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Moterys geba argumentuoti savo pasirinkimą dėvėti hidžabą

Brangusis Diegai, studijoje viskas stovi kaip buvę

Tikri Petro Repšio nutikimai

JAVIER MARÍAS

Javieras Maríasas (g. 1951) – vienas žymiausių šiuolaiki-
nių Ispanijos prozininkų, jo kūryba versta į daugiau kaip ke-
turias dešimtis kalbų, knygų pasaulyje parduota per 8 mln. 
egzempliorių. Nuo 2008 m. Karališkosios ispanų kalbos aka-
demijos narys. Į lietuvių kalbą išversti romanai „Tokia blyški 
širdis“ (1992, liet. 2000, vertė P. Bieliauskas), „Įsimylėjimai“ 
(2011, liet. 2016, vertė A. Naujokaitienė). Proza išsiskiria 
įprastos tradicinio pasakojimo eigos nesilaikymu, origina-
laus naratyvo paieškomis, į save susitelkusiu pasakotoju. 

Apsakymas El médico nocturno pirmąkart išspausdintas 
Meksike leisto žurnalo „Vuelta“ 1994 m. lapkričio numeryje.

Alejandra Caballero. Virš ramybės. 2020

Dabar, kai jau žinau, kad mano draugė Klaudija tapo naš-
le – po vyro mirties dėl natūralių priežasčių, – vis prisi-
menu vieną ypatingą naktį Paryžiuje prieš šešis mėnesius: 
pasibaigus vakarienei septyniese, išėjau palydėti vienos iš 
viešnių namo – ji neturėjo automobilio, bet gyveno netolie-
se, penkiolika minučių į vieną pusę ir penkiolika minučių 
atgal. Ji man pasirodė šiek tiek impulsyvi, gana maloni jau-
na moteris, draugė italė mano šeimininkės Klaudijos, kuri 
taip pat italė ir kurios bute Paryžiuje buvau apsistojęs kelias 
dienas, kaip pasitaikydavo ir kitomis progomis. Tai buvo 
paskutinis mano kelionės vakaras. Ta jauna moteris, kurios 
vardo dabar neprisimenu, buvo pakviesta dėl manęs ir tam, 
kad paįvairintų vakarojimą, tiksliau, kad dvi kalbos, kurio-
mis buvo šnekama, pasiskirstytų tolygiau.

Pasivaikščiojimo metu, kaip ir per pusę va-
karienės, turėjau toliau kalbėti savo laužyta 
italų kalba. Kitą pusę vakarienės vargau dar 
netaisyklingesne prancūzų kalba ir, tiesą sa-
kant, jau buvau pavargęs nuo to, kad niekam 
nesugebu tinkamai išreikšti savo minčių. No-
rėjau kompensuoti šį trūkumą, bet maniau, 
kad tą vakarą tam nebus galimybės, nes kol 
grįšiu į butą, mano draugė Klaudija, kuri gana 
pakenčiamai kalba ispaniškai, jau bus nuėjusi 
miegoti su savo senstančiu milžinu vyru ir iki 
kito ryto nebus galimybės apsikeisti keliais 
gerai parinktais ir aiškiai ištartais žodžiais. 
Pajutau, kaip kilo žodiniai impulsai, bet tu-
rėjau juos nuslopinti. Pasivaikščiojimo metu 
atsijungiau: leidau savo draugės draugei italei 
šnekėti kiek tinkamai savo kalba, o pats, prieš 
savo valią ir norą, tik retkarčiais linktelėda-
vau galva ir kartkartėmis pridurdavau: „Certo, 
certo“, iš tikrųjų nesiklausydamas, ką ji sako, 
apsvaigęs nuo vyno ir išvargęs nuo kalbinių 
pastangų. Kai žingsniavome ir ore matėsi mū-
sų iškvėptas garas, pastebėjau tik tiek, kad ji 
kalbėjo apie mūsų bendrą draugę, o tai galų gale buvo visai 
normalu, nes, išskyrus vakarienę septyniese, iš kurios ką 
tik išėjome, daugiau nieko bendro neturėjome. Bent jau aš 
taip maniau. „Ma certo“, – vis kartojau beprasmiškai, o ji, 
turbūt supratusi, kad nesiklausau, toliau kalbėjo lyg sau, o 
gal tiesiog iš mandagumo. Kol staiga, vis dar kalbai sukan-
tis apie Klaudiją, išgirdau sakinį, kurį puikiai supratau kaip 
sakinį, bet ne jo prasmę, nes supratau jį nesąmoningai ir vi-
siškai be konteksto. „Claudia sarà ancora con il dottore“, –  
taip, mano manymu, pasakė jos draugė. Į tai nekreipiau dė-
mesio, nes jau buvome beveik prie jos durų, o aš troškau vėl 
kalbėti savo kalba arba bent jau pabūti vienas, kad galėčiau 
ja mąstyti.

Tarpduryje kažkas laukė, ir ji pridūrė: „Ah no, ecco il 
dottore“ ar kažką panašaus. Atrodo, kad gydytojas atėjo ap-
lankyti jos vyro, kuris buvo per daug ligotas, kad palydėtų 
ją į vakarienę. Gydytojas buvo mano amžiaus vyras, gana 
jaunas, ir kaip paaiškėjo – ispanas. Galbūt todėl mes buvo-
me supažindinti, nors ir lakoniškai (jie kalbėjosi tarpusavy-
je prancūziškai, mano tautietis – su akivaizdžiu ispanišku 
akcentu), ir nors aš mielai būčiau dar kurį laiką pasilikęs 
su juo šnekučiuotis, kad patenkinčiau savo ilgesį dėl ko-
kio nors taisyklingo žodžių junginio, draugės draugė manęs 
nepakvietė ir paskubomis atsisveikino, duodama suprasti, 
o gal net pasakydama, kad gydytojas Noguera jau kelias 
minutes ten jos laukia. Mano tėvynainis gydytojas nešėsi 
juodą lagaminėlį, tokį, kokius daktarai turėdavo seniau, o 
jo veidas buvo senamadiškas, tarsi kokio žmogaus iš ketvir-
tojo dešimtmečio: išvaizdus vyras, bet liesas ir išblyškęs, 
atgal tvarkingai sušukuota naikintuvo piloto šukuosena. Pa-
galvojau, kad po Ispanijos pilietinio karo Paryžiuje turėjo 
būti daug panašių į jį, ištremtų respublikonų gydytojų.

Grįžęs į butą, nustebau pamatęs, kad darbo kambaryje 
vis dar dega šviesa, nes eidamas į svečių kambarį turėjau 
praeiti pro jį. Žvilgtelėjau į vidų, manydamas, kad šviesa 
liko įjungta netyčia, ir jau norėjau ją išjungti, bet tuomet 
pamačiau, kad mano draugė dar neatsigulusi, susirangiusi 
fotelyje, apsivilkusi naktinius marškinius ir chalatą. Nieka-

da anksčiau nebuvau matęs jos su naktiniais marškiniais ir 
chalatu, nors per daugelį metų kaskart, kai kelioms dienoms 
atvykdavau į Paryžių, apsistodavau įvairiuose jos butuose: 
abu drabužiai buvo lašišos rausvumo ir labai prabangūs. 
Nors milžinas vyras, už kurio ji buvo ištekėjusi šešerius 
metus, buvo labai turtingas, jis taip pat buvo labai piktas dėl 
charakterio, tautybės ar amžiaus – palyginti su Klaudija, jis 
buvo gana garbaus amžiaus – ir mano draugė dažnai skun-
dėsi, kad jis visada leisdavo jai pirkti daiktus tik tam, kad 
dar labiau pagražintų jų didelį ir patogų butą, kuris, pasak 
jos, buvo vienintelė matoma jo turto apraiška. Priešingai, 
jie gyveno kukliau, nei reikėjo, tai yra žemiau už savo fi-
nansines galimybes.

Su juo beveik nieko bendro neturėjau, neskaitant keis-
tų vakarienių, tokių kaip tą vakarą, kurios yra puiki pro-
ga nesikalbėti ir nesusipažinti su niekuo, ko dar nepažįsti. 
Vyrą, kuris vadinosi keistu ir dviprasmišku vardu Helė 
(mano ausims jis skambėjo ganėtinai moteriškai), laikiau 
aksesuaru, tokiu pakenčiamu aksesuaru, kokį daugelis vis 
dar patrauklių, vienišų ar išsiskyrusių moterų yra linkusios 
prisisegti prie savęs, kai joms sukanka keturiasdešimt ar 
keturiasdešimt penkeri: atsakingas vyras, paprastai gerokai 
vyresnis, su kuriuo jos neturi jokių bendrų pomėgių ir su 
kuriuo niekada nesijuokia, bet kuris vis dėlto yra naudin-
gas joms palaikant intensyvų socialinį gyvenimą ir organi-
zuojant vakarienes septyniems žmonėms, kaip tą vakarą. Į 
akis krito jo dydis: beveik dviejų metrų, apkūnus, ypač per 
krūtinę, tarsi ciklopas, besisukantis ant dviejų kojų, kurios 
buvo tokios liesos, kad atrodė kaip viena; kai praeidavau 
pro jį koridoriuje, jis visada svyruodavo ir rankomis rem-
davosi į sienas, kad neparkristų, jeigu paslystų; per vakarie-
nes, žinoma, jis sėdėdavo viename stalo gale, nes kitaip ta 
pusė, kurioje jis sėdėtų, būtų buvusi užpildyta jo milžiniš-
kų gabaritų ir būtų atrodžiusi nesubalansuotai, kai sėdėtų 
vienas priešais keturis susigrūdusius svečius. Jis kalbėjo tik 
prancūziškai ir, anot Klaudijos, buvo geriausias savo sri-
ties – teisės – specialistas. Po šešerių santuokos metų mano 
draugė neatrodė labai nusivylusi, nes ir taip niekada nerodė 

Budintis gydytojas
didelio entuziazmo, bet rodės, kad net ir nepažįstamų žmo-
nių akivaizdoje nesugeba nuslėpti susierzinimo, kurį visada 
jaučiame tiems, kurie mums nereikalingi.

– Kas nutiko? Vis dar nemiegi? – paklausiau su palengvė-
jimu, galėdamas kalbėti gimtąja kalba.

– Taip, jaučiuosi tikrai prastai. Laukiu gydytojo.
– Šią valandą?
– Jis – budintis gydytojas. Aš dažnai turiu jį iškviesti naktį.
– Bet kas nutiko? Tu taip ir nepasakei.
Klaudija pritemdė prie fotelio stovinčią lempą, tarsi norė-

dama, kad prieš atsakant kambarys atsidurtų tamsoje, neno-
rėjo, kad jos veide įžvelgčiau nevalingą išraišką, nes mūsų 
veidus, kai kalbame, ištinka nevalingos grimasos.

– Nieko ypatingo, moteriškos problemos. 
Bet man labai skauda, kai taip nutinka. Gydy-
tojas man sušvirkščia raminamųjų.

– Suprantu. Argi Helė negalėjo išmokti to 
padaryti?

Klaudija nedviprasmiškai atsargiai žvilgte-
lėjo į mane ir nuleido balsą, kad atsakytų į šį 
klausimą, nors ji jo nenuleido, atsakinėdama 
į kitus.

– Ne, jis negali. Jam per daug dreba rankos, 
aš juo nepasitikiu. Jei jis suleistų man adatą, 
esu tikra, kad ji man nieko gero neduotų, ar-
ba jis tiesiog susipainiotų ir suleistų man ką 
kita, kokius nors nuodus. Gydytojas, kurį jie 
paprastai siunčia, yra labai malonus, be to, tam 
jie ir yra, kad ankstyvą rytą ateitų į žmonių 
butus. Beje, jis ispanas. Jis bus čia bet kurią 
akimirką.

– Gydytojas ispanas?
– Taip, manau, kad jis iš Barselonos. Spėju, 

kad jis turi Prancūzijos pilietybę, privalo turė-
ti, kad galėtų čia praktikuoti. Jis čia dirba jau 
daug metų.

Klaudija pakeitė šukuoseną tada, kai išėjau 
iš buto palydėti draugės namo. Galbūt ji tik pasileido plau-
kus prieš eidama miegoti, bet man atrodė, kad ji specialiai 
pasidarė šukuoseną, o ne pasileido plaukus dienos pabai-
goje.

– Nori, kad palaikyčiau tau kompaniją, kol lauksi, ar 
verčiau norėtum būti viena, jei tau skauda? – paklausiau 
retoriškai, nes, radęs ją vis dar nemiegančią, nebuvau pa-
siruošęs eiti miegoti nepatenkinęs savo noro pabendrauti ir 
pailsėti nuo tų kitų bjaurių kalbų ir vakare išgerto vyno. Jai 
dar nespėjus atsakyti, pridūriau: – Tavo draugė labai malo-
ni. Ji minėjo, kad jos vyras serga; vietinių gydytojų laukia 
įtempta naktis.

Klaudija kelias sekundes dvejojo, ir man pasirodė, kad ji 
vėl atsargiai pažvelgė į mane, bet nieko nepasakė. Tada ji 
prabilo, šįsyk nežiūrėdama į mane:

– Taip, ji irgi turi vyrą; jis dar nepakenčiamesnis už ma-
no. Nors jos vyras jaunas, tik šiek tiek vyresnis už ją, bet 
ji su juo susituokusi jau dešimt metų ir jis tebėra toks pat 
piktas. Kaip ir aš, ji nelabai daug uždirba, o jis net karštą 
vandenį normuoja. Kartą jis savo naudotu vonios vandeniu 
laistė augalus, ir šie greitai po to nuvyto. Kai jie kartu iš-
eina į miestą, jis net nenuperka jai kavos, kiekvienas moka 
už save, todėl kartais ji lieka neišgėrusi nė puodelio, o jis 
prisiplempia popietės arbatos iki soties. Ji uždirba ne tiek 
jau daug, o jis yra iš tų vyrų, kurie mano, kad mažiau uždir-
bantis asmuo santuokoje neišvengiamai naudojasi kitu. Jis 
tuo apsėstas. Seka visus jos telefono skambučius, telefone 
įtaisė prietaisą, kuris neleidžia jai skambinti už miesto ribų, 
todėl kai nori pasikalbėti su šeima Italijoje, turi eiti į takso-
foną ir mokėti monetomis arba kortele.

– Kodėl ji jo nepalieka?
Klaudija atsakė ne iš karto.
– Nežinau, dėl tos pačios priežasties kaip ir aš, nors ma-

no padėtis nėra tokia bloga kaip jos. Tikriausiai tiesa, kad ji 
uždirba mažiau, tikriausiai ji juo naudojasi; manau, kad jie 
teisūs, tie vyrai, apsėsti pinigų, kuriuos išleidžia ar sugeba 
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Remy de GouRmont

Remy de Gourmont’as (1858–1915) – prancūzų poetas 
simbolistas, prozininkas, kritikas. Autoriaus kūryba ir kritika 
turėjo įtakos Blaise’ui Cendrars’ui, Georges’ui Bataille’ui, 
Ezrai Poundui.

Rožės litanijos
Veidmaine gėle,
Gėle tylos.

Vario spalvos rože, apgaulingesne už mūsų džiaugsmus, 
vario spalvos rože, iškvėpink mus melagystėmis, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože dažytu veidu kaip meilės mergelė, rože palaida 
širdimi, rože dažytu veidu, apsimesk apgailėtina, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože vaikišku skruostu, o būsimų išdavysčių mergele, 
rože vaikišku skruostu, nekalta ir raudona, atverk savo 
šviesių akių vyzdžius, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože juodomis akimis, savo niekybės atspindy, rože 
juodomis akimis, priversk mus patikėti paslaptimi, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože grynojo aukso, o idealo seife, rože grynojo aukso, 
duok mums savųjų įsčių raktą, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože sidabro, mūsų svajų smilkytuve, rože sidabro, imk 
mūsų širdį ir dūmais paversk, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože Sapfo žvilgsniu, labiau išblyškus už lelijas, rože 
Sapfo žvilgsniu, atskleisk mums savo tariamo nekaltumo 
aromatą, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože purpurine kakta, paniekintų moterų pykti, rože 
purpurine kakta, atskleisk mums savo puikybės paslaptį, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože gelsvo dramblio kakta, mylinti pati save, rože gelsvo 
dramblio kaulo kakta, atskleisk mums savo nekaltųjų 
naktų paslaptį, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože lūpomis kruvinomis, o kūno rijike, rože lūpomis 
kruvinomis, jei trokšti mūsų kraujo, ką mums daryti? 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože sieros spalvos, tuščių aistrų pragare, rože sieros 
spalvos, įžiebk laužą ten, kur plazdeni, siela ir liepsnos, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože persiko spalvos, aksomini raudonio vaisiau, 
klastinga rože, rože persiko spalvos, užnuodyk mūsų 
burnas, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože kūno spalvos, geros valios dievaite, rože kūno 
spalvos, priversk mus bučiuoti tavo gaivios ir švelnios 
odos liūdesį, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože vyno, pavėsinių ir rūsių gėle, rože vyno, alkoholio 
beprotybe dvelkia tavo alsavimas – įkvėpk mums meilės 
siaubo, veidmaine gėle, gėle tylos.

Rože violeto, o iškrypusių mergelių drovume, rože violeto, 
tavo akys didesnės už bet ką kita, veidmaine gėle, gėle 
tylos.
Rože rožine, mergele, netvarkinga širdimi, rože rožine, 
muslino suknele, pakelk savo netikrus sparnus, angele, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože iš popieriaus šilko, žavinga nesukurtų malonių 
netikrybe, rože iš popieriaus šilko, ar būtent tu nesi tikroji 
rožė, veidmaine gėle, gėle tylos?
Rože aušros spalvos, laiko spalvos, niekieno spalvos, 
o šypsena Sfinkso, rože aušros spalvos, nebūčiai atvira 
šypsena, mylim tave, nes meluoji, veidmaine gėle, gėle 
tylos.
Rože šviesiaplauke, lengva chromo mantija juosia tavo 
trapius pečius, o rože šviesiaplauke, moterie, stipresne už 
vyrus, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože taurės formos, raudonas inde, į kurį kanda dantys 
burnai prisilietus gerti, rože taurės formos, mūsų 
įkandimai tave verčia šypsotis ir mūsų bučiniai verčia 
verkti, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože visiškai balta, nekalta ir pieno spalvos, rože 
visiškai balta, toks atvirumas mus gąsdina, veidmaine 
gėle, gėle tylos.
Rože bronzos spalvos, tešla saulėje kepta, rože bronzos 
spalvos, kiečiausios žiežirbos nusigludina į tavo odą, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože ugnies spalvos, ypatingas tigli atspariems kūnams, 
rože ugnies spalvos, o apvaizda gerbėjų vaikystėje, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože tamsiai raudona, kvaila ir sveikatos kupina rože, 
rože tamsiai raudona, tu girdai mus ir mus vilioji ryškiai 
raudonu ir lengvu vynu, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože vyšnios satino, triumfuojančių lūpų nepaprastas 
dosnume, rože vyšnios satino, tavo švytinti burna ant 
mūsų kūnų paliko purpurinį savo miražo antspaudą, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože širdimi mergelės, o dviprasme ir rožine paauglyste, 
nepratarusi nė žodžio, rože širdimi mergelės, tu neturi ką 
mums pasakyti, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože serbento, raudoni ir gėda juokingų nuodėmių, rože 
serbento, tavo suknia per stipriai suglamžyta, veidmaine 
gėle, gėle tylos.
Rože vakaro spalvos, apmirusi iš nuobodulio, prietemos 
dūme, rože vakaro spalvos, tu miršti iš meilės 
bučiuodama savo pavargusias rankas, veidmaine gėle, 
gėle tylos.
Rože mėlyna, rože iridžio, siaubinga Chimeros akių 
spalva, rože mėlyna, pakelk nors šiek tiek savo vokus – 
argi bijai mūsų žvilgsnio, akys į akis, Chimera, veidmaine 
gėle, gėle tylos.
Rože žalioji, rože jūros spalvos, bamba undinių, rože 
žalioji, banguojantis ir kerintis brangakmeni, vanduo tu 
tesi pirštui vos prisilietus, veidmaine gėle, gėle tylos.

Rože rubino, rože ant juodos drakono kaktos pražydusi, 
rože rubino, diržo sagtis tu tesi, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože cinoberio, įsimylėjusi piemenėle, prigulusi arimuose, 
rože cinoberio, piemuo tave uosto ir ožys tave griaužė, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože kapų, lavonų skleidžiama vėsa, rože kapų, miela 
ir rožine, subtilių puvėsių dieviškas aromate, tu vaidini 
gyvenanti, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože rusva, niūrių raudonmedžių spalvos, rože rusva, 
leistini malonumai, išmintie, apdairume ir įžvalgume, tu 
žvelgi į mus klastingu žvilgsniu, veidmaine gėle, gėle 
tylos.
Rože aguonų, pavyzdingų mergaičių kaspine, rože 
aguonų, lėlyčių pasididžiavime, kvaila esi ar nuolanki, 
tėvelių žaisliuke, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože raudona ir juoda, įžūli ir paslaptinga rože, rože 
raudona ir juoda, tavo įžūlumas ir tavo raudonis nublanko 
su kompromisais, kurie sugalvoja dorybes, veidmaine 
gėle, gėle tylos.
Rože pilko skalūno, išgaravusių vertybių pilkybe, rože 
pilko skalūno, tu kyli ir žydi ant senų vienišų skardžių, 
vakaro rože, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože bijūnų, vešlių sodų kukli tuštybe, rože bijūnų, vėjas 
visai netyčia pakedeno tavo žiedlapius, ir tu neatrodei dėl 
to nepatenkinta, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože sniegine, sniego ir gulbės plunksnų spalvos, rože 
sniegine, tu žinai, koks trapus yra sniegas ir savo gulbės 
plunksnas atveri tik patiems neverčiausiems, veidmaine 
gėle, gėle tylos.
Rože stiklo, nešiojanti žolynuose ištryškusių šaltinių 
spalvą, rože stiklo. Hilas mirė, nes pamilo tavo akis, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože opalo, o haremo kvapuose užmigusi sultone, rože 
opalo, nuolatinių glamonių nuovargi, tavo širdis pažįsta 
patenkintų ydų gilią ramybę, veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože ametisto, ryto žvaigžde, vyskupų švelnume, rože 
ametisto, tu snaudi ant pamaldžių ir švelnių krūtinių, 
Marijai paaukotas brangakmeni, o pašvęstas brangakmeni, 
veidmaine gėle, gėle tylos.
Rože kardinolų, Romos Bažnyčios kraujo spalvos rože, 
rože kardinolų, tu verti sapnuoti mielųjų akis ir ne vienas 
tave prisegė prie savo keliaraiščio mazgo, veidmaine gėle, 
gėle tylos.
Rože popiežių, rože laistoma rankų, kurios laimina visą 
pasaulį, rože popiežių, tavo aukso širdis yra iš odos, 
ir ašaros, kurios ritasi per tavo tuščius žiedlapius, yra 
Kristaus verksmas, veidmaine gėle, gėle tylos.

Veidmaine gėle,
Gėle tylos.

Vertė Tomas Taškauskas

Kai nežinai, kas vyksta
Tas rusų stačiatikių šventikas, liaudiškai tariant – popas, 

su dviem kryžiais čia nei šiaip, nei taip. Be plano. Nesu 
joks ekumenistas. Krikščionių vienybės savaitė su privalo-
momis ekumeninėmis pamaldomis ir tam kartui privaloma 
broliška meile dar toli, tik sausio mėnesį. Nors pažįstu žmo-
nių, parapijiečių, kurie Rytų krikščionybę laiko tobulesne, 
dvasingesne nei katalikybę ir kartkartėmis dumia į kokią 
Vilniaus cerkvę gurkštelėti dvasingumo, man taip nebūna, 
nereikia. Atsiprašau, bet garsus kitados religinis rusų filmas 
„Sala“ pabaigoje sukėlė ne katarsį, o tik juoką.

Nelabai buvo progos mokytis ekumenizmo. Vienuolių 
bernardinų tradicija čia, Didžiosios Kunigaikštystės žemė-
se, reikalavo traukti stačiatikius, vadinamuosius schizmati-
kus, į vienybę su popiežiumi. Bernardinai turėjo privilegiją 
jų nekrikštyti antrą sykį. Vilniuje ir patys vienuoliai kūrėsi 
šalimais rusėnų apgyvendintos miesto dalies tarp gausy-
bės dabar jau išnykusių cerkvių ir cerkvelių. Spėju, kad ir 
Bernardinų bažnyčia su savo tamsiais mediniais altoriais ir 
prieblandoje švytinčiais paveikslų aptaisais turėjo priminti 
stačiatikių cerkvę. Gražu, įdomu, bet tik tiek.

Tiesa, dar yra nepamirštami Ivano Bunino memuarai. 
Autorius iš pradžių liaupsina gotikines Europos katedras, o 
paskui prisimena ankštą, aprūkusią savo vaikystės cerkvelę 
Rusijos kaime, kur jis mažas ėjo mokslus ir mama atvežusi 
palikdavo jį vieną, apsiverkusį, nelaimingą. Ir ta cerkvelė 
žiemos vakarą, pilna žvakių šviesos, smilkalų, šilto žmonių 
kvapo, kaip jokia kita šventovė gyvenime atrodė jam, vie-
nišam vaikui, patys tikriausi dangaus Tėvo namai. Niekur 
niekur vėliau to jau nebuvę, net katedrose.

Skaičiau tą knygą iš kalėjimo bibliotekos, paskui daug 
metų svajojau, kad pasitaikys ir man tokia jauki cerkvelė 
ar bažnytėlė, klebonija su lova, kvepiančiais skalbiniais, su 

samovaru sode, po alyvų krūmu, skaniais sausainiais bei 
konfitiūrais. Bet nepasitaikė, viskas išėjo kitaip, net kunigo 
šventimai nepadėjo. 

Su šia popo nuotrauka, aišku, visa tai neturi nieko bendra. 
Arbata ir konfitiūrais nekvepia, gal tik kvepia neganda. Ne 
Lietuva čia. Fotografavo vokiečių vermachto kareivis, taip 
nurodyta pristatant nuotrauką. Kur ir kodėl – nežinia. Vo-
kiečiai mėgo okupuotose teritorijose fotografuoti cerkvių 
griuvėsius, bedievių bolševikų palikimą. Pasitaiko tarp 
nuotraukų ir viena kita pamaldų scena. Tūkstančiai stačia-
tikių dvasininkų buvo nukankinta ar sugrūsta į lagerius, 
cerkvės išsprogdintos, tai, matyt, ir pačios pamaldos buvo 
retenybė. Tik paskui diktatorius ėmėsi kitos taktikos, atida-
vė patriarcho rezidencijai ištaigingus rūmus Maskvoje, Čis-
ty pereulok, buvusi austrų ambasada, kur, sako, pasirašytas 
Molotovo–Ribbentropo paktas. Po erdvų kiemą zuja dabar 
galybė tarnų ir tarnaičių, įvažiuoja limuzinai, o patriarchas 
turi slėpti nuo žurnalistų savo prabangų rankinį laikrodį.

Nepažįstu stačiatikių dvasininkų rangų, drabužių, liturgi-
nių taisyklių. Neaišku, ar šis šventikas kietu, rūsčiu veidu 
parodytas kokių apeigų metu, gal tik pozuoja fotografui, 
o gal tai tikro pranašo laikysena. Tokiu veidu stojamasi ir 
priešais šautuvo vamzdį. Kryžius rankoje lyg vėliava ar 
ginklas. Visokios lūženos aplinkui nieko gero nežada. Cer-
kvė sunaikinta? Tada tikrai nėra autentiškesnio veiksmo už 
tvirtai sugniaužtą kryžių.

Ne apie stačiatikių kunigus ar jų amžiną flirtą su valdžia 
galvojau pamatęs internete tą nuotrauką. Labiau rūpėjo, 
ką daro ir ko nedaro mano paties Bažnyčia. Popiežiaus 
Pranciškaus mokymas atsimuša į sieną. Nežinia, ar buvo 
dar kada nors, net gūdžiausiu sovietmečiu, atsitikimas, kad 
į kunigų seminariją iš visos Lietuvos įstotų vos trys kan-

Memorabilia
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nevakarietiškų akių žvilgsnis ir hidžabas
Nors islamas hidžabą vertina kaip moterų įgalinimo, ku-

klumo ir išsivadavimo ženklą, vakarietiškos šalys jį laiko 
moterų priespaudos požymiu. Vakaruose paplitusi nuosta-
ta, kad musulmonės yra pavergtos, o hidžabas suvokiamas 
kaip priespaudos ir atsilikimo simbolis1.

Hidžabo dėvėjimas gali išprovokuoti stiprias reakcijas, 
kurios apima pasibjaurėjimą, atskirtį ar saugumo jausmo 
trūkumą. Buvo atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, ką 
reiškia būti musulmonu Lietuvoje. Nagrinėtas ir hidžabo 
klausimas. Viena iš apklaustų moterų teigė iki šiol neturinti 
pakankamai drąsos dengti savo galvą. Respondentė įsitiki-
nusi, kad Lietuvoje tradiciškai apsirengusiai musulmonei 
nėra saugu2. O 2019 m. pabaigoje Prancūzijoje buvo už-
pultos dvi hidžabą dėvinčios musulmonės. Aukos sulaukė 
įžeidžiančių replikų: „Bjaurios arabės, grįžkite atgal į savo 
šalį.“ 

Be to, diskusijose apie moterų sprendimą dengti kūną ar 
galvą Europoje buvo pasitelkiami poreikio išgelbėti musul-
mones naratyvai, kuriuose susipina užuojauta ir gailestis3. 
Yra manoma, kad hidžabas sukuria palankią terpę mote-
rų diskriminacijai ir simbolizuoja lyčių lygybės principo 
pažeidimą. Iš tiesų, diskusijos apie lyčių lygybę, religinę 
laisvę ir seksualumą islame dažniausiai baigiasi kalba apie 
musulmonių moterų aprangą bei hidžabą, kuris yra suvo-
kiamas labiau kaip politinė, o ne religinė praktika. Štai Vo-
kietijoje Fereshta Ludin padavė vienos Štutgarto mokyklos 
vadovybę į Federacinį Konstitucinį Teismą dėl to, kad jai 
nebuvo leista dirbti mokytoja dėl pasirinkimo dėvėti hidža-
bą klasėje. Buvo išreikštas susirūpinimas, kad moteris gali 
piktnaudžiauti savo, kaip mokytojos, padėtimi, skleisdama 
mokiniams islamo fundamentalistų idėjas. F. Ludin noras 
dėvėti hidžabą buvo aiškinamas kaip religinio simbolio 
pavertimas politiniu, keliantis grėsmę socialinei taikai. 
Badeno-Viurtembergo švietimo ministrė Annette Schaven, 
reaguodama į šį atvejį, teigė, kad „hidžabas yra politinė iš-
raiška ir yra matomas kaip moters atskirties nuo pilietinės ir 
kultūrinės visuomenės simbolis“4. Pažymėtina, jog čia va-
dovaujamasi išankstinėmis nuostatomis, kad musulmonės 
moterys yra engiamos ir negali priimti už save sprendimų ir 
kad musulmoniška kultūra kelia potencialią grėsmę Vakarų 
kultūrai ir politinei sistemai5. Tačiau vertėtų dekonstruoti 
vakarietišką požiūrį į Rytus ir suprasti, ką hidžabas reiškia 
jį dėvinčioms musulmonėms. 

Nevakarietiškų akių žvilgsnis

Pokolonijinio feminizmo teoretikė Chandra Talpade Mo-
hanty teigia, kad vyrauja supaprastintas trečiojo pasaulio 
moters vaizdinys – ji yra Kita, neišsilavinusi, vargšė, nuo-
lanki žmona ir motina. To pasaulio atstovės yra vaizduo-

jamos kaip homogeniška grupė, pasižyminti bejėgiškumu. 
Tokia trečiojo pasaulio moters reprezentacija kontrastuoja 
su Vakarų moterų savireprezentacija kaip išsilavinusių, mo-
dernių, turinčių savo kūno ir seksualumo kontrolę bei laisvę 
priimti sprendimus6.

Šiame kontekste reikšmingos tampa ir Edwardo Sai-
do idėjos. Knygoje „Orientalizmas“ jis teigia, kad idėjos, 
kultūra, istorija negali būti nagrinėjamos be galios konfi-
gūracijų. Okcidento ir Oriento santykis yra „galios, domi-
navimo, įvairių sudėtingos hegemonijos pakopų santykis“7. 
Pasak E. Saido, orientalizmo naratyvo ištakas galima atrasti 
europietiškos Apšvietos ir arabų pasaulio kolonizacijos lai-
kotarpiuose. Orientalizmas tarsi suteikė racionalų pagrindą 
Europos kolonializmui, kuris yra grįstas savanaudiškais 
siekiais. Vakarų pasaulis Rytus suvokė kaip atsilikusius, 
todėl tiems kraštams reikia Vakarų intervencijos ar pagal-
bos8. E. Saidas pateikia Gustave’o Flaubert’o susitikimo su 
egiptiete kurtizane Kuchuk Hanem pavyzdį. Šis susitikimas 
sukūrė Oriento moters, kuri niekada nekalbėjo už save, nie-
kada neatskleidė savo emocijų ar gyvenimo istorijos iš sa-
vo perspektyvos, vaizdinį. G. Flaubert’as buvo užsienietis, 
ganėtinai turtingas vyras ir šios istoriškai susiklosčiusios 
dominavimo aplinkybės leido jam kalbėti už K. Hanem ir 
atskleisti skaitytojams, kad ji buvo tipiška Oriento moteris. 
Šis pavyzdys tinkamai atskleidžia galios santykį tarp Rytų 
ir Vakarų bei jų sukurtą diskursą apie Orientą9.

Pasak Ch. Talpade Mohanty, nagrinėjant moterų padėtį 
ir gyvenimą nevakarietiškose šalyse, daromi universalūs 
apibendrinimai. Ne išimtis ir hidžabo klausimas. Yra taiko-
mas universalus argumentas: kuo didesnis moterų skaičius 
renkasi dengti galvą ir kūną, tuo didesnio masto yra lytimi 
grįsta segregacija ir moterų seksualumo kontrolė. Poreikio 
atsižvelgti į kontekstą svarbą mokslininkė iliustruoja Ira-
no pavyzdžiu, kad parodytų skirtingus kultūrinius ir ideo-
loginius kontekstus. Pavyzdžiui, vidurinės klasės iranietės 
1979 m. revoliucijos metu ėmė dengtis galvas norėdamos 
išreikšti solidarumą su hidžabą nešiojančiomis darbininkų 
klasės atstovėmis, o štai šiandieniniame Irane įstatymai nu-
rodo, kad visos šalyje gyvenančios moterys privalo dėvėti 
hidžabą. Nors abiem atvejais galvos dengimą gali lemti pa-
našios priežastys (pirmuoju atveju – pasipriešinimas šachui 
ir Vakarų kultūrinei kolonizacijai, antruoju – Irano islami-
zacija), reikšmes reikia kontekstualizuoti. Pirmuoju atve-
ju galvos dengimas yra opozicinis ir revoliucinis iraniečių 
vidurinės klasės moterų gestas; antruoju – tai yra iš viršaus 
primetamas reikalavimas. Taigi tik atlikus į konkretų kon-
tekstą atsižvelgiančią analizę feministinė teorija priartės 
prie tikrosios reikšmės10. 

„Tai mano pasirinkimas“ 

Kaip jau minėta, moterys susiduria su sunkumais ir stereo-
tipais, kurie gaubia hidžabą ir skatina neigiamas nuostatas 
islamą išpažįstančių asmenų atžvilgiu. Su tuo nusprendė 
kovoti aktyvistė Nazma Khan, pasiūliusi vasario 1 dieną 
minėti kaip Pasaulinę hidžabo dieną. N. Khan teigė norė-
jusi parodyti, kokia opi yra islamofobijos problema ir koks 
pasaulis yra pavojingas bei atšiaurus moterims, kurios išpa-
žįsta islamą. Buvo sukurtas tinklalapis „World Hijab Day“ 
(„Pasaulinė hidžabo diena“), kuriame moterys skatinamos 
dalintis savo istorijomis ir patirtimis, ką joms reiškia hidža-
bas ir su kokiais iššūkiais jos susiduria, pasirinkusios dengti 
galvą. Musulmonių pasakojimus galima suskirstyti į kelias 
kategorijas, šios bus aptariamos toliau11.

Hidžabas – įgalinimas

Musulmonių pasakojimai atskleidė, kad hidžabas netruk-
do moteriai džiaugtis gyvenimu ir leidžia gyventi visavertį 
gyvenimą, liekant islamo religijos apibrėžtyje. Besidalin-
damos savo istorijomis moterys mini, kad hidžabas pade-
da siekti išsivadavimo, pagarbos ir išvengti seksualinio 
priekabiavimo. Akcentuojama, kad nors kai kurie žmonės 
mano, jog galvą ar kūną dengiančios moterys yra engia-
mos, tokia praktika iš tikrųjų įgalina. Pasidalintose istori-
jose pabrėžiama, kad hidžabas yra sietinas su stiprybe ir 
pasididžiavimu. Be to, hidžabas atveria kelią dvasiniam bei 
emociniam tobulėjimui, ką galima susieti su savęs įgalini-
mu ir nevaržymu. Svarbu akcentuoti, kad yra paneigiamas 
mitas, jog musulmoniška apranga atima iš moters orumą 
ir laisvę pačiai priimti sprendimus. Tad hidžabo dėvėjimas 
prisideda prie lyčių lygybės ir vienodų teisių užtikrinimo 
tiek vyrams, tiek moterims.

Hidžabas – identiteto dalis

Musulmonėms identitetas yra glaudžiai susijęs su tikėji-
mu, religinėmis praktikomis, priartėjimu prie Dievo, o tai 
suteikia tapatybę ir padeda ją išsaugoti. Skaitant moterų isto-

rijas, iškilo įdomus aspektas – hidžabas tampa įrankiu, skirtu 
pasipriešinti asimiliacijai, protestuoti prieš kultūrinį impe-
rializmą ir solidarizuotis kovai prieš musulmonus gaubian-
čius stereotipus. Verta akcentuoti tai, kad hidžabas leidžia 
neslėpti savo tapatybės nuo kitų visuomenės narių ir suteikia 
ryžto neprisitaikyti prie aplinkos primetamų normų.

Hidžabas – apsauga nuo kūno objektyvizavimo

„Dėl hidžabo suvokiau, kad moteris nėra vien tik kūnas“ – 
ši mintis apima moterų sprendimą dėvėti hidžabą, siekiant 
išvengti kūno seksualizavimo. Tikima, kad hidžabas apsau-
go moterį nuo visuomenės kritikos ir jos kūno vertinimo ar 
bandymo jį įsprausti į primetamus standartus. Pasidalintose 
istorijose atsiskleidžia kritika ir kapitalistinei sistemai, kuri 
siejama su nesaugumo jausmo išaugimu ir moterų sudaik-
tinimu. Tad hidžabas tampa priemone, padedančia ne tik 
susigrąžinti orumą, bet ir sugrįžti prie islamo deklaruojamų 
normų, tokių kaip kuklumas ir nuosaikumas. 

Hidžabas – iššūkis

Istorijas, kuriose atsiskleidžia iššūkiai įgyvendinant gal-
vos dengimo praktiką, galima suskirstyti į du lygmenis: 
viešąjį ir privatų. Viešajame lygmenyje moterys susiduria 
su sunkumais dėl hidžabo dėvėjimo darbovietėse, švietimo 
įstaigose ar kitose viešosiose erdvėse. Kalbant apie moky-
klas, galvą dengiančios merginos buvo vadinamos teroris-
tėmis ir sulaukdavo patyčių. Tokie incidentai parodo, kad 
visuomenėje vyrauja gajūs stereotipai, kurie kuria priešiš-
kumą bei atskirtį. Kai kurios islamo religiją praktikuojan-
čios moterys susiduria su diskriminacija ieškodamos darbo 
ir netgi patiria islamofobijos apraiškas darbo vietoje. 

O štai privatus lygmuo apima įsiplieskusią įtampą tarp 
šeimos narių ir kitų artimųjų dėl pasirinkimo dengti gal-
vą. Istorijose atsiskleidžia, kaip atšiauriai reagavo tėvai į 
dukterų sprendimą dengti galvą – kai kurie netgi kartais 
išsižadėdavo dukrų dėl šios praktikos. Taigi net artimoje 
aplinkoje neišvengiama stereotipų, kurie hidžabą prilygina 
priespaudai, kilusiai iš arabiškų tradicijų. Tačiau kad ir ko-
kios skaudžios būtų diskriminacinės patirtys, jos nepalaužia 
moterų, o priešingai – sustiprina jų įsitikinimus, tikėjimą ir 
norą dėvėti hidžabą. 

Vietoj išvadų

Noras išsaugoti savo tapatybę ir būti išgirstoms bei su-
prastoms – tai tik keli aspektai, ryškėjantys musulmonių pa-
sakojimuose. Pažymėtina, kad moterys geba argumentuoti 
savo pasirinkimą dėvėti hidžabą ir kovoti už savo identite-
tą. Atėjo metas atsikratyti hidžabą gaubiančių stereotipų ir 
leisti musulmonėms pačioms save reprezentuoti. 

– MIldA JANEIKAITė –
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didatai. Kalbama, kad per metus lauk išėjo kiti aštuoni 
seminarijos auklėtiniai. Dar vienas šį rudenį išleistas 
akademinių atostogų, mat išgėrė mieste alaus. Gal dar 
pasiginčijo su vadovybe.

Maža, silpna, šios žemės galybių spaudžiama Bažnyčia 
būna graži ir evangeliška. Nieko gėdingo. Proga išpažinti ir 
liudyti savo tikėjimą. Pažinti atmetimą, gal net kankinystę. 
Visa tai – iš puikiai žinomo krikščionybės repertuaro. Ir 
atrodo, kad mūsų situacija dabar būtent tokia. Tik, užuot 
suspaudus ir iškėlus kryžių, iškeliama kažin kokia Šiluvos 
deklaracija, savo bejėgystės išraiška, kryžiaus ir Evangeli-
jos priešingybė. Apsimetus, kad viskas po senovei, kad 
Bažnyčia yra kompetentinga nurodinėti, kaip turi gyven-
ti sekuliari visuomenė ir kas yra nekintantis, vyskupų 
aprobuotas ir kiekvienam privalomas vertybių sąrašas.

Aną saulėtą spalio popietę pakylu iki pat Aušros vartų. 
Šone gatvės remontas, bet šiaip viskas daugiau – ir el-
getos, ir keli maldininkai, ir lenkų piligrimų būrys – savo 
vietose kaip ir anksčiau. Žengiu pro arką, reikia vien-
plaukiam, taip ir elgiuosi, dar stabteliu sukalbėti „Salve 
Regina“. Iš priekio pralėkė paspirtukas, atzvimbia ir kitas, 
greitis geras, žiūriu, kur čia man trauktis su savo poteriais, 
kad nenumuštų. Bet pats paspirtukas staiga stabdo, gal 
dešimties ar dvylikos metų mergaitė nušoka ir klaupiasi 
ant akmenų, viena ranka prisilaikydama vairo, matau, 
kaip daro kryžiaus ženklą ir žvelgia aukštyn, kur primerk-
tos migdolinės Mergelės Marijos akys. Paspirtukininkė 
irgi juodbruva, turėtų abi susikalbėti. Sakau sau, kai grįšiu 
namo, pasuksiu galvą, kokiu lotynišku kreipiniu ar epitetu 
papildyti man „Salve Regina“ maldą, juk tai, ką mačiau, 
turbūt apreiškimas, epifanija, nežinia iš kur, nė per ką, kai 
popieriai Bažnyčios prasti kaip niekad, o nematomais da-
lykais, dvasios veikimu, kryžiaus pergale pasitikėti nesa-
me išmokę, nenorime. Naujoji sinodinė Bažnyčia, gal ji 
siuntė dabar tą pirmąjį savo paukštį? 

-js-
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ElENA PoNIAToWsKA

Brangusis diegai, apkabinu tave – Kiela 
Elena Poniatowska (tikr. Hélène Elizabeth louise Amé-

lie Paula dolores Poniatowska Amor, g. 1932) – Meksikos 
rašytoja, žurnalistė, visuomenininkė. 2013 m. apdovanota 
Cervanteso premija. lietuvių skaitytojams gali būti įdomu, 
kad Poniatowska – paskutinio Abiejų Tautų Respublikos 
valdovo stanislovo Augusto Poniatovskio brolio Kazimiero 
palikuonė.

Trumpas dvylikos laiškų epistolinis romanas „Brangusis 
diegai, apkabinu tave – Kiela“, kurio ištrauka čia spausdi-
nama, pasirodė 1978 m. Rašančiosios prototipas – rusų 
kilmės menininkė Angelina Beloff, o adresatas – jos buvęs 
vyras (nuo 1909 iki 1921 m.) diego Rivera, vienas žymiausių 
XX a. Meksikos tapytojų. Žinoma, kad Riverai išvykus atgal 
į Meksiką Beloff iš Paryžiaus jam iš tiesų rašė laiškus, bet 
į juos Rivera niekad neatsakė. Visgi Poniatowskos tekstas 
nėra tiesiogiai paremtas šaltiniais, tai fiktyvi egodokumen-
tinio pasakojimo rekonstrukcija, kurioje ryškinamas žmonių 
santykių destruktyvumas, tylos, nesusikalbėjimo, aklo (pasi)-
tikėjimo aspektai. 

1921 m. spalio 19 d.

Brangusis Diegai, studijoje viskas stovi kaip buvę, 
stiklinėje tavo teptukai, labai švarūs – kaip tau patinka. 
Branginu net ir menkutes skiautes, kuriose esi brūkšte-
lėjęs kokią liniją. Rytais, įsivaizduodama, kad tu vis dar 
čia, sėduosi prie iliustracijų į „Floréal“1. Nebepiešiu vien 
geometrinių formų, neblogai sekasi su peizažais, nors iš-
eina gan skausmingi ir pilki, išblukę ir vieniši. Jaučiu, 
kad lengvai išeitų išblukinti ir pačią save. Atsiųsiu tau 
žurnalą, kai pasirodys. Kartais sutinku tavo draugus, 
ypač dažnai Eli Forą2. Jam skaudu, kad tu tyli. Ilgisi ta-
vęs, sako, kad be tavęs Paryžius atrodo tuščias. Jei jau jis 
taip sako, pagalvok, ką pasakyčiau aš. Ispaniškai kalbu 
vis geriau, o kaip įrodymą pridedu nuotrauką, kurioje 
specialiai tau užrašau: „Brangusis Diegai, su šia nuo-
trauka tavo žmona siunčia tau daug bučinių. Saugok ją, 
kol susitiksime. Gal nelabai gerai pavykusi, bet su ja ir 
dar su ta ankstesne turėsi nors dalelę manęs. Būk stiprus, 
kaip visad būdavai, ir atleisk savo žmonai, kad ji tokia 
silpna.“

Dar kartą bučiuoju –  
Kiela

1921 m. lapkričio 7 d.

Nė žodžio iš tavęs ir taip žvarbu, jaučiu, kaip nepaliau-
jamai tolstame. Prasideda sunki žiema, primena tą, kurią 
abiem norėtųsi pamiršti. Net ir tu, palikęs drobes, eida-
vai ieškoti prakurų! Pameni, kaip Severinai vežėsi karutį 
nuo Monparnaso iki pat Monružo ir dar už jo, kol paga-
liau gavo pusę maišo anglių? Šįryt kurdama mūsų kros-
nelę mąstau apie mūsų sūnų. Pamenu turtuolių namus su 
prabangiausiu centriniu šildymu, regis, tai buvo dujiniai 
katilai, ir kaip Zetingai – Migelis ir Marija – pasiėmė 
pasaugoti vaiką į savo butą Neji priemiestyje. O aš neno-
rėjau palikti tavęs. Žinojau, kad be manęs vien tik dirbsi, 
pamiršdamas net pavalgyti. Kas vakarą eidavau lankyti 
vaiko, o tu pasinėręs tapei „Matematiką“. Eidavau pa-
juodusiu, praeivių žingsnių suteptu sniegu apdrėbtomis 
gatvėmis, o širdis stipriai plakdavo prieš pamatant vaiką. 
Zetingai sakė, kad vos tik jam pasitaisius išsyk nusiveš 
į Bjaricą. Koks jaudinantis rūpinimasis vaiku. Ypač Ma-
rijos: iš lopšio – tokio gražaus lopšelio, kokio Diegitas 
anksčiau niekad nebuvo turėjęs, – iškeldavo jį atsargiai 
lyg kokia seselė. Dar dabar matau, kaip ji atklosto bal-
tus apklotus, antklodę, kad galėčiau geriau į jį įsižiūrėti. 
„Šiąnakt labai gerai miegojo“, – šnibždėdavo patenkin-
ta. Ji prie jo budėdavo. Atrodė, kad tai ji – motina, o 
aš tik lankytoja. Iš tiesų taip ir buvo, bet nepavydėjau; 
priešingai, dėkojau Dievui už tokią Zetingų draugystę, 
švelnias jaunosios Marijos rankas, kuriomis ji vysto ma-
no sūnų. Grįždama namo gatvėje matydavau paniurusius 
vyrų veidus, į šalikus susisupusias moteris, jokių vaikų. 
Durininkė jautėsi įsipareigojusi man perduoti naujienas, 
o jos visad būdavo blogos. „Visam Paryžiuj nebėra pie-
no“ arba „sako, kad nebeliks vandens, nes nebėra tiek 
anglių, kiek reikia siurbliams“, arba net „dėl sušalusio 
vandens sprogs vamzdžiai“. „Dieve mano, mes visi mir-
sim.“ Po kelių dienų gydytojas pranešė, kad Diegitui 
pavojus nebegresia, kad plaučių uždegimas pasitraukė. 
Greitai jau galėsime parsinešti jį į dirbtuves, gausime 
šiek tiek anglių, Zetingai ateis aplankyti ir atneš mums 
arbatos, juk iš Maskvos jie parsivežę labai daug arbatos. 
Vėliau, kai nebeturėsi tiek daug darbo, visi trys – vaikas, 

aš ir tu – vyksime į Bjaricą. Vaizdavausi, kaip Diegitą 
glosto saulė, kaip jis sėdi tau ant kelių, kaip žaidžia prie 
jūros. Įsivaizdavau laimingas ir gražias dienas, tokias 
gražias kaip patys Zetingai ir jų namas, apsuptas pušų, 
kurios, anot Marijos, išgrynina orą, namas, kuriame nėra 
apribojimų ir normavimo, kuriame mūsų vaikas susti-
prės nuo saulės vonių ir jodo bei pradės vaikščioti. Kai 
Marija Zeting po dviejų savaičių man atnešė Diegitą, jos 
akyse pastebėjau išgąsčio kibirkštį. Vystyklo kampučiu 
pridengusi vaiko veiduką skubriai įdavė jį man į rankas. 
„Būčiau paturėjusi dar ilgiau, Angelina, jis toks gerutis, 
toks gražutis, bet numanau, kaip pasiilgai.“ Pamatęs mus 
įeinančius, tu padėjai savo teptukus ir pagelbėjai man 
guldant mažąjį ryšulį į jo lovelę.

Myliu tave, Diegai, net ir šią akimirką jaučiu sunkiai 
pakeliamą skausmą paširdžiuose. Gatvėje mane ne kartą 
užplūdo prisiminimai apie tave, o tada nebegaliu eiti to-
lyn, taip suskausta, kad tenka atsiremti į sieną. Anąkart 
priėjo žandaras: Madame, vous étes malade? Papurčiau 
galvą, jau norėjau jam atsakyti, kad tai meilės kaltė, juk 
žinai, aš rusė, aš sentimentali ir aš moteris, bet nuspren-
džiau, jog akcentas mane išduotų, o juk prancūzų funk-
cionieriams nepatinka užsieniečiai. Todėl nuėjau tolyn, 
kas dieną einu tolyn, išlipu iš lovos ir galvoju, kad kiek-
vienas žingsnis artina mane prie tavęs, kad mėnesiai 
(ak, kiek jų daug!), kurių tau reikia ten įsikurti, greitai 
praslinks, ir netrukus pasikviesi mane, kad būčiau šalia 
tavęs amžinai.

Apipilu tave bučiniais, 
tavo Kiela

1921 m. lapkričio 15 d.

Šiandien kaip niekad ilgiuosi tavęs ir geidžiu tavęs, 
Diegai. Tavo stambus kūnas užpildydavo visą studiją. 
Nenorėjau nukabinti tavo marškinių nuo vinies prie įė-
jimo: jie dar išlaikę tavo rankų formą, liemens kontū-
rus. Nepajėgiu jų nukabinti ir sulankstyti ar valyti nuo 
jų dulkių, nes bijau, kad sunaikinsiu tą formą ir man 
pasiliks tik medžiagos gabalas. O tada jau taip, tikrai 
verkčiau. Ši raukšlėta drobė gyvena su manim, kalbuo-
si su ja. Ryte atėjusi į studiją dažnai sušunku: „Diegai! 
Diegai!“ – taip, kaip anksčiau tave kviesdavau, mat 
lipdama laiptais pamatau prie durų pakabintą maišą ir 
pamanau, kad tu sėdi priešais krosnį arba užsisvajojęs 
žvelgi pro langą. Palūžtu naktimis. Rytais galiu visko 
prisigalvoti ir net akis į akį susidurti su dirbtuvėse su-
tiktais draugais, klausiančiais, kas gi tau nutiko, nors aš 
neišdrįstu jiems pasakyti, kad iš tavęs dar nesu gavusi 
nė vieno žodžio. Atsakau išsisukinėdama: tau viskas 
gerai, dirbi, o iš tiesų man gėda, kad negaliu jiems nie-
ko papasakoti. Jakobsenas nori vykti į Meksiką ir nu-

siuntė tau tris telegramas, Nacionalinis universitetas iš 
anksto apmokėjo ir atsakymus, bet nė vienas negautas. 
Eli Foras truputį sirguliavo, jis murma dėl tavo tylos. 
Visi apie tave teiraujasi, na, iš pradžių teiraudavosi, da-
bar jau kaskart mažiau, o būtent tai, brangusis Diegai, 
mane ir skaudina, nes jų tyla prisideda prie tavosios, 
tai kaip bendrininkų tyla, baisi tyla, kuri dar labiau iš-
ryškėja dėl to, kad mūsų pokalbių tema visuomet bū-
davai tu, tapyba arba Meksika. Stengiamės kalbėti apie 
ką nors kita, matau jų pastangas, bet po kelių akimirkų 
atsisveikiname ir aš vėl panyru į savo tylą: tai tu esi ši 
tyla, tu ir tyla, aš tyloje, aš tavyje, tu – tai tuštuma, o 
aš gatvėmis vaikštau pasislėpusi po tavo tylos kiautu. 
Anądien mačiau Mariją Zeting, esu tikra, kad ji mane 
taip pat pamatė, bet nusukusi akis perėjo į kitą gatvės 
pusę, kad nereikėtų sveikintis. Gal tai dėl Diegito, gal 
dėl to, kad jai manęs gaila, gal paprasčiausiai skubėjo, 
o aš juk pastaruoju metu pernelyg viskam jautri. Ma-
nau, kad dabar, kai tavęs nėra, mūsų draugai gyvena 
laukimu. Jie su manimi elgiasi tarsi entre temps, kol 
grįši, o per tą laiką į mane nesikreipia, nebent norėdami 
išgirsti naujienų. Man atrodo natūralu, kad niekas ma-
nęs neieško dėl manęs pačios; galų gale, juk be tavęs 
esu niekas, mano vertė randasi iš meilės, kurią tu man 
jauti, ir kitiems egzistuoju tik su sąlyga, jog tu mane 
myli. Jei nustosi mylėjęs, nei aš pati, nei kiti manęs 
mylėti negalės.

Anksčiau dar turėjau Diegitą. Dirbtuvėse jau nebebu-
vo taip šalta, pameni? Bet reikėjo kasdien eiti anglių. 
Net ir tu kažkada palikai nebaigtą darbą ir ėjai. Aš jau-
čiau, kad Diegitas neatsigavo, bent jau ne galutinai. Jam 
kvėpuojant visuomet girdėdavau nestiprų šniokštimą, 
niekad nebegrįžo tas tolygus ir tylus pirmųjų dienų alsa-
vimas. Aš sunerimusi lenkdavausi prie lopšio, o tau šis 
judesys įkyrėdavo: „Angelina, jam viskas gerai, palik jį, 
tu iškvėpuoji jo orą.“ Vargšas mūsų sūnelis! Vieną nak-
tį jis buvo baisiai nerimastingas. 1917-aisiais Paryžiuje 
pratrūko meningito epidemija.

Paskui viskas vyko labai greitai. Vaikutis, kurio galva 
anksčiau pasimesdavo patalynėje, dabar visas buvo tik 
galva, o tave gąsdino ši išsipūtusi kaukolė, atrodė lyg 
tuoj sprogsiantis balionas. Negalėjai į jį žiūrėti, neno-
rėjai į jį žiūrėti. Vaikas be paliovos verkė. Dar dabar 
girdžiu tuos klyksmus, taip varginusius tavo nervus. 
Gatvėje išgirdusi verkiantį vaiką visuomet stabteliu: jo 
verksme ieškau to ypatingo Diegito verksmo aido. Ze-
tingų Paryžiuje jau nebuvo. Manau, kad anglių išeidavai 
dėl to, jog jauteisi bejėgis prieš jo kančią. Man ryškiai 
įsirėžė, kaip vieną vakarą mėginai skaityti laikraštį, o ta-
da, nepavykus, nusivylęs iškošei: „Nebegaliu, Kiela, ab-
soliučiai nieko nesuprantu, nesuprantu nieko, kas vyksta 
šiame kambaryje.“ Nustojai tapyti, Diegitas mirė, į ka-
pinės ėjome kone vieni, Marija Blanšar sruvo ašaromis. 
Ji visad sakydavo, kad Diegitas jos krikštasūnis, sūnus, 
kurio ji niekad neturės. Tą dieną buvo siaubingai šalta, o 
gal tik aš tą šaltį jutau viduje.

Tavęs tarsi nebuvo, tu neištarei man nė žodžio, net 
nepasijudinai, kai paėmiau už rankos. Lopšį padova-
nojau durininkei, atidaviau jai visus Diegito daiktus. 
Pagalvojau, kad duodama jai galbūt galėsiu pasiskolin-
ti vėliau, jei turėtume kitą vaiką. Visada norėjau kito 
vaiko, tai tu atsisakei. Žinau, dabar gyventi būtų sunku, 
bet bent jau prasminga. Man labai skaudu, Diegai, kad 
atsisakei man duoti vaiką. Su juo mano situacija dabar 
būtų prastesnė, bet, Dieve mano, kiek prasmės gyventi 
jis suteiktų!

Žvelgiu į pilką dangų ir vaizduojuosi tavąjį – žvėriš-
kai mėlyną, kaip kažkada apibūdinai. Tikiuosi, kad kada 
nors galėsiu jį stebėti, o kol kas siunčiu tiek mėlynės, 
kiek tik pajėgiu, bučiuoju tave ir visuomet esu tavo –

Kiela

Iš: Elena Poniatowska. Querido Diego, te abraza 
Quiela. México, D. F.: Ediciones Era, 1978

Vertė Aistė Kučinskienė

1 1920–1924 m. Paryžiuje leistas kultūrinis laikraštis. (Čia ir 
toliau – red. past.) 
2 Élie Faure’as (1873–1937) – prancūzų meno istorikas, 
eseistas.

Angelina Beloff. susanos diaz de león portretas. 1956
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Klemen Pisk: „norėčiau versti daugiau lietuvių 
literatūros klasikų“

Šv. Jeronimo premija už vertimus iš lietuvių į užsienio 
kalbą šiemet apdovanotas slovėnų vertėjas, rašytojas, 
muzikantas Klemenas Piskas (g. 1973). Trijų originalio-
sios poezijos rinkinių, apsakymų rinkinio, literatūros kriti-
kos knygos, radijo dramų, šiemet išleisto romano „Mamuto 
testamentas“ (ištrauką skaitykite p. 12) autorius į slovėnų 
kalbą yra išvertęs beveik dvi dešimtis lietuvių autorių kny-
gų, paskelbęs daugybę paskirų publikacijų antologijose ir 
spaudoje. su prestižiškiausios lietuvoje vertimo premijos 
laureatu kalbėjosi rašytoja ir vertėja Kristina Tamulevičiūtė.

– Klemenai, lietuvių skaitytojams tavęs pristatinėti 
jau nereikia. Juk ne vienus metus gyvenai Lietuvoje ir 
aktyviai dalyvavai Lietuvos literatūros padangėje. Kaip 
nusprendei mokytis lietuvių kalbos ir kas galiausiai tave 
atvedė į Lietuvą?

– Dešimtajame dešimtmetyje Liublianos universi-
teto Filosofijos fakultete užsidegęs studijavau lenkų 
kalbą, per ją susipažinau ir su lietuvių kultūra. Mane 
žavėjo su Lietuva susiję lenkų autoriai – Mickevičius, 
Konwickis, Miłoszas; jie ir buvo pirmasis mano ryšys 
su Lietuva, neskaitant lietuvių krepšininkų: vaikystėje, 
devintajame dešimtmetyje, įtemptai stebėdavau krep-
šinio rungtynes tarp Jugoslavijos ir Sovietų Sąjungos 
(itin skausmingos rungtynės vyko 1986 metų Pasaulio 
pirmenybėse, kai iki jų pabaigos likus 45 sekundėms 
Jugoslavija pirmavo 9 taškais, bet po pratęsimo pralai-
mėjo, nes ją tritaškiais sužlugdė Sabonis, Tichonenka 
ir Valteris). Lietuvių kalbos pradėjau mokytis jau de-
šimtajame dešimtmetyje, bet neintensyviai, nes tuo 
metu Liublianoje radau tik senų sovietinių vadovėlių. 
Į Lietuvą pirmą kartą atvykau 2004 metais: kaip poe-
tas ir muzikantas, buvau pakviestas į Vilniaus univer-
siteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos (dabartinę 
Slavistikos) katedrą, ten organizuotas mano pasirody-
mas. Man taip patiko, kad nusprendžiau grįžti, ir 2006 
metų žiemą mokiausi Vilniaus universiteto Filologijos 
fakulteto Kalbų mokykloje. 2006 metų pavasarį gavau 
Slovėnijos rašytojų sąjungos stipendiją, kuriai mane 
rekomendavo Tomas Venclova, ir tai buvo puiki proga 
praleisti Lietuvoje daugiau laiko. Gyvenau nuostabia-
me bute Užupyje ir dažnai lankiausi Mažvydo biblio-
tekoje, kur atlikau pirmuosius literatūrinius vertimus: 
trumposios lietuvių prozos antologiją ir Parulskio ro-
maną „Trys sekundės dangaus“.

– Esi pristatomas kaip poetas, prozininkas, vertėjas, 
muzikantas. Ir vis dėlto – kuris iš šių žodžių tavo profesinę 
veiklą apibūdina geriausiai?

– Jei vertintume pagal atliktų darbų kiekį, būtų gali-
ma sakyti, kad pirmiausia esu vertėjas, nes daugiausia 
publikuota mano vertimų, pavyzdžiui, šiemet išverčiau 
literatūrinių tekstų, kurių bendra apimtis viršija pusantro 
milijono spaudos ženklų su tarpais, daugiausia iš lietuvių 
kalbos. Bet į Slovėnijos kultūros ministerijos registrą 
esu įtrauktas kaip poetas. Kai kokiame nors biure manęs 
paklausia specialybės, mėgstu atsakyti, kad esu poetas. 
Man patinka stebėti žmonių nuostabą, kurią sukelia ši 
profesija. Kita vertus, šiuo metu geriausiai jaučiuosi 
įvardijamas kaip romanų autorius. Neseniai pasirodė 
mano romanas, kuriame galima rasti daug nuorodų į 
mano gyvenimą. Rašydamas šį romaną, supratau, kad 
šiais laikais svarbiausia yra tai, kaip žmogus jaučiasi. 
Visada svajojau tapti kalbotyros mokslų daktaru ir, sva-
jonei neišsipildžius, jaučiau vidinį skausmą. Bet vėliau į 
šią situaciją ėmiau žvelgti kitaip. Nesvarbu, esi tu dak-
taras ar ne – svarbu, kaip jautiesi, ir jei jautiesi daktaras, 
tuomet jis ir esi, tegul tik viduje. 

– Šiemet esi apdovanotas Šv. Jeronimo premija. Tavo 
indėlis į lietuvių literatūros sklaidą užsienyje yra didžiu-
lis. Tarp tavo verstų autorių galima rasti įvairiausių pa-
vardžių: Sigitas Parulskis, Laura Sintija Černiauskaitė, 
Tomas Venclova, Kazys Boruta, Vytautė Žilinskaitė. O 
kurie yra tavo mėgstamiausi?

– Kiekvienas iš mano verstų autorių yra savotiškai 
įdomus ir užima ypatingą vietą mano, kaip vertėjo, kar-
jeroje. Ypač mėgstu autorius, su kuriais tuo metu tenka 
dirbti. Žaviuosi Kristina Sabaliauskaite – jos romano 
„Petro imperatorė“ vertimas jau netrukus pasirodys, 
Kęstučiu Kasparavičiumi – daugiausia esu išvertęs 
būtent šio autoriaus darbų. Taip pat man patinka auto-
riai, kurių dėl vienokių ar kitokių priežasčių man dar 
nepavyko išversti (išskyrus ištraukas), bet tikiuosi, kad 
kada nors galėsiu juos versti, pavyzdžiui, Granauską, 
Kunčiną, Aputį, Radzevičiūtę. Mėgstu ir šiuolaikinę 
jaunųjų autorių poeziją, pavyzdžiui, Ramunę Brundzaitę 

ir Aušrą Kaziliūnaitę: ji fantastiška, mielai versčiau ir 
daugiau jos poezijos, ne tik festivalių almanachams. 

– Papasakok, kaip renkiesi lietuvių autorius, kuriuos 
norėtum išversti? Ar lengva slovėnų leidėjus įkalbėti 
leisti Slovėnijoje negirdėtų lietuvių autorių kūrinius? 

– Slovėnų leidėjai vis geriau susipažįsta su lietuvių au-
toriais, nemažai jų jau skaitė išverstus į anglų ar kurią 
kitą didesnę kalbą. Leidėjai lankosi knygų mugėse, kur 
susitinka su agentais ir kolegomis iš Lietuvos. Iš pradžių 
leidykloms lietuvių autorius siūliau aš pats, bet dabar vis 
dažniau jos pačios kreipiasi į mane, prašydamos versti iš 
lietuvių kalbos. Ypač vaikų literatūros autorius. Žinoma, 
norėčiau versti daugiau lietuvių literatūros klasikų, nors 
suprantu, kad prioritetas taikomas šiuolaikiniams auto-
riams. Leidykloms labai svarbu turėti galimybę autorius 
kviesti į Slovėniją, į literatūros festivalius, kurių mūsų 
šalyje tikrai nemažai.

– Komisijai, kuri šiemet sprendė dėl kandidatų tinka-
mumo Šv. Jeronimo premijai gauti, didelį įspūdį paliko 
tavo siekis į slovėnų kalbą išversti Donelaičio „Metus“. 
Kaip kilo ši idėja? Su kokiais sunkumais susidūrei, vers-
damas ištrauką?

– Donelaičio „Metai“ yra vienas svarbiausių lietuvių 
literatūros kūrinių. Be neginčytinos meninės vertės, tą 
parodo ir daugybė vertimų į užsienio kalbas. Poemos 
vertimas į slovėnų kalbą būtų mielai laukiamas, bet 
Slovėnijoje sunku surasti senąją literatūrą leidžiančią 
leidyklą, nors pastaruoju metu, ypač dėl įvairių finansa-
vimo galimybių, lietuvių literatūra slovėnai domisi vis 
labiau. Manau, kad reikės kantriai laukti pirmos pro-
gos, o tuo tarpu, žinoma, vertimą tęsiu ir tobulinsiu. Juk 
tai būtų didžiulis projektas, reikalaujantis atsidavimo. 
Mano vertinimu, tokiam vertimui prireiktų bent dvejų 
kruopštaus darbo metų, ypač jei norėčiau išlaikyti vi-
sas ypatingas formas, versti hegzametru. Šiuo metu esu 
atlikęs bandomąjį 120 eilučių vertimą, jį vertinu kaip 
pasisekusį. Juo kliaudamasis, galėsiu dirbti toliau. Po-
emoje mane labai sužavėjo dviskaita – slovėnų kalboje 
išlikusi forma, apie kurią pasakoju ir savo romane. Štai 
du dviskaitos pavyzdžiai iš Donelaičio „Metų“: „Kur 
pirm du kuinu lengvai mums pavežė naštą“; „Tuo jam 
dvi dešri kepti pasteliavęs duodu.“ 

– 1998 metais debiutavai kaip poetas – išleista tavo 
poezijos knyga lietuvišku pavadinimu „Labas vakaras“. 
Taip pat esi parašęs novelę „Vilnius“, netrukus pasirodys 
romanas, kuriame daug vietos skyrei Lietuvai. Akivaizdu, 
kad Lietuva tavo kūryboje yra svarbi. Kodėl? 

– Lietuvoje gyvenau trejus metus ir tuo metu aš, kaip 
žmogus, buvau laisvas kaip niekada. Žinoma, tokia laisvė 
turi du galus, ir vieną dieną žmogus ja liaujasi tikėjęs bei 
grįžta į realybę. Tačiau rašytojui tokie laisvės laikotar-
piai tarnauja kaip naudingi atminties pėdsakai, iš kurių 
jis gali semtis įkvėpimo. Lietuva susižavėjau dar prieš 
čia atvykdamas. Kaip minėjau, svajojau tapti kalbotyros 
mokslų daktaru, kas man, bent jau jausminiu požiūriu, 
pavyko. Mums, kalbininkams, lietuvių kalba yra viena 
svarbiausių kalbų, nors ja ir nekalba daug žmonių. Kuo 
labiau jaučiausi kalbininku, tuo didesnę reikšmę man 
turėjo Lietuva, ir vis dažniau ji ėmė reikštis kūryboje. 
Spontaniška, nedžiūstanti meilė, kaip atskleidžiama ir 
mano romane.

– Papasakok, kaip kilo idėja parašyti romaną „Mamu-
tova oporoka“ („Mamuto testamentas“)? Kiek laiko jį 
rašei, su kokiais sunkumais susidūrei rašydamas?

– Idėja parašyti romaną yra susijusi su mano 
neišsipildžiusiomis ambicijomis. Tas romanas – ne 
tik fiktyvus kūrinys, bet ir tam tikra kalbotyros dis-
kusija. Pirmuosius šio romano puslapius parašiau dar 
praėjusiame tūkstantmetyje. Rašiau negalvodamas, 
viską, kas man šaudavo į galvą. Neturėjau plano. Toks 
rašymo būdas turi ir pliusų, ir minusų. Daug ką jau 
netgi esu publikavęs be pakeitimų. Galėčiau sakyti, kad 
romaną rašiau beveik 25 metus. Nemažą medžiagos dalį 
atmečiau, beveik pusę romano parašiau 2019 metais, 
po ilgos analizės, pasitelkęs kritinį požiūrį. Manau, kad 
tai geras, bet sunkus metodas. Tad paskutiniame etape 
atsirado apmąstymai, kurie derėjo su rašymo įkvėpta 
logine struktūra ir meniniais elementais. Galutinis rezul-
tatas mane nustebino, leidėjai irgi buvo patenkinti, na, o 
skaitytojų atsiliepimų dar laukiu.

– Kaip atrodo tavo, kaip vertėjo, kūrėjo, kasdienybė? 
Gal daug skaitai, rašai, keliauji?

– Vertėjo darbas reikalauja daug disciplinos, o rašyto-
jo – spontaniškesnis, sunkiau nuspėjamas. Pastaraisiais 

metais daugiausia verčiau ir skaičiau, o ateinančiais ti-
krai turėsiu daugiau laiko rašymui ir kelionėms, kurios 
dėl visiems žinomų priežasčių šiais metais, deja, vykti 
negalėjo.

– Esi gyvenęs ne vienoje Europos šalyje, verti ir iš 
lenkų kalbos, dar visai neseniai buvai įsikūręs Čekijoje, 
bet prieš kelias savaites sugrįžai į Slovėniją. Planuoji 
likti gimtinėje ar šis grįžimas – tik dar viena trumpa 
stotelė prieš kitą projektą?

– Trejus metus praleidęs Lietuvoje ir aštuonerius 
Čekijoje, šiuo metu apie gyvenimą užsienyje nemąstau. 
Esu laimingas, sugrįžęs į Slovėniją. Dabar čia matau 
daugybę gražių dalykų, kurių anksčiau nepastebėdavau. 
Rašytojui svarbu ir daug keliauti, ir sugrįžti ten, iš kur 
yra kilęs. Kartu su manimi į Slovėniją persikraustė ir ma-
no žmona čekė bei mudviejų vaikai, dėl kurių jaučiuosi 
jaunesnis, nei esu iš tiesų. Mąstome apie galimybę 
kokiam mėnesiui išvykti į kokią nors rašytojams skirtą 
rezidenciją, tačiau, tarp mūsų kalbant, nežinau, ar 
galėtume ten likti legaliai, nes paprastai tokios reziden-
cijos šeimoms neskirtos.

– Kokie yra tolesni tavo, kaip vertėjo ir rašytojo, 
kūrybiniai planai?

– Kitais metais versiu antrąją Kristinos Sabaliauskaitės 
romano „Petro imperatorė“ dalį ir Eugenijaus Ališankos 
poeziją: šis poetas 2023 metais dalyvaus Ptujaus mieste 
rengiamame festivalyje „Poezijos ir vyno dienos“. Tikrai 
išversiu kokį nors vaikams skirtą kūrinį, tikriausiai Beno 
Bėranto ir Vilijos Kvieskaitės knygelę. Kaip rašytojas, 
tikriausiai pradėsiu rašyti antrąjį romaną, nors dar ne-
turiu jokio plano; kita vertus, žinau, kad rašysiu labai 
greitai, ir turėdamas 300 puslapių medžiagos tekstą tai-
sysiu, braukysiu ir pertvarkysiu, kad neliktų beprotiškų 
pirminių idėjų, išskyrus kelias sveikintinas beprotybes.

JAmeS tAte

Spąstai 
Sename krėsle 
radau dar vieną krėslą;
nors mažesnis, man labiau
patiko sėdėti jame.
Šitame krėsle 
aptikau dar vieną krėslą;
nors mažesnis, sėdėti 
jame man buvo 
keleriopai patogiau.
Šitame krėsle 
suradau dar vieną krėslą;
jis buvo mažesnis, bet, 
rodės, padarytas
kaip tik man.
Tame krėsle –
dar vienas;
šitasis labai mažas,
toks mažytis, kad 
vos vos išsikrapščiau.
Šiame krėsle 
suradau ir dar vieną;
o tame – dar vieną,
ir dar vieną, kol
pasijutau besėdįs
tokiam mažyčiam krėsliuke,
kad vargiai 
pasakytum, jog išvis
sėdžiu krėsle. 
Nevaliojau nei pakilt,
nei nukrist, taigi niekas
negalėjo manęs pričiupti.

Vertė Andrius Patiomkinas



2021 m. spalio 8 d. Nr. 19 (1371)6 ŠIAURĖS        ATĖNAIKNYGos

Sodoma ir Gomora

Šachas ir matas, pasiduodu. Štai 
sąžininga Katalikų Bažnyčios ir 
LGBT bendruomenės santykių 
studija, ir ką dabar daryti, jei pa-
negiriškų recenzijų nemėgstu, o ki-
tokios parašyti neįmanoma? Nors 
pati knyga, pasak jos vertėjo An-
driaus Navicko, visai nepasižymi 
saldžiu kalbėjimu. Pirmoji knygos 
dalis skirta Bažnyčiai, antroji – 
LGBT bendruomenei. Deja, bet 
būtent Bažnyčia, kunigo jėzuito 
Jameso Martino manymu, yra atsa-

kinga už gėjų atstūmimą prieš daugelį metų, todėl ji pirma 
ir turi atkurti dialogą. Įdomu tai, kad kiekvienai iš šių dviejų 
grupių skiriami lygiai taip pat pavadinti skyreliai – „Pagar-
ba“, „Užuojauta“, „Taktas“. Būtent apie šių savybių pasi-
telkimą bendraujant su gėjais kalbama Katalikų Bažnyčios 
katekizme. Pirmiausia reikia apskritai kalbėtis. Ir dialogas 
visada prasideda ne nuo kalbėjimo, bet nuo klausymosi. O 
jeigu nori būti išgirstas – ir tai galioja abiem pusėms – turi 
gerbti kitą. Nieko naujo po saule. Todėl amerikietis auto-
rius, garsaus jėzuitų žurnalo redaktorius mėgina parodyti 
abiejų grupių veidus be sukarikatūrinančių kaukių, žvelgti 
anapus socialinių kategorijų. Anot jo, apie seksualinės mo-
ralės klausimus kalbėtis nesą prasminga, nes ši tema abi 
puses tik suerzina ir nuveda į aklavietę. Todėl „Statant tiltą“ 
akcentuojami dialogas ir malda. Likusi knygos dalis skirta 
praktiniam naudojimui: pateikiama taikliai parinktų ir nau-
jai šiame kontekste suskambančių Biblijos tekstų ir paže-
riama klausimų, kuriuos galima apmąstyti asmeniškai arba 
LGBT ir jų artimųjų sielovados grupėse. 

Knygos autorius primena, kad, norime mes to ar ne, gė-
jai jau yra visateisiai Bažnyčios nariai, nes tokie tapo per 
krikštą. Jis taip pat pasitelkia faktus, kad dalis kunigų, vys-
kupų, vienuolių brolių ar seserų, net einančių aukštas parei-
gas, buvo arba yra homoseksualūs. Turimas omenyje ne 
vien skandalų bumas, nuvilnijęs per XXI amžiaus pradžios 
Bažnyčią, bet ir kitąsyk dėl jos nemažai nuveikusių skais-
čiai gyvenusių homoseksualių šventųjų gretos. Jau matau 
alpstančius vien nuo prielaidos, kad karalaitis Kazimieras, 
dangiškasis Lietuvos globėjas, irgi galėjo būti vienas iš jų. 
Galėjo ir nebūti. Bet tikrai panašu į tinkamą metą šiam pa-
mirštam vieninteliam mūsų šventajam pavesti LGBT žmo-
nes, jų artimuosius ir visą susikiršinusią Lietuvą. O Jėzus 
apskritai, sprendžiant iš Evangelijos, pirmas eitų su gėjų 
parado dalyviais kur nors vakarienės.

Pradėdamas nuo to, kaip Bažnyčia turėtų vadinti LGBT 
narius, ir apžvelgdamas klaidas, kurias daro vieni su kitais 
bendraudami tiek Bažnyčios atstovai, tiek gėjai, knygos 
„Statant tiltą“ autorius vieną po kito tempia išankstinių 
nuostatų šapelius ir rąstus nuo tako, vedančio į šių dvie-

jų bendruomenių susitikimą. Atkreipia jis dėmesį ir į gėjų 
dovanas, teikiamas Bažnyčiai, neretai jos nevertinamas. 
Taip pat į tai, ką Bažnyčia galėtų duoti, bet neduoda LGBT 
bendruomenei. Žodžiu, knygelė iš rekomenduojamų per-
skaityti sąrašo, net jei jūsų visiškai nedomina Bažnyčios 
ar LGBT problemos (pavyzdžiui, kad neretai nutrūksta šei-
mos ryšiai su LGBT nariu ar kad jauni homoseksualūs as-
menys dėl patyčių žudosi). Pasimokyti pagarbaus, jautraus 
ir mandagaus dialogo praverstų ne vienam žmogui, sužalo-
tam sovietų sistemos – ypač. Jameso Martino vis įpinami 
pasiteisinimai, kad jis tik pristatąs tradicinį Bažnyčios mo-
kymą, kaip jautriai turėtų būti bendraujama su gėjais, taip 
pat kad knygą peržiūrėjo cenzorius bei patvirtino jėzuitų 
vyresnybė, sukrečia. Tai šit kokia bloga padėtis Bažnyčioje 
gėjų atžvilgiu. Įsivaizduoju, kiek strėlių jam teko atlaiky-
ti – iš abiejų pusių. Gali jausti tik nuostabą ir dėkingumą 
autoriui už jo paties rodomą pagarbą, empatiją ir taktą, taip 
pat milžinišką patirtį ir nuginkluojančius argumentus. Beje, 
2017 m., kai pirmą kartą išleista ši knyga, popiežius Pran-
ciškus jį paskyrė Vatikano komunikacijos sekretoriato pa-
grindiniu konsultantu.

Galiausiai „Statant tiltą“ padeda suvokti platesnį kon-
tekstą: kad viskas yra persimaišę taip, jog atskiri LGBT 
ir Bažnyčios krantai tikrovėje nė neegzistuoja – visi esa-
me susiję brangiais ryšiais. Deja, kažkas vis dėlto supuvę 
mūsų karalystėje. Maginis monstrancijos naudojimas mar-
širuojant aplink Seimą ar lozungai, moralizuojantys gėjus 
su akivaizdžiu erotiniu pasimėgavimu, dar nė vieno jų 
nenuvedė prie Jėzaus. Jei kada kurį ir nuvestų, tai tik dėl 
nenusakomo Dievo humoro jausmo – jis juk mėgsta para-
doksus. Kaip daugiavaikė motina, kuriai pora metų vaikus 
yra padėjęs prižiūrėti dabar jau miręs šeimos draugas gėjus, 
galiu tik patvirtinti, kad jokios grėsmės krikščioniškai šei-
mai jie nekelia. Žinoma, pirma tektų priimti tai, kad sek-
sualumas yra sudėtingas dalykas ir, kaip pažymi Jamesas 
Martinas, kiekvienas esame tam tikrame jo spektro taške. 
Tektų kalbėtis su savo vaikais – daug ir apie viską. Nebent 
jūs turite iliuzijų, kad jūsų vaikus išauklės ugdymo įstaiga 
ar internetas. Reiktų nustoti baimės ir neapykantos kupino-
mis akimis dairytis atpirkimo ožio, nes Jėzus šiaip jau sakė 
štai ką: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, 
kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa 
vien tai, kas iš žmogaus išeina. […] Iš vidaus, iš žmonių 
širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, 
žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, 
begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas.“ Ir 
argi Bažnyčios misija yra viso labo abstrakčiomis deklara-
cijomis ginti šeimą? O aš maniau – melstis, mylėti artimą ir 
vesti į santykį su Dievu ir artimu visus žmones, visais lai-
kais, visomis aplinkybėmis ir visose situacijose… Kitai pu-
sei irgi niekada pagarbos nekels išsijuosę išsidirbinėjantys 
gėjai? Knygos autorius atkreipia dėmesį, kad šie žmonės 
metų metus buvo įžeidinėjami, žeminami, visų pirma – Baž-
nyčios narių. O paaiškėjus, kad kai kurie jų veidmainiavo, 
patys gyvendami toli gražu ne taip, kaip mokė, – pasijuto 
dar ir išduoti. Bažnyčia jau atsiprašė už gausias katalikų 
klaidas: kryžiaus žygius, elgesį su čiabuviais, pažeidžia-
mais asmenimis, vaikais... Tad tik laiko klausimas, kada 

teks atsiprašyti ir už elgesį su gėjais, taip pat nuostabiai 
sukurtais pagal Dievo atvaizdą. Todėl jiems nereikalingas 
didžiadvasiškas mūsų atleidimas. Tai jie mums turi už ką 
atleisti – visų pirma už neišmanymą ir neapykantą. Nors 
tai nereiškia, kad dabar turėtume perlenkti lazdą su savo 
brukamu gailesčiu ar kad kuri nors grupė Bažnyčioje galėtų 
įgyti teisę diktuoti savo sąlygas. Kita vertus, žmogiška, kad 
ir kunigas ar šeimos tėvas įsiskaudina įžeidinėjamas. Taip, 
pasak Jameso Martino, toliau sukamas neapykantos ratas. 
Tikrai dar yra kur mažėti visiems. Tuo tarpu koks nors se-
nelis, klausantis savo mylimo anūko atsivėrimo, jau yra sau 
atsakęs į visus klausimus. 

Galbūt vienintelis akmuo į autoriaus daržą – dėl nūdienos 
Bažnyčioje madingų terminų „paribio žmonės“, „pakraš-
čiai“ ir pan. vartojimo. Šios popiežiaus Pranciškaus pamėg-
tos sąvokos tam tikrame etape labai pasitarnavo padėdamos 
Bažnyčiai atsigręžti į įvairias kenčiančių žmonių grupes. 
Nors minėti žodžiai ir atspindi krikščionybės idealą – 
mažumą ir silpnumą, lygybe ir pagarba grįstam Bažnyčios 
dialogui su marginalizuotais asmenimis užmegzti jie nela-
bai tinka. Popiežius iš tiesų kryptingai vadovauja Bažnyčiai, 
ir, sprendžiant iš įvairiomis progomis skelbiamų jo tekstų, 
kuriuose viena ar kita forma kalbama apie visuotinę bro-
lybę, šios sąvokos, regis, jau beišeinančios iš vartosenos. 
Žinoma, turbūt kiek užtruks, kol bus pagautas naujas tonas. 
Tikrai galėtų būti atėjęs metas pradėti visus vadinti tiesiog 
žmonėmis, ir taškas. O ir kuo gi, pavyzdžiui, vadinamieji 
LGBT netvarkingi veiksmai skiriasi kad ir nuo netvarkin-
gų kontracepciją naudojančių šeimų veiksmų arba masiškai 
antrose santuokose ar net apskritai ne santuokose gyve-
nančiųjų? Ir išvis, tebegalioja prieš porą tūkstančių metų 
apaštalo Pauliaus Bažnyčiai pasakyti žodžiai: „Nebėra nei 
žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei 
vyro, nei moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje!“ Tad 
esama įdomesnių dalykų nei smulkūs kažkieno lovos reika-
lai, arba, kaip teigia Jamesas Martinas, „ne viskas turi būti 
apie seksą“. Kaip pati elgčiausi LGBT vietoje? Žaviuosi jų 
drąsa auginti vaikus, noru įsipareigoti vienas kitam. Nors 
man kuo toliau, tuo labiau vis išmintingesnis atrodo niekam 
nieko neprimetantis to paties krikščionybės genijaus Pau-
liaus patarimas susituokusiems toliau gyventi su žmona ar 
vyru, nesusituokusiems – verčiau neieškoti poros ir neturėti 
kūno vargų. Jis kažkaip žinojo, kad meilę galima parodyti 
begalybe būdų, kad ji visa pakelia ir niekada nesibaigia. Bet 
niekas tenedrįsta kėsintis į pačią žmogaus laisvę mylėti. 

Senajame Testamente yra pasakojimas apie du Abraomo 
laikų miestus, liūdnai pagarsėjusius ištvirkimu ir puikybe, – 
Sodomą ir Gomorą, abu vieną dieną Viešpaties sunaikin-
tus siera ir ugnimi. Pirmojo jų pavadinimas ilgainiui virto 
homoseksualumo sinonimu. Jėzus yra tarstelėjęs, kad ateis 
diena, kai Sodomai bus lengviau nei miestui, nepriėmusiam 
jo siunčiamų mokinių, skelbusių prisiartinusią dangaus ka-
ralystę. Kad Gomorai būsią lengviau, jis kažkodėl neminė-
jo. Ar tik ne heteroseksualų miestas, broliai ir seserys? O 
gal vis dėlto tikrai svarbiausia ne tai, kuriam iš anų dviejų 
miestų priklausome?

-d-

sutaupyti su savo mažai uždirbančiomis žmonomis; bet 
juk santuoka tokia ir yra, viskas turi savo kompensaciją ir 
galiausiai viskas išsilygina. – Klaudija dar labiau pritemdė 
šviesą, tad sėdėjome beveik visiškoje tamsoje. Atrodė, kad 
jos naktiniai marškiniai ir chalatas švyti raudonai – tai bu-
vo vis didėjančios tamsos padarinys. Ji dar labiau nuleido 
balsą, jis tapo įnirtingu šnabždesiu. – Kaip manai, kodėl 
man kyla tokie skausmai, kodėl turiu kviesti gydytoją, kad 
suleistų man raminamųjų? Gerai bent, kad tai nutinka tik 
naktimis, kai rengiame vakarienes ar vakarėlius, kai jis val-
go, geria ir linksminasi. Kai jis mato, kad kiti matė mane. 
Jis galvoja apie kitus vyrus ir apie jų akis, apie tai, ko kiti 
nežino, bet priima kaip savaime suprantamą dalyką arba 
numano, ir tuomet jis nori, kad tai taptų tikrove, o ne tik 
savaime suprantamu dalyku, numanomu ar nežinomu. O ne 
tik įsivaizduojamu. Tada jam neužtenka vien įsivaizduoti. – 
Ji akimirką nutilo ir pridūrė: – Tai vargina.

Nors mūsų draugystė tęsėsi jau daugelį metų, niekada ne-
sileidome į tokius asmeniškus pokalbius. Ne dėl to, kad tai 
mane trikdytų, priešingai, man niekas taip nepatinka, kaip 
tokios išpažintys. Tačiau aš nebuvau įpratęs taip kalbėtis su 
ja, todėl galėjau šiek tiek paraudonuoti (bet ji manęs nema-
tė) ir tiesiog nerangiai atsakiau, taip galbūt atgrasydamas 

ją nuo tolesnio pokalbio, o tai buvo visiškai priešinga tam, 
ko norėjau:

– Suprantu.
Durų skambutis skambtelėjo silpnai, bet pakankamai gar-

siai, kad būtų girdimas, taip, kaip skambinama prie durų 
namo, kuriame žmonės jau yra įspėti ir laukia tavo skam-
bučio.

– Tai budintis gydytojas, – pasakė Klaudija.
– Tuomet aš jus paliksiu. Labos nakties ir tikiuosi, kad 

netrukus pasijusi geriau.
Kartu išėjome iš darbo kambario, ji nuėjo į prieškambarį, 

o aš į priešingą pusę, į virtuvę, kur, prieš eidamas miegoti, 
maniau, galėsiu paskaityti laikraštį, nes naktį virtuvė buvo 
šilčiausias kambarys namuose. Tačiau prieš pasukdamas už 
koridoriaus kampo, kuris turėjo mane ten nuvesti, stabtelė-
jau ir atsigręžiau į laukujes duris, kurias Klaudija kaip tik 
tuo metu atidarė, savo lašišos spalvos nugara užstodama ką 
tik atėjusio gydytojo figūrą. Išgirdau, kaip ji jam ispaniškai 
pasakė: „Buenos noches“, ir tik pamačiau, kad gydytojo 
kairėje rankoje, kyšančioje iš už mano draugės italės kūno, 
lagaminėlis, identiškas tam, kurį nešėsi kitas gydytojas, su 
kuriuo mane prie durų supažindino jos draugė – taip pat 
italė, kurios vardo neprisimenu. Gydytojas turbūt atvažiavo 
automobiliu, pagalvojau.

Jie uždarė laukujes duris ir, man nematant, nuėjo korido-
riumi, Klaudija ėjo priekyje, o aš tada nuėjau į virtuvę. Ten 
atsisėdau, įsipyliau džino (kvailoka taip maišyti gėrimus) 
ir atsiverčiau ispanišką laikraštį, kurį buvau nusipirkęs tą 

popietę. Jis buvo praėjusios dienos, bet man naujienos buvo 
dar šviežios.

Išgirdau, kaip mano draugė ir gydytojas įėjo į vaikų, ku-
rie savaitgalį leido su kitais vaikais kitame name, kambarį. 
Kambarys buvo iškart priešais virtuvę, kitoje plataus kori-
doriaus pusėje, todėl po kelių akimirkų persistačiau kėdę, 
kad tik akies krašteliu galėčiau matyti kambario duris. Jos 
buvo paliktos pravertos, pro jas skverbėsi labai blausi švie-
sa, tokia pat blausi, kaip ir ta, kuri apšvietė darbo kambarį, 
kol mudu su Klaudija kalbėjomės ir ji laukė gydytojo. Jų 
nemačiau, nieko negirdėjau. Grįžau prie laikraščio, bet po 
kurio laiko vėl pakėliau akis, nes pajutau, kad tarpduryje 
prie pravirų durų kažkas stovi. Ir tada pamačiau gydytoją 
profiliu, kairėje rankoje laikantį švirkštą. Jį mačiau tik aki-
mirką, o kadangi jis stovėjo prieš šviesą, negalėjau įžiūrėti 
jo veido. Pastebėjau, kad jis kairiarankis: tai buvo ta aki-
mirka, kai gydytojai ir slaugytojos pakelia švirkštą į viršų 
ir truputį spusteli stūmoklį, kad įsitikintų, jog skystis bėga 
ir nėra jokio pavojaus adatai užsikimšti ar, dar svarbiau, nė-
ra pavojaus įšvirkšti oro. Būtent taip mano namuose, kai 
buvau vaikas, darydavo slaugytojas Kajetanas. Atlikęs šį 
veiksmą, gydytojas žengė į priekį ir vėl dingo iš mano re-
gėjimo lauko. Klaudija turėjo būti atsigulusi ant vienos iš 
vaikų lovų, tikriausiai iš ten sklido šviesa, per silpna man, 
bet pakankama gydytojui. Spėjau, kad injekcija bus daroma 
į sėdmenį.

Grįžau prie laikraščio ir praėjo daug laiko, per daug laiko, 
kol ji arba respublikonas gydytojas vėl atsidūrė tarpduryje. ► 

Budintis gydytojas
► Atkelta iš p. 1

James Martin SJ. Statant tiltą: kaip Katalikų Bažnyčia 
ir LGBT bendruomenė galėtų užmegzti pagarba, 

užuojauta ir taktu pagrįstus santykius. Iš anglų k. vertė 
Andrius Navickas. V.: Aštuntoji diena, 2021. 176 p.
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tikri nutikimai
●
Su Viktorija važiuojam į Druckūnus. Susistabdėm pake-

leivingą mašiną. Vairuotojas pasakė, kad į vietą nenuveš, 
bet gerą šmotą pavažiuosim. Sulipom į mašiną. Geras šmo-
tas baigėsi. Mašina sustojo, mus išleido, pats pasuko fer-
mų link. Likom stovėti tuščiam kely. Mašinų nėra, ėjom 
pėsti, ėjom ir ėjom. Sutemo. Išsirinkom labai gražią vietą, 
apaugusią medžiais. Ji buvo atokiau nuo kelio. Sulindom į 
miegmaišį ir sumigom. Per miegus pajutau, tarsi kas pūstų 
karštą orą man į veidą. Ir staiga nuo pasmakrės iki plaukų 
nudyrė juostą odos, apėmė šiurpas, žaizda bjauriai perštė-
jo. Nubudau. Šalia mano veido didžiulė raguota galva. Ji 
šnopavo ir šlykščiai seiliojosi. Jėzau, juk tai velnias. Supra-
tau, kad tai pabaiga. Užsimerkiau ir laukiau. Po kurio laiko 
viskas aprimo. Galva dingo, dingo ir mano žaizda. Aušo 
blaivus rytas. Tarp medžių įžiūrėjau kryžių siluetus. Tik 
dabar supratau, kur mes esame. Viktorija pabudo, pasakė 
puikiai išsimiegojusi. Suvyniojau miegmaišį. Miegmaišio 
galvūgalyje pūpsojo riedulys su neįgudusio meistro ranka 
iškaltomis raidėmis: „ATA. Dievas jo vardą žino.“ Išsimie-
gojom ant neatpažinto žmogaus kapo. Girdėjosi mašinos 
ūžesys. Pasukom žvyrkelio link. Sujudėjo krūmas, ten sto-
vėjo karvė. Ji stebėjo mus, kol privažiavo mašina. Spėjau 
jai pagrūmoti.

Parašyta Andriuškevičiaus prašymu

Tai, sakai, nori nusižudyt.
Galiu duoti patarimą.
Važiuok į Šiaulius.
Ten siauruko pylimas.
Užlipęs ant pylimo šiaurėj matysi miesto panoramą.
Pietuose purienų laukas iki pat didžiojo geležinkelio.
Reikės daug faneros lapų.
Jie turi būti nudažyti žaliai su geltonais taškais.
Tai būtų purienų lauko kopija.
Lapus pritvirtink prie pabėgių.
Pridėjęs prie bėgio ausį išgirsi artėjantį siauruką.
Lįsk po lapu tau norimoje vietoje.
Jei apsigalvosi, liksi gyvas.
Jei žūsi, prie tų dviejų faneros spalvų pridėsi raudoną.
Žūsi kaip tikras patriotas.
Kalendoriuj bus pažymėta.
Bus ne darbo diena.
Žuvimo vietoje dės gėles.
Mašinistas bus sutrikdytas, įvažiavęs į pievą.
Jis gali net iššokt iš garvežio.
Bėda ta, kad tai nebeįvyks.
Scenovaizdis seniai sudarkytas.
Pylimas nugriautas.
Purienų pievos užstatytos namais.
Siaurukas rūdija geležinkelio muziejuje.
Tai va, Alfonsai, nesižudyk.
Čia šviesiau nei ten.
Gyvenk ir žvenk.

●
Gruodį prieš Kalėdas mūsų kiemas buvo pilnas vaikų. 

Kambary ant stalo degtinės butelis, tai atlygis skerdikui.
Kadangi mūsų gatvėj skerdiko nebuvo, kai reikėdavo 

pjaut kiaulę, kviesdavo Čikeliovą. Jis buvo toks didelis, 
kad užstodavo saulę. Jis taip pat buvo Šiaulių „Statybinin-
ko“ komandos vartininkas. Jei jam įmušdavo įvartį, tai tik 
pro tarpkojį. Jo kojos buvo kreivos. Bet jis turėjo labai gerą 
širdį, jam visko buvo gaila.

Išgėręs butelį ir iš už bato aulo ištraukęs vokišką durklą, 
sėlino kiaulės link, taikėsi į širdį.

Sunerimusi kiaulė tuo pat metu šoko ir išbėgusi iš kiemo 
į gatvę lėkė pirma, jos nugaroj styrojo durklas, už jos Čike-
liovas ir mes, visi vaikai.

Bėgti buvo sunku, griuvinėjom į pusnis. Tik kiaulei ir 
Čikeliovui sniegai netrukdė. Gatvės gale prie Tomo Saka-
lausko namo kiaulė pasuko į dešinę ir pro atvirus stadiono 
vartus įbėgusi futbolo aikštės centre nugriuvo.

Čikeliovas ištraukė iš kiaulės nugaros durklą. Mes stovė-
jom ratu. Rato vidury kiaulė, šalia jos Čikeliovas į sniego 
gniūžtę valė durklą. Stojo nejauki tyla. Jurgiukas pravirko. 
Jis buvo mažiausias. Kažkuris vaikas pasakė, kad ji buvo 
pati geriausia iš visų Šiaulių kiaulių.

Čikeliovas mus paliko.
Netrukus grįžo su kaimynu Butkum rogėse.
Futbolo aikštės centre liko raudona spalva.

●

Jis žinojo, kur ji gyvena.
Palipęs ant kalnelio pasibeldė į trobos duris.
Ji jas atidarė.
Kambaryje kūrenosi ugnis.
Prie krosnies gulėjo malkos. 
Ant jo bevardžio piršto išdavikiškai blizgėjo vestuvinis 

žiedas.
Jis žiedą numovė ir siekė kišenės.
Žiedas išslydo, nuriedėjo ir dingo grindų plyšyje.
Jis čiupo kirvį ir ėmė kapoti grindų lentas.
Bevardis vėl žibėjo auksu.
Studentė gūžėsi lovos kampe paslėpusi veidą už nukabin-

to nuo sienos paveikslo. 
Tai buvo Kristaus atvaizdas.
Jis pirštu rodė į savo kruviną širdį.
Svečias uždarė duris ir grįžo į Užupį.

●

Ši naktis jam buvo prasta, per miegus nei šį, nei tą šnekė-
jo, blaškėsi. Prabudęs orą gaudė kaip šuo, negalėjo papras-
čiausiai kvėpuot.

Nuvyko į ligoninę, kur dirbo jo draugas daktaras.
Ligoninė stovėjo ant kalno šalia Misionierių bažnyčios. 

Pro ligoninės langą matėsi vadinamasis Rojaus vaizdas. 
Daktaras, vilkintis chalatu, su jauna sesute jau laukė.

Jis parodė į duris su užrašu „Operacinė“. 
Atėjęs sėdi kėdėj, už jo stovi sesutė.
Daktaras: „Šiandien operuosim nosį dailininkui. Kaip ži-

nai, jie visi trenkti, bet jis dar ir genijus, o tie ypač pavojin-
gi. Tu labai stipriai jį laikyk.“

Žinoma, daktaras buvo ne tik puikus specialistas, bet ir ryš-
kaus žodžio meistras. Sesutė, kiek turėjo jėgų, apkabino jį.

Jo galva atsidūrė tarp jos krūtų, pasijuto tarsi su ausine 
kepure.

Girdėjo jos širdies dūžius.
Jį užplūdo maloni šiluma, saugi ramybė.
Sėdėjo užsimerkęs, kad nematytų kruvinų daktaro įnagių.

●

Vasara. Šilagaliai. Skaisti saulė. Klevo šešėlyje skaldau 
malkas. Neperskeliu šakoto strampo. Galop kirvio pentį tren-
kiu į kaladę. Atskilusi pliauska vožia man į nosį. Tai buvo 
perkūno trenksmas, keista, bet nė lašo kraujo. Pradėjo lot kai-
myno šunes. Už trobos kampo plonas moteriškas balselis.

„Kokia graži mūsų Lietuva, kur čia Šventosios upė?“
Na jau man tiktai to ir betrūko.
Matau ateinant kriminalų rašytoją Birutę Mackonytę, ra-

šytoją Vytautą Žvirdauską ir dar vieną nepažįstamąją.

Birutė: „Vytuk, paklausk to valstiečio, kur Šventosios upė.“
Vytautas: „Dėde, kur čia Šventosios upė?“
Birutė: „Kalbėk garsiau, gal jis glušas.“
Po šimts, ne vieną lašą su Vytautu esam išgėrę, o dabar aš 

jam valstietis, dėdė ir dar glušas.
Tik vėliau supratau, kad kalta buvo saulė ir šešėlis, kritęs 

nuo mano kepurės snapo.
Priėjęs arčiau Vytautas nusikeikė: „Petrai, tai čia tu? Koks 

velnias tave čia nešioja ir ko čia tau reikia?“
„Čia mano klevas, čia mano troba ir aš stoviu ant savo 

žemės.“

●

Buvo devinta diena po apendicito operacijos.
Labai nyku drybsot lovoj, norėjo prasiblaškyti.
Vakare jis nuėjo iki turgaus, sėdo į autobusą. Išlipo prie 

„Palydovo“ kino teatro. Po filmo jautėsi prastai. Pamažu 
patraukė namų link. Beeinant Vytauto gatve suėmė skaus-
mai. Pasuko kairėn. Ten gyveno jo bendramokslis. Pasibel-
dė į duris. Nieko nebuvo namie.

Atsistojo prie tvoros susiėmęs šoną. 
Staiga atsivėrė kaimyninio namelio durys.
Pasirodė pusplikiai, tik su apatiniais skarmalais, vyras 

ir moteris. Artinosi link jo tarsi kokios pirmykščių žmonių 
dvasios, vėjo pučiamos. Vyras rankoj laikė baslį, moteris 
nešė abiem rankom apkabinusi akmenį. Ji rėkė: „Čia tas 
pats, kuris nori išplėšt mūsų sandėliuką ir vagia jurginus.“

Vyras, apsukęs baslį aplink galvą, trenkė jam į kairį šoną, 
dešinį jis laikė užspaudęs. Jis spėjo pasakyt: „Tėvai, žalti, 
pindicits.“ – „Aš tau įdėsiu pendicitą!“ Trenkė antrą kartą. 
Jis nebėgo, liko stovėti atsirėmęs į tvorą. Tiedu aprimo ir 
grįžo, iš kur atėję.

●

Susiruošiau atiduoti skolintą kirvį. Tai puikus instrumen-
tas, su juo padariau skulptūrą.

Apsivilkau kostiumą, nes Algis pakvietė į „Vilniaus“ 
restoraną, sakė, bus Keliuotis.

Pasiėmiau kirvį, nuėjau į autobusų stotelę.
Įlipęs į autobusą pažymėjau bilietą.
Čia ir prasidėjo.
Visi keleiviai susigrūdo vairuotojo pusėje. Visi akis 

išvertę spokso į mane. Nieko nesuprantu.
Laimei, prie lango sėdėjo pažįstamas. Tas irgi atrodė keis-

tai. Aš sakau, kas čia, po šimts, su tais žmonėm pasidarė.
Durniau, kas tau pasidarė, tavo rankoj kirvis.
Išlipęs iš autobuso kirvį paslėpiau po švarku.
Jį atidaviau savininkui ir nuėjau į susitikimą. Restorane 

Algis su Birute jau laukė.
Netrukus atėjo ir Keliuotis.
Užsisakėm pietus.
Suvalgęs sriubą Keliuotis pasakė: einu atsinešt dantų.
Grįžęs iš rūbinės čia pat prie stalo susidėjo viršutinio ir 

apatinio žandikaulio protezus.
Birutė man tyliai sako: žiūrėk, jis su dviem kaklaraiščiais, 

pasakyk jam.
Ne, aš nemokėsiu kultūringai pasakyt.
Birutė labai ilgai ir labai mandagiai kalbėjo, kol Keliuotis 

suprato, kad ant jo vieno kaklo du kaklaraiščiai.
Jis ramiai paaiškino, kad dar eis pas du žmones. Pas vieną 

normalų – jam mėlynas, pas kitą partinį – tam raudonas.
Vieną kaklaraištį nusirišo ir įsidėjo į kišenę.
Profesorius buvo šiek tiek išsiblaškęs.

– PETRAs REPŠYs –

►Tada mane apėmė neaiškus jausmas, jog esu įsibrovėlis, 
ir man šovė į galvą, kad galbūt jie iš tikrųjų laukia, kol nuei-
siu į savo kambarį, kad galėtų atsisveikinti ir išeiti. Taip pat 
pagalvojau, jog, pasinėręs į straipsnio apie kokį nors sporti-
nį ginčą skaitymą, galėjau nepastebėti, kaip jie tyliai pasiša-
lino iš kambario. Stengdamasis netriukšmauti, kad bent jau 
nepabudinčiau senojo Helės, kuris jau miegojo, atsikėliau ir 
nuėjau link savojo kambario. Prieš išeidamas iš virtuvės su 
laikraščiu po pažastimi, išjungiau šviesą, ir tas šviesos iš-
jungimas bei trumpalaikė ramybė (akimirka prieš žengiant 
pirmą žingsnį koridoriumi) sutapo su dviejų figūrų – mano 
draugės Klaudijos ir budinčio gydytojo – pasirodymu tarp-
duryje. Jie sustojo ant slenksčio ir iš savo vietos tamsoje 
pamačiau, kad žvelgia manęs link, bent jau taip man atrodė. 
Tą akimirką jie matė tik užgesusią virtuvės šviesą, o kadan-
gi likau nejudrus, tikriausiai manė, kad jų nepastebėtas nu-
ėjau į savo kambarį. Jei leidau jiems tuo patikėti, jei iš tiesų, 
juos pamatęs, likau stovėti nejudėdamas, tai tik todėl, kad 
gydytojas, vėl stovėdamas priešais šviesą, kaire ranka vėl 
kėlė švirkštą, o Klaudija, apsivilkusi naktiniais marškiniais 

ir chalatu, laikėsi įsikibusi jam į kitą ranką, tarsi norėdama 
savo prisilietimu įkvėpti jam drąsos arba savo kvėpavimu 
sugrąžinti ramybę. Taip, susikibę už rankų, surišti to, kas 
netrukus įvyks, jie išėjo iš vaikų kambario, ir aš jų nebe-
mačiau, bet išgirdau, kaip atsidarė šeimininkų miegamojo 
durys, miegamojo, kuriame turėjo miegoti Helė, ir išgirdau, 
kaip jos užsidarė. Pagalvojau, kad galbūt tuoj po to išgirsiu 
gydytojo žingsnius – jis paliko Klaudiją jos kambaryje, kad 
išvyktų iš namų, nes jo medicininė misija buvo įvykdyta. 
Bet taip nenutiko, priešpaskutinis dalykas, kurį išgirdau tą 
naktį, buvo užsidarančios šeimininkų miegamojo durys, į 
kurį taip pat įėjo budintis gydytojas, labai tyliai, kairėje ran-
koje laikydamas švirkštą.

Labai atsargiai (nusiavęs batus) nutipenau koridoriumi į 
savo kambarį. Nusirengiau, atsiguliau į lovą ir baigiau skai-
tyti laikraštį. Prieš užgesindamas šviesą palaukiau kelias 
akimirkas ir būtent per tas trumpas laukimo sekundes pa-
galiau išgirdau laukujes duris ir Klaudijos balsą, ispaniškai 
atsisveikinantį su gydytoju: „Taigi, pasimatysime po dviejų 
savaičių. Labos nakties ir ačiū.“ Tiesa, tą vakarą, kai du 

kartus praleidau progą pasikalbėti su savo tautiečiu gydyto-
ju, man vis dar norėjosi šiek tiek daugiau kalbėtis gimtąja 
kalba.

Kitą rytą grįžau į Madridą. Prieš išvykdamas dar spėjau 
paklausti Klaudijos, kaip ji jaučiasi, ir ji atsakė, kad viskas 
gerai, kad skausmai praėjo. O Helė, atvirkščiai, po įvairių 
praėjusios nakties ekscesų buvo apsnūdęs ir per Klaudiją 
perdavė, kad apgailestauja, jog pats negalės su manimi at-
sisveikinti.

Po to kalbėjausi su juo telefonu (jis sykį pakėlė ragelį, kai 
paskambinau Klaudijai iš Madrido vėlesniais mėnesiais), 
bet paskutinį kartą jį mačiau tą vakarą, vakarienės septynie-
se metu, kai išėjau iš jo buto palydėti draugės italės, kurios 
vardo neprisimenu, namo. Būtent todėl, kad negaliu prisi-
minti jos vardo, nežinau, ar kitą kartą, kai vyksiu į Paryžių, 
išdrįsiu apie ją paklausti Klaudijos, nes dabar, kai Helė mi-
rė, nenorėčiau rizikuoti sužinoti, kad galbūt ir ji po mano 
išvykimo tapo našle.

Vertė Simonas Bernotas
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šventiniam nekaltybės apsiplovimui 
  ką besakytum
esam keistesni už mirusius
įkalintus surūdijusioj geležyje – – –

pokalbiai su gervazu egipto smėliuose

1.

– Tas kvapas pajudina tamsiąsias šaknis ir pabudina
svarbų angelą libijos dykumų?
buvo tikrai malonu naktį vaikščioti su faraonienėm
nuvogti vieną kitą bučkį, nors ir gresiant būti išromytam 
durnelis, čia galėjai gaudyti karkvabalius ir bučiuotis
su siūlų vyniotojomis kiek panorėjęs, o dabar turi šlubuoti
ir apsimesti iš nežinia kur esantis
kaltas berbliūdas, gervazai, jis pažvairavo į mano šešėlį 
ir pasipurtė
– gyvuliai jaučia, gal skaitė tavo mintis, andai
persimečiau su vienu iš ramzių pastabomis apie jų viešpačių 
ypatybes ir paprastumą, pasirodo, labai mėgęs raugintus 
agurkus ir vaikus darydavo ne jis pats, o patarėjai su seserimis
mat nenorėję suvimdyti svarbaus angelo
gervazai, man smalsu, kodėl vyksta
voriukų lenktynės, voratinklių valtys paleistos upe žemyn sau 
nuplaukia nusinešdamos mūsų valandas, gervazai
o dėl atidaryto kraujo esi teisus, pats taip pat neabejingas gviešiesi
svetimo, žinoma, toks tavo darbas
– tavęs jau neištiesinsi, tie kritimai nuo kupranugarių tam kartui 

priimsiu ant
kampo, bet turėsi kas dieną laistyti mano nemiržoles, kurių tąkart
buvau išsiprašęs iš kapų prižiūrėtojo 
man įdomu, kodėl niekas negali prisiminti, iš kur bus
atskridęs, tiek to, pievos jau prisipildo nasturtų kvapų lyg debesys
pieno, ką tik pamelžto iš dangaus karvių, o angelas
pražūties iš akimirkų liepsnos 
tas angelas iš besarabijos
atidavė savo kraują
perdažyti povo plunksnas, kvaily!

2.

– Mirtis ir yra tikroji būtis išlindus iš rankovės beduinui
besimainančiais pavidalais vis kitokiu kampu, o
viename kampe plumpsi tavo mažutė širdelė, prirakinta prie
prisiminimų skrynelės, tas vis dar atsiprašinėja, kad mane nusipurtė
daviau jam dinarą, kaip čia dabar yra, atsikeli skaudančiais kaulais
persismelkęs amžina dulke berberų ar beduinų kvaptim
jų sustirusių drabužių ir vaikelių, kurių pilvukai mažesni
už akeles, ir tai berbliūdui niekis, drauguži, padarei man paslaugą
– še tau saldainį raudonoji aguona, bet ramzio akis išsikuičia iš
pelenim virtusių rūmų ir rieda sau pagaudama saulės spindulių lūžius
galop virsdama daugiabriauniu ledo kristalu, kuris saujoj
virsta amžinųjų ašara, pone berbliūdai, šitą matei ir prieš keturis 

tūkstančius
metų, kol mane nusipurtei it skruzdėliuką, kad pajusčiau realų laužytų
kaulų skausmą, buvau nebe pirmas iš tolimų šiaurinių laikų, išbraukęs 

tavo vaišingumą 
matai, aš seniai galėjau pereiti skersai laikus ir perskirdavau rankos 

mostu
kariaujančias puses, bet praradau galias gerdamas bočių alų, bet čia, 

juk žinai, seniai nebėra tų, kurie 
galėjo judinti uolienų slenksčius, o tave tuoj padurs patyręs skerdikas 
ir tavo dar virpančias mėsas iškabins ant kablių musių džiaugsmui, ir 

pratęsim smėlių pokalbį apie amžinybę

●

– – tada turėjau vilties
žaisti gyvenimą (seno sugriuvusio dvaro 
kvapai, nutriušusi smuklė, vijokliai
suardę senąsias raudonas plytas)
pavasariui ūžaujant lietuje
  ji sėdėjo
nugara į mane
apsigobus tamsia skraiste 
  bet supratau
kad mane bus pastebėjus
veržiantis geležiniam žiedui
jau praradus viltį (gal buvo
kokia kunigaikštytė su knyga rankoje)
  žiemos tarpuvartėj
geležinis žiedas veržėsi
nesigailintis buvusių ano amžiaus žaidimų
  nėra kur statyti kojos
   netyčia užmynus
ant gudriai paslėptos minos
  jau vėlesnių laikų
pakelti kojos jau negalėsiu
nusilenkti kunigaikštytei, gal tolimai giminei?
  ūmai juoda skraistė

JonAS KAlinAuSKAS

●

Šiaurinis vakaras rugsėjo
tai mums be reikalo kaltiems
užkliuvusiems voratinkliuos, tik jiems
bus leista peržiemoti vėją

●

Mažas toks
esu žvirblelis
akmenų kely
klūpantis ant kelių

man parodyk šviesą
nors akimirką iš tolo
nusilenksiu žemei
ir – namolio

●

Vis lipu į smilgą
toks gražus švytėjimas
nukeliavus ilgą
kelią tėviškėn

želia žydi usnys
varnalėšos kvapas
kaip man nepamiršti
savo gimto kapo

●

– – man nepažįstami 
tie medžiai naktyje
o šviesoj aš nematau
  tų yrančių gumbuotų
šakų su vėžiniais augliais ir spuogais

topolių vėjyje šauksmas

  greitai auga
ir tęžta lėkdami pažemėmis
  šaknyse kažkas įdėjo
po mažą kurkiančią rupūžę
  tik blizga lapeliai
sukdamiesi saulėje
aplink savo ašį
  be šakų jau yra
be jokio laiko
  be gailesčio
sužvėrėjusi griūna tiesiog ant takų
kuriais turėtume praeiti
gal kada nors ateity
  jeigu būtų kitaip atsitikę

bet taip nebus
mes neisime anais keliais
  nepravažiuosim limuzinais
nei 19 nei 20 amžiuje
  esu iš akmens tarp žolių
pasiklydusio vėjo
  nesuklupkite
eidami pro šalį
  po kupliais topoliais
kurie yra laikini ir teisingi – – –

●

  – – – susirankioti juodų raištelių
iš kraujo klanų
nuo suvarstomų batų 
  nereikia nieko sakyt
mes nemiegame ne
  nežinomų kareivių
saldus mirtinas tingulys
  per jaunus kūnus
mes tik apsimetam, o už to vaizdelio
dar yra kiti baisesni, bet vis tiek
traukia parodos su atlapotais
  mirusių kūnais, taigi
kodėl tokia trauka
  prie sudarkyto ir apipuvusio –
ar neužtenka baisumo paprastam
sumautam gyvenime 
jums dar reikia mergikės jaudulio
baimės ir nerimo, jis ateina
iš paskos, kai nuogos
  bėgat į upę

atskrido (ko tu verki, jonuk,
žiemą yra smagiau...)
ir mane susupo
į debesį smagių verpetų
  durų velkė
pati atsistūmė
atsidarė durys naktin
ir galėjau pagaliau 
  nuausti sapno pabaigą
šiek tiek laimingesnę (kur tu pradingai
mano vienintele sėdinti ant griuvėsių) – – –

●

Matau baltai apsitaisiusius
  savo gentainius 
gal savo artimuosius, netekusius pastogės 
gyvenančius anapus gyvatvorės 
kai kurie jau pavirtę juodaisiais strazdais (tai kodėl 

man taip mieli
šie paslaptingi paukščiai, striksintys pažeme
tarp nugenėtų krūmų)

  užgesusios žvakelės
jų rankose dar smilksta (tas kvapas
užgesusios žvakės!), vėjas surankioja
nuodėgulius 
įriša į krakmolytą nosinaitę
  ir atkiša man

koks, Gervazai*, tai ženklas
atpažinti gyvenimo žybtelėjimui?

tau yra taip buvę nubundant
  nesapnavus
   net neužmigus?

nėrinių kvepėjimas 
nežinau, su kuo palyginti –
buvusių negyvenimų
neužmirštuolės 
gal pernokusių rugių

  bet tegirdžiu
vien einančių bevardžių šnarėjimą
šitoj pusėj gyvatvorės
Palangoje, išpupsintoj vasarvietėj
trep trep trep
geriau būtų bla bla bla 
bet nuvalkiota
pasmaguriavus absento – – –

* Gervazas – mano tolimas giminaitis iš Juodkojų, 
daug jų buvo, senaisiais laikais plati giminė. 
Gervazas gyveno gal XIX amžiaus pabaigoj, gal 
vėliau, buvo „velnių priėdęs“, taip girdėjau pasakojant 
tėvus. Tai jis dabar yra tarsi mano antrasis „aš“, 
tamsiosios pusės. Nežinau, kodėl taip atsitiko.

Slasteliai

Slastai sugirgžda, seniai netepti
  seniau nebuvo reikalingi
   tik šešėliams gaudyti
apsiverčia, kurį laiką daužosi
  verčiuosi ant kito šono
jaučiu, kaip tolsta gyvenimas
  darosi nereikalingas, tik šuniui
nutrenktam į pakelę, šuns kvapas
šuns baimės kvapas stipresnis nei mano
  apsivožiu pagalve 

tarp daugelio stebuklų šuo išgyvena
  tai ne tie slastai 
pažįstami praeina pro šalį
nė vienas manęs nepastebi
  pasilenkusio virš šuns
iškirpto iš juodai baltų fotografijų

o tik slasteliai
mažai kambario pelytei 
kurios tykau jau daugelį metų 
ji susigalvojo paragauti mano senų mokasinų
ne iš tikros odos

ką tu man pasakysi, Gervazai 
tavęs negaliu iškirpti, padedi įkelti į bagažinę
dejuojančią Blanšą, slasteliai seni 
tai ir pabėgai nusigraužęs uodegą 
važiuojam į Jakovo kliniką 
ten sulopo nutolusio gyvenimo puslapius
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AlBeRto BlAnCo

Alberto Blanco (g. 1951) – Meksikos poetas, eseistas, vertėjas, už kūrybą įvertintas octavio Pazo prizu, 
Rockefellerių, Guggenheimo fondų, Fulbrighto stipendijomis ir kitais svarbiais apdovanojimais. didelę įtaką 
itin savitai Blanco poezijai padarė dailė ir džiazas (pats tapo ir kuria koliažus, 7–9 deš. grojo grupėse „la 
Comuna“, „las Plumas Atómicas“), dzenbudizmas, filosofijos, chemijos ir kinų kultūros studijos. Amerikiečių 
poetas W. s. Merwinas teigė, kad Blanco eilėraščiai tiksliai ir preciziškai atskleidžia be galo savitą vaizduotės 
kraštovaizdį, intymia kalba ir erdvia vaizdinija įsišaknijusį turtinguose meksikiečių poezijos kloduose. 

Nyksmo taškas

Švintant mėlyni
šerkšno kristalai

Medžiai įmigę
žiemos gelmėj

Šešėliai tai ašarų
sklidini kibirai

Šarmotos blakstienos
rausvi žandai

Medinės kaladėlės
paprasti žaislai

Traukiniai mėnuliniai
ar marmuro traukiniai

Tūkstantįkart mažesni
už cukraus krislelį

Paslaptingosios
gelžkelių sankirtos

Tūkstantįkart stambesnės
nei saulėtos akys

Traukiniai veria
lygumų tylą

Tūkstantįkart aštriau
nei pažirusios adatos

Palėpėje, kur vienatvė
vis dar reiškia šį tą

Ryškūs vagonai
rieda sąmonės vilkstinėj

Kur meilė
vis dar reiškia šį tą

Garo variklis
stumia į priekį

Juda po klonius
nykiais trafaretais

Tolsta nebyliai
atskiros žodžių dalys

Laisvų skiemenų traukinys
brėkštančioj lapo tyloj

Jo kibirkštys pažiro
sniege it daugtaškiai

Jie ir išblizgino
bėgių kreives

Todėl vis dar veriasi mums
neįprasto grožio peizažai

Kai toliai nuaidi
dangui ištirpstant

Susiriša gelžkeliai
nyksmo taške

Mano gentis

Žemė ta pati,
        dangus kitas.
Dangus tas pats,
        žemė kita.

Nuo ežero prie ežero,
nuo miško prie miško:
kur yra mano gentis?
– savęs klausiu –
kurgi mano vieta?

Galbūt priklausau genčiai
tų, kurie nepriklauso jokiai genčiai;
arba juodų avių genčiai;
arba genčiai, kurios protėviai
        kilę iš ateities:
genčiai, dar neužgimusiai.

Bet jei jau teks priklausyti genčiai,
– sau sakau –
tebus tai didi gentis,
tebus tai stipri gentis,
tokia, kurią
apleisti draudžiama,
kur kiekvienas sau
atranda šventovę
kartą ir visiems laikams.

Nekalbu apie žmogišką gentį.
Nekalbu apie dangišką gentį.
Nekalbu nė apie visatos gentį.

Kalbu apie gentį, apie kurią nevalia kalbėti.

Gentį, kuri visuomet gyvavo,
nors jos gyvavimą vis dar reikia įrodyti.

Gentį, kurios niekad nebuvo,
nors jos buvimą
galėtum įrodyti tuojau pat.

Ko poetui pakanka ir ko jam stinga

Jam stinga Kristaus skurdo
Jam stinga dzeno greičio
Jam stinga jogos jėgos
Jam stinga budistinės atjautos
Jam stinga dao rafinuotumo
Jam stinga hinduizmo sudėtingumo
Jam stinga indėniškų iškilmių
Jam stinga sufijų humoro jausmo

Jam pakanka buržujiško skurdo
Jam pakanka įsiūčio greičio
Jam pakanka mechaniko jėgos
Jam pakanka atjautos iš išmaldos
Jam pakanka aktoriaus rafinuotumo
Jam pakanka laikraščių sudėtingumo
Jam pakanka iškilmių penkiolikmečiams
Jam pakanka traktoriaus humoro jausmo

Aukštesnio pažinimo krašte

akmuo giesme šlovinantis savo svorį
rožė paryčiais išverkianti savo rasą
gaidys nutviekstas viduj plieskiančios saulės
ir žmogus susitaikęs su savimi

aukštesnio pažinimo krašte
        kur lagūna pilna perregimų undinių
        kur valtis švyti vidurnaktį
        kur kalva apmąsto nuostabius dalykus
        kur langas atdaras jūros dugne
        kur nesuskaitomų rankų pusiausvyra
        kur cirkas po dangaus palapine
        kur šuo pats sau šeimininkas
        kur šachmatų partijos be priešininko
        kur bokštas stūkso vėjuose
        kur staltiesė prie pat upės
        kur skrybėlė sparnuota

tarpeklis atsiveria ir užsiveria         pelikanas išnyra staiga
priklausomai kaip svaigsta galva         žvilgsniams dviem susidūrus

tropinis vaisius kartais subręsta         ir pušies viršūnė nuo skardžio
brangakmeniuose                         kutena mėnulį

meilės laiškai užrašyti          ir priekalas atremia apskritus
ant kiekvieno augalo lapo          krištolinių minučių dūžius

ir spalvotais debesimis karūnuotas         ir aušra perauga
didžiulis medis styro vidur vandenyno    į saulėlydį nesibaigiantį

aukštesnio pažinimo krašte
        už visų vardų ir visų formų esti Kūrėjas
        ir gyvena senoliai kaip vaikai išmintingi
yra kelias nuvesiantis kur tik nori
        ir keturi eilėraščiai širdyje
pelnyta meilė ten egzistuoja
        kur tobula idėja
        kur tyla

Reliatyvumo teorija
Problemos neišsisprendžia,
tiesiog užima vis mažiau ir mažiau vietos.
Problemos tikros, bet itin mažos.
Problemos neišauga,
išauga nebent sąmoningumas,
įžvalgos.

Problemos nuolat keičia savo formą.
Įžvalgos – ne; jų forma visad išlieka
vienoda, bet keičiasi dydis.

Todėl teisinga sakyti,
kad keičias vien klaidos,
dargi tiesa ir tai,
kad įžvalgos visai nepastovios
ir kad už jų siaučia vėjas,
ir jo gebėjimas mainytis pribloškia.

Gravitacijos teorija
Jei eisiu keliu,
kilsiu ir leisiuos, nes keisis žemės paviršius;
pasuksiu dešinėn,
paskui kairėn.

Buvo įprasta kartoti:
jei kyli, tave traukia dangus.
Jei leidies, tave traukia pragaras.
Jei suki dešinėn,
vadinas, mėgaujiesi išnaudodamas sistemą.
Jei suki kairėn,
vadinas, suvokei proletariato revoliucijos esmę.
Juk viską galima pagrįsti.

Dabar įprasta kartoti:
visai ne dėl traukos jėgų
nenutolsta vieni nuo kitų
žemė ir mėnuo,
žemė ir saulė.

Juos jungia erdvės forma,
ne trauka, ne masė, ne atstumas.

Tik erdvės forma,
nors tai ir nelengva pagrįsti.

Tik erdvės forma,
ir tiek.

Augalas
Daugiau neturiu dėl ko stengtis,
tik dėl šio žemės grumsto.

Daugiau neturiu ką veikti,
tik siurbti vandenį ir ieškoti šviesos.

Aš tik užimu man duotą vietą
ir niekuo daugiau nesirūpinu.

Nesudėtingas tasai gyvenimas,
tinkamas kūnas, ir nieko daugiau.

Geri norai
Už lango kyla pilki dūmai:
aprūdijusi saulė išsklaido likusias abejones.

        Norėčiau palikti šį miestą –
        pasiieškoti gaivesnio oro.

Vėjas iš pat kalnų
užmerkia gėles ant šakų,
ir nukrinta keli nudžiūvę žiedai...

        Tik tiek – to gaivesnio oro –
        ne amžinybės.

Vertė Greta Ambrazaitė
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Įsirėkti ašakomis

Miglės Anušauskaitės komiksas

Rašant poezijos knygų apžvalgas daž-
nokai (konstatuoju su švelniu apgailes-
tavimu) tenka pavartoti frazę, šiek tiek 
varijuojančią, tačiau turinčią prasmę, 
artimą teiginiui: „Kraštutinumų ir avan-
gardo mėgėjai nusivils knygoje neaptikę 
daugiaaukščių metaforų, į neišpainioja-
mus gniutulus susiraizgiusių minties 
gijų, paradokso, eksperimentų.“ Galbūt 
į tautinį mentalitetą ryškiomis raidėmis 

rėžiamas lietuvių bruožas – santūrumas – lemia, kad maiš-
tas, taisyklių laužymas, ekspresyvus gaivališkumas sunkiai 
užsikariauja didesnes teritorijas mūsų poetiniame lauke. 
Savo ruožtu prisipažinsiu, jog prieš inovatyvią, emocinį 
pradą akcentuojančią poeziją, rizikuojančią minties sklan-
dumu, kad kuo toliau už nugaros paliktų banalumo atspal-
vius, mano širdis kapituliuoja be didesnių pastangų. Todėl 
ši apžvalga bus itin subjektyvi. Su Tolimuosiuose Rytuose 
tragiškai žuvusio vieno talentingiausių (mano neobjekty-
via nuomone) jaunosios kartos poetų Aleksandro Žaltaus-
ko kūryba buvau susidūręs ir anksčiau. Laukiau, kada šie 
ekspresyvūs, kalbos ribas plečiantys, progresyvūs, drąsiai 
į drumzlinus eksperimento vandenis neriantys tekstai įsi-
spraus į knygos puslapius. 2021 m. „Kauko laiptai“ išleido 
A. Žaltausko poezijos rinkinį „Kulniuku dangus pradur-
tas“ (knygos sudarytojas Aidas Jurašius, redaktorius Vik-
toras Rudžianskas). Aleksandras nesulaukė. 

Dominuojanti rinkinio eilėraščių savybė yra banalumo 
neigimas. Autorius verčiau rizikuoja būti nesuprastas, nei 
rašyti nuspėjamai. Filosofijos istorijos personažų ir teo-
rijos fragmentų, popkultūros elementų, politikos, Rytų 
civilizacijos atributų, kasdieniškų buities elementų kolia-
žas formuoja ekspresija žaižaruojančią eilėraščio plotmę, 
kurioje po išmonės kauke lyrinis subjektas slepia trapią 
individo prigimtį. Romaus nuolankumo išsižadėjimas, po-
reikis pažinti ryškiausias pasaulio spalvas ir išvysti būtį 
šiepiant iltis atskleidžiami eilutėse: „aš pamilau vilką / ir 
dabar / jį ganau vietoj avių / jau gerus du tūkstančius me-
tų“ (p. 11). Siekis bet kokia kaina neigti nuosaikią pilkumą 
ir nuspėjamą mąstymą atspindi jaunatvišką maksimalizmą 
ir kompromiso atsisakymą tiek, kad netgi kartkartėmis 
sušmėžuojančios manierizmo ir dirbtinoko bandymo šo-
kiruoti apraiškos („prapjautame pilve / valgysim spage-
čius dviese / marija su savo avyte dainelėmis / vaikams 
išpūliavo dantukus graži / ta antra eilė priekinių“ (p. 12) 
ar „nėščiąją našlę / darbininkai kaukėti / užrišę maiše / 
įmetė į nemuną / ir šitaip prasidėjo / nusileidimas“ (p. 91) 
nuskamba veikiau kaip tyčinis prieskonių padauginimas, 
o ne kaip ausį rėžianti beskonybė. Kūryboje aptikdamas 
aiškiai išreikštą brutalumą, akcentuotą šiurkščią raišką 
nejučia pradedu interpretuoti, kad ryškindamas agresijos 
bruožus kaukėje lyrinis subjektas stengiasi kuo giliau pa-
slėpti būties netvarumo įsisąmoninimą ir nesaugumo pojū-

tį. Per šiurkštesnių įvaizdžių luobą besikalančius jautrumo, 
melancholijos daigus galima pastebėti ne viename rinkinio 
eilėraštyje. Dažname tekste juntama pesimistinė nuotaika, 
suvokiamas visumos netobulumas. Pasaulio trūkumai, 
iliuzijų griūtis ir egzistencijos tamsioji pusė konstatuojami 
drąsiai ir be sentimentalesnių užuolankų: „varna manė kad 
ji yra feniksas / varna pamatė kaip kaimynas / kaimyno au-
tomobilį / benzinu apipila / ir čia suveikė benzino instink-
tas / ji nuėjo ir prisidegė / plunksnas nuo antro / golfuko 
po balkonais / ir netrukus suprato / kad jokio fenikso nėra / 
yra tik jos kūnas / ir smirda / labai smirda“ (p. 21). Išliki-
mo dėsnių brutalumo įsisąmoninimas ne viename kūriny-
je lyriniam subjektui komplikuoja pritapimo sociume (ar 
plačiąja prasme pasaulyje) galimybes. Eilėraščio herojus 
jaučiasi svetimas, negalintis (o gal ir nenorintis) integruo-
tis į jam atgrasią terpę: „aš legalus ateivis anglas niujorke / 
vis dar kartoju sau / kad manęs čia / nėra“ (p. 50). Ir visai 
nesvarbu, kad „tarp manęs ir tavęs / tarp mūsų ir jūsų / tarp 
šypsenos ir ašaros / nuošimčiai“ (p. 77). 

Dramatiškumo knygos eilėraščiams suteikia paribio, 
socialinių problemų išryškinimas: „tos skylės švarke už-
siūtos be antpirščio / daugiavaikės šeimos alkoholiko 
tėvo / ir bedarbės motinos visas pašalpas / paskyrei tik 
jiems tik neįgaliesiems“ (p. 16); „patėvis pirmą kartą grį-
žo blaivus“ (p. 34) ar „nuvargęs senukas nusibraukia vei-
dą“ (p. 49). Tarytum bandant ištrūkti iš kasdienybės šešėlių 
glėbio eilėraščiuose kuriama savotiška fantasmagorinė er-
dvė, kupina įvairių laikotarpių, kultūrų, prigimčių objektų. 
Tuos elementus perkonstruojant ir gretinant formuojamas 
kiek siurrealistinis žaidimo laukas emocijų stygas iki kraš-
tutinumo įtempiančiam lyriniam subjektui: „statau už 
vanagą / balandžių lenktynėse / raitą ant carienės / caro 
balandį / nagais nulakuotais / vanagą pagriebiantį / balandį 
už kaklo / apsikabinę šoko / vanagai su balandžiais / pilni 
blusų / sningant“ (p. 117). Kartkartėmis išmonei duodama 
laisvės tiek, kad raiška priartėja prie absurdo ribos: „nuo 
tuščių aukso kupolų vogčia laižomas humusas / vėl par-
duoda bizantijai dirižablio maketą“ (p. 65). Tačiau netgi 
fantazijos talku pudruotas pasaulis nepasiūlo išeities, 
užuovėjos, būdo sumažinti būties slėgį. Prieglobsčio są-
voka į individų tarpusavio santykių lygmens mikropasaulį 
perkeliama eilėraštyje „būsiu tavo anglija“. Tiesa, ir jame 
pabrėžiama neišvengiamos baigties nuojauta, akcentuoja-
mas egzistavimo beprasmiškumas: „pastatysim smėlio pilį / 
tokią gražią su vėžliukais ir žuvytėm / ir gyvensim / ir žai-
sim / ir mirsim / ir viskas“ (p. 44).

Maištas dažnai asocijuojasi su destrukcija. Dažname 
eilėraštyje pastebima tariamai atsainoka lyrinio subjekto 
laikysena, šiurkštesnė kalbėsena, drąsus tematikų pasirin-
kimas, įvaizdžių lavina neužmaskuoja nesaugumo jausmo 
ir egzistencijos trapumo suvokimo. Tos destrukcijos ap-
raiškos nukreipiamos veikiau pasaulio ydoms paryškinti, 
negu griauti nusistovėjusią tvarką (tegul ir nepriimtiną). 
Maištas suprantamas kaip nestandartinių išgyvenimo for-
mų ieškojimas: „taip ir gyvenam / į odą sušvirkščiu lervas / 
pro šią lukštenasi drugeliai“ (p. 78). Eilėraščių subjektas 
nelaiko savęs antžmogiu ir neturi neklystamumo iliuzijų: 

„mes esame dievo klaidos / mes klystame“ (p. 126). O 
kartais toji destrukcija reiškia nusiteikimą sprogti savyje. 
„Devyni šimtai kirčių / per naiviosios mergaitės delnus / 
apleidusius paskutinę relikviją / šiai krentant // mes galim 
apie tai pasikalbėt bet / geriau – --“ (p. 82), – abejojama 
galimybe išpasakoti kančią. Galbūt galima iššauti lemia-
mą šūvį kažko atsisakant, paneigiant, nubraukiant pradinį 
garsą: „nėščiosios pilvui susitraukiant / surinksiu dūmus 
atgal į žvakę / ir užsikirpsiu plaukus // tik šiandien / vien 
tik šiandien / iš pirmosios meilės akių / iššaus žalias spin-
dulys // vietoj to kad į jas / sunirtų“ (p. 102). Dažniausiai 
ne vieno individo galioje kažką reikšmingiau pakeisti, 
perdaryti, apsaugoti. Traukos dėsnis, banalioji fizika būna 
stipresnė už ketinimus kilstelėti materiją aukštyn: „krinta / 
lapai / akmenys / lietus krinta / nori kristi ir debesys / aš / 
guliu ir pučiu“ (p. 111).

Raiškoje daug eksperimentavimo: eilučių laužymo, 
žaidimo įvairiomis žodžio prasmėmis, kitakalbių žodžių 
įpynimo į tekstą, reiškinių ir daiktų deformavimo, per-
konstravimo, objektų prigimtinių savybių neigimo, erdvių 
permaišymo. Nevengiama ir aštresnių posakių, kraštu-
tinumų, šiurkštesnės raiškos elementų: „pasikorus / mirė / 
popins“ (p. 39); „mūsų vaikas / masturbuojasi spintelėj 
plaukimo“ (p. 14); „nuo narkotikų apsvaigusi mergai-
tė“ (p. 49) ir pan. Tačiau neneigiama ir technikos svarba 
eilėraščio materializavimosi procese – daug dėmesio ski-
riama ritmikai, rinkinyje yra ne vienas rimuotas, klasikinės 
formos tekstas. Eilėraščiai pasižymi įvaizdžių įvairove ir 
gausa. Objektai, frazės, mintys keičia vienas kitą pasiutu-
sia sparta. Gali susidaryti įspūdis, kad eilėraštis sudarytas 
iš voratinklio gijomis apraizgytų energinio krūvio akcen-
tų. Minėta šiurkštesnė raiška, ryškiaspalvių įvaizdžių ko-
liažas – tarsi maištingo būdo ir jaunatviško maksimalizmo 
įkvėptos intencijos suteikti kuo daugiau paveikumo eilė-
raščiui. Ir autoriui tai pavyko – rinkinyje stipriai juntama 
įtampa, emocijos viršenybė, nustumianti į antrą planą 
sklandų minties perteikimą.

A. Žaltausko „Kulniuku dangus pradurtas“ – originali, 
ekspresyvi, išmone, emociniu krūviu ir paradokso paieš-
komis pasižyminti knyga apie būties komplikuotumą. 
Rinkinyje mistifikuotos siurrealistinės erdvės susipina su 
kasdieniškais buities elementais, asmeninės patirtys, soci-
alinės problemos maskuojamos (o kartu perkeliamos į uni-
versalųjį lygmenį) metaforų, simbolikos ir objektų gausa. 
Taip sukuriamas savitomis spalvomis žėrintis ir emocijų 
išlydžiais kibirkščiuojantis energinis laukas, kuriame kris-
talizuojasi ne tiek ant lėkštutės patiekta, kiek nujaučiama 
inovatyvi eilėraščio mintis. „Rašau iš pragaro tau mielas 
drauge / tai mūsų liepsnos svilina padus“ (p. 90), – tarsi 
iš anapus duoda žinią lyrinis subjektas. Nes tik „nejučiom 
užmynus ant ašakos / įsirėki / į amžinybę“ (p. 75). O iš 
kruvino pėdsako, žiūrėk, ims ir išners rytojaus žuvis. Su 
rėkiančia raide tarp žiaunų.  

– ToMAs VYŠNIAUsKAs –

TEKsTAI NE TEKsTAI

Aleksandras Žaltauskas. Kulniuku dangus pradurtas. 
Eilėraščiai. K.: Kauko laiptai, 2021. 135 p.
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Apie tikrovės spektrus ir nihilizmo šešėlį

Kasdienė sąvokų devalvacija

Žodis „nihilizmas“ Lietuvoje neretai 
figūruoja kaip keiksmažodis: juo nori-
ma kažkam išlieti panieką arba kažkuo 
pasiskųsti. Nihilizmas pasitelkiamas 
kaip inkriminacija ir būdas įvardy-
ti netenkinančią dabartį arba esamą 
visuomeninę būklę. Kitais atvejais – 
kaip ligą, reikalaujančią gydymo, arba 

ydą, besiprašančią perauklėjimo. Nihilizmas kaip kažkas 
nenormalaus. Tokia sąvokos „infliacija“ ištirpdo filoso-
finį turinį – nihilizmas vulgarizuojamas iki tarpstančios 
beprasmybės, Dievo mirties, nebrandaus maišto, delin-
kventinės fazės, laikysenos „viskas galima“, egzaltuotos 
neapykantos arba destruktyvaus polėkio. Tai gali trukdyti 
suvokti, kad nihilizmas yra filosofija, turinti turtingą tradi-
ciją, kurios pagrindas tikrai nėra moralinis reliatyvizmas, 
kosminė neviltis ar ego praradimas.

Dėl šios skirties tarp „buitinio“ nihilizmo ir jo filosofijos 
neverta piktintis – filosofinės sąvokos kasdienybėje dažnai 
turi kitokias reikšmes. Pavyzdžiui, materializmas nupigi-
namas iki meilės pinigams, o idealizmas – iki svajingo ir 
tikrovės nesuvokiančio naivumo. Filosofinis žodynas ap-
kimba redukcijomis, dėl to „tikrąsias“ terminų reikšmes 
žino tik atitinkamos „gentys“. Tad apie nihilizmą kaip 
filosofiją kartais kalbėti sunku – dar ir todėl, kad ši tema 
būna apribota Friedricho Nietzschės pavarde. Jis yra tas ni-
hilizmo mesijas ir superžvaigždė, kurios šiuo atžvilgiu no-
risi išvengti, – nihilizmas yra daug daugiau nei Nietzschė. 
Tą įrodančių tekstų lietuviškai nėra daug: vienas tokių yra 
2019 m. pasirodžiusi Ritos Šerpytytės monografija „Tikro-
vės spektrai: Vakarų nihilizmas tarp diagnozės ir teorijos“. 
Autorė yra bene vienintelė nihilizmo tyrinėtoja Lietuvoje, 
ir tai jau antroji jos knyga šia tema, pratęsianti veikalo „Ni-
hilizmas ir Vakarų filosofija“ (2007) teorijas ir įžvalgas.

Tikroviškas trileris ir nihilizmo žemėlapis

Prieš pat pandemiją pavyko apsilankyti „Tikrovės spek-
trų“ pristatyme Vilniaus knygų mugėje – vienas iš disku-
tantų sakėsi knygą skaitęs kaip trilerį, ir tai yra itin tinkamas 
apibūdinimas. Autorė į filosofinius svarstymus įterpia 
literatūros ištraukas, asmeninius nutikimus, filmų siuže-
tus, kasdienius kuriozus, interneto radinius, detektyvines 
istorijas ir cituoja netgi savo feisbuko įrašus. Tai neatro-
do kaip „postmodernistinis“ impulsas „rimtą“ akademinę 
teoriją atmiešti popkultūra, o veikiau nuovoka, kad apie 
nihilizmą kitaip kalbėti neįmanoma, nes turime reikalą su 
tikrove. Šiame nihilizmo trileryje ji tampa esminiu atra-
mos tašku – demonstruojamas tikrovės konfliktiškumas, 
prieštaringumas, nevienalytiškumas, performatyvumas, 
neįmanomumas ir, ką išduoda pavadinimas, spektrišku-
mas. Nuo estetikos iki dialektikos, nuo metafizikos iki 
hermeneutikos, nuo ontologijos iki fenomenologijos, nuo 

egzistencializmo iki spekuliatyviojo realizmo – nihilizmas 
išsibarsto po Vakarų filosofijos peizažą. 

Čia nihilizmas santykiauja su tikrove, pats ja tampa, 
tuo pat metu jai grūmodamas ir nuo jos nutoldamas. Vie-
na pagrindinių tezių yra siūlymas nihilizmą mąstyti kaip 
tikrovės praradimo struktūrą, derealizacijos patyrimą ir 
performatyv(um)ą. Nihilizmas išmėsinėjamas kaip kom-
pleksiška sistema, lydinti pačią filosofiją ir jos klausimus. 
Kitaip tariant, filosofijoje nihilizmas yra neišvengiamas. 
„Tikrovės spektrai“ nihilizmą išlaisvina kaip mąstymo 
akompanimentą, galintį būti tiek kliūtimi, tiek galimy-
be. Spektriškumą čia galima suvokti kaip tokį, kuris pats 
skaidosi į… spektrus. Vienas lygmuo yra knygos sandara, 
kuri savo lengva eklektika ir vieningos išvados nesatimi 
primena tekstų rinktinę, tačiau dėl to tik geriau. Kitas yra 
„metodologinis“ spektriškumas, parodantis, kad nihiliz-
mas persmelkia filosofijos tradiciją. O trečiasis yra pats 
nihilizmo spektras – nėra vieno tolydaus ir sau tapataus 
Nihilizmo. Spektras signalizuoja apie nihilizmo žemėla-
pį su savais objektais ir linijomis: Niekiu, negatyvumu, 
absurdu, maištu, nuoboduliu, išnykimu, neigimu ir kitais 
nihilizmo receptūros ingredientais.

Tokia kartografija nereiškia, kad veikalas yra paviršu-
tiniškai plokščia studija, stokojanti gelmės, – priešingai, 
šis nihilizmo atlasas praturtintas gyvybingomis projek-
cijomis, kurias skaitytojai gali nukreipti sau reikalingais 
„maršrutais“. „Tikrovės spektrai“ neturi pretenzijos išaiš-
kinti nihilizmą ar užfiksuoti aksiomas – ši plataus profi-
lio monografija gali būti įrankių dėžė, padėsianti toliau 
narplioti filosofiją ir ją taikyti, bet tai knygos nepaverčia 
įvadiniu vadovėliu ar bulvariniu gidu. Vienas argumentų 
tam pagrįsti yra originalus Šerpytytės žvilgsnis, nihiliz-
mo lauke naviguojantis pro visas klišes ir nuspėjamumą. 
Monografija skaitytoją išsiunčia į misiją mąstyti kartu su 
filosofe, pagal jos nubrėžtų prielaidų logiką – dislokuo-
ja jau vykstančiame nihilizmo problematikos mūšyje. Šis 
in medias res efektas yra kur kas pranašesnis nei kantrūs 
mėginimai prisikasti prie aptariamų idėjų šaknų arba rū-
pestingai „įvedinėti“ skaitytoją.

Nihilistinė „logistika“ banalybių tarpeklyje

„Tikrovės spektrai“ prasprūsta ir pro nyčiškas grotas, 
kurios dažnai užtveria pastangas į nihilizmą pasižiūrėti 
išradingiau. Pavyzdžiui, teko skaityti dvi šiuolaikinio ni-
hilizmo tyrinėtojo Noleno Gertzo knygas „Nihilism“ ir 
„Nihilism and Technology“. Nors ir šie tekstai nėra be-
verčiai, jų turinys yra tiesiog išplėstas vikipedinis žinynas 
su einamaisiais raktažodžiais: tas pats Nietzschė, XIX a. 
Rusijos nihilistai ir įkyrėjęs nihilizmo klasifikavimas į 
epistemologinį, metafizinį, egzistencinį, politinį etc. Ne-
apsieita ir be nyčiško nihilizmo skirstymo į pasyvųjį ir ak-
tyvųjį – galima reziumuoti, kad aniedvi knygos yra ne apie 
nihilizmą, o apie Nietzschę. Tokie veikalai įsuka į užburtą 
ratą, kuriame nihilizmas sugretinamas su aklu naikinimu, 
atsainiu hedonizmu, „vertybių nuvertėjimu“, socialine pa-
tologija arba kultūriniu dekadansu. Gertzas nihilizmą api-
brėžia kaip „galimybę mėgautis vyno taure stebint, kaip 
pasaulis dega“ – ši kičinė frazė iliustruoja, kaip nereikia 
mąstyti nihilizmo. 

Minėtieji žodžiai leidžia suprasti, kad nihilizmas neretai 
klaidingai prilyginamas pesimizmui arba cinizmui – Šer-
pytytė to išvengia ir demarkuoja savojo nihilizmo ribas, 
kurios nesiveržia į nereikalingas teritorijas. Jos atveju 
pasirinkti instrumentai atsisako tragizmo lyrikos, savinai-
kos poetikos ir nūdien madingos „medicininės“ nihilizmo 
diagnostikos. Būtent nuo diagnozės autorė ir atitraukia 
nihilizmą, jį pakreipdama link problemos, su kuria konfron-
tuojama intelektualiai ir be romantinio patoso. O užsime-
nant apie romantizmą, viena knygos mintis sukėlė lengvą 
retroaktyvaus „nušvitimo“ įspūdį, maždaug „aš irgi taip 
galvojau“: „Romantizmas sukuria energetinę geismo sam-
pratą – šis geismas yra toks, kuris nenori būti patenkintas, 
kuris gyvas savo nepatenkinamumo kaina. [...] Romantinis 
geismas yra nihilistinė patirtis par excellence. Jo matrica 
yra melancholija, kurioje „apsinuogina“ tikrasis romanti-
nio geismo „objektas“ – Niekis.“

Mąstymo trajektorijos ex nihilo

Tokios sankirtos papildo teiginį, kad „Tikrovės spek-
trai“ leidžia įžiūrėti nihilizmą kaip filosofijos organizmo 
sudedamąją dalį. Nihilizmas čia esti tai, kas skverbiasi pro 
ertmes, pradurstytas Vakarų filosofinės tradicijos audinyje. 
Svarbiausia, kad šis nėra suverptas iš stambiausių ir daž-
niausiai aptinkamų gijų – monografijoje vyrauja stiprus 
Pietų Europos (ypač Italijos) prieskonis, supažindinantis 
su visiškai negirdėtais teoretikais, tokiais kaip ispanas 
Santiago Alba Rico, kurio knyga „Nihilizmas ir kapitaliz-
mas“ remiasi Šerpytytė. Jos veikale tai vienintelis ir gana 
implicitiškas atvejis, kai nihilizmas tiesiogiai susiejamas 
su kapitalizmo „grimasomis“. Gaila, nes įmanoma aptikti 
daug potencialo mąstyti nihilizmą kaip kapitalizmo hori-
zontą: reflektuoti nihilizmą kaip tikslingą kapitalizmo pro-
duktą ir ideologinės reprodukcijos garantą – kaip kapitalo 
veikimas palaiko „beprasmybės“ ir nutikrovinimo optiką, 
naudingą jo paties išlikimui. Nihilizmo niekaip neatsijosi 
nuo ekonominės-politinės sanklodos – jis gali apsireikšti 
kaip jos simptomas arba veidrodis.

Šiaip ar taip, šios detalės nenusveria to, kad Šerpytytės 
monografija yra ganėtinai rimtas postūmis nihilizmo nuo-
tykiuose ne tik savo filosofine verte, bet ir paties teksto 
sudėtimi bei smagia prieiga prie svarstomų klausimų. Tai-
gi, prabildami apie nihilizmą, turime imtis tokių stambių 
teorinių blokų kaip pati tikrovė, tačiau ją visad paranku 
išskaidyti į spektrus, o pastarųjų pjūvis čia ir pasitinka-
mas sistematiška nihilizmo intervencija. Vakarų filosofija 
nepasprunka nuo nihilistinio šešėlio, kuris ištikimai perse-
kioja mintį, bet tai turi būti ne gramzdinantis inkaras, o at-
vertis jaudinančiam trileriui. „Tikrovės spektrai“ išgelbsti 
nihilizmą nuo bevaisių ezoterinių eksperimentų su tuštu-
ma ir nebūtimi – nihilizmas pareikalauja kur kas daugiau, 
jis prašosi ryžtingai ir techniškai atsigręžti į patį mąstymą, 
tapdamas modeliu, pagal kurį galima konstruoti tolesnes 
idėjas. Kaip rašė Reza Negarestani – tikrasis nihilizmas 
yra mąstymo pradžia, o ne pabaiga.

– lINARTAs TUoMAs –

Rita Šerpytytė. Tikrovės spektrai: Vakarų nihilizmas 
tarp diagnozės ir teorijos. Monografija. V.: Vilniaus 

universiteto leidykla, 2019. 396 p.

Būtis ir kartotė

„Prieš mus ant sienos kabo paveikslas. Įsižiūrėkime į 
jį. Nieko ypatingo šiame paveiksle mes nepamatysime. 
Jame pavaizduota miško kertė. Vejos ruoželis, nutapytas 
oranžiniais ir rusvais tonais, ištisinė medžių ir krūmų laja, 

užstojanti horizontą, virš krūmų – dangaus plotas, į kurį 
įsirėžia didelio medžio karūna“ (Arvydas Šliogeris, Daik-
tas ir menas, Vilnius: Mintis, 1988, p. 97).

Iš ramybės būsenos mus išjudina veiksmas – subtilus są-
moningumo aktas, menkas mąstymo procesas, kurio metu 
esame įveiklinti savo aplinkoje. Horizonto plokštuma tam-
pa peizažine kontempliacija, erdvė – sintezuojamos eks-
presijos vaizdiniu. Peizažas yra ne tik akies intencijos riba, 
o veikiau pažintinis būties sluoksnis. Atverdami erdvę – 
konvertuodami gamtinę egzistenciją į tam tikrą ekspresijos 
kalbą – gamtinį eskizą keičiame į egzistencinę mechaniką, 
taip atverdami kūrybą kaip būties formos steigimą.

Būties formos apraiškos reikalauja įveikimo – nors pei-
zažo pobūdis kinta, dangaus ir žemės schema lieka fiksuo-
ta; per pastovią tam tikro lygio ekspresiją kartojame savo 
būtį ir atliekame būties pratimus. Kartodami, kartodami, 
imituodami, imituodami tobulą būtį per personalizuotą 
ekspresiją, leidžiamės į kūrybinį ciklą; galiausiai įgalina-
me dieviškiausią kūrybos formą ir pradedame manipuliuoti 
abstrakcijomis. 

Tam tikru būties laiko momentu visos galimos ekspresi-
jos formos sintezuojasi ir iš šio vieno momento gimsta visa 

būties sistema. Tačiau jos dėsnių sistemingumas mums yra 
nepažinus, turinio niekada neįžvelgsime, nerimauti galime 
tik dėl Tūrio. Šiuo atveju žaidžiame su būties fragmentais – 
abstrakčiomis substancijomis – ir nors abstrakcija yra tam 
tikras formos panaikinimas, ji tik išgrynina ir modifikuoja 
būties elementus. Pamirštame! – abstrakcija kuria iš nie-
kio. Creatio ex nihilo! 

Užsiimdami ekspresyvia abstraktaus motyvo kartote, iš-
gyvename kūrybą kaip aukščiausią egzistencinį aktą. Per 
tam tikrą akies trūkumą redukuojame žvilgsnio struktūrą, 
o ir tikrovę sudarančius elementus tokiu būdu, kad pasi-
telkę kartotę ir būties pratimus galime sintezuoti esminių 
tikrovės elementų vaizdinį ir atlikti tikrovės esaties kons-
trukciją.

Exercere, exercere, quod erat demonstrandum.
„Aš vis bandau nutapyti rūką... tikriau, nutapyti absoliu-

tų N I E K Į..., uždengiantį žmogiškas niekšybes..., niekas 
to nesupranta, net aš pats“ (Henrikas Čerapas, Aftermath, 
Vilnius: Meno parkas, 2019, p. 19).

– KRIsTIJoNA ČERAPAITė –

Kristijona Čerapaitė. N 2. 2019
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Nejaugi gali būti, kad yra puikesnių dalykų už kal-
botyros kongresą, argi galima įsivaizduoti, kad šiame 
žemiausių poreikių valdomame pasaulyje būtų kažkas 
dvasiškai aukštesnio už kongresą, į kurį suvažiuos aukš-
čiausios klasės kalbininkai iš viso pasaulio? Jie atsiveš 
profesinių užrašų, referatų, išvadų, dalyvaus mokslu 
persunktais kūnais ir skvarbiomis už akinių žėrinčiomis 
akimis, pateiks nuorodų, parodys išsamių meistriškai 
parašytų knygų, ne plonesnių už kartu sudėtus garsiuo-
sius Chylinskio, Bretkūno ir Kvanto Biblijų leidimus. 
Profesoriai ir profesorės, daktarai ir daktarės, mokiniai 
ir mokinės, mokslo ištroškę ir mokslo ištroškusios, 
mokslo išalkę ir mokslo išalkusios, mokslo trokštantys 
ir mokslo trokštančios, dar daugiau mokslo, dar kal-
botyros kongresų, dar kalbotyros irkluotojų! Pasauly-
je nėra nieko puikesnio, nieko dvasiškai aukštesnio už 
kalbotyros kongresą! 

Su šiuo teiginiu nesutiktų Margarita. Jos vertybių hie-
rarchijoje aukščiausią poziciją jau seniai užėmę airių 
liaudies šokiai.

Kai pasakiau, kad į spektaklį eiti negalėsiu, ji garsiai 
atsikvėpė. 

– Rašau referatą apie lietuvių vandens telkinių pava-
dinimų kilmę, – paaiškinau. 

Bet ji mane vis tiek įkalbėjo nueiti. Įkalbėjo su dantų 
gydytojams būdingu užsispyrimu, strazdanotomis ne-
didelėmis krūtimis, kurios buvo stangrios ir pavojingai 
rausvos, įtikino, nes sugebėjo nurodyti priežastis, pa-
teikti paaiškinimus ir argumentus, įtikino, lyg į specia-
lias talpyklas piltų bei apdorotų argumentų amalgamą, 
todėl ėmiau manyti, kad verta su ja eiti į trankius airiškus 
šokius, ir netrukus jau sėdėjome teatre: kairėje rankoje 
laikiau savo kokakolos litrą, dešinėje – jos negazuoto 
vandens iš nežinomo telkinio litrą (kokakola nesveika 
dantims, bet manęs neapleido su dantų gydytojos tvir-
tumu išreikšti argumentai, tad kantriai rijau kokakolos 
gurkšnius, nežinodamas, ar pilvo skausmus man kelia 
tas gėrimas, ar pasibjaurėtinas šokis). 

Trankus liaudies šokis! Už virvučių tampomos me-
dinės marionetės ir jų beldimas klumpėmis. Tranku-
mas, išgaunamas tais kvailais laivais. Rūgštaus kvapo 
raudonplaukės, šimtai raudonplaukių, visur tik rau-
donplaukės raudonais plaukais ant gaktos, o, tu juk ne 
kvailas, išgirdau bendramokslės Hofmancos balsą, nesi 
toks kvailas, kad eitum į tuos trankius airių šokius, o, 
Hofmanca, raudonplauke Hofmanca, pakvaišusi radža, 
mokyklos laikų prisiminimai gimdo gimnazisto kartėlį, 
Hofmanca, Hofmanca, mūsų klasės seniūnė, išrinkta ir 
oficialiai klasės auklėtojos patvirtinta, Hofmanca ir jos 
raudona ševeliūra, airių seterių garbanos ant galvos, pa-
žastyse, ant nugaros, smakro, kitose vietose. „Susiimk, 
juk nesi kvailas“, – kalbėjo ji, drąsino mane ir skatino 
išsitaisyti neigiamą iš vokiečių kalbos – gėda pripažinti, 
bet mokykloje man nesisekė vokiečių kalba, nesupra-
tau taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių, sąlygos 
sakinių, netiesioginės kalbos ir daugybės kitų gramati-
kos klausimų, bet didžiausią galvos skausmą man kėlė 
Hofmanca, iš ševeliūros sprendžiant, trankių airių šokių 
sumanytojų giminaitė, kovotoja su marihuana gimna-
zijose, kovotoja su bendraklasės Tomšetkos priklau-
somybe nuo hašišo, gero norinti išdavikė, mokyklos 
prezidentė, kovotoja su blogais pažymiais iš vokiečių 
kalbos, su kvailystėmis, kovotoja už nerūkančių moterų 
emancipaciją, kovotoja už teatrą ir žaidimus, už teatro 
meną ir teatrališkumą, kovotoja už deklamavimą moky-
klose, už eilėraščių mokymąsi, už popamokinę veiklą, 
už susirinkimus...

Sėdėjau greta Margaritos ir mėginau susidėlioti min-
tis. 

Bet...
...kaip susikaupę jie trepsėjo! Kaip vienodai ir drau-

giškai jie kaukšėjo kulnais, susikibę už parankių! Ko-
jų judesiai, judėjimas puslankiais scenoje, Margarita 
švytėjo kaip radiacija, spindėjo lyg sprogus atominei 
elektrinei, mėgavosi trankiuoju airišku šokiu, džiūga-
vo pilnutėlėje salėje, patenkinta sėdėjo prie manęs, o 
man šokio trankumas visai nepatiko, tiesą pasakius, 
visa siela nekenčiau hofmancų sprogimo, tos daugybės 
trepsinčių raudonplaukių bendraklasių, tokiu trepsėji-
mu siekusių pabelsti į mano ir taip išprotėjusią sielą. 
Juk nesi kvailas, juk nesi kvailas, skambėjo hofmancų 
klumpių aidas, jos beldė ir beldė, kaukšėjo ir kaukšė-
jo, puslankiu sukosi scenoje. Už moterų kaukšėjo jų 

vyrai, irgi panašūs į Hofmancą, kaukšėtojai, jie irgi 
beldė ir beldė kulnais, kol abi grupės susijungė į ben-
drą puslankį, kaukšt, kaukšt, kakaukšt, kaukšt kaukšt, 
kakaukšt... 

Mačiau keltiškas veido išraiškas, mačiau kalbos ne-
tekusius žmones, mačiau rausvas, žilti ėmusias barzdas 
ir strazdanas, mačiau keltų kalbinį proveržį, šimtametį 
skaidrumą, mačiau Hofmancą ir mojavau jai su airių 
kalbos vadovėliu virš galvos.

Hofmanca miršta kaip airių kalba, ją pašarvoja, ir aš, 
nuėjęs prie karsto, nusikerpu sruogą jos plaukų. Su ta 
sruoga visada pasižymiu perskaitytą airių kalbos vado-
vėlio puslapį. 

Galbūt aš nenormalus, bet nenormali ir keltų dvis-
kaita, kurią kartojuosi prisiminęs trankųjį airių liau-
dies šokį. Nesileisiu įtikinamas ir pakviečiamas tarp 
klumpėmis apsiavusių raudonplaukių, tarp hofmancų! 
Mieliau sėdėsiu priplėkusiame kambaryje, už netvar-
kingais užrašais užkloto stalo, ir mokysiuosi vienatvės 
dviskaitos.

Jei šiame pasaulyje yra žmogus, nusipirkęs bilietus į 
trankųjį airių liaudies šokį, tegul jis visų pirma pasibel-
džia į kaktą – gal taip netyčia susivoks, ar nėra trankiai 
kritęs iš medžio. 
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Kol dauguma kongreso dalyvių linksminasi šokiuo-

se, aš sėdžiu kambaryje ir skaitau vulvai pagerbti skirtą 
valų eilėraštį, „Odę gaktos plaukams“, Cywydd y Ce-
dor, kurią maždaug 1450 metais parašė išdykusi ponia 
Gwerful Mechain. Kas tame eilėraštyje nepaprasto, 
išskyrus moters lytinių organų šlovinimą, išskyrus ei-
lutes, jog Dievas turi laiminti tą mielą kuokštelį, kas 
tame eilėraštyje galėtų mokslininką pažadinti iš tingaus 
akademinio snaudulio? Daugybė, begalė įdomybių sly-
pi tame tradiciniame valų metre, toje prie pornografijos 
artėjančioje vėlyvųjų viduramžių erotikoje, daugybė 
įdomybių, taip, bent jau kalbininkams ir panašiems 
sutvėrimams, landūnams, vulvoms! Joje įamžintos 
dviskaitos liekanos, analitinės keltų dviskaitos, kurios 
sudėtinė dalis yra skaičius du, jo prefiksacija, prilipi-
nimas žodžio pradžioje. Privalomas, išimčių nepripa-
žįstantis prilipinimas. Rankų dviskaita, krūtų dviskaita, 
sėklidžių dviskaita, dvirankė dviskaita, dvikrūčiai spe-
neliai, dvisėklidžio penio daiktavardis, nepriklausomas 
daiktavardis. Vulva yra mielas kuokštelis, kova, aistra, 
vališkumas išdykusios ponios, kuri drįso oponuoti poe-
tams vyrams, garbinusiems visas moters kūno dalis, iš-
skyrus vulvą, išskyrus pizdą, išskyrus pimpsa, išskyrus 
fitte, išskyrus Fotze, išskyrus fisse, bet ji, išdykusi valų 
ponia, ji pirmoji ant pimpsos garbinimo pjedestalo pa-
statė vaginą. Šis faktas jaudina besigilinančius į moterų 
studijas, kurios emancipuotai ovuliuoja iš feminizmo 
vulvos, bet kalbininkai turi dar vieną priežastį žavėtis: 
priešdėlį dwy-, kuris jiems suteikia nepalyginamai di-
desnį malonumą už vulvą (gerontofilinė teksto senatvė 
malonumo negarantuoja tik dėl vulvos).

Foelder dwyfron feddaldwf!
Nuogos, tokios švelnios krūtys!
Glamonėjamos...
...a dwylaw bun!
...mylinčių rankų! 
Ffris ffraill, ffwrwr dwygaill deg!
Mielas lizdelis, puikus kiaušinių lukštas! 
Dwyfron.
Dwylaw.
Dwygaill.
Nuogas lizdelis, glamonėjamas lygumas, mielumas 

kailiuko... 
Vulva, vulva, kuri dviskaita ateina nykstant priešdė-

liui, valų dviskaita miršta, dar viena priežastis nykti 
jauduliui, o pizė Margarita, išprievartavusi mane tran-
kiuoju airišku šokiu, išsinešei savo buvimo dviskaitą, 
tiksliau, ne tu ją išsinešei, o aš iškeičiau į šešių šimtų 
metų senumo vulvos dviskaitą: ją taip garbino, gal net 
turėjo išdykusi valų dama.
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Margaritą pirmą kartą pabučiavau ant aukščiausio 
Lietuvos kalno, dviejų šimtų devyniasdešimt trijų me-
trų aukščio Juozapinės kalvos – ten nuvažiavome jos 

senu mėlynu automobiliu (valtimi atplaukti galimybės 
nebuvo). Toje kalvotoje vietovėje pasijutome virš visų 
žmogiškų žemumų. Norėdami pakilti dar aukščiau, su-
mąstėme užlipti ant karaliaus Mindaugo garbei pasta-
tyto akmens – lyg ant sparnų, dviem šuoliais pasiekiau 
viršūnę. Paėmiau ją už rankos ir padėjau užlipti ant 
akmens: netrukus Margarita jau stovėjo mano pašo-
nėje, vėjas žaidė su auksiniais jos plaukais, auksiniai 
plaukai – kaip auksiniai dantys.

– Pakartok man tai, ką sakei automobilyje, – paprašė 
Margarita.

Stovėjome ant akmens, ir aš pažvelgiau į stiklines 
jos akis, švytinčias rausvame veide. Paglosčiau auksi-
nius plaukus, taip derančius prie vėjyje plevėsuojančios 
striukės, ir pasakiau:

– Aš daktaras. Kalbotyros mokslų daktaras.
Margarita vos atgavo kvapą. Staiga palinkau į priekį 

ir įsisiurbiau į jos jausmingas, putlias, gerokai suskel-
dėjusias lūpas, liežuviu skyniausi kelią pirmyn. Ertmės 
nebuvo, erdvė nenorėjo atsiverti, nebuvo nei ertmės, nei 
kelio, nes jį užstojo Margaritos dantys, tiksliau, dantų 
kabės, todėl suėmiau Margaritą už smakro, kaip kadaise, 
kai mokiausi atlikti dirbtinį kvėpavimą, buvau suėmęs 
manekeną vardu Ana, suėmiau ir spustelėjau žandikaulį 
žemyn, kol ertmė galiausiai atsivėrė, įstūmiau liežuvį 
ir tame urve ėmiau ieškoti kalbos organo, mūsų liežu-
viai susilietė, seilės susiliejo į bendrą tąsią masę, kuri 
tįso penkis centimetrus ir nenorėjo atitrūkti, juk buvau 
šiek tiek peršalęs, aš ją pabučiavau, ir užmerkusi akis 
ji mąstė, kada galės mano liežuvį padengti vata, kad jis 
nebeslystų į priekį.

Žemyn važiavome dulkėtu vieškeliu, tylėdami nu-
sileidome nuo kalvos, tarp medžių plevėsavo pasie-
nio ruožą žyminti žalios ir raudonos spalvų juostelė, 
mums iš dešinės driekėsi Baltarusijos kraštovaizdis. Ir 
toje bežodėje tyloje, žvelgdamas į saulės spindulių už-
lietas Baltarusijos kalvas, netikėtai paklausiau, ar ji su 
manimi eitų kavos. Margarita į mane įsmeigė stiklines 
akis:

– Brangus mano daktare, juk žinote, kaip sunku būtų 
atsisakyti jūsų malonaus pasiūlymo.

Tai buvo ėjimo į pasimatymą diena, ritmingo ėjimo, 
kuris, lyg airių liaudies šokis, aidėjo horizonte, už nu-
garos raukšlėjosi Baltarusijos kalvos, raukšlėjosi mano 
aukšta kakta, raukšlėjosi jos sijono klostės, raukiniai 
mano ausyse.

Vakare vaikštinėjome siauromis senamiesčio gatve-
lėmis. Visą parą veikiančioje parduotuvėje nupirkau 
butelį vyno, nupirkau jį pusę dešimtos, džiaugdama-
sis, kad savo migracijos poreikiams išsirinkau tinkamą 
šalį. Sėdėjome ant suolelio parke, prie Dailės akade-
mijos, į stiklines įpyliau vyno, jas pakėlėme ir išsakė-
me tostus, stiklinės ne dzingtelėjo, o pūkštelėjo, nes 
buvo pagamintos iš plastiko, pažvelgėme į žvaigždė-
mis nusėtą dangų, ir mano vasaros moteris prie manęs 
prigludo. 

Naktis geltonavo nuo žvaigždžių ir kraujavo nuo 
vyno – raudonas horizontas almėjo pro jos kremines 
lūpas, glosčiau jos auksinius plaukus, tos, kuri mano 
dantis plombavo meilės plomba. Mano seilės buvo 
žalios ir raudonos spalvų, kaip Baltarusijos vėliava, 
išspjoviau jas, lyg norėdamas pataikyti į amalgamo 
maišymo indą, išspjoviau iš burnos ertmės, piliakalnis 
stiebėsi virš žmogiškų žemumų, man skaudėjo dantį, 
nesveikavau nuo dešimtos vakaro, pageltęs nuo veidą 
nušviečiančių žvaigždžių ir paraudęs nuo kraujo, suė-
miau jos smakrą, paliečiau ranką, ir ant jos odos ėmė 
raukšlėtis raukiniai.

Ėjova apsikabinusiu naktyje...
Šla sva objeta skozi noč in za nama je donela potr-

kana hoja. 
Objęta szła jeswa przez noc... 
Ночью мыдва шлa обнявшись... 
Šla jsvě objetá v noci...
Мыдва ішлa, абняўшыся, уначы...
Šla sve objatá v noci... 
Вночі ми двое йшла в обіймах...
Išla sva zagrljena kroz noć... 

Iš: Klemen Pisk. Mamutova oporoka. Maribor: 
Litera, 2021

Vertė Kristina Tamulevičiūtė
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Apysakos fragmentas

Kalijos, chrizantemos, baltos rožės, juoda kava, sa-
tino bangos, paauksuoti nėriniai, mėlynai apšviestas 
žalvarinis kryžius virš numirėlio galvos, po tris žvakes 
iš kiekvienos karsto pusės. Už kelių valandų jį išveš 
kremuoti. Hipnotizuodamas palubėje kabantį kondicio-
nierių, miglotai regiu kitas kadaise įvykusias laidotu-
ves. Įstrigęs kvapas – kalijų, chrizantemų, baltų rožių, 
stiprios kavos, kurią moterys gurkšnoja ankštame kam-
barėlyje ir tyliai šnabždasi, siaubas, tikras košmaras, 
vaikai liks vieni, nejau tikrai nusišovė, sunku patikėti. 
Šįkart jos ir vėl kuždasi, kaip netikėta, jį rado garaže 
susmukusį, nespėjo pakabinti paveikslo, sako, kad in-
sultas, o jei pro duris įeina artimas giminaitis, šnabž-
desys išsilydo į begarsį, žuvišką žiopčiojimą sausomis, 
siauromis lūpomis.

Karste, tose satino klostėse, guli ne senelis. Tik jo 
apybraižos: didelė, pakumpusi nosis, sukritęs veidas, 
milžiniškos ausys, pamenu, jos niekad tokios nebuvo, 
aštri kaukolė, ilgas, atsikišęs, smailus smakras. Ne ma-
no senelis čia, tik jo apybraižos, groteskiškas šaržas, ne-
išspręstas kryžiažodis, kuriam trūksta penkių raidžių.

Plačias stiklines duris tamsios šarvojimo salės gale 
dengia raudoni roletai ir pro juos besisunkianti dienos 
šviesa nudažo kambarį aguonų spalva. Lauke atlydys –  
kartkartėmis nuo gedulo namų stogo minkštai nu-
slysta šlapio sniego šliūžė, juodas jos šešėlis nebyliai 
pliumpteli žemyn, išnyksta tame raudonyje kaip koks 
velniūkštis, akimirksnį sušmėžavęs pragaro katile. Ki-
tos, siauresnės, durys veda į pagrindinę laidojimo namų 
salę, į jas įstatytas grublėtas stiklas, už kurio spigina 
akinanti baltuma. Tapybiškai mąstant, plačiosios durys 
veda į pragarą, siaurosios į rojų, bet kad už jų – tik ben-
dras tualetas gedintiesiems ir kavos aparatas, ant kurio 
užklijuotas blizgučiais papuoštas magnetukas. Balta 
motina glaudžia baltą kūdikėlį, turbūt Jėzų, bet motinos 
gipsinė galva nulūžusi, likusios tik klostės ir rankos – 
apybraižos. 

Šarvojimo salėje ant kėdės padėta tigrinė rankinė, 
joje garsiai skamba telefonas, groja Rihannos daina 
„Diamonds“, priverčianti mane ir Mariją nervingai su-
sižvalgyti. Šalia sėdinti Tėja meta pagiežingą žvilgsnį į 
močiutės brolienę, moterį, kurią labiausiai puošia tyla – 
vos prasižiojusi, ji paleidžia į orą kokią nesąmonę. 

– Oi, atsiprašau, – kaltai šypteli brolienė. Pakelia 
rankinę ir lėtai krypuoja sumuštinių kambarėlio link. – 
Artūras skambina, – garsiai pasiteisina, tarsi visi čia 
sėdintys žinotų, kas tas Artūras. Tada dešimt minučių 
pliurpia už durų telefonu, gedintieji priversti klausytis 
jos pokalbio. 

Elzė apkabina močiutę, smaksančią ant kėdės prie 
karsto. Ji balta kaip popierius, vėl išgėrė tų rožinių ta-
blečių, mėlynos dar laukia vakaro. Kartkartėmis tyliai 
klusteli: „Kaip aš dabar gyvensiu?“ Kai Elzė išeina pa-
rūkyti, jos vietą užima moteris, kurią labiausiai puošia 
tyla.

– Kaip puikiai pagrimuotas, – nusistebi. – Atrodo gra-
žesnis nei gyvas!

Visi tyli, Tėja žaibuoja akimis, šalia sėdintis Saulius 
kilsteli antakį. Tą akimirką pasijuntame esantys tulžingi 

ir aitrūs. Atsisukusi į antroje eilėje sėdinčiuosius, bro-
lienė vėl nusmeigia tylą mirtinu klausimu: 

– Gal žinote, kur artimiausia kirpykla? 
– Yra viena už poros kvartalų. Prie „Iki“, – mandagiai 

atsako Judita. 
Vėl tylime. Į šarvojimo salę įžengia moteris, senelių 

kaimynė iš Karoliniškių. Stabtelėjusi prie karsto, persi-
žegnoja, padeda rožes ant marmurinės pakylos, prieina 
apkabinti močiutės ir prisėda tolėliau.

– Čia ta Dana? – brolienė teiraujasi močiutės pašnibž-
domis, nors visi girdi. – Vajei, kokia kūda! Susenusi ir 
kūda! Nepažinau.

Po kelių valandų senelį išveža kremuoti, kitą dieną 
šarvojimo salėje pastato urną, žmonių prisirenka dar 
daugiau, slampinėjame su Marija po sales apduję ir ap-
svaiginti šios laidotuvių epopėjos. 

Viskas įvyko per greitai. Iki šiol netikiu, kad didžia-
jame name ant garažo sienos daugiau neatsiras nė vie-
nos naujos lėkštės, atrodo, senelis tik išvyko atostogų. 
Baisu pagalvoti apie močiutę, kuri jau buvo atsigavusi, 
ruošėsi dar vienai kelionei, prisipirko suknelių. Pavasarį 
jie turėjo skristi į Kretą, išsinuomoti kambarį viešbutyje 
ant uolos krašto, stačios, laiptuotos uolos, kuria nusilei-
di į akmeningą paplūdimį. Jie turėjo kiekvieną vakarą 
gurkšnoti vyną dūzgiančiose prieplaukos kavinukėse, 
ragauti sraiges ir musaką, užsisakyti graikiškų salotų, 
kurių nesuvalgys ir parsineš namo. Siaubti suvenyrų 
parduotuves, prisipirkti alyvuogių aliejaus, magnetukų 
ir natūralaus pluošto kempinių. Išsinuomoti motorolerį 
ir nuvažiuoti į Chaniją. Skrusti Spinalongos saulėkaito-
je, kol pasibaigs kremas nuo saulės. Grįžę jie turėjo visas 
nuotraukas išsiryškinti ir sudėti į storą albumą, o šį liepti 
mums vartyti, kai atvyksime į svečius valgyti blynų.

Dar ilgai senelį primindavo kryžiažodžiai spaudos 
kioskuose, kiekviena statulėlė didžiajame name, visi 
suvenyrai, paveikslai, lėkštės, partemptos iš blusturgių, 
atmintyje vis dažniau suskambėdavo jo pasaka apie 
vilką ir kvailį, tada galvodavau apie senelio užkimštą 
pyktį, kurio niekada nebuvo paleidęs. Įdomu, kur pa-
slėpė savąjį butelį su džinu? Kaip jam pavyko tiek laiko 
nepratrūkti? Nepratrūko ir tą tolimą akimirką, kai sėdė-
jo koridoriuje ant batų dėžės, laikė telefoną, kurio gar-
banotas laidas glostė parketą, išleido iš gerklės trumpą 
garsą, primenantį paukščio sparnų suplazdėjimą, ir ilgai 
spoksojo į elnio ragus, pakabintus virš virtuvės durų. 
Nerėkė, neverkė, tik spoksojo.

Prabėgus mėnesiui po laidotuvių, vėl susapnavau, o 
galbūt iš tikro aplankiau ilgąjį melzganą praeities ko-
ridorių su daugybe kambarių. Įžengęs pro penktąsias 
duris kairėje, patekau į sodą, močiutė, dar jauna, guvi, 
vilkinti žalią kombinezoną, karpė treliažuose želiančius 
vijoklius, senelis sėdėjo lauke, prie stalo, susikaupęs 
kažką žymėjo languotame sąsiuvinyje, matyt, tęsė sodo 
augalų kroniką. Vienoje rankoje laikė tušinuką, kito-
je – smilkstančią cigaretę. Išvydęs mane, nudžiugo. Tai, 
ką rodė ta kryptimi pūsdamas sidabrinį cigaretės dūmą, 
buvo Rokis. Tįsojo ant vejos, lekavo iškišęs ilgą rožinį 
liežuvį, kai pasilenkiau paglostyti, bakstelėjo delną drė-
gna nosimi. 

Buvo karšta, o aš buvau vaikas ir mūvėjau senuosius 
savo džinsus, ant kurių mama kažkada prisiuvinėjo lip-
dukų su vėžliukais nindzėmis. Nutariau juos nusimauti, 
bet pamačiau, kad džinsai neturi užtrauktuko, jis tėra 
butaforija, papuošimas be jokios paskirties. Pamaniau, 
bent mėlyną džemperį atsisegsiu, bet ir jo užtrauktukas 
buvo netikras. Akimirką mane sustingdė baimė, kaž-
kokia negera nuojauta lyg skruzdė ropinėjo ant kojos 
piršto, užsikeberiojo ant pėdos, blauzda ėmė ropštis 
aukštyn, pasiekė pilvą, bet nelaukiau, kol įlįs man į akį 
ar ausį, – moviau atgal į koridorių. 

Ten sutikau Mariją. Ji vangiai stebėjo mane, kai ban-
džiau patekti į kitą kambarį, kažkodėl užrakintą, tada į 
dar kitą ir vėl į kitą – visi jie buvo užrakinti. Blaškiausi 
koridoriuje nekreipdamas į ją dėmesio, o ji šypsojosi. 
Rankose laikė raktų ryšulį. Dar valandėlę stebėjo mano 
beviltiškas pastangas įsilaužti į užrakintus kambarius, 
galiausiai jai manęs, matyt, pagailo, nes meiliai nusi-
šypsojusi ištiesė man vieną raktą, su juo pavyko atra-
kinti kambario su ežeru duris. Tik ežero viduje nebuvo. 
Marija juokėsi.

– Ežero šiandien nėra! – kvatojo net apsiašarojusi. – 
Bac ir nėra!

Prabudau iš šalčio, nes buvau nusispardęs antklodę. 
Marijos lovos pusė buvo tuščia, tik sukritusios antklo-
dės klostės bandė atkartoti jos formas. Išėjau į terasą 
parūkyti. Žvarbią, vėlyvą naktį stiprus, ledinis vėjas 
brūžino stoglangius, kaimynės liemenėlės lyg cirko 
ruoniai vykdė vėjo komandas ir darė kūlversčius ant 
virvutės. 

Traukdamas karčius dūmus į plaučius, prisiminiau 
Gdanske sutiktą Vytautę. Seniai jos nemačiau, bet ji 
nė kiek nepasikeitė. Koncertavo tąkart su „Užupio la-
pėmis“ tame pačiame festivalyje, o po koncerto, kai su 
kitais atlikėjais ir garsistais vakarojome viename sena-
miesčio bare, prisėdo šalia šnektelėti. Mano Vytautė, 
kurios auksinės grandinėlės smulkus, žybsintis deiman-
čiukas yra mažesnis už užsegimą ir sukritęs į gilią jos 
kaklo duobutę, pasakė, kad apie spalio pirmąją seniau-
siai viską žino, tik bijodavo su manimi pakalbėti. Ji sa-
kė, kad Marija turbūt nuolat primena tai, ką norėčiau 
pamiršti, ir kad ji lauks manęs, kai viskas baigsis. Tada 
švelniai mane pabučiavo, o aš netikėjau jos žodžiais, 
bet kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad dėl visko kalta 
Marija. Lyg tą koridorių, visus jo kambarius ir mano 
mintis būtų pasiglemžusi, lyg būčiau menka figūrėlė iš 
plastilino, kurią ji nulipdė ir bet kada gali paversti kaž-
kuo kitu. Lyg mano sąmonė būtų jos sąmonė, lengvai 
perskaitoma ir nuspėjama, skaidri kaip stiklinė peleni-
nė, kurią kažkada pavogėme iš „Adatos“.

Grįžęs į kambarį, radau ją stovinčią prie paveikslo. Ji 
žvelgė į mane blausiai šypsodamasi kaip sapne, iš kurio 
ką tik buvau pabudęs. Paklausė, ko nemiegu ir šlais-
tausi po namus. Nieko neatsakiau. Mes jau buvome per 
toli, kad galėtume susikalbėti. 

– MoNIKA BAlTRUŠAITYTė –

trumpieji ispanakalbių pasakojimai
JoRGE TIMossI

(1936–2011)

Skliaustai

[Rašytojas taip gerbė savo skaitytojus, kad viską rašė 
skliaustuose – skaitytojai galėjo (laisvai) pasirinkti, skaity-
ti ar ne, susieti į vientisą tekstą ar perskaityti kaip (papras-
čiausią) intarpą arba kreipti dėmesį vien tik į skliaustus, 
(kaip žinoma) gyvenime jie praverčia kur kas labiau nei 
literatūroje.] 

RENÉ AVIlÉs FABIlA
(1940–2016)

Francas Kafka

Vieną rytą iš neramaus sapno pabudęs Francas Kafka 
nuėjo prie veidrodžio ir pasibaisėjo pamatęs, kad: 

a) tebėra Kafka,
b) nepavirto bjauriu vabalu, 
c) tebėra žmogiškojo pavidalo.
Varnele pažymėkite jums tinkamiausią frazę sakiniui 

užbaigti.

lUIs BRITTo GARCÍA
(g. 1940)

Niekieno paranoja

Niekieno paranoją išgyvenančius pacientus kamuoja 
jausmas, kad niekas jų neseka ir nebando jiems pakenk-
ti. Būklė paūmėja supratus, kad niekas neapkalba ir 
nerezga prieš juos slaptų kėslų. Niekieno paranoja ser-
gantis pacientas galiausiai suvokia, kad niekas į jį ne-
kreipia nė menkiausios atidos, nuo tada apie šį pacientą 
negirdėti, jam nepavyksta atkreipti net savo psichiatro 
dėmesio.

JUlIo CoRTÁzAR
(1914–1984)

Meilė

Viską atlikę, atsikelia, nusimaudo, pasipudruoja, pasi-
kvepina, apsirengia ir pamažu vėl tampa, kas nesą.

WIlFREdo MACHAdo
(g. 1956)

Pasakėčia apie nematomą gyvūną

Konkretus ir nereikšmingas faktas – jei nematai, nereiš-
kia, kad neegzistuoja ar nedirsčioja baltame puslapyje, 
nekantraudamas iššokti priešais tavo aklumą. Nematomas 
gyvūnas.

Nukelta į p. 16 ►
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Sąryšiai i. 
nors kartais ir nepavyksta
Per pirmą karantiną pradėjau kurti sąryšių choreografiją. 

Visuomenė sudaryta iš sąryšių, teigia Georgas Simmelis. 
Kad būtų takūs, sąryšiai turėtų būti ne per daug glaudūs. 
Aha, gerai. O tai kaip aš galėčiau kurti takius ryšius?

Visas jėgas atidavusi žmogui prijaukinti, kas vakaras 
eidama miško takais matau juos permirkusius liūdesyje, 
vienišus, besitęsiančius į nustirusią girią. Visą dieną ap-
gaudinėjusi save, kad dirbu, blaškydamasi, nesusikaupda-
ma, bet neleisdama sau ilsėtis, einu mišku – jis su manimi 
svyra pavargęs ir lyg pritaria, kad pasaulis bjaurus ir ne-
teisingas. Eidama takais, spirdamasi kojomis nuo žemės, 
stiebdamasi aukštyn prieš gravitaciją, kirsdama oro mases, 
būdama šviesoje, mišką juntu ošiantį, besiskleidžiantį, pa-
stebiu jo gaivališkumą. Medžiai skleidžiasi, meta lapus, 
užšąla, maudosi lietuje, išsausėja – nenuneigiamai kinta. 
Mano nuotaikos veikia tai, kaip juos matau, ar tai, kaip jų 
nepastebiu.

Tai, kaip sutinku kitus žmones, – taip pat kinta. Praeivis, 
klausiantis: „Gal žinot, kur Šv. Gertrūdos gatvė?“, vieną 
dieną rodosi įdomus, mielai jam padedu, jį pakalbinu, ki-
tą – erzinantis trukdytojas, kuriam atsakau, kad tokios gat-
vės nėra. Ir man sunku pasakyti, kur čia aš, mano mintys, 
įsitraukimai, nuotaikos, kur čia kelio klausiantis žmogus, 
jo nešiojami išgyvenimai, veide, kūno masėje nusėdusi 
gyvenimo istorija, žmogaus būdas į mane kreiptis, o kur 
situacija, jos švysčiojantis momentiškumas. 

Nežinau. Kvėpuoju. Pradedu stebėti, kaip kvėpuoju. Pri-
simenu savo meditacijos mokytoją: „Kai įkvepi, oras įeina 
į vidų. Kai iškvepi, jis plūsta į išorę. Vidinis pasaulis yra 
beribis, ir išorinis pasaulis yra beribis.“ Ant rašomojo stalo 
kampo prisėda iš knygos išlipęs Shunryu Suzuki: iš tiesų 
yra tik vienas pasaulis. Mūsų gerklė yra tarsi besivarstan-
čios durys. Oras įeina, išeina, tarsi kas eitų pro besivars-
tančias duris. „Aš“ nėra reikalingas. Nėra jokio „tu“, kuris 
galėtų pasakyti „aš“.

Pašoku iš džiaugsmo pabučiuoti Suzuki žandą. Šis nusi-
šypso. Nusilenkęs pranyksta.

Likusi viena, vis dėlto painiojuosi. Suskamba 
telefonas. Pedra – brazilė menininkė, su kuria pas-
taraisiais mėnesiais dirbau ir gyvenau Vienoje, ku-
riant spektaklį „Gootopia“. 

Į jos „Kaip laikaisi?“ atsakau „Nežinau“. „Ži-
nai, kai sutinku savo turtingus, išsilavinusius, fi-
nansavimą gaunančius draugus Vienoje, kurie vis 
skundžiasi, skundžiasi, skundžiasi, aš jiems sakau: 
„Bitch, your life is not good? Kill yourself! Kill 
yourself!“ („Kale, negeras gyvenimas? Nužudyk 
save! Nužudyk save!“) – žavingai rėkia Pedra, ir 
abi prapliumpame kvatotis. Atsipalaiduoju.

Pradėjus juoktis Pedrai atsakau antru iš mano 
mėgstamiausių jos pasakymų: „If there is a pro-
blem, there is a solution. If there is no solution, 
there is no problem“ („Jei yra problema, yra spren-
dimas. Jei nėra sprendimo, nėra problemos“). „Yes, 
bitch“ („Taip, kale“), – atsako ji. Juokiamės. 

Vakaras. Žiūriu į Patti Smith, dainuojančią 
Nobelio premijų įteikimo ceremonijos metu 2016 m. 
Švedijoje. Koncerto metu, dainuodama „A Hard Rain’s 
A-Gonna Fall“, Patti užstringa ir nebegali dainuoti. Tai 
pasakodama iš gėdos ji vis dar užsidengia veidą. Patti 
pasakoja suvokusi, kad nieko negali padaryti, staiga ji 
užsikirto, o ceremonija filmuojama, tiesiogiai stebima vi-
same pasaulyje. „Kai pasakai tiesą, žmonės atleidžia“, – ji 
sako tai suvokusi po šio koncerto. Aplink visur kameros, 
Smith atsiprašo, pasako, kad labai jaudinasi, prašo leis-
ti pradėti iš naujo. Jai dainuojant didžiulėje Stokholmo 
salėje matome ašaras, šypsenas, rodos, ten esantys jai 
sako: „Tu gali, tu išdainuosi.“ Patti pasakoja, kaip smar-
kiai gėdijosi, negalėjo sau atleisti po koncerto ir kaip ją 
pamatę Nobelio premijos laureatai iki vieno džiaugėsi ja 
ir jos susimovimu, patvirtindami, kad kiekvienam jų taip 
yra nutikę. Užsikirtimas, jo parodymas ir pripažinimas 
sukūrė artumą.

Sąryšiai ii. 
Kaip išbūnu, kai sunku 

Anksti rytą miške repetavau Barbros Streisand „My 
Coloring Book“. Kai dainavau paskutines eilutes: „This 
is the man / The one I depended upon / Color him gone“, 
ant mano nuogo spenelio nutūpė laumžirgis. Šia eilute 
laiminamas dainoje palikęs vyras. Mokydamasi šią dainą, 
gilindamasi į Barbros laikyseną, jos žvilgsnio judėjimą, 
tekantį, trūkčiojantį, išgyvenantį kvėpavimą, veidą, judesį, 
kuriuo galva tai srūva žemyn, tai pakyla, rasdama fizinį 
būdą visa tai perimti, slapta mokiausi palaiminti prarastą 
draugą ir pasilikti savo orumą. Žiūrėjau į laumžirgį, kol 
jis nuskrido. Saulės šviesa, miškas, nors ir visiškai liūdni, 
atrodė be galo gražūs.

●

„Ar tu nesidžiaugsi šia šukuosena, kad dvejoji?“ – klau-
sė kirpėja. „Aš tikrai džiaugsiuos, bet tėtis, močiutė...“ – 
„Tuomet kerpam“, – tvirtai tarė.

Išėjusi iš kirpyklos kvatojau džiaugsmu. Sutikusi gatvė-
je kolegą išsigandau žvilgsnio. „Turiu taip nusikirpti dėl 
spektaklio“, – pasiteisinau. Po dar kelių žingsnių sustojau. 
„Ne. Ne. Ne“, – pagalvojau. 

Paskambinau tėčiui, paskui ir močiutei pasakyt, kad ma-
no plaukai labai trumpi ir labai gražūs. Reagavo bjauriai.

Praėjus kiek laiko tėtis priprato. Močiutė važiuojant pas 
jos seną draugę sakė: „Šita šukuosena tau tinka. Kur tie 
spalvoti tavo auskarai?“

●

Prasidėjus pandemijai mano planuoti darbai buvo at-
šaukti. Paskambinau į kavinę, norėdama dirbti padavėja. 
Dar nepradėjus dirbti kavinę uždarė. Su mama, kuriai rei-
kėjo baigti knygą, išvažiavome į negyvenamą sodybą. Be 
galo norėjau dirbti, tačiau buvau pamiršusi, kaip tai daryti 
vienai, būnant vis toje pačioje erdvėje. Gegužės pradžioje 
tėčio sukastame darže ėmiau barstyti sėklas. Kaip sėti – 
nežinojau. Nepaskambinau paklausti močiutės, nepaskai-
čiau. Subėriau sėklas. Burokėliai sudygo žolės tankumu. 
Mama neužsiminė. Atvažiavusi močiutė daržą vis tyliai 
pataisydavo, o su manim išgerdavo arbatos. Lieku su noru 
sodinti.

●

Mano broliui devyneri. Mama paprašė, kad su juo šok-
čiau. Pirmą dieną jis nuo manęs pabėgo po dešimties 
minučių. Kitą dieną sutarėme: kasdien darysime po tris už-
duotis. Daryk, kai būsi pasiruošęs. Antrą dieną, po keleto 
minučių darymo, jis pabėgo. Ir. Mano nuostabai, netru-
kus – grįžo. Nuo tada, kai būdavo sunku pradėti, imda-
vome juoktis. Sužinojau kompiuterinių žaidimų herojus, 
kuriais jis norėtų būti, tuos, kuriuos sapnuoja naktimis. 
Spalį išvažiuoju pusei metų į Vieną. Broliui padovanojau 
telefoną. Tikiuosi, kad jis man paskambins.

Sąryšiai iii. 
Kai nieko negaliu suvaldyti
Skaitau Simmelį. Kažin kokie ryšiai sieja su tais, kurių 

nepažįstame, su kuriais tik prasilenkiame. Ar tai iš viso 
ryšiai? Ar mus kas nors sieja? 

Leidžiuosi eskalatoriumi į S-Bahn Gesundbrunnen, Ber-
lyno Vedingo rajone esančią stotį. Palei geležinkelio bė-
gius nevalingai linkstančiom kojom svirduliuoja žmogus. 
Jis laiko butelį tekilos, iš kolonėlės groja muzika. Jis šoka 
mano akiai slaviškai atrodančiais žingsneliais. Jis juda ta-
ku palei traukinius, darydamas sukinį, sustoja svirdamas 
link bėgių. Jaučia pavojų, į kurį save meta, daugiau nei 
pusę savo svorio laikydamas virš bėgių, kitą koją padėjęs 
ties pačiu takelio kraštu. Jis jaučia muziką.

Negaliu to kontroliuoti, mane traukia jo šokis, rizikavi-
mas. Šokėjas pagal muziką įsibėgėjęs bėga į vieną pusę, 
tuomet į kitą. Netyčiom imu šypsotis. Sekundę pagalvoju: 
„Ar jis nekris?“ Matydama jį šėlstant jaučiu, kad pasiilgau 
vakarėlių. Jo balti berankoviai marškinėliai įmirkę prakai-
te, kartais pasimato jo pilvas, plaukai susivėlę, šortai trum-
pi. Veidas pavargęs. Jam nemažai metų. Galvoju: „Iš kur 
jis grįžta? Negi jis pats vienas pasidarė diskoteką?“ Tuo 
metu besisukdamas šokėjas žlegteli ant žemės. Nejučio-
mis atšoku atgal. Tuo metu pro jį einanti moteris pasilen-
kia. „Hi, you alright?“ („Labas, ar nesusižeidei?“) – klausia. 
Priplotom prie žemės lūpom jis atsako: „Alles gut!“ („Vis-
kas gerai!“)

Atvažiuoja traukinys. Abi su moterimi įlipame. Mano 
vieta priešais ją.

Žiūrėdama į jos veidą pagalvoju: „Ji drąsi.“ Mane žavi 
jos ryškūs bruožai, platūs klubai, juodi garbanoti veidą lyg 
liūto karčiai supantys plaukai. Traukiniui judant link Vie-

nos, žiūriu pro langą, užsikėlusi kojas, įsirangau sėdynėje. 
Užsnūstu.

Į vagoną įeina Alphonso Lingis. Vienoje rankoje jis ne-
šasi žvakę, kitoje laiko keletą lapų. Jis sustoja traukinio 
vagono priekyje ir sau priešais veidą laikydamas žvakę 
skaito (atrodo kiek dramatiškai, pats lyg nemiegojęs ir 
kiek susivėlęs):

Aristotelis „Nikomacho etikoje“ vardindamas dorybes – 
arete, reiškiančias puikų bet kurios užduoties atlikimą, 
pirmiausiai mini drąsą. Ji ne tik pirma sąraše; ji trans-
cendentalinė dorybė, dorybė, be kurios visos kitos dorybės – 
savikontrolė, dosnumas, aukštasis mąstymas, draugystė, 
teisingumas, net ir juokas pokalbyje – nėra įmanomos.

Jį nutraukia telefonas. „Bim bim bim bim bim bim.“
Pabundu.
„Nah“ (vokiškas keistasis „Kaip tu?“). Eidama link po-

kalbių kambario atsakau: „Nah“ (keistasis atsakymas į vo-
kiškąjį „Kaip tu?“). „Johanna, džiugu tave girdėti, iš kur 
skambini?“ – „Aš dabar Libkene. Iš tiesų skambinu, nes su 
Magda (girdžiu Magdą rėkiančią „hi“) norėjome patikrin-
ti, ar veikia skaipas. „Aa, okay“, – suprunkščiu, lengvai 
įsižeisdama. „Kad ir kaip... Kaip tu?“ – klausia Johanna. 
„Aš gerai, gerai“, – atsakau. „Ką tu veiki?“ – klausia ji. 
„Paskutines dienas rašau.“ – „Okay, rašai ką?“ – klausia 
vėl. „Rašau, kaip žmonės ir ne tik žmonės, gyvendami 
kartu, nuolat veikia vieni kitus. Žinai? Ir, o siaube, tuomet 
nuolat stebiu save, kaip prasilenkiu su kitais. Ir, o, Johan-
na! Kiek kartų aš nenoriu pastebėti kito žmogaus, kokia aš 
negrabi užkalbinti. Matau ir siuntu. Bjaurastis.“ Pati imu 
juoktis. „Baby Grėtė“, – per juoką sako Johanna. „Listen, 
dear („Klausyk, mieloji“), dabar iš karto eik į traukinio 
barą, užkalbink nepažįstamą žmogų ir pasikalbėk. Pasikal-
bėk ne tik apie orą ir kur šis žmogus keliauja, bet ką šis 
žmogus mąsto, kas jam svarbu.“ – „Johanna... – urzgiu, – ryt 
pradedam repetuoti Donau festivaliui. Dabar naktis, man 
reikia pailsėti.“ – „Eik iš karto, mano lobi, naktis – tik ge-
riau, žmonės mažiau įsitempę, tu tikrai gali dvidešimt mi-
nučių negalvoti apie festivalį ir pasikalbėti. O po to galėsi 
dirbti, galėsi miegoti.“ – „Johanna...“ – urzgiu ir juokiuosi. 
Girdžiu, kaip kažkas šaukia Johanną. „Okay, aš turiu ei-

ti, meile, lauksiu, kada aplankysi Libkene. Let me 
know. Bisous („Parašyk. Bučkiai“)!“ – „Bisous bi-
sous!“ – atsakau, baigdama pokalbį.

Atsidūstu ir vartydama akis grįžtu į savo vietą. 
Nusiavusi, užsikeliu kojas ant sėdynės. Traukinys 
vėsinamas. Imu drebėti. Užsimaunu vilnones koji-
nes ir įsitaisau miegoti. „Ko jie čia užsipuolė? Lin-
gis, Johanna. Correspond, correspond („Reaguok, 
reaguok“)...“

Bandydama užmigti nuguliu kaklą. Vartausi. 
Vartausi vėl. „Ech.“ Stipriai iškvepiu orą. „Va ir 
gerai, va einu ir užkalbinsiu žmogų traukinio resto-
rane“, – pagalvoju.

Einu koridoriumi per visą traukinį, nueinu iki pat 
galo. Be trijų tualetų, nieko nerandu. 

Apsisuku ir einu į kitą pusę. Kiek čia vagonų? 
Traukinys nesibaigia. Pagaliau pamatau iškabą 
„Restaurant“. Įeinu vidun. Mane pasitinka baltai 
apsirengęs vyras: „Entschuldigung aber wir sind 

geschlossen“ („Atsiprašau, bet mes nedirbam“). Įširstu, 
išpučiu akis, nieko neatsakiusi apsisuku ant kulno ir einu 
atgal. Eidama per ištisus vagonus pagalvoju: „Na, va, no-
rėjau pasikalbėti su žmogumi ir vieninteliam ten buvusiam 
nieko neatsakiau, o jei būtų buvusios varstomos durys, bū-
čiau jas tėškusi jam į veidą.“ Suprunkščiu.

Grįžusi į savo vietą matau priešais mane snaudžiančią 
moterį juodais liūto plaukais, ant palangės prie jos keli 
„Raffaello“ popieriukai. Įsitaisau sėdynėje ir išmiegu iki 
ryto.

Ryte išlipu Vienoje. Stotyje sulaužytu kaklu ir sun-
kia kuprine laukiu persėsti į traukinį, vykstantį į Donau. 
Nusiperku kavos, lėtai siurbčioju, stebėdama praeivius. 
Pro mane eina vyras vienuolio apdaru. Jis skuba. Staiga 
susipainioja skvernuose. Pargriūva. Jo skverne užslėptas 
butelis viskio krenta ant stoties plytelių. Prikvėpindamas 
salę, užliedamas mano batus. Netikėtai ant žemės pritūpęs 
vienuolis ima šalia jo rankos nukritusią šukę ir praplium-
pa juoktis. Suklupęs priešais pat mane, jis pakelia į mane 
įraudusį besijuokiantį veidą ir purtosi iš juoko, negaliu su-
silaikyti. Juokiuosi su juo. 

Juokas griauna mūsų oficialumą, jis stipresnis nei mano 
taisyklės, kurias kuriu ir kurių nesukuriu, „kaip reikia elg-
tis su savim, su kitu“, kur sienos, kur pratekėjimai, susilie-
jimai, persikeitimai tarp manęs ir kito.

Paimu jo ranką padėdama atsikelti. Vis dar juokdamie-
si sėdam ant suolelio. Pro šalį einantys atsargiai mus 
nužvelgia, iš pradžių kiek kritiškai, paskiau pamatę du 
įraudusius, kraujo priplūdusius ir kvatojimo tąsomus vei-
dus, smalsiau besišypsodami, kiek pakelia pečius ar pak-
reipia galvą, lyg švelniai klausdami, lyg atleisdami, gal net 
dėkodami už sukeltą šurmulį, eina toliau.

– GRėTė ŠMITAITė –

Keith Hennessy. Turbulence (a dance about the economy). 2010–2018. 
Robbie sweeney nuotrauka
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Šnabždesiai ir riksmai 
Absurdo kompozicija 

Veimaro sodelis. Pavasaris. Žydi būsimi vaisiai. 
Sturm und drang. Visi veiksmo dalyviai gracingai 

vaikštinėja, kvėpuoja ozonu, vienas kitam mandagiai 
linksi 

BETHOVENAS (valkatai prancūzui). Ką sakai? 
Gaila, aš nieko negirdžiu. Nič-nie-ko! 

GAVROŠAS. Si bemol, seni. Do re mi do re do! 
Užsidėk ausines, lūzeri. 

BETHOVENAS. A?.. Kas toks būsi? Mocartas?
GAVROŠAS (rodo liežuvį). Duok eurą, tai pasaky-

siu. Ką, esi kurčias? (Šaukia Bethovenui ausin) Sakau – 
duok eurą!

BETHOVENAS. Mocartas – tai nepaprastai gerai. 
Kai aš buvau jaunas, aš irgi buvau Mocartas. O kai 
pasenau, deja, tenka būti Bethovenu. 

GAVROŠAS (dainuoja). 

 Tik tas mokykloje liks gyvas,
 Kieno kišenėje prezervatyvas...

MOKYTOJAS. Marš į klasę. Istorijos pamokoje tu-
rėsi pasakoti apie Maratoną. Jeigu nežinosi, po pamo-
kų bėgsi maratoną. Iki Helados. Be maisto atsargų, be 
vandens... Ar girdėjai?

BETHOVENAS. Ką sakai? Aš nieko nesupratau. 
Kalbėkit lėtai. 

MOKYTOJAS (rodo į Bethoveną). Koks čia dar 
valkata sėdi su pasišiaušusia ševeliūra? 

GAVROŠAS. Mano tėvas. Liepėt atsivesti. (Dai-
nuoja)

 Pažiūrėk, vaikiuk, štai antis.
 Kekšė ji, geltoni dantys.
 Ne, suklydau, čia majoras,
 Vienas organas jo storas. 

 Šliaužia jis lėtai į urvą,
 Ančiai sako, ak tu k...
 Ir kad ims baisiausiai kosėt,
 Organas, pardon, tas – nosis!

MOKYTOJAS. Nutilk. Sakiau, tučtuojau marš į 
klasę.

GAVROŠAS. O man dabar kaip tik muzikos pa-
moka.

MOKYTOJAS. Rytoj atsivesi tėvą. Ak, taip... jis 
čia...

VALSTIETIS. Bulves reikia sodinti šviežias, o val-
gyti keptas. Aš vieną pavasarį padariau eksperimentą 
atvirkščiai – pasodinau keptas, niekas neužaugo.

MOKYTOJAS (Gavrošui). Dar vienas? Irgi tavo 
tėvas? 

GAVROŠAS. Ne. Tėvo tėvas. Senelis. 
MOKYTOJAS. Bet jis išgėręs. Girtas senelis?
GAVROŠAS. Neee... Jis iš kapinių.
MOKYTOJAS (Seneliui). Iš kapinių? Mirė kas 

nors? Tuomet aš labai atsiprašau.
VALSTIETIS. Nepatikėsit, ten, kapinėse, visi mirę.
GAVROŠAS. Mano mamą palaidojo. Jo dukterį. 
MOKYTOJAS. Gerai, gali sėstis.
GAVROŠAS. Aš sėdžiu.
MOKYTOJAS. Tada tučtuojau atsistok.
GAVROŠAS. Kuriam velniui?
MOKYTOJAS. Kad aš tau leisčiau atsisėsti.
GAVROŠAS. Stokis, sėskis... Tingiu. Mano mama 

mirė.
MOKYTOJAS. Kodėl nieko iš karto nesakei?
GAVROŠAS. Vis tiek nebūtumėt patikėję.
BETHOVENAS. Jaunimu dabar niekas netiki. 
GAVROŠAS. O, žiūrėkit, tėvas atkurto. Duok kokį 

nors pinigą, eisiu nupirkti gėlių, padėsiu ant kapo.
BETHOVENAS. Kai aš buvau jaunas, manimi irgi 

netikėjo, kad aš parašysiu Devintąją simfoniją. Vis er-
zindavo, sakydavo, koks iš tavęs Bethovenas, tu tiktai 
nevykęs Mocarto šešėlis.

MOKYTOJAS. Na, gerai, aš einu. Jau nuaidėjo 
skambutis. (Nukrypuoja į erdvę) 

BETHOVENAS. Jam, matyt, su koja blogai, o ma-
no ausys apšlubo. (Gavrošui) Va, paklausyk, vaikeli, 
kaip aš negirdžiu. Padainuok, gal ką savo ausų būgne-
liu ir sugaudysiu? 

GAVROŠAS (dainuoja).

 Atėjau aš į kabaką.
 Man barmenas rodo kaką:
 „Dink iš čia, nes tau bus choras!“
 Matote, koksai folkloras?

VALSTIETIS. Bulves reikia sodinti žalias, o aš jas 
iškepiau. Ir paskui pasodinau. Šiandien negėriau nė 
lašo.

GAVROŠAS. Nustok su tom savo bulvėm, seni. 
Duok rublį. Dolerį, eurą.

VALSTIETIS. Vaikeli, driskiau, ko tu žiūri į mane? 
Matai mano rankas? Jos sunkios, sudiržusios, randuo-
tos... 

Aikštėje pasirodo Karalius-elektrikas. Deus ex 
machina 

KARALIUS. Ooo! Pasigailėkite kaimiečio, jis ne-
turi savo dukteriai pasogos, jis vargšas lietuvis vals-
tietis. (Gavrošui) Eikš, berniuk, aš tau išklosiu 10 
Karaliaus-elektriko įsakymų. Jie tau ateityje viešame 
gyvenime pravers. Tai va, klausyk. Jeigu tu nori įsukti 
lemputę:

1. Gerai nusiplauk rankas.
2. Nusiimk lenciūgus, kurie galėtų ką nors įdrėksti.
3. Pažiūrėk, ar turi viską, ko reikia (taburetė, šlepe-

tės, akiniai, guminis kilimėlis).
4. Kad būtų linksmiau, pasidėk apačioje porą inter-

netinių žaisliukų. 
5. Išsitrauk nosinę, būtinai švarią. Tai darydamas 

švelniai suimk lemputę už patrono ir kilstelėk gaubtą. 
Išmesk sudegusią lauk.

6. Su antiseptiniu muilu nuprausk naują, gerai nu-
šluostyk.

7. Patepk kremu, kad labai smarkiai šviesa tavo vei-
do nebertų spuogais.

8. Nosinės kampą prakišk lemputei tarp kojyčių. Pa-
tikrink, ar nespaudžia patronas.

9. Nulipk nuo kėdės. Paspausk jungiklį. 
10. Atsisėsk ant sofos ir gėrėkis atliktu darbu.

Pasigirsta nežinomo Skaitytojo riksmas 
už kulisų

SKAITYTOJAS (Karaliui-elektrikui). A-a-a! Kam 
čia tas nesąmones kiši?! 

KARALIUS-ELEKTRIKAS. Koks mano reikalas... 
Nori klausyk – nori ne. Aš einu į alaus barą.

BETHOVENAS. Pakartokit, nieko negirdžiu.
GAVROŠAS. Mes einam į barą! Į barą! Į džiaugs-

mą!
BETHOVENAS. Kaip tik baigiu Devintąją simfo-

niją! Gerai, kad pasufleravai, vaikeli. Parašysiu „Odę 
džiaugsmui!“ (Niūniuoja) 

 O, draugystės džiaugsme šventas, 
 Kiek daug laimės tu žadi! 
 Mes į tavo šviesų krantą 
 Žengiam su liepsna širdy. 
 
 Išsklaidai tu tamsą niūrią, 
 Saulėtais vedi keliais. 
 Ir laimingi susibūrę 
 Mes po tavo spinduliais.

Krenta užuolaida tiesiog ant fortepijono klavišų. 
Tamsa. Jokios lemputės nebedega

 
Pabaiga

Kaip prižiūrėti 
vyrą

Turint namuose vyrą, reikia jį mylėti, saugoti... 
Manau, kad yra neįmanoma gerai jaustis, jeigu jis ne-
išmaudytas, skleidžia nemalonų kvapą, neklauso...

Laikant vyrą yra labai svarbu leisti jam pakan-
kamai ilgai būti lauke, dūkti... Jeigu vyras negau-
na progos pabėgioti – jam auga svoris, atsiranda 
„riebaliukų“, jis pasidaro tingus, nebenori žaisti... 
Vyro prigimtis yra lakstyti, o ne ramiai miegoti ant 
sofutės.

Jeigu vyrą vedžiojate su pavadėliu, t. y. retai pa-
leidžiate, pasirūpinkite, kad antkaklis žmogui būtų 
patogus. Antkaklių būna įvairių – odinių, medžia-
ginių, „griežtų“ ar „smaugiamų“. Jeigu vyras pa-
klusnus, rinkitės odinį arba medžiaginį antkaklį; 
jeigu neklauso – rinkitės „griežtesnius“ antkaklius, 
t. y. „smaugiamą“ (kuris labiau užveržia kaklą). Pa-
vadėlį rinkitės tokį, kad jis būtų patogus jums. Jei-
gu vyras timptels, nuo nailoninės virvės jums liks 
žaizdos. Dabar yra populiarūs sutraukiami pavadė-
liai. Šie pavadėliai yra tikrai patogūs, tačiau jeigu 
jūsų vyras didelis ir stiprus, dažnai netikėtai ir sti-
priai timpteli pavadį, būkite atsargi, nes pavadėlis 
gali sulūžti. 

Jeigu jūsų vyras yra piktas, vedžiodama uždė-
kite antsnukį ar apynasrį, stenkitės nepaleisti nuo 
pavadžio.

Dažnas vyras mėgsta bute turėti savo „kampelį“, 
iš kurio būtų patogu nuolat stebėti žmones. Išties 
nėra labai svarbu, kokį guolį pirksite. Guolio dydį 
rinkitės pagal vyro dydį, o išvaizdą – pagal savo 
skonį.

Jeigu vyrą laikote lauke, pasirūpinkite būda.
Tinkamai pasirinkti maistą yra ypač sunku. Daž-

nas mūsų susižavi gražiomis reklamomis, kur vyre-
liai skaniai triauškia vienos ar kitos firmos maistą. 
Jeigu nesate tikra, koks maistas tinka, geriausiai 
apsilankykite pas veterinarą. Veterinaras visada pa-
dės; beje, dažnas veterinaras pats laiko vyrą ir gali 
apie vieną ar kitą maistą papasakoti iš praktikos. 
Dubenėlį patartina plauti kas dieną, o jeigu jūsų vy-
ras valgo kokį šlapią maistą, plaukite po kiekvieno 
valgymo. Vandenį stenkitės keisti kuo dažniau.

Tinkamai prižiūrėti vyrą yra labai svarbu. Prie-
žiūrą sudaro ne tik maitinimas ar vedimas į lauką. 
Norint, kad vyras turėtų patrauklią išvaizdą, reikia 
jį nuolat kirpti. Dalis žmonų tai daro kirpyklose, 
tačiau tai kartais brangu. Kitos kerpa pačios. Daug 
paprasčiau toms, kurios turi plikos veislės vyrą.

Vyrą patartina maudyti kartą per mėnesį ar du. 
Jeigu vyras grįžta iš lauko purvinas, galima jam 
apiprausti kojas, pilvuką. Mažus vyrukus maudyti 
patartina vonelėje. Išmaudžiusi galite išdžiovinti 
plaukų džiovintuvu. 

Nagus kirpkite pagal reikalą. Kai matote, kad na-
gai užaugo, juos nukirpkite.

Vyrams taip pat reikia valyti ausis bei dantis. Ausis 
valykite su vatos tamponėliu ir specialiu skysčiu. 

Vyrą nuo mažų dienų reikia mokyti paklusti. Da-
lis žmonų kreipiasi į profesionalų dresuotoją, dalis 
dirba pačios. Visgi dažnai nepavyksta visiškai iš-
dresuoti vyrą. Čia reikia turėti specialių žinių ir pa-
tirties. Mes patariame eiti pas profesionalą, tačiau 
čia kiekvienos jūsų valia. Jeigu vis dėlto nuspren-
dėte dresuoti pati, čia išvardiname pagrindines 
komandas: „sėdėt“, „pas mane“, „greta“, „žaisti“, 
„gulėt“... 

Jeigu mėgstate keliauti kartu su vyru, pasirū-
pinkite visais kelionei reikalingais daiktais. Vyrus 
galima transportuoti įvairiai: kelioninėje dėžėje, 
bagažinėje, ant užpakalinės sėdynės... 

Nepamirškite pleistro, tvarsčių, žirklių, dezinfek-
cijos priemonių.

Plaukiojant valtimi vyrui būtina dėti gelbėjimosi 
liemenę. Nors vyrai dažniausiai moka plaukti, bet 
kai reikia įveikti didesnį atstumą, kartais jiems pri-
stinga jėgų.

Atsitikus bet kokiai nelaimei, kurioje susižeidė 
jūsų vyras, t. y. įsipjovė, susipešė su kitu vyru, nu-
krito nuo laiptų... važiuokite kuo skubiau pas dak-
tarą.

Parengta pagal dr. Fruce’o Bogle’io knygą 
„101 naudingas patarimas, kaip prižiūrėti 

mylimą vyrą“ – ANdRIUs ŠIUŠA –
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trumpieji ispanakalbių pasakojimai
► Atkelta iš p. 13

BENITo MARTÍNEz

Televizija

Prieš iššaudamas karys į mane pažvelgia. Žvilgsnis te-
trunka akimirką, bet spygso rūškanas, kaip ir pridera šauti 
besiruošiančiam kariui. Studentas instinktyviai, bergždžiai 
pakelia rankas. Jį nudės. Tai supratęs, bando vilkinti laiką, 
ištiesdamas rankas priešais save. Karys užtaisytu automa-
tu nusitaiko į rankas ištiesusį studentą. Atrodytų, jis pa-
smerktas mirčiai, bet ne; tarp vienos ir kitos akimirkų – ilgos 
sekundės pauzė. Abu taip ir liko spoksoti į mane televizo-
riuje: žudikas ir auka saulės kaitroje.

Karys iššauna, bet mes to nepamatome, laimė, prasidėjo 
naujo skalbiklio reklama.

lUIs BRITTo GARCÍA
(g. 1940)

Knygos

Knyga, kurią pakračius visi žodžiai joje sukrito taip, kad 
neįmanoma tvarkingai sudėti.

Knyga, kurios pavadinimas nuodėmingai išduoda kny-
gos turinį.

Knyga tokia plačia rodykle, kad pačiai rodyklei reikalin-
ga rodyklė, o tai rodyklei – kita, ir taip be galo.

Knyga, kuri skaitė jos puslapius sklaidžiusių žmonių 
veidus.

Knyga, kurioje viena po kitos nugulė žmogaus mintys, 
norint jas perskaityti, tektų nugyventi to žmogaus gyve-
nimą.

Knyga, nupasakojanti knygą, kuri skirta sykiu paaiškinti 
kitą ir pirmąją knygas.

Knyga, kuri reziumuoja tūkstantį kitų knygų ir pastūmė-
ja sukurti dar tūkstantį jas plėtojančių.

Knyga, atmetanti knygą, kurią paskaitę realybėje jaučia-
mės, tarsi skaitytume knygą.

Knyga, kurioje svarus tik dešimtas žodis septyniašimta-
jame puslapyje, o visa kita parašyta vien tam, kad užgožtų 
to dešimtojo svarumą.

Knyga, kurioje pagrindinis veikėjas rašo knygą apie 
knygą rašantį pagrindinį veikėją. 

Knyga, skirta parodyti knygų rašymo bevertiškumą. 

GoNzAlo sUÁREz
(g. 1934)

Kone sufijų apsakymas

Greitkelyje sustojau pavežti bastūną. Iškart pasigailėjau. 
Jis smirdėjo. Savo drapanomis išpurvino mašinos apmu-
šalus. Betgi Dievas apdovanojo mane už kilnų poelgį – 
pavertė valkatą gražia princese. Praleidome drauge naktį 
motelyje. Švintant nubudau dvokaus bastūno glėbyje. Su-
pratau, kad Dievas apdovanoja mus svajomis, o realybe 
baudžia. 

ARMANdo JosÉ sEQUERA
(g. 1953)

Nuolankus, kuklus žmogus

Nusprendžiau, nebebūsiu pretenzingas ir pasipūtęs. Nuo 
šiol būsiu nuolankus, kuklus žmogus, pamatysite, būsiu 
nuolankiausias ir kukliausias pasaulyje – laimėsiu tarp-
tautinius nuolankumo ir kuklumo turnyrus, atsiimti naujos 
būsenos lipsiu aukščiausiomis pakylomis, ir niekas, ničnie-
kas nebus nuolankesnis ir kuklesnis už mane, prisiekiu.

CÉsAR VAllEJo
(1892–1938)

Mama pastato mano palto apykaklę ne todėl, kad sninga, 
o kad pradėtų snigti.

JUAN CARlos GARCÍA REY

Paskutinė istorija 

– Jūsų trumposiose istorijose dažnai vyrauja mirties te-
ma – kodėl?

– Ši tema dominuoja ne vien pasakojimuose, pastebėjau, 
ir gyvenime dažnai pasitaiko.

– Nebijote žaisti su mirtimi?
– Aš nutrūktgalviškas rašytojas.
– Ką šiuo metu kuriate?
– Lėkštą istoriją: rašytojas kalbasi su Mirtimi, ta išdykė-

lė nustebina jį pačiame žodžio viduryje.
– Kokio žodžio?
– Dar nežinau, turbūt žodis nutrūks priešpaskutiniame 

skiemenyje ir istorija liks nepabai

CATAlINA GARCÍA GARCÍA-HERRERos

Rimtasis baklažanas

Jau toks apvaliai juosvas. Jau toks sausas viduje.

lAURA ATAs 

Džeko Skerdiko pirkinių sąrašas

Arbata
Kiaušiniai
Citrinos
5 bananai
3 uncijos bulvių
2 m virvės
Duona
Špinatai
3 skirtingų dydžių peiliai
Pomidorai
Faršas
5 poros pirštinių
Skalbiklis
Smulkintuvas

JAVIER ToMEo
(1932–2013)

II

Moteris mezga prie lango. Staiga į kambarį įeina 
VAIKAS, jis gniaužia kažką kumštyje

Vaikas: Mama, pažiūrėk, ką tau atnešiau.   
Mama: Ir ką gi?
Vaikas: Šviesą.
Mama: Iš kur?
Vaikas: Iš tvenkinio, po mėnuliu.
Mama: Ar kas matė tave ją imant?
Vaikas: Ne, niekas.
Mama: Nagi, dėk man į plaukus ir įjunk.

Pauzė. VAIKAS pasistiebia ir įjungia šviesą MAMOS 
plaukuose. Akimirkai MAMA liaujasi mezgusi, šypsosi

GUIllERMo sAMPERIo
(1948–2016)

Vaiduoklis

FlAVIA CoMPANY
(g. 1963)

Literatūriniai trikdžiai.
Paskutinis pasimatymas

Buvo siaubinga, brangusis, ramiai sau važiavau gatve, 
švilpt pralenkė viena mašina, šast – kita, kaip tik tada brr, 
brr, brr ir suskambo mobilusis, kiek uždelsiau atsiliepti, o 
kitoje pusėje au au au, miau miau miau – gyvūnų parduo-
tuvė – nesąmonės, prasidėjus baisiai tachikardijai, atmetu 
skambutį, širdis nesustojamai tik tuk, tuk, tuk, degančiais 
nervais ūmiai krekt, krekt, krekt – suėmė troškus kosulys, 
o tada nežinia kiek apči, apči ir apči, net akys sulipo, ir vis 
apči, apči ir apči, atsimerkusi suprantu, kad atsitrenkiau 
į kelio ženklą, kad jį kur, velniam juos stato vidury ke-
lio, bandau darkart užvesti, bet toji nei trakšt, nei brakšt, 
tad pyp, pyp skambinu automobilvežiui, prašau atvažiuoti 
su viju viju, skamba greitoji, jai skauda čia, ai, nurykite 
vaistą, gurkt, gurkt, pasirašykite čia, krebždu, krebždu, jau 
galite eiti, sėdu į taksi, atsiduriame kamštyje, pypt, pypt, 
visi maigo signalą, o man tuoj plyš galva, taukšt, išlipu iš 
taksi, nepasisekė – paslystu, bumbt, atrodau apgailėtinai 
ir net juokais nesvarstyčiau eiti į mudviejų pasimatymą. 
Brangusis? Klankt. Numetė. 

Diagnozė: mimologija. (Šis terminas nusako onomato-
pėją. Onomatopėja – tropas, kuriuo mėgdžiojami aplinkos 
garsai.) 

lUIsA VAlENzUElA
(g. 1938)

Kruasano, devintą ryto senoje rajono kavinėje, 
kur devyniasdešimt septynerių Rodolfas 
Mondolfas trečiadienio vakarais vis dar 

susitinka su draugais, skonis

Kaip gardu.

ANElIo RodRÍGUEz CoNCEPCIÓN
(g. 1963)

Snieguolė ir septyni nykštukai

Snieguolė baigiasi su tuo visų pasakų princu, ir kuo gi 
laimingai pabaigai netiko nykštukas? Žiaurioji mergele, 
argi nieko nejauti už septynių kalvų, už septynių upelių 
plakančioms septynioms širdims?

Iš: Por favor, sea breve: Antología De Relatos 
Hiperbreves; Por favor, sea breve 2: Antología de 

Microrrelatos. Madrid: Páginas De Espuma, 2001, 2009
Vertė Laura Stašaitytė


