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Iš panemunių

Nieko nėra graudesnio už vasaros mirtį. Toji tyla, tie augalai, iš-
leidžiantys paskutinius kvapus. Bulvikės, Saulės verdamos smėly-
nuose tarp balandų. Tyla, tyla ir viena nenuskinta avietė piliakalnio 
pašonėj... 

Žiemos galas – groteskas, pavasaris baigiasi vasara, o vasara – 
kuo? Tikrąja kosmine mirtimi, voratinkliais. 

Visa tai dar sustiprino kieme įjungto tranzistoriaus „balsas“ – pa-
leistas buvo a. a. Ričardo G. pokalbis. Apie Lietuvos įvaizdį Europoje. 

Numiręs, o kalba! Paukštis su pilka skarute antrina jam suraustoj 
avižienoj. 

Kazekas

Kazekui dabar gal jau 80. Nuo ryto lig sutemos – ir per visą vasa-
rą – neišlenda iš senoviško rūbo – milo kelnės ir žiponas... Naminio 
audimo. 

Marškiniai – drobiniai. Neaišku, kada skalbti. Tašelė? Tokia, ko-
kias po karo nešiojo visų mūsų močios. Juoda, dviem rankenom. Ten 
visad rasi lašinių, duonos ir pusbonkį... Mano šuo apuosto, apuosto ir 
čiaudėdamas neria šalin. 

Kazeko karvė – panemunėse. Graibo snukiu išdegusią žolę. Ją rei-
kia pamelžt. 

Arklį reikia pašerti, aprėkti, pririšti nakčiai. Kiaulėms reikia run-
kelių lapų. Palaužt ir supjaut – tam yra akselinė su dideliu sukamu 
ratu. 

– Tprū! – šaukia Kazekas, pamatęs žmogų. 
Išlipa, pritūpia, ilgai žiūri atkišęs kaulėtą subinę. 
Jis visas toks įjuodęs, bedantis ir rėksnys, kad geltonose ražienose 

darosi panašus į šmėklą. Iš kito amžiaus atklydusią kaliausę. 
Vakarais įjungia Šiaulių darbo nespalvotą „Taurą“. Žino visus, 

pyksta, jeigu „ne tą rodo per televiziją“. 
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Poetė, gimusi mieste

Dabar gal daug tokių yra, bet šeštajame dešimtmetyje?.. 
Juozas A. pasakojo apie Juditą V. Jie, tada studenčiokai, nuvažiavo 

į Gervėčius. Folkloro užrašinėti ar kokio galo. Vaikščiojo po kiemus, 
po trobas. 

Vienos priemenės duris pravėrus, iš kampų ėmė purpčioti vištos. 
Judita (labai sutrikusi): 
– Atsiprašau, atsiprašau! 
Toms vištelėms. 

Vakarykštis susitikimas Kaune

Menininkų rūmuose. Tema gal ir trapi: „Menininkas ir padoru-
mas“. Salė buvo pertekusi. Kažkurioj vietoj pradėjus cituoti tai, kas 
šventraščiuos pasakyta apie netikinčius poetus, t. y. tuos, kurie „su-
sideda su velniu“, paskutinėje eilėje sėdintis žmogus ėmė krenkšti ir 
burbuliuoti. 

Paskui trinktelėjo kėdės atlošas ir pamačiau kibirkščiuojančiomis 
akimis bėgantį Vladą Baltuškevičių. 

O maniau, kad jau gyvo nebėr! 

Balandžio 12, šeštadienis

Apie tai, kad ir atleisti sunku, ir neatleidus... 
Kunigas Antanas papasakojo apie neblogą atsakymą tokiu atveju. 
Netiesioginį. 
Sūnus mirdamas klausia tėvą, ar jis savo gyvenime sugebėdavęs, 

t. y. pajėgdavęs atleisti. Tėvas teatsakė: 
– Žinok, kad aš kalbu „Tėve mūsų...“ 
Suprask, ten yra žodžiai apie tokius dalykus ir aš juos kasvakar, 

kasdien, kasryt kartoju. Tai „tirpdo sniegą“. 
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Šiaip jau kerštavimas „teikia jėgų“. Užima tam tikrą vietą žmo-
gaus viduje ir – išstūmus jį iš ten atsiveria tuštuma. 

Patsai A. atleidžiąs tada, jeigu žmogus triskart atsiprašo ir atsi-
klaupia. 

Verbų sekmadienis

Jau klevuose mano patronai – varnėnai. Net keturi. Čiulba, gieda, 
o iš tikrųjų – baido žvirblius, kurie čia šeimininkavo. Girdi, jukš, mes 
sugrįžome iš tremties... Atiduokite butus. 

Išties man buvo gaila vieno, susitraukusio šakos gale. Netrukus 
jam atsibodo barnis – smagiai purptelėjo į tuteišo palėpes! 

Kiti – rožiniai, kiti – labai surūdiję peržiem. Vislab (K. D.). 
Prie upės antra para baliavoja tuteišai, valkatos ir šiaip jau links-

mų plaučių brolija. Vieni gaudo žuvį, kiti kuria laužą. Verda valgy-
ti, eina pirkt alaus. Nors naktys šaltos, jie jau čia ir nakvoja. Šeštą iš 
ryto – „ugnelė kūrenas, linksmi dūmai kyla“. 

Mano vaizduotė įsijungė: tikriausia čia taip gyventa nuo pradžių 
pradžios. Kaip kokių indėnų. 

– Čia mano užtūra! – šaukia vienas iš XVII a. 
Upė padalinta. Kitur nedrįsk meškeriot. Bebras turi savo sklypą – 

ten iš dugno trauko geldutes, rakinėja jas savo šleiva ranka, užgeria 
purvinu vandeniu su sliekais. 

– Sliekams esi tinkamas! – šaukia jam varnėnai. – Atiduok mūsų 
sliekus! Priėdei peržiem, kol mes Kosovo krašte tvarką darėme. 

Visus suramdo Šv. Petro ir Povilo varpai. 
– Melstis, melstis, kiaulėnai! Verba muša, po savaitės Velykos, ak 

jūs, mergos dykos. 
Mano darbeliai – liūdni. Kiurksoti prie Alacho knygos. Juoba: asi-

las, suėdęs Koraną, netaps musulmonu. 
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Grynųjų poetų, atmetusių „Dievo planą“, – H. Radauskas. Formu-
lė „Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu...“ 

Betgi: su dieviškuoju įkvėpimu – vos du. 
Visa tai telpa skalėje – nuo vyskupo iki šūdvabalio (tema paskaitai). 
Įžangoje tiktų iš „Bičių“: 
„Pasitaiko tarp jūsų ir tokių, kurie nusirita iki pasibjaurėtino apsi-

leidimo, kad iš buvusio išmanymo nieko nelieka...“ 72 (70). 

Vakaro rezultatai

Mano mirties data turėtų pasistūmėti. Apskaičiavau turįs daug 
darbų... Taigi, ponia, aš esu užsiėmęs. Prašome eiti kitur, traukite savo 
keliu! 

Rugpjūčio 2, šeštadienis

Bankrutavusio fabriko istorijos

Į šaltkalvių cechą atklydo iš miškų toks Lapinauskis. Šveplas 
žmogelis. Netrukus priskreto prie moteriškės su dviem vaikais, – yra 
kur nakvot... 

Šaltkalviai sujudo: 
– Kokio velnio tu lendi prie tos bobos? Argi tau ne sarmata? 
Žmogelis: 
– O ko sarmata, ko sarmata? Taigi ji išsiskyrus. 
– Kaip išsiskyrus? 
– Taigi vyras jos Nemune nuskendo... 
Lapinauskis pas viršininką: 
– Viršininke, rytoj neateisiu į darbą. 
– O kas atsitiko? 
– Karvę vešiu pas veršį. 
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Viršininkas žinojo, kad žmogus šveplas, tai ir subaubė (specialiai): 
– Lapinauski, ar vesi, ar veši tą karvę? 
– Vešiu, viršininke, vešiu... 

Apie blevyzgas

Jeigu sakinyje (ar kalboje) yra žodis „subinė“, tai žmonės, kad ir 
labai protingi būtų, prisimins tik šitą žodį (J. Renard). 

Jam priklausė ir kita puiki frazė: „Iš tikrųjų įžymus yra tas rašyto-
jas, kurį visi žino, bet niekas neskaitė.“ 

O labiausiai man patinka J. Swifto pastebėjimas: 
„Aukštyn lipama tokia poza, kaip ir šliaužiama.“ 
(Reikia kaži kokio išaštrinto regėjimo, kad tai pamatytum... Iš tie-

sų tai gebėjimo asocijuoti, jungti, susieti. Karjeros darymą ir virtimą 
į šliužą.) 

Rugpjūčio 3, sekmadienis

Vakar vėlyvą vakarą perdien iškaitinta galva pamaniau, kad 
didžiausias šios vasaros įspaudas liko – trapi, elegantiška, tamsiai 
mėlyna mantija, besileidžiančia žemyn trimis žalsvėjančiom atkar-
pom, peteliškaitė... Kodėl nė viena iš moterų nesugalvoja sau tokio 
drabužio? 


