garsiau, nei įprasta žmogaus ausims. 
Kartais prabundu vidury nakties ir laukiu kada tu pas mane ateisi, Tarpininke nr. 2, ir, 
man rodos, jog tai tu mane melagingai įskųsi, o tada jie ateis manęs pasiimti, - sakau aš.
   - Širdies plakimas padažnėjęs, girdžiu tavo kvėpavimą, prakaituotos, gleivėtos rankos, 
galiu skaičiuoti tikus tavo akyse ir žvėries blakstienas, - sako Tarpininkas nr. 2.
   - Nakties tyloj, Tarpininke nr.2, prasideda visos tos beprotybės, gal pats savo kailiu esi 
jų patyręs. Naktį lieki vienas pats su savimi ir išoriniais daiktais: lova, purvina antklode, 
besiformuojančiu kūno kokonu, pereinančiu į didelį, plaukuotą neapibrėžtos rūšies vab-
zdį, naktį išnyra visos tos vizijos, - sakau aš.
   - Kas? - klausia Tarpininkas nr. 2
   - Dore iliustracijų damos, barzdotas goja su nėriniuota suknele, Romos imperija, ka-
ligula ir nesibaigiančios jo orgijos, juodas, smalos fontanais trykštantis pragaras, aprašy-
tas krikščionių misionierių Afrikoj, hamsuno nusmurgęs rašytojas, „badas ir panas“, 
veidrodžių atspindžiai ir pirmas uždrausto vaisiaus skonis. Poemos buldogas loja.
   - Dar? - klausia Tarpininkas nr. 2.
   - Sena moteris ryškiai juodai padažytomis lūpomis ir raudona aksomine suknele, 

išryškinančia solidžias formas, kalba apie baroką, gracingai pakelia ranką, iššiepia auk-
sinius dantis, galiausiai nusimeta tą raudonos spalvos skudurą, jokios erotikos, vien 
pasišlykštėjimas. „Cerrrrrberi“, sušunka ji, „Cerrrberi tu Cerrrberi“. Ir dingsta.
   - Dar? - klausia Tarpininkas nr. 2.
   - Vyras su juodu cilindru ant galvos apsiverčia aukštyn kojom. Jo kūnas susitrauka ir iš 
kostiumo rankovės išlipa nykštukas – aš esu pradžia, tiesa ir gyvenimas – cypia jis. „Log-
ic hell!“ dainuoja vitgenšteinas. 
    „Logikos problemos tik kalbinės, jos slidžios.“ 
   Nykštukas atsiliepia: „nėra jokių problemų“. Ir iškiša mažą, violetinį liežuvėlį, o ant jo 
oranžinė tabletė. „Nėra jokių problemų.“
   - Dar? – klausia Tarpininkas nr. 2.
   - Aš netelpu savo odoje. Pavargau nuo šito nesibaigiančio liejimosi. Tapau permatomu. 
Nėra kūno, tik lavonas, paraudusiom akim.
   - A, b, c, genezės pradžia, a, b, c, - sako Tarpininkas nr. 2.
   - Surinksiu visus numirėlius, šokančius lavonus galvoje ir apgyvendinsiu juos tavo 
šonkauliuose. Tu būsi šventas lavonų globėjas, amžiną atilsį duok viešpatie, - sakau aš.
   - Drebančios rankos yra degenerato rankos. O tu esi prastas pareigūnas, nes nieko 
nedirbi, - sako Tarpininkas nr. 2.
   - Nes nemoku nieko dirbti, - sakau aš.
   - Tik sėdėti ir sklaidyti dokumentus. O tai nėra darbas. Pamiršti realybę, - sako Tarpin-
inkas nr. 2.
   - Ir vėl tas mažas nykštukas, - sakau aš.

   Sfinkso nagais įsikabinęs į kaukolę, sakai: adaptaciniai žaidimai, šachmatų ėjimai, ša-
chas ir matas, Tarpininke nr. 2, tu pralošei. Šitaip nežaidžiama. 

   6. Jis atėjo lygiai aštuntą kaip ir visuomet. Šaltai pasisveikinęs, paprašė manęs leidimo 
įeiti vidun. Pakviečiau jį prisėsti. Mes ir vėl kalbėjomės, visai ne taip kaip aš buvau supla-
navęs.
   - O tu, - sakau aš.
   - O aš, - atsako Tarpininkas nr. 2.
   - O tu, - sakau aš.
   - O aš, - atsako Tarpininkas nr. 2. 
   - Nesimuistyk kėdėje, nemandagu, - sakau aš. 
   - Įsivaizduokim, jog ši kėdė elektrinė, o aš - charlie manson. Tuomet galiu joje muisty-
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   - Vis tiek, nesimuistyk elektros kėdėje, nemandagu, - sakau aš.
   - Trečiosios divizijos aplankymas mane išgąsdino, - atsakė Tarpininkas nr. 2.
   - Žiūriu į tave ir matau didelę raudoną akį, - sakau aš, nebežinodamas ką sakyti.
   - Kliedi, - sako Tarpininkas nr.2.
   - Ir? - sakau aš.
   - Jie nesikalba su manimi. Aš nulis savo tarnyboje, - sako Tarpininkas nr. 2.
   Jis jau norėjo eiti, bet aš jį sustabdžiau. Paklausė kuo dar galėtų būti naudingas.
   - Man dar reikia su tavim pasikalbėti. 
   - Turiu daug darbo, - atsako Tarpininkas nr. 2.
   - Jie nepagaus tavęs, jei aš tavęs neapskųsiu, - sakau aš.
   - Negali murkdytis savo destrukcijoj, nebent ketini ir toliau visą gyvenimą sėdėti 
kabinete, - atsako Tarpininkas nr. 2. 
   - Man yra žinoma tavo dienotvarkė. Šiandien aš paskutinis tavo klausytojas, - sakau 
aš.
   - Tu jau nebe klausytojas, o patarėjas, - sako Tarpininkas nr. 2.
   - Nesi toks paklusnus, kokiu dediesi. Jei pasakyčiau ministerijai, tau gali blogai 
baigtis, - sakau aš.
   - Man blogai baigsis ir be tavo įsikišimo, - sako Tarpininkas nr. 2.
   - Kodėl? Juk pavyzdingai lankaisi visose institucijose. Gerai atlieki savo tarnybą. Jie 
susekė tave? - klausiu aš.
   - Negaliu sakyti. Nebegaliu lankytis jų institucijose. Jie nuolat mane seka. Bet aš - 
nekaltas. Gali mane skųsti, jei nori. Nežinau už ką. Bet aš vis tiek netapsiu tavo pa-
tarėju, - sako Tarpininkas nr. 2.
   - Tavo tarnyba kažką reiškia tik man. Kitiems ji bevertė. Neskųsiu tavęs, jei suteiksi 
man informacijos apie save. Aš noriu tapti tavimi.
   - Niekam nesuteikiu informacijos apie save, aš ne patarėjas, - atsakė Tarpininkas nr. 
2, ir išėjo. 
   Išeidamas neužtrenkė durų.

   7. Maniau, jog Tarpininkas nr. 2 nebesirodys. Galbūt jis išsigąs ir pats jiems prisi-
pažins savo nebūtus išsišokimus, galbūt pasikars, o gal net pražils per naktį. Tačiau 
Tarpininką nr. 2 buvo daug sunkiau išgąsdinti negu maniau. Lygiai aštuntą vėl su-
laukiau durų skambučio. Jis stovėjo ramus kaip niekad. Paprašė leidimo įeiti. Rodos, 
vakarykščio pokalbio nebūta.
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   Turėjau išsiaiškinti ar jam bent ką nors reiškė tas pokalbis, ar jis iš tiesų visai 
neišsigando. Negi jis nepagalvojo, kad šis mūsų pokalbis jam jau gali būti pasku-
tinis? Man tereikia paskambinti ministerijai ir prišnekėti visokių nesąmonių apie jį. 
Ir viskas. Jie nė nesiaiškintų ar mano parodymai teisingi.
   - Tarpininke nr. 2, ką tu galvoji, kai nesi sekamas?
   - Nežinau, - atsako Tarpininkas nr. 2. 
   - Amnezija staiga užpuolė? Juk bijai, kad įskųsiu?
   - Nežinau, - kartoja Tarpininkas nr. 2.
   - Kodėl užsiimi šituo nuobodžiu ir gan kvailoku darbu?
   - Man nėra svarbu, ką daryti. Svarbu kažką daryti. Tuomet ministerija tave laiko 
naudingu, - sako Tarpininkas nr. 2.
   - O jeigu aš dabar liepčiau mane nušauti? Tau irgi būtų nesvarbu? Domintų tik 
procesas?
   - Neprotinga man tave nušauti. Jie išsiaiškintų.
   - O jeigu neišsiaiškintų? Juk buvo keletas atvejų. 
   - Tada nuolat gyvenčiau baimėj, kad tuojau išsiaiškins. Irgi neprotinga, - atsako 
Tarpininkas nr. 2.
   - Gali ir iš proto išeiti, ar ne?
   - Tikrai galima. Tik aš dar neišėjau visiškai. Bet nedaug trūksta.
   - O tai ką jūs ketinat daryti, kad jau kraustotės iš proto? Gydytis?
   - Nieko, kaip ir visuomet, - sako Tarpininkas nr. 2.
   - O aš tavim dėtas kažką daryčiau.
   - Vis tiek rezultatas bus tas pats, - atsako Tarpininkas nr. 2.
   Jis mane prajuokino tokiu absurdišku atsakymu, garbės žodis, pradėjau kvatotis. 
Jis bukai, nieko nesuprasdamas, spoksojo į mane. Galiausiai po kelių sekundžių irgi 
pradėjo isteriškai juoktis. Vis dar besijuokdamas iš spintelės išsitraukiau tėvo dova-
notą ginklą.
   - O tu žinai, kad aš dabar tave imsiu ir nušausiu, nes dabar man linksma?
   Tarpininkas nr. 2 ėmė dar labiau juoktis, jis jau kone verkė iš juoko.
   - Nušauk, nieko tau nebus.
   Mes abu kvatojom kaip maži vaikai. Visiškai nebesupratau, kas vyksta, nei ką da-
rau ar kalbu.
   - O tu žinai, Tarpininke nr. 2, kad aš vis apie tave nieko nežinau. Absoliučiai nieko. 
Tik tiek, kiek tu apie mane?

   Mes abu vienu metu nukritom nuo kėdžių raitydamiesi iš juoko.
   - Aš irgi apie tave nieko nežinau, bet galvojau, kad bent tu kažką žinai! - sako Tar-
pininkas nr. 2.
   - O aš nieko nežinau! Tiek laiko iššvaisčiau bandydamas išsiaiškint ir vis tiek nie-
ko! 
   - Tai tu melavai? - klausia Tarpininkas nr. 2.
   - Taip.
   - Tai ką visa tai reiškia?
   Tarpininkas nr. 2 vėl atsisėdo ant kėdės. Surimtėjo.
   - Kad aš tave nušausiu.
   Jis šyptelėjo.
   - Na ką tu čia dabar išsidirbinėji? – paklausė Tarpininkas nr. 2.
   Apsimečiau neišgirdęs ir iššoviau lygiai keturis kartus. Dukart nepataikiau, nes iš 
išgąsčio užsimerkiau ir peršoviau ne jį, o savo puikią, antikvarinę kėdę. Tarpininkas 
nr. 2 susmuko prie mano kojų. Jo švarko kišenėje radau užrašų knygelę. Atverčiau 
ją. Pirmame puslapyje buvo įrašas „nueiti pas patarėją šeštą, nepamiršti“, po to sekė 
„prisiminti nunešti juodą paketą antram patarėjui“, „rytoj neiti pas septintą pa-
tarėją“, „eiti pas visus patarėjus aštuntą dieną, kitaip galiu negauti premijos“. Tokių 
beprasmiškų įrašų seka – visoje kone šimto puslapių knygelėje. Net nusižiovavau 
iš nuobodulio. Apkraustinėjau kitas jo kišenes. Namų raktas, pasas, trys patarėjų 
pagyrimo raštai. Daugiau nieko. Darkart perskaičiau visą jo užrašų knygelę, ieškojau 
anagramų, paraštėse paslėptų pastabų, bet nieko nebuvo, vien analogiški primini-
mai.
   Susmukau ant savo peršautos kėdės. Nebežinojau, ką daryti. Tarpininkas nr. 2 
buvo visai ne Tarpininkas nr. 2, o paprasčiausias idiotas. O gal ne? Bet ką aš dabar 
galiu sužinoti, jeigu pats jį nušoviau? Gal jis neužsirašinėdavo nieko, nes bijojo dai-
ktinių įrodymų? O gal jis iš vis neegzistavo? Kam aš išvis jį nušoviau, nieko nebesu-
prantu. Ar buvau planavęs? Ne, nieks negalvojo jo nušaut, taipgi per daug paprasta. 
Nežinojau, ką daryt, buvau visiškai sutrikęs. Žiūrėjau į Tarpininko nr. 2 kūną ir 
nežinojau, ką su juo daryti. Įvynioti į kilimą? Juokinga mintis. Nežinau, ką man su 
savim ir juo daryti, nieko nežinau.

   8. Nusprendžiau parašyti šį pranešimą ministerijai, kai Tarpininko nr. 2 pasigedo. 
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Dns

Apie vienatvę

graži mergina
vėlai vakare
metro stotyje pas kiną
pavargusiu veidu
pirko antį Pekino
išsinešimui Vienoje

nešina traškiu
popieriniu maišeliu
praėjo pro benamį
gulintį ant grindinio
apsiklojusį kartonais
gal narkomanas

praleido tramvajų
tamsoje nuskubėjo
rakino duris
kuklios palėpės
kur jos dailios
niekas nelaukė

nusispyrė aukštakulnius
iš šaldytuvo išėmė
atkimštą butelį  raudono
vyno įsipylė gurkštelėjo
užmetusi koją
ant kojos
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rašė žinutę tėvui
kuris gulėjo
Taikos prospekte
gal negyvas
partrenktas perėjoje
prieš kelias minutes Kaune

grįšiu šventėm
labai pasiilgau myliu
supypsėjo sena nokia
tamsios striukės kišenėje
priimdama žinutę
iš Vienos
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88 89chanel Nº5 arba apie kvapus

anksti ryte
kai bėgau tamsoje
pro katedrą
ne tik vargonus
danguje girdėjau

senyvą moterį aplenkęs
užuodžiau saldų kvapą

sukėlė tai
stiprų malonumą
susijusį su ašaromis
ir lytimi
norėjau klaust
senosios
iš kur tie kvepalai
nespėjau
pradingo ji
šventyklos nasruose

maniškė
kvepalus gi šaltus
perka duty free
ji sako taip pigiau
lyg ištikimas šuo
linguoju galvą
galvodamas kad viskas
turi savo kainą

bet nenukrypkime nuo temos
kai brolis gimė

jau buvau paaugęs
mašinas stumdžiau
ant kilimo rimtai

netrukus į namus
auklė atsikėlė
(mergina iš provincijos)
šešiolika jai buvo
mokslus vakarinėj tęsė
mama gerų manierų
mokė ją

manęs rimtai
ta brolio auklė
netraktavo
ir elgėsi lyg škotas -
kai ji sėdėdavo prie stalo
mašinas stumdžiau
po stalu

o kartais žaisdavo
su savimi
man
palikus durų plyšį
ir žvilgsniams susitikus
lyg kviesdavo ateit

miegodamas tada
ant pilvo
pajusdavau tą stiprų malonumą

tas
kvapas prie šventyklos
kuriuo kvėpinos
brolio auklė
ir mama

dabar manau
kad tai
chanel Nº5
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Kai miestas miega tamsoje,
Sirvydo gatvėje
ispanės šoka ant palangių.

Arabas Tadas storas
kumščiais tranko stalą.
Bitlai sako „love me do“.

Raudonveidė išsiskėtus
prašo kibiną nukąstą
kišti jai tarp kojų.

Kita gražuolė
paslaptingai šokiui kviečia,
judesius keistus atlieka.

Durininkas senas su švarku
už viskį
deklamuoja Hiršą man į ausį.

Bičiulis ištikimas
kam į galvą duoti
klausia.

O aš ir vėl.
Regiu skaistų profilį
priešais.

Tą patį nekaltą,
kurį mačiau praėjusį pavasarį
Katmandu.

Ta pati,
kuri žino savo grožį
ir nustato vertę.

Siunčiu burtažodžius
į gražią ausį
didžiuliu auskaru papuoštą.

Kainavo nedaug, neskaičiuojant
„Domus Marija“ sąskaitos, vyno
ir kilogramo mandarinų.
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Veikėjai:
Lyra(s)
Arfa(s)
Violina(s)

Ant smėlėtos bedugnės krašto Lyra ir Arfas švenčia savo meilę. Į kairę nuo jų – degantis 
krūmas, į dešinę – akmeninis drakonas. Iš olos juos stebi Violinas.

1. Ant iečių susmaigstytos galvos šypsosi.

Lyra (žiūrėdama į tolį). Apie tai svajojau visą savo vaikystę. (Nusijuokia) Vaikystę... 
Visą jaunystę - pusę savo gyvenimo.
Arfas. Apie „tai“?
Lyra. Apie sėdėjimą ant bedugnės krašto su mylimu žmogum. (Svajingai atsisuka į 
Arfą) Apie kojų tabalavimą virš niekur. Apie paukščius, skrendančius visai šalia mūsų. 
Juk bet kada galėtum mane nustumti žemyn.
Arfas (susimąstęs). O juk tikrai. Galėčiau. Ir tu mane galėtum.
Lyra (žaismingai). Mhm. O kas ten apačioje? Upė? Jūra?
Arfas. Upė. Nuolat tekanti upė, atrodo rami rami, atsipalaidavus, ir vos tik... (Pauzė)
Lyra. Vos tik?
Arfas (jausmingai). Vos tik kūnas tekšteli į ją, suglemba į nenustygstantį dugną, ji pa-
siimą jį, sutraiško į akmenis, nuneša pasroviui, išskobia paskutinį oro gurkšnį ir pri-
pildo savimi. Ir... (Košia pro dantis) Ir nepaleidžia. Ne, nepaleidžia, kol jis nepasiekia 
kraujo ištroškusio krioklio ir visai nesudūžta į srovę.
Lyra. Taip, ji... Ji negailestinga. Upė. Bet tu - kitoks. Juk tu manęs nenustumsi, nepalik-
si manęs jos globai?
Arfas (nurimęs). Nepaliksiu. Lyra, aš... (Stebi Lyrą, greičiausiai tikisi bučinio, bet supra-
tęs, kad ji nebučiuos, po akimirkos tęsia mintį. Tuo metu Lyra kantriai stebi jo veidą) 
Aš niekada tavęs nenustumsiu. Ar jauti, ar jauti kaip vėjas kutena mūsų padus? Kaip 
jis atsimuša į blauzdas, aplenkdamas jas iš abiejų pusių, nusinešdamas dalį mūsų, bet 
palikdamas mums viską, kas nepriklauso jam.
Lyra (pakreipus galvą). Šiandien tu keistas.
Arfas. Aš šiandien laimingas... Laimingas, Lyra! Šiandien mano meilės diena. Šiandien 
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Jiedu pasibučiuoja.

Violinas (taisydamasis žiūronus uždainuoja). Tekšt tekši, šis lietus į 
krepšį, iš šakelių, šakelių liaunų. Tvinkt tvinksta, į pilnai prikimštą, 
pūva kūnai mūsų žmonų.

2. Vercingetoriksas švilpaudamas numovinėja galvas.

Lyra (karštai). Vėjas supyko. O taip, vėjas gerokai supyko.
Arfas (atsipalaidavęs). Tu skambi kitaip. Vėjas užsirūstino.
Lyra. Dievinu stiprų vėją. Dievinu. Tiesiog tirpstu, kai jis liečia mano 
kaklą. Atrodo, tuoj tuoj pasmaugs, bet jis... (nurimsta) Jis tiesiog 
glosto.

Vėjas nuneša ant bedugnės pakabintus Lyros ir Arfo drabužius; Arfas 
pakyla, desperatiškai vejasi vėjo plaikstomus kiautus, galiausiai su-
grįžta ir atsisėda šalia Lyros, bet kojų bedugnėn nenuleidžia.

Arfas (piktai). Po šimts, mano balčiausi marškiniai.
Lyra (pratrūksta juoktis, kvatodamasi). Juk taip dar geriau. Nebeturė-
sim ką slėpti. Gaila, kad nematei savęs (kvatojimas stiprėja, Lyrai nuo 
vėjo trūksta oro), kai, kai tu... vijaisi. Juk vėjo nepavysi.
Arfas (atsistoja, šiek tiek atlėgęs, nusibraukia lūpą). Nejuokinga.
Lyra (nulaužia degančio krūmo šakelę, pradeda ja kažką rašyti ant 
smėlio). Juokinga.
Arfas. Tokiomis akimirkomis tikrai noriu tave nustumti žemyn.
Lyra. Nustumk. (Atsistoja ant krašto, kojų pirštus pilnai apsemia vė-
jas.)
Arfas. Juk žinai, (nusispjauna) kad to nepadarysiu.
Lyra. O tu padaryk. Pabūk nenuspėjamas, nustumk.

Vėjas išpučia visą upę.

Arfas. Negaliu. (Lėtai sėdasi, nukabina kojas žemyn) Juk žinai, kad 
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Lyra (vis dar atsistojus, ištiesia rankas į šalis). Upės nebeliko.
Arfas. Kaip tai nebeli... (Pažvelgia žemyn). O išties. Nebeliko. Jokio vandens. Tik jūrų 
žvaigždės ir ežiukai agonijoje.
Lyra. Dabar gali mane nustumti. Nustumk mane, nustumk mane dugnui. Tiesiai į dugną, 
į žemiausią tašką.
Arfas (susimąstęs). Lyra, baik. O šiaip, įdomu. Kadaise čia buvo upė. Ji išgraužė žemėje 
tokį plyšį, atrodo sukurtą būtent tokiems idealistiškiems kvailiams kaip mes, pralaužė 
tvirčiausias uolienas ir... Dingo. Nebėra.
Lyra (krenta į smėlį atbula, šiek tiek sujaukdama savo užrašytą tekstą). Nieko nėra amžino, 
juk abu žinom. Drabužiai, upės, mūsų meilė...
Arfas. Ne, mūsų meilė bus amžina. Neleisiu, kad vėjas ją nupūstų.
Lyra (pradeda juoktis; vėjas kutena ją tarp krūtų; ji droviai prisidengia). Termodinamika, 
ak, Arfai... 

Violina (skaitydama tekstą ant smėlio). Vėl kinta, vėl regiu nuskintą, tylų žodį, akmenyje. 
Vėl skyla, į senovės bylą, įtašyta, šilko gija.

Tekstas ant smėlio:

 „Lieta    džia
Vien ti    ininkai“

3. Vercingetorikso galva ant ieties stengiasi išvengti pomidorų.

Arfa. Lis. Ar matai debesis?
Lyras. Nematau. (Apsižvalgo.) Kokius dar debesis?
Arfa. Jie visur. Tokie, kaip prieš lietų.
Lyras. Gal ir gerai. Jei lis labai ilgai, upė vėl pradės tekėti.
Arfa (užsilipa ant akmeninio drakono). Rytinis vėjas. Rytinis vėjas visad meilus.
Lyras. Jei lis, galėsi vėl nustumti mane į upę, kaip galėjai kadaise, kai upė dar tekėjo.
Arfa (entuziastingai). Taip, tikrai lis. Lis stipriai, bus didi audra!
Lyras. Netikiu.
Arfa. Kodėl nelyja? (Žvalgosi.) Juk tokiomis akimirkos turi pralyti. Juk pasakei „Netikiu“.
Lyras. Ne visada būna taip... (pradeda lyti)
Arfa (kvatodamas). Kaip aš suplanuoju? (Nušoka nuo drakono; šokdama lietuje) Gal ir ne 

visada, gal ir ne-vi-sa-da, bet dabar tikrai buvo!
Lyras (pritraukia kojas prie krūtinės, apsikabina jas). Šalta. Gaila, kad vėjas nunešė 
mūsų drabužius. 

Vėjas atneša jų apdarus ir nuleidžia juos šalia jo kojų; Lyras ištiesia ranką link jų, Arfa 
pribėga ir numeta juos į bedugnę.

Lyras. Kodėl tai padarei? Gerai, kad dar nebuvau jų apsivilkęs. Būtum išmetus su jais.
Arfa. Nes... Ne. Niekada, niekada tavęs nenustumčiau.
Lyras (nuliūdęs). Bet drabužius išmetei. Man šalta. Visi nuolat mane išduoda.
Arfa (ryžtingai). Nustumk mane žemyn. Į tuščią upę, į pripildytą dugną.

Lietus nurimsta. Nušvinta saulė.
Lyras pakyla ir viršuje užkabina visas Violino stygas. Stygos kabo pavėjui.
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Lengvumas

atklydus vakarui bastūnės 
lapės į mane subėga
pabruktos uodegos 
nušiurę kailiai įbaugintos ausys
lengvumas išsiganęs pievose 
ant nulakstytų pėdų
pamažėle įsėlinantis 
jo kuždėjimo klausausi

Kambaryje

mano kambaryje kur tyliai tyliai krenta snaigės
gyvena pasakos šnabždėdamos apie vaikystę
apšerpėjęs arkliukas supdamasis pasibaido
išgąsdintas sapnų voratinklio kuris suvysto
džiovintą puokštę susišiaušusių gelsvų gėlynų 
ir povą oriai tupintį bijūnuose ant sienos
ovalų stalą kvepiantį aitriu šermukšnių vynu
ir vakarykščiais kvepalais be jų jautiesi vienas 
mano kambaryje kur tyliai tyliai krenta snaigės
kas vakarą trys maldos pamažu eilėn sustoja
ir nusileidžia žodis nuo lubų nuslysta raidės 
prabėga lūpomis žiema pavasariai rytojai 

Bibliotekininkė



104 105Būsena

jaučiu kaip tūnau įsčiose klampus vanduo dusina
ištrūkti dar ne laikas pilnatis delčia ar jaunas
dantis sukandus laukiu kol pilnėjantis banginis
planktoną į save mane į tuštumą išspjauna

Šūvis 

tas skonis kraujo burnoje prisimenant elnieną 
varovų skalijimus amsinčius šunis pelkynes 
gilėja pėdsakai įstrigę žolėje šią baimės dieną 
maskuoja melą tik voratinkliai ir plynės 
kur tiek lekiota išsiilgus prieraišumo pievos mato
tas skonis akmenų burnoj ir kambariai be lubų 
kraujuojanti žaizda sugėrus šitiek slapstymosi metų 
ir kurtinantis aidas šūvio tarpu raudonai dažytų lūpų

Ryšys

sakei kvepiu žole neišsipildymu 
vandens lelijom
vos tiktai dumblas užlipins akis 
joks mėnuo nebeakins 
skalaus kol akmenys išplauks iš gilumos 
sapnus atriję 
lengvai plukdys 
tenai kur šaltas pėdas ilsinasi naktys 
ir suskrenda drugiai aplipę žvaigždėmis 
jų tankūs spiečiai 
plazdena tarsi pirmą kartą amžinybę pabučiavę 
ryšys šis buvo trumpas taip abu ir likom 
nepalietę 
tamsos kurioj sužydi tik mirtis 
kai gosliai uodžiu žemę
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Apie nerimą, adatėles ir ledonešius

ir užslenka lyg raištis ant akių nenoriu net nubusti
tulžingos plėnys dengia langą šiluma nebepatenka 
alsavimu ginuosi kūną dilgina ledinės usnys 
įsikniaubiu į sutemas ir upės pėdose nusenka 

įsirašau save į kūną rašalinėm adatėlėm 
per aštrų skausmą gyslom tekantį galingą ir nemarų 
į odos poras laikinumas amžinybei įsisėja 
ligi svajonėse nuskęs dangus kuris akis uždaro
 
ir nejučia užsnūsta vakaras užuolaidas užtraukus 
atslūgsta nerimas nugrimzdęs į banguotą smilgų mėlį 
atsimuša į stiklo sieną žingsnių aidas užsilaukus 
ledonešiais ateisiančių po tų kurie lengvai išėjo

Išpažintis apie (ne)meilę

berniukas vardu Vytas dar daržely krito man į akį
vis tryniaus aplink karuselę nors net pykino supimas
lig šiol menu jo veidą pirmą bučinį rugsėjo naktį
po daugel metų išbandžiau jau su kitu nusivylimas
liežuvis svetimus dantis lėtai skaičiavo sau į taktą
jaučiausi kaip žuvis pažiopčiojau tuo tarpu tvanas baigės
mirgėjo žvaigždės danguje kai drebanti ištraukiau raktą
tąnakt prasivarčiau vartaus toliau prie vartų laukia eilės
ir sukasi darželio karuselės linksmai poros tarškia
apie suknelę baltus kaspinus gėles palei bažnyčias 
taipogi prašmatniai vėliau už sienos riejasi dėl barščių
o man širdy ramu nors kartais ir pažliumbiu lyg netyčia
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Pilnėjimas

pilnėju auštančiu mėnulio sidabru ir smėliu  
iš dugno upės sutekėjusios į eilę metų
tarytum stiklo šukė dūžio aimaną sugėrus
girdžiu kaip maudžia ilgesys many neišsitekęs

Laukimas 

laukimas toks tarytum 
palengva klausytumeis kaip musė zvimbia 
pakliuvusi į klastą puokštės 
mirštančios bet tylinčios dar kvapą 
gimtosios pievos kur svajingi debesys
žiedadulkėm apkimba 
ir būsiantis želmuo auginas drąsą širdyje 
girdžiu kaip plaka 

laukimas toks tarytum palengva 
stebėtum skubančius pro šalį 
metus ir žmones taip karštai mylėtus 
taip šaltai prisijaukintus 
jų paslaptis gilias 
kurios išsigulėjo manyje lig valiai 
bučiuosimės naktin 
išėję kolei rytas užgesins žibintus
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Vagis

užstrigai manyje lyg žuvis
       po ledu kur užšąla net dangūs
lyg kulka aštriabriaunė 
       smailais dantimis įsikibus į odą
ar paklydęs sūnus kuris 
        kelio atgal į save neberanda
išėjai visas pilnatis 
    auksu nulietas nakčia pasigrobęs
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Kotryna Kraptavičiūtė nenuryk adomo obuolio

šventieji raštai, tiesos — niekai

nuodėmė kaklo linkyje
nenuslinko į strėnas

dievų šnabždesiai, dejonės
tikrosios jų maldos —
tavyje visa
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nyksta būbliai

jautukas miške
ūpuoja tūto
ne, ne molinuku
piemuo rauda

jautukas miške
papelkėse tūto

***  (tarmiškai)

dangs to nakt buva balts
ir tep navatne žiūrėje
ir liūdons ir nesvietiškэ
giedros buva ja žvilgsens
nieka daugiau nereik
tik dango per nakts 
nošvieset

ir par amžs
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svetimi jau mums, brolali, leliumai ir mes jiems

džiržgia bosinė
ragius kai
daužo stygas
taip bandėm
girdėt tik vokalą
galvoj leliumai
aštrų bet pasiimtą dar 
kartu iš gryčios

priglaus mus šita baro 
akmeninė asla
nebėr upelės mums brolali
nuseko 
leliumai

oi, brolali, leliumai
ką sau galvojom
išėję iš šiltos gonkos
nepasiėmę
leliumų

***

jei mirtų draugas
ar derėtų 
verkti garsiau
už jo motiną
valdyti klyksmą
kai užmeta
pirmas saujas

kas meta pirmą saują?

ir tada jau kastuvais
duobkasiams užmokėjo
jo motina jiems 
sumokėjo kad jį užkastų

ir tada jau kastuvais
kuo greičiau atlikti darbą
pareiti pas žmoną
bus išvirusi barščių

ir tada jau kastuvais
o ką duobkasiai galvoja
eidami namo
ar jie nebemato mirties

ir tada jau kastuvais
pasilikit pietų mielieji
pasėdėsim nejaukiai
juk jis būtų norėjęs
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ir tada jau kastuvais
ar dera numirti
per draugo laidotuves
nes ką daugiau bedaryti

ir tada jau kastuvais
mielas miręs drauge
ar nori kad numirčiau dabar
kai tarp mūsų tik mirtis žemių sauja
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 Žodžių nereikia. Yra stiprios baltos LED lempos, žaibuojančios nuo scenos. Pakanka jų 
siunčiamų Morzės abėcėlės ženklų. Tu tik nekalbėk. Siųsk ilgus darinius, o man net nereikės 
jų koduoti. Kūnas pats supranta, tai tebūtų nereikalingas ir netikslus vertimas.
 Blyksėjimas įšaldo judesius. Sustingdo juos erdvėj ir staiga viskas užtemsta. Nieko 
nebelieka. Kai balta šviesa vėl įsitvieskia, molekulės jau kitoj padėty, kitokios kombinacijos. 
Niekas jų nepernešė, viskas spėjo išnykti ir vėl atsirasti, kol šviesa mirktelėjo vieną kartą. 
Keturi epizodai per sekundę: šviesu, tamsu, šviesu, tamsu. Mes ir esam, ir nesam, ir esam, ir 
nesam. Nesibaigiantis ciklas, išnykstantys judesiai ir visa ryjanti tamsa.
 Karšta. Liečiu ne tik tave, liečiu kiekvieną šitoje sausakimšoje tamsoje. Čia kartu su 
lempų Morze sklinda ir garso bangos. Jos vibruoja, sluoksniuojasi tokiais deriniais, kuriais 
dar niekad nebuvo sklidusios, ir tokie deriniai jau niekada nebus atkartoti. Nevienodos 
pauzės, vis iš naujo ir iš naujo dūžtančio stiklo būgnai, dantis purtantys sintezatoriai ir juodą 
rašalą į šalis taškančios gitaros stygos. Tai susipina į ilgas juostas, kurios vartosi ore, šitoj visa 
ryjančioj tamsoj, ir vyniojasi man aplink kaklą, tada paliečia kito žmogaus delnus ir trečio 
plaukus. Per sekundės dalį jos apskrieja visą salę, lyg murzini pavasario vėjyje sklandantys 
plastikiniai maišeliai ir unikalių kombinacijų juostos virsta nučiupinėta muzika. Paliesta 
kiekvieno ji tampa mūsų, bet nespėję to suvokti jau gaudom naujas atskriejančias juostas 
ir glaudžiamės, liečiamės vienas prie kito per atstumą, dalinamės savo bakterijomis per 
vibruojančias deguonies molekules.
 Viso labo tik iš dalelės į dalelę perduodama energija. Bangų interferencija, sukelta 
didelių kolonėlių ir protingų pirštų, valdomų ekstazės. Bet tik kolonėlės tinklelį palikusi 
energija kondensuojasi prie lubų, visos juostos plaukia ten ir pinasi, pinasi tarpusavyje. Ima 
lyti juodais velveto lašais ir jie varva ant mūsų, teka ant užmerktų akių vokų, suprakaitavusių 
alkūnės vidinės pusės linkių, suteka į duobę tarp raktikaulių ir į įdubusius tarpus tarp 
šonkaulių. Varva, teka ir laša. Mes taškom rašalą aplinkui su tokiu pat intymumu kaip 
dalijamės seilėmis besibučiuodami. Mes vienas didžiulis padaras, kurio kūno cheminėms 
reakcijoms būtinas oniksas. Mes besidalijančios ir viena kitą naikinančios ląstelės. Deguonį 
išnešioja muzika.
 Lauke kyla dūmas, bet naktis toli gražu neatrodo juoda. Ji blankiai pilka, o gal 
mėlyna. Mūsų akys jau žino, kaip iš tikrųjų atrodo juoda. Pirštų pagalvėlės kažkaip išjungė 
mechanizmus, užgesino mirksinčius klavišus, užblokavo spaustus mygtukus. Rankos nejučia 
paleido būgnų lazdeles. Tik niekas nematė, niekas nežino. Kažkam pasibaigė cigaretės, 
kažkam gimė dukra, kažkas pametė lūpdažį ir kažkas išvažiavo į kitą klubą.
 Tik visi išėjo po vieną. Net jei susikibę rankomis ar liežuviais.

Kurgon
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Du tūkstančiai penktieji

Atsilupusios odos atplaišėlės prie traškučių trupiniais aplipusių 
mano rankų nagų. Nagai apkramtyti žiūrint televizorių ant 
sofos. Mano pirštai čiupinėja ir žnaibo pilką trikotažinę kelnių 
medžiagą, ant kurios kelios nemažos dėmelės – riebalų, purvo, 
žolės. Bet nei apie pirštus, nei apie dėmes nemąstau (apie dėmes 
mąstyti mane dar privers mama, kai vakare rūšiuos drabužius 
prie skalbimo mašinos) - kalbuosi su draugais. Bandom šnekėtis 
tyliau, kai pastebim per galinio vaizdo veidrodėlį dėbčiojantį 
autobuso vairuotoją, bet galiausiai jis ima mėtyti žvilgsnius 
taip dažnai, kad apsimetam nepastebį. Randam kažkokių 
lankstinukų, mėtomės jais ir juokiamės tol, kol vairuotojas mūsų 
neaprėkia. Nutylam. Pusei minutės.
 Penkiese mes išsidrėbę per bene septynias sėdimas vietas. 
Tik patys to nepastebim, kol penkiasdešimtmetis statybininko 
uniforma nesuurzgia, kad leistume atsisėsti. Ant žemės voliojasi 
futbolo kamuolys aptrintomis siūlėmis. šiandien gerai žaidėm 
- butų komandą lenkėm penkiolika taškų ir būtume išdidžiai 
laimėję, bet žaidimas nutrūko, kai Dariukas įsižeidė, kad liepėm 
stovėt vartuose ir apsikabinęs kamuolį niekam jo nedavė. Per 
ilgai nesinervinom - susimetėm eurą ir nusipirkom sveriamų 
guminukų.
 Tuoj lipsim lauk. Ir bėgsim – kuris greičiau pasieks ūkinių 
prekių parduotuvės kampą. Gyvenime daug veiksmo ir kartais 
sunku spėti paskui jį, kai tau vienuolika.
 Plaukai riebaluoti, motinoms sunku tokius vaikus įkišti 
į vonią. Sunku ir priversti valytis dantis kiekvieną vakarą. Bet 
akys gyvai blizga, geltonos šypsenos šviečia, o kojos, važiuojant 
autobusu, dreba, nervingai trypčioja. Galva, aplipusi riebaluotais 
plaukais, sukiojasi tai į dešinę, tai į kairę. Tuoj lipsim lauk.
 Nes mes gyvi. Dar gyvi. Ir tuoj lipsim lauk.
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Virginija

Jūros vanduo krateriuose

Springstu lietum kaip jūros vandeniu
jau per toli nutolusi nuo kranto
ir nors pavasariu gaiviu kas rytą skambinu
tiesiog į tavo ausies landą...

Širdis keistuolių nerimu užkimus
nors plaučiai sprogsta prisiriję tavo kvapo
kažko kažkaip kažkas nežino
o nežinioj baisu kaip stovinčiai ant kapo

Tolyn žvelgiu – matau –
ne balos tai –
mėnulio kraterių tik atspindys

kada ramybė iš tokios tolybės grįš?
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Kai gervės klyksmas nutįsta
į plotį melsvam ežero gyly, 
Kada keistumas kelmučiais
tarp minčių voratinklių veši, 
Kada girdžiu irklų pliauškėjimą nerūpestingą –
Priešingą skilvelių sutartinei –
Einu į dangų 
basom kojom
per žarijas.

Lieptai

Tu jau per toli ir negali paguosti net uostai,
Byrantis smėlis po kojom tik neviltį pusto.
Kaip ir seniau patenki į mintį netyčia.
Už tokius sako reik nuoširdžiai melstis bažnyčioj...

Pasikinkęs akligatvį sūrų,
slėpeisi už atdarų durų,
kam taip greit apsisprendei nutilt? 
Galėjai tilpti 
į ryto žolę sulytą
ir kitą 
gyvenimą tiems, kas 
dar negimę, palikt!
Tu gyveni 
ten, kur į dangų stiebiasi lieptai...
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Pėdsekiui

Tamsūs namai, 
Už nugaros degantys
Platūs laukai,
Į priekį nešantys...
Rankom į angelo delną įsikibus
nepaliaudama krist ir klyst 
Tolstu.

Savo Rytais uždengdama geliančias kojas,
Per balą perbridus, 
Pėdsaką palieku.
Iš naujo mokaus ištart savo vardą,
Bet vis klystu ir klystu
Ir mintys pabyra! 

Nuobodžiaujanti meilė 
Sėdi pavėsy ir laukia...
Sapnuojas man sodai ir miestai, 
kur niekad nebuvom
Iš žemėlapių 
Trinam traukinio bėgius ir uostus.
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Vietoj atsakymo
vidury nakties mano balsą,
per žiogus besibraunantį,
plėšia vėjas tų namų link.

Abipus kelio dangus
Sutrūkinėdamas šoka ir gieda
Vasaros gaidą,
Į paskutinę labai panašią, 
Į balsą tavo ir mano, 
Tyliais šnabždesiais
Pro cigarečių dūmus,
Kelio, panašaus į mus, 
Vidury 
Susitinkančius...

Žemuogės

Lyg iš sapno atėjusios dabartys tavimi apsimesdamos kalbina
Ar toli benueis paskui degantį mano lapą raidžių prirašytą.

Ir nenoriu galvot apie stebintį jis seniai į tave nebežiūri
gal vis nykstantis žiūri į debesį ir save iš to pačio sukūrė

Ir plačiais horizontais pasižada Tavo esmas jau nereikalingas
Iš po knygų dulkėtų atsikelia meilės muilas akis išganyti

Pasirodęs ant laiptų poetas pieštuku lubose ieško žaibo
O žolė nenumaldomai kyla ir rasos lašas greitai subyra

Ir jau neisim dulkėti ir tikintys - kelio galas seniai užrakintas
Tavo akys pasilenkia žemuogių, tik jose nebeaušta jau rytas.
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Karilė Verdenė

(ne)prijaukinti

ateinu mintimis
taip grakščiai
 pariby 
nulašnoja flamingai
jie nuslysta skliautu
kai bandau svajomis pasivyti
toks banguotas dangus
ir jame mūsų vasaros dingo
 iš tavųjų akių
nuo kalvų kyla paukščiai ir plaukia
kai nuo būrio atskyla
ir sklendžia į šalį keli
 aš iš tavo delnų
nejučia savo ranką ištraukiu
tavo vyzdžių šviesa
mano skausmui aklam per toli
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Žydi

Žalsvais smaragdais švyti ši naktis,
Tarp šilko gijų stringa sapno gulbė.
Čia pasakos atrodo taip arti,
Nuo vėjo gūsio gūžias pakalnutė.
Į žingsnio taktą virpteli žvaigždė,
Liepsnom paglosčius, krenta į rugpjūtį.
Ant riešo nutūpė drugys, baugu judėt -
Nuskris sudegs, kokonu liksiu būti.
Pro rūko draiskalus, pro drobules nakties,
Nekantrios akys lūpų žiedą gaudo.
Žaisme šešėlių, šmėklomis paliesk,
Kol aš pabūsiu tyliai prisiglaudus.
Kiek išbarstysiu ilgesio lašais,
Tau prikuždėsiu tiek drugių į ausį,
Sparnų nei vėjo, nieko neprašau,
Tik atiduok naktie, kas man šviesiausia.
Žalsvais smaragdais virpteli naktis,
Tarp šilko gijų žydi tavo lūpos.
Tik gulbė spurda, pabijau paliest,
Tokia tyla, atrodo 
 stoja upės...
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Vingiai

ech nejau niekas kelio nežino 
kai paklausi krypties prisimiršęs 
tik praeivis apsvaigęs nuo vyno 
tau parodo tiesiai į viršų 
kai lietus ašaroja į vidų 
smilgos kojas supančioja stipriai 
pro pirštus paukščių takas ištvino 
o naktis iškapota kirtikliais 
į benamį už skersgatvio gulintį 
laiko vagys viltis susiknežina, 
kiša ranką į elgetos užantį
ši naktis jiems baltesnė už sąžinę 
ši naktis į akis duria pirštais 
kai pro šalį vangiai prakūprini 
iš šešėlių ir ūkanų tirščių
susirinkdamas varganus trupinius 
maudžia kūną pečius druskos ėda 
taip ir norisi tyliai uždusti 
kol kruti sako drumzlės nesėda 
tad šešėliais gali dar pabūti 
jau rytinė pašvaistė išblukus 
žingsniai tingiai į grindinį gludinas 
klykia vienišas paukštis viršugalvy 
sudrėkinęs sparną į rudenį
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Klasika



140 141Aš ir Joris – draugai

Stoviu prie suskilusio lango ir tyrinėju skilią briauną. Aštri, dar ir kaip. Stipriau 
pirštu paspaudus ir kraujo nubėgtų. 
Paprašau, kad draugas Joris paliestų ir pats įsitikintų. Bet jis bijo. 
„Ko bijai? Briauna neįkas, ji – tik aštri“. Joris atsitraukia dar toliau nuo stiklo.
Keistas mano draugas Joris. Stoviu prie briaunos, ir Joris stovi. Ko jis stovi?
„Žinai, Jori, jei tu nebrauksi, tai kas nors kitas perbrauks“. Stovi Joris ir, atrodo, mąs-
to, bet prie briaunos neina. Tyrinėju aš briauną toliau, bet kartais vieną akį užmetu į 
Jorį. „Jori, eik namo, ko čia stovi, ko lauki, jei nelieti briaunos, geriau eik iš čia, Jori!“
Joris pasimuisto, bet vis tiek stovi šalia, nesitraukia. Keistas mano draugas Joris. „Ei, 
Jori, žinai, ką?“.
Joris pasisuka į mane ir savo akelėm, tokiom mielom, žiūri į mane. „Žinai, Jori, 
nebrauk šiandien per briauną, jei nenori, nubrauksi rytoj, gerai?“. Apkabinu jį per 
pečius ir traukiam per kiemą. Paspiriu ant mūsų kelio pasimaišiusią skardinę. Dzin 
dzin dzingu lingu  – nurieda ji priekin. Vėl prieinam prie jos, vėl spiriu – dzin dzin-
gu lindzin dzin. Vėl priėjęs prie skardinės Joriui pasiūlau: „Spirk, Jori, spirk!“. 
Joris pažvelgia į mane, lyg dar lauktų patvirtinimo. „Spirk, Jori!“. 
Joris išsivaduoja iš mano rankų, pribėga prie skardinės ir spiria atgal – dūžta stiklas. 
Dabar žinau, kad Joris nenori liesti skilusio stiklo briaunos nei šiandien, nei ryt. 
„Gerai, Jori, gerai“. Vėl apkabinu Jorį per pečius. Aš ir Joris, du draugai, einam.

Mano draugas Joris įsistatė žalią linzę

Mano draugas Joris į mokyklą šiandien atėjo į kairę akį įsistatęs žalią linzę. Pamačiau 
jį apžiūrinėjantį mokyklinę garbės lentą. „Ir ką matai čia, Jori?“ – paklausiau. Bak-
stelėjo pirštu į Virgos, mūsų klasės seniūnės, nuotrauką. „Įsimylėjai, ar ką?“. Joris 
nuvedė pirštu į Jolantos nuotrauką, paskui pažvelgė į mane.
„Jori, kas tau?“, – iš karto atkreipiau dėmesį į jo skirtingų spalvų akis. 
Joris, neatsakęs į mano klausimą, užsimerkė ir taip stovėjo. „Jori, kas tau?“, – dar sykį 
paklausiau. Joris stovėjo. Užsimerkęs. Palikau jį. Nuėjęs į klasę, paėmiau mokytojo 
lazdą. Grįžau. Joris stovėjo kaip paliktas. „Imk lazdą, Jori. Imk lazdą ir eik“, – įbru-
kau jam į ranką. Kaip neregys Joris pastukseno į grindinį ir žengė pirmą žingsnį. 
Antrą, trečią – taip ėjo koridoriumi. Kiti mokiniai išsižioję spoksojo ir nesuprato, 
kas čia vyksta. „JORIO AKY – ŽALIA LINZĖ“, – sušukau. Visi mokiniai puolė ant 

Zodis



142 143žemės, rankomis užsidengė galvas. Taip gulėjo. O Joris stukseno į grindinį. Kaip laikrodinis 
mechanizmas prieš sprogstant bombai. Dar kurį laiką pastukseno, paskui atmerkė kairę akį su 
žalia linze. Surado mane ir ištarė: „TAIP“. Aš supratau – jis įsimylėjo! Tik dar nežinojau, kurią 
–  Virgą ar Jolantą.

Joris ir aš kartu leidžiamės žemėn

Mano draugas Joris pučia guminę valtį. Pripūtęs sėda ant jos krašto. Oras, išeidamas per 
neužkimštą skylę, šnypščia ir Joris leidžiasi žemėn. Leistis žemėn Joriui patinka. „Ar galiu 
ant kito krašto sėstis?“ – klausiu. Joris linkteli. Sėduosi.Po kiek laiko pirmas užpakaliu pa-
siekiu žemę. Joris  lengvesnis – antras. „Jori, – sakau, – tu esi lengvas“. Joris man į akis šypt. 
„Lengvas kaip kaip kaip...“, – nesugalvojęs, kaip, uždedu ant Jorio peties ranką. „O tu – sunk-
us“, – Joris apglėbia ir mane.
„Mums nesvarbu, kuris iš mūsų greičiau pasiekia žemę, ar ne, Jori?“
Joris nieko neatsako, tik spusteli manąjį petį. Aš ir Joris – draugai.

Joris ir Baubas

Mokiniai per langą stebi žmogutį. Žmogutis užsimaukšlinęs kepurę ant akių. Pasiėmęs lazdą. 
Ja braukdamas per sieną, juda, palikdamas rėžius. Aplink visą mokyklos pastatą. Galėjai sus-
kaičiuoti, kiek kartų žmogutis pastatą apėjo. Pagal juostas. Keturios. Kol, išėjęs į kiemą, pats 
mokyklos direktorius pastojo jam kelią. Atsitrenkęs į direktorių, žmogutis sustojo. Direktorius 
nutraukė jam kepurę. Visi kiti prilipę prie langų: tai – Joris! Mano draugas Joris! Iš direktori-
aus lūpų galėjai suprasti – barasi. O Joris stovėjo. Nuleidęs galvą. Nuleidęs pagalį. Staiga Joris 
su tuo pagaliu apibraukė aplink save ratą. Keista, bet direktorius neįžengė ratan, stovėjo prie 
linijos. Pasileidau, kiek kojos neša, iš klasės. Išbėgau į lauką. Prie Jorio. Direktorius stovėjo 
kaip stovėjęs – prie linijos. Įžengiau vidun. „Baubas?“ – sukuždėjau Joriui į ausį. „Baubas“, 
– tuo pačiu man atsilygino Joris. Tada paėmiau Jorį už rankos. Išėjome kartu iš rato. Mūsų 
niekas nestabdė. Net direktorius pasitraukė į šalį.
Rytojaus dieną Jorio mama į mokyklą atnešė dažų. Uždažėm sienoje rėžius. Aš ir Joris. Drau-
gai.
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Su popieriaus lapais. Su pieštukais. Į vandenį. Piešti. Vienas kitą. Mūsų kojos – trumpos 
per vandenį.
Trumpas Jorio – aš. Į savo lapą. Mano trumpas – Joris. Į savo. Nemoku piešti draugo. Joris 
nemoka piešti manęs.
„Jori, kodėl mes piešiame?“ Joris nieko neatsako. Tik prie mano veido pripiešia ausį. Pada-
ro mane atlėpausį. O aš –  Jorį ilganosį. „Ar tavo tėvelis ne Karlas?“ Šaipausi. Joris paima 
iš manęs popieriaus lapą. Uždeda ant savojo. Sulenkia. Įmeta į vandenį. Du sukibę lapai. 
Plaukia. Aš ir Joris. Brendam į krantą. Kojos mūsų ilgėja. Lapai tolsta. Neišskiriami.

Joris ir aš – kartu. Drebam

Troleibusas toliau nevažiuoja. Išlipam. Turiu tik dvidešimt centų kišenėje. Pamanau, kad 
per Žemės drebėjimą reikėtų turėti daugiau. O aš? Dar mokykloj išleidau savo dienos da-
vinį. 
„Jori, o tu kiek turi?“ Joris ilgai rausias kišenėse. Ištraukia litą. Rodo man. Paskui deda 
monetą ant piršto. Smaližiaus. Nykščiu sprigteli. Litas pakimba ore. Joris jį pagauna. Deda 
ant kitos rankos. Žvilgt į mane. „Herbas“, – sakau. „Ne, pinigas“, – Joris atidengia monetą.
„Ar paskolinsi man, Jori?“ Joris linkteli. Ir Žemė linkteli. Joris linkteli. Žemė linkteli. „Ne-
reikia,– sakau Joriui, – Žemė man paskolins“. Žiūriu į Žemę. Prasivėrusią lyg piniginę. 
„Mūsų Žemė – turtinga, tikrai man paskolins“, – sakau. Atsisuku  į Jorį. Matau Jorio išti-
estą ranką. Jo saujoj – litas. Paimu. 
Paskui abu bėgam. Bėgam kuo toliau. Sustojam. Apsikabinam. Ir drebam. Aš ir Joris. Joris 
ir aš. Kartu.

Joris ir aš. Prie šviesoforo

Joris su baltomis kojinėmis ir juodais batais, aš – su baltais batais ir juodomis kojinėmis. 
Joris su baltais marškiniais ir juodu kaklaryšiu, aš – su juodais marškiniais ir baltu kak-
laryšiu. 
Jorio švarkas juodas. Mano – baltas. 
Mes gatvėj prie šviesoforo. 
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Žalia. Geltona. Raudona. 
Stovim. 
Joris paspaudžia mygtuką. Praeiviams užsidega žalia. 
Žmonės eina į kitą gatvės pusę. Mes pasiliekam. 
Užsidega geltona. Po akimirkos raudona. 
Prie mūsų šviesoforo vėl didėja laukiančiųjų žmonių būrelis. 
Tada spaudžiu aš. 
Žalia. Geltona. Vėl raudona. Ir vėl mes vieni. 
Vėl – Joris. Vėl – aš. 
Joris. Aš. 
– Kodėl, – klausiu Jorio. 
– Todėl, kad šis šviesoforas vienintelis toks Olandų gatvėje. 
– Koks? 
– Kitoj pusėj – laidotuvių namai. 
– Na, ir? 
– Balta ir juoda – gedulo spalvos. 
– Bet ne visi šie žmonės eina ten, Jori? 
– Visi, – Joris vėl paspaudžia. Žalia. Geltona. Raudona. 
Paskui paima mano ranką: „Užteks, eime!“ 
Aš ir Joris – draugai. Einam Užupio link.

Joris ir aš mažinam vibraciją

Šaldytuvas vibruoja. Pakišau po jo koja pinigą. Dešimt centų. Vibruoja mažiau. 
– Jori, ar maistui nekenkia vibracija? 
Joris atsiklaupia. Žiūri po šaldytuvu: dulkės, kalendoriukai, pieštukai, tušinukai, 
sudžiūvęs tarakonas, žaislinis varliukas – prizas iš suvalgytų kukurūzų  maišo. 
Joris atsistoja. Prie šaldytuvo šono prikiša ausį. Kaip daktaras įsiklauso: 
– Vibruoja, – Joris ir prie mano krūtinės prispaudžia galvą. Įdomi Jorio galva – ne ovalas, 
ne apskritimas, kampuota. 
– Jori, žinai, kad tavo galva – kampuota? 
Joris atsitiesia: 
– Turi dar dešimt centų? 
Pasirausiu kišenėse – vienas litas. Ištiesiu. 

Joris paima, pasukinėja pinigą tarp pirštų: 
– Vibracijai sumažinti lito per daug, eime. 
– Eime. 
Aš ir Joris einame į spaudos kioską. Linksma ir gera, manau, kartu keisti pinigą. Paskui bus 
linksma kartu kišti jį po nestabiliomis šaldytuvo kojomis ir valgyti vibracijos nepaveiktą 
maistą. Aš, Joris. Joris ir aš. Mes – draugai. Taip manau.

Aš ir Joris – ant devinto laiptelio

Aš ir Joris – ant devinto laiptelio. Aš ir Joris stebim nuo batų padų krentančius lipinius. Lipi-
nys – žiūrėk, Jori, – degtukas. Lipinys – žiūrėk – gražus akmenukas. Mums į akis byra smėlis 
ir purvas. Mes prisimerkę. Blakstienas vienas kito sunėrę. Visą stambų purvą atsijojam. Mūsų 
blakstienos – mūsų filtras. Tik pačios smulkiosios – cemento – dulkės graužia akis. Jos maišo-
si su ašaromis. Sulimpa mūsų sunertos blakstienos. Išdžiūna. Nuo bato atlimpa rudenio lapas. 
Užkloja. Ant devinto laiptelio – aš ir Joris. Po viena antklode. Aš ir Joris kaip vienas. Draugai.

Joris ir aš sėdime

Joris ir aš sėdime. 
Jorio namuose ant sofos-lovos. 
Sofa po truputį skleidžiasi.
Fiksatorius sugedęs. 
Po kelių minučių – jau gulsti. 
Gulim ant nugarų. Žiūrime į lubas. 
– Jori, kodėl taip? 
– Sugedo. Niekas nepataiso. 
– O man ir tokia sofa–lova patinka. 
– Man irgi. 
– Pabandom iš naujo nuslinkti? 
Suskleidžiam sofą. 
Atsisėdam. Atsiremiam. Slenkam. 
Vėl žiūrim į lubas. 
– Dar, Jori? 
– Dar. 
Atsisėdam. Atsiremiam. Slenkam. Žiūrim į lubas. 
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– Jori? 
– A?
– Nieko. 
Ir vėl, ir vėl. 
Aš ir Joris. Draugai.

Joris, aš, kiaulė ir soja

Joris ir aš. Joris ir kiaulė. Kodėl kiaulė? Todėl, kad Joris valgo kiau-
lieną, o aš lankau jogą. Kodėl jogą? Todėl, kad visi ją lanko. Einu į 
jogą ir nenoriu mėsos. O Joris – ne toks. Jis – prieš. 
Štai, šiandien po pamokų kartu einam į parduotuvę. Joris perka 
kiaulienos šoninę. Aš – sojos kubelius. Paskui pas mane. Gami-
name valgyti. Joris traukia keptuvę. Aš traukiu puodą. Joris pila 
taukų. Aš pilu vandenį. 
– Jori, kodėl tu taip? Ir mama sako, kad kiauliena – nesveika! 
Joris verčia šoninę ant kito šono ir tyli. 
– Jori, Jori, na, na? 
Skrudančios kiaulės kvapas įsiskverbia į mano verdančios sojos 
garus. 
Uostau soją – kiaulė. 
Uostau kiaulę – kiaulė. 
Pauostau Jorį – kiaulė. 
Savo rankovę – kiaulė. 
– Jori, žinai, tavo kiaulė nugali mano soją. 
Joris paima šakutę. Įsmeigia į šoninę. Iškepusi. Кrauna ją į savo 
lėkštę. 
Aš paimu iš jo keptuvę. Pakišu po vandens čiaupu. Šnypščia. 
Tada vėl dedu ant viryklės. Įpilu aliejaus. Sukraunu išvirusius so-
jos kubelius. Kepu sau. 
Joris laukia manęs. Valgysim kartu. Vienu metu. Aš ir Joris. Joris 
ir aš. Draugai.
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Straipsniai. Esė
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Laimutė Pacevičienė
ŠVYTINTI KELIONIŲ ŽEMĖ
Mintys apie keliones ir knygas apie jas

      Matyt, priklausau tai rūšiai žmonių, kurie kartais pajunta neįveikiamą norą pajudėti 
iš įprastos gyvenamosios vietos. Kas ten žino, gal gilioje senovėje per kokią nors tautų 
sumaištį į mano prosenelių gyslas pateko koks klajoklio kraujo lašelis? Net nežinau, 
kada pirmą kartą pajutau tą potraukį. Gal tada, kai, būdama kokių trejų, užsidėjau tėtės 
skrybėlę, pasiėmiau pirmą pasitaikiusį pagalį ir išdrožiau geriau susipažinti su gimtuoju 
Panevėžiu. Laimė, kaimynė, pamačiusi gatve žingsniuojančią skrybėlę su lazda, gebėjo 
mane prisivilioti blynais ir taip nutraukė dar kaip reikiant neįsibėgėjusią mano kelionę. 
Užtat mažai ką tepamenu iš to pirmojo bandymo. Aiškiai atsimenu kitą atvejį – kai 
pirmąkart važiavau autobusu. Man viskas atrodė kaip stebuklas. Kelioms valandoms 
tiesiog prilipau prie autobuso lango. Pro šalį lėkė nepažįstami namai, medžiai, laukai... 
Gėriau į save vaizdus ir spalvas. 
      Kai išmokau geriau skaityti – Žiulis Vernas, Karlas Majus ir fantastinė literatūra apie 
keliones į tolimas planetas bei „Horizontų“ serijos knygos. Maždaug apie tą metą įvyko ir 
didžiausias atradimas – A. Poškos „Nuo Baltijos iki Bengalijos“, o vėliau ir didelė likimo 
dovana – pažintis su pačiu autoriumi. (Tačiau apie tai – kitą kartą, jei kam bus įdomu.) 
O dar vėliau prasidėjo: Sankt Peterburgas (tada dar Leningradas), Volga ir t. t. Atgavus 
Nepriklausomybę – Europos šalys, visai neseniai – JAV. Tačiau neįlipau nei į aukštus 
kalnus, nenakvojau taigoje, neplaukiau srauniomis upėmis ir ne visada dabar turiu 
galimybių „didelėms“ kelionėms, kartais užtenka ir „mažų“. Tų tolimų horizontų, sve-
timų kraštų pažinimo, kelionių jaudulio trūkumą kompensuoju skaitydama kitų žmonių 
įspūdžius bei išgyvenimus.
      Lietuvai atgavus Nepriklausomybę vis daugiau ėmė rodytis knygų apie keliones, kol 
jos ėmė dygti it grybai po lietaus. Lietuviai tiesiog pajudėjo – iš pradžių – nedrąsiai, o 
paskui ėmė sparčiai veržtis. Deja, daug, labai daug išvyko sotesnio kąsnio, greitesnio pin-
igo ieškoti. Kiti tiesiog leidosi į Kelią. Ir tarp vienų, ir tarp kitų atsirado tokių, kurie jau 
nebegalėjo patirčių pasilikti vien sau, tokių, kurie jautėsi turį ką pasakyti pasauliui. Taip 
knygynuose, prekybos centruose sumirgėjo ryškiai, patraukliai išleistos tiek lietuvių, tiek 
verstinių autorių kelionių knygos. 
      Tarp jų kaip pilka pelytė tūnojo Dietmaro Albrechto „Keliai į Sarmatiją. Dešimt di-
enų Prūsijoje“, kol aš ją, jau nupigintą, atradau ir skaičiau mėgaudamasi kiekvienu gab-
alėliu, taip atrasdama Prūsiją, kai „dešimtys ir šimtai metų susilydo į dabarties luitą, ku-
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riame atrandame ir dalelę savęs“ (1). Tada Prūsijos žemė, jos žymūs ir ne tokie žymūs 
žmonės iškilo man tarsi miglose, kai kontūrus matai, tačiau esmė vilioja ją giliau pažin-
ti – geriau susipažinti ir su savimi. Taip teigia vos ne kiekvienas kelionių knygų autori-
us. Po kiekvienos kelionės sugrįžti į senąjį pasaulį, kur tave supa pažįstami daiktai. Kaip 
sakė Jeanui Beliveu viena prancūzė: „Nemanyk, kad kada nors sugebėsi sugrįžti prie 
savo senųjų įpročių.“ (2) Jeanas 11 metų praleido Kelyje, stumdamas savo vežimuką 
su manta, nužingsniavo 75 500 kilometrų (o kai kam ir 5 km – žygdarbis). Jam pasi-
taikė ir įsimylėti, ir verkti „pakerėtam pasaulio grožio, didingumo ir švelnumo“. Puikus 
vertimas atskleidžia gamtos grožį, regėtą Jeano akimis: „...man už nugaros purpurinis 
dangus skęsta gilioje nakties mėlynėje, ten tik mirtis ir nieko daugiau. Tačiau priešais 
mane atsiskleidžia gyvenimas geltonos, oranžinės, raudonos spalvų antplūdžiu...“ Kny-
goje netrūksta ir humoro, kai Jeanas dviems Kanados medkirčiams porina apie įvairių 
pasaulio tautų... tuštinimosi įpročius, tradicijas bei higienos normas. Tačiau, nepaisant 
šių ir kitų skirtumų, Jeanas teigia, kad „visų mūsų vertybės tokios panašios“ ir kviečia 
pašnekovę išeiti: „...pažiūrėti, koks gražus tas mūsų pasaulis. Išeikite jį patyrinėti pati ir 
sugrįšite iš tos kelionės su didžiausiais turtais.“
Į šį ar į kitą kvietimą, suskambėjusį sieloje, atsiliepė Kristina Stalnionytė ir jos drau-
gas Manuelis, nukeliavę į pačią Amazonijos gilumą, į Šuarų žemę (3). Ši knyga man 
kaip egzotiškas vaisius iš visiškai nežinomo pasaulio, ji – apie žmones, kurie dar visai 
neseniai džiovindavo priešų galvas, kurie iš savo keturių vardų pasirenka vieną. Jau 
vien kelionė autobusu ko verta: „Manueliui po kojomis atsirado narvas su trim jūrų 
kiaulytėmis, kurio šeimininkas draugiškai taikėsi į vis didesnį plotą ant jo sėdynės. 
Prisispaudžiau prie lango. Manuelio galva atsirado priešais. Šnopavau jam į ausį ir 
kalbėdama stengiausi nenukąsti ausies...“ Autorė kuria du skirtingus tos pačios šalies 
(Ekvadoras) gyventojų paveikslus: pareigingo, civilizuoto, pratusio prie patogumų 
poetiško teisininko Manuelio ir šuarų Ju, Ymelos, Nantaro, Tuntumo – žmonių, ne-
leidžiančių Kristinai pažvelgti tiesiai į akis – į savo sielą. Šuarams ne visada rūpi aiškin-
ti kitiems savo pasaulį. Jiems viskas aplinkui yra Arutamas. Tiesiog nėra nieko kito. 
Arutamas yra visur – ir šuarai iš jo gauna jėgos bei išminties. Čia dar gyvos įvairios 
dievybės ir dvasios, pvz. augalų dvasia Nunkė. Gal jos ir padėjo autorei, kai ši, kankina-
ma galvos skausmo, gulėdama ant trobelės grindų mąstė apie savo svajonę – pažinti 
Amazoniją. Ir kaip nesvajosi, nesusimąstysi, kai: „Saulė miršta už miško, palikdama 
liūdnas raudonas pėdas danguje, – tarė Ju, nenuleisdamas žvilgsnio nuo horizonto. 
Upė virto rožine, krantai paraudonavo. Net purvas nusidažė vyšnine spalva...“ Tokie 
nuostabūs vakarai, kai keliautojai patiki visomis religijomis, visais dievais, nes „visų jų 

akimis žvelgia Gyvenimas, jų plaučiais dūsavo Būtis. Juodą naktį girdėjau širdies dūži-
us. Kažkur toli buvo Būtis, suvaržyta žmonių nuomonių, drabužių, vertybių, pareigų. 
Čia, naktyje, tas pats Gyvenimas pulsavo aplinkui, be ribų. Nuogas...“ Tai toks Ama-
zonijos gyvenimas, kuriame „civilizuotas čiabuvis yra it žvėris narve“, kur „po naujais 
žodžiais snaudžia senoji realybė – tereikia kibirkštėlės ir laukinis būdas suliepsnos.“ Ar 
ne tokiais čiabuviais buvome ir mes, kai krikštijo mus ugnimi ir kalaviju? Skaudus tas 
susidūrimas su civilizacija, ir, autorės manymu, jis yra skaudus abiems pusėms. Para-
doksas: čiabuvis Ju, neturėdamas nieko, turi viską – jam priklauso visa žemė, ir kartu 
jis pats priklauso sau, o Manuelis „sau nebepriklausė, nes jį slėgė sunki visuomenės 
našta, jį pančiojo luomas, profesija, kitų nuomonė, jis ištikimai tarnavo savo šaliai, 
mokslui, etiketui, o svarbiausia – savo paties protui, kuris jo niekaip nepaleisdavo 
laisvėn.“  Tačiau kita skaudi pusė: o kas laukia Amazonijos gyventojų? Deja, „dauguma 
ištiesę rankas sveikina iš Vakarų besibraunantį naikintoją, manydami, kad šis grindžia 
kelią į šviesų rytojų...“  Tačiau, nors ir kas ištiktų pasaulį: „...laikas mainys gyvybės 
formas. Arutamas šoks amžiną šokį, Šaikanas kvatosis, Etsa spindės, o gyvybė mirs ir 
kelsis.“ Ši knyga mane užbūrė ne tik šuarų dvasiomis, bet ir laiko, gyvybės, būties, visa-
tos apmąstymais.
Gausu įvairių apmąstymų ir Evelinos Savickaitės bei Karolio Kazlauskio knygoje „Iter 
vitae arba gyvenimo kelionė aplink pasaulį“ (4). Čia du žmonės – vyras ir moteris – 
stebi pasaulį tarsi pro skirtingus žiūronus. Jie padeda vienas kitam, pyksta, taikosi, 
jie kalbasi ir tyli ištisą savaitę. Jie tiesiog per pusantrų metų apkeliauja šešis žemynus. 
Kuprinės – jų namai. Kelyje sutinka įvairių žmonių – ir gerų, ir ne itin. Evelina suprato, 
kad „žmonės tokie skirtingi, įdomūs, tiek daug išmokstame vieni iš kitų. Kasdienybėje 
esame vieni kitiems laipteliai, padedantys užkopti kartais neįveikiama siena. Po vi-
eną būtų nepalyginamai sunkiau.“ Niekada nereikia atimti iš žmogaus galimybės būti 
geram – tegu jis pasidalina su tavimi tuo, ką turi. O kartais tiesiog prabunda vaikiškas 
džiaugsmas: „it vaikai ritamės žemyn, voliojamės sniege...“, kartais – moteriškumas: 
„mano švelnus moteriškas pradas susigūžęs laukai dienos, kada nereikės atrodyti ir 
jaustis tvirtai bei neįveikiamai“. Tų prabudimų daug ir kartais labai poetiškų, kai sus-
kamba Hafezo eilės prie poeto kapo Širaze, ir tada būna „gera, tiesiog labai gera.“ Gera, 
kai yra nuoširdu, ir bloga, kai to nėra. Keliautojai palieka vienus namus, nors ten šilta, 
ir ant stalo garuoja sriuba... Karolis ir Evelina supranta, kad „reikia tik atsiduoti Keliui 
ir jis pats tiek daug padovanos.“ O jie patys taip pat išmoksta dovanoti Kelyje sutikti-
ems žmonėms – pasakodami savo išgyvenimus jie tų žmonių sielose pažadina svajonę. 
Tuo labiau, kad šie pasakotojai puikiai moka perteikti akimirkos nuotaiką. Evelina 
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trokšta, kad neliktų pasaulyje šventyklų, „iš kurių vejamas Dievas, ir žmonių, kurių 
širdyse nėra vietos Meilei.“ Kai kur jie apsistoja ilgesniam laikui, darbuojasi ekologin-
iame ūkyje Kosta Rikoje. Ir dažnai abu keliautojus gelbsti tai, kad jie keliauja atviromis 
širdimis, ir yra tiesos žodžiuose: „kaip tu žiūri į pasaulį, taip pasaulis žiūri į tave“. 
Kelias juos abu tiek įtraukia, jog Eveliną apima baimė, kad gali iš Jo ir nebegrįžti, ir ji 
klausia savęs: „kodėl namuose negaliu taip gyventi kasdienybės stebuklais, iš kur ta ili-
uzija, kad saugioje aplinkoje gyvenimas tęsis amžinybę?“ Šioje knygoje daug klausimų ir 
daug atsakymų, daug savo būties trapumo suvokimo – kai į tave žengia lokio patelė, tai 
iškart supranti, kokia trapi ta tavo būtis... 
Karolis ir Evelina apibendrina tai, ką suprato ir atrado šioje kelionėje: jie išsivadavo 
iš stereotipų, pykčio, baimės, suprato, kad yra atsakingi ne vien už save, bet ir už visą 
pasaulį. Evelina suvokė, kad didžioji dalis baimių – tai tik jos pačios vaizduotė, atrado, 
kad skausmą gali iškęsti daug lengviau, negu manė. Tyloje išmoko išgirsti ne tik save, bet 
ir kitą. Priėmė į save įvairius Kelyje sutiktus žmones bei jų kasdienybės istorijas. Pajuto, 
kokia nuostabi, įvairiaspalvė yra gamta, ir kad namai gali būti visur – net ir tvarte. 
Perskaičiusi šią knygą, pagalvojau, kad jei daugiau jaunų žmonių keliautų ir šitaip ap-
mąstytų savo Kelią, pasaulis taptų kitoks: žmonės būtų tolerantiškesni, labiau mylėtų 
gyvenimą ir jame sutinkamus žmones. Todėl, kaip teigia trys kitos knygos „Azija be 
sienų“ (5) autoriai, „keliauti reikia nedelsiant, nes kliūčių tam nėra, o tinkamesnis lai-
kas neateis“. Na, šioje knygoje neradau daug kelionių filosofijos, tačiau čia gausu puikių 
iliustracijų ir tiesiog praktiškų žinių, pastebėjimų bei patarimų: „Gerbk šeimininką, jo 
taisykles, prisiderink prie gyvenimo būdo ir būsi tiesiog priimtas. Ir, žinoma, būk atsar-
gus.“ Gyventi dabartimi – to autoriai išmoko Indijoje. Pajusti tą nuostabų jausmą, kai 
nugali save, įkopęs į Himalajų viršukalnę. Matyti taip, kaip iš tikrųjų yra. O kaip yra 
iš tikrųjų? Iliustracijos šioje knygoje kur kas puikesnės ir iškalbingesnės, negu tekstas, 
nors, pavyzdžiui, nardymo aprašymas tikrai viliojantis.
Savo kelione paviliojo dar du keliautojai, vyras ir žmona – Andrius ir Eglė Bagdzeviči-
ai (6). Juos (ir mane, perskaičius šią knygą) sužavėjo Pietų Amerika. Jie keliavo ilgiau 
nei 394 dienas, grįžę atrado naują gebėjimą – rašyti, ir taip gimė knyga. Pinigai, išleisti 
kelionei, neatsipirko, tačiau viskas grįžo patirtimi. Knygoje puikiai atskleidžiami Pietų 
Amerikos šalių skirtumai ir panašumai, kasdieninis žmonių gyvenimas. Andrius ir Eglė, 
kaip ir Evelina su Karoliu, savanoriškai dirbo Argentinos kaime. Jaučiama, kad knyga 
parašyta su didele meile visai Pietų Amerikai ir ten sutiktiems žmonėms. Su virpuliuku 
sieloje skaičiau apie Urugvajų. Juk ten, dar dvidešimto amžiaus pradžioje, gyveno ir 

dirbo mano senelis, su kuriu prasilenkiau laike, bet vėl tarsi susitikau šioje knygoje... 
Prisiminiau, kaip klausydavausi tėvų pasakojimų apie senelio kelionę, apie jo gyvenimą 
Montevidėjuje...
Lietuviai iš tiesų nuo seno mėgo keliauti. Ar nebus tik kelionių knygų pradininku 
LDK didikas Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, XVI  amžiuje keliavęs po tolimus 
kraštus ir šią kelionę aprašęs knygoje „Kelionė į  Šventąją Žemę, Siriją ir Egiptą, 1582–
1584“. Ji buvo išleista 1601 metais lotynų kalba ir po to buvo dar 20 leidimų lenkų, 
rusų, vokiečių, lotynų, lietuvių kalbomis. Argi ne anų laikų bestseleris? Todėl nenuos-
tabu, kad šią kelionę lietuviai vėl ryžosi pakartoti ir apie tai parašyti knygą. Tai – Tomo 
Staniulio „Vėjų valdovas“ (7). 
Tris buriavimo sezonus, prasidėjusius 2009 metais, truko projektas „Gold of Lithuania“, 
kurio metu buriuotojai „iškėlė milžinišką 40 kvadratinių metrų Lietuvos vėliavą 60 
svarbiausių Viduržiemio jūros  uostų“. 2009–2011 metais nuplaukta 7 000 jūrmylių, ir 
visa ta patirtis sugulė į knygos puslapius. Jachtos įgula keitėsi, tačiau visus vienijo noras 
pažinti tiek pasaulį, tiek Lietuvos istoriją, tiek patiems save. Daug sužinojau apie Rad-
vilų giminę, įdomios autoriaus mintys apie galimą Kristupo Radvilos Našlaitėlio kilmę, 
tačiau čia jau reikia mokslinių įrodymų. Skaitydama šią knygą tarsi jutau bangų purs-
lus ant lūpų ir visų keturių vėjų: siroko, mistralio, meltemio ir boros dvelksmą. Buvau 
kartu ir čia, ir XVI amžiaus Lietuvoje, pajutau gilią pagarbą ne tik Radvilai Našlaitėliui, 
bet ir jo šių laikų pasekėjams. Juk galima sakyti, kad Radvila Našlaitėlis atliko piligrim-
inę kelionę. Tokios kelionės jau žinomos nuo pirmųjų mūsų eros amžių, ir šiais laikais 
minios piligrimų traukia į Santjago de Kompostelą, apie tai yra išleista įvairių knygų. 
Mano manymu, ši Tomo Staniulio aprašyta kelionė jachta taip pat yra savotiška pili-
grimystė, garsinanti Lietuvos vardą. O visai neseniai piligrimams išleistas puikus pa-
galbininkas – vyskupo L. Virbalo knyga – kelionių į Šventąją žemę vadovas, iliustruotas 
žemėlapiais ir puikios kokybės fotografijomis, kuriame pateiktos Evangelijų ištraukos 
bei gyvenimo Kristaus laikais aprašymai.(8)
Rašydama apie kelionių knygas, norėjau pati sau atsakyti į klausimą: ar tai yra liter-
atūra? Turiu nuoširdžiai prisipažinti, kad atsakymo taip ir neradau. Čia, kaip valgant 
saldainį: kartais popierėlis gražus, o turinys... O kitąkart, žiūrėk, būna atvirkščiai, ir 
tada džiugiai nustembi. Galiu pasakyti tiek, kad visos šios knygos, nesvarbu, ar filo-
sofiškai, poetiškai ar kasdieniškai, paprastai parašytos, gausiai iliustruotos, ar ne, yra 
nuoširdžios, tikros, moko Mylėti Pasaulį, Žmones ir giliau pažvelgti į patį Save. Todėl 
aš jas ir myliu.
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160 161Audiovizualinis projektas „Raisto kardas“ 

Pristatome 2015 metais leidyklos Lucilijus išleistą audiovizualinį projektą „Raisto 
kardas“ ir jo kūrybinę grupę: poetę ir deklamuotoją Erlą, muzikos autorių Vidmantą 
Petraitį ir vizualizacijos autorių Vytautą Žalį.

M. L. Pirmiausia papasakokite apie save. Ką veikiate gyvenime? Nuo kada užsiimate 
kūryba ir kodėl? 

Erla: Esu šiaulietė. Šiame gyvenime daug ką veikiu. Pirmą eilėraštį parašiau mokykloje 
apie Pikaso paveikslą. Prie rašymo grįžau maždaug prieš ketverius metus. Rašau prozą, 
poeziją, pamfletus. Saviraiška, užsakymas, noras paskleisti žibinto šviesą, anot Vidman-
to. 

M. L. Kaip kilo mintis įgyvendinti šį audiovizualinį projektą? 

Erla: Geriant kavą ir kalbantis leidykloje su Vytautu.

M. L. Kodėl nusprendėte įgarsinti, o ne leisti knygą ar pan.? Galbūt tekstai išsiskiria 
būtent garsiniu aspektu? Tinkami labiau klausymui, o ne tik skaitymui?

Erla: Pirminė idėja buvo išgauti vaizdus nuo garso skambesio. Vytautas atliko daug 
bandymų. Tai reikalauja laiko, profesinių ir materialinių sąnaudų. Todėl nusprendėme 
pasirinkti lengvesnį kelią. Skaičiau perteikdama savo jausmus apie teksto turinį.

Vytautas: Suprantama, skaitymo intonacija lėmė ir įvairų balso skambėjimą ir vizual-
izacijos spalvingumą. 

Erla: Gal po kiek laiko tuos pačius tekstus įskaityčiau kitaip.

M. L. Kuo šis CD išsiskiria iš kitų panašių projektų?

Erla: Manau, kad skiriasi tematika, autoriaus individualumu, kokybe ir pan.

Vytautas: Ir siekiu sujungti įvairias teksto, garso ir vaizdo medijas.

ERLA

Kūrybinė grupė:
Elona Antakauskė
Ligita Biaramova
Vidmantas Petraitis
Vytautas Žalys
Aldona Žičkienė

Geltona sruoga
Saulės užkalbėjimas
Eilėm liepsnoja rankraštis
Atsiskyrėlis
Bajoraitė
Kodėl nepažymėjo
Magnetukai
Raisto vilionės
Spanguolių karalienė
Raisto saulė
Nekaltas pasėdėjimas
Ekspozicija
Sekmadienio mišios
Pakvietimas į dangų
Hubertui
Kalnuose
Snieguolių bliuzas

ISBN 978-9955-32-283-2Leidykla Lucilijus

Erla



162 163M. L. Kodėl buvo pasirinktas būtent toks pavadinimas? Kaip jis siejasi su tekstais? 

Erla: Pavadinimas kilo iš susižavėjimo Rėkyvos raistais, žolėmis, ajerų sienomis sulig 
žmogaus ūgiu, kurių lapai primena kardus, kovos simbolius.

M. L. Kokius žmones galėtų sudominti šis CD? Kaip sekėsi įgyvendinti šį projektą: ar tai 
pirmas toks Jūsų projektas?

Erla: Šitoks projektas pirmas. Kaip minėjau, pirminė idėja dar neįgyvendinta. Kūrinys 
,,Užkalbėjimas“ skirtas neįgaliems vaikams, kartu tai užkalbėjimas turintiems negalią 
ar bėdą. Tikslas – kartojant ar klausant užkalbėjimą suteikti viltį, užkalbėti pozityviems 
pokyčiams.

Vytautas: O įdomus šis projektas galėtų būti visiems, ieškantiems naujų emocinės minties 
raiškos formų.

M. L. Galbūt domėjotės kitais panašiais projektais? Ar jie pastebimi, kokios jų tendenci-
jos?

Erla: Ta tema galėtų atsakyti Vytautas.

Vytautas: Ir taip, ir ne. Bandymai sujungti tekstą, garsą ir vaizdą/vaidybą populiarūs gar-
so menininkų instaliacijose. Tačiau tokie bandymai trumpalaikiai, stebimi tik jų atlikimo 
momentu. „Raisto kardo“ projektu siekta tarsi užrakinti minėtų medijų sintezės procesą, 
taip jį padarant visada prieinamu jo žiūrovui.

M. L. Kur, Jūsų nuomone, įgarsintos poezijos leidybos stipriosios pusės, o kur silpnosios?

Erla: Stipriosios – autorius, jeigu jis pats skaito tekstus. Minties paryškinimas. Galimybė 
tekstus klausyti silpnai regintiems. Silpnoji pusė, kad skaitytojas prieš akis nemato skaito-
mo teksto.

Vytautas: Ir vizulizacijų neilgaamžiškumas, kadangi šios srities technologijos labai greitai 
vystosi ir kinta.

M. L. Papasakokite apie viršelį: kas jį kūrė, kas jame vaizduojama?

Erla: Viršelio užmanymas mano. Jį įvykdė dailininkė Jurgina Jankauskienė. Be visko 
kito, jame vaizduojamas autentiško kaldinto pavyzdžiu pagrindu stilizuotas kardas.

M. L. Kaip vyko tekstų atranka? Kokie kriterijai nulėmė įtraukti vieną ar kitą tekstą į 
rinkinį? O gal jie buvo rašyti specialiai projektui?

Erla: Kūriniai nebuvo rašomi specialiai projektui. Į rinkinį įtraukiau tekstus apie ra-
istą, Lietuvos kovų ir Saulės miesto istorijos momentus, Rytų kovos menų filosofiją, 
užkalbėjimą, kūrėjo tragizmą ir šiek tiek erotikos.

M. L. Kokios bendros temos sieja tekstus ir suriša į vieną kūrinį? Kokia buvo pirminė 
idėja, mintis, galbūt paskui ji keitėsi? Ar koncentravotės į aiškią išankstiną bendro 
kūrinio koncepciją? 

Erla: Kūrinių ašis – Šiaulių dvasia, apylinkių gamta, žmonės, potyriai. Gamta, Rytų filo-
sofijos ir kelių tūkstantmečių kovos menų patirtys padeda susivokti pasaulyje, ieškoti, 
o gal ir atrasti savo misiją ar pašaukimą. Išankstinė koncepcija – perteikti tos dvasios 
alsavimą.

M. L. Trumpai apie kūrybinės grupės narius: kas jie ir kaip prisidėjo prie šio projekto?

Erla: Kūrybinės grupės nariai iš mano aplinkos. Ligita Bairamova dainuoja senovinių 
apeiginių dainų ansamblyje. Aldona Žičkienė – konsultantė, renginių organizatorė. 
Vidmantas Petraitis groja, kuria muziką – bardas. Tapo ir rašo. Sportuoja ir studijuoja 
budizmą. Nors geriausias prisistatyti galėtų jis pats.

Vidmantas: Anksčiau buvo lengviau atsakyti į klausimą: kas esu? Jaunystėj lyg esi ,,kiet-
esnis“, medžiagiškesnis, viskas paprasčiau ir aiškiau. Dabar iš esmės stengiesi susivokti: 
kas tu toks ir iš kur? Tam susigaudymui tinka viskas: tapyba, muzika, eiles, skaitymai, 
analizės, savianalizės, vidinių ir išorinių apraiškų stebėjimas, dvasinės praktikos... Kai 
esi toks, ieškai panašių ,,dūšių“. Paieškos vykdavo įvairiuose Lietuvos pakampiuose 
vykstančiuose eilėraštukų skaitymuose. Taip atrandi ,,savo“ žmones, gimsta idėjos!
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Vytautas: Man teko teksto įgarsinimo idėjos sumanytojo ir DVD projekto įgyvendintojo vaid-
muo.
Beje, reikia paminėti ir leidyklos ,,Lucilijus“ darbuotojus.

M. L. Galbūt turite ateities planų tęsti tokius projektus ir planuojate išleisti kitą CD?

Erla: Konkrečių planų nėra. Tebūnie paslaptis.

M. L. Kur galima paklausyti ar įsigyti CD „Raisto kardas“?

Erla: M. Mažvydo bibliotekoje, Šiaulių Lieporių ir Šaltinėlio bibliotekose, Šiaulių galerijoje 
,,Laiptai“, Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje, leidykloje ,,Lucilijus“, iš manęs.

Kalbino Mindaugas Laukys
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Recenzijos



168 169Parulskis

Apie Sigito Parulskio romaną „Trys sekundės dangaus“. Vilnius, Alma littera, pirmą kartą 
išleista 2002.

    Lietuvišką knygą, lietuvio rašytojo, skaičiau prieš ne mažiau kaip dešimt metų. Buvau 
lengvai kuoktelėjęs ir sumečiau, kad turiu pasimokyti literatūros. Nuėjau į Vilniaus uni-
versiteto Kauno skyrių (ar fakultetą) ir pasisiūliau mokytis magistrantūroje, nes baką(lau-
rą) aš turiu, tik kitokios kultūros, ne dvasinės, o kūno, kas irgi yra labai gerai. Nežinau 
kokių mokslų norėjau, greičiausiai tai buvo filologija, ir man kažkuris docentas ar šiaip 
briedis, jo pavardė buvo rusiška, Kraskinas ar Krasnovas, nesvarbu, bet tikras lietuvis, 
mielai palaikė mano ketinimą brautis į literatūrinius kalnus, tik patarė perskaityti ilgą 
sąrašą knygų, o tada grįžti rudenį. Tai buvo vasaros pradžia. Prisirinkau bibliotekoje 
daugelį knygų iš sąrašo, beveik visos, man regis, lietuvių autorių, ir vargau su jomis visą 
vasarą, ne visas perskaičiau, gal tik kelias, tame tarpe, pamenu, buvo „Dievų miškas“, 
Parulskio knygų tikrai nebuvo, ir rudenį aš vis tik negrįžau pas Krasnickį (gal jis visgi 
buvo Krasnickis). 
   Kažkaip nuvylė mane tos kelios knygos, gal viena buvo tikrai nebloga, bet aš nepa-
menu nei autoriaus, nei pavadinimo. „Dievų miškas“ man pasirodė lėkštokas, lyginant su 
kažkuriomis kitomis skaitytomis knygomis apie konclagerius, viena yra italų žydo parašy-
ta apie Osvencimą, labai stipri emocine prasme knyga, Sruogai toli iki jos, ir kažkada, 
dar tarybiniais metais, man papuolė į rankas tada dar negirdėto autoriaus Solženicyno 
„Ivano Denisovičiaus viena gyvenimo diena“ apie stalininius lagerius. Tais laikais, gūdži-
ais brežneviniais (knyga išėjo per kažkokį atšilimą, turbūt chruščiovinį), mes, tarybin-
iai studentai, nelabai ką žinojom apie disidentus, todėl ši knyga ir autorius padarė man 
milžinišką įspūdį. Vėl Sruogos nenaudai. 
Bet ne dėl Sruogos aš negrįžau rudenį, net nežinau kodėl, gal išsigandau darbų apim-
ties ir panašiai. Kaip visada. Tad, kaip jau sakiau anksčiau, po to su lietuviais užraukiau, 
atsirado labai daug gerų užsienio autorių, tad veltis į nacionalinę lygą nemačiau prasmės. 
Girdėdavau per ryšio priemones, kad yra Ivanauskaitė, paskui, kad jos jau nėra, kad yra 
Erlickas, Parulskis, Ivaškevičius, Malūkas, Juozaitis, žinojau, kad vis dar yra Kanovičius, 
Granauskas (jau nėra), bet susidurti neakivaizdžiai man teko tik su kai kuriais iš jų, pvz.: 
Juozaitį, Granauską esu skaitęs „Metų“ numeriuose, kuriuose būdavo išspausdinti mano 
opusai, tad tuo pačiu užgriebdavau ir konkurentus, palyginimui, bet tai būdavo apsaky-
mai, tad rimtai su jų kūryba susipažinti neteko. Ivaškevičiaus pjesės atkarpą mačiau per 

Svoloč



170 171televiziją. Aišku, kažkada tolimoje jaunystėje žavėjausi „Altoriais“, nekenčiau „Šimonių“, 
imponavo Janonis, vis dar svajoju kada nors perskaityti „Metus“ (ne žurnalą). Ir gal 
„Šilelį“.
Bet taip nutiko, kad įsiterpė Parulskis. Na ir gerai. Gerai ta prasme, kad nebuvo nuobodi 
knyga, o dar geriau, kad greičiausiai vėl grįšiu prie užsienio autorių. Ir tai nėra perskaity-
tos knygos minusas. Greičiau gal pliusas. Daugiau ieškoti šiose platumose neverta, per-
skaityta, kas yra geriausia, galima grįžti į įprastas lankas.
Taigi, iš pradžių buvo nesunku: užėjau į prekybos centrą, tada į knygyną, po to prie 
nukainuotų knygų lentynos ir, deja, Parulskio ten nebuvo. Šnektelėjau su miela pardavė-
ja, ji nuvedė prie kito skyriaus ir rekomendavo būtent šį pavadinimą, nes kiti, atseit, ne 
romanai, o tik apsakymai. Kadangi apsakymų aš pats prirašiau keturis vežimus ir žinau, 
kad jie neatspindi autoriaus braižo, tai pirkau romaną, kuris atsiėjo man aštuonis eurus. 
Nes vieno cento grąžos aš iš principo nepaėmiau. Ir tuo metu atsitiko neregėtas dalykas 
– mane skubiai prispyrė į tualetą.
Šioje vietoje negaliu susilaikyti nepasakęs pagiriamojo žodžio mūsų revoliucijai, nes 
vienas iš daugelio jos teiktų privalumų yra tualetų problemos kardinalus išsprendimas 
visuomenės naudai. Aš dar gerai pamenu tuos baisius laikus, kai organizmui pareikala-
vus nedelsiant tuštintis, visuomenė puldavo į tikrų tikriausią paniką, nes:
pirma, viešųjų tualetų beveik nebuvo, o kurie buvo neatitiko elementarios higienos rei-
kalavimų, apie tualetinį popierių išvis nebuvo tuo metu jokių žinių, privalėjai nusipirkti 
prieš tai laikraštį, aš visuomet turėdavau kuprinėje bent vieną „Kauno tiesą“;
antra, kavinių taip pat buvo dideliausias trūkumas ir prie visų nutįsdavo ilgiausios eilės, 
dauguma jas naudojo tik kaip nesamus viešuosius tualetus, tokiu būdu apsišikimas kain-
avo labai brangiai – užsisakydavai karbonadą arba kažką už analogišką kainą.
Nepriklausomybė gi ne tik išsprendė tualetinio popieriaus deficitą, bet ir prikūrė daugy-
bę NEMOKAMŲ tualetų prekybos centruose. Aš tai laikyčiau didesniu privalumu, nei 
galimybė keliauti po pasaulį, nes tai, kaip ne kaip, kasdienis poreikis.
Taigi, paėmęs Parulskį po pažasčia, aš nuskuodžiau ant šikpuodžio ir pradėjau skaityti. 
Aišku, uzurpuoti ilgam laikui tokią vietą būtų nevisuomeniška, todėl spėjau perskaityti 
tik du puslapius, bet ir jų užteko, kad nuspręsčiau perskaityti šį poną iki galo.
Visa tai vyko prieš du mėnesius. Skaitymas užtruko. Ką kaltinti? Autorių? Ne, aš bandau 
ieškoti pasiteisinimų: pirma, man reikėjo mintinai išmokti du vaidmenis, kuriuos ir 
suvaidinau spektakliuose, krūva kitų staiga atsiradusių reikalų, dar pridėkim nukritusias 
ant galvos dvisavaitines atostogas, kada čia skaitysi, festivalis „Gaida“, po to „Iš arti“. An-
tra, romanas neturi vientiso siužeto, kuris tave užgrobtų ir nepaleistų, kas bebūtų. Nese-
niai man taip nutiko su „Teroristu“, negalėjau atsitraukti.



172 173O trečia, tai čia jau reikia kalbėti apie patį romaną. Tema labai pažįstama. Na, gal ne 
tema, bet tai, kas vaizduojama: girtuoklystė, tarybinė kariuomenė, sistema, draugystė, 
meilė ir t. t. Man visa tai per daug pažįstama, kad galėčiau nenulipti nuo puslapio. Ge-
rai, kad parašyta nedideliais trumpais skyriais. Nevargina. Perskaitei skyrių ir gali vėl 
neprisiliesti kelias dienas. Pagalvoti. Suvirškinti. Man tai patinka.
Bet iš esmės buvo truputį arba labai liūdna, kad, deja, ir man teko pragyventi tą 
suknistą laiko tarpą, net ne trijų sekundžių, kur kas ilgiau, toje sistemoje, ir todėl knyga 
mane ne žavėjo, o teikė apmaudą – na ir kam man visa tai skaityti, juk aš visa tai žinau, 
kam man tai prisiminti.
Iš tikrųjų, nežinau, kaip visai mano kartai, galiu kalbėti tik už save, – man neįdomi 
ta tarybinė tikrovė, kurioje aš užaugau, aš ją gal ir prisimenu, bet nei poetizuoju, nei 
smerkiu ar aprašinėju. Regis, nesu parašęs jokio teksto apie tą laikmetį (pataisykit, jei 
klystu), o galėčiau, juk esu gyvas tos epochos liudininkas, bet kažkodėl visai netraukia. 
Galima būtų įtarti, kad aš kažką prisidirbau tuo metu, bet ne, buvau, kaip ir dabar esu, 
nežymus tos aplinkos sraigtelis. Nulis. Niekas. 
Taigi, knyga vertė prisiminti, ko prisiminti tikrai nesinorėjo. Kad ir tą besaikį gėrimą, 
kuris, ačiū Dievui, dar nevisiškai sugriovė mano gyvenimą. Apskritai, gėrimo kultas 
šioje knygoje man imponavo daug mažiau, nei Bukowskio tekstuose. Negaliu pasakyti 
to priežasties. Bukowskis gal sugebėjo arba stengėsi tai pateikti žaismingiau, ne taip 
atstumiančiai, kaip lietuvis, o tai man irgi skaudžiai mušė per kepenis.
Patiko Sąjūdžio atėjimas Parulskio knygoje. Gal labiausiai būtent tai. Aš irgi nesu 
bandos žmogus, todėl irgi keistai jaučiausi gal dviejuose mintinguose, į kuriuos jaučiau 
pareigą nueiti. Pamenu, mane slėgė būtinybė su visais šaukti „Lietuva!“, jaučiau, kad 
prarandu tapatybę, kad tampu beformis minios atomas, nors tada iš tiesų labai mylė-
jau Lietuvą ne taip, kaip dabar, bet susiklijuoti su ta mase man nepažįstamų žmonių, 
nežinant nei jų vardų, nei gyvenimo istorijų, man buvo nepakeliama, todėl nustojau 
lašėti į tą tautinę masę, stebėjau viską per TV ekraną. 
Apskritai imant, aš tokios knygos neparašyčiau, su įvairiais pamąstymais, paklajoji-
mais, pafilosofavimais ir taip toliau. Man toli iki šito lygio, ir tai yra gerai. Gerai Parul-
skiui. Mažiau konkurentų. Gerai man. Galiu patinginiauti.
Beje, beskaitant nepaleido mintis, kad be manęs, mano kartos žmonių, nelabai kas 
skaitys šią knygą, nes jaunuolis, nemokantis rusų kalbos, beveik pusės teksto nesupras. 
Ir tai yra svarbiausias šios knygos minusas. Daugiau nematau.
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Agricola

IŠVARGINTI SAULĖS AR IŠVARGINTI NEVYKUSIŲ TĘSINIŲ?

   Kai kurios nors šalies kino gamintojai pradeda filmuoti, kažkada (prieš dešimt, 
dvidešimt ar daugiau metų) pasisekusių filmų tęsinius, pradedi galvoti, ar tai kokia 
krizė, ar noras sugrįžti į praeitį, ar pabandyti užsidirbti iš neišrankaus žiūrovo senti-
mentų. 
   Paskutinis matytas tokio sugrįžimo bandymas, sukėlęs panašias mintis buvo Ni-
kitos Michalkovo, Rusijos kino flagmano, kino kūrėjų sąjungos (po gėdingo teismo 
proceso, remto valdžios, iškovoto pirmininko – Išvarginti saulės II. Lietuvių žiūrovą 
nuliūdinsiu pasakęs, kad tęsinyje nevaidina Ingeborga Dapkūnaitė, kurios Nikita Mi-
chalkovas į tęsinį nepaėmė, anot kai kurių interneto portalų, dėl to, kad pastaroji fil-
mavosi kažkokiame realybės šou, viename iš centrinių Rusijos TV kanalų, nesupaisysi 
ledo, vandens, džiunglių ar dykumų realybėse, kuriose mus, žvaigždės iš TV ekranų 
įtikinėja labai kenčiančios dėl penkiaminutės šlovės.
   Įspūdingas krizės metu filmo biudžetas, Rusijos premjero V. Putino vizitas į filma-
vimo aikštelę (finansai filmui ir vizitas, tai atsidėkojimas keliaklupsčiaujančiam prieš 
valdžią kino režisieriui ir funkcionieriui, už dokumentinį filmą susuktą Putino kažke-
linto jubiliejaus proga. Žodžiu už dokumentinę panegiriką nacijos lyderiui, reklama, 
ir visa kita, kas yra būtina, kad produktas turėtų pasisekimą rinkoje. Nežinau kaip 
kitiems, bet man filmas nepatiko. Dėl skonio nesiginčijant, pasakysiu kodėl. Dauge-
lyje vietų, nepadoriai, holivudiškai nuspėjamas, matyt, todėl, kad skirtas masiniam 
vartojimui, na bet ir čia saiką reikia turėti. Kad ir tokia scena, kai sudegęs tankistas, 
beveik negyvas, paskui operatoriaus kamerą pasekęs prasagstytą med. seselės karišką 
palaidinę, prašo prieš mirtį leisti pažiūrėti į jos krūtis, nes numirs taip ir nepamatęs, 
kokios jos, tos moteriškos krūtys. Pamato ir laimingas numiršta. Arba scenos jūro-
je su neutraliu laivu ir vokiečių lakūnais – aišku iš karto bus bombarduojama, nes 
vokiečiai yra blogi, reikia tik dingsties, ir ji atsiranda iš prieš tai epizode parodyto 
kareivio slepiamo raketinio pistoleto. Iš kitos pusės siužetas nėra visai paprastas, 
kad reikėtų jį nušauti, kaip siūlė viena gera eseistė, nes rodomos dvi linijos ¬– tėvo 
(vaidina pats N. Michalkovas) ir dukros (vaidina jo dukra), – be to, prakeičiant laike, 
daugiau retrospektyviniu būdu, pasakojimas kuriamas iš kitų pasakojimų. Daugiau 
karas. Tradiciškai vaizduojamas karas, o kai pinigų daug, galima ir įspūdingų special-
ių efektų panaudoti, tuo kompensuojant siužeto trūkumus. Rusų kritikai vertina šį 
filmą įvairiai, žiūrovai, beje, irgi, nes kai kuriuose Rusijos miestuose filmo premjeros 
seansai vyko pustuštėse salėse, nors netrūko ir oficialių liaupsių, netgi pašūkavimų – 
genealu.



176 177   Simptomiška, kad praktiškai fiasko patyrė ir „Likimo ironijos“ tęsinys, o dar 
kažkas pabandė iš numirusių prikelti „Tris muškietininkus“ su Bojarksiu priešakyje. 
Nesėkmingi bandymai, tokie herakleitiški antro karto bridimai į tą pačią kino upę, 
tarsi nepastebint pasikeitusio laiko ir žiūrovo. Pats N. Michalkovas guodžiasi, neva 
užsiauginęs savo žiūrovą, rodydamas į tuos jaunus žmones, kurie žiūrėjo jo filmą 
„12“. Belieka laukti, kol režisierius imsis „12“ tęsinio.

   Markizo de Sado Salo...

   Kalbant apie italų režisieriaus Pjero Paolo Pasolini‘o kūrybą abejingų nelieka, 
nes šio žmogaus kūryba, ar tai būtų eilėraščiai, ar skandalingi romanai, uždėję jam 
visuomenės ramybės drumstėjo etiketę, ar pagaliau filmai, buvo vertinami labai 
prieštaringai. Tačiau manęs šiuo atveju nedomina jo kaip rašytojo, poeto ar eseisto 
kūryba. Noriu trumpai pakalbėti apie jį kaip režisierių ir pristatyti skaitytojui pas-
kutinį jo filmą. P. P. Pasolinio filmografijoje yra gausybė temų, pradedant religine 
tematika, kurios išraiška yra žymusis filmas „Evangelija pagal Matą“ (1964), kuris, 
beje, yra vienas geriausių filmų apie Kristų kino istorijoje. Skiriama svarbi vieta 
antikos mitams: čia ir „Medėja“ (1969) su Marija Kalas pagrindiniam vaidmenyje, 
„Karalius Edipas“ (1967), o kur dar literatūros klasikos ekranizacijos, pasakos, bei 
visuomenės kritikos kupini filmai, sukurti itališkojo neorealizmo dvasia. „Salo, arba 
120 Sodomos dienų“ (1975, Italija, Prancūzija) pastatytas pagal to paties pavadinimo 
skandalingojo XVIII a. maištininko markizo de Sado romaną.
   Kas yra skaitęs de Sadą, žino, kad markizas savo kūriniuose propagavo kraštutinio 
individualizmo filosofiją, besiribojančią su psichopatologija. Anot markizo žmonės 
turi teisę daryti tai, ką jie nori. Ta teise jis apdovanoja ne tik vyrus, bet ir moteris, 
nes jo kūryboje, tarkim, „Filosofija buduare“ - pagrindinė veikėja ir iniciatorė yra 
moteris.
   Bet laikas eiti prie filmo. Režisierius veiksmą iš švietėjiškos Prancūzijos perkelia į 
fašizmo pabaigos Italiją, kur grupė keistų personažų, vadovaujamų grafo de Blan-
gio, Arkivyskupo, Bankininko, Magistrato ir kurtizanės Diuklo (jie visi atstovauja 
atitinkamus visuomenės sluoksnius), atsiveža į pilį būrį jaunų vaikinų ir merginų, 
kur juos sadistiškai, pagal sukurtą planą ar ritualą beveik visus nužudo. Filmą reikia 
žiūrėti kaip daugiaplanį, daugiasluoksnį reiškinį, nes tiesiogiai, be bandymo giliai 
analizuoti, jis perteikia nepaprastai slogų įspūdį, personažų padėties beviltiškumas 
tiesiog kelia depresiją, bet taip ir turi būti, nes čia kritikuojama visuomenė, leidžianti 
kilti karams (ne be reikalo filmo fone girdėti kažkur netoli vykstančio karo garsai), 

įsigalėti fašizmui ir kitokiam blogiui. Režisierius tarsi sako, kad viskas aplink vyksta 
su daugumos, masės tyliu pritarimu. Italijos vyriausybė uždraudė rodyti filmą ir jis 
ekranuose pasirodė tik po to, kai buvo rastas paslaptingomis aplinkybėmis nužudytas 
pats režisierius (1975). Jo kūnas aptiktas dykvietėje tarp šiukšlių, buvo kalbama, kad 
jį iš keršto ar pavydo nudūrė prostitucija besiverčiantis jaunuolis, nes pats režisierius 
irgi neslėpė esąs netradicinės seksualinės orientacijos. Niūraus, bet įspūdingo žiūrėji-
mo, sinefilai.
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Molėtiškis

Ruduo buvo žmogiškai grybingas

Babajus susirgo nežinoma liga.
Pasigavo ligą atidžiai grybaudamas Pabradės poligone – sutiko sergančią grybautoją ir 
jie dvasiškai susipažino.
Miško pakraštyje šalia Labanoro girios jie užklydo į apleistą namą. 
Babajus atėmė jos telefoną ir grybų kraitelę, užrišo akis ir nuvedė į rūsį, kuris smirdė-
jo bulvėmis.
Dočkutė pati norėjo, kad Babajus ją uždarytų apleisto namo rūsyje, nurengtų iki 
nuogų pažastų ir pasiūlytų jai padaryti vakarienę.
– Ar tekėsi? – paklausė Babajus. 
– Kas tau? – nustebo Dočkutė.
– Nežinau.
– Aš ir taip tau duosiu...
Kitą rytą daktarė Dočkutė prabudo 7.30 ir apčiupinėjusi Babajaus ligos požymius 
konstatavo, kad jis neišvengiamai serga sunkiai apčiuopiama liga. 
Ji kaip klasikinės medicinos atstovė suvokė, kokios gali būti ligos pasekmės.
Medikė negalėjo tiksliai įvardinti ligos pavadinimo, nes toje paskaitoje nebuvo.
Ką ji veikė tada, būdama seksuali studentė?
Dočkutė pajuto kaltę, kad prasidulkino visą paskaitą, kurioje buvo aptariamos būsimo 
mylimo žmogaus ligos požymiai ir pasekmės.
Ji nutarė nušokti nuo aukščiausio kalno į miegantį tarpeklį, stačia galva. 
Susinaikinti ji išvyko neatsisveikinusi.
Kodėl? Kas ją vertė taip greitai vykti į kalnus?
Babajus pajuto, kad jį paliko moteris, tik apie 11 val. dienos.
Kaip sirgo Babajus?
Sunkiai. Apie 14.30 sergantysis pajuto, jog reikia atsisveikinti su savo lytimi. Jis žinojo, 
kad liga gali atimti ir gyvenimą, ir džiaugsmą, bet prarasti lytį jis nebuvo pasiruošęs. 
Jis stipriai laikėsi savo gęstančios vakaro saulės spinduliuose lyties. 
Jį kankino klausimas: „Ir ką? Daugiau niekada????????????????????????“
Jis įsimylėjo gulinčią tarp grybų galvučių Dočkutę, kuri tiesiog iš bulvių lupenų ir 
perdžiūvusių kelmučių padarė vakarienę.
Kas galėjo pagalvoti, kad tai bus paskutinė jo fizinė meilė? 
Babajus, jeigu kada pagalvodavo, kad bus tas paskutinis kartas, leido sau įsivaizduoti 
šiuolaikinių technologijų prikaišiotą šildomą lovą, žąsų papilvės plunksnų patalus, 
mėlynų tablečių saują ant baltos kėdės. Paskutinė moteris. Kas ji? Gyva ar pripučiama 



182 183moteris? Pripučiama jam kėlė sintetinio, netikro, nenuoširdaus atsisveikinimo 
su dauginimosi funkcija pojūtį. Kokia tai būtų moteris? Be jokios abejonės – tai 
Mamedova. Jis ją įkalbės. Ji jo pasigailės – vis dėlto, tai jo žmona, lovos ir žaid-
imų draugė.
Bet po nakties apleistame Labanoro miško name, jis negalėjo įsivaizduoti kitos 
moters – tik Dočkutę, kvepiančią bulvėmis ir grybais.

Tik realybė buvo kita.
Šalia stovėjo Mamedova, teisėtas paskutinės moters įsikūnijimas.
Po dviejų dienų sirgimo, Babajus nebeištarė žodžių „kokliušas“, „samba“ ir „ly-
tinis“.
Mamedova, kaip kenčianti žmona, iškvietė greitąją pagalbą.
Greitosios gydytoja Dočkutė buvo ta pati grybautoja, kuri dvasiškai buvo labai 
artima Babajui.
Babajus, net gulėdamas su nežinoma liga, vos tik pamatęs gydytojos Dočkutės 
kojas akimirksniu pajuto, kad tas kukavimas apleistame miške – ne paskutinis.
Gydytoja grįžo iš kalnų su skeveldra tarp kojų. Kai vyko akmenų griūtis, ji at-
sigulė aukštielninka ir skeveldros tiesiog užtvindė jos iškeltas kojas. Teko visur, 
bet ji išsaugojo abiejų kojų tarpupirščius, todėl kojas dėliojo drąsiai ir seksualiai.
Ji apžiūrėjo nežinomos ligos ir bundančios aistros iškreiptą Babajaus kūną.
Kūnas buvo artimas, mylimas, bet jautėsi, kad kažko tam kūnui trūksta.
Gydytoja liepė nusikloti antklodę arba prisipažinti, ko Babajaus kūnui trūksta.
Babajus parodė, ko jo kūnui trūksta.
Dočkutė, išvydusi, kad mylimam žmogui trūksta svarbiausio, ėmė giliai 
kvėpuoti azotą. 
Toje paskaitoje, kurioje studentės gaivino ligos atimtą lytį, ji atsitiktinai buvo, 
todėl iš karto griebė reikalingus vaistus.
Kokie tai buvo vaistai?
Babajus apmirė. Sergantis kūnas įsitempė. Pasunkėjo priekinės kūno dalies apa-
tinis plotas. 
Ligoniui kvėpuojant girdėjosi švilpimas lyg jaunas piemuo eitų per kaimą link 
mylimos merginos daržinės, kur jo laukia šienas, antklodė ir iš vonios išlipusi 
mergina su šimtu eurų po pagalve.
Mamedova stebėjo stebuklus darančią gydytoją ir pajuto grėsmę. Ji žinojo, kad 
taip ji niekada nemokės, kad niekada net ir vaistai nepadėdavo jai pasiekti tokių 
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Mamedova liepė Dočkutei pasitraukti nuo sveikstančio ligonio, nes įtarė, kad gydyto-
ja žiūri ne ligoniui į akis, o visai žemai.
Liga traukėsi iš žemumos.
Pasigirsta durų skambutis.
Pro duris įeina šuo ir bėga prie ligonio ir Dočkutės. Loja.
Paskui įeina septyniasdešimtmetis Česlovas. Jis laiko rankose vyriškus ir moteriškus 
triusikus.
– Kas tu, seneli? – paklausia Mamedova.
– Česlovas, – linkteli senukas. – Esu vienos sodybos Labanore šeimininkas. Štai radau 
daiktus, ir noriu juos grąžinti tikriems savininkams.
– O iš kur jūs žinot?? – nustebo Mamedova.
– Šen, Muchtarai, – pakvietė jis šunį.

Rasų kapinės Vilniuje. Rudens lapai dengia visus kapus, tik du naujai supilti kapai 
stovi nuogi.
Česlovas deda gėles ant kapo. Iš nuotraukos žvelgia besišypsanti Dočkutė. Tai jos 
studentiška nuotrauka, kurią ji gavo po praleistos paskaitos. Babajus nuotraukoje 
susikaupęs. Prieš darydamas foto, ten pat, foto ateljė, jis bandė įveikti dar jaunutės 
Mamedovos studentišką pasipriešinimą, bet jam tada nepavyko.
Česlovas prisiminė savo palaidotą šunį. Jis norėtų priklaupti, apsiverkti, bet sveikata 
jau ne ta. Jaunystės nebėra net mintyse.
– Česlovai, – pašaukia senuką Mamedova.
– Kas tu? – pagalvojo apie šunį Česlovas.
– Česlovai, mes likom vieni... Kad jūs žinotumėt, kaip man liūdna. Žinokit, aš niekur 
jūsų dabar nepaleisiu... Niekada...
Mamedova stipriai apkabina Česlovą. Gal kiek per stipriai. 
Ant išbalusio, bekraujo Česlovo veido krenta snaigės, kurios jau nebetirpsta.
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Houldenas

Houldeno išmintis
*

Romantiškam, sentimentaliam žmogui svajonės ir prisiminimai teikia naudą bei 
paguodą.

*

Ir vaizdo, ir balso, ir garso (muzikoje) estetika tam tikra prasme yra didelės ver-
tybės.

*

Katė – tai gyvūnas, kurį labiausiai norisi glostyti.

*

Kad flirtas abi puses džiugintų, jis turi būti aukšto lygio.

*

Su kuo galima palyginti dalykus, kurie yra pernelyg subtilūs? Su muzika, kuri 
skamba pernelyg tyliai.

*

Niekada savim neabejoti turbūt nėra normalu.

*

Didžiam melancholikui kada nors turėtų atsibosti jo melancholija.

*

Balandžiai – ganėtinai nebailūs paukščiai.

*

Su kuo galima palyginti dainininką, kuris dainuodamas žodžius taria labai 
neaiškiai? Su žmogumi, kuris klaidina.

*

Jeigu kalbantis su žmogumi tenka galvoti, ką galima sakyti, o ko geriau nesakyti, 
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*

Pasakysiu gražiai.
Jeigu žmogus įsitikinęs, kad, gerdamas savo paties namuose spaustas sultis (pvz., 
burokų, morkų ir obuolių), jis bus sveikas, tai jis galbūt ir bus ilgai sveikas.

*

Jei gyvenime reikia į daug ką atsižvelgti, tai atsižvelgti reikia ir į save.

*

Kaip malonu, kad gražią muziką groja ne tik asmeninės fonotekos įrašai, bet ir 
radijas!

*

Internetas ir moderniosios technologijos labai praplėtė žodžio „slaptažodis“ var-
tojimo ribas.

*

Pačiam išsigelbėti yra šauniau negu būti išgelbėtam, bet būti išgelbėtam maloniau 
negu išsigelbėti.

*

Jėzus Kristus genialus ir tuo, jog gyvendamas žemėje labai gerai išmanė žmonių 
psichologiją, ypač blogų ir klastingų, su kuriais kalbėdamas visada buvo teisus ir 
likdavo aukštumoje.

*

Nors esu skeptikas, bet man atrodo, kad bėgant laikui pasaulyje grožio daugėja.

*

Kodėl reikia siekti tobulybės? Todėl, kad gyvename vieną kartą.
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Tolerancija

– Sūnau, atėjo atsiprašymo laiškas iš prezervatyvų gamyklos. Bent tiek iš tavęs naudos, – 
sumurmėjo tėvas Dženkinsas iš Niu Hempšyro parapijos. 
– Koks dar atsiprašymas?
– Tavo gimimo liudijimo kopija, dykaduoni. Ryt pristatom daktarui docentui Smitui. – 
Dženkinsas vyresnysis tėškia kopiją Dženkinsui jaunesniajam į veidą.
– Man gaila medžių, – droviai glostydamas savo ilgus plaukus ištarė Dženkinsas 
jaunesnysis.
– Kodėl? Nes juos kerta ir gamina iš jų popierių?
– Ne, nes jie visą savo gyvenimą gamina deguonį tokioms beširdėms bjaurybėms kaip 
tu. – Dženkinsas džiunior verkdamas laiptais nuskuodžia į savo kambarį.
„Mano sūnus toks nepakenčiamas. Mes kartu bėgom iš Izraelio, kartu atsikraustėm 
į Angliją, o jis... Dar ta diagnozė, dėmesio trūkumas ar kas ten. Būtų koncentracijos 
stovyklų – nusiųsčiau jį ten. Jokios pagarbos, jokios meilės...“ – Dženkinsas senior lipo 
laiptais pas savo sūnų. Greitais, nerimo pilnais žingsniais trepsėjo į parketą.
– Dženkinsiuk, suauk pagaliau. Šį vakarą kartu eisim į koncertą.
– Nenoriu aš klausytis tų penkių negrų ant scenos.
– Visų pirma, juodaodžių, mes civilizuotam pasauly. Visų antra, ne penkių juodaodžių 
ant scenos, o muzikinės grupės „Aukcionas“. Du platininiai diskai per viso labo metus. 
Už bilietus paklojau pusę savo algos.
– Nenoriu, Dženki, man prasta nuotaika.
– Ne, jokių prastų nuotaikų, nebūk mažvaikis, marš valgyt, paruošiau nacionalinį Zim-
babvės patiekalą!
Pagaliau Dženkinsas vyresnysis sudomino sūnų: sėdi ir klausosi jo žingsnelių laiptais.
– Bet, tėti, dubenėlis tai tuščias...
Dženkinsas tėtis vos sulaiko juoką:
– Viskas, marš rengtis, einam į koncertą.
– Nenoriu, paklausyk, ten bus merginų, juk žinai, kaip aš prie jų jaučiuosi...
– Viskas, sūnau, metas pasikalbėti vyriškai.
– Kaip suprast „vyriškai“? – rausdamas klausia Dženkinsas jaunesnysis
– Apie seksą. Apie moteris.
Dženkinso jaunesniojo nelaimei, Dženkinsas vyresnysis, kaip konservatorius, visad 
manė, kad veiksmai yra svarbesni už žodžius.
Po to jie susiruošė į koncertą. Po koncerto abu planavo nueiti į mišias.
– Tėti, tau reikia naujos žmonos, o man naujos motinos, – vis taip pat droviai išveblena 
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– Oi ne, nejuokink. Paskutinioji, tarp kita ko, iš Zimbabvės, buvo pasidariusi aštuonis 
abortus.
– Taip, atsimenu. Ji tai vadino „kova su nusikalstamumu“.
– O aš – civilizuotas žmogus, nenoriu rasizmo ir kraujo liejimo savo namuose.
– O kaip mano motina? Kokia ji buvo?
– Kai ji pradėjo lauktis antro vaiko, viskas pasikeitė.
– Nesupratau?
– Na, viskas: mano adresas, mano telefono numeris, vardas, pavardė.
– O kokia mano tikroji pavardė? Juk ne Dženkinsas?
– Jei aš žinočiau, Dženkinsai džiunior, tikrai tau būčiau pasakęs.
Po akimirkos juos pasitinka kažkokia bobšė ir rėžia į akis:
– Ar jūs už moterų teises? Aš – feminizmo aktyvistė Niu Hempšire.
– Taip, feministės, jos... kaip saulė, – aistringai ištaria Dž. Senior.
– Ačiū, telaimina jus Dievas!
– Ta prasme, jos yra didžiuliai dujų kamuoliai ir nuolat mano, kad pasaulis sukasi aplink 
jas.
Bobšė pasiunta, pradeda vaikytis Dženkinsą su Dženkinsiuku po visą miesto aikštę 
vadindama juos Misoginais, Durniais, Sėklidėmis ir kitais panašiais žodžiais. Vos jiems 
pabėgus jaunėlis prabyla:
– Tėti, juk negalima taip... Visos lytys turi lygias teises.
– Sūnau, žiūriu į tave ir galvoju... Žinai kokia holokausto detalė yra pati blogiausia?
– Kokia?
– Tokia, kad jis niekad neįvyko.
Minutėlė tylos, ir abu toliau tipena į koncertą.
– Tėti, o kokios rasės buvo mano mama? – susidomi Džendženas.
– Mulatė.
– Ar tai reiškia, kad aš esu juodaodis-žydas?
– Sūnau, po galais, tolerancijos. 
Dženkinsas jaunesnysis užsimano ledų (su nuolaida) ir Dženkinsas vyresnysis jų jam 
nuperka. Tačiau, imdamas grąžą, Dž. Vyresnysis pameta monetą. Dž. Jaunesnysis nus-
prendžia ją pavogti...

Praėjo dvidešimt metų. Sklinda gandai, kad Dženkinsai jos ieško iki šiol...
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