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Jotvingių giesmės

Pranas su žmona gyveno mieste, dideliame cementiniame 
name. Ten buvo daug tokių pačių namų, kelios panašios 

parduotuvės. Bet į bažnyčią jie eidavo per visą miestą, į kitą 
pakraštį. Ten, už aukštos balto mūro tvoros, buvo jų maža baž
nytėlė.

Kartą rytą Pranas atsikėlė, jau likęs vienas namuose, ir gra
žiau pasirėdęs išėjo į savo seną darbą. Norėjo sutikti buvusių 
draugų, pasišnekėti apie bet ką.

Tačiau kieme susivokė, kad sekmadienis, darbe nieko 
neras. O raktą palikęs viduj ir duris užtrenkęs. Tai nuėjo per 
visą miestą, nes autobusai kažkodėl nevažinėjo, į judviejų 
bažnyčią.

Šventoriuje giedojo būrelis keistokai senoviškai apsiren
gusių žmonių, vyrų ir moterų. Ansamblis, pamanė Pranas. Jie 
giedojo bemaž nesuprantama kalba, ir vienas pasakė: mes va
dinamės „Jotvingiai“.

Bažnyčioj ėjo pamaldos, Pranas pamatė žmoną ir priklau
pė, ir pasimeldė greta. Bet iš bažnyčios išėjo vėl vienas, žmo
nos nebuvo. Šventoriuj tebegiedojo ta pačia, bemaž nesupran
tama kalba.

Pranas kaip visada pasuko į kairę, kur autobuso stotelė, 
kad parvežtų namo. Tik autobuso vis nebuvo ir nebuvo. Pri
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sirinkdavo kiek keleivių ir nesulaukę išsiskirstydavo, o jis vis 
stovėjo vienas.

Žiūri, ateina tie jotvingiai, vyrai ir moterys, kai kurios lyg 
su kanklėmis, ansamblis! Ir tada atvažiavo autobusas. Mažes
nis, geltonas, kitoks negu paprastai.

Pranas paabejojo, ar jam lipti, bet jau tiek buvo pralaukęs, 
o tie ėmė kviesti: važiuojam, pavešim!

Ir Pranas įlipo, ir nuvažiavo su jais kartu.
Tačiau tas autobusėlis netrukus pasuko kitur, negu vežda

vo tikras autobusas arba troleibusas. Jau siauresnės gatvelės be 
jokių vielų vedė jį kažkokiais kalneliais miškeliais, pro kai kada 
matomus nedidelių namelių tarsi grybų susitelkimus, kol ir tų 
vis rečiau pasitaikydavo.

– Velnias, kaip reikės grįžti? – susirūpino Pranas.
Tačiau velnias nepasirodė, priešingai, autobusėlyje sėdėjo 

gana malonūs „jotvingiai“, tikri ar pasivadinę, ir linksmai šne
kučiavosi kažkokia beveik suprantama kalba. Kartais vis pa
dainuodavo. Pranas jiems tarsi nerūpėjo, tegul būna, bet jis ir 
nepastebėjo, kad kaip nors šnairuotų.

Taip važiavo gana ilgai, po truputį vis kildami aukštyn 
kalneliais. Toli reikės eiti atgal, mąstė Pranas. Ir dar pamanė, 
kad kai išlips, reikėtų tuoj rasti telefoną ir paskambinti žmo
nai, kuri turbūt labai rūpinasi. Kas atsitiko, kur tas Pranelis vėl 
prapuolė, o gal paklydo?

Jam jau buvo porą kartų taip atsitikę, kad negalėjo rasti 
namų, kol koks nors pažįstamas parvesdavo.

Čia buvo lyg ir daug pažįstamų, bet nė vienas nepaklausė, 
gal tau ko reikia. Tik jų dainose Pranas ėmė jau skirti žodžius, 
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kaip antai „ladavėlia“, „ritobaro“, ir stengėsi prisiminti, ką jie 
reiškia.

Galų gale atvažiavo visi prie sodybos aukštoj, smėlėtoj, 
pušynu apaugusioj kalvoj. Sodybą juosė tvora su vartais, prie 
kurių autobusas ir sustojo.

Kieme telkėsi daug, matyt, jau anksčiau atvažiavusių žmo
nių – vyrų ir moterų. Apsirengę panašiai į Prano bendrake
leivius. Vaikų nedaug, o senelių daugiausia, jie atrodė žvalūs 
ir patenkinti. Skambėjo dainavimas ir kanklės, dalis išėjo pro 
vartus linksmai pasitikti atvykėlių, lyg tie būtų jau paskutiniai, 
kurių dar laukta.

– Sekta, sektantai, – pasakė sau Pranas, pakeitęs ankstesnį 
manymą, jog tai ansamblis. Nutarė pernelyg nesigretinti, kad 
anie, irgi jotvingiai, nepamanytų jau ir prisivilioję. O mintimis 
žaibiškai apibėgo apylinkę, bet niekur nebuvo jokios telefono 
būdelės.

Atvykę suėjo vidun, o Pranas tebestovėjo atsirėmęs į aukš
tus vartus, – matykit, aš savarankiškas, tuoj eisiu sau.

Bet kai pagalvojo išties – gal eiti, pajuto gailestį. Ir tos 
kompanijos, prie kurios jau tiek būta, ir savęs paties. Kur tu 
čia, žmogau, eisi, kur benueisi?

Tad ir įslinko vidun, į tą namą, ir atsisėdo prie kitų ant suo
lo, ir gavo galų gale kaušą alaus, ir su visais dainavo. Žinojo, 
kad ne bet kokias traukia, o jotvingių dainas.
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Užrakintas sandėliukas

Jie buvo keista pora, gyvenusi aukštu žemiau. Tiesą sakant, 
pirmame aukšte, o aš gyvenau antrame. Matydavau juos 

bemaž kas dieną, tai kur išeinančius, tai vėl pareinančius. Iš 
tolo jie man atrodydavo jauni, vyras panašus į studentą, o ji 
dar kiek jaunesnė. Ypač kad ji vilkėdavo balta šilko suknele, 
panašia į nuotakos. Taip jie man atrodydavo gan ilgą laiką, ko 
gera, metų metais, kol vieną sykį susidūrėme iš arčiau ir pasi
kalbėjome.

Tą kartą Studentas buvo jau pusamžis vyras, tiesa, ji – vis 
vien to nenusakomo amžiaus, kurio nė nereikia mėginti atspė
ti. Graži, patraukli, pakankamai jauna, ir tiek.

Tačiau jie jaudinosi, laikydami rankose tą baltojo šilko 
suk nelę. Ypač jaudinosi ji, Studentas ramino.

– Kur mūsų mergaitė, kur ji dingo, – guodėsi jaunoji ar 
gana jauna moteriškė, akys buvo pilnos ašarų, ir ji spaudė suk
nelę prie krūtinės. Taip, lyg būtų parsinešusi ją iš kapinių.

Žinoma, niekas neparsineša įkapių, bet man kažkodėl pa
sirodė kaip tik taip. Aš irgi ėmiausi raminti, nes man abiejų 
labai pagailo.

– Ji bus kur nors išėjusi, ji nepražuvo, nieko baisaus ne
atsitiko, tikėkite, – maždaug taip kalbėjau abiem, ypač jai. 
Studentas buvo jau ir pražilęs, aplink jo akis mačiau raukš
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lių, kurių atsiranda nuo skaitymo. – Žiūrėkit, ji paliko tik 
suknelę, o baltinių tai nėra. Reiškia, ji išėjo vienais balti
niais, bet niekas nepagrobė ir nenužudė, ji išėjo pati, tad 
pati ir pareis.

Moteris klausėsi nepatikliai, bet jau nebekūkčiojo. Užtat 
vyras ją glaudė tartum būtų dvasiškai sutvirtėjęs nuo mano 
anokių logiškų žodžių. Glaudė stipriai ir meiliai, norėdamas 
perlieti jai savo atsirandantį tikėjimą tiesiog fiziškai iš krūtinės 
(keista, nebeatsimenu, kokios spalvos buvo jo marškiniai) į tą 
graudžiai nusvirusį petį. Galva jos tebebuvo taipgi nusvirusi, 
tik ašarotas žvilgsnis jau ėmė atitrūkti nuo baltosios šilko suk
nelės, kurią tebelaikė spausdama rankose.

– Kur ji, kur ji, – vis dar tyliai kuždėjo lūpos.
– Svarbu, kad ji yra ir pareis, – tvirtinau net pats įsitikinęs, 

nebe vien iš užuojautos, ir čia man Studentas netikėtai atėjo į 
pagalbą.

– Nurimk, – pasakė jis. – Vis viena praeis metai, dešimt
mečiai, šimtmečiai, ir visa, kas dabar mums nutiko, atrodys tik 
sapnas.

Aš tegalėjau vien patvirtinti.
– Taip, iš tiesų, ponia, kaip tik taip ir būna, – kalbėjau, – 

ne sykį esu galvojęs (aš taip jai kalbėjau), kai nuklystu min
timis į praeitį, kad kas nors tikrai yra buvę, kol paskui vėl 
suabejodavau, ar nesu to kada seniai sapnavęs. Ypač kai su
sapnuoji dalykus pakartotinai, tada ir sapne žinai pabudęs, 
kad štai sapnavai nebe pirmąsyk, o prisimindamas. Taigi 
kokį nors tikrovėje buvusį įvykį. Kiti sako, kad šiuo būdu 
atsitinka prisiminti ir tokių nebūtų dalykų, jog nebent iš 
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anksčiau gyvento gyvenimo, dar prieš persikūnijimą. Bet 
aš taip nemanau. Esu realistas ir žinau, kad viskas tikra ir 
viskas dabar. Taigi žinokite ir tamstos, kad esate ir būsite, ir 
ne vien sugrįšite sapnais ar sapnuose ką prisimindami į savo 
praeitį, bet praeities visai nėra, viskas yra visą laiką. Tik ste
biesi, o kartais žaviesi, kiek daug visokių regėjimų turi, kai 
pavartai sudulkėjusią lentynoje savo gyvenimo knygelę. Be 
to, čia ir galimybė praversti, praleisti negražius puslapius, 
net ir mažiau reikšmingus, kol galų gale lieka vien puslapiai 
apie meilę.

Jiedu visai nurimo, kol aš taip kalbėjau, nes kalbėjau, galų 
gale, ir nebe jiems, o atsakydamas pats sau, tiesiog išsiaiškin
damas, galų gale, kai kurias gyvenimo ir sapnų keistybes.

Kalbėjomės tame bendrame priebuty – pirmajame aukš
te, – ir jie nuėjo, galų gale, į savo mažąjį pusantro kambario 
butą, kuriame buvo ilgai gyvenę. Ir aš sugrįžau savęsp, aukš
tyn. Dar ilgai galvojau apie tą dingusią mergaitę ir jos paliktą 
baltą suknelę, tarsi nuotakos.

O kai kitą dieną nusileidau žemyn, kaip visada išeidamas 
kas rytą pasivaikščioti ir nusipirkti laikraščio, turėjau nustebti 
kaip niekad. Jų butas buvo dingęs. Durys iš koridoriaus buvo 
visai kitos, ir tiesiog visai aiškiai mačiau, kad toje vietoje tebu
vo viso labo senas užrakintas sandėliukas.

Dar instinktyviai pakėliau ranką pasibelsti ir pasiklausti, 
kas čia dabar atsitiko, kai akys atsirėmė į geležinę įkypai nu
leistą štangą ir spyną, aptrauktą nebegyvo voro tinklo liekano
mis, tad susilaikiau nė nebeldęs.

Iš tiesų, kokia prasmė?
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Tą suvokiau paprastai ir aiškiai, nes tokį būtent mačiau 
įvykusį faktą. Su faktais nepasiginčysi, juolab kai sapnuoji. Bet 
visą istoriją nutariau kam nors papasakoti. Kaip matote, bent 
šį savo nutarimą įvykdžiau. Dabar einu laikraščio.

Sudie.
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Erlicko stiliumi

Valdžia tik taško, tik taško milijonus litų! Ir vis, broliai, 
daugiskaitoje.

O, kad nors vienu vargingu milijonuku mane proletarą ap
tėkštų...

Tada gal balsuočiau.
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Batai eina

Vienas pamatęs, kad jo batai patys eina, imtų klykti iš 
siaubo.

Kitas rimtai susidomėtų. Ė, tai reiškinys, vertas tirti Ko
misijoje.

Trečias pasiųstų juos... atgal į batų dėžę.
Išvada:
Yra labai skirtingų batų. Pliuralizmas, ypač pabjurusį ru

denį.


