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K a i viespats, taip pat zinomas kaip dievas, suvoke, kad adomas ir
ieva, is paziuros tobuli, negali ne tik kad zodzio istarti, bet ir neisleidzia net paprasciausio pirmykscio garso, turejo supykti pats
ant savfs, kadangi daugiau edeno sode nebuvo nieko, kam galetij
suversti atsakomyb^ uz siq siurksci^ klaid^, j u k kiti gyvunai, visi
sukurti, kaip ir abu zmones, dieviskuoju tebunie, j a u megavosi
savu balsu, vieni muke, baube, kiti kriuksejo, cirske, svilpe ir k u dakavo. Apimtas pykcio, keisto tam, kuris visk^ galejo isspr^sti
dar vienu greitu fiat, pribego prie poros ir nesiceremonydamas,
daug nesvarstydamas j gerkl? kiekvienam jgrudo po liezuvj. R a s tai, kurie ilgainiui kiek padrikai nusviete tq tolimi} laikij jvykius,
tiek tuos, kurie ateityje galbOt bus kanoniskai patvirtinti, tiek ir
tuos, kurie yra apokrifiniai, nepataisomai eretiskos vaizduotes
vaisiai, neissklaide abejoniq del to, koks tai buvo liezuvis - ar
lankstus ir dregnas raumuo, kuris tabaluoja burnos ertmeje ir
kartais uz j o s , ar kalbos dovana, dar vadinama zadu, apie kurj
viespats, deja, pamirso ir apie kurj nezinome, koks j i s galejo buti,
kadangi apie j j neliko ne menkiausio zenklo, net kokios nors ant
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medzio zieves israizytos sirdies su sentimentaliu uzrasu, ko nors

taines, ir niekas pas juos nesilanke, isskyrus viespatj, bet ir j o apsi-

panasaus j adomas m y l i iev^. Kadangi vieno dalyko nebuna be

lankymai buvo tokie reti ir trumpuciai, o tarp j i j buvo jsiterp^ ilgi

kito, gali buti, kad viespats taip smarkiai jgrudo savo atzaloms

nebuvimo tarpsniai po desimt, penkiolika, dvidesimt, penkiasde-

liezuvius dar ir del to, kad suvestij juos j sqlytj su giliausiu zmo-

simt meti}, nesunkiai galima jsivaizduoti, kad nedaug truko, kad

gaus kuniskumo vidumi, vadinamosiomis nepatogiosiomis pri-

vienisi zemiskojo rojaus gyventojai pasijustq vargsais naslaiciais,

gimties dalimis, kad ateityje j a u siek tiek apie tai nusimanydami

paliktais visatos tankmeje, nors ir nebuti} sugebej? paaiskinti, k^

galeti} kalbeti apie sumaistj, tvyranci^ siame tamsiame labirinte,

reiskia zodziai palikti ir naslaiciai. Tiesa, kas antr^ dien^ ar net

pro kurio lang^ - bumq - j i e j a u eme zvalgytis. V i s k o gali buti.

kiek dazniau adomas sakydavo ievai, Eirne j lov^, bet santuokine

Zinoma, su pagarbos vertu skrupulingumu, kuris budingas geram

rutina, siuo atveju kebli, nes del patyrimo stokos nebuvo jokios

meistrui, ir nuolankiai pripazin^s ankstesnj neapdairum^, vies-

pozi} jvairoves, j a u tuomet pasirode tokia pat pragaistinga, kaip ir

pats panoro jsitikinti, ar j o klaida istaisyta, ir paklause adomq,

namo sijas griauzti pasirengusii} kirvarpq jsiverzimas. Is isores,

K a i p tu vadiniesi, ir vyras atsake. A s adomas, tavo pirmagimis,

isskyrus kelias dulkeles, krintancias tai vienur, tai kitur is ma-

viespatie. Paskui kurejas atsigr^ze } moterj, O tu kaip vadiniesi.

zycii} skylucii}, piktadarystes beveik nematyti, bet viduje vyksta

A s ieva, viespatie, pirmoji dama, atsake j i , ir visai be reikalo,

vyksmas, ilgai neuztruks, kol nugrius tai, kas atrode toks tvirtas.

nes kitos damos ir nebuvo. Viespats buvo patenkintas, teviskai

Panasiais atvejais visada atsiranda tokii}, kurie gina nuomon?, jog

atsisveikino, I k i , ir patrauke savais keliais. Tuomet adomas pir-

vaiko gimimas gali tureti gaivinanciij padariniij, j e i ne zmogaus

m^kart tare ievai, E i m e j lov^.

libido, kas y r a chemiskai daug sudetingesnis darbas negu ismokti

Setas, treciasis seimos sunus, ateis } pasaulj tik po simto tris-

keisti vystyklus, tai bent jausmams, o tai, pripazinkime, vis tiek

desimt metij, ne todel, kad reiketq tiek laiko, jog motinos jsciose

nemazai. K a i del viespaties ir j o sporadiskij apsilankymij, pirma-

baigtq formuotis naujas palikuonis, bet todel, kad tevo ir motinos

sis buvo skirtas paziureti, ar adomas ir ieva sugebejo jsikurti ir

lytinems liaukoms, atitinkamai seklidems ir kiausidems, uztruko

susitvarkyti buitj, antrasis - suzinoti, ar jiems kaip nors praverte

daugiau kaip amziq subr^sti ir jgyti pakankamai gimdymo galiai.

kaimisko gyvenimo patirtis, treciasis - perspeti, kad greitai j o

Nekantriesiems reikia pasakyti, kad fiat buvo istartas vien^ kart^

nelauktij, nes turjs apeiti kitus dangiskoje erdveje esancius rojus.

ir daugiau niekad, kad vyras ir moteris nera desreliq pildymo ma-

Ir is tikro pasirode j i s tik praejus daug laiko, dien^, kurios data

sinos, hormonal - labai sudetingas reikalas, nepasigamina vienu

liko neuzregistruota jokiuose rastuose, kad isvarytij nelaimingqj^

smugiu, J L j nerasi vaistinese ir prekybos centruose, reikia duoti

por^ is edeno sodo uz bjaurij nusikaltimq ~ kad valge nuo gerio

laiko, kad viskas susiguletij. Pries set^ pasaulj isvydo is pradziq

ir blogio pazinimo medzio. Sis epizodas, is kurio kilo pirmasis

kainas, o visai neilgai trukus - abelis. Dera tuoj pat pamineti, kad

iki tol nezinotos gimtosios nuodemes apibrezimas, niekad nebu-

pilni nuobodulio buvo visi sie metai, leidziami be kaimynij, be

vo gerai paaiskintas. Pirma, net primityviausiam protui nebutq

pasilinksminimq, be kOdikio, sliauziojancio tarp virtuves ir sve-

sunku suprasti, kad buti informuotam visada pravarciau negu
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nezinoti, ypac kalbant apie tokias subtilias materijas, kaip geris

po kaino, buvo abelis, sviesiaplaukis, grazaus stoto vaikinukas,

ir blogis, tuo labiau kad kiekvienas nejuciomis rizikuoja biati am-

kuris, dosniai apdovanotas

viespaties demesiu, pabaige paciu

zinai pasmerktas pragaro, kurj, beje, tuomet dar reikejo israsti,

blogiausiu budu. Treciiyj, kaip j a u minejome, pavadino setu, bet

kancioms. Antra, dangaus saukiasi viespaties neapdairumas, j u k

sis nejeis j pasakojim^, kurj zingsnis po zingsnio deliojame su

j e i tikrai nenorejo, kad j i e valgyti} to vaisiaus, galejo lengvai is-

istoriko kruopstumu, todel j j cia ir paliekame, tik vard^ pami-

sisukti, butij pakak? nesodinti to medzio visai arba sodinti kitoje

nime ir nieko daugiau. Y r a tvirtinancii}, j o g butent j o

vietoje, arba apjuosti j j spygliuota tvora. I r trecia, ne del to, kad

gime religijos ideja, bet siais opiais klausimais j a u uztektinai pri-

nepakluso dievo jsakymui, adomas ir ieva suzinojo, kad y r a nuo-

kalbejome praeityje, kai kuriij zinovij nuomone, nusikalstamai

gi. Nuoguteliai j i e buvo j a u tada, kai eidavo j lov^, ir j e i viespats

lengvabudiskai, ir dar tokiais zodziais, kurie labai tiketina mums

galvoje

niekad nepastebejo sios akivaizdzios gedos stokos, kaltas buvo

pakenks ne anksciau kaip per paskutinj teism^, k a i visos sielos

j o kaip gimdytojo aklumas, beveik nepagydomas, kuris mums

bus pasmerktos, vienos del to, kad persistenge, kitos del to, kad

trukdo matyti, kad musij vaikai is tiesij nera nei geresni, nei blo-

per mazai padare. Dabar mus domina tik seima, kurios galva y r a

gesni uz kitus.

adomas, ir nors ta galva buvo prasta, nezinome, kaip kitaip j j

Siek tiek apie tvark^. Pries t^siant s i ^ pamokom^ ir galuti-

vadinti, nes pakako moteriai atnesti j a m uzdraust^'j gerio ir blo-

nai viskq paaiskinanci^ kaino istorij^, kurios imames su niekad

gio pazinimo vaisii}, ir neismintingas pirmasis is patriarchij ilgai

neregetu jzulumu, galbQt tam, kad skaitytojas antr^kart nesusi-

atsikalbinej^s, is tiesij labiau tam, kad pasibrangintij, o ne tam,

painioti} su anachroniskais svorio ir kitais matais, butq patartina

kad buti} tikrai jtikintas, j u o uzspringo, palikdamas mus, vyrus,

jvesti kokj nors jvykiij chronologijos kriterijij. Tad taip ir pada-

visiems laikams pazymetus siuo jstrigusiu obuolio k^sniu, ku-

rysime, o pirmiausia issklaidysime bet k o k i ^ piktdziugisk^ abe-

ris nei iskyla, nei nugarma. Netruksta ir teigiancii}, kad adomas

jon§, cia kylanci^ del to, ar galejo adomas simto trisdesimties

nespejo nuryti lemtingojo vaisiaus todel, kad staiga jiems pasi-

metij amziaus pradeti vaik^. Is pirmo zvilgsnio, j e i remsimes tik

rode viespats ir tuoj pat eme klausti, kas cia vyksta. O dabar, kol

siij laiki} vaisingumo rodikliais, ne, bet tie simtas trisdesimt meti|

visai nepamirsome arba kol pemelyg neist^seme pasakojimo ir

toje pasaulio vaikysteje reiske tiesiog paprastq ir energing^ paau-

nepaverteme j o netinkamu intarpu, atskleisime, kaip vien^ karst^

glyst?, kokios sau trokstij kiekvienas, net labai anksti subrend^s

vasaros naktj paslaptingai, pusiau slaptai viespats apsilanke ede-

kazanova. B e to, dera atminti, kad adomas nugyveno i k i devyniij

no sode. K a i p jprat^, adomas ir ieva miegojo nuogi, vienas salia

simtq trisdesimties metij, todel j a m nedaug truko, kad numirtij

kito, bet nesiliesdami — pamokomas, bet apgaulingas tobuliausios

paskend^s per visuotinj tvan^, nes pasimire lamecho, busimo ar-

nekaltybes vaizdas. Jie nepabudo, ir viespats j i } nezadino. J j cia

kos statytojo nojaus tevo, gyvenimo dienomis. Taigi turejo lai-

atvede ketinimas istaisyti gamybos trukumus, kurie, galiausiai tai

ko ir galimybiif daryti vaikams, ir tiems, kuriuos turejo, ir dar

pastebejo, rimtai bjaurino j o kurinius, ir tai buvo, tik jsivaizduo-

daugybei kitij, j e i butij norej^s. K a i p j a u sakeme, antrasis, gim^s

kite, bambos stoka. B l y s k u s j o kudikii} kQnas, kurio svelni rojaus

14

15

