Senoves romenai state didziausius architekturos sedevrus,
kad juose kautqsi zverys.
Voltaire'o laiskai

K L E O P A T R A . As nemylesiu taip kaip mano valdovas.
M A R K A S A N T O N I J U S . Vadinasi, nemylesi visai.
Is tragisko 1963 metijfilmo

„Kleopatra"

1980 metais Dikas Kevetas is Ricardo Bertono paeme
keturis garsiausius interviu... Bertonas, kuriam tuo metu buvo
penkiasdesimt ketveri, jau tada primine palaimintus griuvesius ir
buvo tiesiog uzburiantis.
Louis Menand,

„Talk Story", T h e N e w Yorker, 2010
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Mirstanti aktore

1962
Italija,

m.

balandis

Porto

Vergonja

irstanti aktore j miestel} atkeliavo vieninteliu tiesioginiu
budu - motorine valtimi, kuri jplauke [ uzutekj, pasviro
ties akmenq molu ir stuktelejo j prieplauk^. Ji minutelf
dvejodama pastovejo laivagalyje, o paskui istiese laib^ rank^ ir
jsikibo j raudonmedzio tureklus; kita prispaude prie gaivos balt^
skrybel^ placiais krastais. Visur aplink jq nuo mirganciij bangij
atsispindejo saules sviesa.
U i dvidesimties metrij atvykel^ tarsi per sapn^ stebejo Paskuale Tursis. O gal veikiau, kaip jis pagalvos veliau, priesingai nei
sapne; aiskumo proverzis po vis^ gyvenim^ trukusio miego. Paskuale atsitiese ir liovesi dar^s tai, k^ paprastai darydavo t^ pavasarj: rengdavo papludimj po tusciu savo seimos pensione. I k i k r u tines pasiner^s } salt^ Ligurijos jur^, Paskuale mete kates dydzio
akmenis, noredamas sutvirtinti mol^, kad tas neleistij bangoms
pasiglemzti nedideles kruvos statyboms skirto smelio. Paskuales
„papludimys" buvo vos dviejij valciq plocio, o po pabarstytu smeliu gulejo astrus akmenys, taciau tai buvo panasiausias dalykas
[ ploksci^ pakrant^ visame miestelyje, tap^s apkalbij objektu -

9

miestelis ironiSkai (o gal viltingai) buvo pavadintas „Porto", nors

miestelio aiksteje, isties^s rankas j salis abiem pasiekdavai sie-

vieninteles nuolat atplaukiancios ir isplaukiancios valtys priklau-

nas.

se saujelei sardiniij ir anciuviij zvejij. Kita pavadinimo dalis, „Ver-

§iuo atzvilgiu atoki Porto Vergonja nelabai skyresi nuo za-

gonja", reiskianti ged^, liko is septyniolikto amziaus, miestelio

vii}, ant uol\ isdygusiij Penkii} Zemiij - Cinque Terre - miesteliij

jkurimo laikij, kai jureiviai ir zvejai cia atvykdavo ieskoti moterq,

siaureje, tik buvo kiek mazesne, atokesne ir ne tokia grazi. Ties^

pasizyminci^... tam tikra morale ir komerciniu lankstumu.

sakant, siaures restoranij ir viesbucii} savininkai mazam mieste-

T4 dien^, kai pamate nuostabi^j^ amerikiet^, Paskuale taip

liui, jsispraudusiam j vertikalij tarpelj tarp uolij, buvo sugalvoj?

pat buvo i k i krutines pasiner^s j svajones: jsivaizdavo nesvari^

savo pavadinim^: Baldracca Culo - kekses plysys. Vis delto, nepai-

mazyt? Porto Vergonja kaip kylantj kurort^, o save kaip isprususj

sydamas kaimynij paniekos, Paskuale, kaip ir jo tevas, tikejo, kad

septintojo desimtmecio verslinink^, vyrij, kurio slovingo moder-

vien^ dien^ Porto Vergonja suklestes kaip ir visa Levante, pakran-

numo ausroje laukia nesibaigiancios galimybes. Jis visur mate il

te j pietus nuo Genujos, kuriai priklause Penkios Zemes ir dides-

boom - turto ir rastingumo augimo, kuris keite Italij^, - zenklus.

ni turistiniai miestai nuo Ponentes i k i Portofino bei rafinuotoji

O kodel ne cia? Jis neseniai grjzo namo po ketveriq metij sur-

Italijos Rivjera. Reti uzsienieciai, kurie atplaukdavo arba ateida-

muliuojancioje Florencijoje, grjzo j maiytj, atsilikusj jaunystes

vo j Porto Vergonja, paprastai budavo pasiklyd? prancuzai arba

miestel} jsivaizduodamas, kad atnese svarbiij naujienq is kazkur

sveicarai, taciau Paskuale turejo viltj, kad septintasis desimtmetis

esancio pasaulio - is viliojancios blizganciq macchine, televizoriij

pritrauks tvani| amerikieciij, vadovaujamij bravissimo JAV prezi-

ir telefonq, dvigub^ martiniij ir moterij siauromis kelnemis eros,

dento Dzono Kenedzio ir jo zmonos Zaklinos. Ir vis delto, jei sis

i§ pasaulio, kuris, rodos, anksciau egzistavo tik kine.

miestelis turejo nors menkiausi§ sans^ tapti destinazione

Porto Vergonja buvo tuzinas vienas prie kite prisispaudusiij nubalinti} namq, apleista koplycia ir vienintelis komercinis
miestelio interesas - mazytis viesbutukas ir kavine, k u r i priklau-

primaria,

turistica

apie k^ svajojo Paskuale, jis zinojo, kad reikia privilioti

tokius atostogautojus, o tam visq pirma reikejo papludimio.
Taigi Paskuale stovejo iki puses pasiner^s j vandenj, po smak-

se Paskuales seimai, - visi susiglaud? kaip mieganciij ozkij ban-

ru laikydamas didelj akmenj, kai j jo jlank^ jplauke raudonmedzio

da tarpelyje tarp staciij uolij. Iskart uz miestelio uolos kilo sesis

valtis. Si^ turtingo vyno pirklio ir viesbucio savininko Gvalfredo,

simtus pedi} j juodij vagotij kalni} sien^. Zemiau bangavo jura

kuris vertesi turizmu j pietus nuo Genujos, valtj vairavo jo senas

akmenuotoje krevetes formos jlankoje, is kurios kiekvien^ dienij

draugas Orencijus, taciau sis prabangus, desimties metrij ilgio

isplaukdavo ir grjzdavo zvejai. J uolq uzpakalyje ir juros priekyje

sportinis laivelis retai uzsukdavo j Porto Vergonj^. Paskuale ste-

izoliuot4 miestel} niekada nebuvo galima patekti automobiliu ar

bejo, kaip valtis sustojo ant bangij, ir nesugalvojo nieko geresnio,

vezimu, todel gatves, kokios jos buvo, atstojo siauri takeliai tarp

kaip tik susukti:

nami} - plytomis grjstos, uz saligatvius siauresnes vias, zemyn

- Orencijau! - pasveikinimas sutrikde draug^; jie draugavo

neriantys skersgatviai ir j virsij kylantys laipteliai, kurie buvo

nuo dvylikos metij, taciau nebuvo reksniai, jis ir Paskuale buvo

tokie siauri, kad, jei stovedavai ne Piazza San Pietro, mazojoje

daugiau... patvirtintojai, lupij timpciotojai, antakiq kilsciotojai.

