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Ponas Donaldas yra pasipiktinęs. Kad ir stengiasi to 
neparodyti, tačiau kaktoje plintanti aviečių spalvos dėmė jo pa
stangų nepaiso. Tokio keisto įžeidimo kaip gyvas nebuvo patyręs. 
Juo labiau kad užklupo netinkamiausiu metu: besimėgaujant ką 
tik gauta žinia, jog literatūrinis Portugalijos žurnalas išspausdino 
jo novelę „Ne tas drugys“. Nors redakcija įspėjo, kad dėl nedide
lio tiražo honorarų nemokanti, o vis dėlto!.. Pamanyk, kur esama 
jo kūrybos gerbėjų! Tegu jo novelių išversta į kone dešimtį kalbų, 
tačiau portugalų  – kažkas egzotiška, neįprasta, nepasiekiama... 
Kai čia, savo tėvynėje, įsiviešpataujant grafomanams, jo kūryba 
stumiama į juodąją užmaršties skylę  – ten, už Pirėnų kalnų, jai 
suteikiamas šitas... kaip jis... antrasis kvėpavimas... Įsopusi kūrėjo 
širdis ima pildytis šilčiausių jausmų tolimai šaliai, ypač mūriniam 
dviaukščiam pastatui, kuriame įsikūrusi žurnalo buveinė: redakci
ja maloniai pridėjo nuotrauką.

Ponas Donaldas atsilošia, užsimerkia ir smiliumi trina kaktoje 
tą vietą, kurią netrukus paženklins avietinė dėmė: taip savo ruož
tu stengiasi suteikti antrąjį kvėpavimą visam tam, ką žino apie 
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Portugaliją. Iš atminties pavyksta ištraukti Lisaboną, kurią nuo
lat painioja su Barselona, diktatorių Salazarą, piratus ir portveinų 
sostinę Portą. Rašytojai, menininkai? Hm... Reikės pavartyti enci
klopediją ir šalia padėkos redakcijai suminėti keletą jų įžymybių, 
taip pat pridėti Vilniaus atviruką, tik, žinoma, be penkiaaukščių 
barakų – kad jie prasmegtų... Ir čia asociacija išplukdo kažkada 
skaitytą pasakojimą apie žemės drebėjimą Lisabonoje (Barselono
je?), per kurį miestas su visais gyventojais prasmego į atsivėrusią 
po juo kiaurymę. Kada tai buvo? Et, svarbu, kad prisikėlė kaip fe
niksas iš pelenų, susirentė mūrinį dviaukštį ir išspausdino „Ne tą 
drugį“. Galėtų ta proga jį patį parsikviesti, pavaišinti Porto vynais, 
pavežioti palei vandenyną... Bet kur tau vežios, kai honorarui nėra 
iš ko... Šiaip ar taip, nepakenks laiške užsiminti, jog Portugalija – 
jo svajonių šalis ir kad Palangos paplūdimys – sulig kiškio uode
ga... Skambutis! Čia dabar?

Už durų stovi nieko apie vizitą nepranešęs senas pažįstamas 
Grigas. Tik ar sena pažintis atleidžia nuo paprasčiausio etiketo ir 
pagarbos kito dienotvarkei, kai visas Vilnius žino, jog Donaldas – 
vyturys ir darbo valandos jam šventos? Tokie įsibrovėliai su savo 
reikalais ir plepalais tarsi vampyrai išsiurbia kūrybinius syvus ir 
palieka tave kaip leisgyvę musę...

– Aš trumpam, – pažada svečias nusivilkdamas apsiaustą, o tai 
liudija, jog anaiptol ne trumpam. – Turiu tau šį tą.

„Ką?“  – jau bepaklausiąs novelistas, tačiau susituri, nes Gri
gas žengia tiesiai į darbo kabinetą ir Donaldui belieka pėdinti iš 
paskos, nors ketino vestis į kambarėlį prie virtuvės. Lyg niekur 
nieko svečias įsmunka į minkštasuolį ir padeda ant stalelio „šį tą“, 
įvyniotą į dailų gėlėtą popierių ir perrištą sidabrine virvute. „Ne
didelė saldainių dėžutė arba didelė šokolado plyta nuo kūrybos 
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gerbėjo, – sušvelnėja novelistas. – Gražiai dera prie portugališko 
atviruko. Kaip bėda bėdą veja, taip ir sėkmė viena nevaikšto“, – 
pafilosofuoja.

Svečias, kaip ir visi storuliai, nenustygsta, sukiojasi, čiumpa 
atverstą knygą, nužiūri storu kailiu apklotą kėdę prie rašomojo 
stalo, garsaus dailininko tapytą novelisto portretą, knygų stirtelę, 
skirtą dovanojimui su autografais ir kiek sumažėjusią per du mė
nesius, kada paskutinį sykį čia buvo. Palaiko akį prie gėrimų baro, 
ant kurio stypso pūsta taurė su ilga it gervės koja... Nieko naujo 
neaptikęs vėl čiumpa atverstą knygą.

– Žiūrėk, ir tu skaitai, o žadėjai tos šlykštybės į rankas neimti!
– Betgi privalau sekti ir žinoti, kokiose pamazgose murdomi 

skaitytojai ir kodėl klesti antro galo šlovintojai, – priverstas teisin
tis novelistas tarsi pagautas nusikaltimo vietoje.

– Mūsų biuras tos pačios nuomonės, – pritaria inžinierius, ir 
Donaldas vėl atlyžta: atsiveria proga pinformuoti techninę inteli
gentiją apie portugalų literatūrinio pasaulio dėmesį jo, vienintelio 
iš Lietuvos, novelistikai. Juk ponas Grigas ne šiaip inžinierius, o su 
menine gyslele, tiksliau, sausgysle: yra parašęs romaną. Apie ką – 
Donaldas užmušk neatsimintų, nes prisikapstęs iki septyniolikto 
puslapio įšoko į paskutinį ir įsitikino, jog lygiai tokią atomazgą 
buvo numatęs nuo pat pradžios. Išlaikęs romaną kone mėnesį – 
mat buvo storas kaip pats autorius – grąžino džiūstančiam nuo 
laukimo inžinieriui pagyręs (kur dėsies?) gilų specifinių techni
nių problemų ir kolizijų toje plotmėj pažinimą, tačiau kolizijos 
žmogiškųjų santykių plotmėj (ilga užjaučiama pauzė) – autoriaus 
Achilo kulnas.

– Romano kulnas? – patikslino autorius.
– Taip.
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– Tai ką? Į šiukšlyną mesti?
– Kodėl? Visai nauja problematika, daugiaplanis siužetas, yra 

šviežių metaforų, vertų pacituoti posakių, negirdėtų, bet visai pri
imtinų keiksmažodžių... Viskas priklausys nuo to, kiek dar įdėsi 
pastangų. Parako turi!

Pastangų ir net parako, matyt, buvo įdėta, nes po kiek laiko 
literatūriniame žurnale pasirodė romano ištrauka. Inžinierius pa
sigyrė sulaukęs palankaus įvertinimo iš garsaus romanisto, kurį po 
visko nusivedęs į restoraną aplaistyti debiuto. „Pirmiau nusivedei, 
o po to išspausdino“, – perkando Donaldas, o garsiai ištarė:

– Ir puiku! Stambaus žanro kūrėjas geriau išmano stambų dau
giaplanį kūrinį, kai aš tik smulkioji proza, vienplanė.

„O gal apkvaišintas sėkmės rašo naują romaną?“  – būgščiai 
pašnairuoja į gėlėtą apdarą Donaldas. Neduok Dieve turėti pažįs
tamų su menine sausgysle  – pačiam gyslas ištampys prašydami 
vertinti, rekomenduoti, kai visa skaitančioji publika žino, koks 
jis šiuo atžvilgiu nepalenkiamas ir nevizgintų uodegos net prieš 
patį... patį...

– ...šai? – pasiekia ausį paskutinis skiemuo.
– Atsiprašau?
– Ką dabar rašai?
Tokiu tonu klausiama „ką darai?“, „ką rūkai?“, „ką valgai?“ Bet 

ko stebėtis, kai meno kūrinys jau vadinamas produktu. Ir dėl ko? 
Ogi dėl to, kad knygynus užtvindė tokie kaip šis grafomanai su 
savo produkcija, būtent produkcija!

– Tu gerai žinai, kad aš nemėgstu atsakinėti į tokius klausi
mus, – rūstokai primena novelistas.

– Jeigu tave užgauna paprasčiausias etiketas...  – bejėgiškai 
gūžteli svečias.
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Še tau! Įsibrovėlis pats moko etiketo! Dar viena pamoka iki 
pietų niekam neatidarinėti durų, nors kirviu kapotų! Bet... durų 
užraktą įdėjo pats inžinierius, jau nekalbant, kad nuplėšė senus 
tapetus darbo šventovėje ir priklijavo naujus. Negana to, padėjo 
išrinkti modernų unitazą ir atsiuntė meistrą jam įtaisyti. Kas be 
ko, šios paslaugos biro romano skaitymo metu, ak, nesumojo už
vilkinti dar poros savaičių: vonioje nevarvėtų seni čiaupai... Užtat 
nesunku įsivaizduoti, kokio kalibro darbai buvo atlikti stambaus 
prozininko bute!.. Ką gi, meninė sausgyslė, kaip ir lazda, turi du 
galus, tačiau išvada viena: tam, kas nusimano apie unitazo kokybę, 
meninė kokybė nepasiekiama!.. Beje, etiketas...

– Nepyk, brolau, – nuolaidžiai šypteli. – Juk žinai, koks aš... – 
ieško ne per stipraus, bet ir ne per silpno žodžio, – pasišiaušėlis.

Svečias širdingai nusijuokia, oras praskaidrėja, o dėl to puola į 
akis išsiklaipęs lango rėmas, ir Donaldas maloniai pasiūlo:

– Kai baigsi gludinti romaną, atnešk man paskutinį skirsnį, aš 
taip pat pagludinsiu, nes nuo epilogo priklauso viskas!

– Tikrai?
– Ir dar štai ką pasakysiu,  – pritildo balsą novelistas, lyg at

skleisdamas paslaptį, kurios anas stambiaprozis niekada neiš
duos. – Įsidėmėk: viską persmelkiantis ilgesys... ilgesys nežemiško.

– Nežemiško, – kiek apdujęs kartoja svečias. – O ar...
– Kavos? – greit pasiūlo šeimininkas.
– Jeigu tavęs nesutrukdys.
– Kol užplikysiu, paskaityk, – ant stalelio padedamas dviaukš

tis mūrinukas. – Tik ką gavau.
Kavą tenka gerti be nieko, nes, Donaldo nuostabai, nei sidabro 

virvutė, nei gėlėtas popierius neatvyniojami. „Gal čia knyga? – pa
mano. – Negi šmikiui pavyko išleisti savo niekalą? Bet tada pake
tas būtų dvigubai storesnis!“ – nusiramina.
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– Šaunu, įstabu, sveikinu! – pagėręs kavos krato atviruką inži
nierius. – Kai talentas tikras, nežemiškas, kaip sakai, prasiskina 
kelią net už Pirėnų.

– Taip, – patvirtino Donaldas. – Buvau nustebintas, nes toje 
Barse... Lisabonoje nieko nepažįstu.

– Vis dėlto, tavim dėtas, išsireikalaučiau honoraro. Maža ką jie 
pliurpia apie neturtą. Portugalija dešimt kartų turtingesnė už Lie
tuvą, bet ir ten gudrūs tik sau į kišenę dėti.

– Yra racijos, – sutinka Donaldas ir nelauktai sau pačiam pa
siūlo: – Vynelio?

Tačiau ir prie vyno taurės paketas neatvyniojamas. Sidabro vir
vutė ir švelniaspalvis gėlynas slepia įdomią intrigą ir augina įtam
pą, kurių taip stinga storajam romanui.

– Kad būčiau žinojęs,  – mosteli į atviruką svečias,  – būčiau 
atnešęs portveino iš paties Porto.

– Taip, Porto vynai pirmauja pasaulyje, – žinovo balsu pritaria 
Donaldas.

– Ką jiems reiškia tave pasikviesti ir pavežioti po vandenyno 
pakrantę, karalių pilis, apelsinų plantacijas, – kaip iš rašto skaito 
novelisto mintis svečias,  – taip pat nusivesti į vyno rūsius... Ar 
atsimeni sovietinį portveiną? Tą „rašalą“ už vieną rublį trisdešimt 
septynias kapeikas?

– Į burną nebuvau paėmęs, – išsigina novelistas.
– O juk tą skiedalą... – kažko sutrikęs neužbaigia Grigas.
Svečio delsimas jau ima erzinti. Atrodo, kad mėgaujasi tuo, ko 

nežino novelistas, bet ką žino pats. Net spėjo atlapoti švarką ir 
atsegti marškinių apykaklę, gal ir vakaroti ruošiasi?

– Čia man? – atmetęs etiketą Donaldas tekšteli delnu per gė
lyną.
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– A!  – svečias tarsi tik dabar susizgrimba ko atėjęs.  – Taip. 
Taip. Tau. Atsivyniok pats, nes čia toks intymus dalykėlis, kad...

„Intymus dalykėlis“ atsiduoda seksu, todėl Donaldas nutaiso 
pašaipią miną: visi skaitytojai puikiai žino jo požiūrį į atsitiktinius 
ir bedvasius sugulimus.

Virvelė plesteli ant stalo, ir iš prasiskleidusio gėlyno išnyra 
knyga. Ne kieno kito, o jo paties, „Ne tas drugys“. Kažkuris ger
bėjas įsigeidė autografo, bet dėl to suknisti šventą darbo ritmą? 
O ko viršelio kampas užlaužtas? A, ėjo iš rankų į rankas, geresnio 
komplimento autoriui nebūna. Bet... kur prieštitulinis lapas, tas, 
kuriame autorius įrašo palinkėjimus ir autografą? Išlupta iki pat 
siūlo, užtat titulinis sveikas ir dar su įrašu. Žaliomis didžiulėmis 
raidėmis išraityti du žodžiai...

Lyg šūvio išmesti kiškiai novelisto akys strykteli ant svečio, kurį 
randa pasirengusį gynybai: vokai tragiškai nudelbti, rankos sukry
žiuotos ant pilvo, o iš krūtinės veržiasi slogus atodūsis  – toks, 
kaip kadaise klausantis nuosprendžio savo romanui, kai dabar 
novelistas pats susilaukė nuosprendžio, nes žaliasis įrašas skelbia: 
 SKIEDALAI IR TRIEDALAI.

Įsitvyroja tyla, kurios svečias mažiausiai tikėjosi. Nei perkūni
jų, nei rypavimų, tik įsisiurbusios kaip dėlės akys ir sumedėjusi 
barzdelė. Kuo tyla trunka ilgiau, tuo garsiau muša sieninis laikro
dis, iki tol nerodęs balso. Nebetverdamas svečias akies krašteliu 
dėbteli į Donaldą ir įsitempia. Gerai, kad ant stalelio nėra peilio, 
bet ir butelis arba žvakidė...

– Patikėk, – surypauja pats, – aš ilgai, velniškai ilgai dvejojau, 
rodyti tau ar ne... Ėdžiau save be druskos: rodyti ar nerodyti? Nešti 
ar nenešti?

– Atnešei ir tylėk!
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– Atnešiau tik dėl išplėšto lapo. Tik dėl jo! Juk jame autoriaus 
autografas, linkėjimai, data ir niekšo, kuriam dovanojai knygą, 
vardas, gal ir pavardė... O tas nevidonas matai kaip atsilygino: pri
peizojo ir paliko pašte.

– Pašte?!
– Centriniame. Kur savivaldybė, Rašytojų namai, sukiojasi in

teligentai... Ant stalelio laiškams rašyti. Savo akimis nepatikėjau... 
Nežinau, kiek buvo išgulėjusi ir kiek dar būtų gulėjusi, jei ne aš. 
Gal kas būtų nunešęs į Rašytojų klubą, o jau ten... Dar pamaniau: 
gal tu su tuo šiknium draugauji, patiki savo paslaptis ir nė neįtari... 
ar ne taip?

Donaldas vėl grėsliai dėbteli, ir svečias priverstas aiškintis 
toliau:

– Buvau ne mažiau priblokštas nei tu dabar. Neįsivaizduoju, 
kad kur Anglijoje, Švedijoje ar tavo Portugalijoje šitaip išsityčiotų 
iš rašytojo! Jokioje civilizuotoje valstybėje niekada...

– Nori pasakyti, kad visame pasaulyje esu labiausiai apdergtas 
menininkas? – prisimerkia Donaldas.

Grigas susizgrimba persūdęs.
– Ne taip mane supratai. Noriu pasakyti, kad niekur nerasi to

kių šunsnukių kaip Lietuvoje! Ir... kad tavęs tai ne tik nežemina, 
bet išaukština!

– Išaukština triedalai?
– Taip. Nes už jų slypi pavydas. Juodžiausias. Gal kam ant 

nuospaudos užlipai, mat esi tiesus, ką galvoji, tą rėži į akis, kai 
kiti gudrūs į akis uodegą vizginti, o už akių... pats matai. Va ir šią 
minutę kažkas apžiūrinėtų, vaipytųsi, paskalas nešiotų... Čiupau ir 
žaibu pas tave... į rankas paduoti.

Donaldo žvilgsnį pritraukia susirangiusi it gyvačiukė virvelė. 
Va taip: įšliaužia su gyvate užantyje, laka tavo kavą, geria tavo 
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vyną ir suleidžia tokį geluonį, kad... Gera linkintis būtų pasiėmęs, 
sunaikinęs ir net neužsiminęs.

– Taip, padavei, – atrėžia, – kaip mėšlą ant padėklo. Prašma
tniausias popierius, sidabrinis siūlas, maniau, skanėstų dėžutė.

– Skanėstų... skanėstų...  – raitosi iš juoko Grigas, bet pama
tęs pykčio perkreiptą novelisto veidą surimtėja. – Eik, eik! Kažkas 
gavo siuntinį, išvyniojo ir numetė pašte, o aš paėmiau ir įvyniojau, 
negi imsi plikom rankom tokią... Blogiausia, – grįžta prie senos 
dainelės, – kad su niekuo negalėjau pasitarti: rodyti tau ar nero
dyti. Įvyniojau – ir nosies tiesumu pas tave. Neįsivaizduoji, kokia 
savijauta nešant taip pripaškudintą...

– O man nusispjauti! – nukerta Donaldas ir, atmetęs bet kokį 
etiketą, stojasi, idant stotųsi ir nešdintųsi įsibrovėlis, pats „supaš
kudinęs“ jam gerą nuotaiką ir visą likusią dieną.

Svečias taip pat stojasi, tik jam neaišku, į ką šeimininkui nusi
spjauti: į jo savijautą ar į nešulį? Prie slenksčio ilgai sagstosi, grai
bosi apsiausto rankovių, kol galų gale pareikalauja:

– Vis dėlto atsakyk: kaip pats būtum pasielgęs mano vietoje?
– Aš?
– Pats, pats, – įremia jam į kaktą akis inžinierius ir tik dabar 

pamato išplitusią avietinę dėmę.
„Jėzau, per mane dar infarktą gaus!“ – persigąsta ir nelaukda

mas atsakymo neria pro duris.
Donaldas gūžteli pečiais ir grįžta į darbo kambarį. Viens du, ir 

gėlynas su virvele atsiduria šiukšlių dėžėje, knyga – po senų laik
raščių kauge, o mūrinis dviaukštis atsiremia į bronzos žvakidę. 
Pro langą matyti, kaip įsėda į automobilį inžinierius... gal dabar 
aida pas stambialiežuvį romanistą?.. Tas smagus jo kvatojimas... 
keistas tarškėjimas: rodyti ar nerodyti? Nešti ar nenešti?.. Velniš



kai ilgai dvejojęs... Kada dvejoti, jei sakėsi iš pašto žaibu čionai... Ir 
ko susimėtė, užsikirto ištaręs „skiedalai“? Suprato išsidavęs?

Ir ponas Grigas tampa įtariamuoju numeris... numeris...
Sunumeruos rytoj.


