
Dzefas Kunsas*, tik atsikel^s nuo kreslo, entuziastingai mosavo ran-

komis. Priesais j j ant baltos odines kanapos, kiek uzklotos silkiniu aude-

klu, truputelj sukump^s sedejo Damienas Hirstas"* ir, rodes, ketino jam 

priestarauti; jo jraud^s veidas buvo paniur^s. Abu vyrai devejo juodus 

kostiumus, - tik Kunso buvo neryskiai juostuotas, - baltus marskinius 

ir rysejo juodus kaklaraiscius. Tarp jijdviejxj ant zemo staliuko stovejo 

pintine su cukrumi konservuotais vaisiais, j kuriuos nei vienas, nei kitas 

nekreipe ne menkiausio demesio. Hirstas gurksnojo „Budweiser Light". 

Uz ji} pro didziulj lang^ ik i pat horizonto tolybiij veresi panorama su 

isstypusiais daugiaauksciais pastatais, panesejusiais j galyb^ susispietu-

sii} gigantiskij Babilono staciakampiij; naktis buvo sviesi, oras vaiskus. 

Galetum laisvai pamanyti, kad tai Kataras ar Dubajus, kambario dekor^ 

is tiesij buvo jkvepusi viena reklamine viesbucio „Emyratai" Abu Daby-

je fotografija is prabangaus vokisko zurnalo. 

Dzefo Kunso kakta lengvai svytejo, Dzedas teptuku patamsino 

ir atsitrauke tris zingsnius. Su Kunsu jam aiskiai nesiseke. O perteikti 

Hirst^ is esmes buvo lengva: galejai j j pavaizduoti kaip brutalq ir cinisk^ 

vyruk^, m^stantj mazdaug „slamanciijjij turiu i k i kaklo, tad man ant 

JefFKoons (g. 1955) - amerikieciij menininkas , neopoparto atstovas, megstantis zaisti 

kico stilistika. Beje, buvo susituok^s su garsi^ja pornozvaigzde Cicciol ina . (Cia ir toliau -

vertejo pastabos.) 

D a m i e n Hirst (g. 1965) - skandalingasis briti} menininkas , dirbantis jvairiausiomis 

'echnikomis, bet labiausiai zinomas del ekspresyviai ar sokiruojaniiai kur iniams 

panaudoti} gyvuni} kun^ ar jij dali4. 
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visq nusisikt", j j taip pat buvo galima pavaizduoti kaip maistingq meni-
ninkq (ir velgi turting^), savo kuriniuose be atodairos vystantj kraupiq 
mirties temq; galiausiai jo pilnakraujam veide buvo kazkas gniuzdancio, 
tipiskai anglisko, primenancio statistinj „Arsenalo" fan^. Zodziu, skir-
tingi bruozai galejo puikiausiai sugulti j vientis^ britij menininko - t i -
pinio savo kartos atstovo - portret^. Tuo tarpu Kunsas, rodes, perteike 
kazk^ dviprasmiska, tarsi nejveikiam^ priestar^ tarp ismanaus prekeivio 
suktybes ir tikro asketo egzaltacijos. Jau treci^ savait^ Dzedas vis ban-
de pertapyti Kunso, pakilusio nuo kreslo ir entuziastingai mosuojancio 
rankomis tarsi bandytij kazkuo jtikintini Hirst^, veido israisk^; tai pa-
daryti buvo sunku, lyg reiktij nutapyti mormon^, kuriantj pornografij^. 

Jis turejo nemazai Kunso nuotrauk^: vienose - tik jis, kitose - drau-
ge su Romanu Abramoviciumi, Madona, Baraku Obama, Bono, Vore-
nu Bafetu, Bilu Geitsu... Deja, ne viena j i j neperteike Kunso asmenybes, 
nepranoko to „Chevrolet" kabriolet^ pardavejo jvaizdzio, kurj jis de-
monstratyviai rode pasauliui, - tai buvo apgailetina. Beje, Dzedas jau 
seniai buvo nusivyl^s fotografais, ypac didziaisiais fotografais, siekian-
ciais nuotraukose uzfiksuoti visq tiesq apie savo modelius, is tiesi}, jie ne 
velnio nieko neatskleidzia, jsitaiso priesais jus ir kazk^ kudakuodami 
paleidzia j darb^ fotoaparato mechanizm^, padaro kelet^ simtij kadrij, 
is kurii j paskui issirenka ne pacius prasciausius, - stai taip dirba visi 
be isimties vadinamieji didieji fotografai, kelet^ tokiij Dzedas pazinojo 
asmeniskai ir jaute jiems vien paniek^, manydamas, kad jie ne kiek ne 
kurybiskesni nei fotoautomatai. 

Virtuveje, uz keleto zingsniij nuo jo, sutratejo vandens sildytuvas. Dze
das pasterns sustingo. Jau buvo gruodzio 15 diena. 
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Pries metus mazdaug tuo pat metu tasai vandens sildytuvas lygiai taip 
pat sutratejo ir visiskai issijunge. Po keleto valandij temperatura dirbtu-
veje nukrito i k i 3 °C. Jam pavyko truputelj pamiegoti, tiksliau pasakius, 
pasnausti, ir tai tik trumpomis atkarpelemis. Apie sest^ valand^ ryto, 
vos spej^s apsiprausti - jis isnaudojo paskutinius sildytuvo talpykloje 
buvusio karsto vandens litrus, - paskui uzsikaite kavos ir eme laukti 
darbuotojo is firmos „Santechnikos meistrai" - sie pazadejo is pat anks-
tyvo ryto k^ nors atsiqsti. 

Savo tinklalapyje „Santechnikos meistrai" baudesi „iskelti santech-
nik^ j tikr^jj treciojo tCikstantmecio lyg}"; pirmiausia tegu teikiasi lai
ku atvykti, burbejo Dzedas sulauk^s vienuoliktos valandos, be perstojo 
vaikstinedamas po dirbtuv^, kad nesusaltij. T^dien jis darbavosi prie 
tevo portreto, kurj norejo pavadinti „Architektas Zanas Pjeras Martenas 
palieka savosios jmones vadovo post^", nukritus temperaturai neisven-
giamai paskutinysis dazij sluoksnis dzius zymiai leciau. Kaip ir kiekvie-
nais metais, per Kaledas, ik i k u r i ^ buvo likusios dvi savaites, Dzedas 
ketino pavakarieniauti su tevu, tad ik i tol norejo paveiksl^ pabaigti; bet 
jei santechnikas greitu metu nepasirodys, visas reikalas nueis suniui 
ant uodegos. Nors, ties^ sakant, is esmes tai neturejo jokios reiksmes, 
jis nesiruose to paveikslo dovanoti, tiesiog norejo j j parodyti; tad kodel 
jam staiga tai tapo taip svarbu? Greiciausiai siuo akimirksniu jam tiesiog 
nebelaike nervai: vienu metu pradej^s sesis paveikslus, jis kelis menesius 
plukesi be jokios atvangos - tikra beprotyste. 
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Apie penkiolikt^ valand^ jis nutare dar kart^ paskambinti „Santech-

nikos meistrams", taciau linija kaip visada buvo uzimta. Pagaliau siek 

tiek po devynioliktos valandos jam pavyko susisiekti; klientij aptarnavi-

mo skyriaus darbuotoja pasiteisino tuo, kad del netiketai uzklupusiij sal-

ciij labai padaugejo skubiij iskvietimij, taciau prizadejo butinai k^ nors 

atsiijsti kitos dienos ryt^. Dzedas padejo ragelj, paskui uzsisake kambarj 

viesbuty „Mercure" Ogiusto Blanki bulvare. 

Ki t^ dien^ jis ir vel nenuilsdamas lauke santechniko is „Santechni-

kos meistrij", taip pat - darbuotojo is firmos „Saunieji santechnikai", su 

kuria susisieke belaukdamas pirmojo. „Saunieji santechnikai" reiske pa-

garb^ „aukstosios santechnikos" amato tradicijoms, taciau atkakti laiku 

irgi nesiteike. 

Paveiksle Dzedo tevas stovi ant pakylos su pakelta taure rankoje prie
sais pussimtj savosios firmos darbuotoJ4 ir skausmingai sypsosi. Atsis-
veikinimo vakarelis vyksta open space - didziuleje trisdesimties metrij 
ilgio, dvidesimties metrij plocio patalpoje baltomis sienomis, pro jsti-
klint^ stog4 plusta sviesa, viduje vienas salia kito rikiuojasi informacinio 
projektavimo postal ir stalai su dideliais vykdomij projektij maketais. 
Dauguma dalyviij - jauni vyrukai kompiuteriniq ziurkiq fizionomijo-
mis, jie - 3D dizaineriai. Salia pakylos prie tevo stovi trys keturiasdesim-
tmeciai architektai. Atsizvelgiant j kompozicij^, pasiskolint^ is mazai zi-
nomo Lorenco Loto* paveikslo, visi jie stengiasi neziureti vieni kitiems j 
akis, o bando sugauti tevo zvilgsnj, todel tampa aisku, kad kiekvienas jij 
viliasi is tevo perimti jmones vadovo post^. Siek tiek virs susirinkusiq-
ji} nukreiptas jo zvilgsnis nusako troskim^ paskutinj kart^ aplink save 
suburti vis4 komand^, isreiskia pamatuot^ tikejim^ firmos ateitimi, o 
svarbiausia - begalinj liudesj. Liudesj paliekant jmon^, kur i^ jkure ir 

* Lorenzo Lotto (1480-1557) - vienas originaliausiij Renesanso epochos italij tapytojij, ap-

dovanoti} turtinga fantazija, sukiirusiq psichologiskai gilaus, dinamisko portreto stilii}. 
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kuriai atidave pacius graziausius savo gyvenimo metus, neissemiam^ 
liudesj - juk priesais mus zlugf s zmogus. 

Po pieti} Dzedas desimtj kartij bande susisiekti su „Santechnikos 
meistrais", deja, bergzdziai. Si firma laukimo atkarpomis leido jrasus is 
„Skyrock" radijo, tuo tarpu „Saunieji santechnikai" rinkosi stotj „Juoke-
liai ir dainuskos". 

Mazdaug penkt^ valand^ vakaro jis atsidure viesbuty „Mercure". 
Ogiusto Blanki bulvare stojo sutemos, alejos pasoneje benamiai kureno 
ugnj. 

Kitos dienos daugiau maziau buvo tokios pacios: Dzedas nepailsta-
mai skambino j santechnikos firmas, telefono linijomis beveik is karto 
j j pasiekdavo laukimo muzika, jis laukdavo vis didejanciame saltyje prie 
savojo paveikslo, kuris visai nesiteike dziuti. 

Pagalba j j pasieke gruodzio 24 dienos ryt^ santechniko kroato pa-
vidalu, sis gyveno kaimynysteje, Stefeno Pisono aveniu, - Dzedas visai 
atsitiktinai pastebejo jo lentel^ grjzdamas is „Mercure" viesbucio. Vy-
rukas, be abejo, buvo laisvas ir galejo imtis darbo nedelsdamas. Jis buvo 
neaukstas ir juodaplaukis, pablyskfs veidas pasizymejo harmoningais ir 
subtiliais bruozais, o iisiukai - beveik kaip is Belle 6poque; is tiesij jis siek 
tiek panesejo j Dzed^ - tik nepaisant usiukij. 

{ej^s j but^ tuoj pat emesi apziurineti vandens sildytuv^, neskube-
damas nueme valdymo skydelj, laibais pirstais apciupinejo sudeting^ 
vamzdyno sistem^. Kalbejo apie sklendes ir sifonus. Jis apskritai kele 
visk^ apie gyvenim^ nutuokiancio zmogaus jspudj. 

Po penkiolika minuciij trukusios apziuros vyrukas pateike diagnoz^: 
jis galeti} pataisyti, tai yra pabandytij atlikti kazk^ panasaus j remontq, 
tas reikalas atsieit^ penkiasdesimt euri}, ne daugiau. 2inia, tai greiciau 
biisi^s megejiskas paknibinejimas, o ne tikras remontas, taigi, prietaisas 
pratempsi^s kelet^ menesiij, paciu geriausiu atveju - kelet^ metij, kaip 
bebutq, jis atsisak^s duoti ilgalaik^ garantij^; ir apskritai jam butij labai 
nepadoru teigti, kad sis sildymo katilas veiks ilg^ laik^. 
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Dzedas atsiduso, prisipazindamas, kad mazdaug to ir lauk^s. Jis pui

kiausiai prisimine t^ dien^, kai nusprende pirkti sj but^, tai buvo pries 

devynerius metus; prisimine kresn^ ir savim patenkint^ nekilnojamojo 

turto agent^, giriantj isskirtinj vidun patenkantj sviesos sraut^, neslep-

damas biitinybes bust^ truputelj „pagrazinti". Tada Dzedas pamane: 

verciau jau pats butij nekilnojamojo turto agentas arba ginekologas. 

Nuo pirmijjq minuciq entuziastingas nekilnojamojo turto agentas 
buvo tiesiog pagautas begalinio susizavejimo suzinoj^s, kad Dzedas -
menininkas. Tai pirmas kartas, susuko jis, kai turjs prog^ parduoti me
nininko dirbtuves t ikram menininkuil Sekundel^ Dzedas issigando, kad 
vyrutis tuoj ims solidarizuotis su tikrais menininkais, keiksnodamas 
burzuazines bohemos kretinus ar kitus panasaus plauko juokdarius, ku-
rie dirbtinai pakele kainas, uzkirsdami keli^ menininkams jsigyti dirb
tuves, atseit: k^ gi padarysi, zmogau, as juk bejegis pries rinkos tikrov^, 
ne as j§ sukuriau, - bet, laime, to nejvyko, kresnas nekilnojamojo turto 
agentas tiesiog sutiko nuleisti 10 procentij, kuriuos, matyt, ir taip buvo 
numat^s suteikti po paci^ lengviausii} derybij. 

„Menininko dirbtuves", kaip reikejo suprasti, - tai palepe su stikliniu 
stogu, nuostabiu stogu, to nepaneigsi, ir keletas tamsiq pagalbiniij kam-
bariukij, vos pakankamq tokiems tipams kaip Dzedas, kurio higieni-
niai poreikiai ir taip buvo riboti. Uztai vaizdas j miest^ - pritrenkiantis: 
pro Alpiij aikst^ jis driekesi ik i Vincento Oriolio bulvaro su antzeminiu 
metro, dar toliau - i k i pat astuntojo desimtmecio vidury pastatytij ke-
turkampii} tvirtovii}, visiskai nederejusivj prie dailios Paryziaus panora-
mos, taciau butent jos Dzedui labiausiai ir patiko - pirmiausia, architek-
turos poziiiriu. 

Kroatas atliko remont^ ir jsibruko kisenen penkiasdesimt eurq. Jis ne-
pasiule Dzedui israsyti s^skaitos, o sis visai to ir nelauke. Vos durys spe-
jo uzsitrenkti, jis vel pasibelde - bar bar bar. Dzedas atidare. 
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- Ties^ sakant, pone, - tare vyrukas, - linksmij Kaledij. Tiesiog no-

rejau jums pasakyti: linksmij Kaledq. 

- O taip, is tiesq, - atitare suglum^s Dzedas. - Jums taip pat linksmij 

Kaledij. 

Tada jis greit susivoke, kad kils problemij del taksi. Kaip ir tikejosi, 
„Visu greiciu" grieztai atsisake j j vezti ik i Rensi, o „Eiklusis taksi" bent 
jau sutiko j j pameteti ik i stoties, na, geriausiu atveju - ik i merijos, bet ti-
krai ne i k i Cikadq miestelio. „Del saugumo sumetimq, pone..." - subam-
bejo darbuotojas su lengvu priekaistu. „Mes aptarnaujame tik visiskai 
saugiose zonose, pone", - savo ruoztu glosniu apgailestaujanciu tonu pa-
reiske operatorius is „Fernando Garseno automobiliq". Dzedas vis labiau 
eme jaustis kaltas, kad nori sutikti Kucias tokioje nederamoje vietoveje 
kaip Cikadq miestelis, kaip ir kiekvienais metais jis eme pykti ant tevo, 
uzsispyrusiai atsisakancio isvykti is savo prasmatnaus, didziulio parko 
supamo namo, kuris del masiniq vaikstyniq atsidure pavojingesneje zo-
noje, jau is tiesij kontroliuojamoje vietiniij gaujij. 

Pirmiausia prisiejo sustiprinti apsaugin^ sien^, ant jos pritvirtinti 
groteles su elektros srove, jtaisyti stebejimo kameras su tiesiogiai j po-
licijos komisariat^ perduodamu vaizdu - visa tai reikejo padaryti vien 
tarn, kad tevas vienas laisvai galetij klaidzioti po dvylika nesildomq 
kambariij, j kuriuos daugiau niekas neuzeidavo, isskyrus Dzed^, kie
kvienais metais atvykstantj Kucii j vakarienes. Artimiausios parduo-
tuveles jau seniai buvo issikrausciusios, tad vaikstineti kaimyninemis 
gatvemis buvo nejmanoma, ten neretai budavo uzpuolami net automo-
biliai, stabtelej^ uzsidegus raudonai sviesai. Rensi merija jam j pagalb^ 
atsiunte nami} seiminink^ - vien^ toki^ vaiding^ ir pikt^ senegaliet§ 
vardu Fati, kuri nuo pat pirmqjij dienij eme j j esti, atsisake daugiau 
nei vien^ kart^ per menesj keisti patalyn^ ir, labai tiketina, apipirkimo 
metu is jo vogdavo. 
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Kaip bebutij, temperatura bute pamazu icilo. Dzedas nufotografavo ta-
pom^ paveiksl^ - gales bent jau kazk^ tevui parodyti. Nusimete kelnes 
ir puloverj, atsisedo turkiska poza ant siauro, tiesiai ant zemes patiesto 
ciuzinio, atstojancio jam I0V4, ir apsisiaute antklode. Pamazu jis suletino 
kvepavim^, jsivaizduodamas is leto, tingiai blyskiose sutemose besiri-
tancias bangas - taip bandydamas protui suteikti ramybes ir kaip jma-
nydamas pasiruosti ateinanciai Kiicii j vakarienei su tevu. 

Sios dvasines pratybos dave vaisiij, nes vakaras buvo pakankamai ra
mus, netgi pusiau mielas, - Dzedas jau seniai nieko daugiau ir nesitikejo. 

Kit4 dien^, apie septint^ valand^ ryto, manydamas, kad gaujq na-
riai irgi svente, pesciomis nudiilino i k i Rensi stoties ir sekmingai pasieke 
Rytq stotj. 
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Vienerius metus po remonto atlaik^s vandens sildytuvas pirm^ kart^ 
dave zenkl^, kad genda. „Architektas Zanas Pjeras Martenas palieka 
jmones vadovo post^" jau seniai buvo uzbaigtas ir galerijos savininko 
sandelyje lauke Dzedo personalines parodos, kuri niekaip nesiteike 
jvykti. Pats gi 2anas Pjeras Martenas sunaus, seniai praradusio nor^ 
apie tai kalbetis, nuostabai nusprende atsisakyti namo Rensi ir persi-
kraustyti j Bulones seneliij namus su medicinine prieziura. Jij kasmete 
vakariene sjkart turejo jvykti Boske aveniu restorane, pavadintame „Pas 
tetj". Dzedas pasidave Pariscope isspausdintam reklaminiam anonsui, 
kuriame buvo zadama tradicine virtuve, viskas senoviskai, ir pazadas 
is esmes buvo ispildytas. Pustuste sale buvo prigrusta Kaledij seneliij ir 
girliandomis papuostij egluciij, joje daugiausia bruzdejo grupeles pagy-
venusiq ir netgi senij zmogystq, kurios stropiai, pareigingai ir siek tiek 
godziai kramsnojo tradicines virtuves patiekalus. Buvo patiekiama ser-
niena, keptas parsiukas ir kalakutas; desertui, zinoma, siule senoviskai 
iskept^ kaledinj pyrag^ - pliausk^, k u r i ^ mandagiis ir kuklus padave-
jai dalijo tylomis, tarsi ligonines nudegimij skyriuje. Dzedui viskas cia 
kele sypsen^, jis puikiausiai suvoke, k^ dar^s, siulydamas tevui toki^ 
vakarien^. Sis saltas, rimtas vyras istjsusiu ir santuriu veidu, rodos, nie-
kada nesimegaudavo valgiais - retais atvejais, kai Dzedui reikedavo su 
juo pasimatyti ir jie eidavo pavalgyti kazkur netoli tevo darbovietes, sis 
visada rinkdavosi susiij restoran^ - visada t^ patj. Sukurti jam gastro-
nomin? svent§, kuri nebejvyks ir greiciausiai niekada nejvyko, nes jo 
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