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Grigorijus Kanovičius – vienas žymiausių ir produktyviausių 
šiuolaikinių žydų rašytojų, Lietuvos nacionalinės ir Izraelio 
rašytojų sąjungos premijų laureatas, Rusijos Bookerio premijos 
 nominantas, jo kūryba išversta į 13 pasaulio kalbų, bendras jo 
knygų tiražas viršija milijoną egzempliorių. Rašo rusiškai ir lie
tuviškai. Nuo 1993 m. gyvena Izraelyje. Tarptautinį pripažinimą 
rašytojui pelnė trilogija „Žvakės vėjyje“, kurioje vaizduojamas 
 Lietuvos žydų likimas prieškariu ir per Antrąjį pasaulinį karą. 
Iš viso G. Kanovičius parašė 11 romanų, kurie sudaro savotišką 
Lie tuvos žydų gyvenimo sagą nuo XVIII a. iki mūsų dienų. 

Naujausias kūrinys „Miestelio romansas“ – prisiminimų 
romanas, kuriame  pasakojama, kaip 1920–1941 m. istorija keitė 
Lietuvos miestelių gyventojų likimus.
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O, žydų motina! Tu iškentėjai tiek vargų!
Nėra geresnės pasauly – tiktai tu.

Iš žydų liaudies dainos
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1

Jau seniai ketinau parašyti apie mamą, vedamas to džiugaus įkarš-
čio, neįpareigojančiai išsamiai, kaip ir dera prisiminti savo tėvus – 
pačius artimiausius ir brangiausius žmones. Tačiau, savo gėdai, šio 
doro ketinimo ligi šiol neįvykdžiau – vis atidėdavau arba rašiau 
priešokiais, lyg tarp kitko, apsiribodamas atskirais epizodais pa-
sakojimuose apie kraštiečius ir giminaičius. Norėdamas kiek nors 
sušvelninti vis didėjantį kaltės jausmą, aš staiga susizgribdavau ir 
imdavau kažką dėlioti net sapnuose, bet visus susapnuotus, kaip 
man atrodė, tinkamus žodžius nubudus negailestingai nutrindavo 
už lango brėkštantis rytas. Ir štai dabar, beveik nugyvenęs amžių, 
vis dėlto nusprendžiau, kad toliau atidėlioti neturiu teisės ir kad 
reikia ne graužti save, o paskubėti ir bent iš dalies atpirkti kaltę 
mamai – juk, neduok Dieve, galiu ir nespėti…
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Ryžtis tai pasiryžau, tačiau perkratydamas blankstančioje at-
mintyje viską, ką sužinojau apie mamą iki jos per ankstyvos mirties, 
nelabai aiškiai įsivaizdavau, nuo ko, tiesą sakant, turėčiau pradėti. 
Dar prieš imdamasis rašyti suvokiau, kad mano pasakojimas nebus 
nei nuoseklus, nei išsamus, nes ir visas mamos gyvenimas nebuvo 
ramus ir tolygus.

Turbūt, pagalvojau, geriausia pradėti nuo tų senų laikų, kai 
manęs dar nebuvo šiame pasaulyje, nuo tos ligi šiol taip ir neį-
mintos mįslės, kaip vis dėlto mamai pavyko tapti mano valdingos 
ir priekabios senelės Rachelės Dudak-Kanovič, kurios prisibijojo 
net miestelio vyrai, marčia. Ne veltui jai prigijo miestelio gydy-
tojo Icchako Bliumenfeldo lengva ranka duota keista ir baugoka 
pravardė – Rocha-Samuraj. 

Senelė Rocha laikė savo sūnų Šleimkę – Saliamoną – mažutė-
lio kaip siuvėjo smeigtukas neaprėpiamoje visatoje pasimetusio 
Jonavos miestelio gražiausiu ir geidžiamiausiu jaunikiu ir saugojo 
jį nuo pražūtingos klaidos. Jos įsitikinimu, tokio gražuolio ne-
matė ne tik Jonava, bet ir visa Lietuva – nuo sienos su Latvija iki 
nedraugingos Lenkijos, iš kur nežinia kaip vis imdavo ir užklys-
davo į valdžiai paklusnią Jonavą neprašytų svečių – laisvamanių 
chasidų juodais ilgaskverniais lapserdakais. Nedarniais balsais jie 
traukdavo maldų giesmes, o jų miklios tarsi gutaperčinės kojos rai-
tydavo ant miestelio grindinio nematytus šiuose kraštuose šokių 
zigzagus Viešpaties, paliepusio visai Izraelio genčiai nepaliaujamai 
gausėti ir daugintis, šlovei. 

Iš mamos, kuri mėgo nuolat grįžti į savo tolimą ir kone prama-
nytą jaunystę ir kur buvus, kur nebuvus šmurkštelėti į praeitį tarsi 
voverė į jaukią drevę, prisiminimų ir pavėluotų prisipažinimų lyg 
iš skiaučių susiklostė mano gruoblėtas pasakojimas. Jis prasideda 
nuo sudėtingų netrokštamos Chenkos Dudak santykių su mano 
senele Rocha ir aplinkybių, susijusių su mamos vedybomis bei 
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mano atsiradimu šiame pasaulyje. Kaip tik nuo jų, pagalvojau, ir 
reikėtų pradėti.

– Gal tu, Dovydai, numanai, kur vakarais pradingsta mūsų bran-
giausias sūnelis Šleimelė? – neslėpdama susirūpinimo tardė senelė 
Rocha savo rūstų kaip vėlyvas Lietuvos ruduo vyrą Dovydą, palin-
kusį prie batsiuvio kurpalio.

Susimąstęs Dovydas pakedeno savo menką rudą barzdelę ir 
abejingai, tarsi kambaryje, be jo, nebūtų jokių gyvų padarų, toliau 
durstė yla kažkieno panešioto bato nosį. Kaip paprastai, jis vengė 
atsakyti į klausimus, kurie neturėjo nieko bendra su jo amatu, o 
jeigu jau teikdavosi, tai tik savo liūdnų ašarojančių akių žvilgsniu 
ar galvos linktelėjimu.

– Tai ko tyli? Argi Šleimkė ne tavo sūnus?
Rudens liūdesio senelio akyse nė kiek nesumažėjo, bet už aki-

nių nublukusiais raginiais rėmeliais stiklų sušvito šykštus šypse-
nos spindulėlis.

Dovydas žodžių vėjais nelaidė. Yla ir plaktuku uždirbtų pinigų, 
tikino jis, nevalia slėpti nuo žmonos, – privalai atiduoti viską sulig 
centu. Bet žodžių? Kam rūpi žodžiai? Dėl jų vien nesusipratimai 
ir nemalonumai. Pasakai savo artimam tiesą, o jis ne tik nepadė-
kos, bet, žiūrėk, dar supyks ir duos rankoms valią. O jei sumeluosi, 
tai savo melu pats sau į širdį prispjausi. Geriausia tylėti. Viešpats 
aukštybėse ne veltui tyli prikandęs liežuvį. Ir mums, nusidėjėliams, 
liepia liežuvį už dantų laikyti – vis tiek viskam pasakyti žodžių 
neužteks! Jeigu jau imti pavyzdį, tai iš Jo, o ne iš mūsų kaimynės 
Taibės, kuri kiaurą dieną burnos nesučiaupia.

– Tu, Rocha, pamankštink smegenėles – kas būtų, jeigu Aukš-
čiausiasis kasdien atsakinėtų į visus užduodamus klausimus? Vien 
mūsų Taibė jį iš proto išvestų!

– Tu jau visai nupušai, senas kelme! – širdo Rocha. – Kuo čia 
dėtas Viešpats? Aš tavęs ne apie Jį klausiu. Kad Aukščiausiasis 
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gyvena danguje ir kad Jis ne plepys, žinau ir be tavo kalbų. Vieš-
pats sėdi savo namuose, auksiniame soste, apsuptas angelų ir che-
rubinų, maloniai jų kalbinamas, ir dar akies krašteliu visus mus, 
nuodėminguosius, sužiūri, – ar ne per daug savo neprotingais 
darbais teršiam Jo kūrinį – žemę? Naktį Dangiškasis Tėvas po 
miestelį su mergom nesišlaisto ir patamsiais Vilijos pakrantėse 
nesilaižo. Palik Jį ramybėje. Jis per dieną pavargsta ne mažiau nei 
batsiuvys. Verčiau pasakyk, kur nusidangino mūsų brangiausia-
sis sūnelis Šleimelė?

Mama su įkvėpimu užsidegusi pasakodavo apie anytos mono-
logus, apie šešurą ir nuo tų nesibaigiančių apsižodžiavimų, pagar-
dintų sąmojingomis smulkmenomis ir juokeliais, tarsi atitirpdavo 
nuo karo metų stingulio bei negandų, pajaunėdavo akyse. Ji tar-
tum persikeldavo iš čia, iš nuniokoto Vilniaus, į tą paklydusią kaip 
smeigtukas visatoje jaukią Jonavą, ant krantų vandeningos Vilijos, 
tyliu čiurlenimu palaiminusios ne vieną įsimylėjėlių porelę.

– Ar tau, gudročiau, niekada neatėjo į galvą, kad tavo sūnelis 
gali vieną gražią dieną atvesti į namus šviesiagymę goję su kryže-
liu ant krūtinės? Atves savo gražuolę, pastums alkūne prie tavęs 
ir išdroš: „Susipažink, tėvuk, – čia Morta (arba Antanina). Ir pa-
laimink!“ Ir ką tada mudu darysim? Palaiminsim? Išvarysim? Ar 
kartu su jo broliais Motlu ir Aiziku ir jo sesėmis Lėja ir Chava ke-
liausim į bažnyčią pas tavo seną klientą kleboną Vaitkų? Kunigas 
juos mūsų akivaizdoje sutuoks, pakrapnos jaunuosius šventintu 
vandenėliu, o mes jo ir parapijiečių paprašysim atleisti už tai, kad 
mes, bjaurybės žydai, kitados senovėj geležinėm vinim, kurių dar 
nepardavinėjo ir nenaudojo, prikalėm ir nukryžiavom jų gerąjį 
Dievulį Jėzų?

Savo žmonelės grasinimų Dovydas išklausydavo ramiai ir kone 
abejingai. Nei gojės, nei žydės jo seniai nedomino. Kiauras dienas 
palenkęs savo pailgą galvą su ant pakaušio spindinčiu ovaliu plikės 
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ežerėliu ir apžėlusią reta ruda augalija, jis mąstė apie svetimų batų 
užkulnius, padus, dervasiūlį, odos kainas, apie kankinantį bjaurų 
kosulį. Norėdamas nuraminti savo degią kaip parakas žmoną, se-
nelis sunkiai išsiropštė iš patogaus tylos užkampio ir įsidrąsinęs 
tarė:

– Kiekvienas normalus jo amžiaus vyras pagal gamtos įstatymus, 
Rocha, turi susirasti tą, kurios ieško. Antraip kaip mes veistumės ir 
daugintumės? Kartais antrosios pusės paieškos užtrunka. O būna, 
kad iškart pasiseka. 

Patenkintas dėl stojusios tylos, jis iš lėto nuvalė į sulopytą pri-
juostę nusmailintą ylą ir pridūrė:

– Aš tave radau iškart, ilgai neieškojęs, nors apie mane sukosi oi 
kiek daug visokių! Akys raibo. Ras ir mūsų sūnelis savo Rachelę. 
Nuo šito reikalo nė sargas su kuoka neapsaugos! 

– Nuo kokio reikalo?
– Na, šito… bučinių ir kitko… – sutriko jis. Kitaip nei jo nirši pa-

purška žmona, iš kurios gerklės lyg vapsvų spiečius lėkdavo burno-
jimas, prakeiksmai ar blevyzgos, senelio Dovydo kalba buvo švari 
ir tyra kaip velykinė šlikė. Jis niekada nepiktžodžiavo, nes nuo to, 
kaip sakydavo visiems nepraustaburniams klientams, žmogaus 
sieloje dagių priželia. – Ar tu jau pamiršai, kaip mes… su tavim 
iki aušros… po Vilijos tiltu… pavasarį ant žolės. Tikrai nepamirš-
tamas malonumas. Trumpiau tariant, prisimink, kad ir mes ne-
kaltai kūniškai glaustėmės.

– Kaip tau ne gėda! – pasipiktino senelė. – Kūniškai glaustė-
mės! Tfu!

– Tiesą kalbėti ne gėda, – atlyžo senelis. – Tavo anyta, mano ve-
lionė mama, tavęs, Rochele, irgi į marčias nenorėjo. Oi kaip neno-
rėjo. Tu atseit ir pikta kaip žiežula, ir žema, ir krūtinė tavo plokščia, 
kūdikiui maitinti netinkama, ir ant veido apgamas didumo sulig 
prisirpusia uoga, ir užpakalis atsikišęs.
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Jis kone paspringo nuo žodžių gausos ir nutilo. Kad ir kiek lie-
žuviu malsi, Rochos vis tiek nepakeisi. Ne apie batsiuvio dukrą 
savo sūnui svajojo jo numylėtoji – apie princesę, Rotšildo tolimą 
giminaitę, blogiausiu atveju – apie Jonavos malūnininko Mende-
lio Vasermano turto paveldėtoją Zlatą ar mūsų vaistininko Notos 
Levito podukrą Chaną, kad šis Rochai, kankinamai tuzino įvai-
riausių ligų, parduotų vaistus su nuolaida…

Kiekvieną mielą dieną šie juokingi, gildantys prisiminimai apie 
praėjusius laikus tarsi rūko debesėliai tvyrojo mūsų komunali-
niame bute generalisimo Stalino prospekte, į kurį Vilniaus vykdo-
masis komitetas vienu mostu įkėlė tris skirtingas vargetų šeimas, 
grįžusias iš niūrios svetimos žemės į tėvynę. Vakarais sugrįžėliai į 
valias mėgaudavosi prisiminimais apie prieškario gyvenimą, trauk-
dami iš atminties tai, kas stūmė į šoną jų slogius išgyvenimus ir 
naują, kasdien didėjantį ir stiprėjantį nerimą ir baimę. Nuo tuščių, 
paskubomis perdažytų sienų, ant kurių nebuvo nei paveikslų, nei 
veidrodžių, regis, tuntais į kambarį leisdavosi per karą be žinios 
dingę artimieji ir kaimynai. Iš visų kampų, priverstų neišpakuotų 
ryšulių ir maišų, iš per stebuklą išlikusių šeimos albumų ir pa-
geltusių nuotraukų lyg iš sušaudymo griovių ir duobių būreliais 
bei pavieniui į dienos šviesą išnirdavo nužudyti tėvai ir motinos, 
broliai ir seserys. Mirusieji skubėdavo į ilgai lauktą susitikimą su 
išlikusiais giminėmis, su tais, kurie per stebuklą išgyveno sveti-
mame krašte. Čia keistai susipindavo įvairūs likimai, neišsenkan-
tis sielvartas ir neišsipildžiusios viltys, susitikdavo praeitis ir ši 
diena, žadanti naujų netikėtų išmėginimų ir kartu sklidina žiau-
rių nelauktų pavojų. Ir vis dėlto šios įtraukiančios praeities, kuri 
žydo sielai nuo amžių buvo nusiraminimo ir paguodos šaltinis, 
buvo kur kas daugiau nei neaiškios ateities. Visi mūsų benderio 
gyventojai su džiugia nekantra grimzdavo į praeitį lyg į vasaros 
saulės sušildytą Viliją, kuri ir toliau ramiai tekėjo jų išdraskytoje, 
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negrįžtamų praradimų iškankintoje atmintyje ir kvietė į savo krū-
mais apžėlusias pakrantes – jų pirmųjų pasimatymų ir pirmosios 
meilės krantus. 

Vakarais generalisimo Stalino prospekto kieme prie bendro stalo 
susėsdavo prisiminimuose atgijusios abi mano senelės ir seneliai, 
visos tetos ir dėdės, o kartu su jais – ir visi į nebūtį išėję kraštiečiai 
ir kaimynai. Jų balsai, kalbos maniera, kurią mielai kartodavo ir 
atkurdavo nenustygstanti mano mama, skambėjo tarsi tolimas 
aidas ir dažnai, būdavo, netildavo iki pat aušros. 

Mama mikliai tarsi laikrodį nuolat atsukdavo laiką atgal, kad 
atsidurtų kuo toliau nuo įšalusių aūlų, išsibarsčiusių bekraštėje 
Kazachijos stepėje, kiaurai smelkiamoje alkanų šakalų staugimo, 
nuo apneštos nuodingomis anglių dulkėmis Užuralės, nuo svetimo 
susigūžusio Vilniaus. 

„Žmogus gyvas tol, kol prisimena tai, ko niekada neturi pa-
miršti“, – mėgdavo sakyti mama.

– Tu be reikalo jaudiniesi. Tavo mylimiausiasis pats susipras, 
kokia antroji pusė jam reikalinga. – Kažkur iš toli mamos – sa-
viveiklinės aktorės! – balsu atbanguoja prikimęs senelio balsas 
ir aukštas, ugningas senelės Rochos, kuri jį nuolat kankino savo 
baimėmis ir kurios jis prisibijojo, altas. 

– Šleimelė – mėmė. Jį bet kuri merga gali pašvilpaudama apvy-
nioti aplink pirštą. Gerai, jeigu paklius padori, iš geros šeimos, o 
ne pasileidėlė, kuri, ko gera, dar ir mergvaikiu apdovanos.

Kankinama nežinios, senelė buvo pasiryžusi kiaurą parą sekti 
Šleimelę, todėl kurstė jaunėlį Motlą ir vyresnįjį Aiziką nenuleisti 
nuo karaliaus Saliamono akių ir, jeigu aptiks su kokia nors palaida 
miestelio gražuole, tuoj pat pranešti, kad motina žinotų, apie ku-
rią anas sukasi. 

Broliai verčiami sutiko (jei atsikalbinėsi, Rocha tokį vėją pakels!), 
bet vis dėlto Šleimelės neapskundė ir neįdavė.
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Norėdama išsiaiškinti, ką sūnus įsižiūrėjo, nenuorama Rocha 
gudravo kaip tikra seklė. Šeštadieniais per pamaldas sinagogoje 
ji stengėsi ką nors išpešti iš savo susenusių gandus mėgstančių 
kūmučių. Skvarbia akimi žvelgdama į besimeldžiančiuosius, se-
klė svarstė, kurie turi tinkamo amžiaus dukterų ir kuri iš jų ga-
lėjo kristi į akį jos gražuoliui sūnui. Jonavoje nuotakų pakako: 
vargšių bekraičių ir turinčių gerą kraitį, beviltiškai negražių ir iš-
vaizdžių, bet kvailų. Nė viena iš jų, išrankios ir reiklios Rochos 
galva, netiko jos sūnui į žmonas. Nebent malūnininko Mendelio 
Vasermano Zlata, bet toji mokėsi dantų gydytoja Vokietijoje ar 
Prancūzijoje, kalbėjo tarsi vokiškai, tarsi prancūziškai ir mieste-
lyje pasirodydavo tik per atostogas, o su vietos nevėkšlomis – fi! – 
reikalų neturėjo.

Koks nusivylimas laukė Rochos, kai ji iš vežiko Peisacho, pa-
žinojusio kiekvieną Jonavos gyventoją ir kas vakarą vesdavusio 
prie upės girdyti savo darbinius arklius, pagaliau išgirdo, kas toji 
laimingoji, pas kurią ant meilės krantų bėgioja jos mylimiausias 
sūnelis.

Batsiuvio Šimono Dudako duktė Chenka! Štai į ką jos Šlomo – 
jos karalius Saliamonas – nusitaikė!

– Girdėjau, Šleimke, kad tu jau visam gyvenimui antrąją pusę 
radai? Ar tikrai? – Rocha-Samuraj iš gudruolės seklės akimirksniu 
virto priekabia ir atkaklia tardytoja.

Mano tėvas Saliamonas, arba, kaip jį vadino, Šleimkė, Šleimelė, 
ir įpročiais, ir iš veido buvo panašus į savo tėvą. 

Užuot aiškiai, neišsisukinėdamas atsakęs į jos klausimus, tik 
pačepsėjo lūpomis uosdamas batsiuvio tepalu ir barščiais kve-
piantį orą. Kitaip nei tėvas, kurio tylėjimas buvo graudus lyg per 
laidotuves, jo atžala savo tylėjimą kartais pagardindavo džiaugs-
minga ar atlaidžia šypsena. Atseit, ką padarysi, žydai paslapčių 
ilgai neišlaiko. 
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Kad ir kaip slėpsi, kad ir kaip slapukausi, tas vežikas Peisachas 
Švarcmanas ar bakalėjininkas Chaimas Luckis vis vien suuos 
ir visam pasauliui paskelbs. Žydai ir yra žydai, kad visas nau-
jienas pirmi margame pasaulyje sužinotų ar bent norėtų žinoti 
daugiau nei visi kitatikiai kartu sudėjus. Antraip kaip apie po-
gromą, apsaugok, Viešpatie, spėsi laiku sužinoti ir nuo galvažu-
džių išsigelbėti?

– Gal jau galima tartis su rabinu? Ruošti chupą? Kviesti svečius? – 
erzino Rocha, apipildama savo neregėtą gražuolį klausimais ir už-
kirsdama kelią garbingai atsitraukti.

– Na ką tu, mama…
Ir visa šneka.

– Ir ką, šita storulė Chenka Dudak – vienintelė pasaulyje? Gal 
jau miestelyje prie jos eilė išsirikiavo ir tu bijai likti paskutinis?

– Hm…
– Ko myki? Aš su tavim rimtai kalbu, o tu tik miksi ir miksi. Ar 

liežuvį prarijai?
– Prarijau, – įžūliai atrėžė Šleimelė ir pasisukęs nudrožė pas savo 

darbdavį – garsųjį Abramą Kisiną – atidirbti algos.
O Rocha ilgai negalėjo atsitokėti nuo tokio įžūlumo ir savava-

liavimo. Jai iš galvos niekaip nėjo ta neūžauga, ta trumpakojė, ta 
pamaiva Chenka Dudak. Tik pamanyk – pasigviešė jos aukse-
lio! Kur buvo jo akys, kad iš visų Šimono Dudako, kito miestelio 
batsiuvio, Dovydo Kanovičiaus amžino konkurento, dukterų iš-
sirinko būtent ją? Juk galėjo metus kitus palūkėti, kol paaugs jos 
sesuo – gražuolė Feigelė. Feigelė jau dabar, būdama šešiolikos, 
turi ką parodyti. 

O ką turi Chenka? Ir dar: kas gi perka turguje iš pirmo pasitai-
kiusio vežimo? Protingi žmonės iš pradžių viską apeis, apžiūrės, 
pačiupinės, pasiderės, tik tada, iki valios pasikasę pakaušį, trauks 
iš kišenės piniginę.
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– Neliūdėk, Rocha! Gyvenimas ir be mūsų viską surikiuos. Se-
kiok nesekiojęs, o kam lemta, tas ir įvyks, – traukė savąją giesmelę 
Dovydas. – Argi mūsų tėvai, Rocha, kitaip darė?

– Jeigu toks jau gudrus, tai gal pasakysi, kur mūsų jaunavedžiai 
gyvens? – Rocha metė kozirių tūzą prieš Dovydo  būgnų valetą. – 
Mes šešiese dviejuose kambariuose, Dudakas irgi turi keturias 
nuotakas ir du jaunikius – Šmulę ir Motlą. Tarkim, Šleimkė su 
Chenka apsives, o kur mes, Dovydai, juos paguldysim? Palėpėj? 
Priemenėj su pelėm? O gal užleisim jiems savo lovą, o patys per 
naktis klaidžiosim apsikabinę po žvaigždėm?

– Nieko. Jeigu jie tikrai myli vienas kitą, pagyvens kurį laiką ats-
kirai: jis – pas mus, Žvejų gatvėj, o ji – pas storulį Šimoną, Kauno 
gatvėj. Šleimkė atsiskirs nuo Abramo Kisino, taps savarankišku 
meistru, išsinuomos butelį…

Senelė Rocha neleido jam baigti.
– Atskirai? Ar ne metas tau, Dovydai, smegenis pasiremontuoti? 

Įdomu, kaip jie, gyvendami atskirai, vykdys Viešpaties Dievo prie-
saką nedykinėti, veistis ir daugintis?

– Nesirūpink! Vykdys, vykdys, – atkirto Dovydas.
Rocha dar tikėjosi, kad Šleimelė ims ir apsigalvos. Pasimergins, 

pamyluos ir pames. 
Bet jis nepersigalvojo.
Kai mano tėvas išdrįso pirmą kartą atsivesti mano išsigandusią 

mamą į Žvejų gatvę supažindinti su būsima anyta ir šešuru, senelė 
Rocha nužvelgė ją nuo galvos iki kojų kaip patyręs pirkėjas tely-
čią, atvestą parduoti iš atkampaus kaimo į miestelį ar apskrities 
centrą, ir sumurmėjo:

– O tu, vaikeli, atrodai geriau, nei aš maniau. Ne baidyklė, bet 
ir ne gražuolė.

Chenka išraudusi nuleido galvą.
– Kaip suprantu, jūs abu jau viską nusprendėte… – ne priekaiš-
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taudama, o šiek tiek grasinamai tarė būsimoji anyta. – Noriu pa-
sakyti: jūs jau nusprendėte už mus visus, kad gyvensite ne kaip 
pridera, be jokio tėvų palaiminimo. Patys save pasveikinote mazl 
tov, sumainėte žiedus, įsipylėte po taurę vyno, sušukote lechaim! 
ir – į patalėlį!

Dovydas, netardamas nė žodžio, stovėjo nuošaliai, laikydamas 
rankoje ylą, tarsi ketindamas tuoj tuoj smeigti ja į savo ilgametę 
gyvenimo draugę. 

– Taip, – tvirtai pasakė jaunikis. – Seniai praėjo tie laikai, kai 
tokius klausimus sprendė tėvai – imdavo savo vaikus už ragų ir 
suporuodavo kaip gyvulius.

– Geri buvo laikai, – netikėtai pračiulbo senelė Rocha. – Tiesa, 
Do vydai?

– Gerų laikų, kiek žinau, Rocha, nebūna, – išsisuko nuo atsa-
kymo jos atsargus vyras ir pasikasė yla apžėlusį skruostą. – Bet ir 
netikusiais laikais ima ir pasitaiko padorių žmonių. 

– Chenka gera, – pasičiupo jo mintį Jonavos karalius Saliamo-
nas, niekada nepasižymėjęs ypatinga drąsa. – Ji gera, – pakartojo 
jis. – Patikėkite.

Sūnaus pagyros ir tvirtinimai neįtikino mano nesukalbamos 
senelės Rochos. Juk gaidys kiemo vištoms visada kaip lakštingala 
suokia. 

Jai reikėjo kitokių, svaresnių įrodymų.
– Beje, vaikeli, ar tu moki ką daugiau daryti, ar tik užkariauti 

vaikinų širdis? – griežtai lyg policininkas tardė ji, nekreipdama 
dėmesio į keistai mirksintį ir kvailai besivaipantį Dovydą – atseit, 
gana, Rocha, kankinti žmogų. Jam taip ir magėjo priminti, kad 
ir ji, kol priėjo iki chupos, mokėjo tik virti bulves su lupenomis ir 
melstis Dievui.

– Aš moku mylėti, – atsakė mama, priblokšdama ne tik nenusi-
leidžiančią Rochą, bet ir savo jaunikį. – Kai myli, visko išmoksti.
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– Mylėti? O virti, skalbti, lyginti, grindis plauti, tvarkytis ar 
moki? – senelė Rocha kone paspringo viską vardydama ir beveik 
už kimo.

– Viską, ką aš darau, darau su meile, – su naiviu orumu tarė 
Chenka, įrėmė akis į suakmenėjusius senuosius ir išdrožė: – Aš 
ir jus abu mylėsiu.

Nustėręs Dovydas vos nepradūrė yla savo įdubusio skruosto, 
o senelė garsiai ir kažkaip įtartinai ėmė šnirpščioti, bet kažkodėl 
trynė ne akis, o savo mėsingą nosį.

– Pagyvensim – pamatysim, – pratarė ji. – Jei gyvi būsim.
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2

Užsispyrėlė Rocha maldavo sūnų bent kiek atidėti vestuves. Jauna-
vedžiams atseit namuose nėra nė vieno laisvo kampo. Visos lovos 
troboje užimtos, o per jos kinivarpų išgraužtas sienas girdėti ne 
tik garvežio švilpimas ir per Jonavą lekiančio traukinio dundėji-
mas, bet ir kiekvienas purptelėjimas bei krioktelėjimas. Kaip jis, 
Šleimelė, tokioj ankštybėj atliks savo vyriškas pareigas? Verčiau, 
manė ji, tegul truputį palaukia, kol ant kojų atsistos, klientų su-
siieškos, ims daugiau uždirbti ir susiras nebrangų kampą – ar pas 
tą pasipūtėlį namų savininką Efraimą Kaplerį, kuriam Dovydas, 
tegul Viešpats duoda jam ilgą amžių, visą gyvenimą taiso batus 
ir pusbačius, ar pas kitą verteivą – žirgyno savininką Kleimaną, 
nuomojantį butus. O kol kas tegul pagyvena su Chenka atskirai.

– Atskirai?! – išvertė akis jaunikis.
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– Jeigu Chenka tave iš tikrųjų myli, o aš iš jos akučių matau, kad 
myli, ji, man atrodo, tam neprieštaraus. Niekur tavo bandelė ne-
dings – palauks. Nieko jai nenutiks. Tokių vaikinų kaip tu niekas 
nemeta ir į kitus nemaino, – meilikavo Rocha.

– Tai kol kas niekas ir neketina chupos rengti ir rabi Eliezero 
kviesti. Mes tuoksimės, kai aš grįšiu iš kariuomenės.

– O ar lietuviai į savo kariuomenę vedusių neima? Gal jiems 
leidžia namie likti, kad išsiilgusios žmonos pas kitus glamonių 
ne ieškotų?

– Ima ir vedusius.
– O kam jiems kareiviai siuvėjai, ir dar žydai? Juk durtuvu kel-

nių nesulopysi.
Šleimelė nusijuokė. Nenurimstanti Rocha galbūt skaudama šir-

dimi ir būtų juos palaiminusi: juk ta padūkėlė Chenka gali ryžtis 
viskam: dar ims ir pabėgs su juo iš Jonavos kur akys veda arba 
pastos iki vestuvių. Kad neprarastų Šleimelės, Rocha būtų nusi-
leidusi, net namuose kampą išskyrusi. Motlas su Aiziku padėtų 
perstumti į priemenę seną, gal dar Egipto nelaisvės laikais sukaltą, 
į žemę susmegusią dvigulę lovą, kuri dabar tiko nebent vištoms 
sutūpti. Bet, kai pagalvoji, gal palaukti, galbūt kariuomenė išskirs 
Šleimelę su Chenka; dveji metai tarnybos – tai tau ne juokai. Gar-
džia bandele gali daug kas susigundyti. Gal šita ožka nesulauks jo 
grįžtant ir apsuks galvą kitam vaikinui.

Bet senoji dvigulė lova liko savo vietoje. Šleimkę pašaukė į ka-
riuomenę ir pasiuntė į tolokai nuo Jonavos esantį Alytų, apskrities 
centrą ant Nemuno kranto. Viso miestelio žydų nuostabai, jis pa-
kliuvo į kavaleriją – ar pas ulonus, ar pas dragūnus, – o juk Šleimelė 
negalėjo pasigirti ūgiu ir nė karto nekišo kojos į balnakilpę. Nau-
jokas apskritai nė karto gyvenime nebuvo jokio gyvulio balnojęs.

– Vadovybė geriau žino, kam, kur ir kuo tarnauti, – ramino 
Rochą vyriausias sūnus Aizikas, uoliausias šeimos guodėjas ir 
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patarėjas. – Nieko bloga, jeigu mūsų brolelis Šleimkė mokės ne 
tik siūti, bet ir arkliu jodinėti.

– Kam? – apimta baimės klausė senelė Rocha ne Aiziko, o paties 
Viešpaties Dievo. – Kam žydui jodinėti arkliu? Ar tu kada matei, 
Aizikai, žydą ant arklio? Aš tūkstantį metų pažįstu vežiką Peisachą 
Švarcmaną, bet niekad nemačiau jo raito, nors jo arklidėj stovi trys 
darbiniai arkliai. Jis nuolat veda juos prie Vilijos, laikydamas už 
apynasrio. Visi tikri žydai moka už tai, kad juos arkliai kur nors 
vežtų, o ne už tai, kad patys jais šuoliuotų po Lietuvą. Vargas man, 
o vargas man, dar nukris, susidauš galvą ir paliks luošas. 

Senelė Rocha sapnavo baisius dalykus, pašokdavo naktimis rėk-
dama ir klaidžiodavo po namus, šnabždėdama maldas. Ją nura-
mino ne sūnūs, ne Dovydas, dažnai painiodavęs savo atžalų vardus 
ir kariuomenės rūšis, o greitakojis miestelio paštininkas Kazimie-
ras, kuris praėjus mėnesiui, kai Šleimkę paėmė į kariuomenę, at-
nešė laišką iš Alytaus. Į pilką voką buvo įdėta mažutė į popierių 
suvyniota nuotrauka: jos iš akies trauktas gražuolis karine uni-
forma ir kepure raitas ant raudo žirgo.

– Generolas, – pralemeno senelė, triskart pabučiavo nuotrauką 
ir apsiverkė.

Turbūt tokią pačią nuotrauką Šleimkė atsiuntė ir Chenkai. Ne-
galėjo neatsiųsti. Jai turbūt pirmiau. Tai kodėl ji neatėjo į Žvejų 
gatvę pasigirti ir pasidalyti savo džiaugsmu? Va, žiūrėkite, Ro-
cha, koks mūsų Šleimkė! Šaunus ulonas! Matyt, vargšei, proto 
neužteko. O juk džiaugsmu reikia su visais dalytis, nuo to jo tik 
daugėja. Bet Chenka į Žvejų gatvę taip ir neatėjo, nors tikino, kad 
visus juos mylės.

Rocha taikėsi kur nors ją patykoti, susekti, bet aną lyg vėjas 
nupūtė. Kad ir kiek ji apie Chenką klausinėjo savo kūmučių, kai-
mynų, pažįstamų maldininkų ir krautuvininkų, tie tik traukė pe-
čiais – niekas nieko nežinojo apie Šimono Dudako vyriausiąją. 

GrishaK_432psl.indd   23 1/24/2013   6:57:38 PM



24

Smalsumo prispausta senelė Rocha nutarė nebeieškoti aplinki-
nių kelių, o nieko nelaukdama sinagogos kieme kaip gulbelė pri-
plaukė prie paties Šimono Dudako su tariamu labai patraukliu 
pasiūlymu Chenkai. Atseit, jos, Rochos, senas pažįstamas geležies 
prekių krautuvininkas reb Ješua Kremniceris ieško savo vaikaičiui 
Rafaeliui geros auklės žydės. Gal bedarbę Chenką sudomintų toks 
pasiūlymas. Juk papildoma kapeika aštuonių burnų šeimai bus 
ne pro šalį.

– O Chenkos nėra, – ramiai atsakė patiklusis Šimonas, miestelyje 
labiau garsėjantis savo žemu aksominiu baritonu nei yla.

Triūsdamas ant trinkos, jis dažnokai traukdavo prastų kelių 
išvargintiems batams ir auliniams linksmas daineles apie rabi-
nus ir jų klusnius mokinius, apie gudrias svočias ir piršliautojas. 
Kartais Šimonas uždainuodavo kokį rusišką kupletą apie galingą 
Volgos upę ir plėšiką, įmetusį į ją savo meilužę persę. Jis šią dainą 
išgirdo Vitebske, kur visus Lietuvos žydus iš pasienio ruožo Pir-
mojo kruvinojo pasaulinio karo pradžioj rusų caras ištrėmė kaip 

„vokiečių šnipus“. 
– Kaip – nėra? Tai kur ji?
Senelė nė kiek neabejojo, kad duktė negalėjo išvykti nieko ne-

pasakiusi tėvui. Iš jo Rocha būtinai viską išpeš. 
– Chenka į kariuomenę išvažiavo, – lyg kiek sunerimęs ar bai-

mindamasis atsakė mano senelio Dovydo amžinas konkurentas.
– Ką? Lietuviai jau ir žydes į savo kariuomenę ima? Pasaulio 

pa baiga!
– Chenka, kaip čia pasakius, savo noru išvyko, – Šimonui kal-

bant jo pavargusiame veide blankiai švietė drovi šypsena, lygi-
nanti kaktoj susimetusias raukšles. – Jūsų sūnų Šleimkę panoro 
aplankyti, – ir lyg teisindamasis dėl tokio jos poelgio pridūrė: – 
Bakalėjininko Chaimo Luckio duktė paskui savo mergintoją 
skardininką Genechą net į Ameriką išbildėjo. Jūs man galite pa-
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sakyti – kam ten, Amerikoje, staiga prisireikė skardininko? Ir ne 
iš kur, o iš mūsų Jonavos? Girdėjau, kad ir jūsų Lėja anan šonan 
žvilgčioja.

– Jūs apie Lėją girdėjote, o aš, jos tikra motina, nieko nežinau. Iš 
ko, leiskite paklausti, tai išgirdote? Kas tas sakalėlis, kuris įžiūrėjo, 
kurion pasaulio pusėn ji kelia savo sparnelius?

– Žmonės kalba.
– Žmonės kalba, kad žemė aplink saulę sukasi. Ir jūs, Šimonai, 

jais tikite? Kodėl gi aš nesisuku, jūs nesisukate, rabinas Eliezeras su 
šventomis knygomis sinagogoje drauge su maldininkais nesisuka? 

Po Šimono žodžių Rocha paniuro. Jai nė į galvą nebuvo atėję, 
kad kuris iš jos vaikų išvažiuotų ir visam laikui paliktų ją vieną 
su tyleniu Dovydu. Tiesa, Aizikas buvo užsiminęs, kad Lietuvoj 
neliks, nori išmėginti laimę kitur. Bet kad vyresnėlė Lėja ketintų 
išvažiuoti? Ir dar į Ameriką? Rocha nenorėjo tuo tikėti.

– Verčiau pasakykite man, Šimonai, ar ilgai Šleimkė su jūsų 
dukterim Chenka ketina šuoliuoti ant vieno arklio tame Alytuje? – 
Rocha kaip ietimi dūrė klausimu į droviai besišypsantį Šimono 
veidą, bet tas apie jodinėjimą dviese nieko neišmanė ir gardžiai 
visa burna nusižiovavęs atsakė:

– Vienas Dievas težino kiek. Gal visą likusį gyvenimą.
Rochą naujiena pribloškė: ji negalėjo nesižavėti mylinčios Chen-

kos atkaklumu ir kartu nepavydėti, todėl – to beveik niekada ne-
būdavo – nutarė papasakoti vyrui, ką išgirdo iš Šimono – gandus 
apie Lėjos ketinimus ir Chenkos kelionę į Alytų.

– Na, ką pasakysi?
– O ką čia gali pasakyti? – burbtelėjo Dovydas. – Vaikai kaip 

paukščiai. Patupės ant šakelės, pakedens plunksneles, pačiulbės 
pačiulbės ir purptelės ant kito medžio. Šaka palinguos palinguos 
ir nurims. O dėl Chenkos, tai ji atkakli mergiotė. Trūks plyš, bet 
savo pasieks.
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– Visus, išskyrus mane, savo teisėtą žmoną, tu pasirengęs po 
šiltu sparneliu priglausti, galvelę paglostyti ir užtarti, – neištvėrė 
nepapriekaištavusi pati. – Dabar aš, tu tik neįsižeisk, paskui tokį 
lobį kaip tu niekur nevažiuočiau… Nei į Alytų, nei į Šmalytų. Pa-
gailėjau tada tavęs, nevėkšlos.

– Nieko nepadarysi, Rocha! Nieko nėra saldesnio už aklos jau-
nystės klaidas… Gal mes su tavim iš tiesų būtume nusipirkę bilie-
tus į skirtingus traukinius, bet mudu, brangioji, įsėdome į tą patį 
vagoną ir, atrodo, buvome laimingi. Taigi nori nenori teks kratytis 
su visomis mūsų nuodėmėmis ir manta toliau, kol Viešpats atvers 
mums dangaus vartus. O Chenka, matyt, pasieks savo, nepaleis 
mūsų sūnelio. Ir, nori tu ar ne, bus mūsų namuose šventė.

– Matai, koks greitas – bus šventė! Gal jie ten, Alytuje, pašėlios 
pašėlios ir išsiskirs. Tada, Dovydai, mūsų namuose iš tikrųjų bus 
šventė.

– Jaučia mano širdis, Rocha, kad neišsiskirs, – jis nubraukė kaktą 
išblukusių marškinių rankove ir žvelgdamas į žmoną su baikš-
čiu susižavėjimu tyliai, tartum atskleisdamas kokią paslaptį, pri-
dūrė: – Pirmiausia, Rocha, aš pasiūsiu tau naujus chrominius 
batelius aukštu kulneliu. Paskui nueisim pas moterų numylėtinį 
Genechą Šarfšteiną ir užsakysime tau krepdešino suknelę, paskui 
Nachumas Kovalskis gražiai tave sušukuos, nes visą laiką vaikštai 
pasišiaušusi, o Gedaljė Bankvečeris pasiūs man dvieilį kostiumą ir 
mes su tavim išgersim vestuvėse po taurelę už jų laimę…

– Ką aš girdžiu? – Rocha spjaute išspjovė savo piktdžiugą. – Vieš-
pats Dievas padarė stebuklą!

– Stebuklą? – nudelbė ją nustebusiu žvilgsniu vyras.
– Daugiau nei pusę amžiaus pratylėjęs, tu pirmą kartą prabilai 

ne kaip batsiuvys, o kaip vyras! Ir kas čia tau, mielasis, nutiko?
– Tai tu mane visiškai bejausmiu kelmu laikai?! Be širdies ir 

proto! – pasipiktino ramusis Dovydas.
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– Ligi šiol iš tavęs, Dovydai, nė su replėmis žodžio nebūtum 
ištraukęs. Chrominiai bateliai, krepdešino suknelė, šukuosena… 
Ko tiek metų tylėjai?

Priėjusi nerangiai apkabino jį.
– Gal tu bent senatvėj pirmą kartą ir meilę prisipažinsi?
– Galiu, – drąsiai atsakė jis ir nusišaipė: – Tai, Dievas mato, man 

visai nesunku.
– Na gerai jau, gerai, – pasigailėjo ji vyro.
Gailiaširdis Šimonas davė dukteriai pinigų kelionei į Alytų, bet 

perspėjo, kad nepažįstamame mieste neužtruktų ir tėvų be reikalo 
nejaudintų.

– Važiuok, važiuok. Jeigu paukštis visą laiką tupi ant šakos, jis 
gali pamiršti, kaip skraidyti, – tarė jis.

Jam patiko bendraamžio konkurento Dovydo Kanovičiaus 
sūnus Šleimkė. Juodbruvas, stotingas, didžiaakis! Tylenis ir ne 
veltėdis. Kam toks žentas nepatiktų? Juolab Šimonas namie turi 
keturias nuotakas – koks džiaugsmas, jeigu jos užsibus pas tėvus. 
Kam reikalingas išdžiūvęs šulinys, iš kurio negali atsigerti? Dėl 
Chenkos Šimonas buvo ramus, jos taip lengvai iš kelio neišvesi, ji 
ne iš tų, kurios atbėgs vos pirštu pamojus ir tuoj pat atvers savo 
avilį, kad pavaišintų medučiu iš savo korių.
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Grigorijus Kanovičius
Jonava, 1934

Grigorijus Kanovičius – vienas žymiausių ir produktyviausių 
šiuolaikinių žydų rašytojų, Lietuvos nacionalinės ir Izraelio 
rašytojų sąjungos premijų laureatas, Rusijos Bookerio premijos 
 nominantas, jo kūryba išversta į 13 pasaulio kalbų, bendras jo 
knygų tiražas viršija milijoną egzempliorių. Rašo rusiškai ir lie
tuviškai. Nuo 1993 m. gyvena Izraelyje. Tarptautinį pripažinimą 
rašytojui pelnė trilogija „Žvakės vėjyje“, kurioje vaizduojamas 
 Lietuvos žydų likimas prieškariu ir per Antrąjį pasaulinį karą. 
Iš viso G. Kanovičius parašė 11 romanų, kurie sudaro savotišką 
Lie tuvos žydų gyvenimo sagą nuo XVIII a. iki mūsų dienų. 

Naujausias kūrinys „Miestelio romansas“ – prisiminimų 
romanas, kuriame  pasakojama, kaip 1920–1941 m. istorija keitė 
Lietuvos miestelių gyventojų likimus.
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