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Poezija / proza



Grzegorz Jędrek
Grzegorz Jędrek (g. 1988) – lenkų poetas ir slemeris.

Humanitarinių mokslų daktaras, dirba Liublino katalikiškojo universiteto
Literatūros teorijos ir antropologijos katedroje. Gyvena Liubline.
Debiutavo 2011 metais žurnale „Akcent“, spausdinosi leidiniuose
„Arterie“, „Odra“, „Wakat“. 2012 metais išleido eilėraščių rinkinį
„Badland“. Du kartus buvo nominuotas Jaceko Bierezinos premijai, yra
vienas iš debiutų konkurso „Połów 2011“ laureatų. Tinklaraščio
wniedoczasie.pl apie viešuosius ryšius ir kultūros marketingą autorius.

Susipažinome „Aukštaitijos literatūrinės vasaros“ renginiuose.
Išsikalbėjome, kad Grzegorz yra ir savilaidos leidinio („Dworzec
Wschodni“) bendrakūrėjas. Susidomėjo „Rankomis“ ir pažadėjo
pasirodyti mūsų puslapiuose.

Tekstus iš lenkų kalbos vertė Tomas Vyšniauskas.

Kodėl rašomi eilėraščiai 2022 m.?

Tikrai ne dėl to, kad kritikai paglostytų galvelę. Iš tikrųjų, sakau jums,
pisau tuos kritikus ir jų galvas, užgrūstas teorijomis ir dotacijomis.

Tikrai ne dėl to, kad pragyventum iš poezijos. Kapitalizmas yra
pragaras, kuriame arba meistrauji pakuotę, arba tave supakuoja. O
geras eilėraštis yra: pisau, pisau, pisau TAI. Žmogus nori mylėti, o ne
kruštis su batonu.

Tikrai ne dėl to, kad deklamuotum akademijoje kokiam
išsigandusiam vaikiui. Lai šiam vaikiui eilėraštis būna pagalve,
kuomet jį vėl pamirš pavyzdingi piliečiai.

Tikrai ne dėl to, kad patiktų. Eilėraščiai yra apie gyvenimą, o ne apie
simpatiją. Mažyčiai druskos krisleliai, trupantys tarp pirštų.

Tikrai ne dėl to, kad pamirštum viską, ko trokšti. Niekada to
nepamirši, tau to reikia ir, žmogau, aš čia su tavimi šiame eilėraštyje,
ir tu neprivalai atgailauti. Esi, nes mąstai.

Eilėraščiai neskirti griauti avangardo sienoms. Eilėraščiai tam, kad
žmonės nestovyklautų pasienyje. Ko gi tu nesupranti iš to, kad jie
tiesiog leidžia žmonėms mirti?

Smagu, kad tavo eilėraštis padeda įveikti mirties baimę. Nelabai
smagu, kad tavo eilėraštis ignoruoja gyvenimą. Kiek dar bus tokių
svečių, su kuriais gerai sutari, nes rašai gražius eilėraščius, o šiuos dar
geriau įsimena svečiai, jau nebegalintys už save atsakyti?

Smagu, kad tavo eilėraštis – kalbos ribų išplėtimas. 2022-aisiais
mums jo kaip niekad reikia, nes mūsų kalba vis dar nesiekia toliau
dievo ir tėvynės. Dievo jau nebėra ir atėjo laikas gimtinei. Nežinau, ar
jums pavyko tai pastebėti?

Nežinau, kam skirti 2022-ųjų eilėraščiai. Žinau, kad negaliu žiūrėti,
kaip lėtai susitaikome su katastrofa, ir visiems leftistams lengviau
įsivaizduoti klimato apokalipsę nei kapitalizmo baigtį.

Dabar esu čia, bandau elgtis teisingai, prisiimti atsakomybę kaip
psilocibinas, neverkti, puoselėti savyje tą nykstančios rūšies vidinę
šviesą (sveikinimai tiems, kurie pagavo subtilią nuorodą į „Star Trek“
epizodą).

Dabar aš stengiuosi būti dalele mąstančios ir užjaučiančios visatos.
Būti dalele, kuri perduoda signalą toliau. Priima ir atiduoda.

Dabar esu čia. Dabar yra 2022 m. sausio 13 d. Dabar turite eilėraštį.
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Ukiyo-e, lo-fi hiphopas

Dabar gerai, būna malonu, tavo širdis jau seniai
yra mažoji Hashima. Tavo širdis – tai silpnai
smilkstantis angliukas, pastatas apleistas,
buvusi šventovė kažkokios
dievybės – sporofito.

Tavo širdis – tai augantis grybas,
apgaubiantis kavinę, pyragaičio šakutę,
jau susirangė ant kušetės, guolyje šuniuko,
tavo širdis – tai virusas, pasaulinė pandemija.
Ir tu vėl neturi širdies.

Mano širdis – vaikystės šventykla

Nuginkluokit mano širdį, nes ji virto bomba;
nuginkluokit mano širdį, nes plaka per stipriai:

kažko nebebuvo, kai kas jau ir baigės,
bet dabar pas mane su psilocibinu ateikit.

Negirdžiu tų sirenų, jau turiu širdy smeigę,
ji perveria tai, kas atrodė suaugę.

Mano protas – tai durklas, daužau jį į sieną:
gal pavyks pagaliau atsipjauti,

bet kol kas bet kol kas aš vis dar įtūžęs.
Nuginkluokit mano širdį nes virto ji bomba!

Nuginkluokit mano širdį, nes plaka per stipriai.
Aš klydau: mano širdis jums tebuvo

tik skiepas.
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Apie ką dabar galvoji?

Pirmiausia galvoju apie grumstą širdies centre. Jau kuris laikas
grumstas didėja ir ritinėjasi gyslomis. Taip buvo, taip bus, niekas
nekaltas. Ir grumstas galvoja už mane, ir vystosi tas grumstas.

Pamenu, Honkonge du paaugliai protestuodami bučiavosi
nenusiėmę kaukių. Pamenu jų susivijusius, pilnus gyvybės kūnus.
Galvoju apie policijos kulkas, galvoju, kur jos pataikys. Galvoju
apie Molotovus, skėčius ir baimę.

Ir juda grumstas pamažu link pilvo. Jau akmuo, nors dar trapus,
bet nenuilstamai rieda. Kaip pandemija mums iš paskos.
Grumstas pilvo ertmėje, išsiveržęs iš širdies. Virtęs tuo
ugnikalniu, sprogusiu sausio mėnesį, 500 kartų stipresniu už
Hirosimos bombą. Ritasi per žemę banga, spindi palydovuose.

Ir neketina sustoti, vystosi toliau. Dabar tamsus kaip miškai ir
didelis kaip Ukraina. Įsiskverbia į rašiklius, duodančius įsakymus,
įsiskverbia į elektroninius laiškus: atsisakymus, įsakymus palikti
pasaulį. Jis tarsi sušalusios rankos berniuko, tiesiog bijančio
pražūti pelkėse.

Ir uždainuoja grumstas, nebylus švilpukas, kuriame kažkas
sulūžo, kuriame sutrūnijo šerdis. O ši kaip Fukušima –
negailestingai atvira. Nematomas, pilvo ertmėje tūnantis
burbulas, lėtai tirpstantis nuo virškinimo syvų. Kol galiausiai
susigeria.

O dabar tarsi žemė, kurios paviršiuje pakyla temperatūra, ir srūva
kaip dainos per kažkieno ausines, nebėra grumsto, tačiau sapnai
darosi per šviesūs. Viskas greita, viskas tikra. Akys, pavargusios
nuo šviesos, rankos pabruktos viena po kita: smegenys,
nesusikaupiančios nuo dopamino, grumstas, vėl augantis giliai
manyje.

Žinau, tu bijai. Pasaulis nėra toks gražus, kaip mums buvo žadėta.
Žinau, bus sunku, kai atsikelsi ryte ir vėl reikės prisiversti
kvėpuoti. Žinau, kad maištas sugeria esmę ir parduoda rūbą.
Žinau, sunku patikėti, kad čia ką nors keičiame. Ir visgi, per tą
kosmosą vis dar rieda akmenukas.
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Dieviškas smurtas

Visiems tapau viskuo,
kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau.

Kor 9, 23

Per rūką juodas automobilis atrodo it milžiniškas anglies
gabalas, neturintis nei įėjimo, nei išėjimo. Salomėja paspartina
lėtus žingsnius ir netrukus aplink blauzdas pajunta šilumos
liežuvius. Kai jam skauda koją, visada vairuoja ji, nors ir neturi
vairuotojo pažymėjimo. Ji įsėda, užsitempia saugos diržą, užveda
variklį, pastumia svirtį ties raide R, abiem rankomis tvirtai
suspaudžia pilkos gumos vairą, apsidairo ir išsuka. Kelias
netrumpas, miestas M apytiksliai už dviejų šimtų kilometrų. Ji
pagarsina radiją, žvilgteli į jį ir šypteli. Muzika pakylėja taip, kad ji
nebejaučia, kaip lengvai spaudžia akceleratorių vis gilyn į
nematomą, tik pėda jaučiamą automobilio dugną. Išgiedrėjęs,
saulės apglėbtas dangus tarsi atvirukas įstringa priekinio lango
rėme ir nejuda. Rytinės rūko pagalvės gūžiasi į horizonto
pakraščius. Žaliuojantys tušti laukai, mistiškos pamiškės su
medžiotojų bokšteliais, plati pievų ir ganyklų ramybė: visa tai, o
kartu ir niekas stumia jos vairuojamą automobilį tolyn.

Jo pašnekesiai telefonu, kuriuos Salomėja girdi dažniausiai,
būna lietuvių, bet pasitaiko, kaip šįkart, ir prancūzų kalba. Ji
nemoka prancūzų, tik valiūkiškai maivosi pamėgdžiodama
stilingas frazes. Pokalbiui pasibaigus, mergina jaučia veidu
nuslystantį jo žvilgsnį. Jis papasakoja apie sudirginusį konfliktą su
darbuotojais. Taisyklių nevalia laužyti, atsako ji.

Keliui įpusėjus, ji sustoja degalinėje kažkur vidury nykių
laukų. Dekoratyviniame gėlyne greta automobilių aikštelės
šiugždena išdžiūvusios smilgos, guli numestas kauptukas, purpso
ką tik iškastas žemės kalnelis su šalimais gulinčiu ąžuolo
sodinuku. Degalinės darbuotoja juodais, puslankiu išlenktais
antakiais ir „bliūdelio“ šukuosena, atsiskaitant pasiūlo kažkokį
mažmožį, kurio jai visai nereikia. Salomėja mandagiai atsisako,
padėkoja ir atgal į automobilį sugrįžta nešina arbata, nes jis
negeria kavos. Šlykštus birzgalas,  – sako apie kavą. Abu siurbia

Edita Puskunigytė
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šiltus gėrimus tylėdami, panirę į minčių eketes, jiems vieniems
težinomus obsesijų akligatvius. Kartą taip betylėdama, ji norėjo
pasidalinti sapno prisiminimais. Bet jis neleido, kaipmat uždengė
burną delnu. Sapnus reikia saugoti, tuomet pasakė ir nukreipė
kalbą. Tą trumpą akimirką poilsio aikštelėje Salomėja užsimerkė
ir prisiminė ją kamavusį siaubingą sapną. Regėjo save jūroje.
Aplink švokštė grėsmingi bangų purslai, į plaukus velėsi jūržolių
barzdos, o išbalęs kūnas tįsojo vandens paviršiuje. Pražiota burna
iš paskutinių jėgų gaudė kvapą, kol vanduo galutinai apsėmė jos
kūną ir jis nugrimzdo gilyn. Salomėja atsimerkė ir vėl užvedė
automobilį. Laukų tuštuma ją tarsi uogienės stiklainį pripildė
saldaus liūdesio, ir ji nė nepajuto, kur prasmego laikas.

Priartėjusi prie miesto M, Salomėja tvarkingai sustoja
dešiniajame kelkraštyje, įjungia avarinį signalą. Jie keičiasi
vietomis. Vos automobilis pradeda judėti iš vietos, ji išsitraukia
knygą. Vairuodamas jis stengiasi pamiršti savo apsėdimą.
Apsėdimą mylėti ją. Už lango tarsi maži paveiksliukai blykčioja
idiliški M miesto vaizdai. Jaukūs, apkibę vijokliais, padūmavę
šimtamečiai medinukai su nusvirusiomis jurginų galvomis
patvoriuose ir tuščios lyg neišspręsti kryžiažodžiai perėjos. Salomėja pastebi vienišą, klibikščiuojantį, lazda pasiremiantį

senuką, jo delne tarsi laikrodžio švytuoklė supasi plastikinis
maišas. Ji beveik galėjo atspėti, kas maišo viduje. Atvažiavom,
praneša jis ir įsuka į baltomis linijomis padalytą aikštelę. Prieš
Salomėjos akis išnyra užrašas: „M apskrities policijos
komisariatas“.

Nuo galinės sėdynės pačiupęs aptrintą, odinį portfelį, jis
trenkia dureles ir nueina siauru, apsamanojusių trinkelių takeliu,
aplink kurį raudonuoja kruopščiai susodinti ledinukai. Ji lieka
viena. Iš kišenės, kuri pilna sugniaužytų pirkinių čekių, Salomėja
ištraukia telefoną. Įsijungia. Krūpteli nuo atėjusio pranešimo
garso žinutės, bet joje nieko svarbaus. Jai dažnai tenka jo laukti.
Mergina nė kartelio dėl to nesiskundė, nereiškė jokių pretenzijų,
tik retkarčiais viduje užgimdavo prislopintas riksmas, kuris
niekada taip ir neprasiverždavo. Taip ir likdavo kažkur giliai jos
mažame, bebalsiame, priklausomybės išvargintame kūne. Dabar ji
norėtų nuplėšti tą nematomą šydą, kuris skiria ją nuo normalios
visuomenės. Bet negali. Ji dabar laiminga.
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Jam sugrįžus, Salomėja pasiteirauja, ką taip ilgai jie veikė
tokioje neįprastoje vietoje. Jis tylėdamas iš portfelio ištraukia
juodą pistoletą. Nė dorai neapžiūrėjusi, mergina atstumia jo
ranką su ginklu atgal. Sužino tik tiek, kad leidimo turėti ginklą
procedūra policijos komisariate užtrunka apie valandą. Nors
Salomėja ir stengiasi pamiršti faktą, kad automobilyje yra ginklas,
jai nesiseka. Ji klausinėja, kokiu tikslu ir kiek laiko jis jį turėsiąs.
Jis paaiškina, bet ji tyli. Jis klausia, ką ji mąsto, nejau išsigando.
Salomėja nieko neatsako, tačiau jis nepasiduoda. Yra net
keturiasdešimt ligų, dėl kurių asmuo negali turėti ginklo, ar žinojai?  –
paklausia jis su ironija balse. Ne pirmą kartą jis demonstruoja
savo juodą humoro jausmą, todėl ji nereaguoja į šį klausimą,
nesuprasdama, ar šią akimirką jai nėra meluojama. Jis pasiūlo
papietauti ir ji sutinka.

Miestelis R, palyginti su miestu M, dar mažesnis. Padavėjas
pasiūlo „Šefo lašišos“. Salomėja sveria vos penkiasdešimt penkis
kilogramus ir vargiai praryja maistą. Tokia būklė jai įprasta jau
metus. Jeigu per atsitiktinumą suvalgo daugiau, jos susitraukęs
skrandis viską atpila it mažas kūdikis. Jokio skirtumo, ką įdeda į
burną, nes viskas tampa šlykščiu, skrandžio nesuvirškintu
skysčiu. Dabar Salomėjai teks sukirsti padorią porciją ir ji bando
tam nusiteikti. Senoji Salomėja galbūt ir galėtų, bet tik ne naujoji.

Papietavę jie grįžta į automobilį. Jis vėl sėdasi už vairo,
tačiau, vos spėjęs išvažiuoti iš miestelio, nusuka į neaiškų žvyrkelį.
Merginai tai nepatinka. Vis dėlto ji bando išlikti rami, nors juo jau
nebepasitiki. Bet pulsas dažnėja, Salomėja įsitveria durelių
rankenos, atrodo, suleisdama visus nagus, ima trūkti oro, o per
kūną nusirita aštri panikos banga. Jis atkiša buteliuką vandens,
praveria langą, pro kurį plūsteli krištolinis pavakario oras, ir ji
pamažu nurimsta. Miestą V pasiekia jau sutemus. Jis pasuka
plovyklos link ir abu stebi, kaip milžiniški šepečiai šveičia priekinį
lango stiklą.

Salomėjai išlipant iš automobilio, jis perbraukia ranka jai per
ilgus plaukus ir palinki ramaus vakaro. Grįžusi į tuščią savo butą,
ji nežino, ką daryti toliau. Laikas vėl slenka lėtai, be prasmės, tarsi
koks įnamis, nepatogus svečias, kuris trečia diena slankioja po
tavo namus ir nežino, kada juos apleisti. Prisileidžia vonią, guli
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joje, atrodo, kad valandą, o išties praeina tik penkiolika nykių
minučių. Ji mielai sugrįžtų į įsčias ir mielai patūnotų devynis
mėnesius tame saugiame pasaulyje be pretenzijų ir norų.
Akimirką merginą apima gailestis motinai, kuri kentėjo gimdymo
skausmus. Jos šlapias kūnas išlipa iš vonios ir nueina į virtuvę.
Šaldytuve  – butelis balto vyno. Atkemša, prisipila didelę taurę.
Godžiai išgeria. Palenda po šilta antklode. Įsijungia radiją, klauso.
Klasika. Laikas viską baigti, pamano ji ir užmiega. Vidunaktį dar
prasimerkia nuo vibruojančio telefono garso, bet nesugeba
pakelti ragelio. Per daug klampus sapnas ją nustvėrė.

Po pagalve gulintis pistoletas paryčiais drioksteli ir išgąsdina
kaimynus.
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Ieva Pabirutytė
seselė

čia taip užrasoję kaip po liūties garuoja
nekliudyk tik rankos, rankos antikūnės, kur šalia manęs, kaip ir aš
jos neliečiu
kaltininkės

matau gerai iš veido – trisdešimt yra pats tas
tavo amžius
amžinasis biologinis amžius
kartą pagimdžius jau niekada nebūsi vulgari

tiek kartų tave mačiau – vizijose, skaitmenine laikmena
aliejinėse drobėse noksta tavo akių obuoliai
obuolmušiai, ir kas tau taip, kas tau taip per akių obuolius
negi pati taip smarkiai sau norėjai
visada tu, vis į kažką aukščiau, visa skaitmeninė
manoji ikona
primadona
Belladonna
palaimingoji mergele
ten, kur dangus, akimis sieki

bizantiškoji karaliene, visa sutrūkus, lakuotos tavo akys
kalkėmis ant plytelių mozaika atsikartoji
vis kažkur aukščiau žvelgi
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planetos

ir kodėl mes tokie, vyras ir moteris, kodėl šalia tavęs galvoju apie
savo kūną
kodėl galvoju apie save kaip apie trūkumą, apie
devyniasdešimtuosius
apie tada, kai gimiau, apie tada, kai šaudė tankai
apie savo amžių kaip apie trūkumą
kodėl mintyse sudedu, kiek man trūksta
iki dutūkstantųjų, kai, atrodė, visi žemės planetos kompiuteriai
išprotės
kad jiems bus per daug apkrovos

galvoju apie amžinąją negimimo datą
apie skaičių, su mėnesiais, dienomis, vis retėjantį ciklą
šalia tavęs galvoju apie save kaip apie trūkumą
apie save kaip apie moterį, apie tave kaip apie vyrą, ir nieko
daugiau
ir neatrodo tavo rankos mane šildančios, tokios ir neturi būti
nes mes deram dabar kaip vyras ir moteris

dabar aš užaugusi, aš mačiau, kaip vyras ir moteris vienas kitam
ne giminė
mano mama venera, tėvas – uranas
tokie dideli, kad vienas kitą traukia, tokios didelės jų planetos

šalia vienas kito tampam nejaukūs, taip ir būna, nejaukiai, vyras ir
moteris
vieną dieną taptume neblogi vyras ir moteris
dabar kažko trūksta, tik vėliau ima sopėti žaizda
trūkume, ima žiojėti žaizda, kasmetinė
skauda, taip skauda būti žaizda, atvira, kasmetine
skaičiuojant save nuo dutūkstantųjų

kojos ir rankos randa plyšius sofoje, ten amžinai užkrenta visi
nereikalingi daiktai
vieną dieną taptume neblogi vyras ir moteris
ilgai ir laimingai, vyras ir moteris
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narcizai

sėdim prie ežero ir gliaudom saulėgrąžas
nors kartą patys sau narcizais pabūkim
vienas kitam į batus tebežiūrim
seniai sakėm, nuo dabar draugai tik
gražūs tavo sportbačiai, tiek galiu pasakyti
tau sueina 28-eri, jau niekada nebūsi Kurt Cobain
per tą laiką išmoksti valytis batus, susirandi darbą
nuperki jai gėlę
sakiau juk, viskas po truputį

pabūkim dabar patys sau narcizais,
vis pasakoji apie ją, sakau tau,
jei jos slapyvardyje yra moon, nieko nebus, sakau, pamiršk ją
gerai žinau, pasakojai jau man, šimtą milijonų kartų
staline lempa nušviestas veidas primena kitą mėnulio pusę
perdien skaito knygas ir geria patį brangiausią mineralinį
dažnai atsisako, dar dažniau tau atsako
viena žinute
pamiršk ją, sakau tau, vieną dieną ir tu galėsi vienas su savimi
pabūti
nors kartą patys sau narcizais pabūkim
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kūnas

o kas belieka – gyventi, visais įmanomais būdais
pagal kalendorių – per lygiadienius, vardadienius, šiokiadienius
dirvą, sėją, rugiapjūtę, pilnatis ir jaunatis
kada palanku, o kada jau mažiau
pergyventi krintančius šaukštus, peilius, skubančiuosius
gegutes, daigus, organizmo šluotą

šios dienos yra plėšomos, labai plonyčio popieriaus
trys šimtai šešiasdešimt penkios

mano dienos mano vargai
ir kūnas toks nepakeliamai sunkus

kūnas yra tiek, kiek vandens nuteka per vonios kraštus
kūnas yra eureka
tiek, kiek vonioje lieka, išmetus iš jos Archimedą
ir lygiai tiek, kiek vandens pilna vonia Archimedo

ir būtent toks kūnas, koks telpa ant lovos
nuo kojūgalio, iki pagalvės, iki rėmo
iki kėdės, ant kurios niekas neprisėda
būtent taip atrodo vidutinio ilgio kūnas

dar priklauso nuo to kūnas, kiek dantyse karūnėlių
kiek krūminių, ir koks skaičius eilėje dantų, eilėje į tavo dantų
karalystę

toks, kiek pamiršta kišenėse daiktų
ir tiek, kiek suspaudęs gali išlaikyti kumštį

kūnas yra darbai ir dienos, vargai ir dienos, toks yra kūnas
rudens gėrybės, laiptine birusios lupenos, įsigėrę taukai
ypačiai gražaus stoto, kaip taurelė
purvinų nagų kūnas
šlykštus ir vulgarus kaip mušamas sviestas
šiurkštus kaip verbų sekmadienis
atšiaurus kaip eketė
nuogas

iš tolo geriausiai matosi kūnas
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Gediminas Cibulskis

Vieno laukimas

– Kaip tai pakartotinai neatvažiuos? Nes pasnigo… žiemą?!
Šiaurėje?! ... Kaip, kaip? Globalinis atšilimas? Žiūrėkit, kad
nebūtų užsakymo atšaukimo!.. Rytoj? Na gerai, šįkart dar
palauksiu.

Padėjęs ragelį Raigardas svarstė, kodėl siuntų tarnybos
visada žada, kad kurjeriai susisieks ir suderins laiką. Juk ir šįkart
nieko nederino.

„Daug sąžiningiau būtų drėbti tiesą. Budėkite ir melskitės,
kad nenueitumėte į tualetą. Kurjeris doras ir mielaširdingas, bet
jo grafikas negailestingas“, – aha, šitas tikrai galėtų eiti į feisbuką,
globalų vartotojų skundų sienlaikraštį.

Anksti ryte, apie kokią devintą, kai Raigardas dar miegojo,
telefonas išspjovė žinutę: „Siuntą pristatysime šiandien.“ Kitaip
tariant, laikas išsiplėtė ir tuo pačiu metu susiaurėjo. Gal
sunkvežimis jau dabar įsuko į tavo nevalytą gatvelę ir tarsi
ledlaužis iriasi vartų link. Galbūt turėtum jau dabar katapultuotis
iš lovos, šokti į kelnes ir bėgti žieminės striukės. Šiaip ar taip,
lauke minus 15.

O gal tai nutiks tik sutemus, kai būsi suvis užmiršęs apie
viešnagę. Keista, kaip likimas trumpam suriša ir vėl atmazgo du
visai nepažįstamus žmones. Kaip jie trumpam tampa vienas nuo
kito priklausomi, o kita vertus, anonimiški ir neįdomūs. Žmonės-
funkcijos. Žmonės-taškai. A ir Kita Raidė. Nes Kurjeris, raidė A,
visada pradeda abėcėlę, o kuo tapsi tu – B, Ž ar Š – lems likimo
loterija. Ne, šitas į feisbuką neis. Per įmantru. Bus nulis laikų.
Kam čia erzint algoritmą.

Jeigu būtum naujokas, siuntų tarnybos žinutė įjungtų
smegenyse uolumo mygtuką. Strykteltum iš guolio ir pultum
ruoštis. Niekam kitam negalėtum susikaupti – budėtum, kol
pagaliau tylą praplėš telefono melodija: „Sveiki, aš jau prie vartų.
Koks kodas? Kurios durys?“ Galbūt net iki išnaktų būdrautum,
kol supypsės naujas pranešimas: „Deja, šiandien mūsų neįtikino
jūsų laukimas. Bandysime jūsų kantrybę rytoj“.

Tačiau pirmos kelios siuntos įšventina į gavėjų riterius ir
įgyji daugiau patirties. Ilgainiui tarnybų žinutės veik nebejaudina.
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Kaip nors juk vis tiek gausi tą siuntą. Atveš neatveš, ne šiandien,
tai rytoj.

Perskaitai ir ramiai sau eini į dušą. Galbūt kažkur tolumoje,
už veidą talžančios vandens srovės, blerbia tavo telefono
melodija, bet ji netrukus nutyla. Gali būti, kad ir nebe pirma
salvė… Žinai, kad kurjeris nelauks ilgiau nei dvi minutes, bet vis
tiek – jis pats kaltas.

Tiesa, šįkart Raigardui apmaudžiau nei įprastai.
„Po velnių, aš jau tikrai pavargau laukti! Nesu ekstravertas,

bet vis tiek žmogus. Atsibodo pikseliai, megabaitai ir megahercai.
Noriu gyvo kontakto. Pokalbio balsu intymumo. Kad ištarus
žodį, atsilieptų kažkas, esantis tame pačiame kambaryje…

Žinau, žinau. Kartu, bet atskirai. Atstumai. Visi mes susiję ir
visi kenčiam sinchronizuotai… Okei, žmonija yra vienas kūnas,
kuris ištisą parą meldžiasi hipertekstualiam dievui elektroninėse
mišiose. Bet man per daug tos metafizikos. Aš trokštu fiziškumo!
Pasakyti ką nors paprasto, buitiško, išlaukti pauzę, sulaukti atsako,
reakcijos, atodūsio...“ ***

Hermio diena sunki. Nors dabar visos sunkios. Šiaip jis
Remigijus, taigi Remis. Bet visi vadina Hermiu ir dabar jam tai
netgi patinka. Jeigu negali pakeist pasaulio, keisk požiūrį, sakė per
tinklalaidę. Motinos irgi paprašys, kad vadintų Hermiu.

Ne todėl sunki, kad visur ledas, pusnys, danga nevalyta, o
GPS’as pjauna grybą. Sunku, nes visi klientai kažkokie užkaitę iš
įniršio. Tegul lenda nuogom šiknom į sniegą – kaipmat atvės.

Būtų šiaip nepatenkinti –  nieko tokio. Hermis mėgsta
susidurti su pasyvia agresija. Tuomet jis tampa hipermandagus.
Gražiai sveikinasi, dar gražiau šypsosi. Jam patinka, kai klientai
kaista tol, kol užverda. Nors pasemk į puoduką ir šliūkštelėk į orą
– pamatysi Mpembos efektą.

Bet kas Hermiui nepatinka, tai nuolat balbatuojantis
centriukas. Nepatenkinti klientai skambina centriukui, o
centriukas – Hermiui. Kadangi centriuke dirba keli balsai, tai nėra
atokvėpio. Ausis nuraudo, dilbis persitempė, nervai nebelaiko.
Bet centriukas toliau džyrina.

– Hermi, nu būk žmogus, nuvažiuok dar sykį iki jo.
–  Tai kad aš jau iš to rajono išsukau. Bliamba, tris kartus

32



prie vartų skambinau į telefoną. O ant vartų – jokio skambučio,
kad į kiemą įleistų. Neturiu aš tiek laiko, grafiką pati matei! Vos
išsukau į sankryžą, iškart atsirado gražuolis. Nu nebegaliu aš
dabar vėl atgal…

– Tai ne dabar gal. Vėliau, kai vėl toj pusėj būsi.
– O jei kelias nepravažiuojamas bus?
–  Kai bus, tada ir galvosim. Pasistenk, ką? Nuolatinis

klientas visgi…
– Aha, atsimenu aš jį. Kaip manai, kodėl visi tie nuolatiniai

tokie maušai?
Įdomu, kas ten pas jį ypatingo? Nekantrauja, lyg būtų

guminė boba! Aišku, kad vienas gyvena. Kas gi su tokiu norėtų
sumest skudurus, svarstė Hermis, pavakare vėl sukdamas į
Raigardo rajoną. Akivaizdu, vienišas diedas, tai galėtų susirast
butą centre, prie normalios eismo arterijos. Dabar gyvena
kažkokioj pamiškėj, kurią žiemą paskutinę nuvalo, o vasarą
apskritai pamiršta. Bet užsakymai plaukte plaukia! Kiekvieną
savaitę reikia jam ką nors nugabent. Gerai, kad Hermiui retai
tenka. Nors ir taip per dažnai.

***

– Tikrai, mieloji, kaip gerai mes pasiruošę pandemijoms, ką?
Viską šiais laikais galiu per nuotolį. Darbas iš namų – ček.
Maistas iš parduotuvės prie durų – ček. Kitos prekės – ček. Kol
turiu internetą, tol gyvenu.

Kai laistai gėles, būtinai reikia su jomis pasikalbėti. Tuomet
jos uoliau auga, puošniau žydi ir šiaip pakyla jų lapai ir savivertė.
Jeigu nori, kad greičiau išsiskleistų, girk be perstojo.

Gaila, kad jos atsako tik pantomima. Raigardas taip pasiilgo
žodžių… O, skambina!

– Alio, klausau, sveiki!
–  Sveiki, čia kurjeris. Dabar žiūrėkit, būsiu už penkių

minučių, gerai? Būsit namie?
– Žinoma, lauksiu! Kaip gerai, kad iš anksto skambinat. Iki!
– Ne ne, palaukit. Žiūrėkit, ten pas jus vartai, ar ne?
– Taip, uždara kelių namų teritorija. Atidarysiu pulteliu.
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Antros durys dešinėje.
– Tai jūs įleiskit mane kieman ir išeikit, gerai? Nu kad man

negesint, suprantat? Iki pasimatymo!
– O tai… siunta kaip?
– Pas mane mašina tokia, kad aš galiu jums iš kabinos

atidaryt galines duris. Jūsų ten padėta apie vidurį. Kad man
nereiktų lipt ir gesint, gerai?

– Kaip tai apie vidurį?
–  Pradžioj, tiksliau pasakius, gale, jeigu nuo jūsų pusės

žiūrint – jau viskas iškrauta. Tai jūsiškė apie vidurį ten, pamatysit.
Antroj lentynoj nuo apačios.

– O kaip aš žinosiu, kad ten mano?
– Kaip žinosit? Adresas bus jūsų, gi žinot savo adresą. Ir

vardas pavardė. Nors jūs gal slapyvardžiu siunčiatės?
– O tapatybės patvirtinimas?
–  Nieko, aš pasitikiu, žinokit. O ir šiaip gi anonimiškai

viskas. Ar taip, ar taip nesužinosiu, kas dėžėj.
– Tai jūs čia rimtai? Man pačiam lipt į mašiną ir ieškot?
– O kas čia tokio? Visi kažkodėl stebisi. Viskas, policiją

matau, nebegaliu kalbėt, viso, iki greito.

Kurjeris padeda ragelį. Raigardas nieko nematydamas
žvelgia pro langą. Akys užkliūva už termometro. Minus 9. Kelias
dienas kaustęs šaltis traukiasi. Vėl skambutis.

– Sveiki dar kartą. Aš jau prie vartų. Įleisit?
– Tuoj pat!
– Tai išeikit ir pats tada.
Dvejodamas, lėtais automatiškais judesiais Raigardas velkasi

pūkinę striukę, spiriasi į batus. Trakšt! – atrakina duris. Girgžt! –
žengia kiemą.

Naujoji scena lyg iš versterno, jeigu jį kas nors išverstų
išvirkščią kaip kojinę. Vietoj dulkėtos sausros XIX a. Amerikos
vidurio vakarų miestelyje – baltas speigas Šiaurės Europos
priemiestyje.

Pokšėdami nenoromis atsiveria kiemo vartai. Sunkūs
autobusiuko ratai spaudžia vaitojantį sniegą dar arčiau žemės.

Mašina sustoja tiesiai priešais Raigardą. Herojaus ir blogiuko
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kaktomuša. Tik kuris yra kuris?
Raigardas suglumęs stovi vidury kiemo ir laukia. Veidą

skaudžiai čaižo žvarbūs vėjo kirčiai. Drėgnas lašas prišalo ant
ūsų. Ima perštėti.

Hermis žvelgia į jį iš aukšto, patogiai įsitaisęs savo kabinoje.
Striukė ant keleivio sėdynės – jis tikrai nelips lauk.

Abu laukia, bet nė vienas nenori išsitraukti pistoleto ir
užbaigti dvikovos. Nė vienas apskritai nenori nieko daryti.

Priešininkai spokso vienas į kitą ir vis laukia. Būkšt! – net
žemėn įsmigęs varveklis nenukreipia dėmesio.

Galiausiai vairuotojas pradeda gestais demonstruoti, kad
Raigardas eitų už mašinos ir pasiimtų savo siuntą.

Klientas skeryčiojasi, kad neis.
– Tai gal bent patikrinkite mano tapatybę?
Hermis užtikrintai krato galvą. Perjungia atbulinę pavarą,

abiem rankomis imasi vairo ir pradeda sudėtingą šokį ant
girgždančio sniego. Mašina nenoriai ropoja laužydama sniego
plutą, bet galiausiai apsisuka. Galinės durys atsiveria tiesiai

Raigardui prieš nosį.
Jeigu kas nors kitas pasakotų tokią istoriją, Raigardas tikrai

turėtų patarimų, kaip išsaugoti kliento orumą. Bet dabar viskas
taip akivaizdu, instrukcijos tokios aiškios, kad nemato prasmės
kovoti dėl savo teisių. Įlipa, suranda reikiamą lentyną, iškart
supranta, kuri siunta skirta jam. Patikrina adresą – sutampa.

„Chm, net lengvesnė, nei tikėjausi“, – pagalvoja iššokdamas
lauk.

Keisti pojūčiai. Lyg kažkas pusiau nelegalaus ar nepriimtino
bendruomenėje. Tarsi santykiautų su mašina. Intymumas su
technika, o ne su žmogumi. Kad atsikratytų nemalonaus jausmo,
Raigardas bent paplekšnoja į nuvažiuojančio autobusiuko galą. Iš
pradžių jaučiasi taip atsisveikinęs su vairuotoju. Bet vėliau
dingteli, kad tiesiog pratęsė fizinį kontaktą su mašina.

Prie durų Raigardas kruopščiai patrepsena į lauko kilimėlį,
kad neprisineštų sniego vidun. Įžengęs atsargiai atsargiai padeda
dėžę ant žemės. Nusiima kepurę. Nusivynioja šaliką. Pasikabina
striukę.

Vėl paima dėžę, pakiloja ore tarsi bandydamas dar kartą
pasverti, kokia ji lengva. Tuomet prieina prie sandėliuko durų ir
atveria jas. Dėžės net nepakuoja. Iškart pastato tarp kitų dėžių.

Taip, pristatymas per kurjerį vis tiek kainuoja. Bet tuščia
dėžė – pigiau nei pats pigiausias niekutis el. parduotuvėje.

Vis dėlto apmaudu, kad planas neišdegė.
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Kšištofas Kšivecas Prieglobstis

žodžiai sutrūkę
tik mintys nedalomos

lediniame
balkono stalčiuje

dangaus uolienos užgriūva
tarytum Dievo abitas

ir aš jau
tik raidė epitafijoj

Kuo tu vardu

kaip kantriai lupi mane

sluoksnis po sluoksnio
pasekmė po pasekmės

kaip švelniai vedi mane

griovys po griovio
skliautas po skliauto

kaip ištvermingai neši mane
bagažas po bagažo

kaip ištvermingai nešu Tave
brasta po brastos

kas belieka gavus
tokį vardą
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Semantiniai poslinkiai

kadaise
Totorių gatvėje
būta darbo biržos

tokios embriono pavidalo
užimtumo tarnybos

mūsų tėvai dirbo
o mes tik

užimti
užsiėmę
nerimaujantys

Apytaka

kol Tu sakai

teka sakai
virsta medžiai
sakai virsta

žiūrėk

jau gintaras

Laikinumas

jau vėlu vėlu išties
jau two o'clock

samanų patalą tiesk
viską man išklok
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Atspindžiai

masturbuojies žiūrėdama savo instagramą
dabar jau gali versti tąsias korteles dešinėn
bus laikas tave ir tavo vyrą rodys panorama
žiūrėdama anokias žinias mąstysi tu perdėm

apie būtį keistą ir todėl lengvą kontempliuoti
kažkas įsižeidžia vidur niekų bei tarp laukelių
šachmatų lentoj kur nei gylio nerasi nei pločio
kur yra strategijos ir randasi žaizdos ant kelių

kelių ar keleto ne taip jau mudviem ir svarbu
vienintelę SMS žinutę tavo gavęs infocentras
plojasi į sieną Vilniuj pilna gė taškų ant namų
lentelėse ekselio daug visko nutilkim adventas

Dialogas

klausi
kaip gyvenu

ai sakau rudeniškai
o Tu gi kaip

nukreipiu prožektorių
nuo savęs

ai aš kiek kitaip
manyje siaučia pūga

kažkaip susigraudinu
vėpūtinis spalį tai rimta

Tu nuoširdi
o aš tik atviras
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Maži džiaugsmai

aš palaikau
Tau duris

nusišypsai

visai kaip aš
kai išvystu šunį

Išankstinės nuostatos

kartą mačiau
kaip prie Skalvijos

žmogus trankė
nugarą sienon

pamaniau pamišęs
paskui tik sužinojau

užspringęs
tebuvo
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Medžiagų atsparumas

klausiu

kur taip gerai
išmokai bučiuotis

susidrovi

ai pas močiutę
laižydavau mikserį

pasipasakoju

žinai pirmąsyk
už serbentų krūmo

nustembi

aš tai alergiška
serbentų lapams

sakau

gal todėl vartai
knygų lapus saugiau

apsikabiname

gal vienas kitam
įskiepysim atsparumą
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pagiriamasis žodis degradacijai

visad vėluoju todėl
gyvenimo mokyklą baigiau paskutinė
iš vidaus ilgus metus pūdė
ši nevirškinama kankynė su
falsifikuotomis drąsos pamokomis
jaunime būk savimi
gyvenime po kauke nesislėpsi
užbėgu komentarams už akių
jaunimą apnuoginta širdies dalimi
maudo sluoksniuose kaip pelėsį
jaunime suprask kur esi
prieš dugno sistemą eini
o taip sutalpinkim į rėmus
kietas struktūruoja ir vykdo sistemą
minkštas plaukia prieš srovę ir
diktuoja savo utopijos emblemą
jei noriu ką nors keisti
kalbu apie tai garsiai
prie ribų griuvėsių
stoviu arčiausiai
jau prisikvėpavau
lavonų griaučių
einu išsivemsiu

p.s. ko tu pūliuoji, sistema?

Gabrielė Jaskelevičiūtė
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baimė lygu gyvybė

kiekviena baimė
pasirodo nekviesta
kiekvienos vardas
vienas ir tas pats
kiekviena vienodai
tyliai užeina
ir šaltu pirštu
per slankstelius
stuburo braukia
šaltai pakvėpuoja
į nugarą ir
pašnabžda į ausį
aš esu tavęs nėra
bet
kol bijai tol gyva

drąsa kvadratu

pastaruoju metu
daug sapnuoju
ir pamenu
detales pamenu
siurrealizmas
laipsniu antruoju
šiam pasauliui
per drąsu
teks išsikelti
gyventi į mėnulį
apsimesiu kad
mano vidinis vyras
ir vidinė moteris
šito negirdėjo ir
nekūrė prasmės
pamenu abu
buvom drąsūs
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dangų spalvinti

vis girdžiu
klausiant iš kur
tokie polichromiški
beveik netikri
dangūs
tokie kur
sukelia alkį
pažvelgus
išduosiu paslaptį
pats nuspalvinu
o tada tyliai
pasiimu ir
tuščiose kišenėse
pilnose vėjų
paslepiu

į(si)kvėpti

tuščiose kišenėse
skersvėjai sutalpinti
užeik suskaičiuosim
kiek sykių įkvėpei
kiek sykių
iškvėpiau aš
galim apsimesti
kad kvėpuoja
laikas jei kas
skaičiuosiu tavyje
visas kvėpavimo natas
užeik kad pajustum
kaip sunkios lubos ir
vėjuotos kišenės
meldžias už mane

54



odė laisvei

aš esu sienos kuriose
įmūryti šnabždasi balsai
negimusių vaikų jie
neragavo laisvės slegiami
negailestingų skersvėjų minčių
gyvybės įtrūkimus kurių
auštant užpildo lietus
dilemose gyvenančia branda
pora rimtų rudų akių
stebi nepriima „ne“
beribėj nihilizmo erdvėj jų
mirtis bus šviesa

būvį skaičiuoti

apėjau namų
tūkstančius nė vieni
nepasiūlė instrukcijų
kaip gyventi
teko mokytis pačiam
dabar kiekvieno
vakaro malda
tu gali būti
mėgstamas mokykloje
arba vėliau
būti asmenybe
atsiprašau kad
vėluoju bet
laiko nėra
manęs spėju
tikriausiai taip pat
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Vakaris Šaulys
Neįprasta draugija

Vienoje Žemaitijos koplytėlėje bus filmuojamas vaizdo
klipas hitui, kurio angliškas variantas turėjo pretenzijų patekti į
MTV, būti platinamas YouTube, kitais socialiniais tinklais bei
muzikiniais kanalais. Kažkokiai naujai muzikos grupei netikėtai
sukūrus įsimintiną, pagaulią dainą, tuoj atsirado leidėjų ir
prodiuserių, pasišovusių praskinti kūriniui kelią į plačiuosius
klausytojų vandenis. Sulaukta pakankamai rėmėjų, tad surinktų
pinigų užteko profesionaliai įrašyti dainą geroje įrašų studijoje,
nusamdyti patyrusius dizainerius, režisierius bei operatorius
vaizdo klipui kurti, taip pat aibei patarėjų visokiausiais klausimais.

Atlikėjai jautėsi kaip devintame danguje – juk nelauktai itin
sėkmingai pradėjo muzikinę karjerą, nors pradžioje manė, jog tai
bus ne daugiau nei hobis. Kad iš savo kūrybos galėtų gauti pelno
ir šlovės – gal pasvajodavo, bet giliai širdyje nesitikėjo. Pernelyg
mažutė ta Lietuvos rinka. Pernelyg daug nerašytų taisyklių
naujokų atžvilgiu gyvuoja tarp leidėjų. O kad su angliška versija
bandytų prasiveržti į kitų Europos šalių platumas – atrodė
visiškas miražas. Dabar jis tapo tikrove.

Svajonės, darbai, rūpesčiai ir lūkesčiai savo keliu, tačiau neką
mažiau prakaitavo kiti su projektu susiję asmenys, trokštantys
padaryti ką nors įspūdinga, nes atlikėjų šlovė nešė naudą ir jiems.
Suplanuotas vaizdo klipas galėjo būti įvertintas
nevienareikšmiškai, vis dėlto idėja visiems patiko.

Pirmasis galvos skausmas – surasti koplytėlę, kurioje būtų
leista filmuoti ne dokumentikai, o vadinamajam „popsui“. Sekėsi
sunkiai. Vos išgirdę klipo scenarijų, atsakingi už šventoves
klebonai, rektoriai, abatai ar presbiteriai tuoj pat griežtai
atsisakydavo; kiti dar moralą išrėždavo, neva dėl šventvietės
išniekinimo.

Nepaisant to, ieškotojai buvo atkaklūs ir po ilgų klajonių
pagaliau surado gražią, jaukią, tačiau apleistą koplyčią Žemaitijos
vidury. Ji stovėjo apsupta senų kapinaičių. Šalia ošė ramybe
alsuojantis miškas. Čia vienuoliai sutiko leisti filmuoti vaizdo klipą
su sąlyga, jog po darbų koplyčia bus visiškai suremontuota –
remonto ji nebuvo mačiusi ilgus dešimtmečius. Taip pat nei
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vietovės, nei kapinių pavadinimas klipe nebus rodomas.
Vaizdo klipo kūrėjų komanda „laistė“ pasisekusį sandėrį.

Leidimas gautas. Regis, ir Dievas už tai neturėtų supykti.
Galiausiai į Žemaitiją atvyko kūrybinė komanda kartu su

muzikos grupe – dviem vaikinais ir mergina. Iveta – pagrindinė
vokalistė, grupės balsas, skiriamasis bruožas. Nors pati
grynakraujė miestietė, nespjaunanti į sveiką gyvenseną, gamtos
tyrumas ją traukė. Iš pirmo žvilgsnio, jai viskas čia patiko. Beržais
apaugęs takas. Nušluotos šalikelės. Siauri ornamentuoti laipteliai.
Galų gale – mirusiųjų zona, nutvieksta saulės spindulių pro
medžių šakas, kvepianti, mirganti ryškiaspalvėmis gėlėmis,
smėlėtais keliukais, šiltu vėjuku. Tik paminklai seni, nusitrynusiais
užrašais, kai kurie palinkę. Ant jų vešėjo nekaltosios, šventumą
slepiančios kerpės ir samanos.

Iveta žingsniavo į koplytėlę kapinių gilumoje. Anksčiau ji
nemėgo kapų; beveik jų nelankė, rasdavo priežastį išsisukti nuo
šios, mamos žodžiais, šventos pareigos. Ji sau atrodė pernelyg
„nešventa“, kad lankytųsi tokioje sakralioje vietoje, nors ir
jokiomis ypatingomis nuodėmėmis nesusiteršusi. Tačiau dabar Iveta džiūgavo, o jos nuomonė keitėsi. Jai čia

patinka! Kaip niekada anksčiau! Ją džiugina gėlės! Ją linksmina
storulės kamanės! Prisiminė, kaip kadaise norėjo turėti kailinius iš
kamanių kailiukų. Paminklai atrodė tartum sumažinti dangoraižiai
gėlių miesteliuose, gulintys – it miniatiūriniai aerodromai ar
pakilimo takai. Iveta tyliai juokėsi arba garsiai šypsojosi iš savo
šmaikščių minčių.

Tiesa, koplyčia galėtų būti ne tokia apskurusi: freskos
išblukusios, praradusios spalvą, apsilaupiusios; tinkas nubyrėjęs.
Vitražėliai turbūt dešimt metų neplauti. Kampuose – pelėsiai,
drėgmės dėmės, galbūt vorai ir visa kita, ko žvelgdamas į
aukštybes net su akiniais neįžiūrėsi. Grindys ir klauptai nuvalyti,
tačiau keli dažų sluoksniai lenda vienas per kitą.

Ivetai bemintijant, komanda ėmė į vidų tempti reikiamus
sakralius daiktus, bažnyčios reikmenis, kitokią krikščionišką
simboliką. Operatoriai kibo derinti kameras, bandyti
apšviestumą, keisti kampus.

Kol viskas buvo suruošta, Iveta pasijuto kone šių kapelių
senbuve. Čia ji laisvu laiku vaikštinėja, sėdi ant žolės, net eiles
rašo. Kolegos stebisi, juokiasi iš tokio jos elgesio. Jai pačiai ne
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mažiau nuostabu. Repetuodama jautėsi puikiai.
Ir štai išaušo pirmoji filmavimo diena. Kameros įjungtos.

Apšvietimas suderintas.
Iveta klūpo priešais Jėzaus paveikslą, susitelkusi į maldą.

Įeina du vyrukai. Atsiklaupia melstis kartu. Staiga pro duris
įsiveržia sūkuringas vėjas, pakelia dulkes, sutaršo plaukus,
sujaukia drabužius, apnuogina Ivetos petį, užpučia žvakes, išvarto
žvakides, vazas, šventus paveiksliukus. Nutraukę maldą visi išeina.

Rytoj – kitas filmavimas.
Grupės kolegos, geri Ivetos draugai, užsisakė pietums picos.

Vaikinai susėdo po skėčiu nuo saulės pievutėje kartu su Iveta,
vienu iš operatorių bei vienu vairuotoju. Netrukus Iveta
nusijuokė ir pasiėmusi savo dalį picos nužingsniavo į kapines. Tai
sukėlė juoko priepuolį bendradarbiams. Ką tai reiškia? Gal
įsimylėjo kokį vaiduoklį? O gal susidomėjo kapų tvarkymo
menu?

Pati Iveta irgi suprato, kad elgiasi keistai. Ji kramtė gabalą
picos atsirėmusi į apyšvarį paminklą. Tiesiog norėjo čia būti. Šiuo
metu ši draugija patrauklesnė negu anoji, palikta už tvoros ant
žolytės. Ji jiems pamojuodavo; šie jai atsakydavo.

Atėjo dar viena filmavimo diena. Scenarijus panašus: Iveta
klūpo ties šventu atvaizdu, du vyrai – šalia jos. Ūmai atsilapoja
bažnyčios durys, smarkus vėjas ima nešti smėlį. Negana to, smėlis
pradeda byrėti iš sienų, iš po paveikslų. Jis padengia altorėlį,
relikvijas, kai kurias jų nustumdamas žemyn. Besimeldžiančiųjų
drabužiai tampa blyškūs, plaukuose – smiltys. Jie nenutraukia
maldos. Grindys tampa it Palangos paplūdimys.

Filmavimas baigtas. Grupės nariai šiai dienai laisvi.
Montuotojai ir visokie „fotošopintojai“ – ne. Dizaineriai bei
režisieriai tariasi – taip maga iš gero padaryti geresnį. Iveta su
protarpiais dieną leidžia kapuose aplink „darbo vietą“ – koplyčią.
Grupės nariai prisijungia prie jos. Gal supras, ką ji čia randanti? Ji
mielai juos priima. Jie tauškia visokius niekus, bet, Ivetos
pageidavimu, būtinai kapinėse. Šiaip ar taip, rimtį išlaiko, pernelyg
neįsitriukšmauja. Po to eina pas režisierių, peržiūri nufilmuotą
medžiagą, siūlo sprendimus, kaip turėtų atrodyti tam tikros
scenos.
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Trečioji diena. Grupė jau matė apdorotą praeitų dienų
darbą. Liko patenkinti. Nors filmavimo metu viskas atrodo gana
primityviai, o kai kurie dubliai kartojami, parengtas pirminis
vaizdo variantas labai efektingas, specialistų padailintas,
pagyvintas, paryškintas.

Trys herojai vėl vaidina panirusius adoracijon priešais
altorių. Šįsyk jiems nutinka dar baisiau: sienomis ima tekėti
vanduo. Jis varva, galop srovelėmis pilasi nuo altoriaus, teka
grindimis. Liturginiai reikmenys nuplaunami, nunešami.
Klūpantys tikintieji sušlampa. Galiausiai jie, baigę maldą, išeina iš
koplyčios.

Filmavimo diena baigiasi. Užtat tvarkytojams triūso sočiai –
kaip ir vakar iškuopti smėlį. Reikia kiek galima pradžiovinti
sienas, idant neliktų tamsuojančių dėmių.

Komanda patenkinta darbų eiga bei rezultatais. Iveta jaučiasi
atradusi kai ką, kas jai netgi mieliau už mėgstamą dainavimą.
Kapinaitės šiomis dienomis teikia pusę pasitenkinimo. Grįžusi į
miestą būtinai aplankys kitas – ir palygins. Šįvakar ji guli ant

takelio, pasitiesusi pašonėje kilimėlį, su ausinuku, įsmeigusi akis į
dangų. Dangun kyla tiek paminklai, tiek medžiai. Ivetai gera, nors
ji pradeda jaustis besielgianti kiek kiauliškai, nuolatos palikdama
savo draugus.

Atlikėjų dar laukia paskutinis epizodas. Ką tik sužinojo, kad
singlas su penkiomis didžėjų pergrotomis versijomis bei acappella
variantu jau sukurtas – reikės tik išplatinti įvairiose platformose.
iTunes parduotuvė tam irgi pasitelkta. Ir Spotify’us.

Brėško paskutinė – ketvirtoji filmavimo diena. Trys tikintieji
šį kartą klūpo kniūbsti, kaktomis kone liesdami grindis. Jie
nemato, kas vyksta. Sienomis, paskui ir grindimis pradeda srūti
kraujas. Atrodo kraupiai, neišplaunamai, neatitaisomai. Kryžius,
skulptūros, tabernakulis, žvakės, šventi paveikslėliai nusidažo
raudonai. Viskas krinta ir dūžta ant grindų plytelių. Vėliau
pliumpsi it į vandenį. Galiausiai raudonas srautas nuo altoriaus
nuplauna Šventąjį Raštą, monstranciją su ciborija, šie nuskęsta
kraujų verpetuose. Sienos išvagotos raudonų srovių, grindys
užlietos tamsiu raudoniu. Suolai, klauptai ir besimeldžiantieji
mirksta kraujyje...

Valio – pabaiga! Kalnai nuversti!
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Koplyčiai reikalingas pats kapitališkiausias remontas. Jis bus
atliktas nedelsiant. Pinigai sumokėti, su vienuoliais atsiskaityta,
dokumentai pasirašyti. O visas kūrėjų kolektyvas patrauks
atgalios.

Prieš tai Iveta atsigėri ja taip pakerėjusiomis kapinaitėmis,
net pasimeldžia, nors to anksčiau nedarydavo. Visada jas
prisimins. Jos pakeitė požiūrį į mirusiuosius, į mirtį, galima sakyti
– ir į gyvenimą. Šioje aplinkoje skaitydama žurnalą, repetuodama
judesius, rydama picgalį ar klausydamasi muzikos, ji daug ką
permąstė.

Po savaitės darbai galutinai pabaigti. Vaizdo klipas kiek
įmanoma išdailintas – kaip saldainiukas. Profesionalų komanda
šauniai padirbėjo. Ivetai atrodė, jog daugelio scenų filmuojant
nebuvo. Matyt, ji nepastebėjusi, ką užfiksavo žvitrios kameros. Ar
tikrai iš šalies viskas regėjosi taip pritrenkiančiai? Ar tikrai ją taip
nugrimavo? Ar koplytėlė iš tiesų tokia erdvi kaip ekrane?

Rytoj premjera. Sukviesti garbiausi garsiausi svečiai, tarp jų
žymusis A. Mamontovas, The Roop, kelios kitos populiarios
grupės iš Lietuvos bei užsienio. Dainos vaizdo klipas bus
parodytas per televizijas, įkeltas į vaizdo platformas; singlą jau
galima įsigyti CD arba klausyti internetu.

Prie prabangaus stiklinio pastato rikiuojasi automobiliai.
Žmonių pilna salė. Svečiai užsieniečiai seniai atvykę; jų
nepaleidžia nei žurnalistai, nei bendrus verslo planus audžiantys
prodiuseriai. Vaišių daugybė, šviesų gausybė.

Jau visi susirinkę. Trūksta tik Ivetos. Grupės bičiuliams
neramu. Gal vėluos? Jai nebūdinga. Ji rimtai ir atsakingai žiūri į
darbą. O jos čionai visi mažne labiausiai laukia. Paskambina į
mobilųjį – niekas neatsiliepia.

Dėl visa ko klavišininkas sumano telefonu susisiekti su
vienuoliais Žemaitijoje. Pakelia ordino abatas. Muzikantas
pasiteirauja, ar neskambinusi Iveta. Vienuolis atsako, kad ne. Jie
baigia pokalbį.

Abatas paprašo kito brolio, kad tas nueitų į kapines užrakinti
vartelius. Jau prieblanda. Vienuolis išskuba vykdyti prašymo. Jau
matyti tolumoje dunksančios remontuojamos koplyčios kontūrai,
paminklų kūnai. Vienuolis prieš užrakindamas pereina kapus. Nė
gyvos dvasios. Tik vėl atsidūręs anapus tvoros, ant vieno palaikio
suolelio tolumoje užvysta lieknos moters ilgais palaidais plaukais
siluetą.
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Greta Bumblauskaitė
Prognozė

nuo ankstaus ryto lyja
uždarėme langus
bet drėgmė smelkias
įdienojus pro orlaidę
pradeda lietis vidun

erzina sušlapusi kojinė
nesvarbu
dar šiek tiek
plaukia stalas
dar šiek tiek –
šaukštas
knygos išsilieja
pradeda nardyti žuvys

nuo ankstaus ryto lyja
dar šiek tiek ir paskęsim
vakarop tyloje
iš svetainės atplauks delfinas
susitarsim
per oro burbulą
ištekėsim
pro kaminą
išlašėsim
pritaškysime dangų
pilną žvaigždžių
ir lauksime ryto

auštančio ryto prognozė:
vietomis debesuota
galbūt lis lietus.
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Ritualas I

sakei
per anksti
aš klausiau
rūkyti
daug geriau
žudyti save nuo kokios 16 valandos
ir mes pradėdavom
skerstis
popiet
sviestuotais peiliais
sakei
per vėlai
aš klausiau
sugrįžau
po valandos
tu išėjai
aš pradėjau rūkyti
iš ryto
visai nieko baisaus
nesakei
aš pasakyčiau
bet net pusryčiams
sviesto neliko.

Ritualas II

amen
vienas žodis nuramina
lūpų kraštas šypso
ir glosto vienintelė plaštaka
blakstiena mirs per mirksnį
kitą
vienas
užsimerkiu
ir priimu ostiją
du
aš ir dievas
lūpas suspaudžiu kad neišsprūstų
bet pavėluoju atsimerkti:
dievas ištirpo ant gomurio
ir vėjas nupūtė blakstieną nuo skruosto
vien tik žodis liko
amen
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Pilkas dangus

plačiausias
pats žydriausias dangus visados kitapus
lengviausias

liūdniausias
pats ilgiausias eilėraštis niekados nepražus
skaudžiausias

saugiai stalčiuje
kol jį užrašysiu numirs tušinukas
pats ilgiausias eilėraštis pasibaigs
kai dings mėlis
pilkas dangus
kitapus
nesinori
pabaigti
padėsiu kablelį
jau naktis
o jautru lyg
auštų rytas.
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Pilnatis

pajūry – vienas kitas ateivis
praeiviai kopose kur ne kur
o tarp jų ant laiptų pakopos
stoviu aš ir į meilės jūrą žiūriu

viršum jos – pilnatis
ir nerimsta širdis
dar krante
o paskęst jau baisu

bet iki kelių juk galima
kelnes atsiraitoju tik iki kelių brendu
o banga teškias iki kišenių ir burnoje pasidaro sūru

dabar jau matau juodą vėliavą
o krante nepastebėjau kad
net nusiauti pavojinga.

Suveltas

ne veltui tuščia ant stalo
ir vynas išgertas ne veltui
tik veltui tu atėjai
ir aš išėjau veltui

susipažinti ne veltui mes bandėm
ir ne veltui mums nepavyko
iš viso ar gali susipažinti du
patys sau nepažįstami?

ne veltui mes visi atskirai
po vieną iš tolo vienodai atrodom
ir ne veltui nieko daugiau neišėjo
tik šitos eilutės

tik šitos eilutės
ne veltui
už dyką
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Pati pilkiausia diena
Aliaskai

atrodė kad ši diena niekada neišauš
žadintuvas tikino kad jau atėjo rytas nors
jokio skirtumo nuo praėjusios bemiegės nakties
nebuvo galima įžvelgti pro langą visai

nieko nesimatė: nei miško nei kaimynų
nei ribos tarp žemės ir dangaus
ir radijo imtuvas perspėjo nekelti kojos iš namų
tokiomis sąlygomis lengva ją susilaužyti

buvo taip pilka visur kad toliau
nei čia ir dabar nematyti
tik laikrodis tiksėjo tik nebuvo aišku
kur laikas ėjo. iš dangaus pabiro snaigės

pro atidarytą balkono langą vidun
pradėjo ropštis pasiklydęs besmegenis
siūliau jam morką angliuką net kibirą ir šaliką išeiginį
bet jis niekur nenorėjo eiti

mes sedėjom vienas prieš kitą ir nieko nematėm
mes abu buvom beakiai ir
nepastebėta atėjo naktis
tik žvakė iš įpročio pradėjo degti

greitai nebeliko besmegenio
pati pilkiausia diena neišaušo
tik ištirpo mylimiausioji snaigė
kartu su šaliku.
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Ona Marija Dy Urbšytė
Vieno vakaro anatomija

buvo vakaras kaip visad,
mėnuo skendo kisieliaus ūke,
tuokart gatvių žibintai tingiai mylavo
pro šalį einančius siluetus,

vieniša stotelių sargė kvepėjo
nepražydusių jazminų aromatu,
nuskintos krūmo šakos liko
įskilusioje vazoje,

žmonės, šlamėdami lietpalčiais,
ekrane palikę besikalbančius šešėlius,
ėjo iš kino namo,
tuščių salių kėdės vis tebealsavo
sėdėjusių kūnų šiluma,
sudėvėti baldai priminė
atsivėrusius meilužių glėbius.

perėja prasliūkino raudonas šuva,
užsidegus žaliai, troleibusas nepajudėjo,
nes garsiakalbis paskelbė: – galinė stotelė!

keleiviai, paklusę šaukiniui,
išlipo ir vorele palei kapinių sieną
kaip palei Dievo namų tvorą
sulindo naktin.

tapo šviesiau.
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Stygius

laikrodžiai – laiko kalėjimas,
kur tikslus mechanizmas skaičiuoja
kiek man, tau dar liko, žinau,
mano kalendorius senas,
jo rūbai sudriskę, išėję iš mados,
jiems ruduo – bjaurus metas, nes
pučiant vėjui skarmalai nuplėštais lapais
ant žemės krinta, o ja apsikloję guli tie,
kurių laikrodžiai seniai sustojo.

priglausk ausį prie kapo,
išgirsi gūdžią tylą, mat anų
ciferblatai nulūžusiomis rodyklėmis.
gal žinai, kas juos taiso?

ko gero,
tie meistrai velnioniškai brangūs,
todėl niekur nesiskelbia,
bijo besidominčius atbaidyti,
apsimeta sąžiningais.

išauš diena, kai kas nors juos atras,
taip buvo ir man, kai naktimis negeso šviesa,
kai norėjosi skristi, dabar to nėra,
viskas nurimo, sutemo, nes
laikas ėdrus ir gobšus, jam vis maža ir maža,
lyg būtų gaila tos niekingos laimės, kurios
mums kaip proto stinga.
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Naivumas

kas vakarą gedžiu išeinančios esaties,
lyjant klausausi šviesos ir tamsos
slaptų ginčų, mirtinos dvikovos, kur
šviesa visad nugali, nes ji
sudegina tamsą, o, kad taip būtų
su pasaulio blogiu,
kad tik meilė, o ne pyktis valdytų mus.

girdžiu, Visatos juokdarys garsiai kvatoja:
– naivuolė, to niekad nebus.

Kvapas

sukūriau namus šešėliams,
tarp jų gyvenu ir aš,
vakarais sykiu su prisiminimais
tampu paveikslų, kilimų, tapetų raštų
sudėtine dalimi.

svečiai žvilgsniu glosto daiktus, sako: – gražu
it muziejuje, gerai, kad dar nepriduria:
– kvepia naftalinu ir pelėsiu, – juk tai tiesa,
nes viskas turi savo kvapą,
net praeitis.
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Derybos

sutikau keliu einantį Viešpatį,
mūsų žvilgsniai susikirto:
– duosiu tai, ko prašai,
tik, žinok, visa bus netikra:
prarastų jausmų iliuzija,
bandymas užadyti neužadomą,
per gyvenimą atsiradusią praradimų skylę.

– sutinku, noriu dar kartą panirti į tą
aistrų sklidiną šulinį, kuriame nuskendęs
buvęs dangus,
noriu, horizontą
ištiestos rankos pirštu palietus,
ištirpti
be menkiausio skausmo,
išnykti,
ar tai padaryti gali?

Stebėtoja

tiek ilgai gyvenu, kad gyvenimas kiaurai
it per rėtį pro mano akis, kūno poras sudygo,
tapau žole,
vasarą sausa, žiemą – traškiu
kalėdiniu paplotėliu,
tik pavasariais naujus želmenis
vis dar tebedaiginu,
bandau save ir kitus
asmeniniu buvimu pradžiuginti,
nes sunku nieko neveikiant stebėti,
kaip dulkėtu vieškeliu gyvenimas išeina.
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Klausimas

ar matei
verkiantį paukštį?
– ne,
o liūdintį,
kad jis ne žmogus,
ar žinai,
mes, žmonės,
pavydim net žvirbliui,
juk jam, kitaip nei mums,
visad atviras dangus...

Draudimas

šiąnakt vėl ilgesiu lijo
bet tu to nejutai
šlapios marškos dengė langus
vėjas bandė jas nuplėšti,
neleidau.

Dykumas

vienatvė – kalbėjimas su savimi,
vienatvei nesvarbu, kur esi:
celėje ar dykumoje,
jai visur erdvu...

Pabėgėliai

aprengiu save
kitos moters apdarais,
apdairiai nubraukiu raukšlę,
giliai įsirėžusią kaktoje,
žymą
daugybinių netekčių:
dukters, tėvų, draugų, artimųjų,
tapusių
gyvenimo karo pabėgėliais.
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Viktoras Denisenko

Kai kalba pabūklai…

Teigiama, kad kai kalba pabūklai, mūzos tyli. Išties, karas
daug ką keičia mūsų kasdienybėje  – net jeigu jis vyksta ne pas
mus, o tik mūsų pašonėje. Atvira Rusijos agresija prieš Ukrainą
priartino karą ne tik psichologiškai, bet ir geografiškai. Nuo
Vilniaus iki Kijevo, ant kurio, kaip ir ant kitų Ukrainos miestų,
šiandien krenta bombos, – vos kiek mažiau nei 600 kilometrų.

Karas iškelia daug klausimų – tarp jų ir klausimą apie
moralinę agresoriaus atsakomybę. Tiksliau, atsakomybę tų
žmonių, kurie tyliai palaiko agresiją, – net nekalbant apie
darančius tai atvirai. Kitaip sakant, aštriu diskusiniu klausimu
tampa Rusijos visuomenės atsakomybė.

Agresijos nuodai paliečia viską. Rusija tampa toksiška
valstybe. Prasideda visų su ja susijusių dalykų – taip pat ir
kultūros sferos – atmetimas. Tačiau teigti, kad „visi iki vieno“
Rusijoje palaiko karą, būtų primityvus aklumas. Garsiausiai
išreikšti savo nepritarimą geba būtent kultūros žmonės, tad šiame
tekste norėčiau parodyti: kai kalba pabūklai, mūzos netyli, bet jų
balsas yra persmelktas skausmo ir, žvelgiant į Rusijos kontekstą,
gėdos.

1968 metais, kai Sovietų Sąjunga klastingai užpuolė
tuometinę Čekoslovakiją, Maskvoje protestuoti į Raudonąją
aikštę išėjo – ir akimirksniu buvo suimti – aštuoni žmonės.
Nepaisant to, manoma, jog tas rizikingas ir iš esmės kupinas
nevilties protestas buvo labai reikšmingas bandymas parodyti,
kad ne visi SSRS gyventojai yra kraugeriški imperijos ir jos
agresyvios politikos gerbėjai.

Manau, kad ir šiais sudėtingais laikais svarbu užfiksuoti tuos
Rusijos meno sferos atstovus, kurie sugebėjo aiškiai ir
nedviprasmiškai išreikšti nepritarimą savo šalies agresijai prieš
Ukrainą.

Dėmesį šiame tekste skirsiu muzikai – pirmiausia roko
muzikai. Išties būtent ji, deklaruodama laisvę ir maištą prieš
sistemą, prisidėjo ir prie Sovietų Sąjungos byrėjimo. Ko gero,
neatsitiktinai viena iš dainų, kurios prieš porą metų skambėjo per
protestus Baltarusijoje, buvo dar 1986 metais Viktoro Cojaus ir
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grupės „Kino“ sukurta „[Mes laukiame] Permainų!“.
Ir šiandien Rusijoje apie karą netyli pirmiausia rokeriai. 2022

metų vasario 24 dieną, kai Maskva pradėjo atvirą agresiją prieš
kaimyninę šalį, grupės DDT lyderis Jurijus Ševčiukas publikavo
savo ranka rašytos improvizuotos „deklaracijos“ nuotrauką.
„Deklaracijos“ turinys: „Aš, Jurijus Ševčiukas ir grupė DDT
esame prieš karą! Tegyvuoja taika!“ Taip pat ir baltarusiškų šaknų
turinti, bet Rusijoje išgarsėjusi grupė Bi-2 atsisakė rengti
pasirodymą koncertų salėje, kurios fasadas buvo papuoštas Z
raide (vienu iš agresijos simbolių, liaudyje neretai vadinamu
tiesiog „naująja rusiška svastika“). Panašiai ir grupė „Splin“ dėl
savo aiškios antikarinės pozicijos faktiškai neteko galimybių
rengti pasirodymus Rusijoje.

Kita vertus, stipriausios žmonėms skirtos žinutės yra įvilktos
į meninę formą. Įdomu tai, kad šioje sferoje Rusijoje į lyderius
išsiveržė roko grupė „Nogu svelo!“, kurios dainų tekstuose bene
svarbiausias akcentas visada buvo ironija ir pajuokavimai.

Dabartiniai jų kūriniai neprimena ankstesniųjų. Čia pirmiausia
norėtųsi paminėti dainą iškalbingu pavadinimu „Generation Z“
(https://www.youtube.com/watch?v=_HNyl-Thqik). Ironijos,
bet jau kitokios, pėdsakų yra ir dainoje „Atgal, Rusija!“
(https://www.youtube.com/watch?v=3EhcakGH7po), savotiš-
kai apžaidžiant rusų futbolo sirgalių himną „Pirmyn, Rusija!“.
Tačiau labiausiai norėtųsi išskirti dainą „Ukraina!“
(https://www.youtube.com/watch?v=nSfWKA0qrok), kuri pati
savaime yra stiprus antikarinis pareiškimas, o kartu ir meilės šiai
nuo Rusijos agresijos kenčiančiai valstybei išraiška.

Tarp rusiškojo roko mohikanų išsiskiria ir legendinio Boriso
Grebenščikovo pozicija. BG (kaip jį neretai vadina dar nuo
ankstyvųjų anuometinio Leningrado roko klubo laikų) niekada
nepasižymėdavo atvirais pareiškimais. Nepaisant to, kaip
Grebenščikovas neseniai pasakojo viename interviu, vasario 24
dieną jis paliko Rusiją (ir gali būti, kad visiems laikams). BG su
savo grupe dabar koncertuoja užsienyje (buvo ir koncertai
Lietuvoje – Visagine ir Vilniuje). Kiekvieną koncertą
Grebenščikovas pradeda keliomis dainomis, kurios iš esmės
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parodo jo požiūrį į dabartinę situaciją. Viena tų dainų – „Su
mirusiais pučiant surūdijusiam vėjui“ (https://www.youtube.com/
watch?v=GEm8CuO9k7g). Nors ir parašyta kiek anksčiau, ji gan
neblogai atspindi katastrofos, į kurią savo veiksmais save įstumia
pati Rusija, nuojauta. Be to, ir Maskvos agresija prieš Ukrainą
prasidėjo ne 2022 metais, o žymiai anksčiau. Kitas ne mažiau
reikšmingas dalykas – pajamas iš koncertų BG skiria Ukrainos
karo medikams.

Rusijos agresijos prieš Ukrainą nepriėmė ir dainininkė
Zemfira. Iš esmės visą jos naująjį albumą „Ot Luki“ (aliuzija į
Naująjį Testamentą, Evangeliją pagal Luką) galima pavadinti
antikarine refleksija. Būtina pabrėžti, kad Zemfira išleido ir naują
klipą savo senai dainai „Nešaudykite!“. Klipe panaudoti kadrai iš
dabartinio Rusijos karo prieš Ukrainą (https://www.youtube.com/
watch?v=4rynqvi4tS0).

Būtų neteisinga teigti, kad tik roko muzikantai priešinasi
karui, jaučia skausmą dėl Ukrainos ir gėdą dėl Rusijos veiksmų.
Atrodo, kad šios sferos lyderių pozicijas, bent jau Rusijos atveju,
iš roko gali atimti repas. Šiame kontekste labiausiai išsiskiria
atlikėjas Noize MC. Jo pastarojo meto tekstai akivaizdžiai
polemizuoja su karinga Maskvos retorika. Be to, įdomus aspektas
yra tas, kad minėtas atlikėjas neseniai išleido dainą „Lietaus šalis“
(https://www.youtube.com/watch?v=wyhI5C87c3U), – joje yra
aiškių aliuzijų į emigraciją, o pačioje „Lietaus šalyje“ gana aiškiai
atpažįstama Lietuva (dainos klipą net lydi lietuviški subtitrai).
Šiame kūrinyje Noize MC polemizuoja tiek su įsivaizduojamais
oponentais, smerkiančiais atlikėją už „pabėgimą“, tiek ir su
įsivaizduojamais Rusijos „patriotais“, kaltinančiais muzikantą
„nemeile tėvynei“.

P.  S. Šis tekstas nepretenduoja plačiai ir visapusiškai apžvelgti
rusų menininkų pasipriešinimo gėdingai agresijai prieš Ukrainą.
Tai nėra ir bandymas apginti „geruosius rusus“ (naujas politinis
konceptas, kuris, tiesą sakant, jau tapo pajuokos objektu). Kita
vertus, vykstant agresyviam Rusijos karui prieš Ukrainą, vis vien
svarbu užfiksuoti, kad anaiptol ne visi rusai palaiko nusikalstamus
Kremliaus veiksmus. Ne tik nepalaiko, bet ir netyli.
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Greta Petrauskaitė
Apie blogį grožyje, arba Kaip istorija (ne)padeda
kalbėti apie meną

Undinė Radzevičiūtė, Grožio ir blogio biblioteka, Vilnius: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2020, p. 198. Dailininkas Zigmantas Butautis.

Grožio ir blogio biblioteka – septintasis Undinės Radzevičiūtės
romanas, 2020 metais išrinktas Kūrybiškiausia metų knyga,
įtrauktas į Kūrybiškiausių knygų dvyliktuką, „15  min“ metų
knygos rinkimuose pripažinta geriausia lietuvių autorių knyga,
nominuota „Metų knygos rinkimuose“ (prozos sekcijoje).
Knygos viršelį puošia Karlo Blossfeldto gėlės, romane
įgaunančios simbolinę „piktybės gėlių“ reikšmę bei koduojančios
užuominą į grožio, slypinčio blogyje, ir blogio, slypinčio grožyje,
temą.

Bet apie viską iš pradžių. Didžioji dalis romano veiksmo
plėtojasi Veimaro respublikoje, tarpukario Vokietijoje. Pagrindinis
veikėjas Walteris Schultzas, jaunas senelio Egono turtų
paveldėtojas, perima giminaičio namą, pinigus, biblioteką, net
nuolatinę mirties nuojautą ir išskirtinę knygrišybos aistrą.
Paveldėtoje bibliotekoje veikėjas randą ypatingą Markizo de Sado
knygą, aptrauktą giljotinuotos aristokratės oda. Ji ypač sužavi
Walterį, todėl netyčia partrenkus studentą, jam kyla mintis
jaunuolio oda aptraukti vieną iš knygų. Nors ir svarstomi moralės
klausimai, sprendimas nudirti odą mirusiajam motyvuojamas tuo,
kad Veimaro respublikos Berlyne „lavonai, plaukiantys kanalu
<...> – įprastas dalykas“ (p.  28). Po šio įvykio Walteris ima į
žmones žvelgti kaip į potencialius knygų viršelius ir juos
medžioti. Tai tampa centrine romano linija, šalia kurios autorė
vysto kitų personažų istorijas bei įpina platų istorinį, kultūrinį
kontekstą. Simboliška, jog romano pabaigoje paties Walterio oda,
ištatuiruota garsiąja Frydricho Nyčės fraze „Dievas mirė“,
atsiduria ant F.  Nyčės knygos Anapus blogio ir gėrio viršelio –
knygos, kurioje pateikiama politikos, kultūros, moralės ir religijos
idėjų kritika. Tai tobulas pabaigos akordas, puikiai
apibendrinantis romano idėją. U. Radzevičiūtės kūrinyje taip pat
apčiuopiamos šio F. Nyčės veikalo temos ir jos, brėžiant grožio ir
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bjaurumo, gėrio ir blogio opozicijas, savaip perinterpretuojamos.
Walterio lūpomis galiausiai konstatuojama, kad Dievo nebėra, jei
vyksta tokie bjaurūs dalykai, net jei iš jų ir gimsta grožis.

Romano kalba nesudėtinga, daug dialogų, nėra įmantrių
išvedžiojimų, tad knyga puikiai prieinama ir suprantama
masiniam skaitytojui. Žavi autorės gebėjimas minimalistiniais
sakiniais išbaigti veikėjų paveikslus (vienas geriausių to pavyzdžių –
Lottos paveikslas). Paprastomis, bet metaforiškomis, dažnai
kartojamomis („Dievas mirė“, „grožyje yra lašas bjaurumo“)
frazėmis U.  Radzevičiūtė sugeba pateikti filosofinių apmąstymų
apie gėrį, blogį, estetiką, egzistenciją, moralę, tikėjimo esmę
pernelyg nevargindama skaitytojo. Paliekama daug klausimų,
skirtų pačiam skaitytojui apsvarstyti ir nuspręsti, kas yra gera,
gražu, o kas – bloga ir bjauru. Šiuos klausimus autorė įvynioja į
gražų, viliojantį popierėlį ir pateikia kaip skanų saldainį:
įtraukiantis siužetas, ekscentriški veikėjai, romane pasirodančios
istorinės asmenybės (pvz., Jozefas Gebelsas), net pasirinktas

istorinis laikas (1923–1973 metai) išties įtraukia ir nepaleidžia –
net nepajauti, kaip mėgini perprasti veikėjus, jų mąstymą, elgesio
motyvus. Ypač įtraukia per Walterio istoriją kuriamas
dostojevskiško nusikaltimo bei moralinio nuosmukio kodas,
bibliofilo minčių eiga, planas surasti kolekcijai tinkamus ir
reikalingus žmones, tiksliau – jų odas.

Greta Walterio veikia jo antagonistas odadirbys Mausas,
kuriam Walteris iš pradžių neša gyvūnų, o vėliau ir žmonių
kūnus. Mausas – atsvara Walteriui, kadangi jam svarbi moralė,
dorovė, tikėjimas. Anot Astos Skujytės-Razmienės, susidaro
„įspūdis, kad jeigu Walteris įkūnija nueinančio, senojo pasaulio
(ekscentrišką) estetiką, tuomet Mausas – jo etika, sąžinė ir
moralė“1. Skirtingai nei Walteriui, išsitatuiravusiam F. Nyčės frazę
„Dievas mirė“, Mausui Dievas yra tikresnis nei bet kada anksčiau,
jis gyvas, ir tai odadirbiui įrodo ne kieno kito, o paties Walterio
piešti paveikslėliai, vaizduojantys visus Dekalogo punktus.
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Mausui Dievas nemirė, tačiau miršta jis pats, neįstengęs išlaikyti
Dievo gyvo vykdydamas bibliofilo pono Schultzo prašymus.
Kaip teigia A.  Skujytė-Razmienė, „Mauso pasitraukimas Walterį
sustabdo, tačiau tai jam Dievo neprikelia – net ir apgailėdamas
odadirbį, jis atsisveikina su „kolekcijos vizija, kolekcijos ateitimi“2

(p. 175).
Kad ir koks įtraukiantis romanas bebūtų, kyla abejonių dėl

autorės originalumo ir kai kurių sumanymų, ypač istorinio laiko
detalių vaizdavimo (nors rašytoja ir teigia, kad romanas nėra
istorinis, o visi realūs asmenys – tik trečiaplaniai veikėjai)3.
Pirmiausia, U.  Radzevičiūtės romanas savo idėja ir siužetu
primena garsųjį Patricko Süskindo detektyvinį romaną Kvepalai.
Vieno žudiko istorija. Žmogaus oda apsėda Walterį taip, kaip
P.  Süskindo Žaną Batistą Grenujį – nekaltų merginų kvapas.
Kūrinius vienija kriminaliniai nusikaltimai, jų slėpimas dėl
unikalaus grožio pajautimo, nepritapimas, vienišumas. Taip pat
abiejų kūrinių pagrindiniai veikėjai miršta įveikti to, ką visą savo
gyvenimą dirbo, kitaip tariant, grįžta į pradžią tam, kad galėtų
užbaigti savo misiją. Žinoma, kyla klausimų – kiek
U.  Radzevičiūtė sąmoningai kopijuoja siužetą, kiek mėgina
parodyti savo žinojimą ar tyčia pasitelkia intertekstualumą, o kiek
mąstydama apie vertimą į užsienio kalbas ir kurdama lengvai
atpažįstamos stilistikos ir siužeto euroromaną taikosi į tarptautinę
skaitytojų auditoriją?

Svarbu atkreipti dėmesį į kūrinyje išnyrančią nuorodą į Šarlio
Bodlero Piktybės gėles – jos puikuojasi ant viršelio kaip
K. Blossfeldto gėlės bei yra ištatuiruotos ant veikėjo Paulo kūno.
Walterio kuriama biblioteka – grožio ir blogio biblioteka, nes
knygos aptraukiamos nužudytųjų oda. Gal ir gražu, bet
nusikalstama. Walterio grožis kyla iš blogio, tikriausiai todėl
atsiranda užuominų į Š. Bodlero Piktybės gėles.

Pasirodė įdomus U. Radzevičiūtės sprendimas viską
paaiškinti savo skaitytojui, tarsi šis nepajėgtų suprasti jos
naudojamų simbolių ar intertekstų. Pavyzdžiui, kai Walteris
pirmąkart sutinka Paulą ir pamato ant jo kūno ištatuiruotas
K.  Blossfeldto gėles, U.  Radzevičiūtė Schultzo lūpomis ištaria:
„Bodleras, žinoma, Bodleras, Bodleras! Piktybės gėlės!“ (p.  87).
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Tai galima laikyti tiek nuoroda į idėjiškai artimą Š.  Bodlero
rinkinį, tiek užuomina apie tai, kad Walteris Paulo odą nori
panaudoti būtent šio veikalo įrišimui. Taip pat paaiškinama frazė
„Aš nuo Zigmundo“, kurią Walteris privalo pasakyti vaistininkui
tam, kad gautų vaistų, kurie, kaip vėliau paaiškėja, yra narkotikai.
Autorė Lottos lūpomis atskleidžia, kad minėtasis Zigmundas –
tai Zigmundas Froidas (p.  44) ir taip pademonstruoja savo
žinojimą – juk būtent Z. Froidas, garsiausias isterijos ir neurozės,
kamuojančios ir Walterį, tyrinėtojas ir gydytojas, norėdamas
išrasti vaistus nuo skausmo, išrado kokainą.

Antroje romano pusėje atsiranda daug užuominų į
besikuriančią nacių partiją, SS ir apskritai istorinį laiką, kurio
aprašymas romane kartais atrodo nemotyvuotas. Pirmiausia į akis
krenta tai, kad Walteriui pavartojus Horsto Hoffmano miltelių
ausyse skamba Richardo Vagnerio „Valkirijos“. Ar tai užuomina,
kad H.  Hoffmano milteliai ir iškart po jų skambanti muzika
sužadina Walterio žvėriškumą, žmogžudžio instinktus? Būtų labai
simboliška – juk žinoma, kad ir Adolfas Hitleris, viena žiauriausių
ir daugiausiai žmonių (nors ir netiesiogiai) nužudžiusių
asmenybių, mėgo R.  Vagnerio muziką. Be to, vaizduojant
Rudolfą, SS karininką, teigiama, kad jis mėgsta antiką: „herojus
be rankų ir be kojų.“ (p.  147) Negana to, Rudolfas kalba apie
taisyklingą grožį, naują žmogų, tampantį pavyzdžiu, ir meno bei
pasaulio kūrimą pagal vieną pavyzdį. Tai tarsi užuomina į nacių
matomą grožį blogyje: karas, persekiojimai, žudymai tam, kad
sukurtų utopinę, gražią arijų visuomenę. Galiausiai, kalbama apie
Trečiąjį reichą, J.  Gebelsą ir A.  Hitlerį. Galbūt U.  Radzevičiūtei
svarbiau į romano veiksmą įtraukti J.  Gebelsą nei A.  Hitlerį,
R. Vagnerį ar Günterį Grassą. Iš pradžių minima, kad J. Gebelsas
Miuncheno kino teatre paleido tūkstančius pelių, o vėliau jis
pasirodo jau kaip kultūros ministras, bet tiek jo ankstesnis
poelgis, tiek elgesys Walterio sesers vestuvėse kontrastuoja su jam
suteiktu titulu. Tokia J. Gebelso biografija gali būti perskaitoma
kaip savitas U.  Radzevičiūtės kodas, skirtas atskleisti vykstančią
kultūros degradaciją ir jos vertės menkėjimą, pabrėžti
visuomenės, ypač valdininkų, atsainų požiūriui į tai. Tačiau bėda
ta, kad U.  Radzevičiūtė, kūrinyje demonstruodama išskirtines

žinias šįkart prašauna ir kuria savo romanui palankesnę istoriją: J.
Gebelsas buvo ne kultūros ministras, o Vokietijos liaudies
švietimo ir propagandos ministras. Labiau nei tai dėmesį
patraukia autorės noras parodyti Antrąjį pasaulinį karą
išgyvenusio žmogaus heroizmą: romano pabaigoje, kai veiksmas
vyksta 1973 metais, Walteris su seserimi Lotta kalba apie
pažįstamą režisierę Leni (taip pat tikrą istorinę asmenybę), kuri
dėl savo darbų ketvirtajame dešimtmetyje turėjo galimybę būti
arti A. Hitlerio, bet, deja, nesugebėjo nuspėti jo planų ir užkirsti
kelią tolimesniam jų įgyvendinimui nužudydama fiurerį – Lotta
tikina, esą ji be jokios abejonės būtų taip pasielgusi, nors anksčiau
(kaip visi vokiečiai) dievino A. Hitlerį ir net ragino Walterį stoti į
partiją.

Kyla klausimas – kokiu tikslu šie dalykai priartinami prie
romano pagrindinės idėjos ir Walterio figūros kūrimo? Ar tam,
kad pabrėžtų pagrindinio veikėjo tikslų ir nacių siekių panašumą
(tiek viena, tiek kita pusė kuria tobulą grožį, bet nusižengia
įstatymams)? Tiesa, tokį spėjimą patvirtintų ir mintis, kad
besikuriančios nacistinės Vokietijos ir Walterio linijos romane
koreliuoja per visame kūrinyje intertekstualiai pasirodančią abiem
pasakojimo linijoms svarbią F.  Nyčės figūrą, kurios filosofija
remdamiesi ir perinterpretuodami antžmogio idėją naciai mėgino
sukurti utopinę arijų visuomenę, sutvarkyti pasaulyje klestintį
chaosą. Turint omenyje tai, jog chaosą Berlyne visą gyvenimą
peikė ir mėgino tvarkyti Walterio sesuo Lotta, būtų galima
manyti, kad vis dėlto bibliofilo Schultzo ir Veimaro respublikos
virtimas nacistine šalimi nėra visiškai nesusiję, net atvirkščiai –
per F. Nyčės ir Lottos figūras šios dvi linijos pritraukiamos viena
prie kitos ir bent dalinai paaiškina viena kitą. Galima teigti, kad
U.  Radzevičiūtė kuria paprastesnį istorijos (tautos evoliucijos)
pasakojimo per vieno žmogaus likimą (vokiečių tautos per
Walterio) kodą. Vis dėlto kyla ir daugiau klausimų dėl rašytojos
sprendimo įtraukti į romaną platų kultūrinį ir istorinį kontekstą.
Tampa neaišku, kokia šių istorinių detalių funkcija: pateisinti
veikėją, pabrėžti jo būdą ar iliustruoti pasirinktą laikotarpį su
visomis jo istorinėmis peripetijomis, taip užpildant tuštumą
pagrindinio kūrinio veikėjo istorijoje? Susidaro įspūdis, kad visos
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šios detalės yra tam, kad pasakojimas nesibaigtų tik prasidėjęs ir
romano sumanymas nevirstų tik novele ar esė. Vis dėlto negalima
paneigti, kad plataus kultūrinio ir istorinio konteksto įtraukimas
padeda apsvarstyti daug įvairiausių klausimų (pvz., „ar dėl grožio
gali būti daromi nusikaltimai?“), sukuria išskirtinę atmosferą,
tačiau, deja, nėra pakankamai susiejamas su pagrindinio veikėjo
istorija ir elgesio motyvais.

Kad ir kokie painūs, o kartais ir ne visiškai motyvuoti
autorės sprendimai beatrodytų, jie praturtina bendrą kūrinio
vaizdą, leidžia lengviau įsivaizduoti veiksmo erdvę, laiką ir net
nuotaiką. Rašytoja pateikia gerai žinomą, iš ankstesnių jos knygų
atpažįstamą lakoniško, giliu psichologizmu nepasižyminčio, tačiau
kinematografiško pasakojimo formulę, tik kiek kitokiame
pavidale – kūrinys įtraukia ir nepaleidžia, o perskaičius kviečia
prie jo sugrįžti. Tad šis U. Radzevičiūtės romanas – tarsi Walterio
Mausui dovanojami šokoladukai: popierėlis vis kitoks, vienas už
kitą gražesnis, tačiau visada žinai, kad po juo tas pats šokoladas,
bet vis dėlto skanus ir teikiantis ne mažiau malonumo nei
besikeičiantys popierėliai.

___________________________________
1 Skujytė-Razmienė, A. „Ekscentriškasis rašytojo Giunterio Graso odos
pirkėjas grįžo: ramybės neduoda klausimas, ar jis autentiškas“, in: lrt.lt, 2021-
01-21. Prieiga internetu:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1316172/ekscentriskasis-rasytojo-
giunterio-graso-odos-pirkejas-grizo-ramybes-neduoda-klausimas-ar-jis-
autentiskas.
2 Ten pat.
3 Ožalas, A. „Undinė Radzevičiūtė: ‚Dabar mes gyvename tarsi Veimaro
respublikos 2.0 versijoje‘“, in: 15min.lt, 2020-02-14. Prieiga internetu:
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/undine-radzeviciute-
dabar-mes-gyvename-tarsi-veimaro-respublikos-2-0-versijoje-286-1276284.
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Perla Šilinskaitė

Kuriame realybės sluoksnyje švenčiama Kajoko
buvimo šventė?

Donaldas Kajokas, Skudurėlių šventė, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2021, p. 296. Dailininkė Asta Puikė.

Pasirodžius trečiajai romanų trilogijos (pirmosios dvi –
„Kazašas“ (2007), „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ (2012))
daliai „Skudurėlių šventė“, kyla klausimas, iš kokio ežero ji
išplaukia. Atsivertus naująjį romaną ir per jį grįžus į ankstesnėje
trilogijos dalyje sukurtą maginį pasaulį, paaiškėja, kad visgi iš to
paties. Tačiau ką naujo ar dar nepasakyto, išlipusios iš „Ežero“
veikėjų figūros mums turi pasakyti šiandien?

Visą istoriją motyvuojanti ašis  – kovo mėnesį vykusi
Skudurėlių šventė, kurios metu mums jau pažįstamas Gabrielius
Aušautas, visai netyčia paleisdamas iš rankų kirvį, vos neužmuša
savo įsūnio Jurgio. Įvykis, kuris galėjo įvykti, bet per stebuklą
neįvyksta, išmuša iš vėžių pagrindinį herojų Gabrielių ir prislegia
jį labiau nei būtų prislėgusios realios pasekmės. Autorius renkasi
ledkalnio principą  – mažytis išorinių įvykių motyvas išjudina
galingą gelminio siužeto liniją.

Romaną sudaro keturios dalys, kuriomis atskleidžiamos
keturių veikėjų skirtingos matymo perspektyvos vieno įvykio
atžvilgiu: pirmoje dalyje („Lapkričio trisdešimtoji“) pasakotojas
įvykius aprėpia bandydamas įsteigti objektyvumo matmenį, tačiau
žiūros tašką visgi kreipia į Akmėją; antroje dalyje („Našlė“)
kalbama iš veikėjos Ulos perspektyvos; trečioje („Šarlatanas“)
žiūros taškas nukreiptas į Gabrielių Aušautą; na, o ketvirtoji dalis
(„Imperatoriaus nykštukas“) atskleidžia Gabrieliaus įsūnio Jurgio
istorijos pusę. Pasakotojas labai gudrus – žino istoriją ir jos baigtį,
bet nieko neatskleidžia skaitytojui. Nutolęs nuo savo žiūros taško,
jis įsikūnija į veikėjus tarsi būtų jų dalis, žvelgia iš jų matymo
lauko. Taip sukuriamos skirtingos tiesos (Ulos tiesa ir Gabrieliaus
matymas, Gabrieliaus ir Jurgio istorijos). Tokią pasakotojo
daugiasluoksniškumo mintį atskleidžia ir kūrinio dalių
pavadinimai, reprezentuojantys pasirinktą kalbantįjį. Tačiau kyla
klausimas, iš kieno perspektyvos šitaip pristatomi veikėjai. Kažin
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ar skaitytojas Gabrielių pavadintų šarlatanu, o Jurgį –
Imperatoriaus nykštuku. Taip juos pavadintų nebent tie, kurie
gyvena „už Ežero ribų“, kurie turi dar kitą, penktąjį, požiūrį į šią
istoriją. Galima pamanyti, kad šitaip autorius ką tik pridėjo dar
vieną tikrovės sluoksnį.

Kadangi jau užsiminta apie tikrovės daugiasluoksniškumą
bei tiesos problemą: vanduo, o šiuokart ežeras, Kajoko kūryboje
(ypač poezijoje) reiškiasi kaip tikrovės atspindys, tikresnis už
pačią tikrovę. Taip pat ežeras yra jungtis  / riba su
transcendentiniu pasauliu. Visame romane žaidžiama suvokimu,
kas yra tikrovė (tai jau pastebėjome iš skirtingų pasakojimo
perspektyvų, kurių nė viena nėra įvardijama kaip tikroji).
Gabrieliui prasideda sąmonės „užplaukimai“  – būsenos, kai jis
nebesuvokia, kur atsiranda, nebegeba atskirti realybės nuo
iliuzijos ar sapno, o netikėtai iš tos būsenos išėjęs, nežino, ar tai iš

tiesų nutiko. Į pirmąjį „užplaukimą“, užklupusį cirke, skaitytojas
įvedamas kaip į tikrą istorijos dalį ir yra apgaunamas kartu su
veikėju. Dėl šių „užplaukimų“ subyra pagrindinio veikėjo
Gabrieliaus pasitikėjimas savo sąmone ir regimos realybės
tikrumu, o skaitytojas kartu su juo įmetamas į iliuzijų, anapus
realybės esančio lauko plotmę. Siužetas tampa klampus,
daugiasluoksnis, sapniškas ir iliuziškas. Lygiai toks, koks ir pačios
tikrovės suvokimas. Skaitytojas ir veikėjas lieka spėlioti, kuriame
sluoksnyje slypi „tikresnė“ tiesa. Tačiau veikėja Brisė „ištraukia“
skaitytoją iš sumišimo, Gabrielių  – iš beprasidedančios
beprotybės ir apibrėžia tikrovės sampratą: „Tai, ką patyrei, ne
haliucinacija, o dar vieno realybės klodo užplaukimas ant
sąmonės.“ Taigi kaip ir aišku, ką norima tuo pasakyti  – vienos
realybės, kaip ir vienos tiesos, nėra ir negali būti, o objektyvi
realybė, kurioje manome gyvenantys, tai tik begalės subjektyvių ir
skirtingų klodų persipynimas. Nebekyla klausimas, kur baigiasi ir
kur prasideda tariamoji realybė  – ji gal nė neprasideda, nes
niekada ir nesibaigia. Galima sakyti, kad viskas yra tiesa, o tuo pat
metu, kad niekas nėra tiesa. Atsiliepdama į tai atplaukia citata iš
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„Ežero“: „Pasauly nieko nėr, ko negalėtų būti, tačiau jame
niekados nebūna ir taip, kaip yra.“ Lieka vienas klausimas, ar
kurdamas tokią painiavą neįklimpo pats autorius bei su savimi
neįklampino ir skaitytojų? Įklimpusieji tikriausiai pasakytų, kad
šitokios beprotybės buvo galima išvengti, likusieji  – lygiai tiek
beprotybės ir reikia tam, kad sukurtum naują beprotybės
sluoksnį.

Romano žanre autorius sakosi esantis dar visai vaikas, galbūt
todėl sau ir leidžia žaisti. Susikurtas savas literatūrinis pasaulis –
laisva erdvė kūrybai bei fantazijai. Kitaip nei ankstesniame
Kajoko romane, nėra gremėzdiško ir skaitytoją varginančio
maginio pasaulio būtybių, anattų, aprašymo. Skaitytojas jas jau
turi pažinti iš ankstesnės knygos. Pelkėje slypinčios mistinės
būtybės yra tarsi laukas filosofinėms ir poetinėms mintims,
atklydusioms iš Kajoko poezijos, skleistis. Nepasiduodančiam
avantiūroms skaitytojui toks autoriaus meninis sprendimas gali
pasirodyti nepriimtinas ir galbūt visai nereikalingas. Bet ar
atrastume kitą tokį lietuvių romaną, kuris mums pasiūlytų naują,
darniai sukurtą fantastinį-maginį pasaulį, tampantį autoriaus
vizitine kortele? O kalbant apie maginių būtybių veikimą, kyla
klausimas, ar Jurgio susitikinėjimai su menininku Vanu Fo (kuris
valtele geba persikelti per bet kokį meno kūrinį, jeigu jis genialiai
vaizduoja realybę) ir romano baigtis nėra paveikti būtent
stebuklingųjų sąmonę užvaldančių anattų galių, ar tik nebuvo
apgauti patys veikėjai ir šios istorijos visai nė nebuvo? Taigi kyla
abejonių dėl romano „tikrojo“ siužeto tikrumo. Ar įmanoma
suskaičiuoti, kiek kartų autorius apverčia realybę ir kiek jos
sluoksnių sukuria?

Įdomu aptarti šioje trilogijoje pasirodžiusį naują veikėją
Jurgį. Savo atėjimu jis sukuria ir atskirą bei visai neįprastą maginę
siužeto liniją, kuri, rodos, labai atitrūkusi nuo pradinės ežero
aplinkos  / pradinės kūrinio nuotaikos. Ji padalina romaną į du
atskirus erdvėlaikius  – įprastą namų prie ežero aplinką ir
bohemišką studentišką aplinką Paryžiuje. Jurgio gebėjimas
stabdyti laiką naudojamas ne kaip savaime reikšmę turintis faktas,
o kaip simbolis, leidžiantis išsakyti autoriaus mintį  – gyventi
nieko nekeičiant pasaulyje, nes viskas yra taip, kaip ir turi būti
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(„ek, vaikeli, verčiau sugraužtum raugintą agurką“).
Romane gvildenama vienišumo, nepasiekiamos meilės tema:

visi romane veikiantys ir tarpusavyje susiduriantys personažai
tarsi iš Kajoko poezijos atklydusios, dvi ežeru artėjančios valtys –
vienu ar kitu būdu susidaužia ir nutolsta, bet niekada
nesusijungia. Tokia yra Ado meilė virėjai Gitai, Jurgio meilė
Akmėjai ir jųdviejų draugystė, Ulos pragmatiška meilė Gabrieliui,
jo meilė ir ištikimybė mirusiai mylimajai Augustei. Visas šias
santykių linijas sieja neišpildytas meilės troškimas, gyvenimas
jausme, negalėjimas pasiekti kito žmogaus ir jam pasisakyti.
Tačiau, kita vertus, ši tema gal ir „negvildenama“ – ir taip aišku,
kad Kajoko žmogus pasaulyje yra vienas, pasmerktas amžinai
vienatvei. Tačiau ar tai būtinai reiškia gyvenimo tamsiąją pusę?
Gal, kaip pats autorius tikriausiai pasakytų, „vienišauti“

paprasčiausiai yra žmogaus būties principas. Taip pat romane
nepamirštamas ir kanoninis autoriaus gyvenimo kaip buvimo,
dykinėjimo principas  – vien Gabrieliaus atsiskyrimas ir
gyvenimas saloje su gamta yra savotiška buvimo manifestacija:
„Kiekviena jo diena priminė dievišką dykinėjimą, tiesa, kai ką
pakeliui nudirbant, tačiau nė nepastebint šito.“ Atsiskiriama nuo
išorinio pasaulio tam, kad būtų labiau įsilieta į savąjį.

Iš kažkur atsklinda stiprus mirties ir susitaikymo kaip
pabaigos, dvelksmas. „Išsvajotoji“ Stikso upė perkelia Gabrieliaus
sielą Eliezaro pavidalu – autoriaus meistriškai įprasminta mirties
metafora. Tačiau ne tik siužetinėje plotmėje jaučiama finišo
tiesiosios nuojauta, tai liečia ir autoriaus laikyseną bei jo poetinę
programą. „Skudurėlių šventė“  – kaip visos Kajoko poetinės
programos sintezė, visuma. Jo poezijoje užkuoduotos idėjos
šiame romane upeliais susilieja į ežerą. Vos pradėjus skaityti
atrodo, kad vėl nusikelta į antrąją trilogijos dalį, tačiau toje
pačioje ežero apsupty skleidžiasi visai kita nuotaika ir atmosfera.
Autorius nebeklausia, jam viskas tarsi tampa aišku. Atsakymai į
kamavusius klausimus jau seniai atrasti, o tie, kurių per gyvenimą
nepavyko atrasti, paliekami plaukioti sau. Suvokiama, kad kuo
daugiau žmogus gilinasi ir ieško gyvenimo tiesų, tuo jos visos
darosi neaiškesnės. Šiuo romanu nurimti negalinčiam ir ieškojime
paklydusiam ankstesniam sau mojuojama iš kitos ežero pusės ir
vos juntamai šnabždama: „tursenk paikas pirstberni / skuosk“1.

Viename interviu autorius prasitarė: „Kai manęs paklausia,
apie ką ji [„Skudurėlių šventė“], aš irgi skėsteliu rankom ir
nežinau.“2 Net ir perskaičius romaną, ore lieka kyboti klausimas:
tai visgi apie ką jis? Tačiau gal visai nebūtina atsakyti? Palikime
Kajoko veikėjų pasaulį ramybėje, galbūt jie nė patys nežino, apie
ką jie. Bet ar mes patys žinome?

________________________________________________
1 Iš eilėraščio „Apie kinrožių krūmą“, in: Donaldas Kajokas, Poezija, o
gal ne ji, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
2 Kajokas Donaldas . Ištekliai internete:
https://rasytojai.lt/rasytojai/kajokas-donaldas/ [žiūrėta 2022-07-06].
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