
Stefanas Verfelis 

|ristos { odinius virselius ir lentynose tvarkingai isrikiuotos Ste-
fano Verfelio knygos uzgoze kone visas keturias svetaines sienas. 
Tie desimt ar dvylika tCikstancii4 tomq visada buvo svarbi is pra-
dziq tevo, veliau ir Stefano gyvenimo dalis, jaukus prieglobstis 
ar apsaugine siena, atitverianti nuo pasaulio, kai jis rasydavo, 
kaip ir si^ vasario menesio popietq. Rasomasis stalas - senas, 
^zuolinis - tevo palikimas, kaip ir gausybe knygit; j j dar jaunys-
teje parsigabeno is gimtqjq namij Obaboje. 

Vis delto toji popieriaus, puslapiq ir zodziq siena turejo 
ang^ - lang^, pro kurj Stefanas Verfelis rasydamas galejo ma-
t y t i dangq ir seivamedzius, stebeti tvenkinj ir gulbiq namelj 
didziausiame miesto parke. Langas vienatves netrikde: jis buvo 
lyg takas knygq prieblandoje ir slopino vidin^ tams^, zadinanci^ 
baim^ sirdyse zmoniq, taip ir neismokusiq gyventi vienumoje. 

Stefanas Verfelis zvilgtelejo j apniukusj balksvai pAk^ va
sario menesio dienos dangq. Paskui, atsidar^s rasomojo stalo 
stalciq, issieme s^siuvinj kietais virseliais. Jis buvo pazymetas 
dvyliktu numeriu ir visiskai nesiskyre nuo vienuolikos k i tq jau 
prirasytq dienorascio s^siuviniq. 

Grazus tie s^siuviniai kietais virseliais: Stefanui be galo pati-
ko. Daznai sukirbedavo mintis, kad juos t ik gadina: jo patike-
tos istorijos ar apm^stymai neatitinka lukesciq ir trukdo atlikti 
misij^ — teising^, skirt^ kiekvienam s^siuviniui, ypac tokiam, 
kietais virseliais. 

Taip galvoti apie s^siuvinius turbiit perdem iskilminga. Bet 
jis kitaip negalejo, ypac toki^ dien^, kai tekdavo atsiversti nauj^. 
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Kodel visada galvoja apie tai, leas visai jam neturetq kvarsinti 
galvos? Kart^ tevas pasake: nieko tokio, kad tavo galvoje vejai, 

svarbiausia - kadjie iUikttf. tiepatys. Teisybe, bet Stefanas nieka-

da nesuprato, kas j j skatino elgtis kaip t ik taip. 
Nepaisant nieko, tas pacias svajones vis prikelianti paskata 

kirbino taip stipriai, kad Stefanas Verfelis neatsispyre pagun-
dai ir zvilgtelejo } lentynas, kur, paslepti uz moksliniti geogra-
fijos darbq, tiinojo vienuolika prirasytq s^siuviniq, stiprinanciti 
Stefano vi l t j ; juose jis jamzino zavias akimirkas ir svarbiausius 
jvykius. Bet tai nebuvo joks lobis. Juose nebeliko andainykscio 
spindesio. Ilgainiui skaitant eme rodytis taip, lyg ziuretq \
svilusius popiergalius; jie versdavo t ik raudonuoti is gedos, kuo 
greiciau uzmigti ir visk^ pamirsti. 

- S^siuviniai, pi lni beprasmiq zodziq, - kuzdejo pats sau. 
Teiginys irgi nebuvo naujas, bet Stefanas negalejo leisti, kad 
mintys atitrauktq nuo uzduoties rasyti, ir, kaip jau yra nuti-
k? daugyb? kartq, blaskytq nuo vieno blogo prisiminimo prie 
kito, galiausiai nusviesdami ant zemes, kur i^ Stefanas jau se-
niai - nuo tada, kai pradejo studijuoti geografij^i - vadino Ne-
vilties Kysuliu. Bet dabar jis, brandaus amziaus zmogus, zinojo, 
kaip kovoti su savo paties galiomis. Ir jis kovos: prirasys nauj% 
s^siuvinj. 

Stefanas Verfelis paeme medinj plunksnakotj, kuriuo rase 
t ik dienorastj, ir pamirke rasalineje. 

1958 vasario 17-oji, - uzrase. Jo rasysena daili ir tvarkinga. 
Dangq uztrauke pi lk i debesys, o po nematoma smulkios 

dulksnos uzuolaida tamsavo gulbiq namelj apaug^s gebeniq 
krumas. Jis nevalingai atsiduso. Mielai bi i tq pasirink^s k i t^ 
metq laik^. Nepatiko, kad parke taip tuscia. 

Jis dar sykj atsiduso, pamirke plunksn^ ir palinko prie 
s^siuvinio. 
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Grjzau is Hamburgo rasyti savo gyvenimo atsiminimq, -
pradejo, - bet jie nebus nuoseklus ir issamus kaip tq zmo
niq, kurie (sivaizduoja esantys tikras amziaus ar visuomenes 
veidrodis, ir galbiit jie teisus. Deja, mano atvejis yra kitoks. 
Tiesiog papasakosiu, kas man nutiko pries daugelj metq vie-
n^ sekmadienio popiet^ - regis, tada buvau keturiolikos - ir 
apie pasekmes, visiskai pakeitusias mano gyvenim^. Tai t ik 
akimirka zmogui, dabar jau jzengusiam j gyvenimo rudenj, 
nes viskas truko vos kelet^ valandq, bet tai buvo vienintelis 
dalykas, vertas aprasyti. Ir tai galbut ne taip mazai. Vis^ gy
venimo skyriau mokslui, o juk seniai zinoma, kad auditorijq 
suolq trynimas veikiau prisaukia viduriq uzkietejimE^, o ne 
nuotykius. 

Jis atsilose kedeje, laukdamas, kol isdzius rasalas. Diena tebebu-
vo pilka, jsilijo dar smarkiau, ir svetaineje aiskiai girdejai, kaip 
} zolq minkstai kapsi lietus. Siokiq tokiq permainq jvyko ir prie 
tvenkinio: gulbes, palikusios savo prieglobstj, nejprastai verzliai 
plake sparnais. Dar niekada j q tokiq nebuvo mat^s. A r gulbems 
patinka taskytis? A r jos t ik dziaugiasi, kad aplinkui nera smal-
suoliq? Nezinia, ir neverta gaisti laiko paikiems klausimams. 
Verciau perziures, kq parase. 

Jam niekada nesisekdavo tinkamai pradeti. Zodziai, saky-
tum, sukaustyti tingulio, atkakliai priesinosi isreiksti tai, ko bu-
davo tikimasi, lyg jiems neuztektq jegq jsibegeti. Stefano tevas 
sakydavo: Mus-n mintys — tai smelis; kai bandome saujq tt{ minciij. 

paimti, daugiausia ji( isbyra pro pirstus kaip smiltys. Tikra tiesa. 

Stai, pavyzdziui, sumane rasyti prisiminimus, nors juos tiksliau 
vadinti apm^stymais, nes kaip t ik to ir norejo: aprasyti kazkada 
paauglysteje nutikusj jvykj, kad jis priverstq susim^styti. Deja, 
tai ne vienintelis jo veidmainiskas zingsnis - buvo ir daugiau. 
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Jis galejo nubraukti, paras^s, ir vel pradeti, bet nenore-
jo. Tai priestarautq jo taisyklems. Stefanui patiko, kad tiek jo 
paties, tiek k i tq prirasyti puslapiai lieka nesutepti: netgi didzia-
vosi, kad del tos perdetos svaros studentai jam priklijavo zino-
mo muilo pravard?. Galq gale, ir ko cia jaudintis del tos geros 
pradzios? Ir antr^kart rasydamas priveltq klaidq. Jq pasitaikys 
visada. Verciau jau rasys toliau, pamazu tikslindamas ir taisyda-
mas ir t ^ nevykusi^ pradzi^. 

Zvilgsnis vel nuklydo j park^. Gulbiq tvenkinyje jau nebe-

mate - visos pasislepusios namelyje. Ne, joms irgi nepatiko lie-

tingas vasaris. 

Kaip beziuresi, ypatingq gyvenimo akimirkq atrinkinejimas 
gali buti nedovanotina klaida, - t^se. - Gyvenim^ tikriausiai 
galima vertinti t ik vis^, in extenso, o ne jo gabalus, ne pasi-
renkant vien^^ dien^ ir ismetant kit^, ne atskiriant kelerius 
metus lyg deliones detales, kad galiausiai nuspr^stum: vieni 
blogi, o k i t i - geri, nes visi isgyvenimai - tai nuolat ir be 
paliovos tekanti upe. 

Jeigu taip, tai negalima neigti ir atminties, turincios 
kone atvirkstin? krypt j . Kaip ir kiekvienas geras liudytojas, 
atmintis megsta konkretumi^, jai patinka ieskoti ir rinktis. 
Tas pats budinga, tarkime, akims. O stai inventoriaus sura-
sinetojas taip niekada nesielgtq. 

Pavyzdziui, parke dabar matau gulbiq namelj, nuo apa-
cios ik i stogo apsivijusj gebenemis; jis ir siaip tamsokas, o to-
k i ^ apniukusi^ dien^ atrodo ypac tamsus; j j tureciau matyti, 
bet is t ikrq jq niekada nematau. Kai pakeliu galv^, zvilgsnis, 
slysdamas tolygiai tamsiai zaliais lapais, stabteli ties rausva 
deme ant stogo. Netgi nezinau, kas tai. Gal koks popierga-
lis ar ten prazydusi primule; o gal gebeniq neuzgozta cerpe. 
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Siaip ar taip, akims tai nerupi. Jos bega nuo tamsos ir visada 
iesko to sviesaus plotelio. 

Stefanas Verfelis pakele akis j t ^ rausv^ dem?, bet reginys abe-
joniq neissklaide. Tai galejo buti tiek popiergalis, tiek gele, tiek 
cerpe, taciau toji smulkmena visai nerupejo. Svarbiausia - k^ 
parase apie atmintj. Teiginys, kad atmintis renkasi konkrecius 
dalykus, atrode netikslus. Tai buvo net ne pomegio, o poreikio 
klausimas. 

Jei teisingai manau, akis veikia taip pat, kaip atmintis, - rase 
toliau. - Ji pamirsta eilines dienas, taciau nuolat sugrjzta prie 
sviesiq, ypatingq dienq ir jsimintinq akimirkq; kaip ir ma-
noji grjzta j t ^ tol im^ vaikystes popietq. 

Bet jau pakaks. Metas pradeti paci^ istorij^. 

Baig^s rasyti p irm^ puslapj, Stefanas Verfelis pajuto palengveji-
m^. Pagaliau yra istorijos, kur i^ taip norejo papasakoti, jvadas. 
Negaletq tiksliai pasakyti, kodel taip elgiasi, kam reikalingos 
tos uzuolankos ir delsimas, bet taip buvo jprat^s ir taip elgda-
vosi visuomet. Niekada nerasydavo ir nekalbedavo tiesmukai, o 
su aplinkiniais niekada nebendraudavo nevarzomai. Po dauge-
lio metq pripazino t^ savo charakterio trukumq - drovum^ ir 
baikstum^; bet j j vis tiek imdavo apmaudas, kad del to prarado 
nemazai galimybiq. Jo gyvenimas tebuvo tyla, neveiklumas ir 
nusisalinimas. 

Bet jis nukrypo nuo temos. Dabar tai buvo susij^ su rasymo 
maniera, o ne su gyvenimu, ir visai nesvarbu, ar rase su uzuo-
lankomis, ar apsieidavo be jq. Juk niekas dienorascio neskaitys. 
Kad ir kaip kartais stengdavosi jsivaizduoti savo skaitytoj^ - po 
jo mirties sedintj prie sio stalo - vartantj s^siuvinius, vis tiek 
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tai atrode nejtikimai. Ne, niekada nebus jokiq skaitytojq. Taip 
skrupuiingai dailinti stiliq atrode netgi siek tiek juokinga. 

Mirkydamas plunksn^ j rasalin? pazvelge j park^. Lyjant 
tvenkinys ir parkas be jprastq vaikstinetojq atrode nykesnis nei 
paprastai. Aplenkdami akmenelius, vinguriavo zoleje atsirad^ 
upeliukai. 

Hie ineipit- parase - stai cia prasideda istorija, kai pirm^syk 
gyvenime mane nuvede j baznyci^. Tuomet buvau keturioli
kos ir su tevu gyvenau Obabos miestelyje. 

T% sekmadienj su keliais bendramoksliais buvau susitar^s 
eiti j k in^ ; mazdaug uz penkiq kilometrq nuo Obabos prie 
gelezinkelio state kino teatr^. Mano draugai pirm^syk, ne-
paisydami jsigalejusiq bendravimo taisykliq, prisistate daug 
anksciau, nei tartasi. Atverusj duris pasitiko su prasymu, ko-
kio tikejausi maziausiai. 

- Labai norime, kad eitum drauge j baznyci^ giedoti po-
pietes psalmiq, - kalbejo. - Paprasyk inzinieriq Verfelj, gal 
isleis, sakyk: giedantis psalmes neprivalo buti tikintis. 

Buvo keista, kad jie taip elgesi. Turin galvoje - labai dr^-
siai. 2,odis dr^sa pavartotas tiksliai, nes Obaboje nekviestam 
uzsukti i svecius - jsiverzti j svetimus namus - nepadoru, 
panasiai, kaip spoksoti j besirengiantj zmogq. Be to, mano 
tevas - svetimsalis, ne is siq vietq kil^s keistuolis, nedraugas, 
ir visi zinojo, kaip jis neapkente baznycios ir religijos. 

Dabar suprantu, kad taip elgtis juos paskatino Oba
bos kanauninkas, prisiekqs Lojolos sekejas. Jo akimis ziu-
rint, buvau pavojuje atsidurusi siela; berniukas, augantis be 
motinos - j i mire vos man gimus - visiskai priklause nuo 
bjauraus ir nepakenciamo zmogaus malones, ir tas zmo
gus nedvejodamas nusitemptq sunq j bedugn^, kurioje pats 

14 

gyvena. Matyt, kanauninkas mane: nerasi geresnio budo, 
kaip prisivilioti mane, pasitelkus draugus bendramokslius. 

Mano tevo neapykanta kanauninkui buvo, taip sakant, 
isskirtinai intelektinio pobudzio. Tai siek tiek daugiau negu 
sventvagiskas elgesys, kurj , vos tap^s Obabos kalnakasybos 
virsininku, parode mano tevas, inzinierius Verfelis. Ir tas 
siek tiek daugiau buvau as. Vien^ sykj isgirdau mokytojo 
zodzius: nesu teisetos santuokos vaisius. Ir ne del paprastos 
priezasties, kad tevai gyveno susidej?, savavaliskai ir nepa-
laiminti baznycios, o tai anais laikais ir toje vietoje buvo ne-
priimtina. Bet tai jau kita istorija, ir siame s^siuvinyje jai ne 
vieta. 

Parkas tebebuvo tuscias, medziai rymojo lyg pavarg^, abejin-
gi artejanciam pavasariui. Gulbes irgi nerode jokiq gyvybes 
zenklq. 

Stefanas nusisuko nuo lango ir perskaite, k^ paras^s. Ne, jo 
tevq istorijai siame s^siuvinyje tikrai buvo ne vieta. Galbut k i -
tame, tryliktame. Pirmiausia tai bus istorija apie jaun^ moterj, 
apsisprendusi^ gyventi su uzsienieciu; del to buvo smeiziama 
ir smerkiama, jos visi salinosi. Tavo motina miegodavo su kuo 
pakliuva. Tavo motina nedevedavo apatinit^. Tavo motina mire 

jauna del savo nuodemijj. 

Jam ausyse skambancios Obabos mokykloje per pertraukas 
girdetos frazes skaudino. Dar nebuvo tikras, ar tikrai rasys t^ 
tryliktq sjjsiuvinj, bet jeigu nuspr^stq rasyti, butq labai skau-
du. Tegu tai lieka ateiciai. Dabar lauke istorija, parsivezta is 
Hamburgo. 

Stefanas Verfelis palinko prie stalo. Mintis vel uzvalde neti-
ketas bendramoksliq apsilankymas. 


