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SPAUSTUVĖ
A, voverė. Taip, atvykę pasiimt spaudinių klientai stebisi,
bet mes tai jau seniai nebekreipiam dėmesio. Ji čia iš
miškelio už tvoros atbėga. Čia gi jau pats miesto pakraštys,
šiukšlynas, bet gerai, mums čia ir priklauso būt (juokiasi).
Va čia mūsų pagrindinis organas. Smegenys, širdis, nu arba
kam koks organas svarbiausias. Ilgio šitas aparatas kaip
du limuzinai, o sveria turbūt kaip keturi. Matot kiekviena
dalis skirta atskirai spalvai. Šitoj maišoma geltona. Keli
kibirai geltono rašalo čia. Visoms jūsų knygoms, žurnalams
ir brošiūroms užteks, ta pati geltona. Atrodo dabar viskas
sudėtinga, bet technologija devyniolikto amžiaus. Ten viduj
yra spaudos formos cilindras, nuo jo rašalas pereina ant
perdavimo cilindro ir tada ant popieriaus. Paprasta, bet
tikslumas reikalingas. Prie mašinos visąlaik turi budėt
žmogus ir žiūrėt, kad viskas lygiai atsispaustų. Būna vien
pasiruošimas, kol visas formas sudėlioji, kol testus padarai
užtrunka iki trijų valandų. Nu va, pamatėt tą voverę ir
nebeįdomu jau spaudos technologijos. Kaip ji čia patenka?
Nežinau, taigi tokia maža voveraitė, ko jai nepralįst. Jei
briedis iš miško ateitų ir tai nesistebėtume, o čia toks mažas
padaras. Iš pradžių matydavau ją vis prie sargo būdelės,
čia į spaustuvę nelįsdavo. Bet ten kavos aparatas mokamas,
reik monetų turėt, tai čia prie šito aparato jai daug įdomiau
(juokiasi). Matot popierius tokiu greičiu varo, o niekas
nesulimpa, neužsikemša. Automatizuota viskas, jei tik lakštai
sulimpa, detektorius iškart viską stabdo, kad kamščiai
nesusidarytų. Matot dabar viena pusė jau atspausta, paduoda
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lapus atgal ir kitą pusę spaus. Va pilasi raidės tūkstančiais,
nepritrūksim. O po to džiovinimas infraraudonaisiais
spinduliais. Yra toliau dar kitos mašinos popieriaus pjovimui,
surišimui. Kaip? Kaip tai kur lipa, taigi ant kavos aparato.
Pamatysit dabar nuo kėdės atlošo šoks tiesiai ten, kur
puodelis iškrenta. Šiaip šitas aparatas tikrai neblogą kavą
daro, man irgi patinka. Anksčiau eidavau iki degalinės
kavos su pienu parsinešt, bet dabar ir čia gerai putą išplaka,
ir pati kava gera. Tuoj žiūrėkit nagais kaip įsikabina į kampą,
atsilošia, išsitiesia visu kūnu ir viena letena dar sugraibo
paspaust mygtuką. Tik vieną mygtuką pasiekia, tai vis juodą
gauna gert (juokiasi). Matot palaukia tvarkingai kol pribėgs
kavos, niekur neskuba.
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CENTRINIS
A: Kiek metų čia dirbat?
B: Penkis.
C: Kokius penkis tau? Aštuonis mažiausiai.
A: Tai kiek iš tikro?
B: Tai aštuonis.
C: Mažiausiai aštuonis. Atsimenu, kai pradėjom, čia dar
nebuvo jokių kiniečių privisę. Ir šiaip nebuvo tiek pardavėjų.
A: Kokios tiksliai jūsų pareigos?
C: Sargai. Kai pradėjom, aš už du atidirbdavau, ir viduj
viską sužiūrėdavau, ir mašinų stovėjimo aikštelę apeidavau.
Bet prieš du metus protezuoti abu klubo sąnariai, tai dabar
turiu invalidumą, vos paeinu.
B: Gal kavos ar arbatos?
A: Ačiū. Kavos išgerčiau.
B: Tiks tirpi? Tik tokios turim.
A: Tiks.
B: Su pienu ir cukrum?
A: Tik cukraus vieną šaukštelį, dėkui.
C: Papasakok jam apie tą senį, kur pusę metų čia gyveno.
B: Tai ką ten pasakot...
C: Kaip tai ką pasakot? Ar tu kasdien tokių sutinki?
A: Tai papasakokit, įdomu.
B: Na pastebėjom, kad jis čia kiekvieną dieną ateina ir
prabūna nuo atidarymo iki uždarymo. Toks tvarkingai
apsirengęs, matos, kad gerai gyvena. Bet, pasirodo, jis nieko
neatsimena.
A: Kaip tai neatsimena?
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C: Kad tu nieko nemoki normaliai papasakot!
B: Tai jis turėjo tokią ligą ar kažką, kad atsimindavo tik
kas prieš valandą atsitiko, o kas vakar buvo, jau visai
neatsimindavo. Kiekvieną dieną ateidavo čia kaip iš naujo.
C: Taigi jis ne pats ateidavo, jį atvesdavo ir palikdavo.
A: Kas atvesdavo?
C: Vaikai ar anūkai, nežinom tiksliai. Bet atvesdavo jį čia
kiekvieną rytą kaip vaiką į darželį, aprengtas tvarkingai,
pinigų įdėta.
A: Ir ką jis čia veikdavo?
C: Nieko neveikdavo.
B: Bendraudavo su pardavėjais, sėdėdavo kavinėj. Jį kaip
nuolatinį visi atpažindavo ir pakalbindavo, tik kad jis pats
nieko neatsimindavo.
A: O jūs su juo pasikalbėdavot?
B: Nelabai.
C: Tai ką ten su juo kalbėtis, kai žinai, kad vis tiek nieko
neatsimins.
A: O kaip jūs supratot, kad jis nieko neatsimena?
C: Tai kad visi čia greit suprato, nepaslėpsi tokio dalyko.
B: Kavinėj pardavėja pasakojo, kad jis kiekvieną rytą atėjęs
užsisakydavo tuos pačius pusryčius ir vis iš naujo
prisistatydavo vardu, susipažint norėdavo.
C: Jį čia šeima palikdavo, kad nereikėtų už senelių namus
mokėt.
A: Kaip tai?
C: Taip. Viskas čia aišku, visi nori sutaupyt. Žinot, kiek
senelių namai dabar kainuoja?
A: Tai vietoj senelių namų palikdavo turguj?
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C: Tai aišku. Čia saugu, ir mes esam, ir šiaip žmonės visą
dieną dirba, pilna vietų kur pavalgyt galima, maistas geras,
su kuo pabendraut yra. Ko daugiau senam žmogui reikia?
O jis gi vis tiek nieko neatsimena, kiekvieną dieną viskas
kaip pirmą kartą. Aš irgi neprieštaraučiau, jei mane čia
paliktų. Ką ten veikt tuose senelių namuose? Su tokiais pat
seniais sėdėt prie televizoriaus?
B: Čia irgi yra televizorius.
A: O jūs patys šitam turguj apsipirkinėjat? Ar einat kur
nors kitur?
C: O koks tau skirtumas, kur mes apsipirkinėjam?
A: Tiesiog klausiu.
C: Tai gali nebeklausinėt. Niekas mums už atsakymus
nemoka. Ir už darbą nemoka. Mes patys čia gyvenam.
A: Galit nepasakot, jei nenorit.
C: Žinai, kiek kiniečių čia po vienu pasu gyvena?
A: Ne.
B: Kartais jie dingsta, kartais vėl atsiranda.
A: Kinai?
B: Taip.
C: Jie ir gyvulius čia augina. Naktį viską girdim.
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MAMA GALĖDAVO PASIVERSTI
BET KOKIU DAIKTU
Paskutiniais metais beveik nebeidavau į tą butą. Norėjosi,
aišku, aplankyti mamą, bet toks ten ir lankymas, eilėje
su kitais lauki, paskui grūdies jos kambary, nėr net laisvos
kėdės atsisėst. Liūdna labai būdavo, nes norėjau pabūti su
ja, nors ji ir nebelabai ką atpažindavo. Ir išstorėjo, negražu
taip sakyt, bet į gyvenimo galą ji nebepaeidavo, nebepakeldavo
savo svorio. Kartais ją pasodindavo lovoj ir ji sėdėdavo
kaip kalnas, sunkiai kvėpuodavo. Butas tas buvo didžiulis,
septynių kambarių, ten mano visa vaikystė ir paauglystė
praėjo, lakstydavom ten su broliu ir seserim. Jie, man atrodo,
irgi į pabaigą retai beužeidavo, ten net gyveno kažkokie
žmonės, kurių aš nepažinojau. Bet butas nebuvo apleistas,
atvirkščiai, visuomet labai švaru būdavo, kai užeidavau,
viskas sutvarkyta. Man atrodo, kad viena lenkė ten
organizuodavo talkas, ir visi mamos lankytojai turėdavo
padėt apsivalyt. Mama jau nebekreipdavo dėmesio. O jie visi
žiūrėjo į ją kaip į šviesos šaltinį, atsakymą į visus klausimus.
Dėl to kad vieni kitiems pripasakojo visokių dalykų, atseit
kad ji turi galių. Nemanau, kad ji turėjo tų galių, nors
apie šituos dalykus man sunku ką nors pasakyti. Bet kiek
atsimenu iš vaikystės aplink ją visada būdavo žmonių, kurie
ateidavo pasikalbėti, išsipasakoti jai. Ji kažkaip ypatingai
mokėjo su žmonėm kalbėtis, dažniausiai vien klausydavosi
ir tik paklausdavo ko nors, neduodavo jokių patarimų,
nesakydavo, ką daryti. Bet tais savo klausimais ji kažkur
pataikydavo, žmonės kažkaip pasikeisdavo su ja pasišnekėję.
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Tai kai ji išėjo į pensiją ir praleisdavo visas dienas tam savo
bute, jų pradėjo eiti vis daugiau ir daugiau. Beveik sekta
pasidarė, nors tikrai ne jos pačios noru. Man atrodo, ta lenkė
ten nemažai padirbėjo, visokių istorijų pripasakojo žmonėms.
O mama laisvai kalbėjo visom Vilniaus kalbom, ir lenkų,
ir rusų, tai ten visokių žmonių ir susirinkdavo. Atsimenu,
kad užėjęs jos aplankyti prie durų vis rasdavau batų jūrą,
žiūrėdavau į tuos batus ir galvodavau apie visus tuos žmones.
Paskui stebėdavau, kaip jie susėdę jos kambary ant grindų
tyli, kol ji miega. Girdis tik tas sunkus jos kvėpavimas,
o jie, atrodo, visi klauso jo įtempę ausis. Nežinau, kiek ten
nuolatinių gyventojų buvo. Vieną kartą virtuvėje sutikau
moterį, kuri didžiuliuose puoduose visiems gamino pietus.
Apsivilkus mano senu chalatu ir klausia manęs, ar tu čia
naujokė, ar pirmą kartą atėjai. Neturėjau, ką atsakyt, apsisukau
ir išėjau. Vėliau su broliu ir seserim net nebešnekėdavom
apie tai, atrodo, po mamos mirties brolis tai lenkei užrašė
visą butą ir paliko ją ten gyvent.
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RUSIJOJE
Vis dar bandau kiekvieną rytą išsivalyt dantis. Nesvarbu,
koks oras, reikia eiti apie du kilometrus iki ežero, nes kaime
švaraus vandens beveik nėra. Kol galėjau, naudojau savo
drabužių liekanas, bet dabar geriausia, ką radau, yra gabalas
lininės staltiesės. Marškinių medžiaga buvo minkštesnė,
nedraskė dantenų. Ir ją kažkaip lengviau galėjau įkišti giliau,
iki pat krūminių dantų. Su linu patogiau valyti priekinius
dantis, bet jis kietesnis, ypač kai naujas, ir dažnai įdreskia
dantenas iki kraujo. Bet jas vis tiek svarbu gerai išvalyti ir
išmasažuoti iš abiejų pusių. Užtat švari lino medžiaga
maloniai kvepia. Visuomet stengiuosi nusipirkti muilo, kai
tik pavyksta rasti. Atrodo, kad gamina jį čia, Rusijoj,
bet visi užrašai ant pakuočių prancūzų kalba. Valytis dantis
su muilu nėra sudėtinga, bet reikia įprasti. Sunkiausia
išmokt valantis nenuryti seilių, nes tada muilas užstringa
gerklėj ir kurį laiką pykina, nesinori nei gert, nei valgyt.
Bet jeigu nenuryji ir gerai išskalauji, tai visai nieko.
Vis dėlto per keturis metus mano dantys smarkiai pagedo.
Manau, kad keturis, sprendžiu daugiau iš metų laikų negu
iš kalendoriaus, nes negaliu iki galo suprasti rusiškų
kalendorių, jie kažkaip kitaip skaičiuoja metų trukmę. Teko
išsitraukti du dantis, nėra kitokio gydymo, gal jau miestuose,
bet dar ne čia. Beveik visų kaimiečių dantys visiškai išpuvę.
Įdomu, ką dabar veikia Levas Tolstojus? Ar jis irgi dabar
kažkur Rusijoje vaikštinėja mišku ar aplink ežerą? Žiūrėdamas
į dirbančius laukuose kaimiečius kartais įsivaizduoju, kad
tarp jų yra ir Tolstojus. Nebūtinai tas Tolstojus su didele žila
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barzda, kur įstrigęs atmintyje. Spėju, kad Tolstojus dabar
yra jaunas vyras, jaunas dvarininkas. Jis irgi eina medžių alėja,
tik galvoja apie kitus dalykus nei aš. Tikriausiai apie rašomą
knygą, bet gal tiesiog apie kokį nors neseniai sutiktą žmogų.
Gal jis tik ką sutiko dvaro ūkvedį? O gal vaikšto kartu su savo
draugu dailininku ir po užsitęsusios tylos bando sugalvoti
kokią nors temą, kurios užtektų pokalbiui iki namų.
Ar ateitis pasikeistų, jeigu aš dabar prieičiau prie jų ir ko
nors paklausčiau? Jei paklausčiau, ar jie galvoja, kad gamta
yra tik fonas žmonėms? Nesąmonė. Niekas nepasikeistų. Galbūt
jie išvis nesuprastų klausimo. Arba pasakytų, ne tu vienas čia
užstrigai ne savo laike, ir nueitų toliau.
Dabar jau einam visi trys. Tolstojaus bičiulis tapytojas (jo
vardas Ilja) nori parodyti man kažkokią užeigą. Visi užsisakom
degtinės. Pažiūrėkit į šito dainininko akis, nesuprasi ar jis
aklas ar ne, sako Tolstojus. Iš tiesų, salės kampe dainuoja
besišypsantis senis, kurio akys be vyzdžių, bet atrodo, kad jis
mato viską, kartais pasižiūri į mūsų pusę. Niekas nesiklauso
jo dainos žodžių, tik balso. Užeiga kvepia spiritu, odiniais
batais, prakaitu ir didžiuliuose puoduose verdamos mėsos
garais. Mes maloniai girtėjam ir juokiamės. Užeigoj prasideda
šokiai ir visi paviršiai pasidengia drėgme, net ten, kur
nepasiekė puodų garai. Ilja žliaugia prakaitu. Čia tai gyvenimas!,
sako. Tolstojaus veidas švyti. Toks jausmas, jis sako, kad
jeigu dabar griebtume tą senį už pakarpos, jis pasiverstų į
kokį nors paukštį ir prieš išlėkdamas pro langą dar gerai
kirstų mums į nosis.
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ŽIEDAS
—Prieš kelis metus tėvas papasakojo, kas jam atsitiko.
Jis vairavo namo iš darbo, jau vėlai, visai sutemę, ir staiga
žiūri, prie kelio žmogus stovi. Netranzuoja, šiaip stovi ir
viskas. Tai mano tėvas pristabdo, pradaro langą ir klausia
jo, kas yra, ar viskas gerai, ar jį pametėt kur nors. Tas vyras
pasižiūri į jį tokiu žvilgsniu, kad atrodo, iš kažkokios
gilios uolos būtų išlindęs, šimtą metų gyvo žmogaus nematęs.
Tada sako, gerai, pavežk mane bet kur, kur tau pakeliui,
man tiks. Nu tai jie pradeda važiuot ir tas vyras po truputį
įsišneka. Pasirodo, jam priklausė vienas iš didžiausių verslų
mūsų mieste, toks baldų fabrikas, jis pats buvo gerokai
prie pinigo, turėjo šeimą, keturis vaikus, namą ir taip toliau.
Bet vieną dieną viskas kaip reikiant lūžtelėjo. Iš pat ryto
paskambino iš muitinės ir pasakė, kad uoste patikrinti jo
konteineriai ir kad visos jo Savonarola kėdžių kopijos,
kurias jis nebrangiai gamino ir pardavinėjo, nes buvo gera
paklausa, pasirodo, yra originalūs penkiolikto amžiaus
artefaktai, o jis kaltinamas ne tik melaginga deklaracija,
bet ir ketinimu išvežti iš šalies nacionalines meno vertybes.
Ir čia tik pati pradžia, nes iš karto po to paskambino žmona
ir sako, čia paskutinis kartas, kada aš su tavim kalbuosi,
tu supistas melagi, ir kad visos namų spynos pakeistos, ir
kad daugiau ją matys tik teisme. Paskui pradėjo skambint
jo verslo partneriai, paskui draugai. Iš pradžių jis bandė
klausti visų, kas čia daros, paskui pats jau iš nevilties ėmė
šaukti ant žmonių, paskui bandė atsiprašinėt, bet niekas
nepadėjo. Viskas tik blogyn ėjo. Atrodė, kad kažkas jį
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staiga teleportavo į paralelinį gyvenimą, kur niekas nesiskiria,
išskyrus tai, kad jis žmonių akyse tapo didžiausiu melagiu
ir sukčium. Per porą savaičių jis visko neteko, šeimos,
verslo, draugų. Iš esmės jis tapo tiesiog benamiu, taip
ir nesupratęs, kas čia atsitiko. Dar pasakė, kad mano tėvas
buvo pirmas sutiktas žmogus per kelis mėnesius, kuris
su juo apskritai leidosi į pokalbį. Tėvas, aišku, nei kiek
netikėjo šituo pasakojimu, bet kaip geras žmogus, tai kažkur
pakeliui sustojo, pavaišino tą vyrą vakariene, išgėrė po
porą bokalų kartu.
—Ir kas tada?
—Tada keistas dalykas atsitiko. Kai jie jau atsisveikino
ir mano tėvas ruošės sėstis atgal į mašiną, tas vyras nusiėmė
nuo piršto tokį riebų auksinį žiedą ir pradėjo jį kišt tėvui.
Sako, čia ne dėl to, kad tau atsilygint noriu, tiesiog man
jo šitam gyvenime nebeprireiks, tai geriau imk, turėsi
tu, bent jau geram žmogui atiteks, ir panašiai. Tėvas, aišku,
net negalvojo to žiedo imti. Bet tada tam vyrui visai
pavažiavo, jis verkt pradėjo, maldaut beveik, sakyt, kad čia
jo paskutinė gyvenimo dovana, kad tėvas privalo ją priimt.
Matės, kad jam jau tikrai negeri dalykai darosi. Bet tėvas
jau nebegalėjo gaišt, tai nusispjovė, įsimetė tą žiedą į mašiną
ir nuvažiavo.
—OK, dabar leisk, atspėsiu, kas toliau buvo. Tavo tėvas
tapo kitu melagiu?
—Nu taip. Vos tik jis priėmė tą žiedą ir grįžo namo,
papuolė į lygiai tokią pat juodąją skylę. Per vieną savaitę
visas jo gyvenimas sugriuvo. Tėvas, aišku, visaip mėgino
surast tą vyrą, iš nevilties visas dienas leido prie įėjimo
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į baldų fabriką laukdamas, o naktim miegodavo kažkur
pakrūmėse.
—Ir kaip, rado?
—Ne.
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SENIAUSIA MOTERIS
„Šiandien susipažinau su seniausia pasaulio moterim.“
„Kiek metų?“
„122.“
„122?“
„Taip. Kažkas jai net padarė futbolo marškinėlius su
numeriu 122 ir kažkokių kompanijų logotipais. Vienoj
pusėj pavaizduotas besišypsantis pašto vokas, kitoj gaublys.
Šiandien jos gimtadienis.“
„Redakcija siuntė?“
„Taip, nemažai žurnalistų tie senelių namai sukvietė.
Gėrėm šampaną ir valgėm tortą. Spėk, koks buvo pagrindinis
klausimas?“
„Ilgaamžiškumo paslaptis?“
„Aha. Visi apie tą patį. Bet senutė daug nešnekėjo. Atrodė,
kad jos sąmonė veikia kaip švyturys, keliom sekundėm
atsisuka į tavo pusę, pašviečia, o paskui vėl nusisuka kažkur
kitur. Kartais net vidury sakinio pajunti, kad ji žodžius
palieka sau, o pati kažkur iškeliauja.“
„Pagalvok, ji gimė devynioliktame amžiuje.“
„Slaugės taip išvalė jos palatą, kad viskas atrodė
nepaliesta, be pirštų antspaudų. Ant jos spintelės nebuvo
nei vieno daikto, net stiklinės vandens. Visa patalynė
ir pižama nauja. Pačią senutę taip išprausė, kad neliko net
senatvės kvapo.“
„Įdomu, ką ji veikė, kai buvo mūsų amžiaus?“
„Atrodė, kad jos kūną veikia keturguba traukos jėga.
Lėtai lėtai visi žmonės ir baldai aplink ją kyla į viršų, o ji
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slysta žemyn. Bet dėl to, kad viskas taip sterilu, nėra jokio
garso, kaip pantomimoje. Įsivaizduoji?“
„Bet pagalvok, kai ji buvo paauglė...“
„Nu, mašinos dar atrodė kaip karietos, žmonės dar
siuntinėjosi telegramom ir galvojo, kad karas yra garbės
reikalas.“
„Aha.“
„Bandžiau ką nors išsiaiškinti apie jos gyvenimą, bet
nelabai pavyko. Gerontologijos institutas surado tris
dokumentus, kur įrašyta jos pavardė, bet visur šiek tiek
skirtingai. Atrodo, kad ji gimė Ukrainoj, o prieš šešiasdešimt
metų gyveno Prancūzijoje. Niekas senelių namuose
neprisimena, kas ją atvežė ir nerado jokių popierių.“
„Nepaklausei jos pačios?“
„Bandžiau. Ji šypsojosi.“
„Nieko nesakė?“
„Visiems siūlė įsidėt daugiau torto.“
„Ką dar?“
„Nieko. Kai švyturys atsisukdavo į mūsų pusę, tik to
torto vis siūlydavo, šypsojosi ir kartojo, kad ji labai sena,
o mes visi labai jauni.“
„Aha. Kas šiaip tiesa.“
„O kai nusisukdavo, kažką murmėdavo, nesuprasi.
Paskui ją pasodino lovoje ir apkamšė dekiu.“
„Ilgai ten buvot?“
„Ne, visi pradėjo skirstytis. Bet aš užsižiūrėjau į jos
rankas. Žinai kaip atrodo labai seno žmogaus rankos?“
„Kaip vėžlys.“
“Gal labiau kaip suglamžytas kepimo popierius.
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Nes jos ne tik raukšlėtos, bet ir šiek tiek blizga. Nežinau
kodėl.“
„Mhm.“
„Likau viena su ja. Ji sėdėjo ir žiūrėjo į mane visai
nejudėdama. Kai visi išėjo, švyturys dar labiau sulėtėjo.
Kartais pasižiūrėdavo į mane tokiu žvilgsniu, lyg tuoj
tuoj mano veide atpažins kokį žmogų, o po to vėl išplaukdavo.
Prisitraukiau savo kėdę arčiau prie lovos ir stipriai
suspaudžiau jos rankas.“
„Ką?“
„Beveik iš visų jėgų. Ji nešaukė, nieko nedarė. Tuoj atpažins,
galvojau, arba tuoj išsigąs, bet ne. Ji žiūri tiesiai į mane, bet
aš jai primenu per daug dalykų. Per daug panašių atsitikimų.“
(Tik aišku, mes žinom, kad viskas iš tikro buvo visai ne
taip. Slaugės įvirto į palatą su neatidarytais šampano buteliais
ir suknelėmis rankose. Tu norėjai pasimatuoti visas. Šita
man primena Paryžių, pasakei, pirmą kartą tada apsivilkau
suknelę iki kelių su permatomu pasijoniu. Aš irgi senstu,
noriu tau kaip nors pasakyti, bet nerandu žodžių. Sakyti,
kad senstu dabar skamba taip pat tuščiai, kaip sakyti,
kad bijau atominės bombos. Beje, o ką tu pajutai tada, kai
sužinojai, kad ką tik sprogo atominė bomba? Ar tą minutę
visi pasaulio žmonės lėtai padėjo ant žemės visus savo
įrankius ir akimirkai suprato, kad niekas nepasikeitė nuo
to, kad jie atėjo į darbą, kad ištesėjo visus pažadus ar
kad žino, kurioj pusėj šiaurė? Taip, tu juokiesi, šita akimirka
turėtų būti mūsų vakarėlio tema. Žiūriu, kaip slaugės
nusimeta savo chalatus kvatojasi, paliečia nuogas viena kitos
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šlaunis ir įslysta į blizgančias sukneles. Pala, aš dar noriu
ko nors paklausti! Aš jau iškviečiau taksi, sakai man, o tu
dar nepersirengusi. Niekaip nesugalvoju jokio tavęs verto
klausimo, pasiskundžiu. Bet slaugių jau nenulaikysi,
jos šauna iš palatos, skrenda koridoriais, stumdosi ir lekia
laiptais žemyn.)
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SODAS
Dabar vis galvoju apie tą iš kažkur atsiradusį sodininką, kuris
kiekvieną rytą, septintą, prisistato po langais ir žiūri į vidų,
laukia, kol aš apsirengsiu ir išeisiu. Jis kalba per aplinkui,
nieko tiesiai nepasako, bet atrodo, kad bando mane išmokinti,
kaip tame sode elgtis. Ten pilna žydinčių augalų, bet šiaip
sodo tai beveik neprimena, viskas suaugę į vieną krūvą,
jokių tarpų, eidamas laužai visokias šakas. Jeigu kokie garsai,
jeigu išsigąsti, sako sodininkas, čia svarbiausia nebėgti,
geriausia išvis stovėk vietoj ir palauk, kol nustos. Jis pats eina
užtikrintai, nors nepasakė, kur mane veda. Kai čia uždarė
viską, sako, galvojom, augalai nunyks, kai kurie ir nunyko,
bet dauguma prisitaikė labai greitai, dabar net naujų vis
randam ir randam. Dairausi aplinkui ir noriu paklaust, bet
neatsimenu jokių augalų pavadinimų. Čia paprastos krūminės
rožės, jis sako, galvojom, šitos tai tikrai neišgyvens, bet
va laikosi. Matyt, susiėmė, kai suprato, kad pačioms reikės
už save pakovot, sako ir šypsosi. Girdžiu visokius vabzdžius
ir paukščius, bet nieko nesimato. O būna, kad lankytojai
nu gal ne lankytojai, žmonės, kurie čia užeina, kad pasimestų,
klausiu. Tai būna būna, sako, visi čia pasimeta, net augalai
kartais pasimeta. Mūsų čia nedaug prižiūrinčių, tai negalim
visko sužiūrėt, pačių žmonių reikalas, kaip jie čia apsisuks.
Man tai nelabai trukdo, sako. Daug kas priekaištauja, kad aš
čia tiek savo laiko praleidžiu. Kas priekaištauja, klausiu.
Visada būna nepatenkintų, sako, bet man čia patinka būt,
nėra geresnės vietos. Nieko neatsakau. Kad ir va dėl to,
kaip čia keičias viskas, kalba jis toliau, tik jei kasdien ateini,
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gali pastebėt, kitaip nepamatysi. Pasakysiu dar kitą dalyką,
kurio kiti nesupranta. Kokį, klausiu. Nesupranta, kiek
čia svarbus pasitikėjimas. O kodėl pasitikėjimas, toliau klausiu.
Nes negali visko žinot, kas čia vyksta, sako. Net ne dėl to,
kad žinių trūktų, ne dėl to. Laukiu, kol jis plačiau paaiškins.
Būna, čia užeina tokia lyg baimė ar dar kažkas, negeras
toks jausmas, galvoji, gal čia tau vienam maišosi, bet nėra
taip, kad tik vienam, tas jausmas ir aplinkoj yra, gal kitaip
vadinasi, bet gali matyt, kad yra. Supranti, ir pas augalus
tas neaiškumas yra, ir jie irgi nežino. Augalai nežino, klausiu.
Taip, sako, nežino, tik iš pradžių atrodo, kad jiems viskas
aišku. Bet tai kodėl pasitikėjimas, sakot, vėl klausiu. Nu
nes reikia pasitikėt, jeigu niekas nežino, kaip bus, tai reikia
pasitikėt, sako. Neklausiu daugiau dabar ir seku jam iš
paskos. Galvoju, apie kokius jis ten negerus jausmus kalbėjo,
bet irgi garsiai nepaklausiu. Dėl augalų rūšių tai nesirūpink,
jis man sako, nėra reikalo jų visų žinot, aš ir pats nežinau.
Žiūrėk, kas ką daro, ir viskas. Klausau jo, bet vis dar
nesuprantu, ką man čia reikės daryti. Per brūzgynus nesimato,
kurioj pusėj saulė, bet oras jau labai sušilo, darosi karšta.
Kažkaip visai malonu taip vaikščiot, dairytis ir klausyt, ką
jis šneka.
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IŠ 2015 03 12 UŽRAŠŲ
Vakar buvau CAConrado paskaitoje apie somatinį rašymą.
CA mano, kad visas mąstymas yra fizinė veikla; sakė,
padarius smuikininkų smegenų tomografiją, matosi pasagos
formos struktūra, smegenyse per ilgą laiką sutankėjęs jų
mokėjimas groti. Dar sakė, kad į smegenų sudėtį pajungti
galima bet kokius daiktus; pats dabar renka įrašus su
išnykusių gyvūnų garsais ir rašo eilėraščius per jų vibracijas,
kad jie visiškai neišnyktų iš pasaulio. Kažkaip įdomu apie
tai galvoti: paskutiniai juodieji raganosiai iš lėto nyksta
ir miršta, bet jų vietoj atsiranda CA. Nedidelis raganosis,
kažkur važiuojantis mašina, apsikrovęs daiktais, miegantis
stovėjimo aikštelėse, etc. Kiekvienas balsas, kurį girdi,
ir esi tu pats; čia nieko nauja, reikia pasistengti, kad to
nepastebėtum. Jasonas ir Nene, apie juos vėl galvojau, kad
jie dosniausi mano sutikti žmonės, bet kartu šiek tiek
pikti ir laukiniai. Sunku pasakyt kodėl. Kai Jasonas sako, tu
esi mano gyvenimo dalis, tai nėra asmeniška, tai šiaip
objektyvus faktas. Nesvarbu, kaip tu keisiesi, ką darysi, ar
turėsim apie ką kalbėtis, ar bendrausim, ar ne, etc., bet
mes jau susitikom, orbitos susikirto, ir viskas. Dalykai, kurių
niekas nesirenka. Tik Jasonas tuos dalykus turbūt daug
greičiau pajunta, kai jie ateina. Gyvenimo gyvūnas. Nene
taip pat. Jos nesikeičianti pirties rutina, kiekvieną dieną
daromi tie patys dalykai, priimami žmonės, už sienos
visu garsu įjungiama plokštelė su rusų ortodoksų chorais,
nors viduj jos beveik nesigirdi. Kaip ji šypsosi, duoda
raktelius ir rankšluosčius, tada vakare, kai visi išeina, groja
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TLC ir plauna grindis. Dabar Vilniuje žinau, ką Nene veikia
Helsinkyje. Nene pirtis nėra apie kažką. Kaip, pavyzdžiui,
greitkeliai irgi nėra apie kažką, nežinau, ar čia gera analogija.
Bet ji turi charakterį, fizines savybes, ritmus, etc. Surinkus
visus žodžius jai apibūdinti, būtų galima jais aprašyti
ir kokį nors gyvūną. FUTURE WILDERNESS, vakar tris
kartus kėliau ranką paklausti CA, ką tai reiškia, nes taip
užrašyta ant jo knygos viršelio. Niekaip nepavyko paklausti,
bet visai į gera išėjo, nes liko pačiam pagalvoti ir po truputį,
berods, aiškėja. Pratimas: žiūrėti į viską aplink kaip į
FUTURE WILDERNESS, kaip į vėl sulaukėjusius dalykus,
kai jie grįžta sulaukėję. Raganosiai grįžta CAConrad
bandomis; kudzu šakos važiuojančios automobiliais, jokių
ekologiškų ir harmoningų pasaulių, jeigu dabar niekas
neįsivaizduoja skrandžių, virškinančių naftos atliekas, tai
nereiškia, kad tie skrandžiai neatsiranda patys.
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GIOVANNI
Vakar per vakarienę Giovanni pasakojo, kad kiekvienąkart
pajutęs gėdą galvoja apie bosinių klarnetų orkestrą. Atseit,
kažkas išmokė jį, kad visas pasikartojančias patirtis galima
keisti, jeigu susieji jas su kokiais nors dalykais, kuriuos
paskui tyčia turi atsiminti. Nes viskas vis tiek, jo nuomone,
susideda iš pasikartojimų. Pavyzdžiui, gėdos jausmas visada
veikia tuo pat būdu, nesvarbu, kas ir kada jį patiria. Jis
nuo nieko nepriklauso. Bet kai jau apima gėda, tai gėda
būna dėl visko, apie ką tik pagalvoji. Visos mintys galvoj
sutrumpėja iki penkių žodžių gėdos kilpos. Ir, aišku,
iš atminties išlenda visi atsitikimai, kuriuos kaip tik dabar
norėtum pamiršti. Bet Giovanni tada ima galvoti apie
bosinių klarnetų orkestrą, pučiantį iš visų jėgų. Sakė, bando
įsivaizduoti kuo daugiau klarnetų, kartais kokiam nors
kambary. Nieko daugiau negalvoja, tik kaip sutalpinti kuo
daugiau klarnetų ir kaip padaryti, kad jie vienu metu pūstų
tą patį garsą. Kai jam pavyksta, pasakojo, tas garsas užima
ne tik ausis, bet ir visą kūną ir kvėpavimą, viską aplinkui,
ir po kelių minučių nelieka nieko, ne tik gėdos, bet ir jokių
kitų minčių.
Dar jis pasakojo, kaip kelis mėnesius praleido su kažkokia
uždara grupe, kuri gyveno pagal savo susigalvotą laiką.
Jie buvo įsikūrę restauruotame dvare už miesto. Sakė, jį ten
atvedė mergina, su kuria draugavo gal savaitę. Kai tik
jie užėjo į dvarą, ji pradėjo judėt ir kalbėt dvigubai lėčiau,
kaip sulėtintam filme. Giovanni nesuprato kodėl. Penkias
minutes ji avėsi batus ir taip lėtai tarė visus garsus, kad
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nebeišėjo suprast žodžių, nebent labai ilgai ir įdėmiai
klausytum. Giovanni nusprendė nelaukt ir vienas nuėjo
apsižiūrėt. Pamatė, kad dvaras pilnas žmonių ir visi jie juda
taip pat sulėtintai ir nekreipia į jį dėmesio. Pirma priėjo
prie trijų senų vyrų, kurie, sprendžiant iš išvaizdos, galėjo
būti visos šitos grupės vadovai, bet jie visi iš lėto per
liemenis lenkėsi atgal ir leido kažkokį gargaliuojantį garsą.
Tik po kiek laiko Giovanni suprato, kad jie čia turbūt bando
sulėtintai juoktis. Kiti žmonės judėjo tylėdami, beveik
sustingę. Reikėjo ilgai žiūrėt, kol suprasdavai, ką jie nori
nuveikti. Vienoj salėj Giovanni užtiko styginių kvartetą,
kuris irgi grojo sulėtintai, bet kartu taip gerai ir tiksliai,
kaip jis niekad nebuvo girdėjęs. Po geros valandos jis atpažino,
kokį kūrinį jie ten groja. Ir kai jau įsiklausė, pasakojo,
ten, kur girdėdavo vieną natą, išgirdo penkiolika. Atrodė,
kol iki galo išklausydavo vieną pažįstamą frazę, jos viduje
išgirsdavo dar kelias naujas. Visi garsai tapo kaip matrioškos,
vieno viduj išgirsdavai dar krūvą kitų. Grįžęs prie durų
rado savo draugę sėdinčią ant laiptų ir pradedančią versti
ant kelių padėtą žurnalą. Čia buvo tik pradžia. Pasirodo,
visi tie žmonės susirinko kartu gyventi prieš savaitę ir nuo
tada kasdien po truputį lėtėjo. Pagal jų susitarimą, reikėjo
elgtis įprastai, veikti ką ir šiaip veiktum, tik kiekvieną rytą
vis lėčiau. Jis vėl nuėjo į tą salę, kur grojo kvartetas, vėl
įsiklausė į jų muziką ir nusprendė kurį laiką pasilikti su
visa ta kompanija ir pats įsijausti į sulėtintą laiką. Po savaitės
nebebuvo prasmės kalbėtis, nes ištarti sakinį užtrukdavo
pusdienį. Bandydamas suprasti, kas ką nori pasakyti tik
susierzindavai. Dar po savaitės Giovanni nebenorėjo valgyt
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ir gert. Sakė, jo kūnas kuo puikiausiai prisitaikė. Iš judesių
liko tik šioks toks įtemptų raumenų pojūtis, lyg galvotum
apie, pavyzdžiui, šuolį į viršų, bet iš tikro stovėtum vietoj.
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LSD
„Gersi dar kavos?“
„Ne, ačiū. Bet varšavkė gera buvo.“
„(Juokiasi) Aha. Įdėjau markę ten.“
„Ką?“
„Įdėjau markę į kavą.“
„Netikiu.“
„Netikėk.“
„Bet tu rimtai? Visą?“
„Ne, pusę. Buvo užsilikus viena iš nebeatsimenu kur,
tai pagalvojau, atsivešiu čia.“
„O sau irgi įsidėjai?“
„Aha. Irgi pusę.“
„O kodėl?“
„Kas kodėl?“
„Kodėl nusprendei įdėt markę?“
„O kodėl ne? Dėl pokalbio. Labai gražus rytas.“
„...“
„Ką skaitai? Mačiau, kad prieš tai kažką labai įsiskaitęs
buvai.“
„Trotskio autobiografiją.“
„Trotskio?“
„Aha.“
„O kodėl Trotskio?“
„O kodėl ne? (Juokiasi.) Jei rimtai, tai nežinau kodėl.
Kartais užstringu prie kokios nors nesąmonės ir po to
įsivažiuoju.“
„...“
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„Bet ten yra įdomių vietų. Vaikystė įdomiausia buvo
kol kas. Ne vaikystė, o gal ankstyva paauglystė, kai Trotskis
jau išvažiuoja mokytis į miestą, bet vasarom dar grįžta
pas tėvus į kaimą. Ir grįžęs bando paaiškint kažkokiam
kaimiečiui, kad neįmanoma pagaminti amžinojo variklio,
bet tas vis tiek bando. Arba kaip supranta, kad tėvo
nuotaika priklauso nuo grūdų kainos Argentinoj, kad
viskas susiję. Ta prasme, kad dėl pasaulinės prekybos
keičiasi ir jo tėvas.“
„Aha.“
„Dar gera vieta, kai Trotskis paskutinę sekundę sustabdo
vieną kaimietį, kuris nori kitam kaimiečiui nukirst pirštą,
nes tas giliai įsipjovė ant staklių ir vyrai net nepažiūrėję
nusprendžia, kad viskas, reik mest pirštą lauk. Net minties
apie gydymą.“
„O ką jis užaugęs veikė?“
„Trotskis?“
„Aha.“
„Daug ką veikė. Bėgo nuo Stalino į Meksiką. Prieš
tai pabėgo iš kalėjimo Sibire. Labai norėčiau kada nors į
Sibirą nuvažiuot.“
„Ane?“
„Ne, rimtai. Norėčiau pabandyt pagyvent taigoj
savarankiškai bent kelias savaites.“
„Suvalgytų tave meška iškart.“
„Nesuvalgytų. Ten, man atrodo, ne meškos, o uodai
baisiau. Skaičiau, kad žmonės ten kažkokia derva tepas,
nes kitaip negyvai užkandžioja vasarą.“
„Tai tave pirma uodai suvalgytų, o po to meška pribaigtų.“
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„Nu gal.“
„...“
„O tau atrodo, kad aš per daug kalbu?“
„Ne, nežinau. (Juokiasi) O kodėl klausi?“
„Būk objektyvi stebėtoja ir pasakyk, kaip yra. (Juokiasi.)“
„Nežinau, gal ne per daug. Bet tu taip visąlaik labai
stengiesi. Kalbi kaip bibliotekininkas. (Juokiasi.)“
„Kodėl kaip bibliotekininkas?“
„Nu nes nori viską apibendrint. Nežinau kaip pasakyt
tiksliai. Išspręst viską.“
„...“
„Tik nesupyk dabar.“
„Nepykstu.“
„Atrodo, kad biškį pyksti. Pats paklausei.“
„Nepykstu.“
„Tai ir nepyk.“
„...“
„Aš kažkaip paprasčiau apie viską galvoju. Arba paprasčiau,
arba išvis kosminiais dažniais, nebūna, kad per vidurį.“
„Ta prasme? Duok kokį pavyzdį.“
„Vakar, kol dar buvom Vilniuj, nuėjau į Halės turgų ir
nusipirkau suknelę.“
„Čia pavyzdys?“
„Pavyzdys. (Juokiasi) Pavyzdinė suknelė. Parodysiu vėliau.“
„Leopardinė?“
„Ne, mėlyna. Tokia kaleidoskopinė suknelė, man atrodo,
kad užsivilksiu ją bet kokia proga ir visada tiks.“
„Pabandyk tada ją apsirengt, kai vėl eisi į Halės turgų,
nueik pasirodyt pardavėjai iš kurios pirkai (juokiasi).“
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„Pabandysiu. (Juokiasi.)“
„Man patinka, kaip tu rengiesi. Aš taip niekad
negalėčiau.“
„Kodėl negalėtum?“
„Nežinau, ant tavęs viskas atrodo kaip šventė, o ant
manęs būtų perspausta. Nors aš nešiočiau juodą vyrišką
sijoną, jei kas duotų.“
„Būtų geras.“
„Aha.“
„...“
„Jauti jau markę kiek nors?“
„Aha. O tu?“
„Nežinau. Nelabai gal.“
„Labai ramu viskas.“
„Ir man ramu.“
„Nu tai vadinas, viskas gerai tada. (Juokiasi.)“
„Ko dabar labiausiai norėtum?“
„Apskritai?“
„Taip.“
„Hm. Man atrodo žinau. Norėčiau persikelti į daug daug
vietų vienu metu. Arba bent į kelias, kurias dabar atsimenu
labai dažnai.“
„Ką atsimeni?“
„Nieko ypatingo, atsimenu kelis miestus, kuriuose ilgai
vaikščiodavau. Turiną ir Paryžių, pavyzdžiui. Norėčiau galėt
ten bet kada teleportuotis.“
„Ir ką tada darytum?“
„Nieko. Toliau vaikščiočiau. Tiesiog gatvėmis, galėčiau
net neit niekur į vidų.“
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„Hm.“
„...“
„...“
„Man atrodo, aš tuoj paverksiu biškį.“
„Kas nutiko?“
„Nieko, viskas labai gerai, tik kai pradėjau atsimint tai...
nekreipk dėmesio, viskas ok, reikia išsiverkt.“
„Nori pabūt viena truputį?“
„Aha.“
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MAMA
Mama pati išmoko naudotis mano senu laptopu ir dabar
per naktis tupi pasislėpus nenaudojamam svečių kambary
ir susirašinėja su vyrais iš Nairobio, Bangaloro, etc.
Paskaičiau šį bei tą, nes kažkaip pabijojau, kad ji nepradėtų
pervedinėti pinigų kam nors, bet atrodo, nepervedinėja.
Per dieną beveik po šimtą emailų ji gauna ir turbūt ne
mažiau pati parašo. Beveik visi apie nieką, visokie kasdieniniai
reikalai, maisto nuotraukos, skundai, kad kas nors sugedo,
giminės, kelių dienų darbinės kelionės. Jokių pažadų
apie susitikimus, jokios romantikos. Mama tupi tamsoj tarp
suverstų nereikalingų baldų ir raportuoja apie savo dieną,
spausdina iš lėto dviem pirštais. Kažkoks instinktas turbūt.
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M
Vaikinas su mergina turi nakvoti mažame svečių kambarėlyje
prie pat svetainės, kurioje pašarvota vaikino močiutė.
Į laidotuves suvažiavus visai šeimai name nebeliko kitos
vietos. Dėl močiutės visame pirmame aukšte išjungė šildymą
ir dabar stingdančiai šalta ne tik svetainėje, bet ir jų
kambarėlyje. Vaikinas pasiūlo prieš gulantis sušilti po dušu
ir palieka vonios duris praviras, kad bent kiek šilumos
patektų į jų kambarį. Nuo karšto dušo ir vonia, ir kambarys
greit prisipildo garų. Vandens karštis toks malonus, kad
vaikinas su mergina juokiasi, nusiprausę nei vienas, nei kitas
negali prisiversti užsukti dušo. Stovėdami po vandeniu
jie ima bučiuotis ir glostyti vienas kitą. Mergina nugara
prisiglaudžia prie vaikino pilvo, atsuka vandens srovę į save
ir paprašo vieno protu nesuvokiamo dalyko. Laikydamas
merginos liemenį, vaikinas, regis, ne iškart supranta jos
žodžius. Mergina paprašo dar kartą, šįkart lėtai atsiklaupdama
ir delnais apkabindama jo šlaunis. Jie palieka atsuktą
vandenį ir nenusišluostę užeina į tamsią svetainę, kurią
apšviečia tik šviesos ruožas iš vonios. Šlapi jie šaltoje
svetainėje greit ima drebėti. Vaikinas suima močiutę už
pečių ir kilsteli į viršų. Sukietėjusį nedidelį kūną visai
nesunku pakelti ir, merginai prilaikant kojas, jie ištraukia
močiutę iš karsto ir nuleidžia ant grindų. Tada kartu
nutempia ją į vonios kambarį. Dabar pasodintos močiutės
nugara ir pakaušis atremti į sieną, o pėdos beveik siekia
vonią. Vaikinas su mergina vėl pasineria į karšto vandens
garus ir greitai sušyla. Vaikinas grįžta pas merginą, iš
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nugaros apkabindamas jos pilvą ir krūtinę. Ji kvėpuoja vis
giliau, viena ranka prisilaikydama sienos, o kita ieškodama
vaikino užpakalio. Močiutės galva pasvyra į šoną, oda
nuo karštų garų pasidengia vandens lašais ir ima brinkti.
Nedidelis balzamuotas jos kūnas pučiasi akyse, pirma
pirštai, žandai ir paakiai, paskui rankos, pečiai, kojos.
Drėgmės pailgintos pėdos dabar jau remiasi į vonios apačią,
nuo briaunos ant jų srovele teka vanduo. Už kelių minučių
vaikinas paleis merginos liemenį, užsuks vandenį ir
atsisukęs pamatys iš garų išnyrantį padvigubėjusį močiutės
siluetą. Tokio jos kūno niekaip nebesukiši atgal į karstą.
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RESTORANO APŽVALGA
– Neatsisukinėk, bet vienas iš tų vyrų, kur sėdi gale
prie lango, yra benamis.
– Benamis restorane, kur pigiausios salotos kainuoja
20 eurų?
– Taip. Jis tik neseniai tapo benamiu.
– Nesąmonė.
– Rimtai. Jis net neatsimena, kas tas kitas vyras priešais
jį. Prieš valandą jis vaikštinėjo aplink autobusų stotelę ir
laukė, kol baigsis dieniniai maršrutai, išsiskirstys žmonės ir
bus galima atsigulti ant suoliuko. Jis jau žino, kad tos seno
modelio stotelės su plastmasiniais suoliukais be pertvarų
rankoms yra patogiausios, bet gėdinasi užimti visą suoliuką,
kol dar pilna žmonių. Jis dar bando išsivalyti nešvarias
panages ir nustebina praeivius paprašydamas pinigų, nes
per gerai atrodo. Jis pakišo savo maišus po suoliuku. Reikia
užsiimt vietą, kad kas nebandytų užlįsti. Tas kitas vyras,
kuris dabar sėdi priešais benamį, priėjo lyg seniai matytas
bičiulis. Benamis nedrąsiai atsakė į apsikabinimą, bet iki
šiol neatsimena nei kada, nei kur, nei ar išvis yra sutikęs
šitą žmogų. Jis, tas benamio bičiulis, kalbėjo nesustodamas.
Jis ką tik grįžo po ilgo skrydžio, visas miestas atrodo
sumažėjęs, kaip teatro dekoracijos, šimtas metų, reik išgert
ką nors ta proga, čia už kampo yra geras baras, nors ne,
po skrydžio apsivertė visa diena, reiktų pirma užkąst, nors
šiandien jau valgė vieną vakarienę, gal netoliese yra kokių
lengvų užkandžių. Benamis nežino, ar netoliese yra lengvų
užkandžių. Nieko tokio, rasim, nenusimena benamio
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draugas, kur tu buvai dingęs, ar pastebi, kad jau daug anksčiau
temsta, gal užsukam į šitą bistro, nors ne, dar paeikim.
Benamis nenoriai tolo nuo stotelės ir galvojo apie paliktus
maišus. Viename buvo celofano gabalas susivynioti nakčiai,
tokį nesunkiai bus galima rasti iš naujo. Bet visi rūbai ir
daiktai, juos tikrai iškart išsidalins, niekad nebesusirinksi
atgal. Galiausiai benamio draugas išsirinko šitą restoraną.
Čia per šviesu, benamis slepia savo delnus po staltiese.
Žiūrėk, sako jo draugas, yra aštuonkojų carpaccio, gal ir tu
nori paragauti, ne, rimtai, negi aš vienas valgysiu, turėsim
bent jau per pusę pasidalint. Ką gersim. Benamis nenorėjo
nieko gerti, bet dabar jau baigia ketvirtą taurę balto vyno.
Kai grįš, tikrai neberas savo daiktų. Ir, tikėtina, kad stotelė
irgi bus užimta. Kažkada mačiau dokumentinį apie
aštuonkojus, toliau varo benamio draugas, jie didžiuliai,
bet gali pralįsti pro mažiausią tarpelį, kaip vanduo, o šitais
čiuptuvais ne tik prisikabina, bet ir jaučia skonį, ar gal
apskritai visu odos paviršiumi jaučia skonį, nebepamenu,
kažkoks mokslininkas pasakojo, kad jų odos genetinė
sandara primena akies tinklainę, tai gali būti, kad jie mato
visu kūnu, gali įsivaizduoti. Padavėjas iškart atpažino
benamį. Vienas iš mažiau žinomų profesinių įgūdžių. Jis
atnešė dar vieną butelį vyno, bet papildė tik bičiulio
taurę. Aštuonkojai, tęsė tas vyras, gali keisti spalvą, bet juos
labai sunku gerai išvirti, kažkur girdėjau, kad į puodą
su aštuonkoju reikia įmesti vyno kamštį, tada jis minkščiau
išverda, šitas carpaccio nuostabus, ar ne, gerai, užteks
man plepėt, papasakok, ką tu veiki šiom dienom. Benamis
atsiprašo į tualetą. Sėdėdamas ant klozeto jis atsiplėšia ilgą
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gabalą tualetinio popieriaus, didžiąją jo dalį sulanksto
ir įsideda į kišenę. Po kiek laiko atsiplėšia dar ilgesnį gabalą
ir jį visą susikiša į kišenę. Tada atsistoja, užsisega kelnes,
ištraukia tualetinio popieriaus laikiklį, įmeta jį į klozetą ir
nuleidžia vandenį. Visą likusį tualetinį popierių suplėšo
ir išmėto ant grindų. Tada iš trečio spyrio sulaužo klozeto
dangtį. Perlaužia tualeto šepetį, išspiria duris, po rūbais
susikiša visus rankšluostėlius rankoms, net tuos šlapius,
kurie numesti į dėžę po kriaukle. Muilą įsideda į kišenę.
Muilo laikiklį nulaužia ir meta į sieną. Visu kūnu užgulęs
išklibina kriauklę.
– Gerai, pertrauka, pertrauka. Neįsibėgėk. Reikia
paragauti mūsų pačių carpaccio.
– Koks čia?
– Tilapijos.
– Per stambiai supjaustyta.
– Nežinau, man patinka, kad nėra jokių bereikalingų
dekoracijų. Balta žuvis, juodas padažas, viskas.
– Tikrai yra austrių padažo, imbiero, ko dar?
– Sojos.
– Aha.
– Carpaccio man yra kažkoks kultūros paribys.
Pagalvok, nuo žalių gyvūnų valgymo mus skiria tik keli
peilio judesiai, lėkštė ir padažas.
– Įdomu, kokio mažiausio civilizacijos ingrediento
užtektų, kad žalia mėsa nesupykintų?
– Lėkštės?
– Japonijoj yra žuvies barai, kuriuose nėra lėkščių.
– Tada peilio?
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– Jo, turbūt. Nes jeigu kažkas supjaustyta į lygius
gabalus, tai jau kaip ir yra minimali kultūros tvarka. Galima
ja pasitikėti.
– Arba reikia tik kito žmogaus, kuris tau atneštų
pavalgyti, kad ir žalią mėsą.
– Bet gyvūnai irgi vienas kitam atneša pavalgyt.
– Tiesa.
– Šiaip labai gardu. Bet aš vis tiek pjaustyčiau žuvį
ploniau ir nepilčiau tiek padažo. Dabar atrodo, kad naftoj
skęsta viskas.
– Ar valgytum žalią mėsą tiesiai iš kieno nors rankų?
– Ką?
– Galvoju, ar aš pats galėčiau.
– Tiesiai dantimis iš rankų?
– Taip.
– Galėčiau. Netgi norėčiau pabandyti, aišku, jeigu ne
prievarta. Bet jei rimtai, tu atkreipei dėmesį į padavėją?
– Nu toks susikaupęs.
– Daugiau nei susikaupęs. Bet kuriuose rūmuose jis būtų
artimiausias kunigaikščio tarnas. Jis būtų tas, kuris užeitų
pas motinas į kambarius ir ramiai pasakytų, šįvakar jo
didenybė pageidauja tik jauniausių damų kompanijos, ir
nekreipdamas dėmesio, kaip jos klykia ir grąžo rankas,
išsivestų jų dukras, kurioms dar nėra dešimties. Pačiom
motinom vos dvidešimt. Jis viską žino, per tiek daug metų
rūmuose jis visas moteris pažįsta nuo vaikystės. Mergaites
jis suvarytų į tarnų vonią, išrengtų ir ilgai piltų ant jų
ledinį vandenį, kol jos nebeverktų ir nebesimuistytų, o tik
tyliai pamėlynavusiais veidais žiūrėtų į jį. Tada jis paimtų
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šilto vandens kibirą, kempinę ir muilą ir atsakingai jas
nupraustų, išplautų galvas, išvalytų dantis. Tada lieptų
atnešti dar šiltesnio vandens, pats atsargiai įkištų pirštus
patikrinti temperatūrą ir prilaikydamas mergaites piltų ant
jų šitą vandenį, kol jų odos pasidarytų minkštos ir purios.
Jis tiksliai žino, kaip turėtų būti. Tada kiti tarnai atneštų
kremus ir kvepalus, ir jis savo rankomis ištrintų ir iškvėpintų
kiekvieną mergaitę, be mažiausios šypsenos veide
džiaugdamasis, kad beveik visos labai gražios, kad nauji
kvepalai geresni už senus ir kad kunigaikštis bus patenkintas.
– Aha.
– Bet dabar jis lanksto servetėles šitam restorane.
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VAIKAI
Po to aišku straipsniai spaudoj pasirodė ir muziejaus direkcija
turėjo atsiprašyt ir aiškintis atseit ten buvo nauja olandiška
sistema kurios darbo valandom negalima išvis jungt bet
kažkas iš darbuotojų nežinojo kad negalima bet ir šiaip man
atrodo niekas ten gerai nesuprato kaip ta sistema veikia
savo kailiu nebuvo išbandę taip sakant (...) žinai tą jausmą
kai sėdi ramiai kambary skaitai knygą ar ką nors ten ir
staiga išsijungia šaldytuvo burzgimas virtuvėj ir taip viskas
keistai persisuka laike atrodo kad kaip tik tam garsui
dingus tu pradedi jį girdėt nes prieš tai nekreipei dėmesio
jis buvo fone tas garsas o dabar kai jo nebėra pradedi girdėt
toks buitinis dalykas čia psichologai kokie gal lengvai
paaiškintų kodėl taip atsitinka atrodo kad kelios sekundės
iš praeities kurių net nebuvo iš tikro nes nu nes nu tu
nekreipei dėmesio staiga kažkaip užstringa tą šaldytuvo
burzgimą atrodo gali prieš akis vartyt (...) nu tai ten kažkas
panašaus nes viskas užtruko tik gal dešimt sekundžių o
atrodė kad bele kiek ilgai ir bele kokia tvarka nes tikrai taip
kaip aš atsimenu negalėjo būt pirma atsimenu kad iš abiejų
pusių užsitrenkė durys automatiškai ten spynos užsirakino
ir toks lubose garsas kaip kad didžiulis siurblys įsijungtų
ar kažkas tokio toks stiprus traukiančio siurblio garsas ir
tada kažkoks pliop taip ir girdėjosi lyg burna lubose sutraukia
orą ir užspringsta ir tada aš pats porą kartų užsikosėju
ir žiūriu kad nebegaliu įkvėpt nes po to nusikosėjimo
atrodo susiklijavo plaučiai kaip iš maišelio orą išsiurbus ir
paskui gerklėj toks plėšiantis spaudimas atsiranda net
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susilenkiu (...) dabar man atrodo kad tą berniuką jau anksčiau
pastebėjau bet nežinau gal tik dabar taip atrodo nes ten
visa grupė vaikų su dviem mokytojais buvo su dviem jaunom
mokytojom tiksliau ir visi su tom elektrinėm geltonom
liemenėm aprengti ir aišku nulis tvarkos visi malasi kaip
užsukti mokytojos bando ramint kad bent nešūkautų ir eitų
viena eile bet kai tik nusisuka tie aišku iškart išsprūsta ir
jeigu prie skulptūros pažymėta linija už kurios negalima eiti
tai jie aišku iškart jau už tos linijos rankos ant skulptūros
rėkia kad kiti pažiūrėtų toks geras pragarėlis išskyrus tą
vieną berniuką kuris visiškai ramus gal net susirūpinęs
kažkuo toks apvalaus veido garbanotas suspaudęs lūpas kaip
pagyvenęs dėdė žvilgsnis toks gilus jeigu nebūtų vaikas
pagalvotum kad kažką labai sudėtingo sumąstyt bando (...)
ir dar kažkaip tas gobelenas užstrigo į kurį tuo metu žiūrėjau
ten kaimo scena išausta didelis balius kažkoks didžiuliai
mediniai stalai ir bačkos ridenamos su gėrimais o aplinkui
apiplyšę kaimiečiai visos moterys storos o vyrai išdžiūvę
palaidi perkarę šunys vištos dar kažkokie paukščiai (...)
nežinau kodėl aš tuo metu nieko nedariau nors mačiau kaip
tas berniukas išsitraukia žiebtuvėlį ir kelia jį abiem rankom
viena ranka laiko o kita bando uždegti taip juokingai ne
nykščiu o visu delnu jam ne iš pirmo karto pavyksta matau
kad jis nenuspaudžia dujų mygtuko bet paskui susigaudo
kame reikalas ir delno kraštu prispaudžia dujų mygtuką
kita ranka išbraukia žiežirbą ir kelia iš lėto žiebtuvėlį į
viršų pridengęs delnu ir tada aš užsižiūrėjęs pagaliau
suprantu jo sumanymą pamatau kad ką jis nori padaryti
tai padegti priešais einančios mergaitės plaukus ir kai

44

tik suprantu plaukai tą sekundę užsiliepsnoja ir ta mergaitė
iš pradžių nustebus atsisuka pasižiūri į berniuką o tada
pradeda spiegti ir suktis ratu ir kiti vaikai pamato kas atsitiko
ir per sekundę jau dega visa mergaitės galva visi klykia ir
mokytojos (...) nu tai va bet įdomiausias dalykas tai tos
kelios sekundės kai viskas jau įvyko kai išgirdau tą siurblio
garsą lubose kai užsikosėjau ir pamačiau kaip mergaitė
staiga užgęsta ugnis ant jos galvos susitraukia atrodo kad
pro kokį plyšį galvoj kažkas tą liepsną sutraukė į vidų ir
tada dar pakėlęs akis pamačiau vieną iš mokytojų perkreiptu
veidu kažkaip neįmanomai išsprogusiom akim mačiau
kad ji abiem delnais čiumpa sau už kaklo ir kai bandžiau
papasakot apie tą išsijungusio šaldytuvo garsą tai va kelias
sekundes buvo toks jausmas kad viskas kaip pakimba
ore sustoja (...) idėja paprasta tos sistemos kai priešgaisriniai
detektoriai kurioj nors salėj užfiksuoja ugnį visa patalpa
iškart izoliuojama ir išsiurbiamas oras visiškas vakuumas
padaromas ir nu iš mokyklinės fizikos aišku kas tada
atsitinka su ugnim bet įdomu ar tie kas tą sistemą sugalvojo
ant savęs pasibandė norėčiau pamatyt keistos reakcijos
atsimenu dar kai bandžiau bėgt link durų bet pasidarė taip
žiauriai karšta iš vidaus mačiau kad vaikai jau nukritę
ant grindų ir paskutinis dalykas išvis keistas atsimenu kad
seilės ant liežuvio pradėjo burbuliuot užvirė nuo karščio
ir tada jau išsijungiau (...)
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LAZDA SU GĖRIMU
Sėsk čia, parodysiu. Va, lazdos galas atsisuka ir nusiima.
Kažkada turėjau gražesnį, iš dramblio kaulo, bet pamečiau.
Viduj telpa šita metalinė kapsulė. Atsisuki, atsigeri. Imk,
niekas nepastebės. Zoologijos sode išmokinau net babuinus,
kaip atsisukti ir išgerti. Jie patikrina viską, ką žmonės
įmeta per tvorą, pasižiūri, ar naudingas daiktas. Vaikų
žaislus panaudoja, nes jie tinka ir mažoms beždžionėms,
dekius ir mobilius telefonus irgi susirenka ir neša vyriausiems.
Jeigu kada pamatysi babuiną su didžiausiais karčiais
apsigaubusį dekiu, žinok, kad ten viršininkas. Dabar vienas
toks, mane pamatęs, jau pats iškart prieina. Paduodu per
tvorą lazdą, jis atsisuka rankeną, nugeria kelis gerus
gurkšnius, tada užsuka ir grąžina man. Po to įlipa į medžio
viršūnę kur kitoms beždžionėms negalima lipti, ten sėdi
ir dairosi. Dar nueinu pavaišinti indėnus virėjus, kurie dirba
tokiam italų restorane. Pirmam aukšte prie kasos maivosi
vienas italas, dainuoja dainas iš radijo, o jie visi virtuvėje,
rūsyje. Gal keturi ar penki, man atrodo, iš Peru. Vienas iš jų
išgėręs nusirengia iki pusės ir rodo man savo tatuiruotes.
Tatuiruotas nuo liemens iki kaklo, rodo pirštu ir pasakoja
savo kalba, nors tas tatuiruotes ir be pasakojimų galima
suprasti. Man labiausiai patinka kažkoks užrašas ant
krūtinės, kur visos raidės padarytos iš gyvūnų. Pavyzdžiui,
raidė k yra stovinti meška, iškišus į priekį vieną leteną
ir koją. Imk, atsigerk dar. Jaunam išgert smagiau, kai visi
bando neleist. Po to kai pasensti, gali daryt bet ką, niekam
neberūpi. Arba kai kuriem net atrodo pasiekimas, kad
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toks senis kaip aš dar padaugint sugeba. Patys taip norėtų.
Turėjau tokį draugą, jau seniai miręs, tai jis vidury vakarienės
atsistodavo ir nieko nepasakęs išeidavo pro duris. Ir ne tik
per vakarienę taip darydavo, bet kada. Niekad nesiteisindavo,
neaiškindavo, dingdavo, ir viskas. Gal jam atsibosdavo,
nežinau. Vieną kartą jis išėjo iš darbo per pietų pertrauką ir
išgaravo dvidešimčiai metų. Viską paliko, nugertą kavą
ant stalo, asmens dokumentus, šeimą. Jo žmona berods dar
gyva, tada dirbo Statistikos departamente. Net nebandė
jo ieškoti, pati užaugino du vaikus. Paskui sutikau jį gerokai
sustorėjusį, vaikščiojo parke su uniforma. Buvo įsidarbinęs
parko prižiūrėtoju. Jeigu jis dar būtų gyvas, dabar visi
jau iš anksto lauktų, kada jis vėl pradings, lažintųsi iš pinigų.
Aš ir pats lažinčiaus, o kodėl ne. Dabar man jau viską
galima daryt, lošt, gert, ką tik nori. Net anūkus dabar man
kartais patiki prižiūrėt, tik išsiveža visus butelius iš baro. Apie
lazdą, aišku, nieko nežino ir nesužinos. Smagu man ten
būna su anūkais. Apsirengiu marčios drabužiais, pasidažau,
gerai juos palinksminu. Gerai, kai turiu daug laiko, atidarau
visus stalčius, visus jų daiktus apžiūriu, nusiprausiu jų
kvepiančiais šampūnais, išsitrinu visas kremais. Aišku, viską
taip palieku, kad jie grįžę nieko nepastebėtų.
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RADIJAS
Vienas vyras vakare važiuoja mašina ir perjunginėja radijo
stotis, neranda nieko įdomaus paklausyti. Bet per vieną
dažnį išgirsta tylų mergaitės balsą be jokios muzikos. Vyras
klausosi ir bando suprasti, ką ta mergaitė daro. Iš pradžių
jis girdi ją žaidžiant, kažką šnekant savo sugalvota kalba,
todėl jam įdomu ir jis neperjungia šitos stoties. Paskui girdi,
kaip ji, ta mergaitė, pradeda šaukti mamą, pradeda verkti.
Bet niekas nesikeičia, neatsiranda nei dainų, nei suaugusiųjų.
Tada jis sustoja kelkraštyje, susiranda tos radijo stoties
adresą, apsisuka ir grįžta į miestą. Dešimtą vakaro visas
pastatas atrakintas ir tuščias, jis varsto visas duris iš eilės ir
moterų tualete randa mergaitės mamą, giliai miegančią
ant grindų. Ji viena dirbo studijoj tris naktis iš eilės, sako
pabudinta, o dienomis turėjo kitų reikalų, ir dabar tik
atsimena, kad darėsi kavos ir po to nieko nebeprisimena,
tiesiog išjungė nuovargis. Tada bekalbėdama atsimena
paliktą dukrą ir pašokus bėga iki studijos koridoriaus gale.
Randa tą mergaitę tupinčią ant kėdės ir verkiančią į visus
įjungtus mikrofonus.
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90s
UNDERWORLD buvo užrašyta ant kasetės, nors gal ten
rinkinys buvo, gal tik keli jų gabalai, nebeatsimenu. Bet garsas
tas pakeitė viską, mes nebuvom tokio girdėję, tokio garso
tūrio, tokių net pastatų aplink nebuvo. Brolis, kai atsinešė
persirašyt tą kasetę, sakė, čia dabar geriausia grupė, už
šitą albumą jie užsidirbo milijoną dolerių, visus sukrovė į
maišus, nusivežė į dykumą ir sudegino. Atsimenu, kaip
paklausius tos kasetės iškart viskas pasikeitė. Tas garsas buvo
įrodymas, kad kažkur yra visai kitoks gyvenimas nei čia,
kitos technologijos, kitos erdvės, viskas kitaip. Kaip čia pasakyt,
sprendžiant iš UNDERWORLD, atrodė, kad viskas jau
yra įvykę, o mes dar tik pradedam suprast. Dėl to ir
prasidėjo daug dalykų, kažkas pasakojo, kad muzika toj
kasetėj perdirbta iš kosminių palydovų signalų, kažkas
bandė apie tuos sudegintus pinigus išsiaiškint. O aš norėjau
pats pasidaryt tuo garsu. Supranti, pats tuo garsu būt,
be tarpininkų. Bet tada dar suvokimo galimybės neleido,
teko daug ką išsiaiškint.
(...)
Vieną dieną gaunu laišką, kad mano vaikystės draugas
žuvo avarijoj. Jis jau kokius dešimt metų dirbo Amerikoj,
ir dabar paštininkas atneša man laišką, kad jis užsimušė
vairuodamas sunkvežimį. Stoviu, skaitau tą laišką ir
suprantu, kad mano draugas jį pats savo ranka parašė, nu
gal ne savo ranka, bet kad čia jo noru parašytas laiškas.
Ir tada ateina toks suvokimas, kad jis ne žuvo, o įsikraustė
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pas mane gyvent, supranti. Kad jis ir toliau vairuos sunkvežimį,
eis į parduotuvę, spręs reikalus ten, Amerikoj, kad niekas
nepasikeitė, tik dabar viskas tiesiogiai mano galvoj vyks,
jis per mane gyvens. Neišnyksta taip paprastai dalykai.
Dabar mano smegenų neuronai, mano mikroschemos jam
yra kaip kūnas, jis ir toliau gali daryt ką nori, važiuot
prie jūros, susitikt su žmonėm. Jaučiu tai labai aiškiai, man
net specialiai daryt nieko nereikia, aš tik priimu informaciją,
jaučiu, kaip jis juda, ką mato ir girdi šiuo momentu.
Bet čia dar ne viskas, yra ir kitų reikalų. Kaip čia geriau
paaiškint, žinai, kaip būna, kai įstringa kokie nors dalykai
ir negali jų išmest iš galvos. Pavyzdžiui, kokią dainą išgirsti
pakeliui ir po to sukas tau jos žodžiai visą dieną galvoj.
Arba pasikalbi su kokiu nors žmogum ir po to nežinai
tiksliai kodėl, bet koks nors žodis ar sakinys iš to pokalbio
užsikabina ir vis išlenda, išlenda. Supranti, tu pats šitų
dalykų nesirenki, jie tave išsirenka ir pradeda keist,
naudotis tavo resursais. Tu nežinai, kas daros, o tie žodžiai
jau savarankiškai jungiasi su kitais žodžiais tavo galvoj, su
kokiais nors atsiminimais. Asociacijos visokios prasideda.
Sakysi, tušti dainos žodžiai, bet dėl jų tu staiga ką nors
atsimeni, pastebi, kažkokį jausmą ar ritmą pradedi su savim
nešiotis. Ir, aišku, paskui pradedi apie tai galvot, galvot,
kodėl būtent šie žodžiai įstrigo, ir tada jie jau konkrečiai
įeina į tavo sąmonę, tu juos įsisavini, pradedi dėl jų priiminėt
sprendimus. Bet matai, su dainom ar pokalbiais viskas
labai paprasta, nes gali atsekti ryšius, iš kur vienas ar kitas
dalykas ateina. Bet kas, jei nėra dainos ar pokalbio,
kas, jei va, užstrigo reikalas toks galvoj, bet nežinai iš kur?
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Čia jau ateitis veikia. Dar nepažinti dalykai, kurie pradeda
per tave gyventi. Mane toks ilgesys apima, kai apie juos
pagalvoju, sielvartas beveik. Sunku čia viską paaiškint.
Gyveni savo gyvenimą, dirbi darbus, kasdienybe užsiimi ir
taip toliau, o tų dalykų, kurie per tave gyvena, nepažįsti
ir negali pažint. Kartais bandau tik įsivaizduot. Žinai, kaip
gyvuliai, pavyzdžiui, žiūri į mus, seka, ką mes darom,
prisitaiko, bet iš tikrųjų nesupranta, ką žmonės daro, kitokia
logika vadovaujasi. Nors daro viską kartu su mumis.
Nu tai panašiai ir dalykai iš ateities yra su mumis, bet mes
į juos kaip gyvūnai žiūrim. Ateina negirdėtos melodijos,
pojūčiai visokie, visiškai nauja informacija, o mes čia
ją galim priimt tik va, kaip esam. Supranti, tuos signalus
mes tai priimam, jie veikia per mus, bet mes negalim
pasakyt, kokios jie formos, ko jie gal patys tikisi iš mūsų.

51

VISAS GYVENIMAS
Ne, galiu papasakot, negaila man. Negaliu pasakyt, kad
neatsibodo, bet man įdomu, kodėl visiems dabar taip įdomu
apie jį viską sužinot. Nes kažin ar daug žmonių klausosi
jo muzikos, čia ne dėl jos tas susidomėjimas. Gal dėl
to beveik autistinio talento, dėl tikrumo jausmo. Kad kažkas
taip aiškiai duota buvo, be jokių sąlygų. Nes dabar taip
nebebūna. Ir man atrodo, kad ir gerai, kad nebebūna. Nes
iš tikro talentas nėra įdomus dalykas, nieko šitas žodis iš
tikro nepasako, kaip tik viską nukerta ir supaprastina. Nors
jo atveju pats nežinočiau, kaip geriau pasakyt. Jis tikrai iš
niekur atsirado. Nebuvo taip, kad jis vaikystėj būtų mokęsis
grot arba net klausęsis muzikos, nes jo tėvam tai jau tikrai
mažiausiai rūpėjo tuo metu. Susirado rūsy seną violončelę
ir pradėjo grot. Su stryku kažkokiu sulūžusiu. Nusileisdavom
ten pažiūrėt, ką jis daro, o jis visąlaik groja, susilenkęs,
pasidėjęs dvi dėžes po užpakaliu. Galėdavo iškart sugrot bet
ką, ką sugalvoja. Įdomu, kas būtų, jei tam rūsy būtų buvus
ne violončelė, o būgnai arba gitara. Aišku, irgi būtų
pradėjęs grot, bet gal kitaip viskas pasisukę būtų, gal būtų
atsiradus kokia nors kompanija, gal nebūtų vienas visko
daręs. Sunku pasakyt dabar. Man atrodo, jo tėvai nei karto
taip ir nenusileido į rūsį pažiūrėt, ką jis ten daro. Ir išvis jis
be pinigų kažkaip prasisukdavo. Po mokyklos eidavo į
kompaktų parduotuvę ir ten sėdėdavo iki uždarymo. Dėl to
jį ir pastebėjo pirmą, nes šiaip ten daug muzikantų ateidavo.
O jis, aišku, nieko nepirkdavo, bet viską suklausydavo
vietoj. Pardavėjai nieko nesakydavo, nes matė, kad rimti

52

reikalai. Iš to, ką klauso. Iškart viską pagaudavo, kas su muzika
susiję, instinktyviai. Nėra, man atrodo, nei vienos knygos
perskaitęs, gal nebent kiti muzikantai ką nors papasakodavo.
Dėl jo išvaizdos tai nežinau, ką pasakyt, aišku, kad nemalonu.
Gal jeigu jis pats būtų kiek nors rūpinęsis, nebūtų taip
blogai buvę, bet jis visai nekreipė dėmesio. Vien tai, kiek
laiko rūsy praleisdavo, drėgmėj, be dienos šviesos. Neaišku,
ką valgydavo. Ir prausdavosi turbūt tik tada, kai niežtėt
pradėdavo. Rimtai, jau vien dėl to su juo nelabai kas nors
išbūt galėdavo. Bet jis viską darydavo arba kaip maniakas,
neatsitraukdamas arba išvis nedarydavo. Atsimenu tuos
jo ilgus plaukus, kai groja susilenkęs, atrodo, kad ten tiesiai
iš violončelės tie plaukai išaugę. Jis pats tik rankos ir kupra.
Ir visur aplinkui ant grindų efektų pedalai. Pats juos
visus pasigamindavo. Net juokinga dabar, bet dėl tų efektų
nedaug kas jo muzikos iš tikro dabar klauso, bent jau
mano tokia nuomonė. Daug kas sako, kad klauso, bet gal
yra kokį vieną kitą įrašą girdėję, neklauso taip, kaip reikėtų.
Nes tas garsas nėra malonus. Vienas dalykas, kad per
daug. Net dabar, kai klausai, atrodo, kad viskas vienu metu
užgriūva, be jokios įžangos. Bet kitas dalykas, kad jam
ir nerūpėjo, kaip kas nors tos jo muzikos klausysis. Ir tas
iškart jaučias. Apskritai jam kiti žmonės nerūpėjo. Su juo
galėdavai bendraut, jeigu nieko nesitikėdavai atgal, tik
tokiu atveju. Jeigu nelaukdavai, kad jis paskambins ar šiaip
ką nors tau padarys. Jeigu taip galėdavai nusiteikt, tai
tada gerai, bet, aišku, nedaug kas norėdavo tuo užsiimt.
Man atrodo, jis tik vieną kartą draugavo su mergina,
jau baigęs mokyklą. Iš išvaizdos ji panaši į jį patį buvo, nu
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gal šiek tiek geriau atrodė. Bet turėjo butą, tai ištraukė jį
iš rūsio kuriam laikui. Jis tada nedaug grodavo, nieko
neįrašinėjo, gulėdavo per dienas su ja lovoj ir žiūrėdavo filmus.
Žiūrėdavo jie bet ką, nuo pietų iki paryčių, nesikalbėdami
beveik. Tas butas irgi greitai panašus į landynę pasidarė.
Viskas aplink jį taip apsiversdavo.
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IŠ 2015 02 02 UŽRAŠŲ
Norėčiau naujos programos mūsų vakarienėms / kad galėčiau
valgyti tavo risotto, gerti savo vyną ir vaikščioti Stedelijk
muziejuje / gal viena ausim važiuodamas klausyčiau tavo
pasakojimų per radiją / bet vietoj to dabar tarptautiniai
buitinių prietaisų katalogai, kurie irgi pakankamai įdomūs /
dūmai kažkokie kyla, sako ten funkcinės slėptuvės įrengtos
po žeme / aš šiaip nenoriu slėptis, bet visi susitikimai
kažkokia kankynė / geriau rašysiu tekstus baudų talonams,
kažkieno darbas juos išdalinti /
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RELIGINIS SINKRETIZMAS
Nuo ispanų atvykimo į vakarų Meksiką iki 1772 m. Gran
Najaro užkariavimo praėjo beveik 200 metų. Per šį laiką
vietos žmonės į savo religijos sistemą priėmė daug
katalikybės elementų.
Tai jie darė savo noru, neverčiami misionierių, nes jiems
reikėjo naujų dievybių visiems įrankiams ir technologijoms,
atvykstantiems iš Senojo Pasaulio jau nuo XVI amžiaus.
Vietinė Gran Najaro gentis iki šiol garbina Jėzų kaip
metalinių įrankių, ūkio gyvulių ir pinigų kūrėją.*
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*		 Viskas taip ir yra. Prasėdžiu ištisas naktis su jais kompiuterinėje ir negaliu
suprasti, man atrodo, kad čia niekad nebūna gero ryšio, vos emailus galiu išsiųsti,
o jie filmus siunčiasi be problemų. Išvis, atrodo, kad jie iš šiukšlių krūvos gali pasidaryt
kompiuterį. Kažkaip jungia jungia bet kokias detales, kol pradeda veikti. Nes jiems
ir taip visi dalykai yra susiję, viską galima praktiškai panaudoti, dėl to jie niekuo
nesistebi ir nieko neišmeta. Bandžiau vieną kartą jiems parodyti Kanye West koncertų
per youtube, kažkaip pagalvojau, kad jiems irgi turėtų patikti, nes ten kažkas panašaus.
Pagalvojau, kad gal jie intuityviai pagaus bajerį. Bet jie tik juoktis pradėjo. Jiems
juokinga, kad Kanye stovi ant scenos, bet visai nemoka šokti. Bandžiau paaiškint, kad
čia ne tame esmė, bet spėk, ar jiems įdomu. Jie raitosi iš juoko, kad jis stovi ant scenos
visas įsitempęs ir tik ranka mojuoja. Nu gerai, tai kas jums tada patinka, klausiu.
O jie tada įjungia klipus iš senų miuziklų, su Fred Astaire ir visokius panašius. Jiems
labai patinka, nes ten žmonės daro daro kokį nors paprastą dalyką ir iš niekur nieko
pradeda šokt ir dainuot. Tai jie daugiausia miuziklus ir siunčiasi.

TRYS MOTERYS
Pirmiausia pasaka apie vieną labai gražią ir storą merginą iš
taukų, kurią visi vyrai kaime norėjo vesti ir siūlė jos motinai
už nuotaką daug pinigų. Bet motina vis nesutikdavo,
sakydavo, kad dukra iškart ištirps išėjus dirbti į laukus. Bet
vieną dieną iš labai toli į kaimą atvyko vyras, kuris motinai
pasiūlė dar daugiau pinigų ir dar prižadėjo, kad niekad jos
neleis dirbti į laukus. Tada motina pagaliau sutiko.
Kitos to vyro žmonos ėmė labai pavydėti gražuolei iš taukų
ir vis engdavo ją, ir visaip versdavo eiti į laukus padirbėti.
Vieną kartą, neiškentusi, ji jau ruošėsi eiti, bet mažoji jos
sesuo, atvykusi kartu gyventi į naujus namus, maldaudama
ją sulaikė. Po kiek laiko pavydžios žmonos vėl ėmė ją spausti
ir, nebeturėdama kur trauktis, ji išėjo laukan, bet visą
laiką slėpėsi šešėlyje, glaudėsi kuo arčiau namų sienų, paskui
palindo po didelio medžio vainiku. Pamačiusios, kad ji
slepiasi, žmonos dar smarkiau ją užsipuolė ir dabar jau visai
nebuvo kur trauktis, mergina turėjo išlįsti į saulę, ir vos
tik išlindo, iškart ėmė akyse tirpti ir tuoj iš jos liko tik kojos
nykštys, kuris buvo palindęs po lapu ir neištirpo. Mažoji
merginos sesuo surado tą nykštį, parnešė jį namo, įdėjo į
puodą su žemėm, užpylė vandeniu ir paslėpė. Kai vyras grįžo
namo ir ėmė dairytis savo gražiosios žmonos, mergaitė
verkdama jam papasakojo viską, kas nutiko, ir pasakė, kad
per tris mėnesius jos sesuo ataugs, bet jei vyras neišvarys
lauk kitų savo žmonų, ji pasiims puodą su nykščiu ir
grįš namo pas mamą. Tada supykęs vyras surinko visas savo
žmonas ir išvežiojo jas atgal tėvams, o tie jas pardavė į
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vergiją, nes turėjo grąžinti vyrui pinigus. Po trijų mėnesių
mergina iš taukų iš tiesų ataugo, lygiai tokia pat graži
ir stora kaip ir anksčiau. Jos vyras be galo apsidžiaugė ir
surengė didžiulę puotą, sukvietė visus draugus ir kaimynus
ir papasakojo visą istoriją apie pavydžias žmonas.
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TRYS MOTERYS
Turėjau apie ją parašyt ilgą straipsnį-portretą vienam žurnalui.
Ir parašiau, bet nebuvo viskas taip paprasta. Dėl pirmo
susitikimo susirašėm sms ji iškart dalykiškai atrašė:
„Susitinkam penktadieni, Desrainis 24/7, busiu ten nuo 19,
galite ateiti kada patogu.“ Įdomus pasirinkimas, pagalvojau.
Turbūt arti namų, kad tokią vietą pasirinko. Nueinu
ten gal 20:30 ir randu jau gerą balaganą. Dešrainiai ten tik
pavadinime, iš tikro ten toks lokalas su devyniasdešimtųjų
pabaigos mediniais baldais, be garso įjungtu televizorium
ir apkrautu baru. Lankytojai, matosi, visi vietiniai, užsisakinėja
ramiais veidais dvigubus degtinės. Nemeluoju, kai atėjau,
dar nebuvo devynių, o visi jau į pabaigą akivaizdžiai ėjo.
Įtariu, čia tokia kompanija, kur penktadienį į barą ateina
tiesiai iš darbo ir per kelias valandas susiplėšo į gabalus,
išleidžia visą savaitę kauptą gaivalą, o tada keturiom namo.
Kai atėjau, šokiai jau buvo įsibėgėję, langai iš vidaus užgaravę.
Visi ne tik šoko, bet ir grojo. Rimtai, ant stalų pridėta
visokių padėvėtų instrumentų ir kas tik nori, gali prisijungti.
Kampe už sintezatoriaus sėdi maestro su grupe ir valdo
situaciją. Nežinau, kaip pavadint, kas ten dėjosi, bet kiekvienas
gabalas, kurį jie ten bendrom jėgom šoko ir grojo, turėjo
tokį ekstazės momentą, kai kuris nors vienas iš lankytojų
išeidavo į vidurį su solo partija, tada visi pradėdavo švilpt ir
staugt, ir dar garsiau grot, toks grupinis tranzas užeidavo.
Mačiau dvi moteris, besipurtančias pakeltom rankom ir
baltais akių obuoliais. Ir, aišku, šokio sūkury pamatau savo
straipsnio heroję, irgi neblogai apšilusią. Iškart įtariu, kad
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nebebus produktyvaus pokalbio, bet pamojuoju jai nuo baro.
Buvau matęs ją tik nuotraukose, gyvai ji atrodo daug
vyresnė, nu gal ne daug vyresnė, bet penkiasdešimties tai
tikrai. Gal daugiau. Bet visai graži moteris, man kažkodėl
priminė pagyvenusią Emmą Watson. Gal po kokių trijų
dainų ji ateina prie baro ir užsisako dar išgert, į mane net
neatsisuka. Pasisveikinu, sakau, aš tas žurnalistas, kuris rašė
jums dėl straipsnio, siūlėt čia susitikt ir pasišnekėt. Jei
dabar ne pats geriausias laikas, sakau, galim susitart ir kitą
kartą, jokių problemų. O apie ką tu nori pašnekėt, ji
man sako. Matau, kad nieko nebeatsimena. Nulis. Apie jus,
sakau. O kodėl būtinai apie mane, gal geriau apie tave
pakalbam, sako ji, ir matau, kad jau abiem rankom įsitvėrusi
už baro linksmai svyruoja. Aš pasimetęs, galvoju, ką čia
toliau sakyt ir daryt, o kol galvoju, ji tik op, užsiverčia
dvigubą ir neria atgal į šokius. Tai žiūriu, kas toliau bus.
Matau, kad ji į mane vis užmeta akį taip įdomiai, su atvira
užuomina, jeigu taip galima pasakyt. Šokdama neatrodo
tokia girta. Pastebiu, kad ji toj kompanijoj su niekuo
nebendrauja, tik šoka viena ir žiūri į mane. Nieko neatsimins,
galvoju, bus įdomu, kai reikės antrą kartą susipažint.
Gražiai ji šoko, nors solistai neretai taip į šoną pavarydavo,
kad ištrūkdavo iš orbitos ir dingdavo kosmose. O apie
dešimtą jau visas vakarėlis dingo kosmose. Ji priėjo prie
manęs, apkabino lyg niekur nieko ir sako, važiuojam namo.
Matau, kad ji glaudžiasi prie manęs, o akys merkiasi,
tuoj tuoj užmigs. Reik elgtis pareigingai, iškviečiu taksi,
surenku jos daiktus ir galvoju, eisiu, bet ji nepaleidžia, sako,
važiuojam kartu. Jos butas, pasirodo, visai ne tam rajone,
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kažkur kitam miesto gale. Užvedu ją į ketvirtą aukštą, padedu
atrakint duris. Rakinant duris ji iš niekur nieko ima kvatotis,
remiasi į mane, vos pastovi ir juokiasi per visą laiptinę.
O mane toks deja vu jausmas apima, atrodo, kad taip jau
daug kartų esam ėję pro šitas duris, kad net jos kūnas man
toks pažįstamas, kai ji liečiasi prie manęs apsikabinusi.
Tada nuo juoko ji ima žagsėt, taip iš visų jėgų, pabijau, kad
išpils ant kilimo visą vakaro rezervą. Jauskis kaip namie,
pasako gal iš trečio karto. Aš, tiesą sakant, visai įsijaučiu į
savo deja vu scenarijų. Žiūriu, kad svyruodama per kambarį
ji pradeda nusirenginėt ir meta drabužius tiesiai ant grindų.
Ir žagsi. Ir lieka tik su apatiniais. Viskas, man jau gana,
pasidarysiu arbatos ir eisiu miegot, ji sako, o tu kaip nori.
Jo, taip ir gyvenam, pagalvoju. Realybių konfeti kažkoks.
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TRYS MOTERYS
Pagaliau į sceną išeina iliuzionistas, paskui kelių gyvūnų
pasirodymai, viskas ok, publika juokiasi ir ploja. Bet tada
pasirodo didžiulis baltas tigras ir visi staiga nutyla, sustingsta.
Publika pasodinta ne parteryje, o pačioje scenoje, ant
tokios laikinos laiptų konstrukcijos, pasuktos taip, kad
žiūrovai mato vieną scenos kraštą ir užkulisius. Vietos ten
visai nedaug, todėl tarp tigro ir pirmų žiūrovų eilių gal
tik du trys metrai. Tigras iš pradžių stovi ramiai, paskui,
paėjęs kelis žingsnius, pritupia ir dairosi į žmones. O žmonės,
ypač tie pirmose eilėse, labai įsitempę. Po kelių minučių
iš užkulisių išeina pagyvenusi moteris blizgančiu sidabriniu
kostiumu ir atsistoja greta tigro. Jai pasirodžius vienas
vyras puola isteriškai rėkti, kas čia per šūdas blet, jūs ką,
durniai, tigrą ant žmonių paleisit? Kas tie jūs, sako susierzinus
moteris su kostiumu, čia mano tigras, jau trylika metų
jį auginu ir vienuoliktus metus pasirodymai scenoj, ir dar
niekad jis nėra nieko užpuolęs. Tu visai išprotėjus, toliau
rėkia tas vyriškis, taigi čia laukinis žvėris, ką tu blet gali
garantuot, kad jis nešoks ant kokio vaiko, ką tu jam padarysi?
Niekur jis nešoks, atsako moteris. Aš noriu išeit iš čia,
sako tas vyras, jis nieko nedarys, jei pradėsiu judėt? Nieko,
galit drąsiai eit, atsako moteris. Tu atsakai, jei ką, sako vyras
ir lėtai stojasi eiti, nulipa nuo scenos ir greitu žingsniu
lekia link durų. Paskui jį išeina gal pusė žiūrovų. Moteris
prie tigro dabar atrodo pavargusi ir nusiminusi. Galėtumėt
jį bent pavadžiu pririšti, sako kažkas iš likusių žiūrovų.
Koks skirtumas tas pavadys, kažkas kitas atsako. Jis tikrai
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nieko nedarys, sako moteris. Nežinau, kažkaip dažniausiai
viskas ramiai praeina, bet kartais kas nors supanikuoja
ir tada jau viskas, nebenuraminsi. Šiaip tai negali žmogaus
kaltint, kažkas iš žiūrovų sako. O koks čia tigras, kokios
rūšies, kodėl jis toks baltas, kažkas dar paklausia. Bengališko
tigro porūšis, atsako moteris, aš jį dar visai mažiuką
nusipirkau iš vieno zoologijos sodo Kroatijoje. Jau norėjo jį
užmigdyt ten, nes labai sirgo, bet sutariau, kad parduotų
man, visus dokumentus sutvarkiau ir pati pagydžiau.
Nėra lengvas man toks gyvenimas, aš gi jo niekam negaliu
palikt, visur turim kartu važiuot, maitint jį irgi tik aš viena
galiu. Niekur negaliu pabėgt nuo jo. Kartais taip pavargstu,
nebesuprantu, kam toks gyvenimas reikalingas, kam čia
kankintis taip.
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PROUSTO KLAUSIMYNAS
Kaip dabar jautiesi?
Kas tas dabar? Čia šią sekundę ar labiau šiuo metu, šiom
dienom? Jei šią sekundę, tai visai neblogai, nes dabar rytas ir
geriu jau antrą kavą, ir noriu šiandien ką nors nuveikti.
Jaučiuosi smalsus. O jei šiom dienom, tai gal irgi neblogai,
esu susirūpinęs mažiau nei įprastai.
Koks baisiausias dalykas tau yra nutikęs?
Nežinau, nepatinka man šitas klausimas, nes kažkaip
verčia susireikšminti. Kas galėtų būti baisiausias dalykas,
kokia nors trauma, šeimos nario mirtis? Bet nebūtinai
net ir tuos dalykus patiri kaip baisius, be to, jie vyksta
kasdien ir visiems.
Jei turėtum pasiversti kokiu nors vienu daiktu, koks tai būtų
daiktas?
Kokios nors putos.
Ko labiausiai nemėgsti?
Kai pradedu galvot apie dalykus, kurių labiausiai
nemėgstu, iškart susipainioju, nes kažko labai nemėgti tai
visai intymus santykis, ar ne? Be to, sugalvoju visokių
dalykų ir ypač žmonių, kurių dabar nemėgstu, bet norėčiau
kada nors pamėgti.
Koks pasaulinis įvykis tave labiausiai paveikė?
Čia jau įdomesnis klausimas, reikia pagalvoti. Berods,
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tai vis dar 1991 m., SSRS griuvimas. Nors pačiam kažkodėl
keista, kad taip yra.
Ko labiausiai ilgiesi?
Žiūriu, kad man nelabai pavyksta atsakyti į tuos
klausimus, kur reikia išsirinkti tik vieną dalyką. Visko
ilgiuosi. Rimtai. Paprastai, jei praeina keleri metai ir aš vis
dar atsimenu kokį nors dalyką, pradedu jo ilgėtis.
Mėgstamiausias muzikos kūrinys.
Šitas tai kankynė, o ne klausimas. Galiu tik pasakyti,
koks mėgstamiausias šiandien. Kanye West „I’m in it“.
Antroj vietoj Drake „Know Yourself“. Trečioj Vaya Con
Dios „Puerto Rico“.
Dalykas, kurio labiausiai norėtum išmokti.
Elgtis taip, kaip sugalvoju, o ne taip, kaip gaunasi.
Koks tavo didžiausias pasiekimas?
Nėra tokio.
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ABDI
Abdi šeima nuo Al-Shabaab į Nairobį pabėgo, kai jam
buvo gal penkeri. Kaip ir dauguma somaliečių jie apsigyveno
Eastleigh rajone, visai neblogai ten įsitaisė, Abdi tėvas
atidarė elektronikos parduotuvę, jie su giminėm dalijosi
didelį namą. Abdi sako, kad to laiko beveik neprisimena,
nes buvo dar per mažas. Po kelerių metų ramaus gyvenimo,
Al-Shabaab pradėjo sprogdinimus ir Nairobyje. Nors
somaliečiai iš Eastleigh patys bėgo nuo Al-Shabaab ir su tais
išpuoliais neturėjo nieko bendra, Kenijos policija ėmė
kratyt visą rajoną. Daug žmonių be priežasties sulaikyta,
iš kai kurių policija atėmė dokumentus, etc. Kuo žiauresnį
sprogdinimą įvykdavo Al-Shabaab, tuo žiauresnis po
to būdavo policijos reidas. Vieną naktį, šitą jau Abdi gerai
prisimena, Kenijos policija ir armija be jokio įspėjimo
uždarė visą gatvę, kur buvo jo namas, ir ėmė iš eilės į gatvę
varyt visus žmones, grūst juos į sunkvežimius ir autobusus.
Abdi nujautė, kad bus kažkas labai negero ir pasislėpė
virtuvės spintelėj. Girdėjo, kaip policija suima jo šeimą,
girdėjo kaip jie priešinasi, kaip virtuvėje krinta ir dūžta
daiktai. Bet jo niekas nesurado. Kai kitą dieną jis galiausiai
išlindo iš savo slėptuvės, Eastleigh buvo kaip iššluotas,
nei vieno žmogaus aplink. Tuo metu Abdi buvo devynerių
ar dešimties metų, dar visai vaikas. Jis pasakojo, kad
po tos nakties keletą dienų tiesiog slapstydamasis klajojo
po Nairobį, nes bijojo kad jį kaip somalietį bet kur gali
sulaikyt. Ir tada, kažkelintą naktį besislapstydamas, iš tolo
pamatė šviečiant EXECUTIVE LOUNGE, tuo metu
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naujausią ir didžiausią interneto kavinę Nairobyje. Ją atidarė
kažkokia užsienio kompanija, pasakojo Abdi, nieko
panašaus jis nebuvo matęs. EXECUTIVE LOUNGE dirbo
visą parą, viduj oro kondicionieriai, nauji baldai kaip
tikruose ofisuose, netrūkinėjantis ryšys, naujos halogeninės
lempos. Abdi užėjo į vidų ir neišėjo iš ten aštuonerius metus.
Tuo metu, kai atėjo Abdi, ten dirbo keli jauni kenijiečiai,
kurie be paaiškinimų suprato visą situaciją, atnešė jam
maisto ir leido miegoti techninėse patalpose. Ten, tarp dėžių,
Abdi iš pradžių praleisdavo visas dienas, o vakarais ir naktį,
kai beveik nebūdavo žmonių, išlįsdavo prie kompiuterių.
Abdi taip pat už darbuotojus valydavo visą patalpą ir
po metų kitų beveik visą laiką vienas pradirbdavo naktinę
pamainą. Oficialiai jo niekas neįdarbino, savininkai net
nežinojo, kad jis ten gyvena, bet iš tikrųjų Abdi tapo
pagrindiniu EXECUTIVE LOUNGE darbuotoju. Pradžioj
jis nelabai suprato, kaip veikia internetas, kartais, prieš
išjungdamas monitorius, pažiūrėdavo kitų žmonių paliktus
puslapius, bet nieko įdomaus ten nerasdavo. Susidomėjo
tik tada, kai į EXECUTIVE LOUNGE naktimis pradėjo
vaikščioti vietinių paauglių grupelė. Abdi, aišku, smalsu
buvo, ką jie ten daro. Pavyzdžiui, jie buvo susigalvoję
vieną žaidimą, kur reikdavo per vieną naktį bet kokiuose
puslapiuose užsisakyti kuo daugiau nemokamų dalykų,
kuriuos atsiųs paštu į namus. Daug kompanijų nesiųsdavo
pašto į Keniją, bet jie vis tiek sugebėdavo parsinešti
krūvas nemokamų kompaktinių diskų, kosmetikos mėginių,
kelionių, maisto papildų katalogų, etc. Kas surinkdavo
daugiausia visokių daiktų, laimėdavo. Dar jie sėdėdavo
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pažinčių svetainėse, pasakojo Abdi, kartais ten užsikabindavo,
rasdavo kontaktų, kurie pervesdavo šiek tiek pinigų. Visi
jie iš tikrųjų svajojo išvažiuoti iš Kenijos, norėjo į Ameriką
arba Europą, bet kur. Abdi leisdavo naktis su tais paaugliais,
mokėsi iš jų visokių dalykų, bet pats nenorėjo niekur
važiuoti. Jam patiko gyventi EXECUTIVE LOUNGE. Bet
va, įdomioji Abdi istorijos dalis: vieną dieną jis gauna e-mailą
iš British Airways, kad kaip ilgalaikis jų Frequent Flyer
programos dalyvis yra sukaupęs labai daug lojalumo taškų ir
iki mėnesio pabaigos už juos gali nemokamai užsisakyti
bilietą į bet kurią pasaulio vietą. Žaisdamas su tais paaugliais
Abdi iš tikrųjų kažkada užsiregistravo British Airways,
jie visi užsiregistravo, nes, matyt, galima buvo užsisakyti
kokių nors nemokamų brošiūrų. Bet niekas daugiau negavo
tokio emailo, tik Abdi. Jis šimtą kartų patikrino, ar čia
ne kažkokia klaida, suvedė visus duomenis British Airways
svetainėje, bet tie lojalumo taškai iš tiesų buvo jo sąskaitoje ir
net po kelių dienų niekur nedingo. Tada, pasakojo Abdi,
prasidėjo jo bemiegės paros. Jis nenorėjo niekur keliauti iš
EXECUTIVE LOUNGE, bet, aišku, kad negalėjo gyventi
taip visą laiką, savininkai bet kada apie jį sužinoję išmestų į
gatvę. O tie lojalumo taškai galioja tik iki mėnesio pabaigos.
Paskui tikrai tokia galimybė nebepasikartos. Bet buvo
ir kita problema, Abdi neturėjo jokių dokumentų, ir nors
Nairobyje nebuvo sunku pasidirbti pasą, oro uoste jį kaip
somalietį tikrai gerai patikrins ir, gali būti, kad pagaus.
Po kelių savaičių Abdi beveik nekvėpuodamas iš baimės
stovėjo prie Jomo Kenyatta tarptautinio oro uosto skrydžio
vartų be jokių daiktų, tik su nauju pasu ir British Airways
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bilietu rankose. Dar po valandos jis jau sėdėjo verslo klasėje
ir pirmą kartą gyvenime valgė lašišos kepsnį. Po to dvylika
valandų laukė tarpinio skrydžio iš Abu Dabio oro uosto,
vėl verslo klase skrido iki Romos, tada ten kažkodėl beveik
parą laukė paskutinio skrydžio ir po gero pusvalandžio išlipo
Neapolyje. Italijos forma žemėlapyje atrodė kaip apverstas
Somalis, sakė Abdi, dėl to išsirinko ten skristi. Jis pasiilgsta
EXECUTIVE LOUNGE, bet nesigaili, kad išvažiavo,
planuoja Neapolyje pabūti, tik kol užsidirbs daugiau pinigų,
ir keliauti toliau.
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MUGĖ
„Ką čia veiki?“
„Žurnalą skaitau.“
„Ne, klausiu, ką šiaip čia veiki?“
„A, nieko. Draugė atėjo pasižiūrėt gėlių mugės, tai
laukiu jos dabar.“
„O kokį žurnalą skaitai?“
„Vanity Fair.“
„Rašo ką nors gero?“
„Visai nieko straipsnis apie tai, kaip Airbus lėktuvas
nukrito 2009 metais. Tik labai ilgas. Rašo, kaip pilotai
susimovė lygioj vietoj, kai kelioms minutėms išsijungė
kažkokie automatizuoti lėktuvo davikliai. Jaunesnysis pilotas
supanikavo ir pradėjo kilti per staigiai į viršų, nors reikėjo
tiesiog toliau skrist tiesiai ir nieko nedaryt. O vyresnysis
pilotas tuo tarpu miegojo už kajutės durų, nes naktį prieš
tai atšventė Rio de Žaneire ir buvo nemiegojęs. Rašo,
kad dabar jauni pilotai visai nebeskraido be pilno autopiloto
ir jeigu įranga pagenda, jie nebežino, kaip elgtis.“
„Tai sudužo tas lėktuvas?“
„Aha. Panėrė į Atlantą su 228 keleiviais. Tik po dvejų
metų trijų kilometrų gylyje rado griaučius su prisegtais
diržais. Tada ištraukė ir juodąsias dėžes su pilotų
pokalbiais.“
„Geras. Čia nelabai į temą gal, bet aš kažkada skaičiau
apie milijonierių, kuris nuskrido poilsiauti į Abu Dabį
ir ten išsinuomojo naujausio modelio Ferrari. Ten, dykumoj,
galima paspaust normaliai, išbandyt kaip aparatas traukia,
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tai jis aišku ir paspaudė pedalą negailėdamas. Bet
bevarydamas pajuto, kad smarvė kažkokia eina, lyg degėsių
kvapas, ir tik vos vos spėjo sustot ir išlipt, kai Ferrari
užsiliepsnojo kaip popieriaus lapas. Rašė ten, kad per
penkias minutes jam prieš akis sudegė iki paskutinės
detalės, nieko nebeliko.“
„Tai jis turėjo pėsčias eiti per dykumą?“
„Nu jo. Bet kažkaip grįžo, dar net degančios mašinos
nuotraukų pridarė. O draudimas ramiai visus nuostolius
padengė.“
„Įdomu.“
„Mhm.“
„O tu čia dirbi?“
„Toks ten ir darbas, dalinu va lankstinukus.“
„Ekovejos sodinimas ir nemokamos konsultacijos. O kas
yra ekoveja?“
„Ką aš žinau. Man reik tik išdalint, kas įduota, niekas
nemoka už tai, kad skaityčiau, kas čia ant jų parašyta.
Aš šiaip studijuoju statybos inžinerijoj dabar.“
„Statysi namus?“
„Nežinau kaip ten bus, matysim. Pirma būtų neblogai
įsidarbinti kokioj nors kontoroj, pasistažuoti. Bet studentus
dabar retai priima.“
„Niekur nėra lengva.“
„Tas tiesa.“
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IŠ 2015 06 22 UŽRAŠŲ
Man labai patinka tos naujos, spalvotos vaikų žaidimo
aikštelės mieste, patinka, kad jose tiek galimybių. Kiek mačiau,
dažniausiai ten būna trys keturi bokšteliai (kartais su
stogais, laivo vairu viduje, etc.), o tarp jų skersiniai su žiedais
arba kabantys tilteliai, arba kartais vamzdžiai, pro kuriuos
galima pralįsti. Prie bokštelių dar būna čiuožyklos, laipiojimo
sienelės su kybiais arba virvės. Kelis kartus pabandžiau
pereiti nuo vieno bokštelio iki kito, bet viskas per arti žemės,
aišku, kad ne suaugusiems skirta. Jeigu pastatytų tokią
aikštelę, tik kelis kartus didesnę, manau, visai dažnai į ją
užsukčiau. Dabar tik žiūriu į tas aikšteles kaip į kokį labai
gerą prietaisą, kuriuo negaliu arba nemoku naudotis, ir
įsivaizduoju visas judesių galimybes, visokias kombinacijas,
kaip pereiti iš vienos vietos į kitą. Vaikai turbūt taip
analitiškai apie tas aikšteles negalvoja. Gal jiems išvis ten
nieko įdomaus. Nelabai suprantu, ką jie įsivaizduoja ten
žaisdami, kaip, pavyzdžiui, nelabai suprantu, ir ką galvoja
šunys dresavimo aikštelėse. Kodėl jie, vykdydami komandas,
turi nesidairyti ir apsimesti, kad nepažįsta savo šeimininko?
Šeimininkai irgi abejingai bėga greta savo šunų, lyg jiems
nerūpėtų. Ypač per varžybas. Nors tas varžybas visai
gražu pažiūrėt. Įdomu, kad žmogaus ir gyvūno pora, ilgai
repetavę ganėtinai abstrakčius judesius, paskui mėgina
juos pademonstruoti kuo grakščiau ir abejingiau. Gražu,
kaip šunys bėga per balkius ir šoka per sieneles išlaikydami
tolygų tempą, neskubėdami, visuomet prie kojos. Įdomu,
kiek užtruktų taip išdresiruoti ne šunis, o miško gyvūnus?
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Ir kaip atrodytų, jeigu su bėgančiu žmogumi užduotis vykdytų
ne šuo, o, pvz., elnias? Aišku, elnio taip lengvai neįtikinsi,
kad palauktų ir nenubėgtų. Kiek toli laukiniai gyvūnai
planuoja į priekį? Kad paėstų ir kitus dalykus nuveiktų, jie,
aišku, turi kažkiek galvoti apie ateitį, bet įdomu, kiek
tiksliai? Jei pamatau juos miške, visada man atrodo, kad jie
labai gerai žino, kur eina. Bet ar jie bent intuityviai
planuoja, ką veiks, pvz., poryt?
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RESTORANAS SANKT
PETERBURGAS
Jūs juokiatės, nes man tik trylika, o jau sėdžiu prie stalo su
švarku ir bandau užsisakyti degtinės. (Nes daugiau nėra
čia ką gerti, meniu vien degtinės.) Viską mačiau, kaip jūs
atėjot su storais juodais paltais ir snieguotais batais iki kelių.
Mačiau, kad po jūsų paltais spalvoti megztiniai su tigrais
ir pumom, ir kriokliais ir paukščiais iš džiunglių. Taip pat
mačiau, kaip tuos batus iki kelių greit sukišot į plastikinius
maišus ir paslėpėt po stalu, ir įsispyrėt į batelius ant kulniukų,
kuriuos atsinešėt po pažastim. Kur jūsų vyrai? Kodėl jie
šįvakar neatėjo? (Iš tikro aš žinau, mačiau juos stovinčius
taksi stotelėje su odinėm striukėm, kurias jūs išrinkot. Tarėsi,
po kiek reikės susimesti už pirtį. Žinau, ką jie ten veiks.
Dažnai juos sutinku. Kai kažkas nusipirko radijo bangom
valdomą žoliapjovę, jie ilgai stoviniavo ratu, nes visi norėjo
ją pavairuoti ir nepasidalino pulteliu.) Žiūrėkit, koks
berniukas sėdi, kokiu rimtu veidu, ateik geriau su mumis
pašokti, garsiai man sakot ir tempiat už rankų. Aš gėdinuosi,
nes nemoku šokti, tai prisiverčiu dar nugerti degtinės.
O jūs mokat šokti ir dainuoti. Jūs mokat virti troškinius su
lauro lapais ir daryti uogienes, ir mokat išsirinkt arbūzą,
ir džiovint batus prikimšusios laikraščių. Jūs verkiat iškart,
kai pasidaro liūdna, ir tada skambinat viena kitai ir ilgai
kalbatės telefonu. O aš ne tik kad nerandu žodžių, bet
ir sėdžiu čia visiškai vienas, ir kankinuosi su ta degtine. Nu
ateik, užteks jau tau sėdėt, sakot man. Stengiuosi nežiūrėti
į jūsų kūnus. Į didžiules krūtines po tais tigrais. Bet jūs
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tyčia keliat sijonus ir kraipot šlaunis, ir delnais pasitikrinat
šukuosenas. Jūs plojat ir juokiatės, kai aš užsilipu ant stalo
sakyt kalbos. Pats nežinau, kas mane traukia už liežuvio,
bet pažadu kitą savaitę išnuomoti autobusą ir surinkti
jus visas, ir visą dieną važinėtis. Norėčiau su jumis vaikščiot
po parduotuves, rinkti audinius ir kilimus, sakau. Jūs ir
toliau galėsit šokt ir dainuot, galėsit išvyniot visus medžiagų
rulonus ir atsikirpt, kiek norit, ir tada užkišim medžiagom
visą autobusą. Užrašykit man savo telefonus, sakau, aš jums
paskambinsiu.
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KIEK JAI BUVO METŲ
„Ir kiek tau pačiam tada buvo?“
„Man gal penkiolika buvo.“
„O jai?“
„Jai gal septyniolika.“
„Tai vyresnė už tave buvo?“
„Aha.“
„Tai ji gal viską ir pradėjo pirma?“
„Nebeatsimenu, kaip ten viskas prasidėjo. Nieko ypatingo
ten nebuvo, man atrodo.“
„Bet vis tiek.“
„Na, man atrodo, ji su sese atėjo nuomotis dviračių ten,
kur aš dirbau, dėl to mes susipažinom.“
„Ką tu ten dirbai?“
„Viską. Mane buvo visai vasarai pasamdę dirbt su tais
dviračiais. Aš ten visą dieną sėdėdavau nuomos punkte,
turėjau savo bazę. Ir remontuodavau dviračius irgi.“
„Aišku.“
„Visai neblogai užsidirbdavau.“
„Vienas ten dirbai?“
„Aha. Kartais ateidavo savininkas patikrint, bet šiaip tai
visom dienom vienas būdavau.“
„Neatsibosdavo?“
„Nežinau, man atrodo, negalvojau tuo metu, ar man
nuobodu, ar ne, dirbau ir viskas. Bet atsimenu, buvau
ten prisijungęs savo kolonėles, klausiausi muzikos. Neblogai
buvo. Ateidavo daug žmonių.“
„Tai ji ten, sakei, irgi atėjo pas tave nuomotis dviračio.“
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„Taip. Su sese.“
„O kiek jos sesei metų buvo?“
„Nedaug. Jaunesnė buvo.“
„Kiek maždaug?“
„Nežinau. Už mane tada gal porą metų turėjo jaunesnė būt.“
„Aišku.“
„Bet sunku buvo jų amžių suprast, jos pusiau japonės buvo.“
„Rimtai?“
„Nu. Pusiau kanadietės, pusiau japonės. Kiek ten
atsimenu, jų tėvas dirbo Kanadoj ir vedė vietinę žmoną. Ir
jos po to liko gyvent Kanadoj. Kalbėjo tik angliškai.“
„Tai kaip ten viskas prasidėjo?“
„Tai sakiau, jos atėjo dviračių nuomotis.“
„Nu taip, bet o kas toliau?“
„Tai nežinau, pradėjom kalbėt, ir tiek. Jos labai gražios
buvo.“
„Rimtai?“
„Nerealiai. Dar tada aš išvis nieko panašaus gyvenime
nebuvau matęs.“
„Kaip atrodė?“
„Kaip aš tau dabar papasakosiu?“
„Nu paprastai.“
„Nežinau. Nu jos kitaip atrodė. Ypač ta vyresnė. Ji tokia
visai be kompleksų buvo.“
„Kaip tai?“
„Nu ji pradėjo iškart manęs visko klausinėt, atrodė,
kad mes seniai pažįstami. Ir taip visą laiką labai arti stovėjo
kalbėdama, per vieną žingsnį.“
„Geras.“
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„Aš toks pasimetęs tada buvau.“
„Ką jūs ten kalbėjot?“
„Ką aš žinau, apie viską kalbėjom. Ji apie savo draugus
daug pasakojo. Aš tai pasimetęs buvau, kaip medinis.“
„Susijaudinai?“
„Tai jo. Nebegalėjau vienoj vietoj nusėdėt po to.“
„O tai kas tada buvo? Susibendravot kažkaip?“
„Tai ji po to kiekvieną dieną ateidavo. Su sese, jos abi
ateidavo. Nes jom daugiau nebuvo ką veikt, jos nieko ten
nepažinojo, tai su manim leisdavo laiką.“
„Neblogai visai.“
„Man tai išvis rojus buvo. Ta vyresnė atsinešdavo savo
muzikos pagrot. Jos degindavosi abi atsigulusios prie
dviračių, visi žiūrėdavo praeidami.“
„Tai nuomos verslui turbūt netrukdė.“
„Nu jo, netrukdė. Man iki šiol tas vaizdas akyse stovi,
kaip jos ten guli ir deginasi.“
„Aha.“
„Tai va, o vakare, kai baigdavau darbą, jos man padėdavo
viską susipakuot ir eidavom prie pakrantės pasitrint.
Man vieninteliam parduodavo alaus, tai aš ten užpirkdavau
kaip reikiant.“
„Jos gėrė alų?“
„Jo, dar ir kaip.“
„Ir ta maža sesė irgi?“
„Aha. Jos viską kartu darė.“
„Geras.“
„Ten buvo prišvartuotas toks apleistas kateris, tai kai
sutemdavo mes ten į jį sulįsdavom ir sėdėdavom.“
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„Tai ten jau gal kažką nuveikėt?“
„Nu jo, bet aš sakau, tuo metu visiškai medinis buvau,
nežinojau, ką daryt.“
„Tai ką darei?“
„Tai vieną vakarą, kai jau apšilę buvom, pabandžiau ją
apkabint.“
„Čia tą vyresnę?“
„Tai aišku.“
„Ir kaip?“
„Gerai baigėsi. Ji, man atrodo, tik ir laukė, kad aš
pradėčiau.“
„Ir kaip tada viskas?“
„Tai nieko iškart nebuvo. Mes ten daug vakarų taip
prasėdėjom iki joms išvažiuojant. Aš po to įsidrąsinau biškį.
Negalėdavau rankų nuo jos atitraukt.“
„O ką ji?“
„Nu ji labiau patyrus buvo. Aš dar nelabai gaudžiaus,
bet ji prieš išvažiuodama pati viską padarė. Ji visai
atsipalaidavus buvo.“
„Ką padarė?“
„Nu mes tam katery tada visiškoj tamsoj buvom, aš net
pats gerai nesupratau, kas ten daros.“
„O jei rimtai?“
„Nu ji įkišo ranką, pasilenkė, ir taip toliau.“
„Rimtai?“
„Nu taip.“
„O tai ta jaunesnė sesė viską matė?“
„Jo, ji žiūrėjo.“
„Eina sau.“

79

SKEITAI
Man dar labiau patiktų, jei jie visai nuogi važinėtų tom savo
rampom. Kai mano butas pirmam aukšte, tai va, jie man
tiesiai ant akių visą dieną. Žiūriu, kaip jie važinėjasi, geriu
arbatą, valgau sausainius, galiu nieko daugiau neveikt.
Jau ekspertas per tiek laiko pasidariau, viską išsiaiškinau,
kas geriausiai važinėja, kas daugiausia šneka. Galiu žiūrėt,
kiek noriu, nes pas mus yra toks susitarimas nerašytas, kad
kai reikia, nuperku jiems alaus. O jiems, aišku, dažnai
prisireikia ir niekas ten nei iš tolo aštuoniolikos neturi, tai
jie man šaukia, seni, davai, padėk, sulakstyk iki pardės, ir
aš tada išeinu, susirenku jų sukrapštytus centus ir einu
iki rusų načnyko. Tada jie sutupia ant laiptų prie savo aikštelės
ir dalinasi po vieną butelį ir po vieną cigaretę. Ilgiausiai
jie taip tupi, nebūtinai su alum, bet šiaip tupi ir nieko
neveikia. Kartais pasivažinėja ir po to vėl nieko neveikia
valandų valandų valandas. Kai aš juos taip matau, tai pats
noriu nusirengt ir atsigult tarp jų pagulėt, irgi nieko
nedaryt, tik gulėt ten. Čia mano svajonė tokia, aišku, jiems
dar nesakiau, kad taip norėčiau. Turiu savo favoritus čia.
Ne tuos, kurie geriausiai važinėja. Man kaip tik patinka
tie, kuriems blogiausiai sekasi, kurie iš gerų šeimų, matosi,
ir niekad neatsipalaiduoja iki galo, bijo kažko. Visąlaik
su išskalbtais drabužiais, tokiom pieno kojom, kūdikio oda
beveik. Atrodo, po ta oda koks nors kremas, o ne raumenys.
Tie gatviniai visada pusnuogiai ir įdegę, o šitie baltesni,
ir kai tik atvėsta, tai iškart mėlynom lūpom, susitraukę nuo
šalčio. Ką daro jų mamos dabar? Sėdi kur nors ofisuose prie
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kompiuterių, užsakinėja detales. O gatvinių mamos, nežinau,
ką veikia. Šitie geriausiai važinėja, atrodo, kad daugiau
sąnarių turi, gali kitokius dalykus padaryt. Buvo, kad vienas
iš jų mane apvogė. Įtariu, kuris, bet kas iš to. Grįžtu vieną
vakarą namo, žiūriu, kad kažkas ne taip, ne savo vietoj.
Einu per kambarius ir matau, kad viskas išnešta, viskas, ką
po lombardus galima išnešiot. Kaip žinojęs būtų, kur kas
sudėta, nužiūrėjęs iš anksto. Apsiverkiau virtuvėj atsisėdęs.
O parke tuščia, niekas nesivažinėja, visi dėjo į kojas. Po
kelių dienų atsirado vėl, bet net nepasižiūri į mano pusę.
Kaip kad nebūtų manęs. Atidarau langą ir tik visų nugaras
matau. Slepiasi iš baimės, niekas nieko nesakys, ir taip
aišku. O tas, kurį ir įtariau, išvis dingęs. Nebemačiau jo
daugiau. Koks man skirtumas, pagalvojau tada, nereikalingi
ir taip tie daiktai buvo. Paverkiau, praėjo pyktis, užteks.
Prisipirkau miltų, kiaušinių, pieno, sviesto, bananų, sirupo,
kiek tik panešt galėjau, ir iškepiau tokį kalną blynų, kad
kai ant palangės padėjau, buvo per visą langą blynų krūva.
Gerai, šūdžiai, užteks, ateikit blynų, pašaukiu juos, o jie
visi žiūri į mane ir į tuos blynus ir nieko nesupranta, negali
patikėt. Viskas gerai, taika, ateikit, sakau. Priėjo taip
atsargiai, nepasitikėdami, bet kai pradėjo valgyt, tai jau aš
negalėjau patikėt, iškart dingo ta krūva. Ir paskui lyg nieko
nebūtų nutikę.
Seni, tavo blynai nesveikai geri, jie man sako.
Žinau.
O tu čia seniai gyveni?
Beveik dvidešimt metų, sakau.
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Tai daug labai.
Nemažai. Bet ne toks aš senas, kaip jums atrodo.
O galima tavęs vieno dalyko paklaust?
Nu, klauskit.
O kur tu drabužius perki?
Neperku naujų beveik, daugumai šimtas metų. O ką?
Matai, mes lygiai tokių ieškom kaip tavo, tokių senų,
spalvotų, čia skeitų filmui reikia.
Nu tai galit pasiskolint, ko jums reikia, negaila man.
Rimtai?
Jei visų daiktų negaila buvo, tai negi dabar senų rūbų
gailėsiu.
Ir iš tikro kitą savaitę jie turėjo kameras ir išsirankiojo
viską iš spintos ir vartėsi visą dieną su mano švarkais ir
marškiniais. Keista man buvo, bet ir gražu labai. Ar jie bent
ką nors iš tų rūbų man grąžins, galvojau. Jei ir negrąžins,
nieko tokio. Tegu išsivažinėja su tais skudurais, tegu turi.

82

XXX
Moteris ir vyras sėdi prie baro ir žiūri vienas į kitą. Vyras
atrodo kaip iškirptas iš popieriaus. Tu būk tas vyras, o
aš būsiu ta moteris. Tu man sakai, gal po whisky sour, esu
čia kažkada ragavęs, visai gerus daro. Kad aš po dviejų
kokteilių pamirštu savo asmens kodą, atsakau. Nu čia
bus įdomu, tu pagalvoji. Tai geriau aš jį iškart užsirašysiu,
padiktuok, sakai. Abu nusijuokiam. Paskui geriam tą
kokteilį, aš matau, kad tu greičiau geri ir nervinies, o man
visai patinka visokie tokie kabinimai prie baro, patinka,
kad jie visąlaik prasideda beveik vienodai ir kad pradžioje
galima bet ką pasakyt, niekas nepatikrins. Tau pasisekė,
sakau, atsidėkodama už kokteilį dabar atsakysiu į bet
kokį tavo klausimą. Iš bet kurios srities, paklausi. Iš bet
kurios, atsakau. Tu paklausi kažkokios nesąmonės, kiek
viso pasaulio vandens tūrio kažką ten. Ne, sakau, aš rimtai
tau siūlau atsakymą į bet kokį klausimą, geriau pagalvok
ir nenaudok tuščiai kreditų nesąmonėms. Dabar tu
tyli, pasižiūri į mane, po to pasižiūri į savo kokteilį. Visokie
dalykai sukasi tavo galvoj, matau. Ar galiu tada užduot
klausimą iš savo gyvenimo, paklausi. Gali, atsakau. Jaučiu,
kaip leidžiasi kokteilis, atrodo, kad dabar galėčiau taip
sėdėt ir šnekėtis su tavim visą naktį. O tu, matau, dėlioji
mintyse sakinius, kaupiesi. Aš vis galvoju pastaruoju metu,
galiausiai sakai, kodėl, pavyzdžiui, kai man buvo dvidešimt
ar dvidešimt keli, atrodė, kad visas gyvenimas susiveda
į vieną tašką, visi prisiminimai kažkaip siejosi su dabartimi.
O dabar su amžium pagaunu save, kad prisimenu visokius
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dalykus ir žmones, su kuriais jau seniai neturiu nieko bendra,
bet niekaip negaliu jų iš galvos išmest. Atrodo, kad jie
mano galvoj ir toliau visokiais reikalais užsiima, bet aš jau
nieko nebegaliu padaryt, atrodo, kad be manęs viskas
vyksta, supranti, ką noriu pasakyt. Nežinau, ar suprantu,
bet palinksiu galva. Krūvos visokių prisiminimų, sakai, o aš
tarp jų vis mažesnis ir mažesnis. Visiška nesąmonė bus,
jeigu taip ir toliau, supranti. Tai va, tau ir klausimas, sakyk,
kaip visų tų dalykų atsikratyt. Klausi, kaip atsikratyt
visų savo gyvenimo atsiminimų, pasitikslinu. Iš esmės tai
taip, tu sakai. Dabar jau aš ilgokai pasėdžiu tylėdama. Nežinau,
sakau, galvojau, kad galėsiu atsakyt, bet negaliu, nežinau
kaip. Tai prižadėjai man atsakyt į bet kokį klausimą, sakai,
o dabar visai neturi, ką pasakyt. Taip, sakau, bet tavo
klausimas tai įdomus. Dabar tu tyli ir nusisuki. Nepyk, sakau,
tikrai galvojau, kad galėsiu atsakyt, bet užtai dabar aš
pastatysiu po whisky sour, bent tokia bus kompensacija.
Aš visaip bandau sugalvot, ką tau dar pasakyt, bet pradedu
blaškytis, spėlioju, kiek tau metų, galvoju, kad gal apie
keturiasdešimt. Dar pagalvoju, kad tu vienišas ir tada
savaime prisimenu visokius vienišus žmones, apie kuriuos
esu girdėjusi, pagalvoju apie aplinkosaugininką, kuris
pasistatė trobą kalnuose ir kad ten, kur buvo jo troba, dabar
pilna laukinių gyvūnų, bet jeigu juos pašeri, gauni baudą,
tada galvoju, koks tu būtum gyvūnas, jeigu būtum gyvūnas,
kad tikrai koks nors šuo. Ateik čia, šuo, pradėsim dabar
viską iš naujo. Gali dabar nebekalbėt. Ateik čia, sėsk,
bus tau kitas atsakymas vietoj to, kurio prašei. Gausi kumpio
ir alyvuogių nuo baro. Aš žiūriu dabar į tavo kailį, dantis ir
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ausis, žiūriu, kaip tu judi. Dabar jau tau viskas gerai, tavo
šiltas analoginis kailis veikia, tu kraipai ausis, priimi
visokius laukinius signalus.
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KAROLIS
Prieš porą mėnesių sutikau Karolį, vaikystės draugą, kurio
nemačiau daugiau nei dešimt metų, ir kuris dabar, sako,
kartais gyvena žmonių jachtose Norvegijoje, kai jie niekur
neplaukia. Prižiūri jachtas. Bet dažniausiai pats daug
visur plaukioja, kai reikia, perplukdo kitų laivus. Pasakojo,
kad neseniai visiškai vienas nuplukdė kažkieno jachtą iš
Brazilijos į Puerto Riką. Klausiu jo, o iš kur jis žino, kieno
ten iš tikro laivus plukdo, kaip žinot, kad ten kokių nors
paslėptų krovinių nėra. Karolis sakė, kad nekreipia dėmesio,
ne jo reikalas. Jis pats susirado mane ir buvo draugiškas,
norėjo kalbėtis, bet mačiau, kad kažkas negerai. Nenoriu
prisigalvot dalykų, bet atrodė, kad jis biškį apsėstas,
niežtintis, į kažką netelpantis, gal ir nelaimingas. Atrodė,
kad gali dingt vidury pokalbio. (Panašiai iš tikrųjų ir buvo.
Susitikom naktį, jis buvo su kažkokia kompanija prie
savo tėvų namo, gerokai išgėrę ir gal dar kažką, kitą rytą
visi išgaravo, ir daugiau jo nemačiau.) Karoli, jei skaitysi
kada nors šitą, tai noriu tau pasakyt, kad galvoju apie tave.
Manau, kad tau nereikėtų niekuo rūpintis. Ir jei tu jauties
dėl ko nors kaltas, tai nesijausk, nes niekam niekas iš
tikro nerūpi. Gal kada nors prisijungsiu paplaukiot su tavim
jachtom, gal mes neplanavę susitiksim kur nors Kolumbijoj.
Arba gal tu pirmas numirsi ir ištirpsi vandenyje ir nuplauksi
į visas dar neaplankytas vietas vienu metu arba pakliūsi į
vandentiekio vamzdžius ir aš nežinodamas įsipilsiu vandens
iš krano ir išgersiu, kas liks iš tavęs. Ir taip bus gerai.
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KUNIGAS
Jo veidas, sunku papasakot, galiu pasakyt tik, koks jis nėra.
Jis neprimena, pavyzdžiui, tų Jehovos liudytojų, kurie vaikšto
į vidų užsivertusiom akim, kur būna kad kalbi su jais,
bet jie iš tikro žiūri į kažkokį portalą. Kur atrodo, kad tas
portalas skleidžia lygų analoginio telefono signalą, kad
jie patys skleidžia tokį signalą, kad jų toks tikėjimas. Bet jis
neprimena ir tų paprastų gero veido kunigų, kurie ieško
tavo žvilgsnio, kurie atlaidūs ir girdi, ir atrodo, kad jau laukė
tavęs, tikėjosi, kad ateisi. Kurie atpažįsta kažką žiūrėdami
į tave, kažkokią gilesnę priežastį, kodėl tu čia esi ir su jais
kalbiesi, kurios tu dar pats nesupranti. O jis žiūri į tave
kažkaip paprastai, lyg būtumėt ilgai kartu dirbę kokį nors
fizinį darbą ir dabar vidury jo nusprendėt pailsėt, ir šiaip
nieko neveikdami pasišnekėti. Ir atrodo, kad jūs abu ir taip
žinot, kas vyksta, net be žodžių. Nieko labai protingo jis
nepasako ir beveik nekalba apie dievą. Greičiau jau kalba
apie tai, ką mato, sako, žiūrėk, katė prie durų, atrodo
kaip naminė, reik pažiūrėt, ar turi antkaklį, gal pabėgus, ar
ką nors panašaus. Keista, nes toks jausmas, kad iš pradžių
bendraudamas su juo pats bandai jam pripaišyti visokius
religinius vaizdinius arba nejučia lauki, kol jis viską
apibendrins, pasakys kokį nors moralą. Bet jis, aišku, nieko
nepasako ir šiaip nieko nesureikšmina. Nežinau, būnant
su juo atrodo, kad visi dalykai šiaip tiesiog yra, kad iš
tikrųjų jokio skirtumo, ar supranti juos, ar ne, ar jie tau ką
nors daro, ar nieko nedaro.
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PAKISTANAS
Matai, nėra jau čia taip blogai. Ahmed, šitie tavo koldūnai
nepakartojami. Tave siuntė arba dievas, arba amerikiečių
žvalgyba. Visas laivas avienos garų prisigers. Ir padažas labai
geras. Reikės prisimint, kad tie šrilankiečiai turi geriausius
pipirus. Dėkis dar vieną koldūną... koks, sakei, tavo vardas?
Reinhold, taip! Tokio dar nebuvom girdėję. Nu ir nustebau
šįryt tave pamatęs, vos už borto neiškritau! Žiūriu, juda
kažkas po tentu, išlenda purvinas batas, ranka, tada kažkoks
plaukų kamuolys be akių. Galvoju, gal aš pats ne tam laive
atsibudau? Dėkis ir padažo, čia šviežias jogurtas, Ahmed
ir jogurtą pats pagamina. Tai tu suradai pirmą tamsų kampą
uoste ir užmigai? Pasisek tu man taip! Geriau negalvot,
kuo tau galėjo baigtis. Ahmed, kur mano telefonas? Noriu
parodyt Reinhold vieną nuotrauką. Va, čia mano draugas
Vakil. Buvo geriausias masažistas Pakistane. Šitoj nuotraukoj
atrodo, kad nuraus man ausis. Toks ir būdavo jausmas.
Pakistanietiškas masažas ne glamonės. Čia kita nuotrauka,
žiūrėk, kelis tarp menčių, rankos į šonus, visai kaip
imtynėse. Ir viską didžiuliu greičiu daro, nespėji net gintis.
Bet po masažo visiškas atsipalaidavimas, kurį laiką jauties
kaip vyno padauginęs. Beje, Ahmed, apie vyną kalbant,
gal reikia svečio garbei atidaryt buteliuką? Paimk tą baltą iš
Sicilijos. Zibbibo Bianco. Taip, nesistebėk, Indijos vandenyne
susitinka visi maistai ir daiktai. Ir ne nuodėmė jais kartais
pasidžiaugti. Pamatysi. Tai va, buvo geriausias masažistas,
beveik imtynininkas, geležinės rankos. Bet nieko negalėjo
padaryt, kai tamsoj jį užpuolė trise ar keturiese. Jis nematė
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nei veidų, nei kūnų, o jie žinojo, ką pribaiginėja. Pasiguldę
akmenim sutrupino abu raktikaulius, išsuko alkūnes, riešus
sulaužė iš abiejų pusių, kad niekad nesugytų, ir tada dar
atskirai sutrynė kiekvieną pirštą. Va taip va. Skauda net
prisimint. Geriau tu parodyk kokių nors savo nuotraukų. Čia
tavo namai? Keista, namas, matosi, iš gero medžio ir plytų,
o viduj vien spalvota plastmasė. Vaikų žaislai? Jeigu čia žaislai,
tai aš kupranugaris. Jūs, europiečiai, prisiperkat plastmasės,
bet net nežinot, iš kur ji pas jus atplaukia. Po tiek metų
šitam vandenyne žinau viską, kas ką gamina, kas ką perka.
Žinau, kad jūs beveik nieko nebegaminat. O kur tu čia?
A, Karakorumo kalnai. Graži nuotrauka. Atrodei visai kitaip.
Batai tie patys, bet blizga. O koks čia prietaisas? Niekad
nebuvau kalnuose. Tai tu vedei visą šitą ekspediciją? Nebloga
kompanija. O kur jie visi dabar? Šitoj nuotraukoj beveik
nieko nesimato, vien pūga. A, čia kažkieno pirštinė... Kas
dabar? Ahmed, žiūrėk, verkia. Įpilk jam dar vyno, greičiau.
Užteks, nebelįskim į praeitį. Reinhold, sudaužkim,
nesigraudink. Nu, baik jau. Žiūrėk, čia jūrų dramblys, kaip
ruonis tik su straubliu. Garantuoju, kad tokio dar nebuvai
matęs. O spėk, kas čia? Ungurys pelikanas! Ahmed, patvirtink,
esam tokį matę savo akimis. Jo burna didesnė už kūną,
gali bet ką praryt. Tada slėpsis pačiam dugne, kol suvirškins.
O čia Madagaskaro krantas. Net uoste ganosi karvės. Kada
nors ten nuplauksim. Madagaskare žmonės galvoja, kad
ateitis ateina ne iš priekio, o iš užpakalio. Todėl neverta nieko
nei laukti, nei prognozuoti. Net parduotuvės užsako naujas
prekes tik tada, kai lentynos visai tuščios.
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*		 Šita moteris turėtų ramiai laukti namuose, ir ji namuose, bet tikrai ne ramiai
laukia. Ji daužo indus, mėto daiktus ant grindų. Mes viską matome pro langą
iš lauko pusės. (Lauke tamsu.) Galėtume prieiti dar arčiau pažiūrėti, bet ta moteris
tokia įsiutus, kad pažiūrėti iš arčiau nesinori, gal vėliau. Jos plaukai pasišiaušę,
įsielektrinę. Nuo tokio įsiūčio ji visam laikui sukietės, jos pečių raumenys ir kaklas
nebeatsipalaiduos, rankų pirštai nebeišsities. Gerai, kad ji neatsisuka į mūsų
pusę, gerai, kad ji dar nesugalvojo išdaužti lango. Laidai prijungti prie kitų laidų,
vamzdžiai prijungti prie kitų vamzdžių, o šita moteris neprijungta prie nieko.
Net laukiniai žvėrys prijungti prie maisto ir vandens. Gal jai net ir to daugiau
nebereikės, gal ji nebeieškos nei maisto, nei atsigerti.

INTERVIU
B: Nuobodus šitas tavo klausimas.
A: Bet tai gal vis tiek atsakykit.
B: Nu tai kad nėr čia ką atsakinėt. Tu pats kaip atsakymas.
A: Kuria prasme?
B: Kuria prasme?
A: Tai aš čia jūsų klausiu.
B: Tai aš čia jūsų klausiu.
A: Tai jūs dabar viską kartosit, ką aš sakau?
B: Tai jūs dabar viską kartosit, ką aš sakau?
A: Na, kaip norit. Šiaip nejuokinga visai.
B: Na, kaip norit. Šiaip nejuokinga visai.
A: Tai gal padarom pertrauką?
B: Tai gal padarom pertrauką?
(...)
B: Nu tai kur ten tie tavo klausimai?
A: Tai jau galim normaliai kalbėtis?
B: Galim galim. Klausk, kitaip iki Kalėdų čia nebaigsim.
A: Kaip jūs įtikinat žmones, atėjusius į jūsų paskaitas,
kad tai, ką jūs sakot, yra tiesa?
B: Aš nieko neįtikinėju. Jie prieš ateidami jau būna
patikėję visokiais dalykais. Aš kaip tik jiems sakau,
mažiau tikėkit viskuo, net jei aš ką nors sakau, nebūtina
tikėt. Bet čia taip jau yra, daug kas to neįvertina.
A: Tai jūs nesakot, kad va, čia tiesa?
B: Aišku, kad nesakau. Visai neįdomu būtų. Man jau ir
taip dažnai su tom paskaitom atsibosta. Reikia vis prisigalvot
ko nors, kad pasilinksmint biškį.
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A: Kaip tai?
B: Nu, pavyzdžiui, prasideda paskaita, ir aš sakau, va,
prasideda paskaita, o už pusantros valandos jūs visi čia
sėdėsit nuogi ir laikysit vieni kitus už antenų. (Juokiasi.)
A: Kaip tai?
B: Žiūriu, kokios reakcijos, kokia kambario temperatūra,
taip sakant. Šituos dalykus greit gali pajaust ir pareguliuot.
Jei labai nustemba, pajuokauju, atpalaiduoju biškį.
A: O neatsistoja ir neišeina žmonės?
B: Niekad neišeina. O tu, manai, išeitum?
A: Nežinau.
B: Aš tai žinau.
A: O ar jūs pats tikit tuo, ką sakot kitiems?
B: Ot klausinėtojas. O tu tiki reinkarnacija?
A: Tikriausiai ne.
B: Nu va, tu netiki, o mano teta mirdama persikūnijo į
mano šunį. Ir dar tyčia turbūt.
A: Iš kur jūs žinot?
B: Nes tą pačią dieną, kai teta mirė, šuo pradėjo
dvigubai daugiau ėst. O teta mėgdavo pavalgyt kaip
reikiant. Kai jau paguldė į ligoninę į gyvenimo galą,
daktarai per taukus prie vidaus organų negalėjo prieit.
A: O kodėl jūs rimtai negalit nieko atsakyt?
B: Kad aš visiškai rimtai.
A: Tai jūs tikrai tikit reinkarnacija?
B: Suprask, čia rimtesni reikalai yra, ne viskas vien į tikiu
netikiu susiveda. Persikūnijama ne tik į gyvūnus, čia
gerokai platesnis fenomenas. Bet man įdomūs ir paprastesni
dalykai. Ką mes čia su tavim, pavyzdžiui, galėtume išbandyti?
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A: Kaip tai?
B: Tu moki dainuot?
A: Ne.
B: O šokt?
A: Irgi ne. O jūs?
B: Nelabai. Bet labai mėgstu žiūrėt, kaip kiti šoka ir
dainuoja. (Juokiasi.)
A: Na, aš jums tikrai nepadainuosiu ir nepašoksiu,
bet jei apie tai jau prakalbom, kokia yra jūsų mėgstamiausia
muzika?
B: Dabar daug klausaus, kaip vaikai groja, vunderkindai
visokie.
A: Kodėl būtent vaikai?
B: Nu tu pats pažiūrėk kada, kaip atrodo, kai stovi
kokių dešimties metų vaikas su smuiku prieš pilną salę ir
transliuoja be klaidų tai, kas prieš du šimtus metų parašyta
buvo. Ir visi salėj klauso užsimerkę, lyg tas vaikas žinotų,
ką groja, pats būtų tiesiogiai patyręs, iš kur ta muzika
ateina. Bet gi aišku, kad jis pats dar išvis nieko nespėjo patirt.
A: Tai manot, kad ir čia reinkarnacija?
B: O, žiūrėk, jau pagudraut bando! Gal ir reinkarnacija.
Bet galima ir kitaip pagalvot. Gal tiem vunderkindam visai
ir nereikia nieko patirt?
A: O tai kaip tada?
B: Įdomu būtų, jeigu didžioji visos informacijos dalis per
mus keliauja kaip per laidininkus. Mes ją transliuojam,
bet patys nesuprantam. Kažką pajuntam, kartais net visai
stipriai pajuntam, bet nesuprantam.
A: Nežinau, kaip čia…
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B: Tai gal tau ir nereik žinot. Turi dar kokių nors
klausimų ar jau viskas?
A: Norėčiau dar prie jūsų paskaitų sugrįžt. Tai čia tikrai
tiesa, kad tose paskaitose žmonės nuogai nusirengia?
B: Ir ne tik. O kas jau čia tokio?
A: Nežinau net. O kam to reikia?
B: Tai negi visą laiką vien šnekėt galima? Be to, iš
džiaugsmo ir meilės ten viskas, ne dėl kokių nors kitų
sumetimų.
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DĖSTYTOJAS
Kai studijavau bakalaurą, buvo toks vienas senas dėstytojas,
pirmam kurse man dėstė antikos filosofiją. Turbūt
nuobodžiausios paskaitos iš visų. Bet per studentų gandų
radiją visi žinojo, kad jis vienu metu buvo tapęs benamiu ir
kad jį ištraukė tik jaunas filosofijos fakulteto dekanas,
kurį šiaip visi studentai labai mėgo. Ėjo gandas, kad tą dėstytoją
prieš kelerius metus buvo atleidę, kai keitėsi valdžia, ir jis
niekur nerado darbo, ir per metus baigė visas savo santaupas,
prarado butą ir visiškai sunykęs, su vienu švarku ir portfeliu,
slapstėsi kažkur gatvėse. Ir kad tik kažkaip atsitiktinai jį
tada sutiko tas jaunas dekanas ir suprato, kad tas senis visai
neturi artimųjų ir bijo, ir tikrai taip neišgyvens. Tada įdarbino
jį savo fakultete, paskyrė dėstyt antikos filosofiją. Atsimenu,
kaip per paskaitas žiūrėdavau į jį ir bandydavau įsivaizduot,
kaip jis dabar gyvena. Įsivaizdavau, kad jis nieko nebegalvoja,
su niekuo nebendrauja, ateina tik į paskaitas, nueina į
parduotuvę ir tada sėdi ant lovos krašto kokiam nors vieno
kambario bute ir žiūri į niekur. Įsivaizdavau dar, kad jis
kažkaip suskilinėjęs iš vidaus kaip siena po sprogimo bangos.
Kad jis visiškai vienas, gyvena kaip atsiskyrėlis, tik tarp
žmonių. Galvodavau, kad jis tiesiog stengiasi išgyventi, kad
visas jo darbas ir buitis vien tik apie išgyvenimą, kad dabar jau
jis tikrai neina pasivaikščioti į gatves savo malonumui.
Žiūrėdavau į jo delnus ir plaukus, visada steriliai švarius.
Bet jis dar turėjo šunį, pasirodo. Tik vėliau sužinojau,
kai pats dekanas papasakojo. Kažkokį juodą, panašų į
labradorą, bet ne veislinį.
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Tai va, vieną labai šiltą pavasario popietę išbėgau pabėgioti
parke prie upės. Čia jau daug vėliau, jau seniai buvau baigęs
studijas. Bėgdamas išgirdau sirenas už nugaros, pėsčiųjų
taku bandė pralįsti greitoji. Pamačiau, kad ji sustojo už kelių
šimtų metrų. Aišku, nubėgau pažiūrėt, kas ten atsitiko,
ir žiūriu, kad tas mano senas dėstytojas guli. Paklausiau
felčerės, ar jis negyvas, bet ir pats mačiau, kad nebegyvas.
Pasikalbėjom truputį su ta felčere ir vairuotoju, sakė,
tikriausiai širdis sustojo ir mirė vietoj. Kas dabar bus,
paklausiau, ką darysit su kūnu. Nieko, sako, greitoji nieko
negali daryt, turi sulaukt policijos, užregistruot įvykį, o tada
atvažiuoja kita tarnyba, kuri negyvus surenka. O šalia tas
neveislinis labradoras ramiai tupi. Ką su tuo šunim darys,
paklausiau. Ne mūsų reikalas šunys, sako, irgi kokia nors
tarnyba turės jį pasiimti. Mačiau, kad jie tyčia neskuba nieko
daryti, tupi sau ramiai kartu su šunim prie kūno ir šildosi
saulėje. Pirmą kartą taip mačiau mirusį žmogų, ne
pašarvotą, čia visai ne tas pats, o ką tik mirusį. Atrodė,
kad nieko neatsitiko.
Po kažkiek laiko pamačiau jauną porelę su tuo šunim
vaikštančią. Iš prieglaudos pasiėmėt šunį, paklausiau. Aha,
sako, iš ko atspėjai.
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TIK NORĖJAU PASAKYT
Kad jau kažkelintą dieną esu užstrigęs tam pačiam bare.
Ar gal čia naktinis klubas, sunku pasakyt. Spėju, kad apie
šitą vietą paskutinį kartą kas nors parašė kelionių gide
1998 m. ir nuo to laiko čia lankosi tie patys keliaujantys
suomių verslininkai ir keli vietiniai. Gal kažkada čia buvo
striptizo klubas. Daug juodų ir raudonų baldų. Savininkas
vis bando pareguliuoti šviesą, pritemdo, po to vėl atsuka,
kaip buvo. Visi atrodo pervargę. Čia jums viršininkas
liepė su kostiumais ir kaukėm apsirengus dirbt ar pačios
sugalvojot, klausiu merginos už baro. Aišku, kad ne pačios,
atsako. O suomiai, būna, kad kabinėjasi, dar klausiu.
Nežinau, neseniai čia dirbu, sako. Tos kaukės atrodo kaip
pakietinti moteriški apatiniai išpjautom angom akims,
taip pagalvoju, bet nepasakau garsiai. Bus šiandien kokia
nors vakaro programa, paklausiu. Ne, bet visam šampanui
šiandien nuolaida, sako. Norėčiau geriau būt dabar kur
nors kitur, kažkaip savaime pasisako. Ką, paklausia mergina.
Nieko, sakau, nu tai man vieną taurę paprastesnio kokio.
Po tos taurės jau sėdžiu prie staliuko su vienu užsukusiu
išgerti prancūzu, kuris pasakoja apie žirgų prekybą. Dabar
labai retai kas perka visą lenktyninį žirgą, pasakoja, netgi
tie, kas galėtų, neperka. Dabar perka žirgo akcijas, taip
labiau apsimoka, nes dar reikia mokėt už dresavimą, draudimą,
varžybų starto mokesčius ir taip toliau. Rodo man visokių
žirgų nuotraukas telefone. Gabriel, sakau jam, geriau
papasakok ką nors kita, pavyzdžiui, apie savo šeimą, ką tavo
tėvai dabar veikia. Abu tėvai mirę, bet turiu vyresnę sesę,
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kuri prižiūri jų fermą pietuose. Ji tikra kaimietė, niekur
nebuvo išvažiavus, prasėdi visus vakarus verandoj, laukia
kol kas nors prieis pasikalbėt. Aš pats niekad nenorėjau
tokio gyvenimo, bet dabar vis dažniau apie ją pagalvoju.
Kai kas nors ateina aplankyt, ji išneša sūrio ir vietinio
vyno, ten oras ne toks kaip čia, labai gražūs vakarai. Visko
jai ten užtenka.
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SIGIS
Daugumai jiems geriau sėdėt virtuvėse po halogeninėm
lempom ir nieko nesuprast kas vyksta. Bet su energija taip
yra jos gali būti per mažai bet gali būti ir per daug reikia
labai atsargiai. Esu buvęs specialiuose tantrinės jogos
susirinkimuose Klaipėdoje organizavo kur tikslas buvo vien
padidinti energijos kiekį. Yra speciali meditacija judesiai
stovėsena tiesiai ištiesus rankas kelias valandas be garso kur
jau atrodo kad viskas kad daugiau nebegali pečiai dega
iš skausmo. Po to valandom kvėpavimo pratimai mantros
viskas grupėj vyksta visą dieną savaitę užsiėmimai. Sugrįžęs
negali nusėdėti tiek energijos negali miegot negali nieko
daryt man per daug kam tiek reikia. Yra žmonių kurie dar
labiau pažengę esu girdėjęs kad moteris pati išsigydė
tuberkuliozę realiai išmoko nekvėpuot apkrėstu plaučiu ir
pagijo nes tuberkuliozės bakterijos nebegavo deguonies
ir išnyko. Pagalvok koks turi būti lygis kad galėtum vienu
plaučiu nekvėpuot kokius turi turėt brėžinius kad jaustum
deguonies srautus galėtum paskirstyt kur kiek oro eina
čia jau visai kita anatomija taip kaip mes dabar sėdim ir
kalbam nieko nepadarysi turi būti kitos technologijos.
Matai mąstymas realiai apskritai siaurina energijos galimybes.
Pagalvok kaip gyvūnai ir augalai jaučia puses ir kryptis
ane kaip jaučia temperatūros pasikeitimus atskiria kur
geras kur blogas maistas kur pavojinga. Jie atskiria jų toks
mąstymas bet kuris tiesiogiai yra pajungtas su aplinka
jų pačių kūnai taip išvystyti kad galėtų į tuos skirtumus
reaguot. O dabar galvoja visi kad tipo jauti atstumus kiek
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laiko praėjo kas blogai kas gerai yra dėl to kad mąstymas
veikia konceptai. Bet taip nėra net dabar visi tie dalykai
pagrįsti tuo kad jie iš kūno eina supranti. Manai jeigu
dabar šitam kambary kitaip būtų baldai sustatyti jeigu būtų
langai uždengti mes patys taip pat kalbėtume. Aišku taip
sunku pasakyt kas būtų jei būtų bet kažkas tikrai pasikeistų
pakeisk lemputes perdėliok baldus ir jau nebegalėtume
tęst nuo ten kur buvom. Dėl to sakau čia ne nesąmonės čia
nėra daug skirtumo nuo augalų pavyzdžiui. Energija kai
juda juda visada su tikslu su kokiu nors reikalu nėra taip
kad būtų šiaip koks nors kūnas ar daiktas o po to galvotum
ką su juo daryt. Reikia su šita informacija mokėt elgtis.
Šiaip ir kalboj yra šitie dalykai užregistruoti kalba pasidaro
iš daug konkrečių situacijų per laiką galima sakyt kad
kalba žodžiai yra visokių išspręstų reikalų schemos. Kodėl
manai lokiai miškuose atsistoję žymi savo teritorijas nagais
kodėl bando pasistiebti kiek tik išeina kad kuo aukščiau
ant medžių kamienų įbrėžimus savo paliktų. Tam kad kiti
lokiai iškart pamatytų kas tam pažymėtam plote aukščiausias
ir stipriausias ir užtektų vien nago įbrėžimo susitart kad
nereikėtų kailių plėšytis. Bet nesuprask neteisingai ane
aš nesakau kad mąstymas neturi jokio panaudojimo. Kad
išgyventum reikia viskuo naudotis kuo tik išeina kalba
ne kalba čia jau antroj vietoj klausimas. Dabar mano jėgos
ir lankstumas yra grįžę į tokią formą kad aš kaip vaikas
galiu iš stovėsenos atbulinį salto padaryt.
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*		 Visi gyvūnai pasislėpę už akmens keičiasi kostiumais ir bando atgaut kvapą.

CONVERSAZIONE
„Bet tik aš galvojau, kad jūs moteris būsit.“
„Kodėl būtinai moteris?“
„Nu nes tas forumas tai moterims skirtas.“
„Ne tik moterims, visi jį skaito.“
„Galvojau, tik moterys.“
„Ne ne, tikrai visi, tik iš slapyvardžių dažnai sunku suprast.“
„Na net nežinau, kaip čia. Matot, aš gi šeimą turiu ir...“
„Bet taigi čia ne pasimatymas, koks skirtumas.
Susirašėm, kad pasišnekėt ramiai prie arbatos, ir viskas.“
„...“
„Ar su vyru apie gyvenimą negalima pasišnekėt?“
„Nu galima, aišku.“
„Tai ir pasišnekam. Aš tuoj paimsiu ko nors atsigert.
Jums arbatos ar geriau kavos?“
„Arbatos. Ir ne tonizuojančios kokios, šiandien jau per
daug kavos išgėriau.“
„Aš irgi arbatos galvoju pasiimt. Jei daugiau nei dvi
kavas per dieną išgeriu, pradedu kratytis.“
„Oi aš tai daugiau išgeriu, mažiausiai penkias per dieną.“
„Aš jeigu penkias išgerčiau, tai užsilenkčiau.“
„Man tai visai nieko.“
„O prie arbatos gal kokį pyragaitį?“
„Kad ačiū, gal nereikia.“
„Kodėl nereikia? Jeigu pamatysiu kokį labai gerą, tai
paimsiu, pasidalinsim blogiausiu atveju.“
„Nu gerai tada.“
„...“
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„O kaip jūs tą forumą radot? Kodėl susidomėjot?“
„Tai kaip visi turbūt. Nors aš ten ne viską skaitau, man
gal įdomiausios tos diskusijos apie gyvenimo pokyčius.“
„O kas jum ten įdomu?“
„Nu man įdomu, kas atsitinka, kai žmonės nusprendžia
ką nors iš esmės pakeisti savo gyvenime. Net nežinau,
kaip pasakyt. Nu, pavyzdžiui, kartais atrodo, kad kai kas
nors prisiplanuoja viską pakeist, kaip tik tada niekas ir
nepasikeičia. O kitais kartais gal visokie pokyčiai įvyksta,
bet nebūtinai kas nors pastebi.“
„Aha.“
„Jūs ten, atsimenu, kažką apie išvažiavimą rašėt.
Pavyzdžiui, kai žmonės viską meta ir išvažiuoja į kitą pasaulio
kraštą, ar tada kas nors iš tikro pasikeičia?“
„O kaip jūs pats manot?“
„Sakykit man tu, kam čia tą formalumą palaikyt.“
„Tai kad jūs man pats pradėjot jūs sakyt.“
„Tai tada nuo dabar lygiosios, abu sakom tu.“
„Gerai.“
„...“
„Tai kur jūs ten baigėt?“
„Ai net nežinau iš tikro. Nežinau, ar turiu čia ką gudraus
pasakyt. Iš savo patirties labiau galvoju, kad kuo tiksliau
ką nors įsivaizduoji, tuo nepanašiau viskas iš tikro atsitinka.“
„O galima jūsų paklaust?“
„Tavęs.“
„Oi, taip, tavęs.“
„Aišku, galima.“
„Ką tu gyvenime veiki?“
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„Ką dirbu?“
„Nu taip.“
„Rašytojas.“
„Rašytojas?“
„Nu toks pusiau rašytojas. Rašau dabar pirmą knygą.“
„Apie ką ta knyga?“
„Sunku papasakot tiksliai. Tokių trumpų apsakymų
rinkinys ten. Nors iš tikro ne visai apsakymų, gal daugiau
ištraukų.“
„...“
„Beveik visi tekstai ten tokie autobiografiniai, apie
ką nors, kas man iš tikro atsitiko, arba sutiktų žmonių
pasakojimai, bet nežinau, ar taip iš šono kam nors
pasirodys. Daug ten visokių keistų detalių. Nežinau.“
„Tai kokį nors pavyzdį papasakok, apie ką ten.“
„Nu pavyzdžiui, yra viena istorija apie tai, kaip voverė
spaustuvėj geria kavą.“
„Voverė?“
„Nu jo, bet kai taip pasakau, tai kvailai skamba, aišku.
Arba dar yra vienas tekstas apie tai, kaip aš susitinku su
Tolstojum.“
„Nu įdomu.“
„...“
„O tai apie mūsų šitą susitikimą irgi ką nors parašysi?“
„Nežinau, gal. Jeigu ką nors įdomaus prišnekėsim, tai gal
ir parašysiu.“
„Hm.“
„O tu būtum prieš?“
„Nežinau net.“
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„Aš tai nebūčiau prieš tavo vietoj. Be to, dar neaišku, ar
ta knyga išvis kada nors išeis.“
„Aš tai žinok nelabai daug skaitau, prisipažinsiu.
Kažkaip neprisiverčiu. Mano sūnus užtat daug skaito labai.
Ir gitara groja.“
„Rimtai? Ką groja?“
„Nežinau, kaip ten vadinasi. Su grupe jie repetuoja.“
„Galėčiau jam padovanot gerą elektrinę gitarą. Jau daug
metų pas mane namie guli, vis galvoju į skelbimus įdėt, bet
neprisiruošiu.“
„Tai kad jis ten turi kažkokią.“
„Bet ta, kur aš turiu, tai tikrai labai gera, kažkada
Prancūzijoj nusipirkau, kai pats grojau. Man visai negaila
būtų padovanot.“
„Nu tai ačiū, gal tada pasiūlysiu jam.“
„Tai nėr už ką.“
„...“
„O ką tu pati dirbi?“
„Personalo vadybininkė.“
„Kažkokioj įmonėj?“
„Taip, logistikos kompanijoj.“
„Įdomus darbas?“
„Iš tiesų tai visai nieko, su labai įvairiais žmonėm
pabendraut gaunu, nuo sandėlininkų ir vairų, iki vadovų.“
„O vairai tai čia vairuotojai? Toks žargonas?“
„Nu taip, furistai.“
„O kaip su jais bendraujasi? Kokie ten žmonės dirba?“
„Visokių vairų būna. Bet šiaip tai gana sudėtingas
darbas, ne visi gali jį dirbti. Ne tik vairuot reikia, turi
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sugebėt kroviniu rūpintis, su muitinėm tvarkytis, užsienyje
susikalbėt. Būna ir labai gudrių žmonių, ypač tie kur į
Rusiją važinėja.“
„Kodėl tie, kur į Rusiją?“
„Nes ten sieną pravažiuot dažnai sunku būna, turi
mokėt susitart.“
„Hm, įdomu.“
„...“
„Gal dar arbatos? Aš vis dėlto pasiimsiu kavos, kažkaip
užsinorėjau.“
„Ai nu gerai, tada ir man kavos vieną.“
„Su kuo nors?“
„Oi ne ne, ačiū, gana jau.“
„Nu gerai. (...) Bet tai tu, atsimenu, forume rašei, kad
buvo ir sunkumų darbe, kad ten sunku išbūt buvo.“
„Gal aš ten per smarkiai viską parašiau, nebuvo jokios
tragedijos iš tikro.“
„Tiesiog kažkas užėjo?“
„Nu taip, iš pradžių toks jausmas vis užeidavo, kad
žiūriu į save lyg iš šono, kad kaip ne savo kūne esu, o kažkur
šalia, ir žiūriu, kaip be manęs viskas vyksta. Man atrodo,
visiems taip kartais būna, tas jausmas.“
„Aha, man atrodo, žinau, apie ką tu kalbi.“
„Nu tai va, ir tas jausmas kažkodėl vis dažniau ir
dažniau užeidavo. Ir dabar dar kartais būna, bet tada
beveik nuolatos taip jausdavausi, kaip nesava. Ir su tuo tokia
apatija atėjo, atrodo, kad aš ir nenoriu savo kailyje būt,
noriu geriau iš tolo į viską žiūrėt arba išvis kur nors dingt.“
„Aha.“
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„Tai tada, kai rašiau į forumą, norėjau pasiklaust, ar ir
kitoms yra taip buvę, nes kažkaip baisu buvo, atrodė,
kad man nieks neberūpi, nei kas darbe bus, nei ką vaikas
padarys. Viskas vienodai.“
„Ir po to kažkas pasikeitė savaime?“
„Net nežinau. Sunku tą jausmą papasakot, nes baisu
buvo, bet kažkaip ir gera irgi.“
„Rimtai?“
„Nu taip, nes atrodė, kad jei aš va taip imsiu ir sustosiu
vietoj, nieko nebedarysiu, tai viskas ir toliau savaime
vyks. Kad man visai ir nereikia nieko norėt, jaust arba net
stengtis, kad galiu imt ir atsikabint taip nuo visko, kaip
koks oro balionas. Tik stebėt.“
„Mhm.“
„Ir pagalvojau tada, kad reikia taip ir padaryt.“
„Ką padaryt, atsikabint?“
„Taip.“
„Ir ką tada darei?“
„Nu taip keistai viskas gavosi. Paskambinau vieną dieną
į darbą ir pasakiau, kad sūnus staiga susirgo ir negalėsiu
ateit, nors jis jau mokykloj buvo iš tikro. Ir tada išėjau iš
namų kur akys veda.“
„...“
„Atėjau taip beklaidžiodama iki traukinių stoties,
nusipirkau vandens ir atsisėdau į kažkokį vagoną.“
„Nepažiūrėjus, kur važiuoja?“
„Nu ne.“
„Ir kur nuvežė?“
„Į Šiaulius. Dar baudą teko susimokėt, nes bilieto neturėjau.“
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„Aha.“
„Bet visai negaila buvo. Sėdėjau sau traukiny prie lango,
dairiausi.“
„Ir tada išlipai Šiauliuose?“
„Aha. Pravaikščiojau ten kelias valandas, nuėjau prie
ežero, kuris ten visai centre, tada nusipirkau pavalgyt ir
grįžau į stotį.“
„Negalvojai pasilikt Šiauliuose?“
„Ne, ką aš ten veikčiau?“
„Nežinau.“
„...“
„Galvoju, ką aš tavo vietoj bučiau daręs.“
„Ką būtum daręs?“
„Būčiau pabandęs Šiauliuose kur nors įsidarbint.“
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