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Kūnas

Taip jau susiklostė istorinės aplinkybės, kad visų mū
sų giminės vyrų iš tėvo pusės nosys išaugdavo didesnės, nei 
siūlo auksinio vidurio taisyklė ir kiti saiko bei proporcijų ma-
tai. Mes visai pagrįstai, sekdami romėnų pavyzdžiu, galėtume 
vadintis Nazonais, tai yra Nosiečiais arba Nosininkais.

Horoskopai ir kiti moterų smalsumui bei vaizduotei kurs-
tyti skirti šaltiniai apie tokias kaip mūsų nosis kalba su tam 
tikra intymia potekste  – esą didelės nosies savininkas savo 
kūne turėtų turėti kažkokį tokios didelės ataugos veide gimi-
naitį, nosis esanti tarsi jo alter ego arba, paprasčiau tariant, 
akivaizdžiai styranti užuomina apie paslėptą lobį. Manyčiau, 
jog tai mitas, prie kurio sukūrimo ir paskleidimo mūsų gi-
minės vyrai tikrai neprisidėjo, nebent prosenelis, kuris mėgo 
griežti violončele, o iš žmonių, sugebančių priversti paklusti 
tokį instrumentą, galima tikėtis ko tik nori.

Galiu būti tikras tik dėl to, jog senelis, o paskui tėvas prose-
nelio nosį man perdavė kaip pereinamąją taurę, indą, kurio pa-
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skirtis gali apimti funkcinę amplitudę nuo šiukšliadėžės iki Gra-
lio ar per mišias naudojamos, nemirtingumo sklidinos taurės, 
tačiau apie kokią nors specifinę jos paskirtį jokių žinių nepaliko.

Taip pat pakankamai tvirtai žinau, jog mūsų giminės vyrų 
nosys negali būti lyginamos su norinčiu išsiskirti iš minios 
kretinu, kuris visuomet išsikiša į priekį, ketindamas tapti tos 
minios pranašu arba auka. Mūsų nosys ne styro, ne kyšo, jos 
tiesiog dunkso kaip išlikę kolonų fragmentai Kretos saloje.

Mūsų giminės vyrų ausys irgi nepanoro atsilikti nuo no-
sies – jos nėra kuo nors ypatingos, neatlėpusios, nenusmuku-
sios, bet labai vešlios. Moterų vaizduotę ir intymųjį smalsu-
mą kurstančiuose šaltiniuose apie ausis taip pat yra kalbamos 
įvairios nešvankybės – esą tokių ausų nešiotojai pasižymi jaus-
mingumu, jautrumu, gležnumu, o gal atvirkščiai, neatsimenu, 
be to, netikiu nė vienu žodžiu – kūno dalys paprastai nė velnio 
nežino apie savo savininkus, jos kaip šunys ištikimai jam tar-
nauja, prisitaiko prie jo keistenybių ir blogų įpročių, o vėliau 
susidėvi, pasensta ir tarnauti nebenori. Ką gali mano vešlios 
ausys pasakyti apie mane? Nieko. Nebent į jas įsikibusiai mo-
teriai lengviau suvaidinti seniai prarastą, o gal niekad ir nepa-
tirtą orgazmo džiaugsmą. Guodžiuosi bent tuo, kad su tokio-
mis ausimis Indijoje nesunkiai padaryčiau šventiko karjerą.

Tokių ausų savininkui kartais iškyla netikėtų keblumų, mat 
jos ne tik vešlios, bet ir ganėtinai talpios: maudantis ir nar-
dant – tai svarbus, kone kertinis žodis šiame pasakojime – į 
jas visuomet patenka neįtikėtinai gausus kiekis skysčio. O ka-
dangi minėtosios ausys puikuojasi savo vešliu masyvumu, tai 
ir jų išlaikymas reikalauja iš organizmo gana daug energijos – 
ausyse ima gamintis tam tikros nesunaudoto kuro atliekos, iš 
kurių susidaro vadinamieji sieros kamščiai.
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Apie tai, kad į galingą tokių ausų lapiją gali nesunkiai įlįsti 
koks nors parazitas, pavyzdžiui, skruzdė arba tarakonas, – ko 
gera, nedidukė pelytė taip pat jose jaustųsi kaip namie, – ge-
riau nė nekalbėsiu, nes tai tiesiog kokčiai nemalonu. Esu gir-
dėjęs istoriją apie žmogų, vidurnaktį su tarakonu ausyje per 
visą miestą lėkusį pas daktarus, ir man to visiškai pakanka, 
nes nesu iš tų, kurie būtinai viską turi patirti savo kailiu.

Sėdėdamas ausų ligų poliklinikos laukiamajame ir klau-
sydamasis, kaip mano vis dar kilmingose  – kaip sau norit, 
kadaise jos galėjo prakalbinti violončelę!  – ausyse šnypščia 
kažkoks boro šarmas (nepanoręs žemintis prieš gydytojus, 
mėginau kamščius iškrapštyti rankiniu būdu, ir jie pasistū-
mėjo dar giliau, tad teko juos tirpdyti), prisiminiau vieną savo 
niekuo ypatingu nepasižyminčio gyvenimo epizodą, susijusį 
su nardymu. Dėl prakeikto nardymo kamščiai ir pajudėjo iš 
savo vietų – kaip gali neprisiminti.

Kadangi esu tokios nosies ir tokių ausų nešiotojas, keliauti 
po pasaulį man dažniausiai kančia. Kad ir kur nuvažiuočiau, 
svetima aplinka provokuoja mane sadistinei savianalizei, o ši 
visuomet pateikia pačių bjauriausių rezultatų. Stengiuosi ke-
liauti kuo mažiau, nes kam trenktis tūkstančius kilometrų, kad 
sužinotum, jog esi niekam vertas prietranka ir mizantropas.

Taigi dėl tam tikrų priežasčių (galbūt net dėl nosies) bu-
vau pakviestas į Vokietijos miestą Štutgartą, atlikau ten man 
skirtą menkutę funkciją, o paskui mane globojęs kone dešim-
čia metų jaunesnis lieknutis, nedidukas vokietukas nusivežė 
Baden Badeno (ten jau romėnai buvo įkūrę mineralinių van-
denų gydyklas) kryptimi parodyti įspūdingųjų, tiesiai iš že-
mės trykštančių Bėblingeno šiltųjų mineralinių šaltinių, kurie 
tvarkingai įrėminti į baseinus po atviru dangumi.
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Kai manęs klausia apie mano kūno padėtį erdvėje, sakau 
„atletiškas“ ir nedaug prasilenkiu su tiesa, tačiau vis dėlto 
buvusio sportininko formos jau šiek tiek apiblukusios. Ypač 
prarasta atrodo viena vieta, kuri yra žemiau krūtinės ląstos, 
tiksliau – po saulės rezginiu: tą vietą mano atletišką kūną iš 
granito pastaraisiais metais kalantis skulptorius kažkodėl pa-
liko neužbaigtą, lyg būtų pavargęs, o paskui ir visai užmiršęs. 
Susitikęs jį, tikrai turėčiau dėl ko priekaištauti.

Taigi vieną gana apniukusią ir beveik lietingą kovo pabai-
gos popietę mineraliniu vandeniu kunkuliuojančiame baseine 
po atviru dangumi pasirodo du personažai: vienas smulku-
tis, šlakuotas, kaip ir dera vokiečiams, kitas, be abejo, nosies, 
ausų bei apiblukusių atleto formų savininkas. Pora, tiesą sa-
kant, verta dėmesio. Vokiečiai korektiški, sėdi mineraliniame 
šiltame vandenyje kaip marinuoti agurkai po atviru dangumi 
(oro temperatūra ne daugiau kaip penkiolika laipsnių, tiesą 
sakant, vėsi temperatūra) ir apsimeta, kad jų dėmesys sutelk-
tas tik į euro ir markės santykius.

O paskui atėjo akimirka, kai aš labiausiai norėjau būti senas 
barzdotas žydas, na, jei ne žydas, tai bent kad nors lazdą turė-
čiau ir priminčiau Joną Krikštytoją, nes mano „krikštijamasis“ 
ėmė elgtis labai keistai: jis pradėjo nesiliaudamas nardyti, ir 
nardė taip, kaip delfinas patinas elgiasi per poravimąsi šokda-
mas prakeiktus vandens šokius aplink geidžiamą patelę. Norė-
jau sušukti vokiečiams „aš ne toks“, bet kas gi patikėtų šaukian-
čiu žmogumi, tiksliau, šioje situacijoje, – kas patikės spiegian-
čia patele, jog ji ne tokia ir nenori patino dėmesio? Niekas. Ir 
aš pats nepatikėčiau. Šiaip ar taip, juk romėnai pirmieji Baden 
Badene pradėjo turkštis natūraliuose mineraliniuose šaltiniuo-
se, o kadangi jiems patelės tais laikais būdavo be lyties, arba – 



11

lytis neturėjo jokios lemiamos reikšmės, tai ir šaukti turėjau 
nedaug argumentų. Be to – prakeikta nosis. Net ir vokietis, pa-
matęs tokią nosį, galėjo ramiai pasakyti: „Romėnas, ko norėti, 
Nazonas, o romėnai, kaip žinome...“ Ir taip toliau.

O manasis vokietukas vis nardo. Kartais paneria netoli 
nuo mano kojų ir tūno po vandeniu išsproginęs akis. Man 
pikta, nes patelės vaidmenyje esu pirmą sykį ir nesuprantu, 
kaip man derėtų elgtis – gal panerti šalia ir taip pat išspro-
ginus akis žiūrėti į jį? O gal atvirkščiai – nerti tolyn, vilioti jį 
paskui save, į kokį nors ramesnį užutėkį? Vokiškai susikalbėti 
man sunku, negaliu paklausti aplinkui korektiškai mirkstan-
čių agurkų – velniškai nekorektiška padėtis. Kai jis pagaliau 
išnyra, sakau jam: „Štefanai, gal nebūk taip ilgai po vandeniu, 
jis, ko gero, nelabai švarus.“ O Štefanas ir vėl neria ir išneria, 
neria ir išneria, rituališkai, parazitas, nardo, suka mįslingus, 
kone masoniškus ratus vandenyje aplink mane, šalia manęs, o 
kartais beveik net po manimi. Man, romėnui, telieka nutaisyti 
Senekos veidą ir galvoti apie sudrėkusius laiškus Lucilijui. Gal 
ir manyje yra dalis patelės, tik aš bijau ją pažadinti, tiesiog 
tradiciškai jaučiuosi esąs vyras, o mano esmė galvoja visai ką 
kita, ir galbūt net visos bėdos mano gyvenime būtent dėl to, 
jog nesu suvokęs tikrosios savo lyties paskirties. Galbūt tas 
pats tinginys skulptorius perkirsdamas pusiau mano gimtąjį 
androginą irgi ką nors supainiojo? Aš ne toks – juk tai visiškai 
nieko nereiškiantis argumentas. Moterims lyties pasirinkimo 
keblumą nulemia galimybė gimdyti, o vyrams,  – vyrai, ko 
gero, apsisprendžia tik valios dėka.

Po vieno tokio panirimo Štefanas paaiškina, jog yra dirbęs 
gelbėtoju, todėl po vandeniu gali tūnoti galybes laiko. Man 
palengvėja. Bent jau jis normalus.



Pažink save! Vienintelis vyras, su kuriuo esu bučiavęsis, 
buvo mano tėvas. Nemalonus pojūtis. Tėvai neturėtų bučiuo-
ti savo sūnų. Juk bučiuodamas moterį sieki suartėti visai ne 
su apskritai žmogumi, bučiuoji visų pirma lytį, priešingą tau, 
skirtingą, ir traukia visų pirma tas skirtingumas, o ne panašu-
mas. Tačiau teiginys, kad visuose mumyse vienokia ar kitokia 
forma slypi homoseksualumas, negali nejaudinti. Esu galimy-
bių laukas, ir lygiai, kaip galėčiau tapti kunigu arba samdomu 
žudiku, galėčiau būti homoseksualus. Perversijos, iškrypimo 
galimybė, priartėti prie ribos, mėgautis rizika, provokuoti save 
ir jos neperžengti – nė vienas tikrojo savęs pažinimo siekiantis 
to negali išvengti. Kad ir ką kalbėtų seksualinių mažumų atsto-
vai apie vyro grožį, manęs tai nejaudina, ir realus fizinis kon-
taktas kelia tik pasibjaurėjimą, tačiau galimybė, neišnaudota, 
bet potenciali, – ar ji kuo nors blogesnė už mintis apie savižu-
dybę, kuriomis savigailos valandėlę mes taip linkę mėgautis?

Kai nepaprastasis tirpalas suminkštino kamščius, man 
tiesiog praplovė smegenis (kadangi vis dėlto esu totalitarinio 
režimo palikimo dalis, tai iš milžiniško švirkšto gausiai į au-
sis leidžiamas vanduo man siejasi tik su smegenų plovimu, su 
niekuo kitu) ir gerokai palengvėjo, praėjo noras taip giliai save 
pažinti, keisčiausiomis perversijomis maištauti prieš viskam 
seniai abejingą miesčionių ir patriotų bendruomenę. Net jei-
gu tai ir nelabai malonus procesas, smegenis reiktų prasiplauti 
dažniau. Tačiau organizmas ir toliau nepaliaujamai gamina 
mintis apie beribes savęs pažinimo galimybes. Štai koks jis, or-
ganizmas, kūnas, nuolatos galandantis ašmenis infantei sielai.

2001 
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Turgaus kelias

Išvakarės
Yra žmonių, kurie bijo naktį eiti į kapines. Negeri 

tai žmonės, sąžinė jų nešvari, nes žmogus švaria sąžine ne-
turi ko slėpti nuo mirusiųjų, gali atvirai, nemirksėdamas žiū-
rėti jiems į akis. Aš bijau ne tik į kapines, aš dar labiau bijau 
eiti į turgų. Todėl, kad esu negeras, gal net pats blogiausias. 
Tiesa, tokį garbingą titulą būtų begėdiška taip lengvabūdiš-
kai prisiskirti, bet turiu svarių argumentų: Vudžio Aleno fil-
me „Išnarstytas Haris“, – tai pati geriausia Federiko Felinio, 
visą kūrybą skyrusio froidistinėms savosios asmenybės stu-
dijoms, parodija, – taigi minėtame filme rašytojas Blokas (jį 
vaidina pats režisierius) prisipažįsta juodaodei prostitutei, jog 
yra pats blogiausias visame pasaulyje. Mergina ramina, kad 
buvo blogesnių, pavyzdžiui, Hitleris. Taip, sutinka rašytojas 
Blokas,  – Hitleris, Gėbelsas, Gėringas, o jis esąs ketvirtas. 
Vadinasi, man lieka penktoji vieta. Gal ne tokia garbinga, bet 
patikima.
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Stalino laidotuvės
Pažiūrėti į karste gulintį Staliną plūdo milijonai 

žmonių. Kad viskas vyktų tvarkingai ir kryptingai, kariuo-
menė sunkvežimiais atitvėrė visus išėjimus iš Puškino gatvės 
Maskvoje, vienintelis išėjimas buvo toje pusėje, iš kur plūdo 
vis nauji nekrofilai, o gal ir šviesūs žmonės, savo akimis norėję 
įsitikinti, jog monstras tikrai negyvas. Tikslių duomenų nėra, 
bet manoma, kad buvo sutraiškyta apie pusantro tūkstančio 
žmonių. Lavonus sukrovė į sunkvežimius ir, kaip įprasta, iš-
vežė nežinoma kryptimi.

Jeigu net tokie faktai manęs nesustabdė, įsivaizduokite, 
kokios nuomonės buvau apie save, sekmadienį įžengęs pro 
Dzeržinskio turgaus vartus. Nors Kalvarijų pavadinimas jam 
taip pat tinka.

Socialinis faktorius
Pilnas turgus pamišusių Juozapotų, kurios neklausi-

nėja savo Petriuko, jos visiškame transe kartoja sakralinę pre-
keivių mantrą: Možet mešoček kupite. Aš slenku kaip pelenais 
pavirtusio japono iš Hirosimos šešėlis, aš žinau, ko man reikia, 
o viskam kitam esu kurčias, aklas ir egoistas. Minia dirba ne-
lyg išpampusi milžino širdis: susispaudžia – pauzė – išsiple-
čia. Per pauzę perskaitau: „Quality, Taste and Satisfaction... 
Everytime“. Pauzė baigėsi, pajudu, nespėjęs pamatyti, kokia 
ten prekė ant polietileninio maišelio tokia skani ir teikianti 
pasitenkinimą. Per kitą pauzę išgirstu – moteris, kurios abi 
per alkūnes sulenktos rankos užklotos puskojinėmis, mote-
riai, kurios rankose kažkoks blizgantis gyvulys, o gal puodas: 
„Varo nuskurdinimo politiką, ne kitaip.“ Ką atsakė moteris su 
kažkuo blizgančiu, neišgirdau.
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Motiniškas kanibalizmas
Per vieną pauzę esu prispaustas prie solidžios po-

nios, kuri tokiam pat solidžiam, tik už ją visa galva mažes-
niam ir perpus lieknesniam vyrui piktai šnypščia: „Nepa-
siėmiau vaiko kojos, kaip aš pamatuosiu.“ Norėjau surikti 
motinai žmogėdrai į veidą kokį nors prakeiksmą, bet minios 
tvinksnis nubloškė mus į skirtingas puses.

Valstybinė turgaus kalba
Kai pamatau ieškomą objektą, tenka patirti dar ke-

letą pauzių, kol jį pasiekiu. Ty što, paren, och...jel,  – išgirstu 
atsakymą į savo klausimą, ar yra mano numerio sportbačių. 
Ir tonas toks geraširdis, truputį prikimęs, stipriai pavargu-
sio žmogaus balsas. Matydamas mano sutrikimą, paaiškina: 
U nas sčias zimniaja obuv, idiot. Pirmojo sakinio išversti ne-
įmanoma, nes yra vienas žodis, kurio lietuvių kalba nepripa-
žįsta. Kartais tai vadinama „daiktu“, bet minėtąjį žodį išvertus 
išeitų: „Ką tu, vaikine, sudaiktėjai.“ Visiška nesąmonė. Turiu 
keletą daiktų, bet ir tie ne mano.

Moteris turguje, pardavėja
Pamačiusi, kad rimtai domiuosi sportiniais batais, ji 

pakviečia mane pas save, į prekybinės palapinės gilumą. Oazė, 
tai tikriausia oazė, nes, be mudviejų, dar lieka vietos ir tre-
čiam, aš galiu nestumdomas pasimatuoti. Be liaudiško obs-
ceno turguje, žinoma, niekaip. Kai suabejoju, ar įkišiu pėdą – 
tokios didelės mano pėdos! – į siūlomą apavą, ji šypteli ir pro-
giesmiu, Marlenos Dytrich balsu: „Toks vyras, ir – neįkišit.“ 
Įtikino.

Jau sumokėjęs pinigus, dėl viso pikto: „Ar tikrai man na-
mie jie neišteš?“ – „Manote, kad jeigu turguje, tai jau ir suk-



16

čiai“, – tik dabar pajuntu, kad nuo jos stipriai trenkia degtine. 
Aš pasijuntu nepatogiai, lyg atsiprašydamas pradedu vapėti, 
kad šiandien man gyvenimas atrodo šlykštus, o pats jaučiuosi 
kaip srutų duobė, depresija ir panašiai, o ji vėl šypteli girta 
šypsena, paliečia švelniai švelniai mano petį nuo šalčio pabur-
kusiu rausvai melsvu delnu ir jau kviečia užeiti kitus pirkėjus 
pas ją, į oazę.

„Viešpatie,  – galvoju minkomas prekių išalkusios mi-
nios, – tik jos, tik tokios moterys išganys šį prakeiktą pasaulį, 
ne mes, išsiskėtėliai vyrai.“

Su meile ir neganda
Tai buvo paskutinioji pauzė, jau visai netoli išėjimo. 

Ji už prekystalio, nukrauto kažkokiais siūlais, moheriais ir ki-
tomis aukso vilnomis, stambi, didžiakrūtė, plačių skruostų, 
energinga kaip atominė elektrinė, tikra Medėja. Jis, vadinasi, 
Jasonas, pabalusiais piršteliais įsikibęs prekystalio krašto, kad 
nenuneštų srautas, tamsiai rudu trumpučiu paltuku, keletą 
dienų nesiskutęs, pliktelėjęs, apačioj – lyg kelnės, lyg pižama 
ar šiaip kokonai, įnyrantys į kerzinius batus nupjautais aulais. 
Matyti, kad ji nervinasi, nes taiso ir taiso ir taip jau tvarkingai 
suklotas prekes, ir kalba ji garsiai, užtikrintai, lyg skelbdama 
mirties nuosprendį: Net, Lionia, prošlava ne vernut, nada 
smatret, kak sčias vyžit, i ne načinai... Ir mane nusinešė srau-
tas. Ir buvo gaila Lionios, nelaimingo Jasono, nes nebeatgaus 
jis savosios aukso vilnos, pavargs laibi piršteliai, ir nusineš jį 
srautas, ir nuneš gal net toliau nei mane. Gal mes net susitik-
sim su juo kada nors, ir mūsų išbalę pirštų galiukai bus įsikibę 
į tą patį, tik jau ne minkštais ir kvepiančiais siūlais nuklotą 
prekystalį.



Tik išėjęs į laisvę pamačiau, kad virš vartų puslankiu išsi-
lenkusi iškaba: „Įeidami čionai prarasit pinigus ir viltį.“

P. S.
Nemėgstu plauti savo automobilio  – per daug rū-

džių išlenda. Aš ir pats nelabai mėgstu švarą. Gal kai esi pur-
vinas, jautiesi saugesnis, o gal visi blogi žmonės mėgsta gy-
venti savosios smarvės apvalkale. Ir poetų nemėgstu – grįžęs 
iš turgaus prie automobilio, pamačiau pirštu nuterliotą užra-
šą per visą fordo šoną: 

VAKAR RADAU TAVO PALIKTUS SAUSAINIUS
VALGIAU IR GALVOJAU KAD VALGAU TAVO LUPAS. 

Eleginio disticho grafika. Sentimentalu ir kiauliška. Dabar 
teks plauti. Sausainiai! Įdomu – su kmynais, razinomis ar jū-
ros kopūstais?

1999 
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Bloga knyga

Į klausimą, ką atima blogos knygos, galima atsakyti 
klausimu – o ką gauname iš gerų knygų? Pasak V. Naboko-
vo, rašytoją galima vertinti trimis aspektais: kaip pasakotoją, 
kaip mokytoją ir kaip burtininką. Didis rašytojas sulydo visus 
tris klodus, bet reikšmingiausias vis dėlto paskutinysis. Geras 
pasakotojas įvilioja į savo sukurtas pinkles ir taip suteikia pra-
mogų, išmintingas mokytojas visuomet pažeria įvairiausių ži-
nių, netikėčiausios informacijos, o burtininkas sužavi savo in-
dividualia magija – stiliumi, įvaizdžių sistema, kūrinio struk-
tūros ypatingumu. Vadinasi, blogos knygos neįstengia aprėpti 
nė vieno iš šių aspektų. Neįdomus pasakojimas trukdo sutelk-
ti dėmesį ir „pramogauti“ norisi visai neliteratūrinėje terpėje, 
agresyvi propaganda ar lėkštas „amžinųjų tiesų“ traktavimas 
suprimityvina bet kokią pasaulėžiūrą, nuvalkioti įvaizdžiai ir 
beviltiškų klišių dailinimas neteikia jokio estetinio pasitenki-
nimo. Blogos knygos atima galimybę patirti kūrybos magiją – 
galimybę pasijusti apgautam, kad egzistuoja visiškai kitoks 
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pasaulis, įdomesnis ir įvairesnis už tą, kurį skaitytojas manė 
turįs savo galvoje.

Kita vertus, blogos knygos vis dėlto labai reikalingos. Kū-
rybingam protui jos dažnai gali tapti netgi įkvėpimo šaltiniu 
ir kūrybine medžiaga. Anot V. Gombrovičiaus, „Prastas me-
nas gali kur kas geriau atspindėti liaudį. Lenkų grafomanijos 
istorija, ko gero, gali papasakoti apie mus gerokai daugiau 
negu Mickevičius ir „Prūsų istorija“. Jokios abejonės, kad lie-
tuvių grafomanijos istorija apie mus papasakotų tikrai įdomių 
dalykų. Todėl blogos knygos, parašytos ar tik rašomos, yra ly-
giai taip pat reikalingos kaip ir geros.

Dabar dar vienas patarimas malonumo siekiantiems skaity-
tojams – niekados neskaitykite skolintų knygų, nesvarbu, geros 
jos ar blogos. Aš jau nekalbu apie tai, jog svetimų knygų paraš-
tėse negali prirašinėti įvairių, susižavėjimą arba pasibjaurėjimą 
atspindinčių šūkių (pavyzdžiui, „b...į tau į akį“, „neraštingas 
asilas“, „grafomanų popiežius“, „genialu“, „juk tai mano min-
tis!!!“ ir t.  t.). Sakote, rašyti pieštuku? Nesąmonė, nes paskui 
reikia ištrinti, o tai jau nedovanotina nepagarba savo triūsui.

Dar blogiau, kad skaitydamas svetimą knygą negali nei val-
gyti, nei gerti, nei rūkyti, nes visi šie pagalbiniai skaitymo pro-
cesai kažkokiu neįtikėtinu būdu palieka savo pėdsakų šlykš čiais 
spaustuvės dažais alsuojančiuose knygos puslapiuose. Negana 
to, reikia nuolat nelyg chirurgui (o kas gi mėgsta daktarus?) 
plautis rankas, nes visagalės dulkės (jos, o ne erdvė, užima an-
trąją vietą po laiko kategorijos) būtinai nusėda ant pirštų pagal-
vėlių ir rezultatas būna apgailėtinas – bjaurios dėmės puslapių 
pakraščiuose. Grąžinti tokią knygą sunku ne dėl to, kad būsite 
suprastas kaip nevalyvas žmogus, tamsuolis, negerbiantis „iš-
minties šventovės“ – knygos; ne, į tai galite ramiai nusispjauti, 



koks jums skirtumas, ką apie jus pagalvos. Bet visi tie atspau-
dai yra jūsų identiteto intymi, netgi, sakyčiau, privati teritorija, 
tai akimirkų, kuriomis jūs išgyvenote malonumą, atspaudai, 
tai kaip jūsų paklodė po meilės nakties su mielais prisiminimų 
pėdsakais, ir dabar įsivaizduokite, jog visa tai negrįžtamai ati-
teks knygos savininkui. Nesiskolinkite knygų.

Arba jeigu pasiskolinote gerą knygą, stenkitės jos kuo il-
giau negrąžinti, visaip vilkinti laiką, gal savininkas užmirš, su-
sirgs skleroze, emigruos visam laikui į užsienį arba dar toliau.

Paklausite, kuo čia dėtos blogos knygos? Visiškai niekuo. 
Arba, jeigu manysime, kad knygą parašyti yra poelgis, tai net 
ir blogos knygos, atsiradusios nesąmoningai, gali būti vertin-
gos. Juk poelgiai prasmingi ir įdomūs tik tuomet, kai jie visiš-
kai beprasmiški, kartais net visiškai kiauliški, atsitikę negal-
vojant nei apie pasekmes, nei apie atsakomybę, nei pagaliau 
apie malonumą.

2000 
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Liga

Dažnai tekstas atsiranda dar prieš jį užrašant: jis iš-
kyla vaizduotės tikrovėje ne kaip erdvinis, o tik nuojautomis 
paramstytas statinys, turintis apytikslį tūrį, bet dar migloto 
tankio, atpažįstamas pagal ryškėjančias individualias savybes, 
bet dar nevaržomas prižeminančių įsikūnijimų, tarsi visa tai 
vyktų daiktų rojuje, kur greitai atsirasiančiam daiktui ruošia-
ma jo formos esatį užpildysianti dvasia.

Šis teksto pamatymas nesietinas su antgamtiniais reiški-
niais, su mistiniais įsijautimais ir šv. Jono regėjimais Patmo sa-
loje, jis viso labo tėra mano smegenų pilkosios masės pilkųjų 
darbų rezultatas, kurį likimo ironijos dėka dažniausiai matau 
kaip tam tikrą žanrinį įsikūnijimą, išsipildymą kalbos tankmė-
je, kalbos, kurią paskui reikia nuobodžiai ir kantriai rankioti 
anos vaizduotės tikrovės gelmėje ir klijuoti prie šios tikrovės 
šiurkštaus ir nelankstaus paviršiaus. Tiesą sakant, šis proce-
sas yra ne itin įdomus, labiau varginantis, lydimas griovimo ir 
naikinimo pojūčių, galbūt net prarandamo rojaus nuoskaudų.
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O štai šio teksto niekaip negaliu pamatyti, kad ir kiek 
stengčiausi, nuteikinėčiau save, meilikaučiau, kažkas man jį 
užstoja, kažkas didesnio yra užslinkę tarp šios ir anos, vaiz-
duotėje plevenančios, tikrovės.

Visų pirma tai aukšta kūno temperatūra, kuri manęs ne-
buvo ištikusi jau nuo vaikystės, kai motinos ar močiutės pa-
sergėtas taip bijodavau iškišti koją ar ranką iš po limpančios 
prie odos, nuo prakaito pridrėkusios antklodės, o tuo metu, 
kai mama keičia negalia persisunkusias, sunkias ligos įka-
pes šviežiomis, krakmolu traškančiomis paklodėmis, – koks 
siaubas mane apima, kaip liepsna mane nutvilko naujų patalų 
vėsa ir kvapas, o paskui pamažu vėl grįžta raminanti šiluma ir 
ankstyvo žiemos pavakario saulė – ant didelės, nuo kambario 
mano lovą atitveriančios užuolaidos išryškėja gerojo Dievo 
profilis, didžiulė, gelsvose, gėlėtose klostėse linguojanti galva, 
ir aš jau žinau, kad sveikstu, kad būtinai pasveiksiu, o mama 
man pažada metalinį rublį su Lenino galva, jeigu aš ir vėl mo-
kysiuos Katekizmo tiesų, nes pavasarį jau reiktų prieiti pir-
mosios Komunijos, reikia pamažu brautis į dangaus kariau-
nos gretas. Ir greitai aš pasveikdavau.

O gal kliūtis slypi kur kas anksčiau, kliūtis, neleidžianti 
mano regėjimui prasibrauti prie teksto, kurį norėjau čia už-
rašyti, kurį man tiesiog būtina surasti, nes nieko daugiau aš ir 
neturiu šį drumzliną rytą, abejoju, ar ką nors prašmatnesnio 
turėsiu vakarop arba rytoj, arba velniai žino kada. Man atro-
do, tai galėtų būti statinė, didžiulė, suveržta gal net penkiais 
metalo lankais, gili ir talpi, bet dabar negaliu joje pasislėp-
ti, nes ji pritrombuota šviežių čečkuotų kopūstų, pabarstytų 
raudonomis ir neskaniomis, nes baisiai rūgščiomis, spanguo-
lių uogomis, akmeninė girnapusė ant viršaus, rūgštus, gerkle 
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kylantis ligos skonis, nors man dar tik treji metai, ir aš lyg 
šventųjų paveiksluose baltapūkis sėdžiu močiutės lovoje, o iš 
koridoriaus pro sunkias, veltiniu apmuštas duris virsta žie-
mos garas, tai dėdė grįžo iš kariuomenės, o gal iš kalėjimo, 
kur sėdėjo už muštynes, – taip jau mūsų giminėje susiklostė: 
vieni kariuomenėj, kiti kalėjime, dar kiti ant patalo, o dar – 
ir kapuose, visą gyvybės ciklą aprėpianti mūsų giminė; mu-
dviem su dėde linksma, jis geria alų iš butelio geltona etikete, 
užkanda rasotais ką tik atpjauto kumpio kubeliais, kumpis 
šviesiai raudonas kaip helenistinis marmuras, ir jis trupa tarp 
baltų dėdės dantų, nes dėdė jaunas ir sveikas, jis duoda man 
gurkšnį alaus, – toks vyras, man dar tik treji, mūsų giminėje 
visi vyrai! – ir aš verčiuosi stačia galva žemyn iš močiutės lo-
vos, ant grindų palikdamas gerą kuokštą šviesių kaip sniegas 
plaukų, nors močiutė kitokios nuomonės, ji sako, kad prieš 
Kalėdas angelai meta plunksnas, ir tą kuokštelį perrišusi kas-
pinu paslepia savo paslaptingose dėžutėse po sieniniu, vieną 
koją tabaluojančiu laikrodžiu. Švytuojanti laikrodžio koja bai-
giasi blausiu, geltoniu spindinčiu apskritimu, jis didelis kaip 
banginio akis, jis nenumaldomas ir išdidus nelyg nemirtingu-
mas, o jo geltonis kartus kaip žuvų taukai.

Užstoja tarsi dugną ledas, pirmasis rudens ledas, tolydžio 
storėjantis, augantis į apačią, į centrą, žemyn, tarsi būtų vei-
kiamas ne šalčio, o žemės traukos dėsnio, – ant jo atsigulus 
galima valandų valandas spoksoti į dugno žolėse besiblaš-
kantį vandens pasaulį, kuriame kuo daugiau ledo, tuo ma-
žiau deguonies, ir didžiulių kuojų oro pūslės nebeišlaiko, jos 
kyla į paviršių, o ledas jas pamažu apvelka savo kietų kristalų 
įkapėmis, ir dabar aš jau turiu keisčiausią pasaulyje natiur-
mortą, gyvosios gamtos galerijoje demonstruojamas miru-
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sios gamtos fragmentas, žuvys lede, ledo žuvys. Už raudonų 
plytų lentpjūvės stovi priešgaisrinis skydas su dviem smailia-
dugniais piltuvo formos kibirais, skersai kybo keistas kablys 
medine rankena, primenantis kazokų ietį, bet man labiausiai 
rūpi kirvukas, kurio ašmenys siauri, o vietoj penties  – ilga 
smailėjanti skiauterė. Tokiais ginkluoti indėnai kovoja su bal-
taveidžiais, su tokiu aš tikrai galėčiau iš ledo iškirsti tas mil-
žiniškas inkrustacijas, mirusias kuojas, bet priesakas „nevok“ 
stipresnis už indėnus, stipresnis už norą nors trumpam ran-
kose palaikyti neregėto dydžio ežero gyventojas, ir jos lieka 
ledo atmintyje visam likusiam laikui. Daug vėliau, Kaukaze, 
Kabardoje-Balkarijoje, užsiropštęs ant vienos perėjos aš ir vėl 
gulėsiu prisispaudęs prie ledo veidu, tik ten apačioje bus ne 
žuvys, o Alpių šauliai, likę čia nuo pasaulinio karo, su pilna 
ekipuote, kietai suspaustais smakrais, burnomis, užbetonuo-
tomis tyla, užmerktomis akimis, pilnomis tamsos ir šalčio, 
amžinybės ledo įkapėse, o už raudonų plytų lentpjūvės jau se-
niai nebestovi priešgaisrinis skydas, indėniškas kirvukas jau 
seniai kažin kur nusimetė, ir Alpių šauliai taip pat liks ledo 
atmintyje visam likusiam laikui.

Ledas, uždėtas ant karščiuojančios kaktos, greitai tirpsta, 
atsiranda properšos, spragos vielinio tinklo tvoroje, pro to-
kią spragą gali pralįsti tik vaikas, jam tikrai kur kas mažiau 
metų nei toms žvaigždėms, kurios spragsi gruodžio danguj 
kaip šaltosios ugnys ant kalėdinės eglės; vaikas kumštinėmis 
pirštinėmis skubiai prakasa pūpsantį sniego kalną, atsivėru-
siuose viduriuose miega juodos akmens anglys. „Nevok“,  – 
šnypščia žvaigždės aukštai, bet vaikas skubiai krauna snie-
guotus, sušalusius anglių gabalus į kibirą, mažas prakeiktas 
nykštukas milžiniško nakties šulinio dugne, o žvaigždės kvai-



25

los, jos nežino, kad tarybinis turtas yra visų nuosavybė, visų, 
vadinasi, niekieno. Vaikas tai žino, nors ir nėra visiškai tikras, 
kad juodasis auksas gali būti niekieno, bet kai juodieji anglių 
gurvuoliai patenka į krosnį, kai šnypšdami įsiliepsnoja ir nuo 
įkaitusių iki melsvumo metalinių krosnies durelių ima sklisti 
nebeapskundžiamas karštis, jis apie tai nebegalvoja, jam da-
rosi šalta, akyse trykšta ugnies fontanai, tarsi žvaigždės vie-
na po kitos leistųsi žemėn ir sproginėtų savo ledine ugnimi 
tiesiai jam prieš veidą, o paskui žvaigždes iš tamsos, iš ilgos 
gruodžio nakties nusileidžia liga, aitriai kvepianti eglišakiais, 
priplėkusiais šiaudais ir saulėgrąžų aliejumi.

Mūsų namuose nebuvo mirties atvaizdo, nors ir nereikė-
jo – aš atmintinai žinojau jos bruožus, kaip ji atrodo ir netgi 
kaip vaikšto: kaulėtas pailgas veidas toks raudonas, tarsi jos 
kaukolės dugne nuolatos kūrentųsi ugnis, juoda, pasmakrėje 
tvirtai suveržta skara, tamsiai žalias odinis lietpaltis, skver-
nais braukiantis žemę, o rankoje ji visuomet nešiodavosi la-
gaminą su nekaltų kūdikėlių kūnais.

Paskutinį kartą ją mačiau labai keistomis aplinkybėmis: 
kaimynė, trenkta ir durnaropes auginanti mokytoja, pakeltu 
balsu prašė pagalbos, esą jos draugė pateko į bėdą, ir mudu su 
draugu privalome ją išgelbėti. Kažkokiu būdu ta senė pateko 
į pelkės vidurį, nuo kalno buvo gerai matyti šlapioje aukšto-
je žolėje paliekama šliūžė, ji suko ratus kaip vabalas pamuš-
ta koja, ir tie siaurėjantys ratai pamažu veržėsi į centrą. Kai 
mes ją vilkome už pažastų į sausumą, senė atrodė apgailėti-
nai: veidas tiesiog permatomai baltas, vietoj odinio lietpalčio 
permirkęs vatinukas, o apie kokį nors lagaminą negalėjo būti 
nė kalbos. Tik senė, pažiūrėti menka ir sudžiūvusi, buvo to-
kia sunki tempti, jog atrodė, kad mes traukiame paskui save 



pusę pelkės. Valandėlę atsikvėpę, su mokytoja ėmėme derin-
ti užmokesčio klausimus (prieš žygdarbį ji mums žadėjo tris 
rublius, o kai jį atlikome, ėmė siūlyti atpildą dangaus karalys-
tėje, ir mums tai atrodė šiek tiek netikėta), o kai atsisukome 
pasižiūrėti, kaip laikosi senė, ši buvo išgaravusi. Tiesiog – nė 
ženklo. Mokytoja mus dar sykį apdovanojo šventųjų vardais 
ir dideliais žingsniais nužirgliojo į savo durnaropių sodus.

Nuo to laiko ėmiau manyti, jog mirtis žmogišku pavidalu 
yra prasimanymas.

Ant kurios sienos kabojo Dievo Motinos paveikslas, aš jau 
nebežinau. Bet gerai prisimenu tetos Marytės portretą virš 
močiutės lovos. Teta mirė nuo vėžio aštuoniolikos metų, ir 
man visuomet atrodė, kad šventosios aureolė jai taip pat pri-
klauso kaip ir švenčiausiajai panelei, o gal net ir labiau – juk 
Dievo Motina turi sūnų, ir dar kokį sūnų, garsenybę, o teta 
nepaliko nieko, tik nuotrauką. Neteisybės jausmas, nuo kurio 
ir susirgti ne gėda.

O kas bus su tekstu, kurio niekaip negaliu pamatyti, kas 
bus su liga, kurios neįvardijęs niekados neišgydysi, kas bus su 
mano nemirtinga siela, kuri slapstosi ir nesileidžia išganoma, 
dabar, tiesą sakant, man nelabai ir rūpi.

2000 


