
Sustok, akimirka

Tam, kas rašo apie praeitį, dažnai priekaištaujama: kodėl
nematai dabarties? Kodėl vis gręžiojies atgal? Atsakau: jei
mąstai akimirkos, sekundės, minutės, valandos, dienos,

metų, šimtmečių tikslumu, kuo aiškiausiai supranti, kad
dabarties nėra. Nėra. Tikras yra vien tik būtasis laikas. (Ir

visai neaišku, ką būtų galima pasakyti apie ateitį, apie būsi
mąjį laiką). Būtojo laiko galimybės didelės. Jeigu sakome:
Žmogus ėjo per lietų.^ — galime įsivaizduoti, kad ėjo seniai,

o gal tik vakar, gal ėjo prieš šimtmetį, kadaise, o gal tik
prieš akimirką (ir tebeeina dar vis). Bet esamuoju laiku
— žmogus eina per lietų — veiksmas sustingęs tarsi parašas

po nuotrauka ar paveikslu. Užuot perteikęs gyvą dabarties

akimirką, esamasis laikas kaip tik parodo suakmenėjusį
veiksmą ir nesikeičiantį, nejudantį vaizdą. Kaip neįma
noma sustabdyti akimirkos, taip neįmanoma kalbėti apie
dabartį, nes per akimirką, kol ištariamas žodis, pasisuka
žemė, pasislenka laikrodžio rodyklė, nukrinta lašas. Spal
vomis, rašmenimis, tūriais įamžinta net ir gražiausia aki-



tiesiai ir tada, maždaug po valandos, prieisime ežerą. Kita

me krante gyvena senukas, kuris plukdo per ežerą valtimi.

Tik reikia garsiai šaukti „ū-ū-ū", kad išgirstų anoje ežero

pusėje. Padėkojome žmogui ir nuėjome. Eiti buvo smagu.

Tik truputį pasiginčijome, kuri iš mūsų pirmoji sugalvojo
išlipti iš autobuso — ne vietoje ir ne laiku. Vežėme tetai

lauktuvių ragaišį, tai atsilaužėme nuo jo po kampelį (juk
keliauti pėsčiomis nebuvo planuota).

Saulė ritosi žemyn, abiejose kelio pusėse rausvėjo,
paskui paraudo pušų kamienai. Paspartinome žingsnį. Pa

galiau pro medžius ėmė šviestis dangus - ten baigėsi miš
kas. O kai išėjome iš miško, sustojome lyg nutrenktos. Prieš
mus plytėjo didelis vanduo, lygus kaip veidrodis — raudonas,
rausvas, sidabrinis, tamsus pakraščiuose, vietomis juodas,

nes kitame krante juodavo eglių siena. Tas eglynas smailio

mis viršūnėmis atsispindėjo ežere kaip atvaizdas kortose. Ir

danguje, ir vandeny liepsnojo dvi raudonos saulės. Saulės

vis didėjo ir pūtėsi, kol pasismeigė tarsi balionai ant smailių
eglių viršūnių ir nugrimzdo. Išsiliejo kruvinas raudonis. Tą
didingą gamtos vyksmą gaubė dieviška tyla.

Kaip buvo sakęs žmogus, garsiai pašūkavome, su-

ardėme tylą. Nuo iškyšulio atsiskyrė valtininko siluetas
— paimti mūsų atplaukė juods laivelis. Be garso čiuožėme
oranžiniu ir sidabriniu vandeniu, valtininkas už perkėlimą
paėmė po dvidešimt kapeikų. Jo trobelė stovėjo ant paties
kranto. Pasiprašėme nakvynės. Šeimininkė pavaišino mus

pienu su juoda duona (pinigų neėmė) ir atnešusi gūnią
nuvedė į daržinę. Sugulusios ant prėslo ilgai kalbėjomės,
kikenome ir gąsdinome viena kitą. Svaigiai kvepėjo šienas,
netoliese mykė karvė, galvūgaly kažkas šlamėjo ir čiužėjo.
Pro daržinės plyšius spingsojo smalsios žvaigždės. Paskui
užmigome... Pažadino gaidys giedorius, nors dar taip no

rėjosi miego! Ryto Šviesoje pamatėme, kas ten visą nak
tį čežėjo - ogi ežienė su penkiais ežiukais! Kai išėjome iš
daržinės, pasaulis skendėjo rūke lyg piene, pro rūką vos ne

hi miražai   vos įžiūrimas plytėjo ežeras. Nuogos įbridome į vandenį.
Gražina Marecka:

mirką jau tą pačią minutę tampa praeitimi, būtuoju laiku.
Jeigu šį savo pasakojimą pradėčiau taip: Keliu per

mišką eina dvi mergaitės. Jos per anksti išlipa iš autobuso, va

žiuojančio į miestelį, kuriame gyvena teta Apolonija. Ranko
se jos nešasi batelius, nes kelio smėlis per dieną įšilęs, smulkus

ir minkštas tarsi miltai. Pirmą kartą jos keliauja vienos. Ar

esamasis laikas — eina, išlipa, nešasi — tikrai perteikia dabar

tį? O gal tai tik manieringa rašliava, siekimas suintriguoti,
sukurti laukimo kupiną situaciją, tarsi kelyje, kuriuo eina
mergaitės, kažkas joms turėtų nutikti ir tuoj nutiks? Gal jų
jau tyko koks žvėris?

Kadangi nieko panašaus neplanuojama, šio pasa

kojimo herojės eis būtajame laike. Būtasis laikas nekelia
nerimo, nereikalauja skubaus išrišimo - juk veiksmas jau

įvykęs, pasakotojui žinomas, išgyventas, gal net primirštas.

Todėl pasakojimo pradžia bus tokia: Keliu per mišką ėjo dvi
Paauglės. Rankose jos nešėsi batelius, nes kelio smėlis buvo įšilęs,

smulkus ir minkštas tarsi miltai. Nors mergaitės pirmą kartą

keliavo vienos, tėvai išleido jas ramiom širdim — teta Apolonija

gyveno miestelyje, kurį per porą valandų galima pasiekti auto
busu. Tačiau keliautojos apsižioplino ir išlipo per anksti.

Ir dar pasakysiu, kad tuo keliu ėjo ne jos, o ėjome
mes - mano draugė ir aš. Kam dirbtinai „kurti beletristi

ką", kam apsimetinėti, kad keliu eina kažkokios mergaitės,
literatūros kūrinio veikėjos, jei viena iš jų yra šio teksto au
torė? Ar reikia bijoti, kad, pasakojant pirmuoju asmeniu ir
būtuoju laiku, rašinys taps kažin kokiu nevisaverčiu žanru,
„memuarais"? Tegul...

Kol išlipusios žvalgėmės kokių nors orientyrų, pas
kutinis (ir vienintelis) autobusas nuburzgė, mudvi likome
vienos nepažįstamoje vietovėje, miško kelyje. Daugiau jo
kia keleivinė nevažiavo, o automobiliai tada buvo reteny

bė. Pasitaikęs vietinis žmogelis pavėžėjo mus vežimu ligi
kryžkelės ir pasakė, kad iki miestelio, į kurį keliaujame, dar
galas kelio, o jau greitai pradės temti, mudviem teks kur
nors apsinakvoti. Žmogus paaiškino, kad reikia eiti tiesiai



Važiavome gražiuoju panemunės keliu link Jurbarko, pro
miegančius piliakalnius, išdidžias pilis, tarsi lenktyniauda
mi su lėtai tekančia, tyliai savo mintį audžiančia upe — kas
greičiau pasieks jūrą? Buvo ruduo ir dešinysis krantas de
monstravo dieviškąją gamtos galią: tokio akinančio žėrėji
mo, vešlumo ir spalvų sodrumo, tokiais galingais potėpiais
nutapyto rudens paveikslo daugiau niekur ir niekados ne
mačiau. Mašina lyg vabalėlis burzgė kalvos papėdėje, lėkė
išilgai milžiniško gobeleno, nuausto iš rudų, gelsvų, žalių,
žalsvų, sodriai geltonų ir raudonų tonų su gryniausio aukso
inkrustacijomis. Dešinėje pro mašinos langą virš kalvų te
simatė siauras mėlyno dangaus ruoželis.

Neprivažiavę Seredžiaus sustojome Šalikelėje atsi-

Aplink ežerą nebuvo jokio miško. Kiek akys užmato - ko
lūkio laukai. Ežeras apžėlęs švendrėmis, nuskurdusiais juo
dalksniais, o kitame krante baltuoja silikatinių plytų ferma.
Toli toli horizonte vos galėjai įžiūrėti pilkai melsvą miško
juostą. Tvarkaraštis stotelėje rodė, kad atgalinis autobusas
bus tiktai vakare. Dar ir dangus apsiniaukė, ėmė lašnoti.

O krepšyje - sumuštiniai ir butelis vyno. Kur eiti? Gal į
fermą? Apsižvalgę pamatėme kuokštą krūmokšnių .Ten ir
patraukėme. Susėdę ant languoto patiesalo, suirzę ir nelai

mingi pradėjome puotą... Veltui mėginau bespalviais žo
džiais, banaliais vaizdais kažin kelintą kartą pasakoti, kaip
viskas buvo tada, tą nutolusią vaikystės vasarą. Ir kuo labiau

stengiausi, tuo blankiau viskas atrodė. Pavakariu sustabdy

tas „Zaporožietis" pavėžėjo mus iki miesto ribos.

...Niekados nesužinojau, kaip vadinosi anas ežeras.

Jo vardo, tartum būtų užkerėtas, niekas nei tada, nei paskui

neištarė balsu. Kai po daugelio metų mėginau žemėlapyje
jo ieškoti, pasiklydau lape tarp mėlynuojančių dėmių dė
melių, įpainiotų į vieškelių voratinklį.
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Dugnas buvo lygus, smėlingas, vanduo skaidrus, tik trupu
tėlį šaltas. Tirštame rūke beveik nematėme viena kitos. Ir
niekas daugiau negalėjo matyti tos vienintelės akimirkos,
to virsmo, kai išsineria drugys iš kokono, kai buožgalvis
tampa varle, o iš pumpuro skleidžiasi žiedas. Tai buvo aki
mirka, kai rūkuose išsimaudę vaikai nužvelgė vienas kitą
ryto šviesoje ir staiga suprato, kad jie — nebe vaikai. JVtano
papukai didesni", - pasakė draugė. „Žinoma, tu už mane

pusę metų vyresnė", - pasakiau aš.

Nėra ir nebuvo pasaulyje žmogiškos būtybės, kuri nors
kartą gyvenime, bent mintyse nebūtų ištarusi: „Sustok, akimir

ka!" Nors kiekvienas žino, kad akimirka nei sustos, nei atsi

kartos, bet vis viena kas nors mėgina ją sustabdyti ir pakartoti.

Tokia akimirka buvo tada.

Seimininkė jau darbavosi darže, nuoširdžiai jai pa
dėkojome ir gavusios nurodymus (eikit tiesiai tiesiai, bus
gal šeši varstai) patraukėme toliau. Rūkai išsisklaidė, saulė
maloniai šildė, be vargo pasiekėme tetos namučius, tik py
ragas liko dar labiau apgraužtas. Teta nė kiek nesupyko, kai
papasakojome jai savo nuotykius.

Ir štai po dešimties metų, kai pagaliau sulaukiau
savo meilės (ligi tol dienos tik bėgo, bėgo, kaip drungnas
vanduo), kai skubėjome vienas kitam dovanoti save, pri

siminiau tą kelionę, kurios niekados nebuvau pamiršu
si - laikiau ją savo lobių skrynutėje ir dažnai gėrėdavausi
lyg brangakmeniu. Pasakojau jam apie tą veidrodinį ežerą,
raudoną saulėlydį, apie rūke nuskendusį pasaulį ir dvi mer
gaites, į rūką panirusias ir iš rūko išplaukusias, bet jau su
nuojauta, kad esame ne Šiaip, ne pačios sau, o ateičiai, kaž

kam... Mirtinai panorau dar kartą ten atsidurti, dar kartą

išgyventi tą būties pilnatvę - kartu su juo.
Vieną vasaros dieną įsėdome į autobusą, kursuojantį

ta pačia kryptimi, ir išvažiavome. Paklausinėjome žmonių
apie ežerą. Keleiviai paaiškino, kad ežeras yra tuoj pat už
kryžkelės. Dar gabalą pavažiavę išlipome nurodytoje kryž
kelėje. Netoliese tikrai spingsėjo ežeras, bet visiškai ne tas!



pūsti. Peršokusi griovį dešinėje kelio pusėje, ėmiau ropštis
į statų kalvos šlaitą. Reikėjo brautis pro tankius erškėčių
krūmus, pro spygliuotus dagius, pro žoles-kibikes: jų sėk
los kaip kokie vabzdžiai puolė kiekvieną judantį daiktą
ir beregint įsikibdavo į kailį ar drabužius. Kokie ištikimi
sargybiniai! Prasibrovusiai pro dygliuotą užtvarą ir paly
pėjusiai aukštyn atsivėrė vaizdas į Nemuno vingį, į sau
lėtus užnemunės tolius. Dar kiek ir būčiau uždainavusi,

prabilusi eilėmis, nes galvoje sukosi visas spiečius žodžių
ir melodijų — apie tykiai tykiai tekantį Nemunėlį ir mė
lyną vingį... Bet aplinkui dėjosi keisti dalykai: nuo kalno,
šokinėdami ir lenktyniaudami tartum gyvi, vienas per kitą
strimgalviais — it teniso kamuoliukai — lėkė žemyn obuo

liai. Gavau obuoliu per galvą ir per kuprą. Apsižvalgiusi
aplink pamačiau daugybę obelų: vienos kopė šlaitu į viršų,
kitos leidosi žemyn. Vien tik obelys ir obelys — ligi pačios
kalno keteros, ligi dangaus. Kas čia dedasi pavasariais, kai

obelys žydi! O dabar sviro obuoliais aplipusios šakos, per
nokę obuoliai bumbsėjo žemėn ir dužo, o sveikieji riedėjo
nuo kalno. Įstrigę žolėse, kiek stabtelėję, bet ir vėl tarsi
atgiję, jie šuoliavo šlaitu į apačią. Jų čia buvo visokiausių
rūšių ir spalvų: geltonų kaip medus, blizgančių, vaškinių,
raudonšonių, dryžuotų, žaliai geltonų ir gelsvai rausvų...

Visi prisirpę saulėtoje įkalnėje. Nejaugi patekau į rojų?
Sustok, akimirka!

Bet apačioje, kelkraštyje, laukianti mašina nekan
triai signalizavo — ką ten veiki taip ilgai? Kelias tolimas,
laikas judėti. O aš tuos obuolius glosčiau, bučiavau, kan
dau, puoliau rinkti, bet neturėjau kur dėti, tai nusivožiau
skrybėlę, nusitraukiau nuo kaklo skarelę, surišau kampus.

Su obuoliais abiejose rankose, slidinėdama ir griuvinėda-
ma Šiaip taip nusileidau stačiu Šlaitu. Neatsimenu, kaip

prasibroviau pro erškėčių užkardą. Obuoliai ritosi ir šuo
liavo nuo kalno dideliu pagreičiu, kai kurie nusirisdavo į
pakelės griovį. Tąsyk pritrūkau žodžių apsakyti, ką mačiau

si miražai   užkopusi ant šlaito...


