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Suvyniok ugnį į popierių 
Už ispano, vardu Mario, nutekėjo mano vyro pusbrolio 

duktė. Ji man – niekas, reikalų su ja neturėjau, žinojau tik, 
kad visada troško ištekėti už užsieniečio, na, kaip sakoma 
tame SMS: „Jei bachuras is letuvos tai jis bednas i bukas 
nieko nezinantis…“ Tačiau keliaujant kaip tik į tą šalį, į tą 
miestą, kur jaunieji gyvena, teko jai šį tą nugabenti. Siun-
tinuką, kuriame buvo: antpirštis, auksinis laikrodukas be 
sekundinės rodyklės, senovinio sidabro plaukų segė, iškel-
ta iš laiko vandens nuskandintų papuošalų dėžutės triumų, 
šliūbinis žiedas, škaplieriai ir paskutinė valia. Prieš pusmetį 
netikėtai mirė jaunosios motina, vyro pusbrolio žmona, – 
romi moteris, siuvėja, prie i žodžio pradžioje visur pridėda-
vusi j: „jir“, „Jirkutskas“, „Jirutė“, dar sakydavusi „paletas“, 
„obaliai“, „paskuitės“, – ir supratau, kad nepaimti paketėlio 
negalėsiu: leistis į diskusijas su mirusiaisiais, su Jirute, o dar 
tie „obaliai“, tas mano tėvų jaunystės „paskuitės“… 

Atsiimti siuntinuką, kaip sutarta, turėjo Mario, nes jauno-
ji jau buvo išvežta į pietus prižiūrėti senos senjoros, Mario 
motinos (gal todėl jis ją ir vedė?). Kai nuvykusi pavaka-
riais prisiregistravau viešbutyje ir iš penkto aukšto balkono 
žiūrėjau į siauros gatvės tarpeklį, viešbučio telefonu man 
paskambino kažkoks Pedras. Mario giminaitis. Taip ir taip, 
į susitikimą ateisiąs ne Mario, bet jis. Koks gi skirtumas, 
pasakiau, kas ateis – Mario ar Pedras – Mario aš vis tiek 
nepažįstu. 

Susitikti sutarėm prieplaukoj devintą vakaro.
– Kad neklaidžiotumėt, senjora, visą laiką laikykitės kai-

rės, čia jei eisit iš vakarinės pusės, na, o jei iš rytų... – balsas 
telefono ragelyje buvo žaismingai ironiškas, kiek pakimęs, 
pietietiškas, ir aš bandžiau įsivaizduoti tą vyrą. – Tiltas, 
Triumfo arka ir parkas, senoji gotikinė katedra, nepraras-
kit kaip orientyro katedros, tada žemyn... Perspėjimas: ypač 
būkit budri Didžiojoj gatvėj – ten kasdien į trasą išeina 600 
vagių... Lygiai devintą stovėsiu ant prieplaukos molo. Kaip 
atpažinsit? – Pedras svarstė. – Rankoj ką nors laikysiu. 
Mandariną. Ne? Tada apelsiną, – jis jau kikeno. – Irgi ne? 
Gerai gerai – tada laikraščio tūtą, senjora. Adios!

Iki devynių vakaro turėjau laiko, ir jis visas buvo mano. 
Šmaikštuolį Pedrą išgarinau iš galvos. 

...Kai tave apsiaučia baltas ir minkštas svetimo krašto 
pajūrio oras, nusimeti namie įdiržintą skūrą ir apsivelki kitą – 
plonesnę, aštuonianytę. Imlesnę. Apsivelki kaip (dar) gali-
mybę, kad ir kas tai būtų – bėgant metams jau į nieką, net 
į užprogramuotą pralaimėjimą nebegali nusispjauti lengva 
ranka...

Ėjau viena pagrindinių gatvių, nors, kaip mano pamėg-
tas rašytojas sako, nebūna pagrindinių gatvių, kaip nebūna 
pagrindinių žmonių. Juodbruviai veidai, bežieviai platanai, 
skverų ūksmė ir žiedų kekių konsteliacijos (Lietuvoje me-
džiai jau visai pliki), šviesoforai, automobilių klaksonai, 
motorolerių, daugybės zujančių motorolerių garsai – spalvų, 
kvapų, garsų chaosas, pirminių įspūdžių krioklys, kol – kaip 
visada – ima ryškėti detalės, ir tavo kelionė, kurioje niekam 
nieko neprivalai, na, jei ne tas paketėlis, laisva nuo visko, 
net nuo tavęs pačios, nuo tavęs – ypač, įgauna tikslą. Jis ima 
belsti kaip kelio ritmas. 

Pačioj judrumoj, prisiglaudus rūmų sienos, ant išlanksty-
tos kartoninės dėžės lakšto sėdėjo sena moteris. Tie žmo-
nės-namai... Su begale vienas ant kito segimų sijonų ji buvo 
panaši į spintutę prie lovos – „tumbočkom“ tokias vadinam, 
šalia ant šilko pagalvėlės su spurgais tupėjo katė, jai po kojų 
du porceliano dubenėliai, maža to, katė buvo su senoviniais 
moters jaunystės karoliais. Kartais į senatvę taip savotiškai 
pasistūmi svorio centras: kai svarbiausia gyvenime tam-
pa šaukštas, perlus jau drąsiai galima atiduoti katei. Inty-
miausios akimirkos, pavakarių metas... Katė ant pagalvėlės 
prausėsi, o senoji moteris dar skaitė pro lupą storą talmudą, 
lapus versdama paspjaudžiusi smilių. Kas tai – laikydamasi 
atstumo spėliojau – Cervanteso „Don Kichotas“, šventųjų 
gyvenimo knygos, gal tas talmudas prikaišiotas džiovintų 
dobilų, čiobrelių ar anemonių? Jei staiga pakiltų vėjas kaip 

reikiant, o jis galėtų kilti ir iš toj knygoj siaučiančių karų 
ir viesulų, tikriausiai  priešistorinių, biblinių, ir tai būtų tas 
pats vėjas, kuris siūbuoja vandenynus, gena debesis, suka 
ant kalvų malūnus ir džiovina skalbinius, nes fikcija ir rea-
lybė kartais taip netikėtai „persikloja“, – iš buities ant šali-
gatvio neliktų nieko. Nes ta buitis jau išmetusi visa, kuo dar 
bandytum šioje žemėje šaknytis, bet ko tau, kaip paaiškėja, 
nebereikės, likęs tik iki baltumo likimo apgraužtas kaulas: 
knyga, lupa, katė. Dar, tiesa, – šakutė, štai močiutė, padėjusi 
į šalį knygą ir lupą, iš savo nesuskaičiuojamų sijonų kišenės 
išsitraukia šakutę, galimas dalykas, nukniauktą kokioje nors 
labdaros valgykloje. Tokios šakutės, kaip ir šaukštai, paval-
gius paprastai yra aplaižomos ir vėl rūpestingai įtaisomos 
atgal į kišenę. „Laikas vakarienei, senjorita, – pasakė pasi-
sukusi į savo draugę, – vakarienė bus karališka.“

Ji nė nenumanė, kad tuo metu rūmuose priešais princas 
Karolis Pilypas, Švedijos karaliaus Karolio Gustavo sūnus, 
trečiasis pagal eilę paveldėti sostą, atvykęs „privataus vizi-
to“, saugomas kaip akies vyzdys (lauke bėgiojo kostiumuoti 
vyrukai su juodais akiniais ir žurnalistai, laukiantys savojo 
„kaulo“ vakarinio „Expressen“ numeriui), žiūrėjo į ją pro 
langą. Palietė ant stalo sidabro šakutę. Ne, ne tą, kurią pats 
ir sukūrė, „sudizainino“ (ta, sako, tokia nefunkcionali, kad 
ja neįmanoma naudotis, muziejinis eksponatas, beje, labai 
brangus), o kitą, su kuria galima, o svarbiausia – labai no-
rėtųsi dabar pavalgyti. Ji galėtų būti net paprastesnė, tiesiog 
visai paprasta, filosofiškai svarstė princas, dizainerio akimis 
apžiūrinėdamas šakutę priešais šviesą, jai užtektų būti su 
keturiais nagais ir koteliu be jokio dizaino. Galima būtų net 
paėsti vienais pirštais, išvis nusispjovus į etiketą. Bet lyg 
tyčia niekas neaptarnauja! Kur jie visi, po velnių, pasidėjo, 
negi turėsiu mirti iš bado, – irzo princas po dešimties metrų 
aukščio lubomis ir sietynais kaip žvaigždynais, Didžiaisiais 
ir Mažaisiais Grįžulo Ratais, kurie kol kas, pavakarių metą, 
rūmuose dar neužžiebti... Princas stebeilijosi į tą vargetą už 
lango, ir pavydas sugniaužė širdį. Ant kartono lakšto ji sė-
di komfortiškai, kaip ant minkščiausios kanapos, betrūksta 
taurės putojančio „Champagne Perrier-Jouët Belle Epoque“ 
(gal imti ir nusiųsti „ant durniaus“?). Be to, jos gyvenimas, 
išpleiktas visos gatvės apžiūrai, – toks privatus, o jo, užra-
kintas devyniais užraktais, akylai saugomas „pilkųjų kos-
tiumų“, savų ir svetimų specialiųjų tarnybų, – toks viešas. 

Antai jis nuotraukoje su Afrikos vaikais susirūpinusiojo mi-
na turi glostyti jų susiraičiusių plaukų vielutes arba pritūpęs 
jautriai paliesti pilvuko „būgną“ (kas pilvelyje gyvena? Ba-
das jis vardu?), štai tarptautiniame virėjų konkurse privers-
tas mojuoti miniatiūrine savo valstybės vėliavėle, o paskui 
ragauti kulinarinį eksperimentą iš fazanų šlaunelių vidinės 
filė, kurios nepakentė nuo vaikystės, na, bet ko gi nepadarai 
dėl savo šalies, o štai jis kerpa simbolinę atidarymo juostelę. 
Apsisukęs, žiūrėk, ir vėl kerpa, kartais net sapne regi save su 
žirklėmis – nykiausias visų princų, taip pat ir Danijos Frede-
riko, Norvegijos Hokono ir Olandijos „mandarino“ Vilhel-
mo Aleksandro, sapnas. Ir po VISO TO jis dar tituluojamas 
išlaikytiniu, Disneilendo personažu? Siurbėle, parazitu? 
Pakabu nešioti karinio jūrų laivyno karininko uniformai?! 
Nedėkingieji...

Užsižiopsojau – sutikit, ne kasdien pamatysi karališką 
šurmulį – į vakarinę saulę tų rūmų languose, į apsaugos 
darbuotojus su racija, į lūkuriuojančius žurnalistus, tada 
pasukau į Didžiąją gatvę. Mane iškart pagavo minios sro-
vė, apraibo akys, ir aš, galima sakyti,  „apsinešiau“: pro ša-
lį plaukė Kleopatra bronziniu veidu ir bronzinėm tunikos 
klostėm, „sidabrinis“ Michaelas Jacksonas, ponas Niekas 
su tuštuma vietoj galvos ir ore kabančiais akiniais; paveiks-
lai – peizažai, natiurmortai ir portretai – nutapyti ir tapomi 
čia pat, gatvėje, prisėdę įvairių rasių ir tautybių, daugiausia 
japonų su fotoaparatais ant krūtinių, „modelių“; narveliuose 
triušiai, pelėnai, kanarėlės ir papūgos; „dinozaurų“ (stručių) 
kiaušiniai, krabai ant paparčių lapų, miškai gėlių, kalnai 
apelsinų su šakelėmis... Kai galiausiai prisišvartavau prie 
laikraščio pardavėjo, prekiaujančio nuogybėmis, ir nusipir-
kau miesto žemėlapį, prie ausies, kone liesdamas spenelį, 
prigludo balso aksomas: „Senjora, čia turite būti itin bu-
dri – geranoriškiausias patarimas...“ Atsilošiau: varno juo-
dumo suaugę antakiai, akys – riešuto branduoliai, baltymai 
net melsvi, valingas, šiek tiek nuožmus žandikaulis, skeltas 
smakras, koks moteris visais laikais varyte varė iš proto, 
dantų blykstė – ausų galiukais pajunti siunčiamas bangas...

Ir štai jūs jau geriat raudoną vyną lauko kavinukėje po 
platanu, o tu sau sakai: kelionė ne tada, kai, lenkdama ku-
prą, plūguoji kilometrų kilometrus nelyginant lietuvis arto-
jas, o kai gali va taip atsipalaidavusi sėdėti lauko kavinėje 
su nepažįstamuoju ir siurbdama į save aplinką džiazuoti... 
Chulijas. Chulijas Mendosa, tėvas ispanas, motina maro-
kietė. Beautiful, pasakiau... O aš esanti iš Lietuvos, čia kur 
ribojasi su Slovėnija? Sostinė – Ryga? Smėlio paplūdimiai? 
Gražios merginos? Biutifulll, señora! – Chulijas pilna bur-
na puikių dantų džiaugėsi, kad neapsikiaulino kaip koks 
mulkis, akyse neregėjęs Europos žemėlapio („žinau žinau, 
kad Lietuva yra kažkur čia, Europoj, bet, dėl Dievo, kokioj 
valstybėj“). Biutifulll... – jis vėl pakartojo, kad aš išgirsčiau 
paskutinio priebalsio minkštumą, kai liežuvis prie gomurio 
prilimpa per tris l, žinoma, išgirdau, ne tik išgirdau – pro 
jo prasegtą odinę striukę mane pasiekė mustango kvapas... 
Argi ne biutifulll mūsų miestas, señora? Argi ne coolll? – jis 
akimis riestomis blakstienomis kiek vangiai, ir tai supran-
tama, nes tas grožis jam įprastas kaip namų durų rankena, 
apvedė pro šalį plaukiančią minią, gatvę, juk aš, be jokios 
abejonės, norinti aplankyti visas tas lankytinas vietas ir pa-
tirti įspūdžius, kuriuos patiria visi?.. Ne, Chulijau, nusijuo-
kiau, mane domina – tik mano nuosavi įspūdžiai, bet tavo 
miestas... Taip, tavo miestas – cool... Na, o ką gi gyvenime 
senjora veikianti?.. Na, šiuo metu tiesiog keliaujanti. O jis – 
ką? Jis – dailininkas, Chulijas užsirūkė, ir tik tada pama-
čiau juodas, čia labiau tiktų sakyti – vešlias panages, bet jos 
man, keista, įspūdžio nesugadino. Kaip matot   , čia daug 
dailininkų, konkurencija beprotiškai didelė, – pešdamas dū-
mą Chulijas kiek nervingai, kaip man pasirodė, pašnairavo 
į žmonių būrelį netoliese, ten tikriausiai kažkas kažką gan 
triukšmingai piešė ar tapė, – tačiau jis, Chulijas Mendosa, 

DANUTĖ kAliNAUskAiTĖ

Clifford Coffin. Nežinomas modelis „Dior“ suknele. 1948
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Mano gėrisLAIKU IR NELAIKU

Kas trukdo mums uždirbti? (IV)
Pinigų keliami jausmai yra dalykas, 

dažniau trukdantis, nei padedantis mums 
uždirbti.

Kokius jausmus jums kelia pinigai? Kai 
galvojate apie juos, kokios emocijos vy-
rauja – džiugesys ar nerimas? Pirmiausia 
įsivaizduojate jų perteklių ar stygių? Iš 
pradžių pagalvojate apie pajamas ar apie 
išlaidas? Kai girdite apie kitų žmonių pra-
turtėjimą, džiaugiatės dėl jų ar pykstate, 
kad pasisekė ne jums? O gal pavydite? 
Kaip jaučiatės, gavę atlygį? Nusipelnę jo? 
Ar niekad nėra buvę taip, kad jautėtės ne-
verti gautų pinigų? Ar būna, kad kažkieno 
pokalbiai apie pinigus jus užgauna, o gal 
supykdo? Ar supykdo labiau nei pokalbiai 
apie gėlių rūšis, vaikų sauskelnes ir žvejy-
bos būdus? Jei taip, dėl kokių priežasčių 
taip yra?

Nors feisbuke kur kas dažniau nei apie 
uždirbti trukdančius ir padedančius daly-
kus rašau apie dvi kates, darbą mokyklose, 
atostogų nuotykius, keliones po Lietuvą ir 
matytus filmus, kartkartėmis kokiam skai-
tytojui išmuša saugiklius ir mane užgriū-
va kaltinimų lavina, kad  „kalbu vien apie 
pinigus“. Pirma, rezonuojančias temas 
pastebim geriau. Antra, man pinigų tema 

iš tiesų kelia tokias pat emocijas kaip ir 
obuolių veislių, maudynėms tinkamiausių 
ežerų ar perskaitytų knygų temos. Kadan-
gi ankstyvoje jaunystėje skurdau, o vėliau 
su patirtimi ir kūrybine drąsa augo ir mano 
pajamos, kalbėti tiek apie patirtus neprite-
klius, tiek apie mažas savo finansines sėk-
mes man vienodai paprasta. O pasidalinti 
dalykais, padėjusiais man išbristi iš skur-
do, tikrai negaila.

Mes, lietuviai, esame išmokyti slėpti 
savo (dažniausiai nedidelius) atlygini-
mus – žiūrėk, darbuotojams tarpusavyje 
pasikalbėjus paaiškės, kad vienas gauna 
keliais šimtais litų daugiau už kitą, reikės 
ir tam algą kelti. Slepiame dažniausiai tai, 
dėl ko gėdijamės, ar ne? Taip pat sunku 
pradėti kalbą dėl atlyginimo kėlimo – irgi 
kažkaip nesmagu, kažkaip… gėda. Nese-
niai vos prabilusią apie mokesčius, mane 
kaipmat apspito patarėjai, aiškinantys, 
kaip sumokėti jų kuo mažiau. Palaukit, 
mielieji, man mokėti mokesčius – malo-
numas. Man tai reiškia, kad dirbu ir uždir-
bu, ir mokesčiai – viso labo šio iš esmės 
smagaus proceso dalis.

Tačiau ne baimė prabilti apie pinigus ir 
ne nenoras mokėti mokesčius yra blogiau-

sias dalykas. Blogiausias dalykas, mano 
galva, yra neapykanta patiems pinigams ir 
jiems suteikiamas gėdos, nešvaros, nedva-
singumo šleifas. Pataisykit mane, jei klys-
tu, tačiau pinigai tėra viso labo popierėliai, 
kurie ilgainiui nušiūra ir yra pakeičiami 
naujais. Tiesą sakant, ir tuos popierėlius 
vis dažniau keičia tiesiog skaičiai kom-
piuterio ekrane, kai vis daugiau operacijų 
atliekame internetu. Ar tie popierėliai ir tie 
skaičiai ekrane patys savaime yra blogi, 
gėdingi?

Jie tėra mūsų kažkam skirto laiko ekvi-
valentas, atitikmuo, leidžiantis mums tą 
savo skirtą laiką lengvai paversti kitkuo – 
mokesčiu už būstą, vakariene restorane, 
burnos higienos procedūra ar auka lab-
darai. Jie nėra tikslas. Jie, tie popierėliai, 
tėra priemonė. Taip jau yra, kad gyvename 
visuomenėje, kurioje ta mainų priemonė 
yra pinigai, kaip kadaise Pietų Amerikoje 
indėnams tokia priemonė buvo kakavme-
džių pupelės. Žinoma, galime prašyti atly-
ginimo puponautais arba plunksnomis, jei 
mums toks atlygis kels mažiau neigiamų 
emocijų. Tačiau, kaip galite įsivaizduoti, 
atsiskaityti puponautais bus kiek sudėtin-
giau nei litais.

Kaip suvokti, kokius jausmus mums ke-
lia turtas? Neseniai vienoje knygoje radau 
neblogą pratimą: susidarykite nedidelį są-
rašą turtingiausių savo pažįstamų. Surašy-
kite žmones, kuriuos pažįstate iš matymo, 
vyrus ir moteris, visai nesvarbu, kokio 
amžiaus, ir kol darysite tą sąrašą, neskai-
tykite teksto žemiau.

O dabar susirašykite blogiausias tų žmo-
nių asmenines savybes, ateinančias jums į 
galvą.

Tiesą sakant, buvau nustebusi.  „Šaltas“,  
„arogantiška“,  „paviršutiniškas“,  „lėkš-
ta“ – parašiau net apie man patinkančius 
žmones. Pratimo esmė – pažvelgti giliau į 
savo vidų ir suvokti, kad pinigus daugelis 
nesąmoningai laikome blogų dalykų šal-
tiniu. Sakoma, kad mūsų pasąmonė mus 
nuoširdžiai saugo nuo to, ką laikome blo-
giu. O kai į pinigus žiūrime tiesiog kaip 
į pinigus, neteikdami jiems papildomo 
emocinio krūvio, jie į mūsų gyvenimą at-
eina kur kas lengviau.

– ilzĖ BUTkUTĖ –

Apsaugok mane, Dieve,
nes pas tave ieškau užuovėjos.
Sakau VIEŠPAČIUI: „Tu mano VIEŠPATS.
Tik tu visa mano laimė.“
VIEŠPATIE, tu man skirtoji dalis ir mano taurė,
mano likimas tavo rankose!
Kadangi VIEŠPATS mane moko, aš jį šlovinsiu;
net naktį man širdis tai primena.
Nuolatos menu VIEŠPATIES Artumą;
jam esant mano dešinėje, niekada nedrebėsiu.
Todėl linksma mano širdis,
džiūgauja visa mano gyvastis
ir ramiai ilsisi mano kūnas.
Juk nepaliksi manęs Šeolui,
neleisi savo teisiajam matyti kapo.
Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą.
Tavo Artume džiaugsmo pilnatvė,
tavo dešinėje amžina linksmybė.

Ps 16, 1–2. 5. 7–11

Šią psalmę krikščionys dar nuo evangelijų rašymo laikų 
skaito kaip tolimą mirusiųjų prikėlimo užuominą, kurią 
esą paliko karalius Dovydas, kurio poetiniam religiniam 
įkvėpimui tradiciškai psalmės priskiriamos. Paskutinės 
trys psalmės eilutės vertėjų į daugelį kalbų, pradedant 
ankstyviausiais vertimais į graikų kalbą, buvo verčiamos 
taip, kad kuo geriau išreikštų šią užuominą. Kad ta blanki 
užuomina taptų kuo aiškesniu paties tikėjimo būsimuoju 
prikėlimu iš mirusiųjų liudijimu. Kad niekam nė abejonių 
nekiltų, jog Dovydas (ar kažkoks kitas įkvėptasis psalmi-
ninkas) tą tikėjimą turėjo. Prieš akis turimas prel. Antano 
Rubšio vertimas, kuris užuominą bando palikti užuomi-
na. Nors dauguma katalikų buvo, matyt, įpratę girdėti 
bažnyčiose Velykų laikotarpiu skaitant (ar giedant) kitą 
variantą. Galime paskaityti ir jį: 

Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.
Kartoju tau, Dieve: tu mano Viešpats,
mano paveldėtas turtas, taurė mano laimės,
tavo rankoje mano likimas.
Aš šlovinu Viešpatį, kuris man išmintį duoda,
atsimena mano širdis tai net naktį. 

Akyse nuolatos Viešpats man stovi,
jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu.
Man džiaugias širdis, krykštauja siela,
ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis. 
Juk manęs nepaliksi numirėlių būste,
tu man, savo draugui, neleisi trūnyti.
Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda,
pilna man bus laimė prieš tavo veidą,
tavo dešinėj bus per amžius linksmybės.

Tačiau abiejuose variantuose pernelyg daug kažkokio 
sunkiai nusakomo saldumo ir tikėjimo išraiškos perte-
kliaus, barokinio perdėjimo, kuris gal ir malonus jausmin-
gai sielai, kuriai religinis gyvenimas ir dvasingumas 
neatsiejamas nuo jausmų ir susiliejimų apėmus ekstazei. 
Bet psalmių menui tolimas toks barokas, kaip svetimas ir 
romantiškas meilės kvaitulys ar svaigulys. Psalmių auto-
riams tarp mirtingojo ir dievybės egzistavo aiški neperžen-
giama riba, pagarbos distancija. O išraiškai – tam tikras 
santykių nuosaikumas ir šiurkštumas, artimas smėlėtai ir 
uolėtai kaitros nualintai žemei. Pateiksiu savo vertimo va-
riantą, atliktą stengiantis laikytis arčiau pažodinio teksto: 

Išsaugok mane, Dieve, nes pas tave ieškau priebėgos.
Sakau VIEŠPAČIUI: „Mano Viešpatie,
mano gėris – ne aukščiau už tave.“ 
VIEŠPATS – man skirtoji dalis ir taurė,
savo rankose turi tai, kas man krito burtu.
Laiminsiu VIEŠPATĮ, paprotinantį mane,
ir mano inkstai naktį mane vis pamoko.
Visad VIEŠPATĮ priešais save statau,
nes savo dešinėje aš būsiu nepajudinamas.
Todėl džiaugiasi mano širdis,
ir džiūgaus mano garbė,
ir kūnas mano ilsėsis saugiai.
Nes tu neatiduosi mano sielos Šeolui,
neduosi savo atsidavusiajam regėti kapo duobę.
Tu pažindini mane su gyvenimo keliu,
tavo akivaizdoje džiaugsmo pilnatvė,
tavo malonumai dešinėje amžiais.

Psalmininkas čia – pavargęs nuo kaitros (galbūt tai per-
sekiojančių priešų metafora), galbūt užkluptas sunkumų 

nelaimėlis, ieškantis užuovėjos ar priebėgos. Budizme 
tas, kuris priima Budos mokymą, paprastai save suvokia 
kaip prisiglaudusį Budos prieglobstyje, jo priebėgoje. I 
amžiaus žydų filosofas Filonas Aleksandrietis „priebėgos 
ieškančiaisiais“ vadino tuos, kurie dieviškosios Išminties 
ieškojimą iškėlė aukščiausiu savo gyvenimo tikslu, atsidė-
dami jam per kontempliaciją ir askezę. Kaip tokių prototi-
pas jam buvo bibliniai levitai, t. y. izraelitų Levio giminė, 
kuriai vienintelei, dalijantis Pažadėtąją žemę, nebuvo 
skirta jokia žemė, jokia teritorija. Vienintelis jos pavel-
das, „mestas burtas“, „taurė“ buvo pats Dievas ir tarnystė 
Šventykloje. Taip pat ir Abraomas, kuriam Dievas buvo 
pasakęs palikti tėviškę, tėvų namus, ir eiti į žemę, kuri bus 
nurodyta, bet ir ten gyvens kaip svečias. Tai kaip ir gyve-
nimo, kuriame negali rasti vietos, negali įsišaknyti, amži-
nai sustoti, nes yra kažkas, kas yra, kaip psalmėje sakoma, 
„aukščiau už mano gėrį“, simbolis. Tas „aukščiau už mano 
gėrį“ ir yra tai, kas gyvenimą pripildo. Jei ne džiaugsmo 
čia ir dabar, tai bent prasmės. Psalmininkas tą „aukščiau 
už mano gėrį“ vadina VIEŠPAČIU (čia reikia suprasti 
esant parašytą Dievo vardą), kuris yra Adonai, t. y. vieš-
pats, valdovas. Tas, su kuriuo psalmininko santykiai yra 
kaip atsidavusiojo (kituose vertimuose – bičiulio, draugo, 
teisiojo). Hebrajiškai hasid, ir daug kam šis žodis leidžia 
įžvelgti visas vertimų galimybes kaip alternatyvas. 

Vietoj „kuris man duoda išmintį“ matome nuosaikesnį 
„mane paprotinantį“ ir vietoj mokančios širdies – inkstus, 
kurie biblinėje simbolinėje kalboje siejasi su giliausiais 
jausmais (širdis – su mąstymu). Naktį ilsintis, miegant 
moko kelio giliausi jausmai ir prisirišimas prie to, kas 
„yra aukščiau už mano gėrį“. Ir vietoj „krykštaujančios 
sielos“ ar „gyvasties“ – „mano garbė“... Garbė, garbingu-
mas psalmininkui reikšmingesnis nei mūsų vertėjams jų 
sielų krykštavimas, kuris atrodo pernelyg menkas ir be-
prasmis tikslas. Ir galiausiai išreiškiamas pasitikėjimas, 
kad tas, kuris „yra aukščiau už mano gėrį“ (kad ir kas tai 
būtų – asmeninis Dievas, kuriam atsiduoda religinga sie-
la, Idėja, bendras Gėris, Išmintis, Teisingumas), neatiduos 
sielos Šeolui, t. y. nykiam trūnijimui šešėliniame, pilkame 
pasaulyje. Tas kažkas įgalina pažinti kelią, kuriame bus 
tikras gyvenimas su visa „džiaugsmo pilnatve“. 

-akp-
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kuriąs išskirtinį meną, regimą tik pro mikroskopą, – aguonos 
grūdely, plaukely, blusos kojelėj, ar esu girdėjusi apie tokią 
mikrochirurgiją? Nevalingai susijuokiau... „Tuo metu, kai 
atlieki meninį veiksmą, senjora, – Chulijas, ūmai surimtė-
jęs, įdėmiai pažvelgė man į akis, į patį dugną, veikiausiai iš 
mano rainelių grūdelių jau dėliodamas kokią mikroskopinę 
mozaiką, – negalima varstyti durų, net kvėpuoti, viską turi 
atlikti tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Tarp širdies dūžių, senjo-
ra...“ O, beautiful, Chulijau, vėl pasakiau, ir staiga, tiesiog 
mirksniu, kažkas atsitiko, ėmiau nebegirdėti, ką tas žavus 
jaunuolis kalba – galinga jėga šnerves uždavė pavakarės ir 
siūbtelėjusio gyvenimo kvapai: į cigaretės galiuką godžiai 
įsikirtusios ugnies, vyriškų kvepalų – odos, šilto konjako, 
nuotykio, ir moteriškų – mimozos, snapučių, svajonės, dar 
tabako, ąžuolo žievės, aronijų, samanų, vėjo, žemės, musku-
so, pipirų, o šis raudonas, tirštas vynas, jis juk spaustas ne iš 
Riochos regiono vynuogių – iš eritrocitų... Ir man daugiau 
nieko nebereikėjo, pakilau eiti, norėjau susimokėti, bet Chu-
lijas griežtai uždraudė apie pinigus net užsiminti: ne ir ne, 
dėkingas už drauge praleistas nuostabias akimirkas, tokie 
susitikimai... – jis, manau, kiek įsiteikdamas sušnabždėjo lyg 
man, lyg sau, tačiau nepabaigė... Mes ėjom tylėdami, dvelkė 
šiltas jūrinis vėjas, Chulijas pasisukęs vis nusišypsodavo ta 
atvira dar labai jauno ir, žinoma, naivaus žmogaus šypsena, 
kuriam viskas, taip pat ir visi privalomi patirti nusivylimai, 
tik prieš akis, ir man jaunuolio pagailo... Atsisveikindamas 
švelniai, veik nejuntamai glustelėjo skruostu, delnan įbruk-
damas popieriaus skiautelę su telefono numeriu, ilgai šildytą 
saujoj, jei vis dėlto panorčiau patirti „tuos įspūdžius“, nu-
silenkė ir dingo už durų. Ką dar tą pavakarę nufotografavo 
mano atmintis? Sunkią rūmų durų, už kurių išnyko Chuli-
jas, rankeną-belstuką, vitražinių langų košiamą vestibiulio 
prieblandą, laiptai ten viršun sukosi kaip milžiniškos sraigės 
kiaukuto įvijos, na, o viršų, žinoma, skalavo nurimę dangaus 
vandenys. Biutifulll, Chulijau, biutifulll... 

Eini taip... Lauki, kol nutiks tai, kas nutinka visose kelio-
nėse: nuo vaizdų nukris senas sukepęs tvarstis. Atkus nosis, 
ne tik šeimininkaujanti juslių puotoje, bet ir išvedanti per 
minų laukus. Sugrįš ir ausis apkurtins džiaugsmas, kad vėl 
esi savo gyvenimo viduje, o ne stebi jį iš šalies. Kad visi 
daiktai aplink vėl tikri, žmonės – neatspėjami, o pasaulis pil-
nas paslapties, ir kad tos paslapties užteks, kol būsi gyva. 

Basčiausi kojų nusvidintais šaligatvio akmenimis po vi-
duramžių gatvelių labirintus, tarpekliuose tarp pastatų. 
Balkonuose augo apelsinmedžiai ir krūmai. Kartais į tuos 
akmeninius gatvelių šulinius įkrisdavo aptrupėjęs vakaro 
saulės spindulys ir be garso ištikšdavo į dulkes... Staiga aš-
trus šarmo ir šviežių skalbinių gūsis – jie kabo tau tiesiai virš 
galvos ir laša. Ažūrinio balkono, nunerto vąšeliu iš metalo 
siūlo, atbraila sliuogė katė, grįžtelėjusi tarp šakelių į mane, 
sustingo ir nusišypsojo. Tai vis tos pavakarės stebuklai: spin-
dulys, svetimi skalbiniai, katė... 

Dar – senas smuikininkas iš Balkanų juodu švarku ir daug 
regėjusia skrybėle, griežiantis skersgatvyje „Karmen“ melo-
dijas. Rankoje, kuri vedžiojo stryką, tarp pageltusių smiliaus 
ir didžiojo, smilko cigaretė. Kaip, sustojau užhipnotizuota, 
nesiliaujant griežti, nesutrikdant melodijos nukrėsti pelenus, 
jau sugulusius į pieštuką? Tarp taktų? Tarp širdies dūžių? 
Jau augantis žemyn, saulėj išdžiovintais sausais raumenimis, 
su rūkstančia ta pačia tikriausiai vaikystėje tuoj po žinduko 
uždegta cigarete, sušaudyta, bet trečiąją dieną iš numirusiųjų 
prisikėlusia skrybėle, – neįsivaizdavau nieko nenugalimes-
nio ir nieko oresnio kaip tas Europos tarpuvarčių smuiko 
virtuozas. Į išskleistą futliarą raudona flanele, ta pačia, kuria 
„išklojami kaliošai“, jis priiminėjo jūsų smulkius, bet kaip... 
Kadaise taip Turkijoje, ūkininkų turguje, kuriame pirkdavo 
poilsiautojai užsieniečiai, tarp kalnų vaisių ir daržovių, kle-
gančių paukščių mačiau seną batų valytoją turką – archajiš-
kais įrankiais, kokiais jau šimtas metų niekas nebesinaudoja, 
jis darbavosi kaip kardiochirurgas savo instrumentais. Kai 
lininis, glamžytas, rich wrinkled, rusas ant paaukštinimo 
užkėlė savąją „Pradą“, klešnę pasitaisė ranka su „Rolexu“, 
kaustytu deimantais, rodyti prabangiam laikui, ne laiko pra-
bangai, ir per petį minioje kažkam riktelėjo aikštingu po-
no vaiko balsu: „Vera, smotri, tolko ne beri fuflo. Beri vsio 
iskliučitelno kačestvennoje. I iskliučitelno vkusniatinu“ 
(„vkusniacinu“), senis, nuvalęs batus, rusui numetė – ne-
svarbu, kad veiksmas buvo atvirkštinis ir iš tikrųjų jis pa-
ėmė – keletą grašių. Jie buvo iš jo lobyno – šimtmečių už 
nugaros ir visko šiame pasaulyje tikrosios vertės žinojimo 
kaip juodojo aukso: imk, sūneli, tau dar ilgas kelias eiti, gal 
tik ties savo proproproanūkiais jau kiek atsipūsi, jei labai 
pasistengsi, tau gali pasisekti... 

Eini taip... Miestas vakarėja. Žiebiasi gatvės žibintai ir 
langai. Nei iš šio, nei iš to prapliumpa lietus kaip siena, pro 
vandens strėles net neįžiūri nieko anapus gatvės, stovi po 
kažkieno stogeliu, laša už apykaklės, girdi, kaip namo vi-
duriuose barasi vyras ir moteris, temperamentingas antau-

sis, tuoj kitas, atsakomasis, kažkas dūžta, ridenasi laiptais, 
bet lietus baigiasi taip, kaip ir prasidėjo, tik žibintų šviesas 
apsupa spindulingos ūkanos ir gatvelėm atplūsta jūros kvė-
pavimas. Jūrą uoste užuodi, siauru šaligatviu imi leistis prie-
plaukos linkui. Kai taip rankove brauki namų sienas, vakaras 
tave apipila dovanomis, kas, kad viskas vogta, kaip dabar 
įprasta sakyti, nelegitimu: langai – pasauliai, langai – siuže-
tai, langai – tik pasuk laiką atgal, tapyk šešėlius ir spindinčią 
šviesą – gatavi vermerai, velaskesai ir gojos, infantai, infan-
tės, meninos, neūžaugos, tarnaitės...

...Kambaryje su kokline krosnimi, paukščio narveliu palu-
bėje, tiesa, tuščiu, už to vaizdo pro atviras duris dar kamba-
rio vaizdu su langu, už jo – horizonto žarija, moteris guldė 
pulką vaikų. Chaosas, skraidantys pagalviai, drabužiai ir 
žaislai, pūkai, moteris kilojo patalus: kol suguldydavo tris 
padaužas, kiti jai už nugaros vėl sukildavo ir imdavo siausti. 
Staiga mane pastebėjo nužydėjusios pienės galvutė su per-
šviečiama plaukų aureole, „pienei“ iš paskos – „piratas“ su 
akies tvarsčiu, mažieji nenaudėliai rodė į langą pirštais, tuoj, 
sukilę lovose, ištiesė kaklus ir kiti, išdarinėjo grimasas, kri-
zeno. Kur aš visa tai jau mačiau – moteris pavargusi lėtai 
atsitiesė ir tuoj atsigręš...

...Už drapiruotos gazinės užuolaidos vyras nurenginėjo 
moterį, stovėdamas už nugaros: nuvilko šlapią apsiaustą, 
dviem pirštais nutraukė šalį, tada apgniaužė sprandą, manau, 
šiek tiek lenkdamas žemyn ir spusteldamas, vyrai taip len-
kia, spusteli pareikšdami teises – valandos ar viso gyvenimo, 
paskui atsegė vėrinį, jai nematant pasvarino „iš akies“ sau-
joje, tada ėmėsi ilgo, iki pat sėdmenų, suknelės užtrauktuko. 
Kas jai galėtų būti tas vyras ir kas jam ta moteris – jis visą 
laiką nepaleido iš burnos cigaretės, perstumdamas iš vieno 
lūpų kampučio į kitą... 

...Jauna mergina, beveik mergaitė, su žaliomis guminėmis 
pirštinėmis iki alkūnių vaikštinėjo po senovinę virtuvę, visa 
siena ten nukabinėta rykais: žalvariniai puodai, keptuvės, 
prikaistuviai. Į stovą susmeigta peilių armija: pėstininkai 
ir generolai mėsai kapoti. Grindys – šachmatų lenta. Pro 
langą laukan sruvo geltona lyg šiltas medus vakaro šviesa 
ir nežinia iš kur – raudona, tarsi gyvenimas toje virtuvėje 
slapčiomis kautųsi su mirtimi, nors ten nieko tokio nevy-
ko – kasdienybė, įsibodėjusi buitis, ir tiek: mergaitė visus 
tuos puodus turėjo nušveisti, peilius – išgaląsti, o pupeles, 
žinoma, perrinkti ir atskirti nuo žirnių. Peilio, kurį ji laikė, 
ašmenys, atrodė, nusvidinti taip gerai, kad per kaklą pereitų 
kaip per sviestą, ir ji, nešdama jį per virtuvę, smakrą dėl visa 
ko prispaudė prie raktikaulio... Pastebėjusi mane, nusijuokė 
dideliais, kokie būna visų paauglių, dantimis, ir aš pagalvo-
jau: kas tu? 

Paskui užsižiopsojusi, nikstelėjusi koją, pasiklydau, nu-
sukau ne ten, jau ką moku, tai moku – pargriūti lygioj vie-
toj – teko porą kartų apsukti visą rajoną, kol radau katedrą, 
pasirodo, ji buvo čia pat, visai nebejaučiau laiko, kaip ir, 
atrodo, erdvės – užėjau. Kodylo kvapas, dar dūzgė vargo-
nai, nors mišios jau buvo pasibaigusios, ką tik sudilę ir pro 
gotikinius langus besileidžiančios saulės spindulių kolosai 
su amžinosiomis dulkelėmis, navose spragėjo žvakės, ir 
prieblanda rudo kaip senuosiuose paveiksluose su „rūsio“ 
apšvietimu. Miesto gausmas buvo toli, kitoje epochoje. Ku-
nigas ėjo tarp suolų, rinkdamas maldų knygeles. 

Staiga pro pagrindines duris įžūliai, su visa gatvės drasti-
ka ir akustika, įskriejo futbolo kamuolys. Šovė kaip įvartis... 
Netikėtumo ištiktam kunigui išsprūdo: „DIABLO!“ Ūmai 
atsigręžęs jis tikėjosi tarpdury užklupti kažką tokio, juk jau 
nesibodima įsilaužus ne tik naktį išmaukti šventintą vyną, 
Dievo Kūnu užsikąsti it bulvių traškučiais, o paskui išeinant 
dar begėdiškiausiai išžaginti aukų dėžutę... Tačiau tarpdury 
stovėjo tik vaikas – gal aštuonerių metų berniukas sukry-
žiuotomis petnešomis ir nusmukusiu kelnių klynu, apmiręs 
iš baimės ir sužavėtas savo smūgio. Atgijęs lyg gyvsidabris 
nėrė laukan. Išėjusi į gatvę ir aš mačiau, kaip tarpdury su 
kamuoliu ant delno pasirodo kunigas – dar jaunyvas džin-
suotas vyras, kaip jo šnerves masina vakaro kvapai, kaip jis 
kovoja su savimi, su tuo niekur neišnykusiu „diablo“ – pasi-
kaišyti sutaną ir atsivėdėjus spirti kamuolį aukštyn, į vaka-
rėjantį dangų, iššauti virš šio pasaulio, vis vienišesnio ir vis 
didėjančiu pagreičiu riedančio į savo pabaigą, iš visų plaučių 
surikti. Tačiau... Kartais, sėdint klausykloje, klausantis nuo-
dėmių banalybės – tos gyvenimiškosios fantazijos stokos, – jį 
apakindavo šviesa, ji nušvisdavo, kai jau nieko iš tos dienos 
nesitikėdavai, tiesa, patirtis ilgainiui išmokė nebesistengti už 
pinučių pamatyti veido, ir taip beveik neapsirinkamai žinai, 
ką ten pamatysi – kvailį, mūsų dienų nevykėlį ir autsaiderį, 
nė nenutuokiantį, kas yra veržlumas ir sėkmė, išpažįstantį 
„kantrų pasyvumą“, taip taip, kokį nors idiotą myškiną, o, 
jų dar pasitaiko. 

Ir t. t., ir t. t... 
Buvau „sunki“, taip bitės grįžta vakarop į avilį – kojomis, 

aplipusiomis būsimu medumi. Kai nusigavau iki prieplau-
kos, danguje, ore jau baigė tirpti plonyčiai dienos kaulai. Du 
vyrai sėdėjo prieplaukoje ant suoliuko ir, užmiršę viską ap-
linkui, ką tik praūžusį lietų, vėl išsiskleidę lentą, žaidė šach-
matais, tuoj nebeskirs juodųjų nuo baltųjų, jau dabar žaidžia 

pilkaisiais – bomžas ir inteligentas. Ten, kur baigiasi šali-
gatvis, veidu į jūrą, ištiktas euforijos, stovėjo nuogas vyras 
tik su juodais batais, jo penis slypėjo rainame linksmų spal-
vų kapšelyje, prilaikomame už kaklo užkabintų petnešų, – 
kadaise, kai buvau maža, tokius nerdavo nešiotis rašalinėms, 
kad rašalas neišsilietų kuprinėse. Klausiausi tolumoje uosto, 
nenutylančio nei dieną, nei naktį, kranų, takelažų, kransų, 
„aimanuojančių“ laivų korpusų – jei tik rūdims duotas bent 
koks balsas, jis niekur taip nesigirdi kaip uoste. Kartais, kaip 
dabar, rūdis išgirsti kirų balsuose. 

Praėjau rūmus, greičiausiai telegrafo, su plevėsuojančia 
valstybės vėliava, jos kraštai buvo vėjo suplakti į skutus. 

Praėjau prilytą batą. 
Toks vakaras, kai viskas sklidina ir išsipildę, baigta, tik 

nerimas, nepaaiškinamas nerimas, kad kažkas vejasi, ir tu 
niekur nepabėgsi, mynęs iš paskos pėda pėdon, jis, tasai, su 
kuriuo nesinori niekuo dalintis, nei pėdomis, nei lova, nei 
kiaušiniene, o jis tavo nori visko, – kvėpuoja tau į pakaušį. 

Pedras laukė... Vyras su laikraščio tūta, įsivaizdavau, tu-
rėjo būti kitoks – garbanotas, ilgaplaukis, kartu su plikės 
„mėnuliu“, tokie paprastai būna raiškaus temperamento, 
humoristai, šnekūs, nepakaltinamai užmaršūs, per skubą ir 
išsiblaškymą kleckuotais, o gal dar ir šių metų spaudimo 
raudoną vyną padegustavusiais lietpalčio skvernais, be to, 
numintais mažiausiai šešeto vaikų, žodžiu, žmogiškas ir šil-
tas, dar iš balso galėjo būti nokautuojančio žvilgsnio macho 
su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, bet šis... Že-
mas ūgis, per trumpas lietpaltis, džinsai išduobtais keliais, 
guminiai sportbačiai, tamsiai mėlyna kepurėlė su snapeliu, 
nusmauktu ant akių, ir užrašu „Boston Red Sox“ su išsiu-
vinėta pora sukryžiuotų puskojinių, iš po kepurėlės skysti, 
sakytum, butaforiniai plaukai. Pinčiukas! 

Kai prisiartinusi pasisveikinau, jis, nusisukęs į jūrą, nė ne-
grįžtelėjo. Na, šnekučiuotis tokia maniera, stovėdami šonu, 
nežiūrėdami į pašnekovą, bet matydami jį visais rakursais, 
mėgsta režisieriai ir fotografai, gal jis koks fotografas, pa-
maniau. O gal čia ne tas? 

– Vėluojam, senjora?.. – tas pats kimus balsas iš telefono, 
ta pati ironija... Tik staiga nuojauta, kad toks balsas labiau 
nei kieno nors kito gali būti – kriminalinės praeities, n-ojo 
teistumo, sifilitikų (paskutinės stadijos)... – Trisdešimt sep-
tynios minutės... 

–  Jūs pedantas, Pedrai?.. – dar bandžiau juokauti, aišku, 
nevykusiai, o galvoje tuo metu jau, kaip žmonės sako, ėmė 
kruštis triušiai: krantas toli, vaikštinėjančių ten nė vieno, jau 
nuėję ir šachmatininkai, ir nuogas vyras. Čia – tik jūra, tu ir 
tipelis. 

– ...ir šešios sekundės, septynios, aštuonios, devynios... – 
Pedras po kepurės snapeliu, nusiteikęs, regis, filosofiškai, 
pakėlęs smakrą, kaip įsivaizdavau, pro siaurus akių plyše-
lius, sulig kiekviena sekunde laikraščio tūta bilsnodamas sau 
į delną, žvelgė į horizontą manęs nė nesiklausydamas. 

– Bet...
– Bet mes vėluojam visur ir visada, ką? 
– Pedrai...
– Pedrai Pedrai... – jis maivydamasis ironizavo. – Pedras 

aš jau seniai, labai seniai, so what, señora? 
– Matot... 
– A, žinau, jums, einant čia, pamušė koją akmeniu?
– Koją? Akmeniu? 
– Neapsimeskit kvailele, nukritusia iš dangaus, rašytojams 

tai nedovanotina. Bet tu, atrodo, prasta rašytoja, ką? 
Bandžiau nuryti prie gomurio pridžiūvusią seilę... 
– Kalbu apie žmones, kuriuos tu sutikai, – tasai kimus bal-

sas kas žodis darėsi vis valdingesnis, keistai derantis prie 
skystų, jau neabejojau – priklijuotų, plaukų, išlindusių iš po 
kepurėlės ir kedenamų vėjo, išaugtinio lietpalčio, mokykli-
nių sportbačių, visos tos tipelio išvaizdos, tokie tipeliai – esat 
pastebėję? – atsiradus reikalui išnyksta plyšyje tarakonams 
slėptis, susilieja su siena, šaligatvio plytelėmis, tirpsta ore. – 
Bet labiausiai tave pačią, kurią tu, vaikščiodama tais skers-
gatviais, sutikai. Ir susitinki kasdien, bet apsimeti, kad tu – tai 
ne tu, skubi apsilenkti. Aš stebiu tave... 

Stebiu tave... Kai taip, kaip dabar, pergnyba baimė, kas į 
galvą ateina pirmiausia? Kad tokia stovėsena profiliu, ne-
žiūrint į pašnekovą, yra būdinga ne tik režisieriams ir fo-
tografams. Ir – kitai profesijai... O, ji gerai, kaip reta kas, 
pažįstama mums, posovietico. Gali sakyti – kaulų čiulpuose. 
Kad ir ką ta profesija vilkėtų, mados, aišku, klauso laiko vė-
jų, jos visų laikų uniforminis rūbas buvo ir bus – šešėlis. 
Nesiglamžantis, nespūrantis, nedylantis, atsparus viskam, 
net napalmui, neretai – kaip Lietuvoje ir visame pasauly-
je numylėto Vladimiro Putino atveju – priaugantis nenu-
sivelkamai. Tik dydį pataikyk: S, M, L ar XL. Slaptosios 
prieblandos manufaktūros šešėlius dieną naktį audė, siuvo, 
grūdino (pilkumą it plieną) ir toliau, nemažindamos gamybos 
mastų, tik didindamos, audžia ir siuva visokių dydžių – S, M, 
L, XL, XXL, XXXL... Aš visada bijojau tų mažų, vilkin-
čių S-ais. Turbūt todėl, kad mano mama bijojo „pirdžių“, 
S-ai juk jos jaunystės laikais dar išvis nebuvo išrasti...  

Suvyniok ugnį į popierių
Atkelta iš p. 1

Nukelta į p. 9
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JUAN CRUz

Gabo žvilgsnis į tolį

Naktys. Ten, kur stovėjo Gabrielio Garcíos Márquezo 
lopšys, Arakatakoje, nebėra nieko, net tuštumos. Jei eisi vie-
nas, praeisi pro tą vietą, lyg ji nuo neatmenamų laikų būtų 
tik niekam nereikalingo akmens gabalas. Bet staiga į tą vietą 
beda pirštas:

– Ten gimė Gabito, ten stovėjo lopšys.
Ir tada tuštuma įgauna formą, pasidaro konkreti, virsta 

vieta, kuri, nors ir neegzistuoja, turi pavidalą, lyg skaitytum 
apie ją romane. Jo paties sukurta legenda apgaubia tą erdvę, 
ir tuomet jau vaizduotė prišaukia telegrafininką, Gabito ma-
mą, senelius ir knygas, o namas, kuriame gimė „Šimto metų 
vienatvės“ autorius ir kuris iki tol legendiniame žemėlapyje 
dar buvo apgaubtas rūko, ima panėšėti į stovinčius jo roma-
nuose. Vaizduotė ir faktai, tikrovė ir pasakojimas.

Ir viskas tik todėl, kad žvelgei į tuštumą, o namų prižiū-
rėtojos pirštas staiga atgaivino šitos sustingusios vietos praeitį – 
vietos šalia didžiulių medžių, užimančių dalį kiemo ir vis 
dar tokių pat vaiduokliškų kaip ir tais laikais, kai čia gyveno 
Gabo šeima, o jis pats dar buvo vaikas.

Netikėtai toje tuščioje erdvėje, kurioje nieko nėra, pasiro-
do moteris ilgais žilais plaukais, ji išnyra lyg koks vaiduo-
klis iš šito tuščio namo gilumos. Jei būtų užėjusi audra, ji 
tą audrą būtų sustabdžiusi vien savo žvilgsniu, giliu ir abe-
jingu, – kaip ir tų moterų, kurių portretus nutapė Gabrielis 
García Márquezas. Jai praėjus pro šalį lieka jausmas, kad ji 
kažkokio vidinio uragano, kuriam vardą galėjo sugalvoti tik 
Gabo, dalis.

Reikia paklausti jos vardo, sužinoti, kas ji tokia. Pirštu ro-
danti mergina žvilgtelėjo į arogantiškai nueinančios moters 
nugarą ir tarė, lyg tarp kitko:

– Soledad Noches*.
Toldama ji atrodė lyg naktis, judanti į niekur; tiesą sakant, 

nemačiau, kad būtų išėjusi pro kokias nors duris, atrodė, tar-
si ir toliau sklandytų tarp mūsų ore. O kai išėjome į dulkėtą 
gatvę ir patraukėme takeliu palei tvenkinį, kur kažkada gulė-
jo (ir vis dar guli) priešistoriniai Garcíos Márquezo žymiau-
sio romano akmenys, pamatėme vyrą, besisupantį dailiame 
mediniame krėsle. Jis rūkė ilgą karibietišką cigarą ir vilkėjo 
baltais marškiniais bei anglies juodumo kelnėmis. Pirštu ro-
danti mergina pasakė:

– Tai Nelsonas Nochesas, Soledad brolis, buvęs Arakata-
kos meras. Juodu buvo draugai su Gabo, arba Gabito, kaip jį 
čia vadino. Jau daug metų Arakatakos telegrafininko sūnus 
nebuvo lankęsis savo kaime, bet Nelsonas, žvelgdamas į to-

lį, mėgaudamasis cigaru ir besisupdamas krėsle, apgaubtas 
gatvės karščio ir dulkių, vis dar kartodavo: „Gabito? Vakar 
čia buvo, lošėm kortom.“

Paskui nuėjom apžiūrėti ledo, kur Garcíos Márquezo se-
nelis buvo nusivedęs savo anūką, ir taip paliko jo atmintyje 
vieną ryškiausių metaforų, paženklinusių jo kūrybą. Ten bu-
vo ledo tuštuma. Mano palydovė vėl bedė pirštu:

– O ten ledas.
Arakatakoje apie viską kalbama esamuoju laiku, kaip ir 

romane „Šimtas metų vienatvės“. Ledas yra, Gabo buvo 
vakar, Soledad tebevaikštinėja, lyg braidytų po puslapius, 
kuriuose skraido tikri netikros istorijos personažai, gimę (ir 
gyvenantys) Arakatakoje.

Dienos. Yra tokia nuotrauka, kurioje Gabrielis García 
Márquezas apsivilkęs mėlynu kombinezonu, daugelį metų 
buvusiu jo darbiniu drabužiu. Į gatvę – su raštuotu švarku ir 
auliniais batais; darbe – basas vyras su kombinezonu prie-
šais rašomąją mašinėlę.

Jo kompanionas toje nuotraukoje – Juanas Carlosas Onetti, 
laikantis iki pusės nurūkytą cigaretę. Abu susimąstę, García 
Márquezas atrodo toks, koks yra, toks, koks liks šalia jo bu-
vusiųjų atminty, – žmogus, kuriam rūpi ir kuris klausinėja. 
Jo žvilgsnis – liūdno žmogaus, kuris klausydamasis kitų at-
rodo taip, lyg būtų iš kito pasaulio, lyg būtų ką tik pažadintas 
ir sugrąžintas į realybę.

Stokholme, per visą tą šurmulį, kai jį supo šimtai su juo 
švenčiančių kolumbiečių ir daugybė iš Kolumbijos ir Barse-
lonos atsiųstų gėlių, jis atrodė patenkintas visu tuo rumbos 
ritmu. Ir vis dėlto jo žvilgsnyje visuomet būta kažin kokio 
liūdesio, jo atspindžių yra ir nuotraukoje su Onetti.

Lyg būtų apniukusi diena ar jo galvoje būtų sukęsis kaž-
koks neišspręstas klausimas, sielvartas, García Márquezas 
buvo visąlaik apsuptas to jausmo. Tas pats jausmas ryškus 
ir toje garsioje nuotraukoje, kurioje jis dar jaunas žurnalis-
tas ir kažkur, gal Barankiljoje, kalba telefonu. Gabo netu-
rėjo juoko užtaiso, bet visada turėjo klausimų; aplink jį kiti 
juokdavosi, o jis tik žiūrėdavo, ir jo žvilgsnis visada būdavo 
nukreiptas į begalybę.

Tie, kurie atkreips dėmesį į jo žvilgsnį (netgi tada, kai iški-
ša liežuvį (garsioje Indiros Restrepo nuotraukoje) ar kai plo-
ja savo draugams (Álvaro Mutisui, Carlosui Fuentesui…), 
pastebės tame žvilgsnyje liūdesio, kurį jam siuntė gyveni-
mas, ženklų. Taip buvo tol, kol galiausiai, atminčiai visai su-
menkus, jis vėl susigrąžino jaunuolį, kurį savyje nešiojosi, ir 
pradėjo elgtis taip, lyg nebeturėtų jokių skubių reikalų, jokių 
siužetų, jokių neparašytų straipsnių ir romanų, nieko, netgi 
nepasiekiamo horizonto. Lyg metai (ir laikas bei viskas, ką 
šis atsinešė su savimi) būtų sustoję, kad daugiau nebereikėtų 
jų įvardinti.

Tada jis pasidarė rūpestingas ir laisvas, vis siūlė savo 
pagalbą ir nuolat šypsojosi. Panėšėjo į vaiką, apie kurį pa-
sakojo savo vaikystės prisiminimuose, visada stengėsi būti 
kuo svetingesnis šeimininkas, netgi tiems, kurie gyveno su 
juo. Skambindavo telefonu, kad parūpintų svečiams ledo, ir 
stengdavosi dalyvauti pokalbiuose, į kuriuos įsiterpdavo, kai 
tik susigaudydavo, apie ką kalbama, pasakydamas ką nors, 
kas jam atrodė tinkamiausia tą akimirką.

Paskui išeidavo laukan atsisveikinti su mumis ir toliau 
šnekučiuodavosi, o pokalbis dažniausiai prasidėdavo taip: 
„Prieik arčiau...“ Jau tada Gabo tai tardavo su šypsena, lyg 
lauktų, kad aplinkiniai jam pasufleruotų, apie ką kalbama, 
jis jau nebeklausinėdavo apie politiką ar Ispaniją, ar bendrus 

draugus. Nuolat kartodamas klausimus, jis vis tiek liko be 
atsakymų, bet jo veidas pralinksmėjo, lyg būtų begrįžtąs ar-
čiau žemės, galbūt į tą vietą, kur jo kasdien laukė Nelsonas.

Arakatakos vakarai. Vieną tokių vakarų Mercedes, jo 
žmona, mus nusivedė į karibietiškų ritmų barą. Buvo toks 
dėmesingas, lyg nieko daugiau pasauly nebūtų buvę. Jo ran-
kos, jau paženklintos amžiaus dėmių, kaip ir pirštai, judėjo 
pagal ritmą ir kartais jis atsilošdavo kaip ir tose nuotraukose, 
kuriose, galima justi, jis laukia, kol jo ko paklaus. Lyginant 
su ta nuotrauka, kurioje šalia jo Onetti, ir su daugybe kitų, 
buvo akivaizdu, kad tąkart jis šypsojosi taip, lyg būtų šo-
kęs Arakatakos dulkėtų dienų laikais. Juokas. Ir tūkstančio 
demonų vertas drovumas. Sykį, praėjus kiek laiko, jis pa-
skambino man į Bogotą. Vienas jo geras draugas tikėjosi jį 
prikalbinti perskaityti pranešimą viešame knygos pristaty-
me. Netgi oficialiai jį įrašė tarp organizatorių.

García Márquezas tiesiog sprogo pykčiu. Jis juk nekalbąs 
viešai, nežinos, ką sakyti! Vieną kartą Madride perskaitė ap-
sakymą, – viskas! Ir per pokalbius leisdavo šnekėti kitiems, 
jis pats tik įterpdavo (kaip sakydavo Jorge Luisas Borgesas 
apie save) išmintingas pauzes. Tai nebuvo apsimestinis dro-
vumas, jis buvo tikras, tarsi kokia įgimta liga.

Kad pralaužtų ledus, savo pirmuose namuose Barselonoje, 
Kaponatos gatvėje, jis buvo įrašęs juoką, kuris automatiškai 
pradėdavo skambėti, kai kas įžengdavo pro duris. O paskui 
jau būdavo nuo ko pradėti, ir pokalbis rutuliodavosi, lyg jie 
su svečiu jau būtų valandų valandas kalbėjęsi.

Jau susirgęs vėžiu, buvo atvykęs į Madridą. Nukamuotas 
chemijos, miegodavo vos ištaikęs progą ir nuolat snūduriuo-
davo. Vieną tokį kartą lydėjome jį į Madrido kalnus – ve-
žamas automobiliu, jis miegojo, kol nuvyko į vietą, kur jo 
laukė žurnalistikos studentai – jiems turėjo papasakoti apie 
savo reportažą „Noticia de un secuestro“ („Pagrobimo nau-
jienos“). Atrodė palaužtas laiko skausmo ir sielvarto, gal 
netgi liūdesio, kurį sukėlė suvokimas, kad jis visų vyriau-
sias; visgi Gabo tebebuvo geriausias iš žurnalistų, taigi at-
sisėdo tarp jaunuolių ir pradėjo pasakoti. Būtų galėjęs šimtą 
metų kalbėti apie žurnalistiką, tarsi žurnalistika būtų buvusi 
vienatvės priešingybė.

Kartą mačiau jį po jo agentės Carmen Balcells langais 
Barselonoje. Ir ten žvelgė nuotraukose jau matytu žvilgsniu. 
Norėdamas užkalbinti pasakiau, kad būtų gerai kada nors 
dar paimti iš jo interviu: „Nenoriu numirti, negavęs iš tavęs 
interviu.“ Atsakymas atskriejo įprastai greitai: „Tai nemirk.“ 
Jis nemėgo dalinti interviu, nes jam patiko uždavinėti klau-
simus.

1981-aisiais, kai jau buvo parašęs savo legendinę knygą, 
„Paris Review“ nusiuntė Peterį H. Stone’ą paimti iš jo inter-
viu. Stone’as paklausė, ką jis veikia, o šis jam atsakė: „Esu 
visiškai įsitikinęs, kad dar parašysiu geriausią savo gyveni-
mo knygą, bet nežinau, kokia ji bus nei kada ją parašysiu. 
Kai kažką tokio jaučiu, – o jau kurį laiką jaučiu, – stengiuosi 
būti labai susikaupęs, kad galėčiau tą kažką pagauti, kai tik 
prisiartins per reikiamą atstumą.“

Gali būti, kad tas ilgesingas žvilgsnis į tolį visad ir buvo 
tos nuojautos padiktuotas susikaupimas belaukiant to kažko. 
Bent jau turėjo toks būti nuo tada, kai Gabo parašė savo ne-
pakartojamą romaną.

„El País“, IV.17
Vertė Vaida Bitinaitė

* isp. soledad – vienatvė, noche – naktis.
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Gabrielis García Márquezas savo namuose Meksike. 2003. 
indiros Restrepo nuotrauka
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Skolų knygelė f generacijai (10)
Gegužės 4 d.

1890 m. gimė Jurgis Savickis, lietu-
vių diplomatas ir modernistinės krypties 
rašytojas (m. 1952).

Bene tiksliausiai apie Savickį „Trečia-
me fronte“ 1931 m. yra rašęs Valys Draz-
dauskas: „Savickis perdėm prašmatnus, 
ne paprastas, bet ceremoniškas, su uode-
gaitėm ir su panašiais blogo tono pada-
rais. Žodžiu, stiliuje de bonne campagnie. 
Dažnai nesupranti, su kuo turi reikalą: ar 
su menininku, ar komediantu. Perdėm pa-
linkimas prie butaforiško, prie navatno, 
prie nenatūralaus. Vietoj kraujo – burokų 
rasalas. Savickis didis tik suktumu.“ Eks-
travagantiška šeimos istorija: vedybos su 
kitataute, konfliktai dėl meilužės – kaž-
kas ne visai tipinio tuometinių lietuvių 
rašytojų kontekste. Ir, žinoma, įvaizdis su 
katiliuku, smarkiai išsiskiriantis rašytojų 
portretų galerijoje. Sūnus tapytojas Au-
gustinas Savickas atsiminimuose liudija, 
kad tėvas nemėgo sėdėti su menininkais, 
politikieriais ir biznieriais „Konrade“; bu-
vęs ne pozų žmogus. 

Gegužės 5 d. 
1969 m. mirė poetas, prozininkas, ver-

tėjas Teofilis Tilvytis (g. 1904).
Itin dviprasmiška, margos biografijos as-

menybė; kinematografiškiausia jos dalis – 
gimnazijos metai Utenoje, kai šapirografu 
leistas literatų laikraštėlis, dainuota ope-
retėje ir „mandrai“ šėliota. „Ištremtas“ ne 
tik iš gimnazijos, bet ir iš Utenos – rodos, 
už ateizmo proveržius referate ir laikraštė-
lyje. Į avangardizmą pretenduojantys eilė-
raščiai – nei Majakovskio, nei Bukowskio 
stiliaus. Ypač kairiesiems šiandien patiktų 
jo poetinis antiklerikalizmas, jeigu nuo jo 
būtų nubrauktos dulkės. Parodijų knygos 
„Nuo Maironies iki manęs“ pretenzija at-
pažįstama ir šiandien: ritualizuotai nuvai-
nikuoti autoritetus (Dieve, koks vis dėlto 
tai nuobodus užsiėmimas). 

Gegužės 7 d.
1942 m. gimė išeivijos mokslininkė, li-

teratūros tyrinėtoja Violeta Kelertienė.
Kovo mėnesio „Metuose“ Aušra Jurgu-

tienė, užsimindama, kad traumos teorija 
veda ir prie postkolonializmo problemų, 
kalbasi su Violeta Kelertiene, kuri kons-
tatuoja: „Išeivių problemas geriau supra-
tau tada, kai atsirado traumos teorija. Visi 
išeiviai dėl priverstinio pasitraukimo iš 
Lietuvos buvo traumuoti. Tai juos pada-
rė tokius, kokie jie buvo. Jie gyveno sa-

vo pačių sukurtuose getuose – ir fizine, ir 
dvasine prasme.“ Pokalbis nebanalus ir 
asmenybė simpatiška. Nors traumos teo-
rija man kelia abejonių dėl to, kad, ja įti-
kėjus, baisiai sunku kvalifikuoti ribas tarp 
išorinės ir imanentinės traumos. 

Tą abejonę sustiprino Viktoro Geru-
laičio laida, kurioje jis klausė Mindaugo 
Nastaravičiaus: „Kodėl jūs neemigravo-
te?“ Bijau, šiuo atveju irgi tektų kalbėti 
apie traumą (bet ne Mindaugo).

Gegužės 26 d. 

1859 m. mirė Karolina Praniauskaitė, 
žemaičių poetė ir vertėja (g. 1828).

Apie Karoliną Praniauskaitę įprasta gal-
voti kaip apie poetę Baranausko šešėly: 
norėčiau sulaukti monografijos, kurioje 
išaiškėtų, kad būta kiek kitaip. O dar ge-
riau – meninio filmo, kuris būtų įdomesnis 
už „Blindą“. Vien ko vertas romantizuotas, 
nelabai tikroviškas epizodas, kai, grįžęs iš 
dvasinės akademijos į Uteną pas širdies 
seserį, Baranauskas jau randa tik žemės 
kauburėlį. Nors gal geriausia, kai filmai 
sukami skaitančiųjų galvose. Mirė tris-
dešimt vienų, jaunesnė už dabartinę ma-
ne; džiovos požymių atsirado vaikystėje. 
Nuo septynerių rašė eilėraščius, vyresny-
sis brolis stačiai kovojo su „poetomanija“, 
šaipydamasis iš jos jautrumo. Galbūt tik 
pagreitino ligą; troškimo rašyti nenustel-
bė. Kitas brolis, Otonas, kunigas ir Motie-
jaus Valančiaus sekretorius, vėliau skatino 
rašyti ir rūpinosi leidybos reikalais.

Gegužės 27 d.
1902 m. gimė Stasys Santvaras, po-

etas, publicistas, dramaturgas, lietuviš-
kų operų libretų autorius, operos solistas 
(m. 1991).

Aptikau Vytauto Kubiliaus straipsnį 
„Stasys Santvaras“, kuriame taip referuo-
jamas vienas draminis Santvaro veikalas: 
„Tik pjesėje „Moterų santarvė“ (parašyta 
1943 m.) teigiamoji programa – „aš tikiu, 
kad mūsų laikų moteris gali ir save, ir visą 
žmoniją perauklėt“ – palydima komiškų 
scenų ir komiškų dialogų. Jaunos archi-
tektės teatro rūmų projektas pripažįstamas 
pačiu geriausiu, bet negali būti užbaigtas 
ir realizuotas be vyro pagalbos. O femi-
nisčių sąjunga neįsileidžia vyrų į savo 
tarpą, niekindama jų padermę. Feministės 
kaltina šių laikų vyrus, kad jie „pavirto 
žudikais ir žvėrim“, kad atima iš moters – 
„pasaulio motinos“ – jos vaikus ir nužudo, 
kad trukdo moterims atlikti „didelių dar-
bų ir žygių“. Bet paslapčiomis feministės 

ieško meilužių. Pjesės komizmas grin-
džiamas programinių šūkių ir konkrečių 
veiksmų kaktomušomis.“ Aišku, iš karto 
susidomėjau. Feminizmo recepcija vyrų 
kūryboje – ne toks ir dažnas reiškinys. 
Pjesę (dekonstrukcijos sumetimais) galė-
tų pastatyti „Feministinis Frontas“ ar kiti 
mieli idėjiniai saviveiklininkai.



1956 m. gimė Aušra Jurgutienė, lite-
ratūros tyrinėtoja, humanitarinių mokslų 
daktarė, profesorė.

Naujoje Aušros Jurgutienės monogra-
fijoje „Literatūros suvokimo menas. Her-
meneutikos tradicija“ (LLTI, 2013) – ir 
skyrelis pavadinimu „Vinco Mykolai-
čio-Putino versija“, kuriame racionaliai 
paaiškinta, kaip Putinas, rašydamas diser-
taciją iš Vladimiro Solovjovo teurgijos, 
ją (nesąmoningai?) paneigia. Pagaliau 
kritikuojama ir gražbyliaujanti Putino 
humanistinės meno teorijos retorika; tur-
būt pirmas atvejis kultūroje. Bet man dar 
įdomesnis skyrelis apie Vandą Zaborskai-
tę, kuriame jos knyga „Eilėraščio menas“ 
akcentuojama kaip nauja interpretacijos 
kryptis, pamynusi vulgarų propagandinį 
literatūros sociologizavimą. Pati Jurgutie-
nės monografija – titaniškas darbas; sunku 
ir įsivaizduoti, kad vienas žmogus gali ap-
rėpti tiek teorijų.

Gegužės 30 d.
1933 m. gimė poetas, vertėjas Jonas 

Juškaitis.
Nepaliauju stebėtis neįprasta Juškaičio 

poetine vaizduote, kuri man atrodo ne-
sąmoningai erotiška. Pavyzdžiui, repre-
zentacinis eilėraštis iš rinkinio „Mėlyna 
žibutė apšvietė likimą“: „Vilnis viršūnėj 
auksu plykstels, / Ji, mėlyna, dejuoja. / Oi 
žeme! Tarp žvaigždynų klyksmas / Išdil-
do raukšlę juodą. // Duok mėlyną žibutę 
pirmą: / Tegu apšvies likimą.“ Gaivalų 
jungtis, intymumą rezonuojanti akustika 
(nors tasai klyksmas, kaip numanoma, 
gulbių) – atsiribojant net nuo to, kad ma-
no ir jaunesnėms kartoms Juškaičio retori-
ka gali kelti įtarumo dėl šiandien jau kiek 
pakitusios kalbos: net ir vien formaliai 
žvelgiant,  jaustukai ir šauktukai poezijoje 
beveik išnykę. 



1884 m. gimė Vosylius Sezemanas, 
filosofas, vertėjas, kritinio realizmo at-
stovas, filosofijos profesorius (m. 1963).

Norėčiau dabar paskaityti Sezemano 
„Estetiką“ ir iš naujo persvarstyti grožio 
sąvoką: ar tikrai visiems būdingas esteti-
nis nusistatymas, kuris padėtų bent dėl šio 
to susitarti. Zaborskaitė „Autobiografijos 
vietoje“ perpasakoja Eugenijaus Meškaus-
ko prisiminimus, veikiausiai jau po grįži-
mo iš lagerio (Sezemanas 1950 m. buvo 
apkaltintas antisovietine veikla ir ryšiais 
su sionistinėmis organizacijomis, ištrem-
tas į Sibirą): „Parašiau vienai studentei 
penketą iš logikos, nors nelabai girdėjau, 
ką ji pasakojo; ji buvo nepaprastai graži ir 
aš tik žiūrėjau į jos grožį, negirdėjau, ką ji 
sakė, bet parašiau penkis.“ Šiandien skai-
tančiajai feisbuko generacijai akivaizdus 
būtų tik seksizmas; man ne, man supran-
tama toji klaida, neteisingumas ir silpnu-
mas. Estezės nuodai, gyvybingesni už 
silpnaraumenį politinį korektiškumą. 



Laidoje „Ką man skaityti“ kalbinamos 
merginos, skaitančios viešajame transpor-
te, – viena, netgi labai apsiskaičiusi, suma-
niai referuoja, ką sužinojo iš knygos apie 
kiną. Kitai, poetei, gyvenančiai Londone, 
dingojasi, kad žmonės metro neskaito to, 
kas jiems iš tikrųjų įdomu (pavyzdžiui, 
detektyvų), o skaito, tarkime, Dostojevskį, 
kuris juos reprezentuoja kitiems kaip tau-
resnius ir intelektualesnius. Pagalvojau – 
juk Dostojevskis irgi yra ne kas kita, kaip 
dvasingi detektyvai, kuriuos skaitė dau-
gybė Sovietų Sąjungos piliečių (nebuvo 
tiesiog kitų pramogų), tačiau tai, manding, 
nepridėjo jiems nė gramo taurumo. Kai 
neseniai važiavau autobusu, šalia angliškai 
kalbėjosi studentės iš Filologijos fakulteto 
(tikriausiai mainų programa ar pan.). Vie-
na jų, malonios, mažumėlę bohemiškos 
išvaizdos, guodėsi: „Man reikės perskai-
tyti šešis šimtus puslapių... „Idioto“. O 
paskui dar reikės skaityti „Aną Kareniną“ 
ir „Nusikaltimą ir bausmę“. Nežinau, kada 
spėsiu.“ Mintimis nevalingai grįžau į pri-
siminimus, kaip antrame kurse, kai ėjome 
rusų literatūrą, naktimis rijau visą Čecho-
vą (nors nemažai ką buvau skaičiusi moky-
kloje; Dostojevskio su Tolstojumi – visus 
esminius kūrinius). Paryčiais nusnausda-
vau kokias keturias valandas ir eidavau į 
paskaitas. Buvo nuostabūs laikai, nereikė-
jo antidepresantų.

-gk-

Trumpas pasiaiškinimas
Iš bendros visa apimančios intertekstualumo teorijos, 

o turbūt dar pirmiau ir labiau iš kokio Borgeso prakti-
kos žinome, kad šiais laikais kone visi tekstai anksčiau 
ar vėliau pasirodo besą kokių nors kitų tekstų perrašai ar 
prierašai (PP). Arba veikiausiai: ir tie, ir tie. Labiau ar 
mažiau kūrybingi ar visai nekūrybingi. Tyčiniai ar netyči-
niai. Perifrastiniai ar tiesiog „citatiniai“.

Prierašus lietuvių literatūroje sistemingiausiai ir labiau-
siai išgrynintu pavidalu, net paversdamas juos savitu po-
ezijos žanru, išplėtojo Kazys Bradūnas. „Prirašinėdamas“ 

prie Senojo Testamento, prie Evangelijos pagal Joną, prie 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“, Bradūnas tam ti-
kra dalimi ir „perrašinėjo“. Mat prierašas sykiu neišvengia-
mai yra ir bent šioks toks perrašas, o perrašas – prierašas.

Kita vertus, kiekvienas skaitymas, jei jis sąmoningas, 
ypač jei kūrybingas, produktyvus, vienumet virsta ir 
nauju prierašu, ir nauju perrašu. Nes nėra ir būti negali 
idealiai adekvačios atitikties tarp teksto ir jį suvokiančios 
sąmonės. Nėra net skaitant kokius nors griežtus juridinius 
paragrafus, ką jau bekalbėti apie bent kiek semantiškai 
laisvesnius ar visai laisvus tekstus. Tokius kaip literatūra, 
poezija.

Kazio Bradūno ir Jono Biliūno PP
XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje vienas miesto 

vaikas, bet jau būdamas dvidešimt kelerių metų jaunuo-
lis, pateko į kaimiško bulviakasio talką. Buvo priskirtas 
nešioti krepšius ir pilti iš jų bulves į maišus, kurių vieno 
dugnas pasitaikė išdilęs ir įplyšęs. „Įklok į dugną bulvie-
nojų, tai bulvės neišbyrės“, – tradicinį patarimą kone cho-
ru jam išsakė agrarinė karta. „O kas tie bulvienojai?“ – su 
nuoširdžiu nežinojimu balse, akyse ir visoje tvirtoje ur-
banistinėje povyzoje perklausė jaunuolis, perrašydamas 

Prierašai ir perrašai

Nukelta į p. 6
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Nimfomanė

Dauguma kalbėtojų apie Larso von Triero „Nimfoma-
nę“ skuba pabrėžti – tai nėra pornografinis filmas. Viena 
vertus, kur buvęs, kur nebuvęs tose kalbose šmėsteli nu-
sivylimas, kita vertus, vaikiška nuostata – suprask, jeigu 
tai būtų pornografinis filmas, mes apie jį nekalbėtume, net 
jeigu tai būtų neįtikėtinai geras pornografinis filmas. Mat 
pornografija, pagal apibrėžimą, turėtų kelti žiūrinčiajam 
susijaudinimą. Kaip rašytų recenziją toks sujaudintasis, 
kaip jis išlaikytų savąjį mokslinį šaltį? Ne veltui kalbant 
apie „Nimfomanę“ vengiama vartoti žodį „patiko“ – jis 
skambėtų kažkaip nekorektiškai.

Taigi mokslingas žiūrovas būtų linkęs laikytis aseksua-
laus Seligmano, kuris klausosi nimfomanės Džo istorijos, 
pozicijos. Tiesa, Seligmanas ne tik klauso, jis ir normali-
zuoja – vis iš naujo pabrėžia, kad Džo gyvenimo istorija 
nėra amorali ir jos prigimtis toli gražu nėra demoniška. 
Negana to, jis įnirtingai ieško Džo patirties analogų tose 
kultūros srityse, kurios nėra tiesiogiai siejamos su sek-
sualumu – žvejyba, muzika, matematika, kas tiktai no-
rit. Taigi Seligmanas gina Džo gyvenimo istoriją, viena 
vertus, remdamasis sąsajomis, kita vertus, gyvu įrodymu, 
kad štai bent vienas klausytojas klausosi ir nešiurpsta. Tai 
nėra joks griežtai mokslinis Džo normalumo (atitikties 
natūraliai žmogiškai prigimčiai ar apskritai fundamenta-
liems pasaulį valdantiems dėsniams) įrodymas – veikiau 
tai yra terapeuto, kuris siekia padėti, strategija. Jeigu 
prisimintume kiek ankstesnį Triero depresijos trilogijos 
filmą „Antikristas“, jame irgi manipuliuojama tam tikru 
terapiniu (arba tiksliau – pseudoterapiniu) santykiu. Visgi 
ten taikytas gydymas buvo ne tik neefektyvus, bet ir iš es-
mės netaisyklingas. Gydyti vaiko netekusią žmoną imasi 
vyras, beje, ir pats išgyvenantis tą patį gedulą. Negana to, 
jų terapija neturi jokios struktūros ar rėmo, taigi gana na-
tūraliai išsigimsta į tikrą orgiją miške, kur kalba gyvūnai 
ir demonai, o finale triumfuoja tragikomiška destrukcija. 
Užtat Seligmanas kur kas subtiliau padeda savo ligonei ir 
didžiausias to įrodymas yra tai, kad įpratusi save niokoti 
(iki kraštutinių mazochizmo apraiškų) ir netgi pokalbio 

su Seligmanu pradžioje tik ant savęs ir savo netikusios 
prigimties kaltę vertusi Džo išties pasikeičia. Finale ji tiek 
pažengusi, kad tampa pajėgi kaip reikiant supykti net ant 
paties pono Seligmano – jį nimfomanė tiesiog nušauna. 
Visgi nušovimo momentą mes tik girdime, jam išplaukiant 
į pusiau realybės sferą. Taigi ši scena atrodo kaip pačios 
Džo fantazija, kurioje ji ryžtingu judesiu nukerta paskuti-
nę priklausomybės šaką ir patraukia savais keliais.

Trieras yra kažkada pasakęs, kad vyrai jo filmuose yra 
nieko nesuprantantys idiotai. Šiam režisieriui įdomios tik 
moterys, su kuriomis jis pats tapatinasi. Dažnai tai būna 
rašančiųjų apie jo filmus argumentas, esą būtent dėl to jo 
nuomonė apie moteris nėra svarbi. Kam gi įdomūs mo-
terų kailiuose tupintys vyrai? Žinoma, moterų klausimu 
daug natūraliau būtų nagrinėti šūsnis nepaprastai turtin-
gų moterų režisierių darbų. Tiesa, kada paskutinį kartą 
matėte moters režisuotą filmą? Be to, kas yra moteris ir 
kas yra vyras? Visgi akivaizdu, kad Trieras apie moterį 
kalba kaip apie anima – žmogaus psichikos savybes, kul-
tūriškai priskiriamas moteriai, o jam tai visų pirma yra 
jausmingumas, aukojimasis ir transcendencija. Su šiais 
kauliukais režisierius žaidė jau nuo seno, užtenka prisi-
minti su Dievu kalbančią Bes filme „Prieš bangas“. Vis-
gi kas atsitiko depresijos trilogijoje: šios anksčiau veik 
garbintos moterų savybės pateko į bėdą – prie jų prilipo 
blogio etiketė. Užtat „Antikristą“ išties žiūrėjau su šleikš-
tuliu ir, tiesą sakant, negaliu savęs priversti nesigailėti, 
kad jį žiūrėjau – būtų užtekę perskaityti aprašymą. Galbūt 
tai yra mano asmeninė silpnybė, tačiau labai nemėgstu 
visokių velniškų dalykų. Vis dėlto būtent tai ir yra pui-
kus įrodymas, koks aktualus galėtų būti kalbėjimas apie 
niekingąją pinčiuko peklą. Juolab kad man pragaras, vel-
niai, o ir apskritai nuodėmė kaip tokia nuo gilios vaikys-
tės yra tvirtai susieti būtent su seksualumo arba geismo 
plotme. Būtent šią sąsają išryškina „Antikristo“ herojės 
atradimas, kad pati moters prigimties esmė yra jos demo-
niškumas. Džo šitą moterišką blogį pamėgina įgyvendinti 
savo realiame gyvenime su nutrūktgalviška drąsa, netgi 
naivios revoliucionierės aureole (ak, tryriška ironija). Jos 
blogis yra apčiuopiamas, realistiškas, „apsėdimo“ įvaiz-
dis nebedominuoja, vos ataidi. Galime palyginti: „Anti-
kriste“ susižavėjęs snaigėmis vaikas iškrenta per balkoną, 
kol jo tėvai aistringai mylisi ir netyčia nepastebi, kad jis 
pabudo; „Nimfomanėje“ identiška scena įvyksta po to, 
kai Džo sąmoningai apsisprendžia palikti vaiką ir išeina 
ieškoti kūniškų malonumų. Apskritai Džo, ko gero, yra 
pati sąmoningiausia Triero veikėja, kokią tik jam yra iki 
šiol pavykę sukurti. Būtent jos sąmoningumas leidžia jai 
atsigręžti ir sistemingai peržvelgti savo gyvenimo istori-
ją, kas savo ruožtu įgalina prisiimti atsakomybę už savo 
poelgius ir rinktis, kaip gyventi toliau. Jeigu Džo laikytu-

me tam tikru jos pirmtakių, veikusių ankstesniuose Trie-
ro filmuose, tęsiniu, galėtume sakyti, kad sąmoningumo 
būklę pasiekusi moteris pagaliau nustoja save tapatinti su 
jai tokiais pažįstamais pirmykščiais blogio vaizdiniais ir 
palieka juos ten, kur jų ir vieta – kolektyvinėje pasąmonė-
je. Tuomet visos peklos su įmantriais jų gyventojais lieka 
funkcionuoti tik kaip vienas iš žmogiškos patirties turtin-
gumo aspektų. 

Štai taip Trieras užbaigia depresijos trilogiją – kaip fe-
ministinis režisierius. Šitoje šviesoje netgi režisieriaus 
stilistiniai fuksai, jo nuorodų ir nuorodų į nuorodas žaidi-
mai, sprogstančios mašinos ir netgi pats akiplėšiškas žo-
dis „nimfomanė“ , ypač kartojamas iš tylos užklumpančių 
„Rammstein“, skamba kaip triumfas. Išties, žiūrint į filmą 
kaip moters transformacijos ciklo pabaigą, visos tos fan-
faros atrodo tikrai simpatiškai. Visgi galima tik spėlioti, 
ką Trieras veiks rytoj. Galbūt toliau depresuos, netikėtu 
mostu vėl išmušdamas moters pamatą jai iš po kojų, o 
gal pagaliau imsis vyro, pavyzdžiui, išmokys jį valgyti 
rankomis, nebe šakute. Mat vyras kol kas Triero pasau-
lyje egzistuoja tik kaip pusžmogis, žmogus-automatas 
arba mutantas vėžliukas nindzė. Geriausiu atveju jis žavi 
tuo, kokiu mįslingu algoritmu vadovaudamasis pakelia 
ir nuleidžia įvairiausius daiktus. Natūralu, kad su tokiu 
vyru susidūrusiai moteriai meilė ir tegali tapti tik noru 
būti pakeltai ir nuleistai tų pirmykščių rankų, nesugadintų 
mąstymo ar sudėtingų jausmų.

P. S. Šitas straipsnis gulėjo elektroniniame stalčiuje 
daugiau kaip mėnesį. Keista, filmas man juk taip patiko, 
o kalbėti apie jį vis tiek nepaaiškinamai baisu. 

– AUReliJA AUŠkAlNyTĖ –

kadrai iš filmo „Nimfomanė“

man, tuomet kone sisteminiam bulviautojui, Kazio Bra-
dūno eilėraštį „Bulvienojai“: „Gulsiu į žemę / […] / Pilną 
gailestingumo, / Būsiu širdim jos tamsia, // Kurią velėna / 
Įpareigoja / Alkų apeigoje / Pelenu virsti / Lyg bulvieno-
jai / Rudenio giedroje.“ 

Vėliau, jau XXI a. pirmo dešimtmečio viduryje, kai per 
seminarą su pirmakursiais studentais lituanistais aiški-
nomės Jono Biliūno „Lazdos“ prasminius, struktūrinius 
ir kitokius ypatumus, stabtelėjau prie šios vieno sakinio 
pradžios: „Mano tėvas netoli ant skiedryno dirbo akėčias 
[…].“ Norėjau parodyti etnografinio konteksto ryškinamą 
pobaudžiavinį skurdą: nė metalinių akėčių neturi, nes me-
dines ant skiedryno dirbinasi. Viena studentė paklausė: o 
kas yra „skiedrynas“, taip man Biliūno, kaip ir likusios 
lietuvių grožinės raštijos dalies, tekstinį XIX a.  laiką per-
rašydama į XXI a. kontekstą.

Bulvienojų ir skiedryno perrašai kiek suskaudino mano 
Bradūną ir mano Biliūną, bet ką bedarysi, kai pasaulio 
matymo-mąstymo kodai visiškai sukitokėja natūraliai 
sukitokėjant, persirašant pačiam pasauliui. (Privalome, 
jau privalėjome tai turėti galvoje, pavyzdžiui, mokyklinių 
programų, vadovėlių (per)rašytojai.)

Salomėjos Nėries PP
„Politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis“ „Rytas“ 

1927 m. rugsėjo 3 d., šeštadienį, pirmame puslapyje iš-
spausdinęs žinutes apie tai, kad „sudegė „Gubernijos“ 
alaus bravoras“ ir koks yra Čilės prezidento siūlomas 
„geriausias būdas komunistus išnaikinti“, antrame pusla-
pyje publikavo rudens pradžiai aktualų Salomėjos Nėries 
eilėraštį „Iš vasaros“. Eilėraštis prasideda posmu: „O pa-
laimintos vasaros dienos! / Džiaugiuos saule ir žiūriu į 
jūrą, / Jūra, jūra, kaip paukštis plasdena. / Jūra mano ir va-
sara mano.“ Kiek daugiau nei po savaitės, rugsėjo 19 d., 
pirmadienį, tas pats eilėraštis pasirodė „iliustruoto jauni-
mo laikraščio“ „Pavasaris“ ketvirtame puslapyje, bet jau 
su kitokia antrąja eilute: „Geriu pieną. Ir žiūriu į jūrą“.

Literatūrinė atostoginės marinistinės poezijos nuojau-
ta bei logika stereotipiškai šnibžda, kad pienas čia vis 
dėlto ne vietoje, kad nors jis ir paliktas „Raštų“ I tome 
(Vilnius: Vaga, 1984, p. 331), „Džiaugiuos saule ir žiūriu 
į jūrą“ skamba daug organiškiau ir natūraliau nei „Ge-
riu pieną. Ir žiūriu į jūrą“. Kai pagalvoji, su kuo kūrinio 
vaizdų sekoje, valentinėje leksikos sistemoje, eilėdarinė-
je ritmikoje, kaip ir vitališkos dvidešimt trečius metus 
einančios studentės, kokia tada buvo poetė, vasaros gy-
venimo ritme galėjo konkuruoti „pienas“, teiškyla vienas 
vienintelis žodis.

Atspėjote! Ir pagal jūsų atspėjimą fiksuotinas Salomėjos 
Nėries perrašas: „Geriu vyną. Ir žiūriu į jūrą.“ Prirašant 

prierašą: bala žino, kaip poetiniame pajūrio peizaže atsi-
dūrė tas pienas, labiau tinkąs kokiam aistiškam lietuviško 
kaimo kraštovaizdžiui, bet iš dalies gal ir dėl to, kad jau 
kitame to paties „Pavasario“ numerio puslapyje spausdin-
tas Prano Samulionio straipsnis „Argi tai vyriška?!“, aiš-
kinantis, kad rūkyti yra ir nevyriška, ir nesveika, ir kitaip 
pavojinga, nes rūkymas, tarkime, sukeliąs gaisrus. Gerti 
vyną irgi, matyt, nekas. Pienas geriau.

Gintaro Grajausko PP
Dešimtmečio senumo Gintaro Grajausko knygoje 

„Naujausių laikų istorija: vadovėlis pradedantiesiems“ 
yra penkiaeilis eilėraštis „Būti poetu“: „leisi knygas, kal-
bėsi / mirusiom kalbom // kol galų gale imsi girdėti: / su-
trikę, nusukę akis, burblena – // įdomu įdomu.“ Vidurinės 
eilutės „kol galų gale imsi girdėti“ paskutinį žodį „girdė-
ti“ perskaičiau kaip „gedėti“.

Maža to. Tą neaiškiu vidiniu nusiklausymu klaidingai 
išgirstą ir klaidingai sau persiskaitytą „gedėti“ kažkodėl 
supratau ne kaip „bendrinį“ veiksmažodį, o kaip „tikri-
nį“, t. y. asmenvardinį, veiksmažodį. Ir vieną akimirką 
pagalvojau, esą Grajauskas nori pasakyti, kad būti poetu 
reiškia gedėti   – artėti Gedos ir jo poetikos link. Maždaug: 
gedėti lygu poetėti.

– ViGMANTAs BUTkUs –

Prierašai ir perrašai
Atkelta iš p. 5
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MartS PujātS

Jaunosios kartos latvių poetas Martas Pujatas (Marts Pujāts, g. 1982) išleido 
trečią poezijos rinkinį „eina švieson pati lempa“ („Nāk gaismā pati lampa“) ir pernai 
pelnė žurnalo „latvju Teksti“ poezijos apdovanojimą, o šiais metais gavo latvijos 
literatūros metų premiją už geriausią praėjusių metų poezijos rinkinį. Šiame kuk-
liame 38 puslapių rinkinyje poetas bando sukelti transcendencijos ir nežinomos 
akivaizdos jauseną, priartinti prie kosminės arba metafizinės patirties. Jo proziška 
intonacija ir dalykiška, ir ironiška, kasdienybę jungianti su paraleliniu pasauliu. Vie-
na jo poezijos ypatybių – intelektinis žaismas su poetui būdingu vandens motyvu. 

keli M. Pujato eilėraščiai publikuoti užpernai išleistoje šiuolaikinės latvių poezi-
jos antologijoje „Pavasaris bus kaip visuomet“ (vertė erika Drungytė).



Gimiau po tūkstantmečio virsmo
ir prislėgė mane sunki tuštybė.
Anam tūkstantmety gimusieji pasaulį suvokė
     savaip,
nesuprantamas man jų menas ir mokslas.
Jiems bepigu su vokišku demonišku ekranu,
o man šičia tai fiziška, tai daiktinė tuštybė,
ranka pasiekiama egzistencinė painiava
operuoja mano smegenis su informacijos amžiaus
     devalvuota informacija ir serialais.
Aš juk niekuo nesiskiriu nuo Tavęs,
nuo Pabsto, keturmečio Čilės būgnininko.
Tai kodėl metai skiria mane nuo kino vaikystės?



bažnyčių bokštų vietoj šuliniai į juos kibiruose leidau
      žemyn turistus
žemyn jie leidosi sunkiai aukštyn lengvai
aukštyn jie kilo lengvi ir tušti
į tuščiuosius sėdosi turistai
žemyn jie leidosi sunkiai aukštyn tušti
tik kartą kibiras pakilo netuščias –
kažkas dugne prie virvelės kapeikų laikiklį 
     pamiršo



upė buvo sulaužyta
iš vandens išniręs upės kaulas
greitai aplink išilginį upės lūžį ėmė stingti
     gimdymo stangos suėmė

tada upė lūžo kitur
iš vandens išniro upės kaulas
ir tuojau aplink išilginį upės lūžį ėmė stingti
     gimdymo stangos suėmė

iš vandens išnirus upės kaului
gimdydama stingdama upė sukūrė  senupę
ne šone ar šalia o viršuj
viršuj upės buvo senupė – iš vandens išniro
        ir pakibo upės kaulas



kaip dulkės palovy susiveja į rutulį, taip vejasi į kamuolį
        kūnas ir siela
per plonyčius vokus skverbiasi pirmas spindulys, laikas dar netiksi
bet viršum galvos lengvas kaip dulkė lemties kirvis plevena
tada braukia tave į šio pasaulio semtuvę, kur akių žvilgsniai
it gartraukiai riebaluoti nutraukia lengvas širdies plėves
ir tu ropoji į šviesą paskui save tempdamas 
       lipnią vėžę

Faktai apie Manao

Manao – tai sala viršum žemės:
20 km pločio ir 10 km ilgio.
Salą juosia švendrais užaugęs ramus ramus vandenynas.
Per visus šiuos metus salos krantus
tik aštuonios bangos skalavo.
Saloje sudėtinga šliuzų sistema, ji leidžia sujudinti
ilgai užsistovėjusį vandenį.
Prie kiekvieno šliuzo, arba upės kaulo, kaip juos vadina vietiniai,
mažame namiūkšty tūno prižiūrėtojas.
Podraug su darbu gyventojai šliuzuose augina rabarbarus.
Jų auginimo metodas ypatingas – ant kiekvieno rabarbaro
uždeda šunų kūgių, kad vešlūs lapai priimtų
kuo daugiau saulės spindulių.
Rabarbarai čionai yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.
Gyventojai dar maitinasi obuoliais, mangustomis
ir pilvotų krokodilų mėsa.
Pilvoti krokodilai sutinkami už kiekvieno kampo.
Jie maitinasi švendrais ir mėgsta sekioti paskui žmones,
nes jiems patinka šildytis žmonių šešėliuose.
Salos vyriausioji yra moteris, jos pakopiškai
apkirptos šukuosenos pavyzdžiu pastatytas viešbutis Manao Inn.
Iš jo viršutinės terasos matyti už penkių kilometrų
mažoji Manao.

Manao – tai sala viršum žemės.
Ant šios salos pasodintas sodas.
Kai tik nukrenta obuolys, jį tuojau pačiumpa
ir kažkur nugabena mangustų šeimynėlė.

Vertė Arvydas Valionis

HaroldaS BauBINaS

Dieviškojo Matmens Takas

žvakėje dega medis  
medyje dega gyvybė  
toje gyvybėje aš  
nusimetu pulsuojančius audinius  
ištrupėjusį kūno lukštą  
kol laikas  
erdvė ir tūris susilieja į Vienį  
 
welcome to alter-reality  
 
nebėra jokių kontūrų  
tik palei švytinčią liniją  
skriejanti sąmonė  
fluidiškos spalvų gamos  
ir simboliai  
absoliutus Žinojimas  
tekantis  
pro plačiai atvertus vartus  
virš kurių visomis kalbomis  
užrašyta skaidri Begalybė  
kur anapus išgalvoti dievai  

su sapnais ir idėjomis  
susikimba už rankų  
ir nuo pačios visatų  
pradžios  
sukaupta Išmintis  
virsta į vientisą psichokinetinį  
virpesį  
 
milijarduose žvakių dega giria  
bekraštėje girioje dega gyvybės  
kiekvienoje gyvybėje degame mes

tryliktas lygis

vienintelė gera sistema yra  
garso sistema  
taip girdžiu iš viršaus  
krentančią rutinos tetrio  
detalę  
seniai nepataikančią  
į reikiamą vietą  
dar kvėpuoju  
tulžies plėvė tarp dantų  
pusgaminiai vakarienei  

ir už sienos besipisančių kaimynų  
dejonės  
viskas gerai  
dar valdau situaciją  
 
gyvenu iš inercijos  
vis greitėjančiame duomenų  
lietuje  
aplinkos programuojamas  
kaip išlikti nuolankiai visuomeniškam  
jog negalima keiktis viršun  
ir kiekvieną penktadienį būtina  
juodai prisigerti  
žiūrėti į moteris  
anapus baro tvoros  
kadangi esi anemiškas liurbis  
ir geri kambary  
pilname suglamžyto triukšmo  
lavonų  
ant sprando  
vis joja vienspalvės detalės  
kursinis darbas bonus lygis  
ir level up  
iki trečio karjeros  
laiptelio  

viskas gerai  
aš tik kartais verkiu  
kol nesuveikia valiumas  
plačiai šypsausi perdozavęs  
krisdamas į užtemstančią duobę  
pabundu kaip visi  
kad pabunda jei į gerklę sukištum  
skrandžio turinį siurbiančią žarną  
kaip kiekvienas doras pilietis  
iki kito  
 game over

akys už purvino stiklo

rūkau prie atviro lango  
dešimtą iš eilės  
ir nejaučiu kad rūkau  
ir nejaučiu lango  
ir nejaučiu atviro  
žinoma nejaučiu dešimtos  
kol pelenai ir žarijos  
kiaurai neišsvilina rankų  
vėjas ir suodžiai burnoj  
mirę laimingi žmonės anapus
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tEKStAI NE tEKStAI

Miglės Anušauskaitės komiksas

ŠiAURĖs kAMPAs

apie akademinį nesąžiningumą
Kai manęs paklausia, ką aš veikiu gy-

venime, gudriai nusišypsau ir atsakau, 
kad pelnausi iš akademinio nesąžinin-
gumo. Paprastai pašnekovas kelioms se-
kundėms sutrinka, bandydamas suprasti, 
ką turėtų reikšti ši žodžių kombinacija, 
tada susigaudo ir pradeda linksėti galvą, 
tęsdamas supratingą „aaa“. Kai kurie 
atsargiai tarsteli, kad tai nėra gerai, kiti 
nepasako nieko. Sutinku, kad užsiimu 
nekilniais dalykais, bet leiskite paaiškin-
ti situaciją, o tada jau galėsite ir verdiktą 
skelbti.

Pradėkime nuo to, kad mūsų galvo-
se dominuoja posovietinis mentalite-
tas. Diplomas yra, pirmiausia, statuso 
simbolis, todėl abiturientai stoja į uni-
versitetus, lyg tai būtų ne profesijos, o 
buvimo žmogumi reikalas. Į aukštąsias 
mokyklas plūsta tie, kuriems to visiškai 
nereikia. Vienas iš pavyzdžių – sociali-
nių mokslų studentų perteklius. Vadyba, 
viešasis administravimas, psichologi-
ja – žmonės stoja ten, kur, greičiausiai, 
bus nesudėtinga studijuoti. Ir tada jiems 
pakiša koją panelė socialinė statistika... 
Paskui į sceną išeinu aš – žmogus, kuris 
neturi kur dėti savo sugebėjimų, todėl 
naudoja juos negarbingiems tikslams.

Įstojau ir aš į socialinius mokslus, bet 
ne vien tam, kad gaučiau diplomą, – nuo-
širdžiai tuo domėjausi nuo ankstyvos 
paauglystės. Vėliau išsiaiškinau, kad 
žaisti su skaičiais man sekasi geriau ne-
gu bendrauti su žmonėmis. Dar vėliau 
supratau, kad badavimas neigiamai vei-
kia tiek emocinę būseną, tiek kognityvi-
nius sugebėjimus.

Gavusi diplomą sugalvojau gauti an-
trą, tik jau koleginį; reakcijos į tai buvo 
tokios: „Kam tau koleginis išsilavinimas 
šalia universitetinio?“ Likau kiek nu-
stebusi, nes mano galvoje veikė kitoks 
modelis – aš, atvirkščiai, nesupratau, 
kam reikalingas antras universitetinis 
išsilavinimas. Universitetas – tai ne ta 

vieta, kur tiesiog suteikiamos profesinės 
žinios. Tai, pirmiausia, yra vieta, paren-
gianti žmogų mokslinei karjerai. Šalia 
specialybės žinių suteikiamas bendras 
supratimas, kas yra mokslas, o svarbiau-
sias įgūdis, įgyjamas universitete, – ge-
bėjimas savarankiškai mąstyti. Ši proto 
nepriklausomybė susideda tiek iš kriti-
nio mąstymo, drąsos kurti, tiek iš gebė-
jimo savarankiškai ieškoti informacijos 
ir objektyviai ją vertinti. Kiek mano 
bendrakursių tapo intelektualiai sava-
rankiški? Vienetai. Jiems paprasčiausiai 
to nereikia. Bet jeigu reikėtų, visiškai 
užtektų ketverių metų protui lavinti. 
Nėra reikalo dar kartą pereiti tą pačią 
mokyklą.

Mano universitetas nebuvo pati pui-
kiausia terpė intelektualiniam savaran-
kiškumui ugdyti, tačiau katedroje buvo 
keli didelės pagarbos verti dėstytojai, 
kurie ir buvo pavyzdžiai, iš kurių mo-
kiausi mąstyti. Kuo daugiau mane ža-
vėjo mokslo metodologija, tuo stipriau 
užsidegdavau noru įsilieti į akademiją 
ir tuo labiau domėjausi savo autoritetų 
asmenybėmis. Galiausiai akademija ta-
po mano svajone, aistra ir troškimu, bet 
visa tai sudužo į negailestingos realybės 
grindinį.

Kartu su gyvenimo tikslo formavi-
musi vyko kitas procesas, kuriam, prie-
šingai negu tikslui, buvo lemta pavirsti 
tikrove. Koją tūlam studentui pakišanti 
statistika man buvo rūpestinga globėja. 
Kurso draugai greitai pastebėjo, kad 
tai, kas jiems yra galvos skausmas, man 
reiškia pasivaikščiojimą parke. Pirmie-
ji pagalbos prašymai pasigirdo antra-
me kurse. Trečiame kurse po pagalbos 
prašymo ėjo pinigų siūlymas (pačiai 
net nebūtų mintis kilusi, garbės žodis). 
Ketvirtame kurse studentai patys susi-
rasdavo mane per pačius įvairiausius ir 
netikėčiausius kanalus. Paklausa egzis-
tuoja, ir egzistuoja todėl, kad žmonės 

lenda ten, kur jiems ne vieta, ką savo 
ruožtu diktuoja įsitvirtinusi nuomonė, 
kad tik gavęs universiteto diplomą jau-
nas žmogus tampa visaverčiu visuome-
nės nariu.

Universitetas – būsimiems akademi-
kams, kolegija – būsimiems specialis-
tams, profesinė mokykla – būsimiems 
amatininkams. Tai ne prestižo, o prefe-
rencijų klausimas. Pažįstu žmonių, kurie 
jaučia gėdą dėl to, kad mokėsi profesi-
nėje mokykloje. Kaip galima gėdytis to, 
kad siekei žinių? Kad baigei mokslus? 
Kad pasirinkai tai, kas tau atrodo racio-
naliausia? Žmonių galvos pilnos para-
doksų.

Jausti gėdą turėtų studentai, perkantys 
baigiamuosius darbus, o ne besimokan-
tys profesinėse mokyklose. Pirmiausia 
reikėtų gėdytis savo neracionalaus resur-
sų – laiko, pastangų, pinigų – švaistymo. 
Dėl ko? Socialinio pripažinimo? Antra, 
gėdytis reikia savo nesąžiningumo. Ap-

gaudinėjimas dar niekam nesuteikė gar-
bės. Trečia, gėdytis reikia tingumo. Jei 
jau įstojai, tai būk geras – mokykis.

Tačiau dažnai susimąstau: galbūt čia 
aš užsitraukiu sau didžiausią gėdą? Čia 
mane priviliojo pinigais, kaip kokią iš 
alkoholikų šeimos kilusią jauną prosti-
tutę. Čia aš išduodu tai, ką gerbiu labiau-
siai – švietimą ir mokslą. Čia aš paminu 
savo principus, veidmainiškai flirtuoda-
ma su potencialiais klientais, pasąmonėn 
nustumdama besismelkiančią panieką. 
Kita vertus, jaučiuosi lyg keršydama ne-
gailestingam pasauliui, kuriam nereikia 
mano sugebėjimų. 

Bet jei be patoso, man tiesiog geriau 
sėdėti namie prie kompiuterio ir žaisti su 
socialine statistika, nei pypsėti produk-
tais prekybos centro kasoje. 

– GĖlyNo BoBA –

Ryto Jurgelio piešinys
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Žinau, žinau, sakysit, nebeverta pasakot tokių „užgruzinan-
čių“ istorijų – lietuvių literatūroje jų jau ir taip nors vežimais 
vežk, be to, užteks gąsdinti okupantų tankais, ir vis dėlto... 
Kai iki mano gimimo dar buvo likę penkiolika metų, t. y. kai 
užėjo „antrieji“ rusai, 1946-aisiais, tėvą, įskųstą kaimyno, 
mergišiaus ir sukčiaus, – tais laikais, žinia, netruko iškilti 
„visokie padugnės“, „ką tik užraugti komunistėliai“, – nutei-
sė dešimčiai metų. Už nieką. Už „disputą“ bulvių lauke (už 
nieką teisė dešimčiai, jei nagus vis dėlto prikišai – dvidešimt 
penkeriems). 58-asis – Tėvynės išdavimas. Saulėtą žiemos 
rytą, pyškant tvoroms, tėvą išsivedė trise ledu per užšalusį 
Nemuną į Šančius, paltą iš kareiviško šinelio, pamuštą ru-
du avikailiu, pakeliui tuojau atėmė, dėl jo, sakė, vedliai net 
susitąsė, gražu buvo žiūrėti, ir įdavė šimtasiūlę, o namuose 
tuo metu jau surašinėjo (penkiese) turtą – vienintelį jo juodą 
kostiumą, po vestuvių paties darytą spintą, mamos kraitinę 
lovą nikeliuotais galais, virtuvės bufetą, sofą ir šveicarišką 
JAZZ firmos laikrodį, dar kažko ieškojo, badydami patalus 
šakėmis. Gal optikos? Optika, kaip ir šveicariški laikrodžiai, 
labiausiai tais laikais klausė šakių, kūjų, priekalų, spragilų. 
Bet čia jos būtų neužtekę – mama kiek vėliau dar gavo kvie-
timą į „rūmelius“ ir, palikusi kaimynei prieš šešis mėnesius 
pagimdytą sūnų, mano vyriausiąjį brolį, ėjo tos įstaigos, 
kurią žmonės jau ir dieną įprato aplenkti spinduliu, korido-
riais be kėdžių, be suolų, su blausiom lemputėm palubėje, iš 
aukšto į aukštą, iš prieblandos į prieblandą, paskui prie vienų 
durų ilgai ramstė sieną, kol išvargusi atsitūpė, galiausiai ant 
grindų atsisėdo, ten žmonės taip sėsdavosi, kol atsisėsdavo 
ilgam ir labai toli, tik vakarop buvo apklausta „kviestinio“ 
tardytojo iš Vilkaviškio – tai jo tiek laukta. Tas mažas rusas 
su antakių galybe (Didžiųjų antakių protėviais) vis kėlė bal-
są ir kartojo žodį, kurio ji nesuprato, – „tysučiara“, ji, gali-
ma sakyti, nesuprato nieko, buvo labai jauna, devyniolikos 
metų, o jau ir temo, namai toli, už Linksmės kalno, už gele-
žinkelio, pėsčiomis eiti, ir ji, aišku, bijojo... Tardymo metu 
dar vienas vyras sėdėjo kambario kampe ir skaitė laikraštį, 
užsidengęs veidą, sako, tas vyras atlikdavo „pagalbinius“ 
darbus, bet čia to neprireikė, staiga jis pakilo ir iš kambario 
išėjo, ir tada pasakojime atsiranda balta dėmė... Visa visų 
laikų istorija pilna baltų dėmių, jas būtina tyrinėti, dokumen-
tuoti ir uždažyti, nepalikti baltuoti ateičiai, bet šitą reikia už-
simerkus (ir, pageidautina, užkandus amą) tiesiog peržengti, 
tik tada pasakojimas tęsiasi: tardytojo krumpliai buvo apžėlę 
„gaureliais“, o jis pats – itin mažo ūgio, jai, aukštai, išlakiai 
moteriai, tik iki tarpkrūčio: „toks pirdžius“, ir tai ją panieki-
no labiausiai, tokio ūgio, sakė, kol gyva, jam neatleisianti... 
Žodžiu, spėju, jo dydis buvo S. O juk per karą jos šeimą 
dar tardė ir SS. Ilga istorija... Bet jie išgyveno. Ji išgyve-
no. Tėvas grįžo. Jis prakalėjo Vorkutoj už Tėvynės išdavimą 
bulvių lauke septynerius metus; nukritęs nuo barako stogo 
pateko į Abezės invalidų lagerį, ten mūrijo pečius, baltino 
palatas, iš po nakties surinkdavo ataušusius nabašninkus, su 
lazda saugodavo, kad kaliniai negertų prausimosi vandens, 
nuo „bankrutkės“, kurią žįste sužįsdavo, karštos dervos įsi-
taisė apatinės lūpos vėžį, buvo operuotas, nutarus, kad dykai 
šerti invalido, nors ir tokio jauno, neapsimoka, po lagerio 
iškart paleistas, grįžtantis traukinyje atrodė kaip Repino Vol-
gos burliokas, kažkoks žmogus iš gailesčio susikeitė su juo 
kepurėmis, grįžus namo, mama tuos drabužius, vatines kel-
nes ir šimtasiūlę, taip pat ir kepurę, sudegino, o jis nusisku-
to barzdą, atsiprausė iki „aniuolo baltumo“ ir, įkvėpdamas 
į įdubusią krūtinę oro, pasakė, ko labiausiai pasiilgęs – su-
maigytų keptų kiaulės smegenų ir ypač „galansko“ sūrio, 
kurio buvo ragavęs tik kartą... Tėvo skundikas lyg niekur 
nieko tebegyveno už keleto namų ir sutikęs mamą, kaip ir 
anksčiau, merkdavo akį. Paskui, jau visai senukas, kretantis 
ir be dantų, burna kaip ola, merkdavo akį man. Mirties pa-
tale, slaugos ligoninėje, jau beveik be sąmonės, merkė akį 
seselei. Toks jau buvo – nekaltas, akis kalta... Mano tėvai 
baimės taip niekada ir neatsikratė, nors tėvas, kai smarkiai 
užkaušdavo, ir imdavo rėkti gyvulio balsu: „Duokit man čia 
ruskį!“, mama tuo metu skubėdavo užstumti orlaidžių...

– Tie žmonės... Jie visi tokie nuspėjami, ką? Tokie nuobo-
dos, – Pedras prakalbo prispaustu, miaukiančiu balsu, garsus 
leisdamas pro nosį plonomis srovelėmis. – Atmintinai žinai, 
kada išduos. Kada iš baimės pristums į kelnes ir parduos. O 
kada įskųs, kad būtų šilčiau. Kada – iš sportinio azarto... – ir 
kur tas katinas man girdėtas? 

– Bet...
– Nuobodūs! Verčiau tylėk! Kartu – įtartini... – antai tas 

balsas prieblandoje blėsta, priglunda prie žemės, riesdamas 
nugarą ir šiaušdamas keterą, pasirengęs šuoliui. – Įtartini 
visi be išimties, įtartinas, rašytoja, jei dar nežinojai, visas 
žmogaus gyvenimas, nuo pat gimimo! 

– Bet... 
– ...žmogus iš prigimties geras? Lietuvių žemdirbiškos 

prozos humanistinis patosas? Cha cha cha!.. Duokit man še-

šias eilutes, kurias būtų parašęs garbingiausias iš garbingiau-
sių, ir aš surasiu, už ką jį pakarti – kardinolas Rišeljė, „Trys 
muškietininkai“. Bet mes turbūt skaitom tik tai, ką patys pa-
rašom, a, senjora rašytoja? 

Bandytum dar žiotis, bet... 
– ...Meilė, meilė, atjauta, dora, skaista, rasa, ašara Dievo 

aky, gerumas tas gyvenimas, kliudžiau, brisiaus galas... – 
Pedras po kepurės snapeliu jau netvėrė linksmybėmis. – Tie 
žmonės, sakai, tiesiog sau gyvena? O, aš tau papasakočiau 
apie kurį nori tavo sutiktąjį, išversčiau tą suskį kaip piršti-
nę, ir tu pakrauptum, mes leisimės gilyn, į juodas šachtas, 
señora, tik diržą prisisek... Serbas smuikininkas... Ar bent 
nutuoki, ką per karą gali daryti ploni, tik muzikai sukurti, 
beje, ketvirtį tono girdintys smuikininko iš Dievo malonės 
pirštai? Papasakočiau apie jo vizitą priešaušriais pas kai-
mynus, jauną makedonų šeimą, kai naktį į kaimą jau buvo 
įžengę serbų kareiviai, – dar ir šiandien ten kai kas rausiasi 
po žemę, ieškodamas nors kokio sãvo kaulo, – bet paliksiu 
šį tą ir tavo fantazijai, jums, korespondentai, tik sukramtyk 
ir į burną įdėk. Gal už jus dar ir nuryt?! – staiga jis nei iš 
šio, nei iš to įsiplieskė, sušnypštė svaidydamas elektros ki-
birkštis, net pagaugai nuėjo... – Elgeta... Ta kadaise garbinga 
senjora iš kilmingos giminės – gali patikėti? – prasivogusi 
iki ausų. Šluoja viską, kas tik pakliūva po ranka, papurtyk 
ją, ir iš mielos močiutės, šventųjų raštų skaitytojos, pabirs: 
sidabriniai šaukšteliai, samteliai ir rėteliai, medalionai, žie-
dai, sąsagos, laikrodis, žvakidė iš Švenčiausiosios Širdies 
bažnyčios, net socialinės rūpybos įstaigos antspaudas – šitą 
iš savo geradarės kabineto nukniaukė vos prieš keletą dienų, 
o, aš pãskui tą senjorą nė nespėju, – jis kikeno patenkintas 
nelyginant kipšas... – Karaliaus sūnus, tinginys pleibojus, 
motoprincas, dizaineris – šitas nuplagijavo, galima sakyti, 
viską, visas idėjas, savo nesugalvojo ničnieko, tyčia pase-
kiau jo pėdomis, – japonų stalo įrankiai, Matteo Mocchi „de-
gančių rūmų“ židinio grotelės ir kt., o jei dar pridėsim, kad 
nė prie vieno savo kurto daikto nė neprisilietė... Jis ir jo soft 
porn žvaigždė, kurią iš sugedimo pasiryžęs vesti, plika ap-
sivyniojusi smaugliu, kartais išvis vilkinti tik kvepalų debe-
sėlį, užtat su Motinos Teresės rūpesčiu veide (suprask, dora, 
auka, atjauta, cha cha cha), apsimeta užsiimą labdaringa vei-
kla, koks cinizmas, net man – badaujančius vaikus išnaudoti, 
vos nepasakiau – išnuomoti, fotografijoms, bet tie tinginiai 
tik tą ir veikia – apsimetinėja ir meluoja, idant, švaistyda-
mi iždą, gertų „Louis Roederer Crystal Rose“, ilsėtųsi nuo 
atostogų, pavargę ilsėtis vėl ilsėtųsi ir taip be galo – parazi-
tai parazitai... Virtuvės mergaitė, kas ji? O, ji – nejau neat-
pažinai? – „meilus ir švelnus žvėris“, tik per medžioklę jos 
niekas nenušaus, su anuo duonriekiu pajuokaus pati, viskas 
baigsis laimingai: keturiasdešimt metų vyresnis ponas šalia, 
šokdinamos pasaulio viešbučių kambarinės, ūdijami tarnai 
– niekas taip neengia tarnų kaip buvusieji – puikybė, gang-
reit trigubas pagurklis ir „gelbėjimosi ratai“ ant liemens, ir 
tinginystė tinginystė... Pasakočiau ir pasakočiau, kas lieka iš 
mergaičių rasotais vainiklapėliais, kas – iš berniukų pienių 
pūkų galvelėmis, bet tai tooookia nuobodyyybė, – Pedras 
jau begėdiškai atvirai žiovavo: iš pradžių sumurkė, paskui 
sukniaukė, galiausiai išgirdau švilpesį, – žmogus, rašytoja, 
kad ir kiek aš į jį investuočiau fantazijos ir žaismės, polė-
kio, rizikos, provokacijos – kraujui išjudinti, yra tokia nuo-
bodybė, tokia nuspėjamyyybė, krnmmjaaauuuu, tad verčiau 
pakalbėkime apie talentus. Tikrą talentą iš veln..., t. y. Dievo 
malonės. Chulijas Mendosa... To meno, apie kurį tau jaunuo-
lis pasakojo, tobuliausiai išmoko – laisvės ilgesys: kai tave 
pasodina jau šeštą kartą, gimtinės oras, išdegintas karščio, 
atsiveria cinamono smiltelėj. Prakaito laše suošia jūra. O 
juoduma panagėse, kurią atsinešei į kamerą, – tai žemė, ku-
rioje buvai laisvas... Tas talentas – užuosti klientą iš tolo, iš 
pradžių nuskenuoti jo mintis, budrumą, artimiausių dešimties 
minučių planus, tada panteros judesiu priartėti prie pinigi-
nės, „pederastkės“, kišenių, net slapčiausių, vidinių, galiau-
siai sakalo kritimu į žemę stverti grobį – prapjauti skalpeliu, 
perlaužtu skutimosi peiliuku (šį gali slėpti kumštyje) arba 
be jokio vargo paprasčiausiai atsegti, taip pat ir tą kišenę, 
kuri prie kliento širdies, ypač tą, tarp dūžių, tarp įkvėpimo 
ir iškvėpimo, išsirinkti tik tai, kas reikalinga (beje, rašytojai 
kaip reta pavėpusi publika), paskui lyg niekur nieko užsegti 
vėl ir viską padaryti taip, kad klientas jaustųsi komfortiškai, 
pamalonintas, na, sutik, paslaugų sferoje be to – nė pro kur. 
Būti apvogtai su liukso pojūčiu, senjora, – išskirtinė paslau-
ga, kol kas už ją dar nereikėjo susimokėti, bet ateity... 

Iš siaubo „nuniemusiais“, kaip sakydavo mano giminėje, 
pirštais atsidariau rankinę. To ir reikėjo tikėtis... Nebeturė-
jau ne tik piniginės su visomis banko kortelėmis. Ir – fotoa-
parato, mobiliojo, net aksominio maišelio su auskarais, bet 
nuostabiausia, kaip rankinės tamsoje išlukštentas Jirutės pa-
ketėlis: išlestas auksas ir sidabras, užtat kilniaširdiškai palik-
tas antpirštis – siūk sau į sveikatą, señora. Asmens tapatybės 
kortelė... Ją kartu su „avariniais“ 300 eurų ir lėktuvo bilietu 
laikiau saugiausioje vietoje, švarko kišenėje ant krūtinės, ir 
ką gi. Kišenė buvo tuščia. Ir – užsegta. 

– Ne ne, Lietuvą mes kol kas pamiršim... – Pedras, jau pa-
gautas medžioklės azarto, nekantriai mindžikuodamas, niū-

niavo sau po nosimi. – Bet mes susisieksim su tavo kontora 
ir pasakysim, kad tu vėluosi... Mes vėluosim... – taip filmuo-
se niūniuoja žmogus, vaikščiodamas po savo virtuvę vienas, 
o tas, su kuriuo jis ką tik kalbėjosi, kuris turėjo nelaimės 
paprieštarauti, jau būna kompaktiškai, dalimis, supakuotas į 
kelioninį lagaminą plaukioti jūromis niekada nebeužsukant 
į jokį uostą. – Aš žinau, rašytoja, kad tu esi kelioniniame 
lagamine. Visi ten anksčiau ar vėliau atsiduria. Atmirštantys 
daiktai... Tik ne tu juos, neįsijausk, – jie tave, kurios jiems 
niekada daugiau nebeprireiks, išmeta iš savo ir, žinoma, iš ta-
vo gyvenimo. Kaip jau išmetė tikras, nesudėvėtas, jausmas. 
Tikras juokas, tikras... Na, prisipažink, kada pavyko iš šir-
dies pravirkti paskutinį kartą, a? Sakai, tai patirtis? Išmintis? 
Kliedesiai, tai – senatvė. Tas nepopuliariausias šiais laikais 
dalykas. Juk jau kadai tave išmetė ir net pamiršo – nuostaba. 
Bet labiausiai – kasdien, step by step – pamiršta atmintis, o 
tu ar ją dar prisimeni? Cha cha cha... Ta pabaiga, kuri ateina 
anksčiau, nei ateina iš tikrųjų, nes pasaulis blėsta – blėsta 
tavo akys, kepenys, kapituliuoja kaulai, traukiasi plaučių 
skliautai, o širdis... Jauti, kaip ji gniaužiasi? Kokia jau ne-
pakanti. Pikta. Abejinga. Smulkmeniška. Užmiršusi juoktis. 
Finita la commedia? „Net smirda žiūrint į surimtėjusius, o 
amžinai jauni – tai luxus! Jaunystė veža!“ – sako griežtai sau 
uždraudusieji (net jei šaudytų!) senti… Ir tau, señora, aš dar 
galėčiau padėti – laiką sustabdysiu. Akimirksnį žavingą. Tik 
menka sąlyga, o tai vieni niekai: mainais kai ką pasiimsiu, 
kaip šiais laikais – visai smulkmeną... 

Siūbuojant, kylant ir leidžiantis pajuodusioms vandens 
plokštumoms, ištykštančioms į molo akmenis, tirštėjant 
prieblandai, vėjuotai, sūriai, prisisunkusiai žalsvo švytėjimo, 
galutinai perpranti, kad Pedro profesija ne fotografo ir ne 
režisieriaus. Ir ne putino raudonojo (ką ten ta neaukštaūgių 
medžių, krūmų gentis...). Senesnė. Labai sena. Jos  apsiaus-
to vidus išmuštas ne pamušalu – gaisrų pašvaiste... Aukštai, 
negyvenamuose kalnynuose, dykynėse, kur vėjas nešioja dar 
tik rūko ir dūmų draikanas, trykšta žemės gelmių syvai ir 
garuoja karšto vandens purslai, kur dar tik jungiasi pirminiai 
elementai ir nė nepradėtas skaičiuoti Žemės laikas, pradžių 
pradžioje, iš po tų skvernų jau pažyra žiežirbos. Tebežyra 
kasdien, kas žingsnis. Seka tau iš paskos arba užbėga už akių 
– kilpuoja kelią, kartais, tik užsižiopsok, prarask orientyrus, 
ir tą kilpą užners tau ant kaklo koridoriaus spintoje tarp rude-
ninių paltų. Bet tam, žinia, puikiai tinka ir vonios vamzdis, 
pušies šaka, virtuvės rankena, aišku, čia pageidautinas S dy-
dis... (Ir kodėl tie lietuviai taip strimgalviais, lenktyniaudami 
puola kartis?) Ar bereikia nuovokiam skaitytojui šioje vieto-
je dar prikergti sieros kvapą? 

O jeigu aš nesutiksiu? Jei aš jo sąlygos nepriimsiu ir to 
prakeikto popieriaus, kurį jis man jau, be abejonės, parengė 
ir laiko užanty, nepasirašysiu? Krauju? Ir kada jis man jį pa-
kiš? Juk jam užteks atpakalia ranka ar laikraščio tūta – į ją 
įsukta dviašmenė špaga arba lazdelė! – stumtelti mane nuo 
molo, ir niekas nieko. Pliumptelsiu, ir nė šuo nesulos. Kas 
čia manęs ieškotų. Dingsiu kaip nė nebuvusi.

Aš išnyksiu amžinai... 
Už mūsų nugarų, tolumoje, kylant aukštyn į miestą, tirš-

tumoje tarp nuauksintų bažnyčių kupolų ir bokštų, smailių, 
rūmų, pilių ir namų, medžių, šviesų, balandžių sugaudžia 
varpas... Sutirtėjęs, išgąsdintas Pedras atsigręžia, ir staiga 
išvysti, ką slėpė kepurės snapelis: kirai, kol čia ėjai, išle-
sė to senjoro akis. Snapų kirtikliais iškirto, kaip kasvakar, 
toli, iki pat horizonto. Klykaudami nardo dabar pro tas di-
dėjančias akiduobes ten ir atgal, jau nei pradžios joms, nei 
pabaigos – taip ir sunyksta diena. Užeina naktis. Žmonės, 
įvykiai, prilytas batas. Akimirka, kai po svetimu dangumi 
lieki visai viena, be nieko, švari (ar galėtum tikėtis būti ap-
švarinta geriau?), toli palikusi namus ir biografiją, viską, be 
ko tu nesi tu, kai ničniekas tavęs negina ir nesaugo. Na, oda 
nebent. Tas plonytis epidermis, kurį persivilkai... Bet kas gi 
tave puola, tragike? Kas vejasi? Niekas, tik laikas, kuriam 
nuo pat gimimo esi atiduodama... Jis štai įsikūnija į ką pa-
norėjęs, mėgsta Pedrą, labai mėgsta, ko tu bijai, bet visada 
buvo ir bus panašiausias į ugnį: nematoma, neužuodžiama, 
negirdima, nejuntama, nesama, ji slenka ir pakeliui sudegina 
plėnimis paversdama – vėl dulkėn sugrąžindama: princus ir 
elgetas, vyrus ir moteris, smuikininkus ir siuvėjas, mergaites 
ir mažus berniukus šilko garbanėlėmis, vagis, kunigus, por-
nožvaigždes, šachmatininkus, valkatas, kates. Tave. Antai 
kaip be vargo įveikia šią dieną, žinoma, negali sakyti, kirai 
čia suskrido į pagalbą, pagaliau kas ji, diena, jei net saulei, 
kaip teigiama, liko gyventi tik penki trilijonai kvadratu metų, 
ir tai visatoje – mirksnis... O tu? Girdžiu, kaip kažkas man į 
pat ausį kužda: na, jei jau dediesi rašytoja, tai išbandyk, ar ne 
per skystos blauzdos – suvyniok suvyniok tą ugnį į popierių, 
šiame kelyje daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Ir – kikena. 
Gundo ir kikena: tik su Jo pagalba? – taip taip, žinoma, Jis 
visur ir visada. Kaipgi be Jo. Tik kas gi tu, mieloji, būtum be 
manęs? Bespalvė ir prėska. Netikra, negyva. Ir – verčiau nė 
nesiginčyk! – ne visa, neįdomiausia tavo dalis. Nebūtum!

Suvyniok ugnį į popierių
Atkelta iš p. 3
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dangaus kūnų simbolika
Šiuolaikinėje astronomijoje dangaus šviesuliai, plane-

tos ir jų palydovai kartais žymimi gana keistais simbo-
liais. Vieni šių simbolių schemiškai atkartoja tam tikrą 
kosminį kūną, kitus iššifruoti kiek sunkiau, nes čia jau 
nepakanka paprasto panašumo ir intuicijos.

Patys seniausi dangaus kūnų simboliai nebuvo sukurti 
visuotiniu susitarimu vienu metu, tačiau kilo iš archajiškų 
piktogramų, mitologinių ženklų ir paslaptingos alchemi-
kų simbolikos. Pagal senąją tradiciją tokių astrologinių 
kosminių kūnų buvo septyni: Saulė, Mėnulis, Merkuri-
jus, Venera, Marsas, Jupiteris, Saturnas. Jeigu prie jų pri-
dėsime ir Žemę, tai gausime dangiškąjį aštuonetą, kurio 
ženklų kilmę ir aptarsime šiame rašinyje, pasiremdami 
žymiąja Johno Foley „Ženklų ir simbolių enciklopedija“. 

Taškas apskritime – astronominis Saulės simbolis, ku-
riuo kadaise alchemikai žymėjo auksą. Gali būti, kad 
grafiškai šis ženklas išreiškia tam tikrą nejudantį centrą ir 
jį supančią periferiją. Juk žinia, kad Saulė yra aplink ją 
besisukančios planetų sistemos centras, o auksas laikytas 
pačiu tobuliausiu, kilniausiu ir karališkiausiu metalu tarp 
visų kitų. Pirmieji teiginiai, kad Žemė sukasi apie Saulę, 
o ne atvirkščiai, gimė dar antikos laikais, tačiau viduram-
žiais šios idėjos buvo pasmerktos ir su nauja jėga atgimė 
tik Atgimimo epochoje. Senieji graikai Saulę žymėjo iš 
apskritimo kylančiu spinduliu, egiptiečiai – apskritimu 
apskritime. Jau nuo senų senovės Saulė buvo susieta su 
sekmadieniu – Saulės diena (lot. dies Solis, angl. Sunday).

Astronominis Mėnulio simbolis, ko gero, labiausiai 
atpažįstamas iš visų dangaus kūnų piktogramų. Nors vi-
siems puikiai žinoma, kad mūsų planetos palydovas yra 
apvalus, norint pavaizduoti Mėnulį dažnai piešiamas 
būtent pusmėnulis – faktiškai tam tikra Mėnulio fazė. 
Raguoti pusmėnuliai buvo kalami ant pagonybės laikus 
menančių šventų akmenų, archeologams žinomi senovi-
niai pusmėnulio formos pakabučiai, pusmėnuliai dažnai 
vaizduoti skulptūroje, dailėje ir paprastesniuose liaudies 
meno dirbiniuose, tad nenuostabu, kad būtent pusmėnulio 
ženklas ėmė „atstovauti“ visam Mėnuliui paslaptinguose 
alchemikų traktatuose, o vėliau ir astrologų bei astrono-
mų simbolikoje. 

Tikriausiai būtent blyški Mėnulio spalva leido jį susieti 
su sidabru – antruoju pagal svarbą metalu, praėjusių am-
žių mistikų akimis, o pirmadienis tradiciškai vadintas Mė-
nulio diena (lot. dies Lunae, angl. Monday, vok. Montag). 

Sudėtingesnis grafinis ženklas priskirtas Merkurijui – 
arčiausiai Saulės esančiai planetai, kurios pats pavadi-
nimas sako, kad ji buvo susieta su antikiniu keliautojų, 
prekybos ir apsukrumo dievu Hermiu – Merkurijumi. 
Šios garbės planeta nusipelnė tikriausiai todėl, kad paly-
ginti greitas jos judėjimas dangaus skliautu galėjo primin-
ti stebuklingais sparnuotais sandalais avinčios dievybės 
judrumą. 

Vienu iš tradicinių Merkurijaus atributų buvo kaducė-
jus (lot. caduceus) – dviem susirangiusiomis, viena į kitą 
žvelgiančiomis gyvatėmis papuošta stebuklinga priešybių 
suvienijimo ir santarvės lazda, ji ir tapo planetos simbo-
liu, nors kiti šiame ženkle įžvelgia sparnuotą Hermio šal-
mą. Skersinė kryžma kaducėjaus apačioje buvo pridėta 
vėliau siekiant „sukrikščioninti“ pagonišką simbolį, kas 
buvo būdinga daugelio planetų ženklams. Lygiai tokiu pat 
žymeniu alchemikai žymėjo gyvsidabrį – keistą skystąjį 
metalą, iš kurio, kaip buvo tikima, gali būti išgaunamas 
grynas auksas. Priešybių sutaikymą liudijantis Merkuri-
jaus ženklas atrado savo vietą ir biologijoje, nes čia jis 
simbolizuoja hermafroditiškus, „vyriškų“ ir „moteriškų“ 
ypatybių turinčius organizmus. 

Veneros – su romėnų meilės deivės vardu susietos pla-
netos – ženklą galima apibūdinti kaip iš apskritimo besi-
leidžiantį lygiakraštį kryžių, tačiau iš tiesų tai stilizuotas 
veidrodėlis. Europietiškoje dailės tradicijoje nuostabioji 
dievybė dažnai vaizduota žiūrinti į save veidrodyje, tad 
ir šios planetos ženklas paprastai vadinamas Veneros vei-
drodžiu. Tiesa, yra ir kitokių simbolio kilmės versijų. Pa-
gal vieną jų – Veneros ženklas vaizduoja auskarus, pagal 
kitą – tai pakeistas žymusis egiptietiškasis kryžius ankhas, 
kuris nuo senų laikų buvo sietas su gyvybe, amžinybe ir 
sveikata. Alchemikai „Veneros veidrodžiu“ žymėjo varį, 
iš kurio kadaise ir buvo gaminami pirmieji veidrodžiai. 

Lygiai kaip ir Merkurijaus simbolyje, apatinė kryžma 
prie Veneros ženklo buvo pridėta kiek vėliau. Biologijo-
je „veidrodžiu“ pažymimi moteriškosios giminės orga-
nizmai, neretai šis simbolis apibrėžia ir visą moteriškąją 
žmonijos dalį. 

Arčiausiai Žemės esantis Marsas pavadintas romėnų 
karo dievo vardu dėl savo rausvos spalvos, kuri primi-
nė mūšių liepsnas ir kraują, todėl planetos simboliu pa-
sirinktas dievybės skydas (apskritimas) ir ietis (rodyklė). 
Tai – aktyvios ir kryptingos energijos, užkariavimo troš-
kimo ir dominavimo ženklas ir juo kartais pažymima visa 
vyriškoji lytis. Savaime suprantama, kad Marso simboliu 
alchemikai žymėjo ginklakalių mėgstamą geležį. 

Beje, su karo dievo Marso vardu susijęs ir kovo mėnesio 
pavadinimas daugelyje Europos kalbų (pvz.: angl. March, 
vok. März, rus. Март). Šioji tradicija kilo iš romėniškojo 
kovo pavadinimo – Martius mensis (lot. Marso mėnuo), 
kai prasidėdavo ne tik žemės ūkio darbų, bet ir karo žygių 
sezonas. 

Didžiausia Saulės sistemos planeta pavadinta galingiau-
sio senųjų romėnų dievo Jupiterio vardu, kurio graikiškas 
atitikmuo yra griausmavaldis Dzeusas. Jupiterio simbolis 
kiek primena riestą ketvertą, tačiau iš tiesų manoma, kad 
tai stilizuota graikiška raidė zeta, kuria prasideda Dzeuso 
(gr. Zeus) vardas. Kiti šiame ženkle įžvelgia šventą Jupi-
terio paukštį – skrendantį erelį pakeltais sparnais, prie jo 
vėliau irgi pridėta statmena kryžma. Būtent šioji kryžma 
padaro simbolį panašų į ketvertą, nors su pačiu skaičiumi 
ženklas niekaip nesisieja. 

Be jokios abejonės, žieduotasis Saturnas – viena 
gražiausių, jei ne pati gražiausia ir kartu keisčiausiai atro-
danti planeta. Atrodytų, kas, jei ne Saturno žiedai turėtų 
būti pavaizduoti šio tolybių giganto simbolikoje, tačiau 
taip nėra ir kosminį Saturną reprezentuoja pjautuvas – 
neatsiejamas mitinio Saturno atributas.

Saturnas – vienas seniausių ir kadaise labiausiai garbintų 
dievų Apeninų pusiasalyje. Jis globojo žemdirbystę ir 
pasėlius, jam buvo atnašaujama pjūties ir kitokio der-
liaus nuėmimo metu. Romėnų Saturnas neretai tapatin-
tas su graikų Kronu, kurio atributas irgi buvo pjautuvas. 
Senovėje Saturno garbei rengtos šventės pasižymėjo links-
mumu ir dovanų dalijimu, mitologinis jo viešpatavimo 
amžius buvo įvardijamas žmonijos aukso amžiumi, tačiau 
krikščioniškuoju periodu pjautuvu ar dalgiu ginkluoto 
žemdirbių dievo vaizdinys tampa senatvės ir mirties per-
sonifikacija, o derliaus pjūtis pradeda simbolizuoti gy-
venimo pabaigos pjūtį. Astrologijoje Saturno simbolika 
nelinksma, tačiau kai kuriose Europos kalbose su Saturno 
vardu susietas šeštadienis (angl. Saturday, ol. Zaterdag iš 
lot. dies Saturni – Saturno diena). Pačiam simboliui taip 
pat pridėta kryžma. 

Žemės simbolis – kryžius apskritime – pradėtas nau-
doti maždaug nuo XI a. Tiesa, iš pradžių kryžius kilo 
virš apskritimo ir atkartojo apverstą Veneros ženklą. Tai 
buvo globus cruciger – krikščionišku simboliu papuošta 
sfera, Vakarų simbolistų akimis jis turėjo liudyti Kris-
taus valdžią mūsų pasaulyje. Vėliau kryžius nuslinko 
į apskritimo vidurį ir dabar paprastai aiškinama, kad jo 
horizontalė simbolizuoja pusiaują, o vertikalė – geografinį 
dienovidinį. 

– ViTAliJUs MiChAloVskis –

Karo lauko pašto atvirukai vis mane atranda. Šį sykį radau atviruką sklaidydamas 
brolių Grimmų pasakų tomelį viename iš Berlyno antikvariatų, kuriame už žmonišką 
kainą galima įsigyti geros prozos.

Kai pagalvoji, kareiviai sapnuoja paneles, o panelės – kareivius. Niūriai girgžda me-
talinės lovų spyruoklės kareivinėse, o gėlėtos suknelės plazda minčių vėjelyje.  Taigi 
girgžda, plazda, daužosi viena į kitą mintys ir, ko gero, mintyse.

Nežinia, ar Adolfas, grįžęs į Elzasą, aplankė panelę Aną Nord ir išsamiai paaiškino, 
kas yra „Dalše! Dalše!“ Aišku viena, kad panelė Ana Nord visą gyvenimą saugojo atvi-
ruką pasakų tomelyje.

Berlynas, 2014.ii.18
Darius Girčys

Panelei Anai Nord
Vilshauzenas
Štrasburgo apskritis / Elzasas

Vilnius, Rusija
1915.XII.31

Vakar vakare gavau Tavo atvirlaiškį. Tą patį vakarą atėjo paštas ir nuo pono Šen-
gelio. Jis rašo, kad pas jus pila kaip iš kibiro. O čia, pas mus, Dievas mato, šuniškai 
šalta. Taip jau yra, deja, pas ruskį. Kada nors, žinoma, bus kitaip. Jie supranta mus tik 
tada, kai mes rėkiam: „Dalše! Dalše!“ Dar sviedžiam po sniego gniūžtę pavymui. Tu 
šito niekada nesuprasi. Aš linkiu Jums laimingų naujųjų metų ir greitos taikos. Gyven-
kite laimingai. Beje, kas dar naujesnio? Jeigu kada nors grįšiu į Tėvynę iš tolimų Rytų, 
būtinai susitiksim.

Tavo kaimynas Adolfas
Linkėjimai visoms Vilshauzeno panelėms!

lAiŠkAs iŠ PRAeiTies
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Tais laikais, kai ūsus augino ir vyrai, ir mote-
rys, niekas vaikų neturėjo. Visi augino ne vaikus, 
o ūsus. 

Moterys dailindamos ūsus sugaišdavo pusę die-
nos. Gražindavo juos atsikėlusios iš ryto, vėliau 
tvarkydavo juos po pusryčių, papietavusios ir dar 
po vakarienės. 

Vyrai tuo metu šypsodavosi arba knarkdavo sau į 
ūsą. Knarkdavo taip stipriai, kad net ūsai vibruoda-
vo. O kai ūsai vibruoja, iš jų išbyra visokie makaro-
nai, duonos trupiniai ir obuolių sėklos. Todėl ūsuoti 
vyrai iki šių dienų apsišvarina tiesiog knarkdami. 

Reikia pasakyti, kad knarkimas ir ūsų gražinimas 
užimdavo daugybę laiko, todėl vaikų auginti Dan-
tuvos šalyje nebuvo nei kada, nei kam. 

Vyrai ir moterys tuo metu daugindavosi dviem la-
bai paprastais būdais – paprastuoju dalijimosi būdu 
ir paprastuoju veidrodiniu būdu. 

Dauginantis paprastuoju dalijimosi būdu tekdavo 
sugaišti šiek tiek laiko. Prieš pasidalydami dantu-
viai treniruodavosi visus devynis mėnesius. Tuo 
metu jie šokinėdavo per griovį. Tą jie darydavo visą 
nuo knarkimo ir ūsų dailinimosi likusį laiką. 

Po devynių mėnesių dantuviai per griovį šokinė-
davo labai greitai. Iš šalies žiūrint imdavo atrody-
ti, kad ten šokinėja ne vienas, o keli dantuviai. Iš 
pradžių taip atrodydavo, o paskui taip ir nutikdavo. 
Nustoja šokinėti kokia dantuvė, ir jau matai, kad ji 
nebe viena, o dvi. 

Kartais, jei dantuvė būdavo labai liekna ir lanks-
ti, po šitokių pratybų ji galėdavo pasidalyti iš trijų. 
Buvo gražu žiūrėti, kaip trys rankomis susikibusios 
merginos, dainuodamos „Eisim, sese, namulio“, 
linksmos grįžta nuo griovio. 

Kartą „Dantuvos rytas“ aprašė atvejį, kaip vienas 
labai talentingas dantuvis pasidalijo iš penkių. 

Tiesa, šis dauginimosi būdas atrodė patrauklus ne 
visiems. Mat prieš didžiąsias dalybas tekdavo nusi-
skusti ūsus. Ūsai šiek tiek sumažina greitį, o jis per 
didžiąsias dalybas labai svarbus. 

Ypač nemėgdavo šitaip daugintis dantuvės. Po di-
džiųjų dalybų jos tapdavo pirmininkėmis, tačiau be 
ūsų jausdavosi ne tokios gražios. Beūses pirminin-
kes painiodavo su ką tik pasaulį išvydusiomis nau-
jašokėmis antrininkėmis. Tai menkino pirmininkių 
orumą. 

Be to, ne visada ir ne visiems sekdavosi taip grei-
tai ir sėkmingai per griovį šokinėti. Ne sykį pasi-

taikė, kad bešokinėdami dantuviai sugaudavo zuikį 
arba įkrisdavo į griovį. 

Vienas iš būsimų pirmininkų sykį šokinėjo po 
lietaus. Jis paslydo ir įvirto į vandenį ir ten visai 
netyčia sugavo didelę žuvį. Po lietaus griovys buvo 
ištvinęs lyg upė. Iš jo vargšas nelaimėlis išlipo labai 
liūdnas. Nuo jo ūsų ant liūdnos žuvies varvėjo pur-
vinas lietaus vanduo. Liūdna buvo į jį žiūrėti.

Dauginantis antruoju, paprastuoju veidrodiniu, 
būdu panašių nemalonių dalykų nenutikdavo. 

Vis dėlto paruošiamasis laikotarpis buvo ne ma-
žiau sunkus. Be to, reikėjo turėti didelį švarų vei-
drodį. 

Visus devynis mėnesius dantuvis arba dantuvė tu-
rėdavo mokytis labai ilgai žiūrėti į veidrodį. Pama-
žu atspindys tapdavo toks pat gyvas kaip ir tikrasis 
žmogus. 

Didžiojo žiūrėjimo metu atvaizdas nužengdavo iš 
veidrodžio ir beveik niekuo nesiskirdavo nuo dantu-
vio ar dantuvės. Skirtumas tik tas, kad naujažengio 
dantuvio ūsai nukrisdavo per pirmąsias tris minu-
tes. Tuo metu jiedu su savo pirmininku dainuodavo 
kurią nors mėgstamą pirmininko dainelę. 

Dainelę buvo patartina dainuoti, nes ji numal-
šindavo nedidelį dauginimosi sukeltą skausmą. Po 
dauginimosi šį skausmą jausdavo ir pirmininkas, ir 
antrininkas.

Dauginantis paprastuoju veidrodiniu būdu an-
trininkas galėjo išeiti šiek tiek mažesnis už pirmi-
ninką. Tai priklausė nuo to, kaip arti pirmininkas 
stovi prie didžiojo veidrodžio. Mat atsistojus toliau 
atvaizdas atrodydavo mažesnis nei pirmininkas. 

Norint, kad antrininkas būtų švarus, reikėjo labai 
kruopščiai nusiprausti ir nuvalyti veidrodį.

Naujažengis antrininkas pirmininko dydį papras-
tai pasiekdavo per pirmąją savaitę. Tada jam pradė-
davo kaltis pirmieji nauji ūsai. 

Pirmininku Dantuvoje būdavo vadinamas asmuo, 
pasidauginęs kuriuo nors iš minėtų dviejų būdų. 

Kiekvienas antrininkas jau po devynių mėnesių 
galėdavo tapti pirmininku. Tereikėjo treniruotis šo-
kinėjant per griovį arba žiūrint į veidrodį. 

Vėliau Dantuvoje šiuos dauginimosi būdus išstū-
mė kiti, dar vėliau – dar kiti. Galiausiai dantuviai 
ėmė daugintis šiuo metu gerai žinomais būdais. 

Kokiu būdu atsiradote, kiekvienas galite sužinoti 
iš savo mamos arba tėčio. Tereikia jų paklausti.

Zuikių gaudymas
Anuomet zuikių buvo tiek daug, kad pagauti zuikį buvo vienas 

juokas. 
Tai, žinoma, buvo juokinga tik tam, kuris tą zuikį pagaudavo. Su-

čiuptas zuikis niekada nesijuokdavo. Toks atsitikimas sugadindavo 
jam ūpą. 

Zuikių tais laikais buvo pilna visoje Dantuvoje. O daugiausia jų 
gyveno Cepelinų kaime. Netyčia parvirtęs čia galėjai sugauti nebe 
vieną zuikį, o visus du. 

Ypač daug zuikių žmonės pagaudavo, šokinėdami per griovį. Per-
šoka per griovį į vieną pusę – zuikis. Peršoka atgal – dar vienas. Kar-
tais pasitaikydavo zuikį pagauti tiesiog ore, nes zuikiai šokinėdavo 
kartu su dantuviais. 

Šokinėdami daugindavosi ne tik dantuviai, bet ir zuikiai. O kadan-
gi zuikiai šokinėdavo greičiau negu žmonės, jų daugėjo greičiau nei 
žmonių.

Pasitaikydavo, kad šokinėdami per griovį dantuviai tą patį zuikį 
pagaudavo net kelis kartus. Tai dar labiau sugadindavo zuikiui ūpą. 
Todėl Cepelinų kaime sugadinto ūpo buvo nors vežimu vežk. 

Būtų kas nors visa tai ir išvežęs, jei ne zuikiai. Jų buvo tiek tiršta, 
kad vežimas čia negalėdavo pajudėti iš vietos.

Blogiausia tai, kad žmonėms gaudyti zuikius tapo taip malonu, jog 
jie ėmė griuvinėti tyčia. Kai kam tai virto tikra yda. Teko šį pomėgį 
įrašyti į „Ydų knygą“. 

Vis dėlto tai ne ką tegelbėjo. Ydingas pomėgis tyčia griuvinėti ir 
gaudyti zuikius plito lygiai taip pat greitai, kaip ir daugėjo zuikių. 

Matydami, kad gyvenimas tapo visiškai nepakenčiamas, zuikiai ir 
sako:

– Laikas mums keliauti ten, kur mažiau griovių ir mažiau žmonių. 
Australijoje pilna žmonių neapgyventų plotų. Dauguma tenykščių 
žmonių netgi nežino, ką reiškia sugauti zuikį.

Keli Dantuvos zuikiai buvo gavę laiškų iš Australijos. Jų giminai-
čiai ten pasivadino triušiais ir gana linksmai gyveno. Niekas jų negau-
dė, nes nežinojo, kad jie zuikiai.

Vieną rytą zuikiai atsivertė „Dantuvos rytą“ ir rado jame naudingą 
skelbimą. Ten buvo parašyta apie zuikiams organizuojamą kelionę į 
Australiją.

Jau po mėnesio Cepelinų kaime pagauti zuikį buvo labai sunku. 
Zuikių taip sumažėjo, kad net pamatyti kurį iš jų buvo laikoma 
sėkme.

Ir tik iš įpročio žmonės iki šių dienų prisimena zuikių gaudymą. Kai 
parkrinta koks vaikas, jie sako: „Na va, zuikį pagavai.“ Tačiau vaikas 
to zuikio nėra net matęs. 

Šiais laikais zuikių geriau negaudyti. Mat parvirsti ant šaligatvio ar 
gatvės kur kas skaudžiau nei ant minkšto, švelnaus zuikio. 

– sARA PoissoN –

Vaikai ir antrininkai

Ketinimas rašyti niekuomet neišvirsta laišku. Laiškas turi 
ištikti kaip netikėtumas, ir neįmanoma nuspėti, kurią valan-
dą buvo pasitaikiusi proga jam rastis. 

Rainer Maria Rilke

Man gera rašyti laišką, kuris nėra atsakymas, taip sakant, 
laišką be priežasties, kuris susikaupė manyje tarsi vanduo 
tvenkiny. 

Henry Miller

Prastas iš manęs laiškų rašytojas, nes turiu jų prirašyti 
begalę – šis jau 16-as šiandieną ir vienintelis, kurį man ma-
lonu rašyti.

W. B. Yeats

Laiškas, kuriuo tik atsakoma į kitą laišką, – ne laiškas. 
Mark Van Doren

Tikroji laiško paskirtis – duoti adresatui žinoti, kad jis yra 
prisimenamas ir vertinamas.

James Russell Lowell

Po tavo laiško diena nusigiedrija; mano viduje dangaus 
žydrynėje spindi saulė, kai lauke – dulksna ir migla. 

Sigmund Freud 

Turėtume dažniau vienas kitam rašyti, kad ir raštelius. 
Reguliarus jausmų reiškimas be galo svarbus žmogaus gy-
venime. 

George E. Woodberry

Neįsivaizduoju, kodėl tokia kančia rašyti žmonėms, kuriuos 
myli. To visiškai nėra rašant tiems, kurie nieko nereiškia. 

Katherine Mansfield

Rašantis meilės laiškus lysta, juos nešiojantis – tunka. 
Olandų patarlė

Rašymas gražiai moteriai man atrodo tokia pat kvailystė 
kaip susirašinėjimas su Strasbūro pyragu. Šiam pasauly vis-
kuo dera mėgautis tam pritinkamu būdu. 

Heinrich Heine

Laiškai turi bylojimo galios, kuria neapdovanotas liežu-
vis. Tai dėl to, susitikus, kai kurios mūsų mintys, nesant tylos 
ir erdvės tarp mūsų, lieka neištartos.

Rabindranath Tagore

Kodėl kartais žmogaus tikrumą labiau pajauti jo laiške nei 
susitikęs akis į akį? Todėl, kad laiškas – tai sutelkta dvasia, 
o pokalbio šlakas perdėm pastebimas? Kliūtis yra pats žmo-
gaus kūnas. Dėmesį prikausčius išoriniams dalykams, esmė 
išsprūsta.

Anne Morrow Lindbergh 

Laiškas man visada primena Nemirtingumą, nes tai – pati 
sąmonė be kūniško palydovo. Mūsų šneka pareina nuo tar-
ties ir laikysenos; mintis, pasirodanti viena, tarsi turi pamė-
kliškos galios. 

Emily Dickinson

Vienintelis geras dalykas, kai tavęs nematau, yra tas, kad 
galiu rašyti tau laiškus.

Svetlana Alilujeva

Tavo laiškai prilygsta mielo žmogaus apsilankymui. Myliu 
žmones, kurie sugeba apie save prirašyti šūsnių šūsnis. Tai 
panašu į dosnumą. 

D. H. Lawrence

Mano manymu, įprasta, kad laiško gavėjui turi rašyti ne 
tai, kas jam žinoma, o pranešti ką nors nauja. 

Sigmund Freud 

Taip retai gaunu laišką, kuris man teiktų ne mažesnį 
džiaugsmą nei mano paties rašytasis. 

Frederick Goodyear

Geras laiškas yra ego pratybos, kuklus laiškų rašytojas – 
tai vidinis prieštaravimas.

Clifton Fadiman

Laiškui, kaip ir kivirčui, reikia dviejų žmonių.
Elizabeth Drew

Visą gyvenimą trunkantis susirašinėjimas, kaip ir ilga ne-
pertraukiama draugystė ar laiminga santuoka, reikalauja 
paaiškinimų: šiems dalykams visa kas stoja skersai kelio.

Max Lerner

Tai, ką teigiu laiške, yra visiškas atsitiktinumas. Aš rašau 
ne tai, ką noriu rašyt, bet kažką kitką. 

W. B. Yeats

Pastebėjau, kad laiškai paprastai yra bodėjimosi visa 
kuo išdava, todėl visada galvoju: nėra laiškų – nėra nuo-
bodulio. 

Hannah Whitall Smith

Iš: The Macmillan Treasury of Relevant Quotations. 
London & Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1980 

(sud. Edward F. Murphy)
Atrinko ir vertė Andrius Patiomkinas

22 sentencijos apie laiškus



2014 m. gegužės 2 d. Nr. 17 (1179)12 ŠIAURĖS  ATĖNAI

Redaktorius: Žydrūnas Drungilas (zydrunas.d@gmail.com).
Paveldas: Juozas Šorys.
kalbos redaktorė: Audrė kubiliūtė.
Maketuotoja: zita Remeikienė.
Direktorė: lina Černiauskaitė.
Finansininkė: Danuta Churtasenko.
Bendradarbiai:  Agnė Alijauskaitė (Kultūros eskizai),
Marius Burokas (Skaitykla Nr. 5),
Giedrė kazlauskaitė (Šiaurės kampas),
Andrius Patiomkinas (Vertimai).
Redakcijos adresas: Mėsinių g. 4, 01133 Vilnius.
Telefonas: 261 37 70.
elektroninis paštas: satenai@takas.lt.

www.satenai.lt; www.culture.lt/satenai.
spausdino UAB Ukmergės spaustuvė.
Vasario 16-osios g. 31, 20131 Ukmergė.
VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“ sąskaita banke:
Lt36 7300 0100 0000 7071; 
AB bankas „swedbank“ (kodas 73000).
savaitraštis išeina penktadieniais. 
leidžiamas nuo 1990 m. vasario 7 d. 
leidžia VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“.
issN 1392-7760. 3 spaudos lankai.
indeksas 0109. Tiražas 1469 egz.

Redakcijos ir autorių nuomonės nebūtinai sutampa.

„Šiaurės Atėnus“ remia spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas: 2014 m. suteikė 90 000 lt paramą 
projektui „Šiaurės Atėnai“ – atviros kultūros formos“
(p. 2–6, 8–10); skiltis „skaitykla Nr. 5“, „Šiaurės
kampas“ ir „Vertimai“ iš dalies finansuoja lietuvos 
kultūros taryba. 

ŠiAURĖs kATiNAiZodiako ženklai
Avinas. Toks karšto būdo vyras, kuris 

užsimerkęs daro vaikus. Kai jo spermos 
lygis kritiškai nukrenta, vaizduojamas 
kaip išsižiojęs, išsprogtakis garbanius su 
ragais, žiūrintis į pakabintą virš lovos vei-
drodį su šviesia ateitimi už nugaros. Labai 
mėgstamas Gruzijoje, Armėnijoje, Graiki-
joje. Gimęs po ugnies ženklu, vartojamas 
liaudies švenčių metu uždarose grupėse 
smulkiai supjaustytas, ant iešmų suvertas 
ir iškeptas su svogūnais, su dainomis ir su 
vynu. 

Jautis. Vyrai jaučiai gyvena su karvė-
mis, o moterys jaučiai – su padidėjusiomis 
pieno liaukomis. Seniau jaučiais arė žemę, 
o dabar įdarbino bankuose, kur veterinarai 
iš jų siurbia spermą su rūkstančiomis ciga-
retėmis dantyse, su baltais chalatais ir be 
jokių jausmų veiduose apvaisina eilėmis 
sustojusias karves. Jautis vaizduojamas 
Šiaulių miesto herbo apačioje kaip patinas 
galiūnas po meška (pagal Viliaus P. raštiš-
kus parodymus – moteriškosios giminės) 
šalia saulės dešinėje pusėje.

Dvyniai degtinę užsigeria alumi, todėl 
vaizduojami su dviem viena už kitą kvai-
lesnėmis galvomis, kurias abi rytais taip 
skauda, kad susidaužia tik pabudusios, 
išgeria ir geria tol, kol nebeskauda. Tada 
į pasaulį žiūri keturiomis. Gebėdami pla-
čiai iš įvairių kampų stebėti aplinką, labai 
tinka būti vadovais, kurie veda, veda pa-
valdinius ir niekada neatveda prie liepto 
galo. Dažnai vaizduojami herbuose kaip 
dvigalviai ereliai su nupudruotomis nosi-
mis. Dvyniai masiškai yra padirbinėjami 
ant pinigų.

Vėžiai labai jautrūs ir susijaudinę greitai 
paraudonuoja. Jie labai keistai dauginasi. 
Vėžienė prie vėžio artinasi žiūrėdama į 
žnyplėse laikomą specialų sueities veidro-
dėlį. Vėžiukus vėžys daro apimtas erotinio 
sapno transo. Kad sueities metu prabudęs 
vėžys neišsigąstų, neatšoktų atbulas, ne-
išdegtų akių ir nesusižeistų, vėžienė prieš 
tai jį tris paras smaugia žnyplėmis, o kai 
užmigdo, dar ir prirakina prie guolio. Vė-
žys gerai sutaria su mergele, jaučiu, liūtu. 
Ypač mėgsta varles. Vaizduojamas su žny-
plėmis, o jeigu be žnyplių, tuomet reikia 
kreiptis į šeimos gydytoją.

Liūtas. Šis gyvulys yra žvėrių karalius, 
todėl visi horoskopų gyviai turi be išlygų 
klausytis jo paistalų ir tylėti. Karalius labai 
bjaurus, kai prisigėręs kraujo išsiima klau-
sos aparatus iš ausų, spaudo letena ant ke-
lių padėto bajano klavišus ir, iššiepęs nuo 
gimimo, nuo užkandos nevalytus dantis, 
riaumoja, stebėdamas, ar teisingai žvėrys 
jo klausosi. Liūtas vaizduojamas taip, kaip 
nupasakota. Jam patinka, kai sugyventinė 
guli po šluota. Tada su ja nugyvena ilgus, 
vaisingus, džiaugsmingus ir kitokius me-
tus, kurie vis tiek kada nors baigiasi. 

Mergelė. Tai svarbiausias reklamos 
darbuotojo darbo įrankis. Dažniausiai 
vaizduojama kaip nepasotinama persiė-

dusio patino draugė, po neeilinio romano 
su jo viršininku išlikusi nekalta, grakščių 
formų ir su juodosiomis skylėmis vietoj 
akių. Moterys mergelės mėgsta kartimis 
pasiremdamos karstytis karjeros laiptais 
ir viliojančiai žiovaudamos priešais foto-
aparatus sugeba patekti ant žurnalų virše-
lių, kurių pavadinimai prasideda P raide. 
Pvz.: ,,Panelė“, ,,Playboy“. Vyrai merge-
lės apsimetinėja kitokie, bet panų taip pat 
visokių turi: su ūsais, su barzdomis arba 
ir visai be nieko. Senovėje mergelės ligi 
vestuvių stengėsi likti skaisčios, bet dabar 
šios pastangos nunyko dėl naujai atsiradu-
sio papročio sekso paskirties parduotuvėje 
pirktas prekes išbandyti vietoje, o ne inter-
neto svetainėje.

Svarstykles sugalvojo dvynės Seserys 
Svarstyklės, kurios liudijo mačiusios, kaip 
dvi moterys viena kitai įrodinėjo, kuri iš 
jų lengvesnė. Sunkesnioji iš ryto išgėrė 
buteliuką vidurius laisvinančių vaistų ir 
per dieną taip ženkliai suplonėjo, kad, au-
droms pilve nurimus, nuo unitazo atsisto-
jusi eiti turėjo sijoną du kartus apie pilvą 
apsivynioti, kad tas nenusmuktų. Ta, kur 
pradžioje buvo lengvesnė, tapo sunkes-
nė. Tada ji nieko nelaukusi įsikišo pirštą 
į gerklę ir vėmė, žiaukčiojo, kol vėl tapo 
lengvesnė už konkurentę, kuri nusiavė 
aukštakulnius, pirstelėjusi iš paskutiniųjų, 
basa šoko aukštyn, metė ant žemės nosinę 
ir nusispjovė ant jos 25 kartus greitai bei 
dar 26 kartus labai lėtai ir lėtai, lėtai pakilo 
virš tos, kuri tapo sunkesnė. Ši, vyrų plo-
jimų skatinama, pavyzdingai ilgai mėtė, 
mėtė, nusimetė viršutinius rūbus, pakilo 
virš spjaudalės ir buvo tvirtai vyrų žvilgs-
nių lengvesne laikoma, kol kita greitai nu-

simetė viską, ką turėjo, o kai liemenėlės 
akinius užkabino pirmam išsižiojusiam, 
nugalėjo konkurentę ir pakilo virš jos. Pa-
verkusi, bet nė kiek ženkliau nepalengvė-
jusi, priešininkė nusimovė aukso žiedus, 
išsitraukė auskarus, auksu apvilktus krū-
minius išsirovė ir papirko vyrų stebėtojų 
komandą. Jos pasiekimai būtų buvę įrašyti 
į Gineso knygą, bet pralaimėjusioji išsi-
traukė peilį, nusipjovė liežuvį ir akivaiz-
džiai pakilo visų ginčo stebėtojų akyse virš 
bedantės, kuri išsigandusi kraujo apalpo ir, 
nuslydusi nuo svarstyklių, nukrito pirmam 
pasitaikiusiam vyrui ant galvos. Tas ran-
kas išskėsti spėjo, bet silpnas pasitaikė, 
nesulaikė, nepagavo ir žuvo abu mirtina-
me glėbyje susikabinę. Svorio netekusi 
svarstyklių lėkštė šovė į dangų kaukdama, 
pasivartė, pasivartė ir krito, kirto užpakalį 
visiškai nepagydomai susitrenkusiai belie-
žuvės vėlei, kuri į dangų bekylanti buvo 
nublokšta į pragarą. Svarstyklės vaizduo-
jamos kaip akis, ausis užsirišusi moteris, 
kuri neva nieko nematė, negirdėjo. Svars-
tyklės labiausiai yra paplitusios tarp par-
davėjų moterų, o tarp vyrų – pirkėjų.

Skorpionas. Tai toks vėžys pasileidė-
lis, kuris išlipęs iš Ventos svetimoteriavo 
atbulas, nusitrenkė į dykumą ir šiltai įsi-
kūręs pasipiršo barškuolei, pirmos nak-
ties nesulaukusi ji taip jį išbarškino, kad 
atsibudęs po kelių tūkstančių metų labai 
keistai jautėsi: maudė šonus, pykino, buvo 
pakeitęs vardą, judėjimo kryptį, o tai, ką 
Ventoje slėpė tarp kojų, stirksojo net virš 
galvos. Skorpionas vaizduojamas su ilgais 
plaukais prieš vėją švilpiniuojantis dainelę 
„Wind of Changes“ ir vis pasiklausantis, 
ar kas pasikeitė. 

Šaulys. Po ugnies ženklu gimęs šaulys 
daug laksto, bet neatvėsta. Nesilaiko tai-
syklių, brakonieriauja. Turi tik vieną strė-
lę, todėl nepataikęs arba tik sužeidęs auką 
turi ją pasivyti ir ištraukti strėlę, kad vėl 
galėtų šauti. Nudobęs žvėrį, šaulys siunčia 
žinutę Lupikui Tupikui: ,,Turiu sumuštinį 
su kailiuku.“ Tada atvažiuoja toks dvikojis 
briedis su riešuto galva, sumoka šauliui, 
atsitūpęs su meile nulupa, sutvarko žvė-
rieną ir realizuoja kaip kiaulieną. Pusiau 
gyvulys, pusiau žmogus, šaulys vaizduo-
jamas su lanku šaudantis žvaigždes. Taip 
vaidindamas kvailį jis slepia savo slaptą 
pragyvenimo šaltinį, iš kurio kumpius, 
dešras ir vyniotinius traukia verslo partne-
ris Lupikas Tupikas ir realizuoja prekybos 
tinkle ,,Kiaulės“. 

Ožiaragis. Tai toks labai didelis ožys, 
kuris mėgo vyną. Vaizduojamas kaip ir 
visi ožiai, tik su vienu ragu ant kaktos (ve-
dybinio gyvenimo reliktas). Antrą ragą nu-
silaužė po to, kai antrą kartą sužinojo, kad 
žmona turi nepataisomą įprotį daryti tai, 
ką darė pirmą kartą. Nulaužtą ragą nau-
dojo vynui įsipilti. Kai vynas apsemdavo 
iltinius, užsimaudavo jį ant savo slapuko, 
užsiropšdavo ant baro, šokdavo Australi-
jos aborigenų vaisingumo dievukų šokius, 
vaišindavo ožkas, kol tos apsivaisindavo 
ir čia pat apsiožkuodavo. Jei ožkos ožiuo-
davosi ir neapsivaisindavo, tada pildavo į 
vyną degtinę, likerį, nuo kurių viskas vyk-
davo pagal ožiaragio planą. 

Vandenis yra toks vyninės veikėjas, 
kuris vandeniu skiedė vyną darbo metu 
ir nuo vieno padoraus santechniko gavo 
į kailį. Santechnikas labai darbštus pasi-
taikė, tai dar ir spyrė į lempą (12 kartų), 
kol pataikė. Kai lempa sudužo ir pradin-
go šviesa, santechnikas įkišo tą veikėją į 
vamzdį, išsitraukęs darbo įrankių dėžę 
sriegikliu užsriegė galą, apvyniojo paku-
lomis ir užsuko čiaupą. Vandenis pagal 
parodymus vaizduojamas kaip dvigalvis. 
Ant galvų jam užmautos dvi karūnos, ku-
rios simbolizuoja už karštą ir šaltą vandenį 
prisuktas sąskaitas. 

Žuvis. Bekojė būtybė, mėgstanti šaltus 
vandenis su visais patogumais. Vaizduo-
jama skardinėje arba plastikinėje taroje su 
aliejumi arba pomidorų padažu. Garbina-
ma ištisus metus nuo neršto ligi galiojimo 
datos (žr. ant pakuotės). Saugoma gamtos 
apsaugos inspektorių su naktinio matymo 
žiūronais, su žaliomis uniformomis ir su 
žvėriškomis baudomis. Patekusi į šiltą 
vietą greitai genda. 

– PeTRAs RAkŠTikAs –

Autoriaus piešinys


