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PirmA dAliS

Jeigu 
ne vėliau, 
tai kada?
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„Vėliau!“ Tas žodis, tas balsas, toji arogancija.
Niekada nebuvau girdėjęs, kad atsisveikindamas kas nors 

pasakytų „vėliau“. Tas žodis nuskambėjo šaižiai, atžariai, tarsi 
norint kuo greičiau nutraukti pokalbį – toks užslėptas abejin-
gumas būdingas žmonėms, kuriems tikriausiai nekils noro dar 
kartą susitikti ar sulaukti kokios žinios.

Toks pirmas prisiminimas įstrigo man atmintyje. Tą žodį 
girdžiu ir šiandien. „Vėliau!“

Užsimerkiu, ištariu tą žodį ir vėl atsiduriu italijoje. Prieš 
šitiek metų. Pėdinu medžiais apsodinta alėja, regiu jį išlipan-
tį iš taksi, matau plevėsuojančius melsvus marškinius, plačiai 
atlapotą apykaklę, saulės akinius, šiaudinę skrybėlę, daugy-
bę apnuoginto kūno. Staiga paspaudžia man ranką, paduoda 
kup rinę, iš bagažinės ištraukia lagaminą ir pasiteirauja, ar tėvas 
namie.

Galbūt tą akimirką toje vietoje viskas ir prasidėjo: marški-
niai, atraitotos rankovės, apvalaini kulnai, tai išsprūstantys iš 
nušiurusių espadrilių, tai vėl į jas įslystantys, troškimas išmė-
ginti įkaitusio žvyro takelį, vedantį link namo, kai kiekvienas 
žingsnis klauste klausia: Kuriuo keliu traukti į paplūdimį?

Šios vasaros svečias. dar vienas nuoboda.
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Tada beveik nesusimąstydamas, jau nusigręžęs nuo auto-
mobilio, pamojuoja atgalia laisva ranka ir kitam keleiviui, su 
kuriuo veikiausiai bus pasidalijęs kelionės iš stoties išlaidas, ne-
rūpestingai mesteli Vėliau! Nepridurdamas jokio vardo, nemė-
gindamas juokais nuglaistyti atsisveikinimo sąmyšio – nieko. 
Tik vienas žodis: skubotas, įžūlus ir tiesmukas  – daryk kaip 
išmanai, jam tai nė motais.

Tik pažiūrėk, tariau sau, štai kaip atėjus laikui atsisveikins 
su mumis. Stačiokišku atsainiu Vėliau!

O kol kas teks su juo taikstytis ilgas šešias savaites.
Jaučiausi visiškai įbaugintas. Toks nepasiekiamas tipas.
Tačiau pamažėle sugebėjau jį pamėgti. Nuo apskrito smakro 

iki apvalainų kulnų. O paskui, praslinkus kelioms dienoms, 
ėmiau nekęsti.

To paties žmogaus, kurio prašymas su pridėta nuotrauka 
prieš kelis mėnesius netikėtai išniro prieš akis ir žadėjo tučtuo-
jau užmegzti bendrystę.

k
Priimdami vasaromis pasisvečiuoti mano tėvai savotiškai 

padėdavo jauniems mokslininkams peržiūrėti rankraščius prieš 
paskelbiant visuomenei. Kas vasarą, šešioms savaitėms atlais-
vinęs miegamąjį, turėdavau persikraustyti į gretimą tolimesnį, 
gerokai ankštesnį kambarį, kadaise priklausiusį seneliui. Žie-
mą, kol gyvendavome mieste, tas kambarys virsdavo įrankių 
saugykla, sandėliuku ir palėpe, kurioje, pasak gandų, amžiams 
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užmigęs mano bendravardis senelis vis dar griežia dantimis. 
Neprivalėdami nieko sumokėti, tik kasdien kokią valandą 
padėdami tėvui tvarkyti korespondenciją ir įvairiausius doku-
mentus, vasarotojai įgydavo teisę naudotis namu ir iš esmės 
galėdavo daryti ką panorėję. Įnamiai tapdavo šeimos dalimi ir 
po maždaug penkiolikos šitokių metų buvome pripratę prie 
šūsnių atvirukų bei dovanų, atkeliaujančių ne tik Kalėdų lai-
kotarpiu, bet ir ištisus metus. Juos siųsdavo žmonės, visiškai 
atsidavę mūsų šeimai: atvykę į Europą, jie nukrypdavo nuo ke-
lionės maršruto, kad, kokiai dienai ar dviem užsukę į tašką B, 
nostalgiškai apkeliautų kadaise atrastas vieteles.

Valgant prie stalo neretai sėdėdavo dar du ar trys svečiai, 
kartais kaimynai ar giminaičiai, bendradarbiai, teisininkai ar 
gydytojai; kartais pakeliui į savo vasarnamius aplankyti tėvo 
užsukdavo turtingų ir įžymių asmenų. retsykiais valgomojo 
duris praverdavome net kokiai atsitiktinei turistų porelei, gir-
dėjusiai apie senąją vilą ir paprasčiausiai panūdusiai užsukti 
čionai pasižvalgyti. Pakviesti kartu pavalgyti ir paprašyti pa-
sipasakoti apie save, šie žmonės likdavo visiškai pakerėti, o 
paskutinę minutę šią naujieną sužinojusi mafalda patiekdavo 
kasdienio maisto. Privačiame gyvenime uždaras ir drovus tėvas 
labiausiai mėgdavo sulaukti itin anksti subrendusio, į žvaigž-
des kylančio kurios nors srities žinovo: tingią popietę po kelių 
neišvengiamų taurių rosatello atsisėdęs saulėkaitoje, su tokiu 
žmogumi šnekučiuodavosi keliomis kalbomis. Tą užduotį va-
dindavome pietų katorga – po kurio laiko mūsų pavyzdžiu pa-
sekdavo ir dauguma šešioms savaitėms apsistojusių svečių.
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k
Galbūt viskas prasidėjo netrukus po jo atvykimo, kai per 

vieną iš tų slogių priešpiečių jam sėdint greta netikėtai ding-
telėjo mintis, kad nepaisant lengvo įdegio, įgyto anksčiau tą 
vasarą trumpam apsilankius Sicilijoje, jo delnai tokios pat blyš-
kios ir švelnios spalvos, kaip ir retokai saulę išvystantys padai, 
kaklas bei vidinės dilbių pusės. Beveik šviesiai rausvi, blizgūs ir 
glotnūs tarytum driežo papilvė. Nekrentantys į akis, skaistūs, 
nesudiržę ir raustelėję, tarytum atleto veidas ar aušros gaisai 
aud ringą naktį. Tai apie jį bylojo šį tą, ko niekada nesusiprotė-
jau paklausti.

Galbūt viskas prasidėjo tomis ilgomis popiečių valandomis, 
kai visi vienais maudymosi drabužiais šmirinėdavo viduje arba 
dykinėdavo išsliūkinę į lauką. Tįsodavo, stumdami laiką, kol 
galų gale kam nors šaudavo į galvą pasiūlyti paplaukioti prie 
uolų. Giminaičiai, pusbroliai ir pusseserės, kaimynai, draugai, 
draugų draugai ir bendradarbiai ar paprasčiausiai bet kas, ne-
patingėjęs pasibelsti į vartus ir paprašyti leidimo pasinaudoti 
mūsų teniso kortu, – visi būdavo maloniai kviečiami padryb-
soti ir pasimaudyti, o ilgiau užsibuvusieji gaudavo leidimą pa-
sinaudoti svečių nameliu.

k
O gal viskas prasidėjo paplūdimyje. Arba teniso korte. 

Arba pačią pirmą dieną pirmąsyk išėjus pasivaikščioti, kai, 
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paprašytas aprodyti namą ir apylinkes, žingsnis po žingsnio 
sugebėjau jį išsivesti pro senutėlius geležinius kalvio nukaltus 
vartus ir nusigauti iki tolumoje plytinčios beribės dykynės, už 
kurios driekėsi apleisti geležinkelio bėgiai, kadaise jungę taš-
ką B su tašku N. „Ar čia kur nors esama apleistos geležinkelio 
stoties?“ – žvelgdamas pro saulės svilinamus medžius pasitei-
ravo jis, veikiausiai mėgindamas užduoti klausimą, deramą 
šeimininko sūnui. „Ne, stoties čia niekuomet nėra buvę. Papra-
šius traukinys tiesiog stabteldavo.“ Jis smalsavo apie traukinį; 
bėgiai atrodė tokie siauručiai. Čia važinėdavęs dviejų vagonų 
traukinys, pažymėtas karališkaisiais valdžios ženklais, paaiški-
nau. dabar jame apsigyvenę čigonai. Nuo tų laikų, kai mano 
mama, dar mergaitė, čia vasarodavo. Abu nuo bėgių nukeltus 
vagonus čigonai nusigabenę toliau nuo pašalinių akių. Ar no-
rėtų juos apžiūrėti? „Vėliau. Galbūt.“ mandagus abejingumas, 
tarsi pastebėjus uolų mano norą įsiteikti ne laiku ir ne vietoje: 
jis nedvejodamas be jokių užuolankų ėmė stumti mane kuo 
toliau nuo savęs.

Bet mane nutvilkė skausmas.
Užuot apžiūrėjęs vagonus, jis panūdo atsidaryti sąskaitą vie-

name iš taško B bankų, tada apsilankyti pas italę vertėją, kurią, 
leisdama jo knygą, buvo pasamdžiusi italų leidykla.

Nusprendžiau, kad galėtume važiuoti dviračiais.
Pokalbis ant ratų klostėsi nė kiek ne geriau nei traukiant 

pėsčiomis. Važiuodami stabtelėjome ko nors atsigerti. Bar-ta-
baccheria buvo visiškai tamsi ir tuščia. Savininkas plovė grin-
dis stipriu amoniako tirpalu. Strimgalviais sprukome laukan. 
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italinėje pušyje keletą kartų sugydo vienišas juodasis strazdas, 
tačiau jo giesmę kaipmat nustelbė cikadų tarškesys.

iš didelio butelio truktelėjęs geroką gurkšnį mineralinio 
vandens, padaviau jam, o paskui atsigėriau dar sykį. mažumėlę 
šliūkštelėjęs ant rankos, apsitryniau veidą ir šlapiais pirštais per-
sibraukiau plaukus. Vanduo buvo nebešaltas ir per mažai puto-
jantis, tad troškulys liko nenumalšintas.

Ką čia galima veikti?
Nieko. laukti vasaros pabaigos.
O tai ką veikti žiemą?
Besisukantis atsakymas privertė mane nusišypsoti. Pagavęs 

esmę jis tarė: „Tik nesakyk: laukti vasaros, ar ne?“
Nudžiugdavau, kai žmonės perskaitydavo mano mintis. Tą 

pietų katorgą jis perpras greičiau už ankstesnius vasarotojus.
– Tiesą sakant, žiemą ši vieta apniunka ir gerokai papilkėja. At-

vykstame čionai Kalėdoms. Kitu metu šis miestelis – vaiduoklis.
– O ką dar veiki per Kalėdas, be to, kad kepi kaštainius ir 

girsnoji egnogą?
Jis laidė erzinančius juokelius. Nusišypsojau, kaip ir prieš 

tai. Jis mane suprato. Nepasakė nieko. Abu nusijuokėme.
Jis pasiteiravo, kuo užsiimu. Žaidžiu tenisą. Plaukioju. Va-

karais išeinu pasižmonėti. Bėgioju. Transponuoju muziką. 
Skaitau.

Jis irgi bėgiojantis. Ankstyvais rytmečiais. Kur čia bėgioja-
ma? daugiausia promenada. Jeigu norėtų, galėčiau parodyti.

Kai ir vėl buvau bepamėgstąs jį, staiga rėžė tiesiai į akis: „Vė-
liau. Galbūt.“
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Skaitymą nugrūdau į sąrašo galą; įvertinęs jo parodytą už-
sispyrimą ir begėdišką elgesį, pamaniau, kad ir jo veiklos są-
raše skaitymas atsidurs paskutinėje vietoje. Po kelių valandų 
prisiminęs, kad neseniai baigė rašyti knygą apie Herakleitą, ir 
pagalvojęs, kad „skaitymas“ veikiausiai nebus nereikšminga jo 
gyvenimo dalis, sumojau turįs kaip nors sumaniai atsitrauk-
ti ir leisti jam suprasti, jog mano domėjimosi sritis – visiškai 
greta jį dominančių dalykų. Tačiau darėsi neramu, kad, norint 
susigrąžinti gerą vardą, prireiks ne puikaus kojų darbo. ir tik 
nemaloni nuojauta galiausiai padėjo susizgribti, kad ir dabar, 
ir tada, nerūpestingai šnekučiuojantis prie geležinkelio bėgių, 
aš visą laiką nesusimąstydamas ir net sau to neprisipažindamas 
jau mėginau – ir nesėkmingai – patraukti jį prie savęs.

O prieš iš tikrųjų pasiūlant – nes visiems svečiams labai pa-
tikdavo ši idėja – kartu nukakti į San džakomą ir užkopti į 
pačią varpinės, pravardžiuojamos „mirštu kaip noriu“, smailę, 
reikėjo geriau pasukti galvą, o ne tiesiog stypsoti neturint ga-
limybės atsitraukti. maniau, kad norint patraukti jį prie savęs 
pakaks užsivesti tenai ir leisti akimis aprėpti miestelio, jūros ir 
amžinybės vaizdą. Bet ne. Vėliau!

k
Nors galėjo prasidėti ir gerokai vėliau, negu manau. Visiškai 

nieko man nepastebint. Kažką užmatai, tačiau iš tiesų neišvys-
ti, o tas kažkas paslapčia lūkuriuoja. Arba pastebi, bet niekas 
netopteli, niekas „neužkabina“ ir dar nė nespėjus susigaudyti, 
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kad kažkas vyksta ir neduoda ramybės, tos šešios duotos sa-
vaitės jau būna beveik ištiksėjusios, o jis arba jau išvykęs, arba 
beišvažiuojantis. iš esmės lieka sukaupti jėgas ir susitaikyti su 
kažkuo, kas, ničnieko nenutuokiant, ne vieną savaitę brendo 
visiškai panosėje ir pasižymi visais simptomais to, ką esi pri-
verstas įvardyti žodžiu noriu. Turbūt paklausite, iš kur žinojau? 
Pamatęs atpažįstu geismą. ir vis dėlto šįsyk jis visiškai prasly-
do pro akis. dairiausi vylingos šypsenos, staiga nušviečiančios 
jo veidą kaskart perskaičius mano mintis. O iš tiesų tetroškau 
nuogybės, tiesiog nuogybės.

Trečią jo viešnagės dieną per vakarienę pajutau, kad spokso 
į mane, aiškinantį Haidno „Septynis paskutiniuosius Kristaus 
žodžius“, mano transponuotą kūrinį. Tais metais man sukako 
septyniolika. Prie stalo būdamas jauniausias, mažiausiai tikė-
jausi būti išgirstas, todėl turėjau įprotį vartodamas kuo mažiau 
žodžių perteikti kuo daugiau informacijos. Pildavau mintis 
greitakalbe, dėl to susidarydavo įspūdis, kad visuomet jaudi-
nuosi ir nukandu žodžius. Baigęs aiškinti transponaciją, iš kai-
rės pajutau kiaurai veriantį žvilgsnį. Suvirpėjau iš jaudulio. Tas 
žvilgsnis paglostė širdį. Nekilo abejonių, kad sudominau – pa-
tinku jam. Vadinasi, nebuvo taip sunku. Bet kai neskubėdamas 
pagaliau atsigręžiau į jo pusę, sutikau šaltą ledinį žvilgsnį – kaž-
ką išsyk priešiško ir sustiklėjusio, balansuojančio ties žiaurumo 
riba.

Pasijutau visiškai sužlugdytas. Už ką nusipelniau šito? Norė-
jau, kad jis vėl būtų malonus, kartu juoktųsi, kaip prieš keletą 
dienų ant apleistų geležinkelio bėgių arba tą pačią popietę, kai 
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aiškinau, jog taškas B – vienintelis italijos miestelis, kur corrie-
ra, Kristaus atvaizdu paženklintas regioninio maršruto auto-
busas, praūžia nė nestabtelėdamas. Atpažinęs aliuziją į Karlo 
levio* knygą, jis kaipmat nusikvatojo. džiaugiausi, kad mūsų 
mintys keliauja lygiagrečiai, kad beregint susigaudome, kokie 
žodžiai sukasi kito galvoje, bet, užgniaužti paskutinę akimirką, 
taip ir lieka neištarti.

regis, bus sunkiai sukalbamas kaimynas. Pamaniau, vertėtų 
nuo jo laikytis atokiai. Sumojau, kad buvau bepametąs galvą 
dėl jo rankų odos, krūtinės ir pėdų, niekada gyvenime nepa-
lietusių šiurkštaus paviršiaus. ir dėl akių, kurios, pažvelgusios 
kitu, švelnesniu, žvilgsniu, prilygdavo Prisikėlimo stebuklui. 
Niekada nepavykdavo įsistebeilyti pernelyg ilgai, nors tik ne-
atitraukdamas žvilgsnio galėdavai suprasti, kodėl nepavyksta 
užsispoksoti.

Tikriausiai atsakiau tokiu pat pagiežingu dėbtelėjimu.
Staiga mūsų pašnekesiai nuščiuvo dviem dienoms.
Vengėme susitikti ilgajame balkone, jungiančiame abiejų 

miegamuosius: tik burbtelėdavome pasilabindami, palinkėda-
vome labo ryto, užsimindavome apie puikų orą ir persimesda-
vome kokia lėkšta beprasmybe.

Paskui, nieko nepaaiškinus, santykiai atsinaujino.
Ar noriu šįryt pabėgioti? Ne, nelabai. Na, tuomet eime 

paplaukioti.

* Carlo levi, XX a. italų rašytojas, tapytojas, antifašistinio judėjimo veikė-
jas, parašęs atsiminimų knygą „Kristus sustojo Ebolyje“ (Cristo si è fermato 
a Eboli). (Čia ir toliau – vertėjos pastabos.)
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Šiandienė kančia priimant naują žmogų, toji ranka pasie-
kiama ir šalimais plevenanti viltis patirti didžiulę palaimą, tas 
negrabus sukiojimasis aplink žmones, kuriuos galiu neteisin-
gai suprasti ir kurių nenoriu prarasti, verčia gerai apmąstyti 
kiekvieną žingsnį; tas žūtbūtinis gudravimas su geidžiamais 
žmonėmis, kurių trokštu būti geidžiamas, tos mano paties pa-
sistatytos pertvaros, tarsi nuo pasaulio skiriančios ne vienos, 
o daugybė iš ryžių popieriaus pagamintų slankiojančių durų, 
tas nenumaldomas noras užšifruoti ir atskleisti tai, kas iš tiesų 
niekada nebuvo užkoduota,  – viskas prasidėjo tą vasarą, kai 
į mūsų namus įžengė Oliveris. Visa tai įpinta į kiekvieną tos 
vasaros hitą, į kiekvieną romaną, kurį skaičiau per jo viešnagę 
ir jam išvykus, jo esama visur – nuo karštą dieną kvepiančio 
rozmarino iki pašėlusio cikadų tarškesio popietę; užaugau su 
tais kvapais ir garsais, juos pažinojau visą ligtolinį gyvenimą, 
bet staiga, nuspalvintas tos vasaros įvykių, viskas atsigręžė prieš 
mane ir pasikeitė amžiams.

k
O gal viskas prasidėjo prabėgus pirmai jo viešnagės savaitei, 

kai nudžiugau supratęs, kad vis dar prisimena, kas aš toks, ir 
manęs neignoruoja, tad, traukdamas į sodą, galiu mėgautis pra-
banga praeiti pro šalį neapsimetinėdamas, jog nenutuokiu apie 
jo buvimą. Pirmą rytą pabėgioti išsiruošėme anksti – visą kelią 
iki taško B ir atgal. Kitą dieną anksti išėjome paplaukioti, o 
trečią vėl bėgiojome. Nesitvėriau džiaugsmu, skuosdamas palei 
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pienvežį, dar toli gražu nebaigusį apsukti savo rato. ir palei ba-
kalėjos krautuvę bei kepyklėlę, dar tik besirengiančias darbui. 
mėgavausi bėgiojimu pakrante ir promenada, kai aplinkui – nė 
gyvos dvasios, o mūsų namas atrodo panašus į tolimą miražą. 
džiaugiausi, kai greta statydavome kojas, kairę su kaire. Kai, 
sykiu palietę žemę, ant kranto palikdavome pėdų įspaudus. 
Troškau tenai sugrįžti ir paslapčia pastatyti savąją pėdą toje vie-
toje, kur Oliveris buvo palikęs žymę.

Tas bėgiojimo ir plaukiojimo kaitaliojimas buvo tapęs jo 
„rutina“ studijuojant aukštojoje mokykloje. Ar bėgioja per 
šabą? Pajuokavau. Jis bėgiojantis visuomet, net sunegalavęs; 
prireikus sportuotų ir atgulęs į lovą. Net vakarykščiai permie-
gojęs su nauju žmogumi ankstyvą rytą vis tiek išlėktų pabėgioti. 
Vienintelis atvejis, kai nesportavo, pasitaikė patyrus operaciją. 
Buvau pasižadėjęs niekada nekamantinėti, ką operavo, tačiau 
pasiteiravus atsakymas tvojo tarsi iš muzikinės dėžutės iššo-
kanti figūrėlė ir buvo palydėtas nieko gero nežadančia šypsena. 
„Vėliau.“

Gal pernelyg sunkiai gaudydamas kvapą nenorėjo leistis į 
ilgas šnekas, gal norėjo sutelkti mintis į plaukiojimą ar bėgio-
jimą. O gal savaip ragino ir mane padaryti tą patį – visiškai be 
jokių blogų kėslų.

Pačiais netikėčiausiais momentais staiga tarp mūsų atsivė-
rusioje prarajoje kaipmat pajusdavau kažką šiurpinančio ir at-
stumiančio. Susidarė mažne toks įspūdis, kad jis tai daro tyčia: 
leidžia man aptingti, dar labiau išglebti, o tada vienu ypu nu-
traukia visas mintis apie įsivaizduojamą bičiulystę.
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Visuomet atsakydavo tuo pačiu plieniniu žvilgsniu. Vieną 
dieną, kai sodo gale palei baseiną prisėdęs prie to, kas buvo tapę 
„mano stalu“, mokiausi groti gitara, o jis gulėjo šalimais išsitiesęs 
ant žolės, kaipmat atpažinau tą žvilgsnį. Spoksojo į mane, susitel-
kusį į postygį, o kai staiga pakėliau akis pažiūrėti, ar patinka tai, 
ką groju, vėl išvydau tą patį žvilgsnį: veriantį, žiaurų tarsi spin-
dintys ašmenys. Vos aukai jį išvydus, akimirksniu nugręžė akis. 
ir vangiai šyptelėjo, tarsi sakydamas: Dabar tai slėpti beprasmiška.

laikykis nuo jo atokiai.
Turbūt pastebėjęs mano suglumimą ir stengdamasis pasige-

rinti, ėmė klausinėti apie gitarą. Elgdamasis pernelyg apdairiai, 
negalėjau atlapaširdiškai atsakinėti į klausimus. O girdėdamas, 
kaip mėginu suregzti atsakymą, jis ėmė įtarinėti, kad padėtis gal-
būt blogesnė, negu parodau. „Nekvaršink sau galvos aiškinimais. 
Tiesiog pagrok dar sykį.“ – „Bet maniau, jog negali to pakęsti.“ – 
„Negaliu pakęsti? iš kur ištraukei?“ Kurį laiką svaidėmės bepras-
miškais prieštaravimais. „Gal gali tiesiog pagroti dar sykį.“ – „Tą 
patį?“ – „Tą patį.“

Palikęs pravirą didįjį langą, nupėdinau į svetainę, kad išgirstų, 
kaip groju pianinu. Pusę kelio sekęs įkandin, pasirėmė ant medi-
nio lango rėmo ir kurį laiką klausėsi.

– Pakeitei. Čia ne tas pats. Ką padarei?
– Tiesiog pagrojau taip, kaip būtų grojęs listas, jeigu būtų 

prikišęs pirštus.
– Tiesiog pagrok darsyk. Labai prašau.
man patiko žiūrėti, kaip jis vaidina susierzinusį. Todėl dar 

kartą pradėjau groti kūrinį.
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Vadink mane savo vardu

Po kurio laiko: „Negaliu patikėti, kad ir vėl pakeitei.“
– Na, nedaug. Taip būtų sugrojęs Buzonis, jeigu būtų atme-

tęs listo variantą.
– Ar negali tiesiog sugroti Bacho taip, kaip parašė Bachas?
– Bet Bachas to kūrinio niekada nerašė gitarai. Galbūt nie-

kada nerašė jo ir klavesinui. Tiesą sakant, nė nesame įsitikinę, 
kad jį apskritai sukūrė Bachas.

– išmesk iš galvos tą mano klausimą.
– Gerai, gerai. Nėra reikalo šitaip nerimastauti, – pasakiau. 

Atėjo mano eilė apsimesti, kad nesu linkęs pritarti. – Čia mano 
transponuotas Bachas. Be Buzonio ir listo. labai jauno Bacho 
kūrinys, dedikuotas broliui.

Puikiai žinojau, kuri kūrinio frazė užgavo jo sielos stygas pir-
mą sykį; kaskart grodamas nusiųsdavau ją kaip nedidelę dova-
nėlę, nes iš tikrųjų toji jam skirta atkarpa būdavo tarsi ženklas 
manyje slypinčio kažko labai gražaus: nereikia būti genijumi, kad 
šitą suprastum, ir tai privertė įterpti ilgoką kadenciją. Tik jam.

Flirtavome – ir tuos ženklus jis tikriausiai atpažino gerokai 
anksčiau už mane.

k
Vėliau tą vakarą dienoraštyje parašiau: Sutirštinau spalvas sa-

kydamas, kad manau, jog negali to kūrinio pakęsti. Štai ką norė-
jau pasakyti: maniau, kad neapkenti manęs. Vyliausi, kad įtikinsi 
mąstyti priešingai – kurį laiką taip ir buvo. Kodėl tuo netikėsiu 
rytoj rytą?


