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JURGIS BALTRUŠAITIS

B A L A D Ė

Kai po dienos aitrų ir vaido
Rimtis pasklinda ir tyla,
Neregimas po žemę braido
Būties šventovės vaidila.

Jo delnas visą gyvį lyti
Ir tą, ką tu širdy slepi,
Todėl žibutė tyruos švyti
Ir todrin rožė taip kvapi.

Kur vargo sluogas žmogų trikdo,
Ten jis, kaip brolis sumanus
Šios žemės sopes slaugo, migdo
Ir sargina žmogaus sapnus.

Mįslingos rankos būtį glaudžia,
Ir vėl diena širdims lengva,
Kai Tėvo prieglobstyje snaudžia
Sunki paklydėlio galva.

                      Varpai-1944

„VARPŲ“ SVETAINĖ

Nors praėjo daug metų, taip ir 
norisi kreiptis: „Redaktoriau“. Matyt, 
kitaip ir nebebus. Anuomet nepavyko 
prikalbinti tapti varpininku, bandau 
tai daryti dabar, vildamasis, kad 
bus lengviau tam surasti laiko nei 
baigiantis buvusiam amžiui.

Daug kas iš tų dienų įsiminė, ne tik 
dienraščio vyriausiojo redaktoriaus 
skubėjimas iš redakcijos į Seimą ir 
atgal. Visų pirma, Jūsų mokėjimas 
bet kurioje situacijoje išlikti ramiu 
ir taktišku. Ypatingai nuteikdavo 
ir vieną ar kitą kolegą pagiriantys 
žodžiai: „Kalbėkit, kalbėkit, jūsų labai 

graži, taisyklinga lietuviška kalba“. 
Būta ir kitokių situacijų, viena jų 
susijusi su Kauno skyriaus atidarymu 
ir Jūsų pavaduotoju K. P., kuris 
išgėręs nutarė surengti „pasitarimą“. 
Atsisakius jame dalyvauti ir Jūsų lyg 
tarp kitko paklausus, kaip reaguoti 
į neužtarnautus priekaištus, atsakėt 
labai smagiai: „Duok į snukį“. 
Žinoma, tokiu patarimu nepa-
sinaudojau, tačiau dar sykį įsitikinau, 
kad Šaltenis iš tų, kuriais galima 
pasitikėti.

Taigi ir pirmasis klausimas su-
sijęs su „Lietuvos aidu“. Kokius 
atsiminimus paliko su dienraščiu 
susiję metai? Ar neskauda širdies, 
kad vėlesniais laikais kitiems redak-
toriams nepavyko šio laikraščio 
išlaikyti tame lygyje, kuriame jis buvo 
Jums vadovaujant, – kai redakcijoje 
ir dienraščio puslapiuose pastoviai 
matydavai žymiausius mūsų ra-
šytojus, kai skaitytojai to leidinio 
laukdavo, žinodami, kad jis nenuvils?

Buvau gerokai naivus, sąžiningas  
Lietuvos Atgimimo kareivis, darbinis 
arklys. Kur reikėjo, kur priprašydavo, 
ten ėjau. Juokinga prisimint, bet net 
ūkininkų sąjungą dalyvavau kuriant  
(kolchozų pirmininkai  šaipėsi, viešai 
aiškino, kad visi  ūkininkai girtuokliai 
ir nevaisingi, gąsdino,  jog, jei sugrius  
kolchozai, bus badas). Kūriau laisvą 
spaudą, „Šiaurės Atėnus“, rašinėjau  
Seime visokius valstybės dokumentus, 
važinėdavau naktimis po pasienį, kai  
prasidėjo   gaisrai ir mūsų pasieniečių   
apšaudymai ir t. t. Kviečiamas į „Lie-

„TIK SIELOS 
TYLOJE GALI 
NUGALĄSTI 
SAVO JUTIMUS“, -

sako prozininkas ir dramaturgas, 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 
signataras  SAULIUS ŠALTENIS
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tuvos aidą“ ilgai muisčiausi, nors ėjo 
į namus įkyrios delegacijos, įtikinėjo, 
prašė, ramino, kol užkrovė tą, kaip 
paskui greitai paaiškėjo, į skolas nuva-
rytą laikraštį. Žinoma, man  kėlė daug 
sentimentų, kad Petras Klimas buvo 
pirmasis „Lietuvos aido” redaktorius, 
kad laikraštis paskelbė Lietuvos Ne-
priklausomybės Aktą. Žinoma, laks-
tydamas iš Seimo į redakciją ir atgal, 
šokinėdamas kaip zuikis ant karštos 
keptuvės, stengiausi būti visados nu-
siskutęs ir pasitempęs lyg koks kari-
ninkas, laivo kapitonas, – kas  daugiau 
belieka, kai reikalai prasti, kai laivas 
nuolat skęsta.Labai gailiuosi, kad per 
ilgai  gyvenau tokį sielą džiovinantį 
gyvenimą. Gyvenimą be džiaugsmo, 
apvaginėdamas, skriausdamas šeimą, 
mažai matydamas vaikus, pagaliau ir 
savo sveikatą griaudamas.

Daugybei žmonių ambicinga karje-
ra, aukštesnė padėtis ir visokios parei-
gos gal teikia  džiaugsmą, yra gyveni-
mo variklis. Iš prigimties  esu ne viešu-
mos, o šešėlio, ramybės, šeimos žmo-
gus.Gili ironija, kad dažnai negauni tų 
dalykų, apie kuriuos svajoji, o likimas 
nudrebia tau tai, kas kitiems gal atrodo 
šitokia garbė ar dideli pasiekimai. 

Užsibuvęs po nepriklausomybės 
atkovojimo visuomeniniam gyvenime 
tarytum  pakliuvau į spąstus.Tą laiką 
prisimenu kaip varginančią, savotiš-
ką  baudžiavą, visišką laisvės ir savęs 
praradimą, metus, pilnus  keisčiausių 
stambių ar smulkių nesusipratimų. 
Kai dirbau  ministru,  visados  būda-
vo nejauku, kad mane vežioja senyvas 

malonus vairuotojas, kad jis laukia iki 
išnaktų  mašinoje, kol tu posėdžiauji ar 
kitais mažai prasmingais dalykais turi 
užsiiminėti .Jis man tiesiai sakė: žinau, 
kad jūs galit ir pėsčias pareiti, bet, jei 
aš jūsų nevežiosiu, neteksiu darbo – ir 
taip jau  stengiasi  mane išgrūsti į pen-
siją. Gal tai smulkmena, bet  kai tų  ne 
tavo smulkmenų per daug, ilgesingai 
imi žiūrėti į gerves danguje. Juk visą 
gyvenimą buvau įpratęs  bėgioti su 
sportbačiais, greitai judėti, net  laiptais  
nelipdamas, o šokinėdamas. Pasirodo, 
negalima šokinėti, nesolidu, nufilmavo 
ir  parodė. Ir kaklaraištį turėjau  nešio-
ti. Nesakau, kad jis smaugė kaip kilpa, 
bet  taip ir  neišmokau ir nebeišmok-
siu  raišioti kaklaraiščių mazgus. Mane 
išblaivė, nupūtė visus Atgimimo  sapnų 
likučius viena aštri, šaiži ponia. Sėdė-
jom  Seime  gerokai po vidurnakčio, 
posėdžiavom pervargę, nepamenu, ką 
svarstėm, matyt, kažkas kažką  dalino-
si nepasidalino, aiškinosi, intrigavo, tik 
aš nieko nesupratau, pragydau, kažko 
naiviai paklausiau, tai poniai neatlaikė 
nervai ir ji staiga  suklykė: „Užteks, 
nusibodo tie Šaltenio idealizmai…“. 
Ji kažkodėl  pavartojo tokį tarpusavio 
kalbose nenaudojamą aukštą, tokį  ap-
dulkėjusį, senamadišką, gremėzdišką 
kaip prieškarinė Smetonos laikų 
etažerė ar bufetas žodį. Staiga visiškai 
sutrikau ir susigėdau. Ir taip gūdžią 
Seimo naktį  tą  akimirką man baigėsi 
Sąjūdis, Atgimimas, pamačiau staiga, 
koks esu  juokingas, gailus ir kvailas, 
kai kiti  viską supranta be žodžių, – 
kad jau pasikeitė laikas (klimatui pa-

kitus, išmirė juk  visokie mamutai, el-
niai ar smulkesni  sutvėrimai), kad jau 
kitos paskatos  veda  naujus  žmones 
į politiką. Girdėjau, kaip  kartą tiesiai 
vienas klausė: ateinu į politiką, bet ar 
atiduosit, kai laimėsit rinkimus, man 
tą savartyną?

Revoliucija visados išplauna dau-
gybę šiukšlių.

Šiukšlynas yra visų revoliucijų pa-
baiga. Šiukšlynas yra puiki atvira vieta 
pagaliau apsidairyt į tolimus padūma-
vusius, akis ėdančius  šiukšlinus hori-
zontus ir sugrįžt namo, į save.

Sauliaus Šaltenio pavardę pirmą-
syk įsidėmėjau po publikacijos „Ne-
mune“. Kažkodėl pamenu ir šalia 
labai suintrigavusios prozos išspaus-
dintą autoriaus fotografiją kareiviška 
uniforma, bet ne portretą ir ne valdiš-
ką nuotrauką. Ar tarnyba tarybinėje 
armijoje intelektualų šeimoje išaugu-
siam ne itin stiprios sveikatos jaunuo-
liui nebuvo pragaru?

Iš universiteto atsidūriau kariuome-
nėje, buvusiose lietuviškose Prūsijos 
žemėse netoli nuo Kristijono Donelai-
čio parapijos, Gumbinėje, dabartinia-
me  gorod Gusev, v/č 14322. Sendamas 
esu visiškai laisvas ir galiu kalbėti tie-
siai: ta nyki sovietų kariuomenė  man 
davė  daugiau nei Vilniaus Vinco Kap-
suko vardo Darbo raudonosios vėlia-
vos universitetas. Ten, kariuomenėje, 
aš gal vieną  svarbiausių savo gyveni-
mo atradimų patyriau – gerokai nuva-
rytas, praradęs gyvenimo džiaugsmą, 
gulėjau sargybinėje užsiklojęs galvą 

miline, nes kartais žiurkės per gultus ir 
kareivius lakstydavo, ir staiga šviesu po 
miline pasidarė: supratau, lyg žybtelė-
jus  nušvito, kad jie man nieko negali 
padaryti. Cha, nebent užmušt daugių 
daugiausia, ir daugiau nieko! Man – tai 
tam, kas mano viduje. Matyt, lyg staiga 
atradau  savo sielą, nors tokio žodžio 
tada neištariau. Žinoma, aš visados 
turėjau sielą, bet po to atradimo gero-
kai  pasikeitė mano gyvenimas, galėjau  
net išsimiegoti, o ne vien darbuotis, 
tualetus ar ilgus koridorius kas antrą  
dieną šveisti iki ketvirtos ryto. Niekas  
jau daugiau nebebandė manęs per-
laužti, atvirkščiai – lyg kokiu savotišku 
lyderiu tapau. 

Betgi mane pralinksminot: iš kur 
ištraukėt, kad buvau ne itin stiprios 
sveikatos jaunuolis? Taip, vaikystėje 
buvo neaišku, ar išgyvensiu, ilgai li-
goninėj  merdėjau, lyg iš konclagerio 
paleistas turėjau sustiprėti, iš naujo 
išmokti net vaikščioti. Bet juk paskui 
buvau net  kažkoks Utenos rajono bar-
jerinio bėgimo čempionas. Bėgiojau 
visą gyvenimą, kol senstant, aukštai 
staiga pašokus, nutrūko kažkokie 
raiščiai. Dabar daugiau vaikštau, kas-
dien nueinu miškais lyg kokia katedra 
su pušų kamienų kolonomis dvidešimt 
kilometrų. Neperseniausiai išoperuo-
tas atsibudau po narkozės – nuobodu, 
aplink vien  išpjaustyti, kaprizingi  li-
goniai, kankinantys mane pasakoji-
mais, kaip gerai buvo anksčiau, koks 
kolchozo pirmininkas  buvo geras – 
davė lentų nameliui pasistatyti…   At-
sikėliau ir su visokiais  sukištais į kūną 
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vamzdeliais, palengva per naktį  iki 
ryto nuėjau užsibrėžtus dešimt kilo-
metrų.  

Kariuomenėje man patikdavo kas-
ti apkasus. Nukasus viršutinį, rusiškąjį 
šiukšliną žemės sluoksnį, prasiskverbus 
gilyn pro vokiškos melioracijos  kera-
minius  vamzdelius, atsiverdavo aiškiai  
baltiškas  klodas. Nežinau ar baltiškas, 
bet kariuomenėje  vertingiausios šven-
tos valandos man būdavo ir naktį 
skutant  bulves ar ramiai su automatu  
žingsniuojant palei saugomus  ginklų 
sandėlius. Juk niekas, net sovietų gyny-
bos  ministerija buvo bejėgė tau sutruk-
dyti galvoti, prisiminti K. Donelaitį ar 
išnaikintas baltų gentis.

Esu pagalvojęs, kodėl Šaltenis, 
vaikystėje maišęs arbatą vyskupo 
Antano Baranausko šaukšteliu ir per 
didžiąsias šventes sėdėjęs prie stalo, 
užtiesto vyskupo staltiese, turėjęs 
galimybę garsiųjų Kaukazo legendų 
autorių Vienuolį aplankyti kaip dėdę, 
ėmė ir parašė: „Gimiau, ačiū Dievui, 
tarybų valdžios metais“. Turbūt čia 
yra kažkokia paslaptis?

Tai jokia paslaptis, ji vadinasi pa-
tyčia, ironija. Juozas Baltušis, tada, 
berods, biografijų  leidinio komisijos  
pirmininkas, kaip šeškas, turintis  gerą 
uoslę, puikiai suuodė, kad aš šaipausi ir 
iš jo, ir iš proletarinio rašytojo Gorkio, 
rašydamas, jog  man  neteko  bėgioti 
paskui  buožių galvijus (kaip drg. Bal-
tušiui), kad manęs  nemušė balanom 
(kaip proletarinį rašytoją). „Mes sotūs, 
laimingi, šiltai aprengti...“ – juk tokia 

buvo mūsų vaikystė, štai toks išliko at-
minty  stulbinantis savo melu,  įžūlia  
begėdyste eilėraštukas iš Stalino lai-
kų. Mama išblykšdavo kaip popierius, 
pamačiusi vien gatve praeinant mili-
cininką ar stribą, ir tarp begėdiškos 
eilėraštuko prasmės ir mano mamos, 
mūsų  tikro, nykaus pokarinio gyveni-
mo atsiverdavo bauginanti praraja. 

Baltušiui užkliuvo ne tik  tas „ačiū 
Dievui“, jis irzliai kabinėjosi net prie 
Antano Vienuolio pageltusio nago.Bet 
čia aš visiškai nesišaipiau, pats prisi-
menu, kaip vaikystėje, ne kartą viešint  
A. Vienuolio namuose Anykščiuose 
ar skaitant jam savo pirmuosius  ra-
šinėlius, jis barbendavo  pageltusiu 
nagu barometrą, kuris vis rodydavo 
DIDĮ  LYTŲ. O jo nagai, kurie vaikys-
tėj man kėlė susidomėjimą, kaip tėvas 
išaiškino, buvo pageltę nuo ilgalaikio 
vaistų maišymo Maskvoje, Kaukaze ar 
Anykščiuose. Argi aš galėjau šmeižti 
A.Vienuolį, kuriam mirus, susirūpinu-
siems  literatūros draugams iš Vilniaus  
rausiantis palėpėje jo rankraščiuose, 
pamenu, užrašėm ant vainiko kaspino:  
„Mūsų giminės saulei“? Kieme išrau-
dęs, matyt, netekties paveiktas, keistai  
išdrąsėjęs  mano tėvas labai aštriai aiš-
kino Literatūros instituto  darbuotojui 
drg. G., kad jų visa tarybinė kritika – 
pasigailėtina, vulgari ir panašiai. 

Visada su dideliu dėmesingumu 
atsiversdavau (ir atsiverčiu) Rapo-
lo Šaltenio knygas. O jei viename ar 
kitame žurnale būdavo išspausdintas 
Jūsų tėvelio tekstas, tokį leidinį skai-

tyti pradėdavau nuo jo. Gal ir dėl to, 
kad tai, ką tuose tekstuose randi, tau 
ypač artima. O gal, kad užrašyta taip, 
o ne kitaip. Kokią įtaką Jums, kaip ra-
šytojui, padarė tėvas?

Motina ir tėvas  buvo ir mano 
lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojai 
Utenos 2-oje vidurinėje mokykloje.
Tėvas paskyrė mane rašytoju ir nuo 
vaikystės vargau, kurdamas vaizdelius, 
eilėraščius į storą prieškarinių laikų  
buhalterinę knygą, atiduotą  vaikų 
kūrybai.Visi žinojo, kad  būsiu rašytojas 
ir,  kaip kas mokėjo, taip išnaudojo 
mane. Būdamas paauglys rašiau net  
abitūros  egzaminų rašinį mokytojai, 
kuri neturėjo diplomo. Kariuomenėje, 
priprašytas  buvusio Latvijos irklavimo 
čempiono, kūriau jam  meilės laiškus 
vienai mergaitei, susirašinėjom metus, 
tikriausiai, įsimylėjom  vienas kitą.
Latvis šypsojosi, tik prašydavo rašyti 
šiek tiek paprasčiau. Gavęs atostogų 
energingas ir veiklus, kaip koks latvių 
raudonasis šaulys ar latvių SS legiono 
karys, pargriovė ją ant Rygos įlankos 
smėlio. Paskui gavau laišką iš tos 
mergaitės, kad esu grubus galvijas, 
kad ji žiauriai apsigavo.Latvis juokėsi, 
o mano širdis, apsipylusi krauju, kaip 
sakoma romansuose, raudojo sužeista...

Salomėjos Nėries likimas – ypa-
tingas. Intriga, kad naujausiame Jūsų 
romane pasakojama apie ją prime-
nančią poetę, didelė. Kiek metų pri-
reikė įgyvendinti šį sumanymą? Kada 
ir kodėl kilo mintis imtis šito kūrinio?

Mes juk Utenoje net S. Nėries gatvėje 

gyvenom. Poetės gera draugė mokytoja 
lankydavosi  mūsų namuose. Girdėjau 
pasakojimus, kaip poetę nužiūrėjo ir pa-
skyrė pašlovinti Staliną. Ir A. Vienuolis 
keturiasdešimtaisiais metais sutiko S. 
Nėrį pajuodusią  kaip žemė, siaubas ir 
neviltis buvo jos akyse. Žinojau, kad, 
prasidėjus karui, prie monumentalaus 
Utenos bankelio buvo sustojusi mašina 
su S. Nėrimi, vežama į Rusiją. Dar be-
simokant mokykloj vienas vaikas davė 
paskaityti karo metais išleistą knygą 
„Kaip jie mus sušaudė“ – apie lietuvių 
kalinių žudynes, berods, jis papasako-
jo ir kad jo dėdė ar kažkas iš giminės 
vairavo tą mašiną su S. Nėrimi  ir, nu-
taikęs progą, pabėgo. Augau su poetės 
eilėraščiais, ji buvo artima lyg kokia 
mirusi giminė, apaugusi  kuždesiais, 
tikrais pasakojimais, gandais ar mitais. 
Labai paprasta buvo parašyti apie Po-
etę „Demonų amžių“, – atėjo laikas ir 
parašiau.

Ką, ruošiantis rašyti knygą, ar-
chyvuose ar kitur pavyko užtikti 
nežinomo, dar neskelbto? Bendraujant 
su šviesios atminties Viktoru Alekna, 
daug metų paskyrusį Nėries temai, 
ypač įsiminė jo pasakojimas apie 
juodąjį sąsiuvinį. Galgi Jums pavyko 
jo pėdsakus aptikti?

Utenos bažnyčios  šventoriuje guli 
palaidotas kunigas, aplankęs prieš 
mirtį S. Nėrį. Mano tėvo kartos inteli-
gentai  kaip tikrą dalyką pasakojo apie 
rašytinę poetės išpažintį.

Šalteniški vaizdai, herojų charakte-
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ristikos, dialogai, ironija, užuominos 
– tai (ir ne tik tai), kas žavi Jūsų kū-
rybos gerbėjus. O ką pavadintumėte 
savo kūrybos mokytojais?

Nors A.Vienuolis, kaip rašėm  jam 
ant vainiko 1957 metais, buvo „mūsų 
giminės saulė“, bet man, tiesą sakant, 
nelabai patiko jo apsakymai apie var-
ganą Lietuvos  kaimą, labiau žavėjo 
Kaukazo legendos, Darjalo tarpeklis, 
vienuoliai, nešantys auksą. Kita mūsų 
giminės saulė A. Baranauskas įsirėžė 
sąmonėn savo „Anykščių šilelio“ vi-
durnakčio tyla, medžių „šventa kalba“, 
o labiausiai „žvaigždelių plevenimu“. 
Perskaičius A. Baranauską, pamenu, 
išėjau vakare į lauką  ir  man žvaigždės 
tikrai  „pleveno“ kaip gyvos, tolimos ir 
tokios  ilgesingos, kad  norėjosi apsi-
verkti... Maironio „akys sidabrinės“ ki-
tokios –  šaltos, įstatytos danguj, labiau 
saloninės. 

Galiu vardint knygas, kurios 
paauglystėj pritrenkė. Labai daug 
skaičiau. Tėvo lentynose  ir Utenos 
viešojoje bibliotekoje  per mažai man 
buvo knygų, dažnai skaitydavau tą 
pačią kelis kartus, nes trikdydavo bib-
liotekininkė  juodais kaip derva plau-
kais, didelėmis  juodomis   akimis, ir 
jos pavardė buvo įspūdinga – Praga-
ravičiūtė. Ji paskendo ežere, ją pikti 
liežuviai apšaukė kekše, dėl to verkiau 
užsidaręs karvelidėje ir nuo to laiko vis 
aistringai  ginu  kekšių ir kitokiais var-
dais apšauktas tokias laisvas, gražias ir 
šventas moteris.

Sendamas  vis labiau suprantu, kad, 
jeigu  esu tuo, kuo esu, tai tokiu  mane 

padarė  vaikystėje patirtas svyravimas 
tarp mirties ir gyvybės, merdėjimas 
pokarinėje ligoninėje išmaltais stiklais.
Toje ligoninėje, matyt, mano, kaip ra-
šytojo, persivertimas, pradžia, šaknys, 
staiga  pasikeitęs gyvenimo pojūtis. 
Paskui vaikystėj kartais atsibusdavau 
naktį ir matydavau prie mano lovos 
daugybę žmonių, stovinčių ir žiūrin-
čių į mane. Supratau, kad tai mirusie-
ji. Vienos moters seną veidą buvau 
įsiminęs. Jie nieko man nesakydavo, 
aš jiems irgi, jutau, kad jie nėra blogi, 
jie gal labai negąsdino manęs, bet išsi-
tempęs atsikeldavau, apsirengdavau, 
visi miegodavo, o aš sėdėdavau tam-
soj už  prieškarinio, barbariškai mūsų, 
vaikų, subraižyto tėvo rašomojo stalo ir  
kantriai  laukdavau lėtai išbrėkštančio 
ryto. Niekados daugiau nepatyriau 
tokios begalinės vienatvės ir liūdesio, 
kaip vaikystėje naktį už tėvo rašomojo 
stalo.

Esate prisipažinęs, jog vaikystėje 
vis imdavote ką nors gelbėti ir vis nu-
kentėdavote. Tas gražus charakterio 
bruožas turbūt neišnyko ir vėliau, su-
augus?

Gelbėtoju neteko dirbti, bet esu iš 
vandens tempęs vieną, susigalvoju-
sią Neryje skandintis, mergaitę. Ne-
sėkmingai bandžiau  išgelbėti ir Lolą, 
savo žmoną, kuri, kaip kartą sakė juo-
kaudama, atvyko iš Argentinos  į Lietu-
vą, nes žinojo, kad netyčia sutiks mane. 
Nesugebėjau įkvėpti gyvybės, atgaivinti 
jos sustojusią širdį. Po jos mirties šim-
tus kartų galvojau, kaip teisingai reikė-

jo priversti plakti sustojusią jos širdį, 
svarsčiau, gal  ką dariau ne taip, ir tas 
paskui  labai pravertė. Sėdėjau  kartą 
„Lolos“ vardu dukrų pavadintoje  vy-
ninėje ir pamačiau  gatvėje staiga su-
smunkant moterį. Jos  palydovas  vo-
kietis  tik  strypinėjo  aplink, moteris 
nebekvėpavo, veidas  buvo pilkai mels-
vas. Pūsdamas iš lūpų į lūpas orą, at-
kakliai  maigydamas jos krūtinės ląstą,  
atgaivinau  tą  nebekvėpuojančią  mo-
terį. Prisimenu  ir visados prisiminsiu 
jos lūpų šaltį, lūpų dažų skonį – tokį 
ypatingą mirties skonį. Pagaliau atvy-
kusi greitoji pagalba šaipėsi, kad, per 
daug energingai gaivindamas moterį, 
galėjau sulaužyti jai šonkaulius, tada 
manęs, girdi, lauktų teismas už kūno 
sužalojimą. 

Iš mano kartos literatų  ne vienas 
nusižudė, susinaikino alkoholiu. Nie-
kas jų neišgelbėjo. Kartais koks pažįs-
tamas rašytojas susigundydavo stoti į 
komunistų partijos gretas. Sakydavau, 
kad partija talento nepridės, kad ir na-
cių laikais inteligentai stojo į rudąją 
partiją, teisindamiesi, jog  visur reikia 
padorių žmonių ir panašiai. Gal vieną 
kitą pavyko atkalbėti, gal kokią  sielą  ir 
išgelbėjau?

Ir finansiškai  kartais kažką vis 
gelbėdavau, nes kinas mokėjo pagal 
tuos laikus palyginti nemažus pinigus. 
Buvo labai juokinga, kai Rimantas Ša-
velis nuvažiavo į sovietų kariuomenę 
aplankyti savo paimto į apmokymus 
bičiulio Petro Dirgėlos, padraugavo, 
gulėsi miegoti ir miegodami  kažkaip 
padegė viešbutį. Prisimenu jų graudžią 

ir juokingą telegramą: „Sauliau, pagel-
bėk, padegėm viešbutį, atsiųsk pinigų“. 
(Gal jie  neįsižeis skaitydami, o kartu 
pasijuoks?). Nors tikrai nesiveržiu, ne-
ieškau, ką čia dar išgelbėt, bet, jei galė-
čiau, išgelbėčiau lietuvius nuo jų pačių, 
kad taip nenaikintų savęs, neišsilaksty-
tų, kad kada nors visai neišnyktų...

  Meno žmogus ir kelionė į Maskvą 
parduoti Lietuvos. Meno žmogus ir 
KGB... Kai vienas kolega Salomėją 
Nėrį ir Petrą Cvirką besąlygiškai 
tituluoja išdavikais, atsisakydamas ir 
jų kūrybos, ginčijuosi, nesutinku, nes 
neabejoju, kad jų talentingi kūriniai 
pragyvens jų gyvenimo dramas. 
Liūdna buvo girdėti raginimą, kad 
buvęs politkalinys, originalus kūrėjas 
Vladas Kalvaitis atsisakytų jam 
paskirtų Cvirkos ir Liudo Dovydėno 
premijų. Tai, kad šis prozininkas to 
nepadarė, tik patvirtina, jog jis ne tik 
talentingas, bet ir išmintingas. 

Parašęs knygą apie Bernardą Braz-
džionį, kažką panašaus patyriau ir aš. 
Literatūros kritikas, kurio buvo pa-
prašyta parašyti tos knygos recenziją, 
netikėtai atsiprašė, – negalėsiąs. Pasi-
rodo, buvo bendradarbiavęs su KBG ir 
toji nuodėmė neleidžia prisiliesti prie 
tautos šauklio temos. Regis, jis dar ne 
beviltiškai sugadintas.

Žinau, kad, atkūrus Nepriklauso-
mybę, esate iš tokių menininkų, kaip 
pastarasis, išgirdęs ne vieną išpažintį. 
Senokai nagrinėdamas gyvenimo, kū-
rybos ir likimo temą, norėčiau išgirsti 
Jūsų vertinimus, požiūrį, įsitikinimus.
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Apie tai  pasakoju savo romane  
„Demonų amžius“. Nesu teisėjas, visa-
dos bandau suprast vargšus  meninin-
kus, tapusius garsiais kolaborantais. 
Tik man vis tiek labiausiai artima ir 
tinkama, paprasta ir aiški laikysena, 
užgriuvus okupacijai, visados  buvo 
mano senelio pavyzdys – enkavedis-
tų kviečiamas ateiti į jų būstinę naktį, 
jis nuėjo tyčia vidury baltos dienos, 
visiems matant, įsikišęs pistoletą į ki-
šenę. Jie nesusiprato jo iškratyti, tik 
žiauriai suspardė. Tą pačią naktį jis  
susišaudydamas  per sieną pasitraukė 
į Vokietiją, buvo uždarytas į konclage-
rį, karui prasidėjus, jį  paleido. Grįžo į 
Lietuvą visiškas klipata – vieni kaulai, 
aptempti gelsva oda – ir juokdamasis  
jau Čikagoje man, jo žilam anūkui, pa-
sakojo, kad visai nesunku apsispręsti, 
pasirinkti, ypač kai nėra jokio pasirin-
kimo. O juk buvo šitokie šaunūs ge-
nerolai, pulkininkai, prezidentas, mi-
nistrai, visi gražiai kalbėjo, bet niekas  
kažkodėl nesipriešino, buvo iš anksto 
palūžę, sutrikę.

Prisimenu Lietuvos rašytojų suva-
žiavimą 1990 metų gruodyje, kai iki  
kruvinųjų sausio 13-tosios įvykių buvo 
visai nedaug belikę, kai gatvėse jau va-
žinėjo šarvuočiai, sovietų kareiviai uži-
minėjo pastatus, kai buvo daug nerimo 
ir nežinios dėl mūsų tautos laisvės ir ne-
priklausomybės. Berods, Albertas Zala-
torius, gal dar Juozas Aputis pasiūlė ra-
šytojams priimti pareiškimą, kad mes,  
rašytojai, sovietų bauginimo ir agresijos 
akivaizdoje esame kartu su tauta, esame 
laisvės pusėje, smerkiame brutalią jėgą 

ir t. t. Tiksliai  pažodžiui pareiškimo ne-
pamenu, bet jo prasmė buvo maždaug  
tokia. Buvau priblokštas, kai maždaug 
60 procentų mūsų rašytojų balsuodami 
pasisakė prieš tokią aiškią  lietuvių rašy-
tojų nuostatą. Net jeigu sausyje sovietai 
būtų užėmę ne tik televiziją, bet ir Sei-
mą, sutraiškę mūsų  nepriklausomybę, 
niekas juk tikrai nebūtų kaip Stalino lai-
kais ėmęsis represijų prieš visą rašytojų  
suvažiavimą. Prisimenu, kaip po balsa-
vimo  charakteringai šnopavo iš Dzūki-
jos miškų  užklydęs, įniršęs, įaudrintas  
mano namo kaimynas  J. Aputis, kaip  
išraudo A. Zalatoriaus žandai – jiems 
ir Sigitui Gedai, ir kitiems mano arti-
miems  bičiuliams buvo visiškai  nesu-
prantama ta smulki baimė, tas  nešvan-
kus noras atsiriboti, nematyti  tankų, 
kareivių, tik savo  nemirtingąją  gryną 
literatūrą, nesikišti, pralaukti ir pažiūrė-
ti, kuo visa tai baigsis.

Ir per pučą Maskvoje, kai  dar ne-
buvo aišku, ar atlaikys Boriso Jelcino  
demokratiškoji Rusija,  pamenu, išė-
jau paryčiais  iš  Seimo – lauke tuščia 
tuščia, po sausio 13-tosios kruvinų pa-
mokų susirinko mažai žmonių. Matau 
–  tik nedidelis graudus  menininkų 
būrelis, tas pats J. Aputis, Petras Rep-
šys ir kiti – nemiega, budi prie Seimo, 
gina kaip moka Lietuvos nepriklauso-
mybę. Dievas  visada duoda malonę 
žmogui pasirinkti. Labai gerai supran-
tu  menininkus, kuriuos buvo  paver-
gusi KGB. Romualdas Granauskas pa-
skambino man naktį, nuvažiavau pas 
jį, ir jis išliejo man savo istoriją, norė-
jo, kad atspausdinčiau mano redaguo-

jamuose „Šiaurės Atėnuose“. Po to kiti 
inteligentai  man lyg kokiam kunigui 
nusikratė savo kagėbistines kupras, su-
sigrąžino pavergtas savo sielas, išsitie-
sė, bet jie neturėjo kaip vienintelis bi-
čiulis R. Granauskas tiek drąsos viešai 
apie tai kalbėti. Galbūt nenorėjo, kad 
jų vaikai ar žmonos apie tai žinotų?

Ar su politika jau neturite nieko 
bendra? Jei taip, kodėl?

Dabar politikoje, valstybės valdy-
me kitokių žmonių laikas. Atgimimas 
juk  kilo kaip dieviškas  poetinis  įkvė-
pimas, kaip eilėraštis. Mes buvom lyg 
to eilėraščio žodžiai, raidės ar bent 
kableliai, taškai ar dingstantys už-
maršty daugtaškiai. Tą  laiką sau aš 
nevadinu negražų atspalvį visuo-
menėje įgijusiu žodžiu „politika“, tai 
buvo išsivadavimo kova, mažo, vie-
nu desantininko kaustyto bato spyriu 
parbloškiamo gailaus, inteligentiško, 
akiniuoto Dovydo grumtynės su  riau-
mojančiu milžinu Galijotu. Pamenu, 
skrendam  lėktuvėliu į Maskvą, paima 
ten mus juodos mašinos, veža kažkur  
pas  Kremliaus  vadus derybų ir tada 
nejučiom pagalvoji, o kas, jei nuveš į 
kitą vietą, iš kur atgal  visai nebegrįž-
tum į Lietuvą? Toje vadinamoje politi-
koje  kiek per ilgai užsibuvau, siela ge-
rokai išdžiūvo, reikėjo vėl atrasti  pras-
mę ir įkvėpimą gyventi. Artimų, brangių 
žmonių mirtys, praradimai, skausmas, 
kokia nors baugi kaip  nuosprendis svei-
katos diagnozė... Kiekvieną  gal anksčiau 
ar veliau, daugiau ar mažiau, lyg kokį 
Jobą prie miesto vartų  panašūs, di-

desni  ar mažesni  krūviai užgriūva.Tai 
arba pribaigia mus, prispaudžia, užra-
kina  sielvarte, nevilty, ar visiškai nu-
skaidrina, išjudina  gyvybines jėgas, ir, 
kaip  kokio blokinio  namo laiptinėje 
išdžiūvusioje, suskeldėjusioje gėlių va-
zono žemėje su cigarečių nuorūkomis 
apvytusi, apleista, lyg tas augalas, sie-
la, staiga palaistyta, atgyja. Skausmas, 
praradimai yra blogis, bet  girdėjau ne 
kartą  tokias dievobaimingai nykias 
šnekas, kad žmogus, girdi, ir turi ken-
tėti. Kančia, mirtis mus kaip nors ir be 
panašių  kalbėjimų susiras.

Esu kaip niekad kūrybingas. Ir po 
mirties Lola Šaltenienė, įstabi  mergai-
tė iš pačių Argentinos pietų, iš Pata-
gonijos, padeda man. Žinoma, dabar 
viskas kitaip nei jaunystėje, kai tyčia  
pats nerašydavau ranka, o, pamenu, 
diktuodavau  savo „Riešutų duoną“ ir 
nepastebėdavau, kaip naktį jau keičia 
rytas, mylima moteris užrašinėja, žio-
vauja arba juokiasi, pralinksminta ko-
kio netikėto siužeto vingio... Kaip va-
dinasi tokia kūryba? Tai – lyg šviesus, 
saulėtas, slaptas sielų kuždėjimasis, lyg 
nesibaigiantis įkvėpimo ir džiaugsmo 
kupinas  meilės žaidimas... 

Neturite interneto, nežiūrite tele-
vizoriaus, – prisipažinimas, kurį iš-
girdus smalsu sužinoti, kodėl. Šiaip 
ar taip – XXI amžius.

Televizorius  nepatiko mano mažai 
anūkei Marijai, kurios jau daugiau  
nei ketveri metai nebeturiu. Kažkokie 
banalūs, nemalonūs veikėjai darkėsi 
ekrane. Tada juos su visu televizorium 
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lyg varles ar rupūžes pieno ąsotyje 
dideliam anūkės džiaugsmui išmečiau 
į šiukšlyną. Kompiuteris man yra  tik 
rašomoji mašinėlė. Dabar rašomą 
tekstą išsiųs savo internetu mano 
dukra. Turiu privilegiją gyventi taip, 
kaip visados norėjau – bendraudamas 
tik su man mielais, mylimais žmo-
nėmis, tyloje. Ir sovietų laikais kar-
tais ištisus mėnesius gyvendavau 
užpustytas kaime visiškoje tyloje, kai 
siela imdavo atsiskirti nuo kūno ir 
stebėdavo tave, nešantį malkas, ir jau 
kalbantį garsiai su  savimi. Dabar per 
daug visokio ekranų, elektroninio 
triukšmo, žmonės neturi laiko įsižiūrėti 
viens kitam į akis. Tik  sielos tyloje 
gali  nugaląsti savo jutimus, save lyg 
plonytės auksinės adatos  smaigalį… 
Rašytojas juk stengiasi pataikyti į 
jautriausią  skaitytojo širdies nervą, tik 
ne visiems tai pavyksta.

Kaip vertinate Lietuvos dabartį? 
Kokią mūsų valstybę įsivaizduojate 
kad ir šio amžiaus viduryje?

Sovietų laikais žinojau, kad sulauk-
sim nepriklausomybės, ne kartą apie 
tai su Grigoriju Kanovičium, Sigitu 
Geda ar Leonidu Jacinevičium kal-
bėjom. Kai kam  toks mano tikėjimas 
atrodė keistas. Dabar vėl nebijau būti 
keistas, nes (gerai, nesakysiu „ žinau“) 
jaučiu arba tikiu, kad Lietuvos dar lau-
kia  aukso ar sidabro amžiai, nes esam 
labai įdomi tauta, tik drovimės, kaž-
kodėl varžomės, neišskleidžiam visų 
savo kūrybinių galių, nepasitikim sa-
vimi. Bet jau priaugo įspūdingų veik-

los žmonių – atvažiuoja kokie italai 
į Vilnių, ir jie jau  priskiria mus prie 
skandinaviškų kraštų. Kai vis dar koks 
pensininkas, gal koks buvęs, dabar pa-
mirštas veikėjas, nutveria, atpažinęs 
mane, už sagos parduotuvėje, lyg aš 
būčiau atsakingas  už viską, kas dedasi 
Lietuvoje ar jo laiptinėje, ir pila lyg iš 
savo naktipuodžio  skundus, maraz-
mus, amžiną bambėjimą, sovietinių 
laikų arba savo jaunystės ilgesį, keikia 
Lietuvą, aš atsikeršydamas  pasakoju, 
kaip mano pažįstama vieniša moky-
toja, gaunanti dar mažesnę pensiją nei 
tas mano sagą sukiojantis pilietis, kas-
met  protingai pasitaupo ir išvažiuoja 
nardyt į Raudonąją jūrą, į Seviliją ar 
kokį Maroką. Aš pasakoju, ir senyvos 
mokytojos, valgančios ant vandenyno 
kranto austres su taure šalto šampa-
no, vaizdas  visiškai pribaigia mano 
sugįžusį  pašnekovą. Jis jau  neken-
čia  visa širdim tos keliauninkės, tos 
saulėje įdegusios mano pensininkės. 
Aš patenkintas šypsausi. Juk kartais 
ir man, šitokiam užkietėjusiam  žo-
lėdžiui, prabunda  smagūs ir žiaurūs 
instinktai.

Vis garsiau prisimenama, kad 
net giliu sovietmečiu rašytojo balsas 
buvo labai svarbus ir laukiamas. Dar 
svarbesniu jis tapo Atgimimo metais. 
Na, o dabar tarsi jo nebėra arba labai 
jau pritilęs. Kaip Jums atrodo, kodėl?

Atėjo į Lietuvą panašus į normalų 
laisvą gyvenimą  laikas ir  nebereika-
lingi tapo šauklių, rašytojų tribūnų  
balsai. Bernardas Brazdžionis  devy-

niasdešimtaisiais su savo „Šaukiu aš 
tautą, GPU užguitą“ sutraukdavo tūks-
tantines minias. Po kažkiek metų  poe-
tas galėjo pulti į nusivylimą,  į depresiją, 
kai nebematė minių, kai žmonės buvo 
susirūpinę savais materialiniais  reika-
lais, kai stengėsi išgyventi, statydami 
Lietuvoje šviesius laukinio  kapitaliz-
mo  rūmus. Ir nemažai rašytojų, atėjus 
nepriklausomybei, patyrė šoką, pasi-
juto mažai reikšmingi. O juk būdavo 
– Vytautas Petkevičius sovietų laikais 
tiesos šaukštu visą rajoną pamaitinda-
vo. J. Baltušis irgi sausakimšose salėse 
skaitydavo savo istorijas apie buožių 
išnaudojamus piemenėlius. Tikiuo-
si, kad nebeištiks Lietuvą kataklizmai 
ir nebereikės daugiau kaip Atgimimo 
laikais neramiai krūpčioti ir, kaip su 
Kaziu Saja Seime buvom įpratę, rašyti: 
„Brangūs Lietuvos žmonės... Lietuva 
pavojuje...“. 

Žinoma, minios skaitytojų daro 
rašytojui įspūdį. Nors minios ir bau-
gina. Kartą buvau laimingas, kai ga-
lėjau pasakyti, jog turiu vieną skaity-
toją: sėdėjau „Lolos“ vyninėje, taisiau 
rankraštį ir puiki, giedra kaip vasaros 
diena mergaitė paprašė duoti paskai-
tyti. Ji važiavo baigusi darbą vėlai 
naktį ir silpnoje taksi lempelės švieso-
je skaitė rankraštį. Ir įsiskaičiusi dar 
paprašė vairuotojo judėti lėčiau. Kitą 
dieną  grąžino, atsiduso ir net pasakė, 
kad jai patiko, labiausiai patiko ap-
rašytas stebuklas (tikriausiai kalbėjo 
apie meilę, kuri vieną mano heroję 
ištiko kaip stebuklas). Bet greitai pra-
radau  tą vienintelę savo skaitytoją, ji  

netyčia  Kaune nuslydo stačiais laip-
tais ir mirė... Esu rašytojas našlaitis.

Kokia šiuo metu Jūsų kasdieny-
bė? Kiek laiko Jūsiškėje dienotvarkėje 
skiriama kūrybai? Kokie kūrybinės 
virtuvės įpročiai lydi jau ne vienus 
metus?

Kas rytą keliauju Antakalnio pu-
šynais (judant  žymiai geriau galvoti 
negu susirietus prie rašomojo stalo), 
grįžtu iš miškų lyg  iš kokių savotiškų  
laukinių mišių visiškai išsivalęs, iš-
skaidrėjęs. Gyvenu jausdamas ramy-
bę, didžiulį dėkingumo jausmą. Geriu 
burokėlių, morkų ir kitokias sultis, 
valgau daigintas  sėklas, grūdus, spin-
dulines pupeles ir visokias daržoves. 
Kartais  vakarais išgeriu taurę gero 
raudono vyno. Sėklomis ir grūdais  
broliškai dalinuosi su pažįstamomis 
Mildos gatvės  zylėmis, kėkštais, straz-
dais ir dar kitokiais man net  nežino-
mos tautybės ar veislės paukščiais, ku-
rių kasmet už mano lango vis daugėja 
ir daugėja, ir jie išlesa vis didesnę dalį 
mano pensijos. Dabar beveik kasdien 
ką nors vis rašinėju. 

2014 m. birželis-gruodis

                                                                                           
Kalbėjosi

Leonas 
PELECKIS-KAKTAVIČIUS

TIK SIELOS TYLOJE GALI NUGALĄSTI SAVO JUTIMUSLEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS, SAULIUS ŠALTENIS
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SAULIUS ŠALTENIS

ŠIAUDINIS 
JAUNIKIS 
IR AVELĖ

PROLOGAS. 1880 metai

Vargonų ir varpų meistro Milkaus, praminto Vėjagalviu, sūnus Lukas 
pavakary pramerkia akis ir nuo karščio suskilusiom lūpom bando prisišaukti 
tėvą, bet gerklė visai užkimus, apvyniota vilnone skarele ir ausys užkimštos 
vata.

Jis siekia stiklinio ąsočio su spanguolių gėrimu, ranka neišlaiko ir ąsotis 
sudūžta.

Bet niekas neateina jam į pagalbą.
Lukas pasislenka, persisveria, vos neiškrenta iš lovos, – bet taip jis blausiame, 

juodomis senatvės dėmėmis išmargintame veidrodyje gali matyti tuščiai 
besisukančios vėjinės lentpjūvės sparnus už lango, rausvą vakaro šviesą, vyrus 
pjuvenų prikritusiais plaukais – visi kaip susitarę užlaužę galvas lauke atkakliai 
žiūri į viršų.

Ir moterys – meistro Milkaus šeimininkė ir tarnaitė – net prasižiojusi, 
apkabinusi puodą ir įsitvėrusi šaukšto spokso į viršų.

Visų pamirštas Lukas šaukia pašnibždom, bet niekas jo negirdi.
Jis siekia savo ramentų, krenta iš lovos, atsistoja ir basas palengva 

klibinkščiuoja per visą dirbtuvę, ieškodamas tėvo, perkeldamas savo kojas per 
vargonų vamzdžius, atsitrenkdamas į dar nedažytą rėmą su angelais, pučiančiais 
trimitus, klimpdamas į karščio išdegintą juodą žemę palei liejimo krosnį. 

MUZIKINĖ KINO LEGENDA

Saulius Šaltenis su anūke.
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Visai nuilsęs, išpiltas prakaito lyg būtų perėjęs bekraštę dykumą, vaikas 
ramentu bando išstumti kablį iš aukštų tėvo dirbtuvės durų, bet pargriūna ir 
pravirksta. 

Vis tiek palypėja laiptais ir pro langelį palubėje – dabar jau ne kaip 
veidrodyje –mato kiemą iki pat skardžio, vežimą su lentomis, žmones, kurie lyg 
suakmenėję spokso į dangų – viskas lauke pažįstama, tik, rodos, kol jis miegojo 
karščiuodamas, kažkas bauginamai pasikeitė ir visi jį pamiršo. 

Lukas kopia dulkėtais laiptais aukštyn į palėpę – pakyla pulkas karvelių – jie 
praskrenda vos jo nekliudydami, jis krūpteli, nejučiom per daug atšlyja atgal ir 
vėl parkrenta.

Užsiropštus ant dėžės ir pasistiebus pro palėpės langą, Lukui atsiveria juodi, 
nerimastingi dangum bėgantys debesys, o virš stogo sulig aukštu kaminu ant 
pastolių, lyg ant plataus ir ilgo niekur kitur – tik į dangų – vedančio tilto, išvysta 
pakumpusią tėvo nugarą, pašiauštus į visus šonus plaukus ir baltus, saulės 
peršviečiamus orlėkio sparnus, užtemptus ant plonyčių it vaiko piršteliai rėmų, 
tarsi šiaudinius, ant siūlų sunarstytus vėjo virpinamus vestuvių sodus.

Su tais didžiuliais, baltais, vietom vakaro saulės nurausvintais sparnais jo 
tėvas atrodo gražus kaip angelas – Lukas net prasižioja iš nuostabos, pamiršęs 
nerimą ir nuovargį.

Jis šaukia tėvą, stiebiasi, bet nuslysta nuo dėžės ir ramento rankena skaudžiai 
trenkia į pažastį.

  
Lukas gailiai sukūkčioja – karveliai vėl įžūliai, lyg tyčiodamiesi, griaudami 

jį praskrenda pro pat akis iš vieno erdvios palėpės galo į kitą ir neaišku kur 
dingsta.

Įsižiūri į platų kaminą – ramentu kilsteli geležinių durelių skląstį, atidaro jas 
ir pilvu užsigula ant langelio į tamsų kaminą – aukštai boluoja dangus ir baltas 
tėvo sparnų kraštelis.

Apačion stengiasi nežiūrėti, nes ten tamsu it pragaro skylėj.
Į kaminą įmūryti geležiniai kabliai lyg kokios kopėtėlės. 
Ramentai nulekia kaminu žemyn, kai Lukas įsikimba geležies ir atkakliai 

ropoja į viršų.
Visas suodinas jis pagaliau išlenda į šviesą. 
Ant karties plakasi drobinė vėjo gaudyklė, išpūsta vėjo.
Meistras Milkus tikrina, judina sparnus, jau nesulaikomai keliančius jį į orą, 

užsideda akinius, pagaliau pagauna tinkamą vėją, pasiryžta ir atsiplėšia nuo 
liepto.

Ir niekas nepastebi, kaip Lukas, nežinia kada ir kaip palindęs po tėvo 
sparnais, spėja kietai apkabint jo koją.

Keliu pro piliakalnius link meistro Milkaus dirbtuvių iš miestelio lekia keli 
vežimai ir brička.

Vėjas stiprėja, tolumoje dangų jau skaldo žaibai.
Tėvas vis šaukia kažką plačiai išsižiojęs. 
Vatos prikimštomis ausimis, basas, vien su naktiniais marškiniais, išplėtęs 

akis Lukas žiūri į apačioje atsivėrusį stebuklingą pasaulį: vakaro saulės 
nutviekstą, lyg ugnim tekančią, upę, piliakalnius, pievas, padūmavusius, už 
kreidą baltesnius – lyg staiga mirtinai pablyškusius – miškus, bažnyčios bokštus, 
juokingai mažus žmogelius, pabaidytas grafo Tyzeno baltas avis, kurios ritasi 
žemyn nuo piliakalnio į visas puses... 

Miestelyje, matyt, kaip gaisras sausoje žolėje sklinda gandas apie meistrą 
Milkų ir jo sūnų, pasikėlusius į dangų: klebonas sunerimęs žvelgia į padangę 
su savo seserim ir nė nepastebi vargonininko, kurį netikėtai ir nelaiku 
pakirto priepuolis – jis guli trūkčiodamas, su putomis ant lūpų, dėbso nieko 
nematančiom baltom akim.

Žydai krautuvininkai juodais sudurtais skubiai rakina savo krautuvėles – 
ilgos vešlios žilstančios barzdos spindi kaip sidabras, kai jie pakelia galvas.

Vaikai jau bėga tiesiai per daržus ir pievas, šunys loja, skalija, grafo Tyzeno 
galvijai neramiai blaškosi, baubia, o pats grafas, matyt, lošęs kortom ne vieną 
naktį ir dieną, išeina į balkoną su kortų malka, aukštas ir tiesus, pablyškusiu 
veidu ir atlapotu raudonu chalatu. Jam už nugaros kaip išbaidytos pelės rudenio 
žolėje cypčioja kelios pusplikės lengvabūdės. 

Bet staiga vėjas mesteli orlėkį ir sparnas grėsmingai trakšteli. Meistras 
Milkus šaukia visa gerkle savo sūnui ir jo balsas sklinda po visą padangę.

 
Tik Agnė Sakalaitė, maža mergaitė gelsvais auksiniais plaukais, pievoje už 

bažnyčios rauna gėles ir susikaupusi, vis iškišdama liežuvį, negrabiai dėlioja, 
pina vainiką. 

Jos avelė ir ėriukai budriai pakelia galvas, suklūsta, avis staiga metasi į šoną ir 
grandine skaudžiai kerta mergaitei per pakinklius, parblokšdama ją ant žemės.

Avis bėgioja kaip išprotėjusi aplink kuolą tai į vieną, tai į kitą pusę, griaudama 
bandančią pakilti mergaitę – lyg kokia šienapjove ją vis pakirsdama. 

Meistras Milkus guli plačiai pražiota burna, pilna kraujo, šventoriaus 
akmenėlių ir žemės, lyg toliau tebešauktų visu balsu kaip ir krisdamas iš 
padangės, tik dabar be garso, nes gerklė užkimšta. Orlėkis pakibęs ant 
koplyčios, viena meistro koja įsipainiojusi kilpoj ir vėjo blaškoma virvė vis 
tempia sparnus, trūkčioja jį į viršų.

Klebono sesuo klykia, klebonas atsipeikėja ir bando atstatyti taip netikėtai 
sugriautą pasaulio tvarką, nes guli iš dangaus nupuolęs ir į žemę atsitrenkęs 
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meistras Milkus, o vargonininkas tyso ant bažnyčios laiptų, nelaiku ištiktas 
priepuolio. 

Klebonas pakelia nulaužtą šaką ir griežtai nurodo seseriai ne klykauti, o 
pasirūpinti vargonininku, įkišti jam medgalį tarp dantų, kad nenusikąstų 
liežuvio. Pats susikaupęs žengia prie negyvo meistro Milkaus, kuris staiga 
sukruta ir ima lyg nusikaltęs ir susigėdęs savo skraidymo trauktis nuo klebono 
– vėjo gūsis jį vėl timpteli ir velka veidu per žemę.

O meistro Milkaus sūnus Lukas, basas, su naktiniais marškinėliais, pelkėtoj 
pievoj riečiasi lyg išmestas iš ligonio lovos.

Iš ausies kyšo vata, išmirkusi krauju, veidas bjauriai prakirstas, suodinas ir 
kruvinas – Lukas pramerkia akis ir išvysta baugščią avelę, bet jau nebebėgančią 
ratu, ir Agnę Sakalaitę, mergaitę auksiniais plaukais, – jai ant kojelių matyti 
raudoni dryžiai nuo grandinės, o rankoje – išdriskęs gėlių vainikas. 

Mergaitei, matyt, labai skauda, bet ji neverkia, tik truputį šnirpščia nosim 
ir net pakreipusi galvą žiūri į nežinia iš kur atsiradusį, iš dangaus nukritusį, 
krauju aptekusį berniuką, jis krutina lūpas, bet, matyt, ir vėl praranda sąmonę.

Ima krapnoti, paskui visai įsismagina lietus.
Lukas krusteli, atsimerkia ir vėl mato tą pačią mergaitę, kantriai stovinčią 

lietuje su iširusiu gėlių vainiku lyg virvagaliu rankoje. 

DIENA, KAI LIJO VARLĖM IR RUPŪŽĖM

Ankstyvą rytą Lukas Milkus skambina Goldbergo krautuvės varpeliu. 
Goldbergo dukra Mira, strazdanota paauglė rusvais plaukais, aikteli, laksto 

po krautuvę pirmyn atgal. 
Pasirodo ir pats Goldbergas, sagstydamasis liemenę. Visa jo gausi šeimyna 

– net pusiau išprotėjęs senelis vienais apatiniais – lenda, kiša galvas pasižiūrėti 
to ankstyvo, visados tylaus ir keisto svečio, nepanašaus į kitus krautuvininko 
klientus.

Lukas Milkus stovi už durų veidrodiniais ovalo formos stiklais, jo galva su 
kupeta į visas puses styrančių plaukų, su giliu randu per pusę veido ir keliais 
smulkesniais sužalojimais, kadaise įgytais per skrydį, įsikibus tėvui į koją, 
atrodo lyg gražiai įrėmintas paveikslas. 

Visados paslaugus Goldbergas nušvinta kaip saulė, jo tėvas džiūgauja, o 
ugniaplaukė Mira net sulaiko kvapą, kai Lukas Milkus tylėdamas ilgai čiupinėja, 
glosto, banguoja baltą, lengvą kaip oras šilką.

Paskui atplėšia pono Goldbergo atvežtas pašto siuntas, aplipdytas 

žvaigždėtais ir dryžuotais amerikoniškais arba su ūsuotu kaizeriu pašto ženklais: 
o ten laikraščiai, gaidos iš Vokietijos, albumas su į orą pakilusių skraidymo 
aparatų atvaizdais ir brėžiniais.

Bet didžiausią visų susidomėjimą sukelia iš minkšto vatos guolio ištraukta 
ir prieš šviesą Luko Milkaus atsargiai iškelta stiklinė Edisono lemputė su 
virpančiu viduje siūleliu.

Lukas susirenka siuntas, užsimeta ant peties balto šilko rietimą ir išeina, 
bet duryse turi prasilenkti su aiškiai kažko nusivylusia ir staiga nuliūdusia 
Goldbergo dukra Mira, kuri su žirklėmis rankoje verksmingai žiūri jam į akis.

Lauke jis stabteli, sugrįžta į krautuvę ir pakviečia Mirą išsikirpti nuo siuntų 
visus pašto ženklus.

Lukas eina miestelio gatve aukštas – žinoma, be ramentų, ne taip, kaip 
vaikystėje – ir tuo pat metu įnikęs, visai užsimiršęs skaito naujausias žinias apie 
atsiplėšusius nuo žemės ir skraidančius žmones.

Atsilapodamos suskamba stiklinės Goldbergo krautuvės durys.
Lukas Milkus atsisuka ir mato, kaip link jo bėga Mira su žirklėmis, lyg 

nudurti norėdama, uždususi kažką lemena, gal dėkoja, tik staiga pripuolusi jį 
apkabina ir stipriai prisispaudžia.

Žirklės iškrinta ant aikštės grindinio.
Mira nurausta it burokas, susigūžia lyg laukdama smūgio, iš gėdos užsidengia 

veidą ir sustingsta vietoje.
Goldbergas vedasi Mirą namo, švelniai apkabinęs per pečius.
Jos senelis vienais apatiniais išpuolęs į gatvę šūkalioja, kažkam grasina, 

krautuvininkas vis gręžiojasi į Luką Milkų, tarsi vis negalėtų atsisveikinti, 
lankstosi lyg už kažką dėkodamas ar atsiprašinėdamas. 

 
 Luko Milkaus namai ant skardžio, amžinoj vėjų pagairėj. 
Bet šiandien mieguista diena.
Nuo pat ryto lentų pjovėjai snaudžia po vežimu, laukdami vėjo, arkliai 

rupšnoja avižas, bitės gaudžia kaip vargonai žydinčioj liepoj, vien tik miestelio 
vaikigaliai – visa jų gauja – suplukę darbuojasi niekieno nepastebėti, kikendami 
vis kiša ir kiša į milžiniškas vėjinės lentpjūvės sparnų kišenes akmenėlius, iš 
šlapio maišo, iš savo užančių saujom kemša prisigaudytas varles ir rupūžes.

Bando prikimšti varlių ir į mažesnius Luko Milkaus vargonų dumples 
kilnojančius sparnus, bet nepasiekia jų net pasilypėję vienas ant kito. 

Iš tolo išvydę vargonų ir varpų meistrą Luką Milkų, grįžtantį iš miestelio su 
siuntiniais ir šilko rietimu ant peties, perspėja vienas kitą, kad grįžta Vėjagalvis, 
Vėjagalvis Trenktagalvis, – slepiasi, prigula žolėj.

O meistras iškelia paseilėtą pirštą gaudydamas vėją – nors dar ramu, nejuda 
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nė šakelė, ima greičiau žingsniuoti namo. 
Lukas Milkus atrakina savo dirbtuvės duris, pasideda pašto siuntas prie 

vargonų – palubėj ištiesti diržai pasiekia staklių ir staklelių velenus, vargonų 
dumples. 

Palei sienas matyti aukštos knygų lentynos, barometrai, stalas su sudžiūvusia 
duona lėkštėj – guli gaidos su rūstaus Bethoveno ir kitų kompozitorių dulkėtais 
atvaizdais. 

Į nebaigtą skaityti knygą tarp puslapių įkištas žagarėlis.
Ant meistro lovos – ne kaip visų žmonių, bet pakabintos ant grandinių 

– sutrinti, daug kartų braižyti perbraižyti, skaičiais išmarginti skraidančio 
aparato brėžiniai. 

Jis iškelia iš vatinio lopšelio Edisono lemputę, atsargiai prijungia plikus 
varinius laidus, atvestus nuo aukšto stulpo su mediniu propeleriu, atsisėda su 
oro aparatų albumu, bet vis žvilgčioja į lemputę.

Vėjo gaudyklė ant karties ties pačiu skardžiu kaip ilga sulinkusi kojinė 
tingiai krusteli, išsipučia. Vėjas pūsteli stipriau ir vargonų dirbtuvėse dvelkteli 
skersvėjis.

Ant stulpo krusteli ir pajuda propeleris.
Lukas Milkus žiūri į lemputę, bet skaisčiai šviečia saulė – jis uždaro langines 

ir laukia prieblandoje.
Kai skersvėjis suplevena užuolaidą, prisimerkęs meistras pagaliau įžiūri, 

kaip lemputės siūlelis ima rausti ir patenkintas nusijuokia.
Lemputė išblėsta, bet raudonas šviesos sliekelis vėl įsiplieskia, vėjas stiprėja 

ir lemputė palengva nušvinta. Lukas Milkus patogiai įsitaiso, matyt, norėdamas 
ne paprastoje, o elektros – mokslo ir pažangos – šviesoje tyrinėti skraidančių 
ore aparatų atvaizdus ir brėžinius. 

Jau ir didieji vėjinės lentpjūvės sparnai krusteli.
Vaikigaliai kaip graužikai pasistiebia žolėje žibančiomis iš nekantrumo akimis.
Lentpjūvės sparnas palengva kyla aukštyn, stabteli lyg suabejojęs ar įtaręs 

kažką negero, bet vis tiek žvaliai krinta žemyn, tarsi norėdamas pagaut kitą 
sparną, savo kaimyną, – vėjas stiprėja, sparnai žvaliau sukasi ir staiga iš giedro 
dangaus pasipila akmenų kruša.

Paskui, lyg bibliniais Mozės laikais Egipte, ima lyti pridususiom varlėm ir 
rupūžėm.

Arkliai blaškosi, plėšiasi iš pavalkų – kaip šakaliukai lūžta susikibusių 
vežimų ienos.

Atsibudę lentų pjovėjai negali suvaldyti arklių – šie stoja piestu, daužydami 
ir užkabindami ašim vežimą su vargonėliais, išversdami juos.

Persigandę vaikigaliai kaip žvirbliai išsilaksto į visas puses. 

Lukas Milkus lekia paskui niekadėjus į pakalnę, kur nugarmėjo vežimas, 
griūva užkliuvęs už sudaužyto į šipulius vargonėlių vamzdžio, bet keliasi, ilgom 
stipriom rankom stvarstydamasis žolės ir krūmų, slysta šlaitu ir pakrūmėm – 
atkakliai bando prisivyti vaikigalius. 

Gailius, gelsvaplaukis berniūkštis, ūkininkų Sakalų vaikas, klykdamas bėga 
pro piliakalnius link ežero, nes vargonų ir varpų liejimo meistras nepailsdamas 
jį vejasi ir palengva artėja kaip baisus, žeme bėgiojantis, pasišiaušęs, skvernais 
kaip sparnais plevėsuojantis paukštis, išdykaujant iškrapštytas iš urvo…

Gailiaus klyksmą išgirsta paežerėj rūbus išvelėjusi ir prieš saulę užsnūdusi 
jo sesuo Agnė Sakalaitė su nebaigta pinti ant gluosnio vytelės gėlių karūna.

Ji lekia basa aukštai pasikaišiusi sijoną, jos veidas tai bąla, tai užsiplieskia 
tirštu raudoniu kaip debesų griūtys prieš baisią audrą.

Meistras pagaliau prisiveja berniūkštį, aukštai iškelia, suspaudžia lyg 
geležinėm replėm, tarytum žemėn tėkšti norėdamas, ir spokso į jį grėsmingai 
tylėdamas. 

Staiga išdygsta vaikio sesuo Agnė Sakalaitė: jos atlapi marškiniai išsipūtę lyg 
pilni audringo vėjo, puiki aukšta krūtinė kilojasi, auksiniai plaukai išsidraikę, 
kojos nuogos. Ji tokia graži, kad meistrui užima kvapą ir jis žiūri į ją kaip 
užkerėtas, pamiršęs, kad rankose spaudžia nei gyvą, nei mirusį iš baimės 
vaikigalį.

O Agnė Sakalaitė puola it gražus rūstybės angelas, kerta brolio persekiotojui 
atsirišusia, ant akių smunkančia gėlių karūna lyg liepsnojančiu kalaviju, ir jis 
visas suakmenėja, užspaudžia delnu užgautą akį ir žiūri į ją kita ašarojančia 
akim.

Paleidęs berniūkštį, Lukas Milkus traukiasi atbulas, vis negalėdamas atplėšt 
akių, lyg dar nepakankamai būtų atsižiūrėjęs, bent viena sveika akim spokso į 
tą stebuklingą moterį, nes kita dega – ji sunerimusi nužvelgia save, karštligiškai 
aiškindamasi sau, ką gi nepaprasto išvydo tas didelis vyras su grėsmingu randu 
per pusę veido, kad persimainė lyg žemė jam būtų prasivėrus ar dangus ant jos 
nusileidęs.

TURGUS
 
Vėjas nešioja dulkių sūkurius, žąsų pūkus, čigonų taboro dūmus virš 

triukšmingos kasmetinės garsiosios miestelio mugės.
Sklinda deginamos mėsos ir vilnos kvapai – tai turtingas ūkininkas Žagaris 

su samdiniais ženklina gyvulius įkaitinta geležim.
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Skamba ir skamba bažnyčios varpai, nerimą ir jaudulį varydami.
Virš žmonių galvų, karvių, veislinių jaučių, arklių ir vežimų pakeltom 

ienom praplaukia bažnytinės vėliavos, blyksintis saulėj kryžius, neštuvai ir 
baldakimas, pridengiantis nuo saulės baltai dažytą narsios kankinės šventosios 
statulą – jos antakiai kaip dailios arkos, akys didelės ir sustingusios iš nuostabos. 
Ji linguodama maloniai žiūri į Agnę Sakalaitę, su broliu atgabenusią į turgų 
milžiniškų sūrių su kmynais, sviesto galvų, grietinės kubilėlių.

Agnė irgi nejučiom linguoja, linksi jai lyg gerai pažįstamai draugei ir tik 
paskui tarytum atsibudusi stropiai persižegnoja.

Nepastebi, kaip jauna lanksti čigonaitė, netikėtai išdygusi už nugaros, 
trukteli ir išrauna ilgą auksu spindintį jos plauką ir skubiai dingsta už vežimų.

Gailius, Sakalaitės broliukas, ima šaukti. 
Agnė mato nubėgančią čigonaitę ir puola gelbėt sūrių, – bet visi sūriai vietoj, 

niekas nieko nenugvelbė jai užsisvajojus, ir tik paskui, supratusi, ką jai aiškina 
brolis, sunerimusi apsičiupinėja savo galvą.

Čigoniukė skuba su auksiniu Agnės Sakalaitės plauku, pralenda pro 
prekystalius, arklius, margus taboro vežimus, šmurkšteli į palapinę, susiūtą iš 
apdriskusių raudonų rėžių.

Ten prieblanda. Prie varinio dubenio ir suskilusio veidrodžio sėdi kaulėta 
kaip pati giltinė akla senyva čigonė retais ištaršytais plaukeliais ant galvos, 
žiopčioja bedante burna ir vis varo ranka smilkstančio mėšlo, žolių šaknų, 
džiovintų žiedlapių ir puvėsių dūmelį į stambų, vos ne pusę palapinės užimantį 
vyrą, turtingiausią visos apylinkės ir gal net gubernijos ūkininką Žagarį su 
stora auksine laikrodžio grandine per visą pilvą. 

Jis markstosi ir raukosi nuo dūmo, bet kenčia. Jo samdiniai į palapinę 
atgabena surištą, įdagu paženklintą avelę ir klausiamai žiūri į savo šeimininką. 
Žagaris nekantriai rodo jiems, kad paliktų avį ir greičiau dingtų jam iš akių. 

Čigonė išpeša kuokštelį avelės vilnos, meta į žarijas ir pirštais pagraibiusi 
orą užčiuopia Žagario galvą. 

Jis užsimerkia, traukia šnervėm svaigulingus kvapus ir dūmus. Tik staiga išvysta 
saulės nutviekstas tūkstantines avių bandas, jaučius, arklius, lyg nesuskaičiuojamos 
kariuomenės pulkus, išrikiuotus už jo, tokio turtingo pono, nugaros – saguoti 
imperijos valdininkai sveikindami jį pagarbiai lenkia galvas... Kažkoks generolas 
perjuosia jį juosta, kabina žvaigždę ir nori bučiuoti savo mėsingom lūpom...

Žagaris nejučiom atšlyja, atsimerkia, perbraukia savo lūpas ir pagyvėja, 
išvydęs čigonaitę. Ji uždususi džiugiai linksi galva. Gavusi dosnų atlygį atiduoda 
Žagariui brangų Agnės Sakalaitės plauką.

Jis įdėmiai jį apžiūri, pauosto, atsidusęs rūpestingai įdeda į stambų Rusijos 
imperijos banknotą ir pastumia aklai būrėjai. Ji linguoja spausdama rankom 

smilkinius lyg skausmas plėštų jai galvą, lyg juokiasi, lyg dejuoja, staiga ima 
purtytis, spygčiot, šūkčiot visa kretėdama – meta į žarijas Agnės Sakalaitės 
plauką, savo kaulėtais pirštais grabalioja orą ir patį turtuolį poną...

Giliai alsuodamas nustebęs Žagaris regi palapinėj prie savo kojų auksinę, 
nepaprastą avį: jos akys mėlynos, ji basa, bet žiūri į jį it karalaitė... O, tai visai 
ne avis – tai Agnė Sakalaitė, dėl kurios jis seniai džiūsta ir neturi ramybės – ji 
tokia graži, kad net kvapą gniaužia, – šviečia lyg tolimas giedras dangus, bet ji 
gi čia pat, ranka pasiekiama ir apkabinama – ir štai tarytum pati palinksta į jį, 
jos lūpos prasiveria...

Senė dusdama sugargaliuoja bedante raukšlėta burna. Jauna čigonaitė 
susirūpinusi baimingai žvilgčioja į Žagarį – įkiša galvą į palapinę ir grėsmingas 
peiliu ginkluotas čigonas raudonais palaidais marškiniais.

Ir palaimingas Žagario regėjimas dingsta.
Palapinėj guli kaip gulėjus tik ta pati pilka ir nelaiminga jo samdinių atnešta avis. 
Žagaris atsiima aprūkytą, užkerėtą, ant vištos kojos pamautą, senės seilėm, 

vištos krauju ir tabako trupiniais aplipusį aukso žiedą, nuvalo jį ir įsikiša į 
kišenę – išeina iš palapinės, nubraukia nuo kaktos prakaitą ir giliai įkvepia oro. 
Nors akis graužia vėjo nešiojami aitrūs dūmai ir smėlio dulkės, jis vis galvoja, 
glosto sau skruostus, vis labiau šypsosi ir galiausiai nepaprastai patenkintas 
nusijuokia. 

Numeta kelias smulkias monetas nuogiems čigoniukams – jie pešasi dėl 
kiekvieno skatiko, puola kaip vištos prie lesalo – Žagaris geraširdiškai juokiasi 
ir dar dosniai pabarsto jiems pinigėlių.

Čigonų tabore ant laužo dideliam katile burbuliuoja vanduo. 
Čigonas ištempia iš palapinės bliaunančią avelę. 
Čigoniukų motina pavytusia krūtine maitina rėkiantį ir alkaną kūdikį.
 
Turgaus pakrašty virkauja smuikas, bumbsi būgnas, kyšo aukštas laibas 

stulpas su raudonais bateliais viršūnėje. Vyrai bando pakilt juo ir nukabint tą 
laimėjimą savo panelėms, bet vis gėdingai slysta ir slysta, slysta ir slysta žemyn...

Žagaris iš tolo slapta stebi Agnę Sakalaitę. Jam prisiartinus, ji pakelia galvą. 
Staiga Žagaris tylėdamas apkabina ją per liemenį, prisitraukia ir stipriai stipriai 
ir ilgai bučiuoja. 

Agnė neatgauna kvapo – tada jis susikaupęs užmauna jai ant pirštelio aukso 
žiedą ir, vėl per liemenį prisitraukęs, įsisiurbia lūpom, lyg norėdamas ją vienu 
ypu išgerti. Agnė išrausta, bando numauti lyg ugny įkaitintą, pirštą deginantį 
žiedą ir kažkodėl niekaip negali nutraukt.

Žagaris atlaidžiai šypsosi ir ramiai stebi ją lyg kokį be reikalo šokinėjantį 
vaiką.
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Ji puola į paniką, nes žiedas tarytum mirtinai priaugęs, – apsidairo lyg 
ruošdamasi pravirkt, lyg šaukdamasi pagalbos ir staiga prie senų daiktų ir 
knygų būdelės išvysta tą patį vyrą, kurį ji puolė paežerėje, atlėkusi gelbėti 
klykiančio brolio.

Dėl to dar labiau išraudusi, degdama gėda, supykusi griebia grietinės kubilėlį, 
pila Žagariui jaunikiui ant galvos, šliūkšteli raugintus raudonus burokėlius su 
kopūstais – dabar žiedas lengvai pasiduoda, pats nusmunka nuo piršto – ji nori 
mest jam, bet turtingasis jaunikis apipiltas nieko nemato, todėl įgrūda žiedą 
į jo švarką ir kažkodėl dar šieno kuokštu užkemša kišenę, tada apsiverkusi, 
pažeminta slepiasi už vežimų.

 
    Raudoni bateliai vis dar stulpo viršūnėj, nors visą dieną iki popietės laiks 

nuo laiko atsiranda narsuolių – jie lipa ir lipa aukštyn, bet pritrūksta jėgų ir 
slysta viens po kito žemyn.

Prie aklos būrėjos palapinės išsirikiavusi eilutė mergaičių, trokštančių 
sužinoti, kada gi ir už ko jos ištekės, – tarp jų ir Agnė kantriai laukia savo eilės. 
Netikėtai iš palapinės lėtai lėtai išslenka akloji čigonė, visi nutyla. Ji grabinėja 
ranka orą, užčiuopia nupjautą avies galvą, tyrinėja ją ir artėja link Agnės, 
neklysdama iš tolo rodo į ją ir staiga paliečia avies krauju išteptu pirštu jos ausį, 
skruostą, plaukus ir ima sielvartingai, šiurpiai vaitoti.

Agnė sustingsta, net nebando čiupinėjama atsilošti. 
Čigonė rypaudama sugrįžta atgal į palapinę.
Išgąsdinta Agnė apsidairo aplink – visos mergaitės nuščiuvusios tyli. Ji 

gūžteli pečiais ir tyčia garsiai, nejaukiai nusijuokia.
 
    Lukas Milkus žiūri į dangų, į liekno stulpo viršūnėj pakabintus batelius, 

pasemia saują žemių, pasitrina delnus. 
Kopia kartimi palengva aukštyn, kabinasi savo stipriom rankom ir palengva, 

sieksnis po sieksnio, pakumpęs, pakreipęs galvą, kyla į viršų.
Mira, krautuvininko Goldbergo dukra, čiulpia ledinuką ir smalsiai stebi, 

kaip čirškia ir rūksta ženklinamų galvijų gyva mėsa, – pakelia akis ir netikėtai 
pamato ant aukšto stulpo meistrą Luką Milkų, iškilusį virš turgaus. 

Ledinukas iškrinta jai iš burnos, ji taip ir stovi su nutįsusia seile, stumdoma 
žmonių ir galvijų. 

Turgus gaudžia kaip avilys, žmonės jau susidomėję rodo viens kitam meistrą 
pirštais. 

Agnė Sakalaitė irgi spraudžiasi artyn pažiūrėti: negi tai tas pats jos paežerėje 
užpultas vyras? Ir jis vis dar atkakliai kopia į viršų, kai dešimtys šaunuolių nė 
pusės aukščio nesugebėdavo įveikti ir slysdavo be jėgų žemyn? 

Vėjas blaško meistro skvernus, Agnė aikteli, užspaudusi burną delnu, kai 
jis slysteli žemyn, bet vėl sukandęs dantis, braškėdamas sąnariais ir gyslom, 
išpiltas prakaito, lėtai, bet atkakliai artėja prie raudonų batelių.

Pačiam viršuj stulpo laibagalis gerokai linguoja, Lukui Milkui beveik pasiekus 
tikslą. Trūksta gal tik sprindžio – jis tiesia ranką į batelius ir riktelėdamas 
slysteli žemyn, bet pirštų galais vis dėlto spėja juos nukabinti.

Agnė Sakalaitė net susiima už širdies.
Mira Goldbergaitė rikteli, užspausdama delnu burną, bet tuo metu kažkieno 

grubiai pastūmėta gailiai suklumpa ir pameta Luką Milkų iš akių.
Kietai kaip alkanas šuva meistras įsikanda batelius ir dabar palengva 

apsikabinęs stulpą leidžiasi žemyn. 
Visai be jėgų, giliai alsuodamas, nužvelgia kažkodėl nedraugiškai 

nuščiuvusius žiūrovus lyg jie ką tik būtų regėję kokį velniava atsiduodantį 
reginį – visi kuždasi ir, matyt, laukia, kuriai gi išrinktajai šis vyras pašiauštais 
plaukais ir su randu per pusę veido padovanos batelius? 

Kai kurios panelės ima jaudintis, gražinasi, priglosto vėjo šiaušiamas 
garbanas, nežymiai slenka į priekį, nori būti labiau matomos, alkūnėm 
nejučiom stabdo tokias pat į priekį besibraunančias drauges.

Tačiau meistras pasikiša batelius po švarku ir vis dar giliai alsuodamas 
skubiai pasišalina.

Prastai primatydamas tik viena sveika ir prakaitu užpilta akim netikėtai 
atsitrenkia į rudaplaukę krautuvininko Goldbergo dukrą Mirą ir ši vėl 
suklumpa. Meistras atsiprašo, ištiesia jai ranką – Mirai net kvapą užgniaužia – 
po jo švarku raudonuoja bateliai: negi jis jos ieškojo? Negi nori įteikti batelius 
jai, tokiai kaulėtai, pakumpusiai ir strazdanotai, kai šitokia daugybė gražuolių 
moterų?

Jis padeda jai atsistoti ir... Ir tik tiek: apsisuka ir dingsta su bateliais. 
Agnė Sakalaitė grįžta prie savo vežimo, paima veidrodėlį, susimąsčiusi žiūri 

į save, valo avies kraują nuo ausies ir plaukų, bet Gailius, jos broliukas, paliktas 
pardavinėti sūrių, kažką jai kužda ir baimingai rodo į šieną vežime, lyg ten būtų 
įšliaužusi ir susirangiusi kokia nuodinga gyvatė.

Agnė iš pradžių jo net neklauso, tik paskui apsidairo, atsargiai praskleidžia 
šieną, atkloja margos gūnios kampą ir randa ten pakištus raudonus batelius su 
ryškiom vyro dantų žymėm. 

    Naktį garsioji kasmetinė miestelio mugė ištuštėja, palikdama šiaudus, 
gyvulių mėšlą, sulūžusius ratus ir laibą aukštą stulpą, nuzulintą daugybės 
rankų, net blizgantį mėnesienoj... Tik čigonai dar erzeliuoja, šūkaloja prie laužo 
ir palaidi šunys slampinėja, tąsydami paskerstos avies žarnas.

Agnė Sakalaitė guli lovoj – pilnatis ir visiškai neima miegas – vartosi nuo 
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nugaros ant pilvo, nuo pilvo ant nugaros, atsidususi išsitraukia iš po pagalvės 
dailius raudonus batelius – varinės vinelių galvutės spindi mėnesienoje, plona 
oda lyg gyva tyliai jai kuždėdama paslaptingai raukšlėjasi.

Agnės motina sunerimusi keliasi naktį, įsiklauso – jai rodos, kad girdi 
vaitojant ar dejuojant savo dukrą. Su žibaline lempa prieina prie jos lovos, 
pašviečia, – bet Agnė guli kietai įmigusi, kiek prasižiojusi, tik kažką sumurma 
bučiuojama motinos.

Vos motina uždaro duris, Agnė atsimerkia, žvaliai pašoka ir ieško vietos, 
kur galėtų paslėpti batelius – kiša į spintą, po lova, persigalvoja, atidaro langą, 
išlipa į lauką ir per sodą bėga prie seno išpuvusio medžio – apsidairo aplink, 
pasilypėja iki gilios drevės ir ten dailiai sulenkusi paslepia raudonus batelius su 
aiškiom, net mėnesienoje matomom dantų žymėm. 

 
BAŽNYČIA
 
Meistras Lukas Milkus karštai meldžiasi, kukliai užsiglaudęs už pilioriaus, 

bet jo akys vis krypsta ne į altorių, o į suolus, kur sėdi į sekmadienio mišias 
atėjusi Sakalų šeima: tėvas šiurkščiais kaip ražienos ūsais, motina, daugiau laiko 
griežtai tramdanti savo nenuoramą, nesustygstantį sūnų, nei besimeldžianti, ir 
jos puikioji dukra Agnė balta kaip sniegas bliuzele, auksiniais, visados lyg vėjo 
pagautais, banguojančiais plaukais.

Saulės šviesa pro spalvotus bažnyčios langus krinta ant Agnės Sakalaitės 
galvos, ir Lukas Milkus jau meldžiasi įsmeigęs žvilgsnį į jos stebuklingai 
apšviestą lyg liepsnojančią galvą, įdegusio kaklo lopinėlį, atsiveriantį iš po 
plačios krakmolytų mezginių apykaklės, – ir nieko kito daugiau nebemato. Jam 
atrodo, kad ir Agnės Sakalaitės balsą jis aiškiai girdi, lyg tik ji viena giedotų, 
o kiti aplink tik žiopčiotų kaip žuvys, nes mato dalį jos skruosto ir judančių 
raudonų lūpų kamputį.

Staiga ji tebegiedodama pasuka savo liepsnojančią galvą ir užklumpa 
meistrą – lyg prismeigia jį savo žvilgsniu prie pilioriaus, žiūri nemirksėdama ir 
jis net sudreba.

Lukas Milkus stengiasi kreipti žvilgsnį į lubas, bet kur bepasisuktų, visur 
mato Agnę Sakalaitę – ir angelai, ir visos šventosios įgyja jos pavidalą – jų 
plaukai irgi nušvinta, suliepsnoja ir įkvėptais žvilgsniais sužiūra į meistrą... Jis 
kurį laiką net nesuvokia, kad kažkas jį paėmė už alkūnės ir vedasi šonan – 
paklusniai eina kaip nusikaltęs vaikas, nutvertas darant kažką nuodėminga ir 
uždrausta.

Pasirodo, vargonininką ištiko priepuolis – jis trūkčioja, akys baltuoja, putos 
tįsta žandu. Klebono sesuo įspraudžia jam pagaliuką tarp dantų, o zakristijonas 
– jis ir ištempė malūnininką – renka pažirusius gaidų lapus. 

Vikaras pakuždom rodo, aiškina, dėlioja reikiama tvarka gaidas ir sodina 
malūnininką prie vargonų pavaduoti taip nelaiku priepuolio pakirsto 
vargonininko. 

Lukas Milkus stojasi, nori atsisakyt, tik dabar supratęs, ko jį čia atvedė ir 
kodėl trukdo žiūrėti į Agnę Sakalaitę, bet vikaras atkaklus, prašo, jėga sodina ir 
malūnininkas pagaliau susikaupia, įsižiūri į gaidas. 

Vikaras duoda ženklą ir Lukas Milkus visais pirštais ir kojom nuspaudžia 
vargonų klavišus...

Lauke vėjo gūsis plevena bažnytines vėliavas, atremtas į varpinę, ir jos 
trenkiasi žemėn. 

Miestelio aikšte savo vežimėlį su „Singer“ siuvimo mašina prieš vėją stumia 
liesas tamsaus gymio žmogelis – siuvėjas Samuelis Kovalčikas. Jį vejasi senasis, 
gal į devintą dešimtmetį įkopęs, grafo Tyzeno liokajus Stančikas – stiprus vėjas 
ir senatvė jį mėto į šonus. Pagaliau jis uždusęs paveja siuvėją Samuelį Kovalčiką, 
kažką jam aiškina, kretėdamas galva ant plono kaklo, rodo į dvarą ir dabar abu 
gręžia vežimaitį ir stumia jį link atlapų dvaro vartų.

Mišios baigiasi, parapijiečiai pasipila iš bažnyčios, pakelia vėjo nuverstas 
vėliavas, kurį laiką pamindžiukavę ant laiptų išsiskirsto – kas namo, kas į 
smuklę, kiti su ratais ir brikelėm išdarda į savo kaimus.

Agnė Sakalaitė atsilieka nuo savo šeimos ir nepastebėta įsmunka atgal į 
bažnyčią, jos juodi išeiginiai bateliai kaukši tuščioj bažnyčioj. Ji kukliai įsitaiso 
ant suolo, lėtai pasuka galvą į vargonus – meistras dar ten ir žiūri į ją. 

Lukas Milkus įtraukia galvą į pečius, paspaudžia vargonų klavišus, nutyla, 
vėl žvilgteli į Agnę Sakalaitę ir pabando iš naujo.

Jo nugara raukšlėjasi lyg išsipūsdama, lyg ruošdamasi pakilt ir vėl 
atslūgdama, vargonai gaudžia netilpdami bažnyčios erdvėj... 

Agnė klausosi vis labiau drėkstančiom akim, kažkodėl abiem rankom 
įsikabinusi savo karolių, gailiai šniurkščiodama nosim, apimta nepaaiškinamo 
jaudulio – lyg ir kojos, ir rankos, ir galva, ir krūtinė jau būtų ne jos, lyg kiekviena 
jos ląstelė būtų perverta tos nerimastingos muzikos...

Staiga vargonai nutyla tarytum nukirsti ir kaip tyčia nutrūksta Agnės 
Sakalaitės grandinėlė, gintariniai karoliukai garsiai pasišokinėdami pažyra tarp 
suolų ir nurieda iki pat altoriaus. 

Ji gaudo į laisvę ištrūkusius ir slidžius it gyvus, padykusius gintaro gabalėlius, 
siaučiančius tuščioj, garsiai aidinčioj bažnyčioj. 

Karoliukas atrieda prie Luko Milkaus kojų, nusileidusio žemyn nuo 
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vargonų, – jis pasiveja dar kelis, žvaliai nuriedėjusius per visą bažnyčią, droviai 
neša juos sutrikusiai Agnei Sakalaitei. Dabar ir jis stropiai ropinėja tarp suolų, 
krapštydamas pasislėpusius gintarus, ir netikėtai veidas į veidą susiduria su ja.

Kažkas – gal zakristijonas – sukaukši kaustytais batais, trinkteli zakristijos 
durys.

Kaip vaikai, bijantys būti užklupti svetimo daržo vagose, Lukas Milkus ir 
Agnė Sakalaitė dar labiau pasilenkia, nuščiūva, žiūri iš arti viens kitam į akis, ji 
susijaudinusi alsuoja kiek pravertom lūpom. 

 

GRAFAS TYZENAS

Praskolintam grafo Tyzeno dvare šeimininkauja turtuolis Žagaris, Agnės 
Sakalaitės atstumtas jaunikis, jo samdiniai varo grafo gyvulius į gardą ir 
ženklina įkaitinta geležim. Svyla kailis ir mėsa – gyvuliai muistosi ir bliauna 
išsprogdinę akis.

Blizgančiom sagom nusagstyti antstoliai šmirinėja rūmuose, antspauduoja 
kambarius, skaičiuoja, kaukši mediniais skaitytuvais, surašinėja turtą.

Aukštas kaip kartis grafas Tyzenas pavandenijusiom akim skausmingai 
susiraukia kaskart, kai trinkteli dvaro rūmų durys, kai kertamam vyšnių 
sode dusliai dunksteli kūjis, kalantis stulpus gyvulių aptvarams, – bet išlieka 
pabrėžtinai ramus, tik šnervėm neramiai uodžia laužo dūmų, svilintos mėsos 
ir kailio tvaiką.

Smulkutis siuvėjas Samuelis Kovalčikas sukiojasi aplink grafą Tyzeną, 
vis žvilgčiodamas į jį iš apačios – turi pasistiebt ir net pasilypėt, taisydamas, 
nukarpydamas siūlų galiukus nuo jo pasiūto švarko pečių ir atlapų.

Grafas apžiūri, įvertina save keliuose veidrodžiuose, linkteli Samueliui, kad 
jis laisvas. Bet siuvėjas kažkodėl nejuda, mindžiukuoja – pagaliau ir grafas 
supranta, kad jis tikriausiai mandagiai laukia užmokesčio. 

Grafo Tyzeno piniginė tuščia ir net kiaura – jis apsidairo ir pastumia siuvėjui 
sidabrinę šakutę su Tyzenų giminės herbu ir dar pridžiūvusiu mėsos gabaliuku.

Bet Samuelis visas sulinkęs vis tiek tebedūsauja, tada grafas nekantriai, su 
pasidygėjimu mesteli jam ant lovos gulėjusius sabalų kailinius.

Samuelis Kovalčikas dėkoja, linkčioja ir išvažiuoja iš dvaro su savo ištikima 
„Singer“ siuvimo mašina, sidabrine šakute ir kailiniais.

Grafas Tyzenas atsigula ant lovos tiesus, su nauju puikiai pasiūtu elegantišku 
švarku, lyg repetuodamas sudeda rankas ant pilvo, paskui suneria pirštus 
aukščiau, ant krūtinės, ir žiūri veidrodyje, kaip gi jis atrodo taip gulėdamas. 

Įsisega į atlapą baltą gėlę, paglosto skruostus, dar pasipurškia kvepiančiu 
vandeniu, tada, vis labiau tiesdamasis, net palengva tempdamasis lanku, 
keldamas smakrą su barzdele į dangų, kietai užmerkia akis ir pirštais sugraibo 
pistoletą...

VARPELIS

Naktį šlapias nuo prakaito meistras Lukas Milkus iš tigliaus pila į formas 
išlydytą žaižaruojančią bronzą. Paskui stovi nejudėdamas ir spokso pro 
apdulkėjusį dirbtuvės langą į dangų, į šonus išskėtęs rankas pajuodusiais 
delnais.

Samuelis Kovalčikas, įsikūręs vargonų meistro dirbtuvių kamputyje, siuva 
jam dailų kostiumą. Stengdamasis nedrumsti šeimininko ramybės prieina ir 
matuoja jo rankų ilgį, užsirašo skaičius ir grįžęs atgal praardo švarko rankovę, 
kiša arklio ašutų ir vatos pagalvėles.

O meistras vis žiūri į naktinį dangų, bet ne mėnulį mato, o praviras raudonas 
Agnės Sakalaitės lūpas – jos alsuoja ir juda po žvaigždėto dangaus skliautu, lyg 
per mišias bažnyčioj giedodamos. 

Staiga jis atsipeikėja, išverčia stalo stalčius, ištraukia maišelį su savo paties, 
tėvo ir jaunutės, jį gimdant mirusios motinos, kietai įsikibusios vyrui į parankę, 
fotografijom ir laiškais, surenka iš maišelio sidabrą – motinos žiedą, taureles, 
kelias auksines monetas – ir neša šeimos brangenybes prie lydymo krosnies. 

Samuelis Kovalčikas vis žvilgčioja į šeimininką iš savo kambarėlio, pučia į 
žarijų prikrautą lygintuvą.

Lukas Milkus ataušina, šveičia mažą varpelį, tikrina pridėjęs prie ausies – 
vėl blizgina ir nudžiunga atradęs, kad jis skamba visai kaip ir Agnė Sakalaitė. 

Dangų užtraukia debesys, vėjas lauke išpučia vėjo gaudyklę ant medinio 
stulpo, smagiai ima suktis propeleris ir meistras įžiebia Edisono lemputę.

Samuelis Kovalčikas atslenka pasigėrėti šiuo neregėtu šviesos stebuklu, 
atneša švarką, pakabina kelis elegantiškų Paryžiaus ponų aprangos paveikslėlius, 
padeda šeimininkui Lukui atsargiai įkišti rankas į siūlais pridygsniuotas 
rankoves. Meistras įtariai ir priešiškai spokso į tuos siuvėjo paveikslėlius 
ir juose pavaizduotus Paryžiaus gražuolius plonais ūseliais, prilaižytom, 
blizgančiom šukuosenom, bet vis tiek nežymiai pabando atsistot kaip jie, 
truputį kryžiuodamas kojas. 

Siuvėjas vėl išneria meistrą iš švarko, ardo, dygsniuoja, siuva. Nuraudęs nuo 
žarijų ir apsirišęs skaudamą galvą rankšluosčiu prigula ant suolo, ant prabangių 
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velionio grafo Tyzeno kailinių. 
Lukas Milkus vis pačiupinėdamas savo vešlius plaukus, žvilgčiodamas tai 

į paveikslėlius, tai į seną, vietom pajuodavusį veidrodį, karpo save didelėm 
žirklėm it seniai nekirptą avį, ryžtingai meta plaukus lyg sėdamas grūdus, tai į 
kairę, tai į dešinę. Paskui išplaka muilą, gramdo skustuvu apšepusius skruostus 
ir bando išvest, išdailint skustuvu tokius pat ūselius kaip tų dailių ir įžūlokų 
ponų, bet giliai persirėžia lūpą. 

Trenkia skustuvą žemėn, kraujas kapsi ant žemės, jis stovi užsimerkęs ir vėl 
mato, kaip giedodamos prasiveria drėgnos raudonos Agnės Sakalaitės lūpos.

 
 
Šventadienį Lukas Milkus eina miestelio aikšte su nauju, nepaprastai dailiu 

kostiumu. Visi kuždasi nustebę tarpusavy, nes sunkiai beatpažįsta meistrą – jis 
atrodo lieknesnis, tiesesnis, atjaunėjęs, apsikirpęs, tik viena akis dailiai aprišta 
ir naujas randas nuo skustuvo ašmenų ant viršutinės lūpos.

Krautuvininkas Goldbergas ir jo šeimyna sveikindamiesi kelia kepures, bet 
jo paauglė dukra Mira neišeina į lauką, tik žvelgia pro stiklines krautuvės duris.

Bažnyčioje Lukas Milkus lyg netyčia atranda vietą per kelias eiles, vos už 
kelių sieksnių, nuo Agnės Sakalaitės. Jis mato jos kaklą, garbaną ir dalį skruosto 
– žvelgia į ją lyg iš arti niekieno nekliudomas regėtų didžiausią Viešpaties 
stebuklą…

Agnė Sakalaitė jaučia meistrą, jos nugara, pečiai nežymiai juda, banguoja, 
lyg jis pirštų galiukais liestų jos įdegusį kaklą ir slapčia glostytų, – bažnyčios 
oras, šviesa pro langus prisotinta nepaaiškinamo virpulio ir jaudulio.

Sakalienė susigraudinusi kumšteli savo vyrui rodydama, kaip karštai 
ir šventai meldžiasi jų dukra Agnė, net kiek atlošusi galvą į dangų – taip ji, 
nežymiai gręždamasi į šoną, akies krašteliu lyg netyčia pagauna meistrą.

Sakalų šeima pakyla, išsirikiuoja į eilę: prasižioja Sakalienė, prasižioja iš 
anksto Sakalas ir vietoj nenustygstantis Sakaliukas.

Agnė Sakalaitė praveria savo raudonas lūpas ir klebonas padeda jai ant 
liežuvio baltą paplotėlį. Ji eina pro Luką Milkų su lėtai tirpstančiu Jėzaus kūnu 
ir krauju ant liežuvio giliai atsidusdama, lyg Šventąja Dvasia apgaubdama jį 
savo alsavimu.

Lukas Milkus nutirpęs traukia nosinę iš kišenės, braukia prakaitą.
Agnė Sakalaitė netikėtai grįžteli ir kaip tyčia iš meistro kišenės iškrinta 

mažas varpelis ir skambčiodamas nurieda akmeninėmis bažnyčios grindimis. 
Ji pakelia varpelį, atsargiai skambteli, įsiklauso ir nori grąžinti jį meistrui, bet 
jis nepriima, jaudinasi ir droviai rodo, kad tas varpelis jai, kad pasiliktų jį sau.

Agnė Sakalaitė apsidairo, ar jos nestebi budri motinos akis, vėl skambteli 

varpeliu, nusijuokia, greitai prikabina jį ant savo grandinėlės su kryželiu ir 
paslepia ant krūtinės po baltais kaip sniegas marškiniais.

GRAFAS ANT LEDO
 
Prie dvaro vartų vyrą su skrybėle ir odiniu krepšiu per petį – velionio grafo ir 

jo tarnaitės sūnų Ignacijų Damulį – pasitinka mažas ir storas gubernijos teismo 
tyrėjas, jo mėlynas surdutas blizgančiom sagom smaugia kaklą, veržia kaip 
užraugta tešla iš kubilėlio lipantį pilvą. Jis kaip įmanydamas griežčiau žvilgčioja 
į Ignacijų Damulį, atverčia bylą, pasitikrindamas kažko klausia – tas išsiblaškęs 
abejingai gūžteli pečiais, paskui patvirtindamas linkteli galva, rausiasi kišenėse, 
netyčia vis ištraukdamas kortas, – galiausiai atranda ir rimtesnį dokumentą su 
imperijos ereliais ir pirštų antspaudais. 

Vėjas taršo iš savižudžio grafo bylos „DELO Nr. 660“ kyšančius lapus, neša 
išpuolusią pažymą.

Teismo tyrėjas atrakina ledaunės duris. Iš rūmų balkono viską stebi naujasis 
dvaro šeimininkas, ponas Žagaris, o jo samdiniai žiopso iš tolo, nuo tvartų. 

Saulės šviesa pro atdaras duris giliai požemyje išryškina drėgnas grindis, 
pažliugusias nuo palengva tirpstančio ledo, lyg karvės liežuviu aplaižytus ežero 
ledo gabalus, šlapias pjuvenas ir skerdienos gabalus, šonkaulius ir nugarkaulius, 
o šalia guli permirkęs ir gailus it nudrėbtas skarmalas grafo Tyzeno kūnas 
susiraukšlėjusiu švarku su balta gėlyte atlape. Jo šlapia it žemėta ropės šaknelė 
barzda prisivėlusi pjuvenų – pro praviras lūpas kyšo gelsvi dantys.

Ignacijus Damulis žiūri į tėvą ir netikėtai ima juoktis – sausai, lyg 
užsikosėdamas – ir negali sustot net išėjęs iš ledaunės į lauką.

Teismo tyrėjas įtariai ir griežtai žvelgia į grafo ir tarnaitės sūnų, taip ir 
nesugebėjusį nė ašaros nubraukti, lyg imperijos įstatymai, padorumas ir mirtis 
jam nebūtų verti bent mažiausios pagarbos.

MEISTRAS IR AGNĖ ATSIPLĖŠIA NUO ŽEMĖS

Po alsios dienos tvenkiasi debesys, toli už miškų jau be garso žaibuoja.
Sakalų šeima skuba sudoroti saulės išdžiovintą šieną: Sakalienė vis žvalgosi 

nuo šieno vežimo į pamėlusį dangų, krūpteli užtiškus pirmam lietaus lašui, 
ragina savo dusulio pjaunamą vyrą suktis greičiau ir bara ant šieno šokinėjantį 
padykusį sūnų Gailių.
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Agnė atima iš tėvo šakes, pasodina jį prie vežimo ir pati velka paskutines 
šieno kupetas, meta šakėm šieno glėbius aukštai į vežimą – kartais vis skimbteli 
varpelis giliai po suknelės iškirpte ir tada ji žvilgteli į Luko Milkaus dirbtuves 
su aukštu kaminu ant kalno ties skardžiu, vėjinę lentpjūvę didžiuliais baltais 
sparnais, mažesnius sparnus, propelerius virš namo ar daržinės. 

Sakalas paima vadeles, įsiropščia į dvikinkį vežimą. Sukaitusi, apkritusi 
šienu Agnė moja, kad namiškiai važiuotų be jos, kad pareis palengva, bet 
motina užsispiria, mostaguoja rankom ir reikalauja lipt į vežimą, nes jau reti 
stambūs lietaus lašai kaip vištos snapais ima kapoti žemę ir Sakalų galvas.

Agnė tik nusijuokia ir erzindama mostaguoja rankom – visai kaip motina.
Gailius, jos brolis, juokiasi.
Tada Sakalienės pyktis užgriūva jos lėtą, ramų vyrą – ji ištraukia iš jo 

botagą, supliekia arklius, čaižo juos, kol vežimas pasišokinėdamas, pavojingai 
svyruodamas į šonus išdarda, išlekia iš pievos. 

Agnė stovi užsimerkusi, atlošusi galvą į dangų ir palaimingai laukia lietaus. 
Suknelė prilimpa prie kūno – per dieną įšildyta pieva, pasiutusiai trypiama 
stiklinėmis lietaus kojomis, užverda burbuliuoja, tykšta purslais.

Kažkur visai netoli drioksteli perkūnas, Agnė krūpteli, atsimerkia.
Pro lietaus sieną beveik nematyti namų ant skardžio, tik kai staiga 

perskeldamas dangų trenkia žaibas į dirbtuvių žaibolaidį, pasipila besilydančio 
metalo žiežirbos ir išryškėja, grėsmingai balta šviesa nušvinta visi pastatai, 
liepa, visas skardis.

Perkūnija tolsta, lietus nebeplaka, rimsta, vėjas gena debesis.
Luko Milkaus namai skęsta sutemose, bet ten staiga sumirksi niekad jai 

nematyta ryški šviesa.
Atrodo, lyg susigėręs žemėn žaibas vis dar kibirkščiuotų.
Iš pradžių lėtai ir neryžtingai, paskui vis greičiau, kaip šviesos pakerėtas, 

pagautas drugelis, Agnė skuba link meistro namų virš skardžio. Kai užkopia 
ant kalno, iš tolo blausiai šviečia tik dirbtuvių langas. 

Pro sutemose boluojančius vėjinės lentpjūvės sparnus, per minkštas drėgnas 
pjuvenas ji prisiartina ir pasistiebusi, įsikibusi varpelį ties krūtine, už dirbtuvės 
langų įžvelgia blausiai blizgančius vargonų vamzdžius, stakles su diržais ir 
velenais, knygų lentynas ir lovą, kybančią ore.

Kambarėly mato linguojantį mažą sudžiūvusį žmogelį su duksliais kailiniais 
– jo lūpos vis kruta ir kruta. Visa šviesa dirbtuvėse – tik jo rūkstanti žibalinė 
lempa.

Bet už dirbtuvių kiemas vėl nušvinta, išryškėja liepos šakos, metančios ilgus 
juodus šešėlius, ir vos ji pati, basa ir šlapia, įbrenda į šviesą, jos šešėlis nutįsta 
per žemę.

Didžiulės daržinės durys praviros, šviesa sklinda pro vėjo judinamą užtraukto 
audinio plyšį. Agnė prieina arčiau, įsidrąsina, nori praskleist uždangą, įžengt į 
vidų, bet atsiduria tamsoje, nes ta akinama šviesa kelioms akimirkoms užgęsta.

Žengia žingsnį, užkliūna ir kažką, matyt, sudaužo.
Kai šviesa vėl plyksteli, ji išvysta apstulbusį meistrą, įlindusį į sudriskusias ir 

per dideles, tik petnešom per nuogus pečius ir krūtinę prilaikomas kelnes. Jis 
stovi užkluptas prie savo slapčiausios svajonės – prie skraidymo aparato baltu 
šilku aptemptais sparnais. 

Ant žemės mėtosi šilko atraižos kaip sniegas, visa siena kreida išpaišyta 
skaičiais, lėktuvo dalių, sparnų, veikiamų aštrių vėjo rodyklių, pakilimo kampų 
brėžiniais ir apskaičiavimais. Ir šviesa iš palubės – ne kokios nors žibalinės 
lempos – tokia ryški, kad lėktuvas atrodo kaip stebuklas, lyg tik iš šviesos rūko 
padarytas, virpantis, pasiruošęs tuoj pakilti. 

Agnė atsiprašinėja kaip vaikas, netyčia patekęs į stulbinantį sapnų ar regėjimų 
pasaulį. Ji basa, suknelė prilipusi prie šlaunų ir krūtinės, varvantys plaukai 
susiviję, prikritę šieno – ir jaučiasi tokia negraži, tokia kalta, nes Luko Milkaus 
akis vis dar primerkta, paraudusi, prakirstas antakis ištinęs ir pamėlynijęs – 
ji nejučiom paliečia savo blakstienas ir užspaudžia burną delnu. Bet meistras 
ramina, juokaudamas praskečia dviem pirštais akį – taip jis visai puikiai mato 
Agnę ir pasaulį, tik tarytum pro lengvą rūką, stebuklingai padūmavusį. 

Jis giliai giliai įkvepia oro, įsidrąsinęs nerangiai ištiesia ranką, atsargiai 
paliečia jos šlapią galvą.

Agnė irgi kelia ir vis nuleidžia ranką. Kelia, bet vis nedrįsta paliesti Luko, 
stovi nejudėdama, lyg jis būtų uždėjęs jai ant pakaušio kokią karūną, – įsikabina 
medinio nugludinto propelerio ir nejučiom jį vis glosto lyg patį meistrą. 

Kažką staiga sugalvojęs Lukas džiugiai veda ją prie svarstyklių.
Ji, matyt, stengiasi būti kuo lengvesnė, nes vieną pėdą nejučiom pariečia, 

stovi sveriama ant vienos basos kojos ir droviai šypsosi – dabar jie jau abu 
nepaliaujamai juokiasi vos tik žvilgtelėję vienas į kitą.

Meistras atitraukia plačią lyg kokiam teatre užuolaidą ir per pievą iki pat 
skardžio nusidriekia šviesos takas.

Siuvėjas Samuelis Kovalčikas nustoja linguoti, pakyla užgirdęs garsų motoro 
čiaudėjimą, kosulį, paskui urzgimą kaip pulti siundomo žvėries. Jis išeina į 
lauką ir negali patikėti savo akimis – kaip didelis paukštis, tik be snapo, lėtai 
rieda baltas lėktuvas su pusnuogiu šeimininku Luku ir prie jo prigludusia šlapia 
moterim. Motoras vis labiau riaumoja, lėktuvas įsibėgėja, bet pieva baigiasi – 
toliau tik skardis į gilų upės slėnį.

Agnė užsimerkia, skraidyklei smuktelėjus žemyn nuo skardžio, aikteli, 
Lukas šaukia visa gerkle, bet paskutinę akimirką lėktuvas išsilygina ir jie jau 
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skrenda... skrenda...
Nebelyja, pro debesų properšą išlenda plačiaveidis mėnulis ir mėnesienos 

nutvieksti gimtosios žemės plotai, miškai, upė, arimai, vingiuoti keliai, reti 
miestelio ir tolimų vienkiemių jaukūs žiburėliai – matant tą stebuklingą pasaulį 
Agnei kaupiasi ašaros. 

 
Tuo metu naujasis grafo Tyzeno dvaro šeimininkas Žagaris didžiojoj salėj, 

toj pačioj, kur jis su tėvu kadaise blizgino parketą, iškilmingai kelia taurę, ant 
ilgo stalo puikuojasi kepti paršeliai, žvalios lydekos drebučiuose – spindinčiom 
akim, su morkų kaspinėliais ir rožytėmis dantyse – dideli išraudę vėžiai, ant 
žarijų kepto avinėlio šonkauliai, užlieti padažu, grafo Tyzeno taurės, dubenys – 
svarbūs saguoti gubernijos valdininkai įkaušę, generolas, nusagstytas daugybe 
ordinų ir medalių, kardu nukerta putojančio šampano butelio kakliuką, 
apkabina Žagarį ir netikėtai įsisiurbia jam į lūpas.

Visi ploja, Žagaris plekšnoja generolui per pečius, išeina į balkoną, su 
pasidygėjimu nusišluosto lūpas, ilgai spjaudosi negalėdamas išsispjaudyti 
ir staiga įtariai suklūsta – jo ausis pasiekia neaiškus, nerimą varantis garsas 
iš dangaus. Uždaro salės duris, kad geriau girdėtų, įtariai klauso vis labiau 
paniurdamas, bet durys pokšteli, sužvanga visais stiklais – generolas su 
valdininkais išvirsta į gryną orą ir tempia naująjį dvaro šeimininką atgal 
į rūmų salę, kur didelis tortas su Žagario ženklu (tokiu pat, kokiu ugnim 
ženklinamos jo nesuskaičiuojamos galvijų bandos) įsiplieskia ugnelėmis, 
žiežirbų fontanėliais...

 
Iš aukštai pasaulis toks gražus, geras, kad Agnė Sakalaitė nejučiom vis glosto 

nuogą meistro Luko petį su senu giliu randu ir aikčioja, kai jie smukteli į oro 
duobes.

Staiga motoras ima čiaudėt, lėktuvas kratosi, atrodo, tuoj subyrės.
Lukas Milkus braukia nuo akių prakaitą, spaudžia vairalazdes. 
Lėktuvas kažkodėl vis verčiasi ant šono, krypuoja sparnais, – staiga pasidaro 

visiškai tylu. 
Propeleris lėtėdamas tebesisuka, vėjas šniokščia ir kažkas braška, trūksta, 

laša iš motoro, skimbčioja, o žemė staiga ima artėti ir Agnė jau gali įžiūrėt 
pievoje po lietaus blizgančią žolę.

Lėktuvas trinkteli, pašoka, sukasi pakrypęs, vėl išsilygina ir rieda lėtėdamas, 
ardamas pievą tiesiai į siuvėją ir sustoja vos už kelių sieksnių nuo jo.  Samuelis 
Kovalčikas gieda laibu balsu savo sena kaip pasaulis kalba: 

– Klausyk, Izraeli... Klausyk, Izraeli...
Vėjas visai nusilpsta, nebepasuka meistro elektros mašinų ir šviesa prigęsta. 

Ryškiai įsispindi mėnulis. 
Tyla ir ramybė, tik Lukas sunkiai alsuoja, Agnės širdis tebesidaužo – ji 

apsikabina abiem rankom, stipriai prisiglaudžia prie jo nugaros ir palaimingai 
padeda galvą jam ant peties. 

SVETIMI PIRŠTAI PALIEČIA AGNĖS PETĮ

Vagos ilgos, molio grumstai kieti, usnys piktos – Agnė Sakalaitė basa 
kauptuku trupina molį, rauna piktžoles – jos plaukai išsidraikę, kakta nuo 
prakaito ir dulkių murzina, nugara įskaudus. 

Užteks, – matyt, nutaria Agnė, nes jau vakarėja, saulė leidžiasi į raudoną 
debesį, kyla vėjas – kregždės skraido visai žemai. Ji bėga žemyn prie ežero, 
varpelis ant jos krūtinės išsprūsdamas, pasišokinėdamas vis žvaliai skambteli. 
Agnė įbrenda į vandenį, prausia veidą, mazgoja kojas, paskui trukteli ilgą, prie 
pasvirusio medžio šakos pririštą virvę, panirusią į vandenį. Apsidairo aplink 
– jos pamėgtoj pievelėj, apsuptoje tankių krūmų, nieko nėra, visiškai saugu – 
skubiai išsineria iš drabužio, lieka tik su varpeliu ant krūtinės. 

Įbrenda į vėsų vandenį, vis labiau šiaušiamą vėjo, ir neria atmerkusi akis 
gilyn palei virvę.

Smėlėtu dugnu ropoja vėžys, palenda po nuskendusios, maurais apaugusios 
valties liekanomis.

Tarp akmenų įstrigęs iš vytelių nupintas jos bučius – ji įžiūri ten įkliuvusią 
nemažą lydeką ir patenkinta nusijuokia leisdama oro burbulus. Bučius 
mirtinai įstrigęs – neria kelis kartus įkvėpdama oro, bet neįstengia jo ištempt. 
Tada pro vyteles bando nutverti laimikį, žuvis įnirtingai priešinasi. Kelis 
kartus Agnė turi įkvėpti oro – pagaliau sugriebia lydeką, sutramdo ją įkišusi 
pirštus į žiaunas ir pergalingai išneria. Pasiekia kojom dugną, nori jau bristi 
iš vandens su besiplakančia lydeka, bet nuščiūva, pritūpia vandeny, traukiasi 
į meldus.

Ant kranto po medžiu jos pamėgtoj pievelėj sėdi vyras su skrybėle, kažką 
niūniuoja ar murma sau panosėj. Tikriausiai jis nematė jos, nusprendžia Agnė, 
nes vyras juk net galvos nepasuka ir sėdi pusiau nusisukęs nuo vandens, tik 
laiks nuo laiko gurkšteli iš butelaičio ir vis iškėlęs rankas miklina pirštus, lyg 
juos prausdamas. Staiga lyg armoniką ore išskleidžia kortų kaladę lanku – 
kortos kažkodėl nekrenta. Atsmaukia švarko rankoves – jo rankos tuščios, bet 
kortos nežinia iš kur vis atsiranda jo delne.

Ji kantriai laukia, pasislėpusi melduose, spaudžia lydeką prie krūtinės, mat 
šioji dar bando blaškytis, norėdama ištrūkt.
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Pateka mėnulis. 
Agnė dreba nuo šalčio. 
Vyras vis kartoja tą patį judesį – iš oro traukia kortas, miklina pirštus. Jie 

juda lyg kokie jam nepriklausantys ir nenustygstantys žvėreliai – jis glosto juos, 
vėl viską pradėdamas iš naujo, lyg būtų pasiryžęs taip kankinti Agnę Sakalaitę 
visą naktį.

Vyras nustoja niūniuot, ima švilpaut, įsikiša butelaitį į kišenę ir kelis kartus 
susijuokia. Agnė apsidžiaugia, kai jis lyg niekur nieko, vos neužlipdamas ant 
jos marškinių, nueina nuo ežero. Spausdama žuvį prie krūtinės, kad tik nekeltų 
triukšmo, Agnė palengva lenda iš vandens. Staiga jis atsisuka ir Agnė Sakalaitė 
vėl panyra į vandenį iki akių.

Vyras sugrįžta, išskleidžia kortas vaivorykšte ir iš tolo, lyg kažką negailestingai 
plakdamas, meta jas po vieną ant merginos marškinių ir užsirūkęs ploną cigarą 
tyrinėja, kaip jos iškrito. Pamiklina, paglosto, pašildo rankas, staigiai surenka 
kortas ir dviem pirštais kilstelėjęs marškinius, juos uosto, kraipo galvą, lyg 
norėdamas šnervėm įtraukti ne tik Agnės Sakalaitės drabužį, bet ir ją pačią su 
visu ežeru. 

Tada Agnė išsitiesia – mėnesienoje ant jos pečių sidabru žvilga vandens lašai, 
ant krūtinės blizga varpelis – ji brenda iš ežero, sunkiai nugalėdama drebulį, 
mirtinai suspaudusi lydeką, įsmeigusi akis į vyrą. Trukteli, atima drabužį, bet 
nepuola dangstytis ir eina tiesi tiesi, įsitempusi kaip styga.

Vyras pritrenktas žiūri į nuogą merginą, nebesijuokia, nejučiom net kilsteli 
skrybėlę – lyg sveikindamasis, lyg mandagiai prisistatydamas, kad jis esąs 
Ignacijus Damulis, – bet jo miklūs pirštai neišlaiko, daro savo: juda, juda ir 
nejučiom prisiliečia prie jos peties.

Agnė staigiai grįžteli, įdėmiai pažvelgia jam į akis – jo pirštai kaip pabaidyti 
žvėreliai, daržo vagys, atšoka, slepiasi vyrui už nugaros. 

Ji eina mėnulio nutvieksta pievele nuo ežero su žuvimi, sukišusi pirštus jai į 
žiaunas, iš paskutiniųjų bandydama nugalėti drebulį – lyg būtų prisidengusi ne 
vien varpeliu – ji tokia įstabi, dieviška, kad savižudžio grafo Tyzeno ir tarnaitės 
sūnus žiūri akių neatplėšdamas, kol ji dingsta miško šešėly. 

GALIJOTAS IR AGNĖS MOTINA

Agnės motinos Sakalienės skruostai raudoni iš susijaudinimo, akys bėgioja, 
žiba – ji eina dvaro koridoriais iš kambario į kambarį, vedama pono Žagario, 
skaičiuoja ir nesuskaičiuoja veidrodžių, spintų ar komodų, čiupinėja užuolaidas, 
lovų užtiesalus, sidabrinius šaukštus, dubenėlius padažui ir dar nežinia kam, 

užsižiūri į didžiulį krištolinį sietyną lyg į dangaus žvaigždes ir dūsauja, nes čia 
tiek turto, tiek grožio…

Žagaris gundo, rodo, labai pagarbiai veda Sakalienę į didžiąją dvaro salę ir 
lyg rožančium vis žaidžia savo stora auksinio laikrodžio grandinėle. 

Sakalienė tyli, sudėjusi rankas lyg melstųsi. Stovi vidury salės, pavargusi nuo 
svaiginančios kelionės dvaro koridoriais, miegamaisiais, virtuvėm, – visko per 
daug ir nuo prieštaringų minčių jau skauda galvą.

Be to, dar suirzusi pastebi, kad ant blizgančio kaip veidrodis parketo nuo jos 
batų lieka pėdos, o ir patys jos batai per daug grubūs, nebejauni kaip ir ji pati.

Žagaris seka, kaip keičiasi viešnios nuotaikos, sodina ją prie stalelio su 
spalvingais buteliais, įpila į taurelę saldaus moteriško gėrimo – Sakalienė 
išgeria ir galvą lyg mažiau veržia, bet apima nepaaiškinamas graudulys, kartėlis 
ir gailestis sau – ji net nubraukia ašarą.

Žagaris stengiasi pakelti jai nuotaiką, paima šepečius ir kvatodamas siaučia, 
čiužinėja po visą salę, rodo, kaip jis kadaise su savo tėvu grafui Tyzenui parketą 
blizgino. Galiausiai tyčiodamasis išsidrėbia prabangiame krėsle, kur grafas 
sėdėjo, kur vyną gėrė, kur kortom lošė.

Grafas Tyzenas ir jo protėviai jau pažeminti, nukabinti nuo sienų – į juos 
atremtos šluotos, užmesta dėmėta staltiesė, bet vis dar bando išdidžiai žvelgti 
iš portretų, nors kažkas drobėje nusišovusiam grafui ant kaktos išdūrė didelę 
skylę. 

Sakalienė galvoja, sunkiai dūsauja, Žagaris įpila jai dar vieną taurelę, 
pats išgeria, švelniai paima ją už parankės, veda į balkoną – mosteli ranka ir 
samdiniai kieme už grandinių išveda Galijotą, milžinišką kaip kalnas bulių. 
Galijotas žvangina savo medaliais lyg šarvais, pakabintais už sprando.

Žagaris išskleidžia dvaro laukų, miškų, ariamos žemės žemėlapį, brėžia 
pirštu žemėlapyje ir ore, rodydamas į pievas prie upės, atrėžia žemės plotą 
Agnės Sakalaitės motinai. Bet ji vis tiek atkakliai dar svarsto ir bando suprasti, 
kur čia kas pažymėta popieriuje, o kur tos iš balkono matomos pievos driekiasi. 

Žagaris kantriai aiškina, rodo ir dar jai prideda didelį gabalą miško. Paskui 
veda Sakalienę prie tvartų. 

Sakalienė pritrenkta garsaus veislinio buliaus galybės. Jis pučia šnerves – 
atrodo, lyg tuoj išspjaus ugnį ir įkaitintą sierą. 

Sakalienės skruostai dega – be jokios baimės priėjusi visai arti įsmeigia akis 
į Galijotą ir jie žiūri vienas į kitą, bet net šitoks bulius nugalėtojas neatlaiko jos 
žvilgsnio. Ir tada ji apsisprendžia.

Agnės tėvas, tyliai su sūnum laukiantis brikelėje, iš tolo mato, kaip jo 
valdinga, narsi žmona kaip lygi derasi su turtingu ir galingu naujuoju dvaro 
ponu ir sukerta rankom... 
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Keli samdyti klajojantys juodbruviai vengrai su dažais išteptom palaidinėm 
įneša į didžiąją dvaro salę dar nebaigtą tapyti didžiulę drobę. 

Žagaris sėda į prabangų grafo Tyzeno krėslą prie staliuko su gėrimais ir 
įsižiūri į paveikslą, į stropiai nutapytus dvaro rūmus, į save patį, į tūkstantines 
avių bandas, jaučius, arklius lyg kariuomenės pulkus už nugaros…

Vengrai įsitempę stebi, kaip markstosi šeimininkas, kaip nurodinėja, kur 
pataisyti, kaip rėkauja ir pyksta, kad visai ne tokia suknele vengrai teplioriai 
aprėdė, išdažė mergaitę, gražią kaip porcelianinė lėlė, panašią į Agnę Sakalaitę, 
kuri paveiksle stovi droviai prigludusi prie savo Viešpaties ir Šeimininko su 
auksine laikrodžio grandine galingo peties ir palaimingai šypsosi…

ŽYDAITĖ VERKIA MEDYJE

Klebonas važiuoja dulkėtu keliu ir netyčia žvilgtelėjęs mato pakelės medyje 
verkiančią Goldbergo dukrą Mirą.

Pravažiuoja pro medį, bet paskui sustoja – liepia vežėjui nueiti ir pasiteirauti, 
ko žydaitė taip verkia. Šis įsikaria į medį ir ilgai negrįžta, tad klebonas pats eina 
patikrinti – vežikas nusliuogia nuo šakos ir pakuždom klebonui aiškina, kas 
atsitiko. Klebonas kraipo galva ir užsinori pats savo akimis viską pamatyti – 
vežikas turi sunkų kleboną nuo savo pečių įkelti į medį.

Užklupta nelaiminga Mira nieko nekalba, bet klebonas išraudęs ir pats 
mato, kaip už krūmų, už kalnelio pievoj laigo ne koks žvėris ar gyvulys, ogi 
paknopstom, sulinkęs, griūdamas, žolę raudamas ir mėtydamas meistras Lukas 
Milkus gaudo basakoję, greitą kaip vėjas jauną mergaitę palaidais plaukais, 
vos ne iki pašaknų pasikaišytu sijonu. Ji lekia ištiesusi į šonus rankas tarsi 
įsibėgėjantis, besiruošiantis kilti paukštis.

Klebonas vargsta ant nepatogios šakos, braukia prakaitą, bet negali akių atitraukt. 
Sustoja kiti keliu dardėję vežimai – ir pats Žagaris važiuoja prašmatnia 

lakuota karietaite plieninėm lingėm ir raudonai dažytais ratais, su odiniu 
pakeliamu stogu ir susidomėjęs stabteli: mato medyje pasistiebusį kleboną, 
krautuvininko Goldbergo dukrą ir nuo karietaitės, nuo vežiko nugaros irgi 
ropščiasi į medį.

O tuo tarpu ta greita basakojė griūva visu ūgiu į meistro rankas ir jis bėga, 
nešdamas ją, išskėtusią į šonus rankas. 

Kas gi ta mergaitė? – prakaituoja, kankinasi klebonas. 
Atpažįsta ją, kai ji atsisuka veidu į kelią: ten gi Agnė Sakalaitė… Ir iš tokios 

geros ir dievobaimingos šeimos?..

Žagaris, atsidūręs medyje, sveikinasi su klebonu, bet nesulaukia jokių 
paaiškinimų, kas gi čia vyksta, ko medyje sėdi klebonas ir apsiašarojusi žydaitė. 
Klebonas tik apmaudžiai mosteli ranka ir lipa žemėn.

Vežikai stovi ant kelio pagarbiai be kepurių, laukdami klebono nurodymų, 
tačiau jis tik sėda į savo brikelę ir liepia greičiau važiuoti. 

Žagaris žiūri iš medžio, iš pradžių nieko ypatingo neįžvelgia, tada kelis 
kartus griežtai paklausia žydaitės ir Mira nenoriai rodo ponui pirštu, kur reikia 
žiūrėti, – ir pro medžio šakas jis išvysta Agnę Sakalaitę…

Po velnių – ji guli ant meistro Luko Milkaus nugaros, išskėtusi rankas kaip 
sparnus į šonus, o jis bėga sulinkęs, suka ratus, bet paslysta ir abu krenta į žolę, 
juokdamiesi nusirita į pakalnę.

Mira išsliuogia iš medžio ir žingsniuoja keliu namo. 
Kvaila vynuoginė sraigė išropojus ant kelio – Mira negailestingai ją sutraiško 

kulnu, paskui dar dvi, o ketvirtą jau atsargiai pakelia, pabučiuoja ir padeda į 
žolę toliau nuo kelio.

Žagaris vis dar medyje. Jo vežikas rūpestingai tiesia rankas lyg motina į 
kūdikį ir padeda jam nusileisti iš medžio.

Kelyje jau sustoję, susigrūdę dar daugiau vežimų – jie visai užtvėrė kelią. 
Žagaris piktai rėkauja, kad nestypsotų, važiuotų savo keliais, mosuoja rankom, 
nurodinėja lyg diriguodamas – netekęs kantrybės botagu įniršęs pliekia arklius, 
persigandusius vežikus ir greitai išlaisvina kelią.

BAUSMĖ

Vakaras, bet Sakalų namuose tamsu.
Sakalienė stovi kaip druskos stulpas veidu į duris. Jos vyras ir sūnus Gailius 

tylūs sėdi seklyčioj. Tik katė tyliai ir minkštai slankioja prieblandoje, praeina 
trindamasi Sakalienei tarp kojų, bet ji nė nekrusteli. 

Katė užšoka ant stalo, pėdina tarp lėkščių, brūkšteli uodega dusulingai 
alsuojantį, sielvartingą ūkininką Sakalą, jis tik vangiai pakelia gindamasis 
ranką, bet jo sūnus Gailius, pervargęs nuo įtempto laukimo, staiga pašoka, 
subilda, atsimuša kelius į stalo stalčių, rikteli, negailestingai sugriebia katę ir 
sviedžia ją tolyn nuo savęs.

Agnė Sakalaitė grįžta namo laiminga, džiaugsmingai kaip vaikas 
pasišokinėdama su gėlių vainiku ant galvos.

Katė skrenda oru per visą seklyčią, atsitrenkia į durų staktą ir žnekteli 
kniaukdama.
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Agnė niekaip nesupranta, kas gi vyksta, – tamsu, motina stovi pajuodus kaip 
šiekštas, tyli, tik katė žiaukčioja. Jos tėvas ir brolis irgi sėdi kaip mietą prariję.

Bet ji tokia laiminga, kad tik nusijuokia ir pabučiuoja savo motiną. 
Sakalienė visa sudreba lyg tik dukros lūpų atgaivinta, ima kūkčiot. 
Agnė ją ramina, glosto ir apkabina.
Motinos rankos dreba – staiga ji nutraukia vainiką, drasko, plėšo gėles iki 

smulkiausio žiedlapio, trypia, griebia dukrą už plaukų, griauna, tąso, daužo 
kuo pakliuvo.

Sakalas virpančia ranka bando įžiebti šviesą, bet sudaužo žibalinės lempos 
stiklą – dagtis per daug išsuktas, liepsna rūksta ištysus per gerą sprindį. 

Raudoni dryžiai ant Agnės kojų, nugaros. Agnė klykia, motina velka ją už 
plaukų – pliekia šluotražiu, šluota. 

Lūžta šluotos kotas. 
Agnė tik gailiai dengiasi rankom.
Sakalas neišlaiko, pakyla jų apsiašarojęs sūnus, stumia nuo stalo visas lėkštes. 
Sakalienė pagaliau nužvelgia šukėm nusėtas seklyčios grindis, sunkiai 

alsuoja, ramina visus ir pati save, verksmingai geria širdies lašus. 
Agnė sunkiai atsistoja – galva dega, plaukai ištampyti. Staiga ji tylėdama 

ima rinkti, krauti į ryšulį savo rūbus. 
Motina kurį laiką stebi ją, paskui plėšia drabužius iš rankų, deda atgal į 

spintą ir dar užrakina. 
Agnė paklusniai palieka drabužius, ilgai žiūri į motiną, tėvą ir brolį seklyčioj, 

pasuka prie lauko durų, bet motina užtveria jai kelią ir reikalauja atiduoti jos 
dėvimą suknelę. Stumia ją į tamsią kamarą be langų. Agnė nesipriešina, lėtai 
atsega sagutes, nusirengia, gražiai sulanksto suknelę ir paduoda ją motinai.

Sakalienė sunerimusi, nes dukra bauginamai rami – kažkodėl ji lygiai taip 
pat išsineria ir iš marškinių, įstrigusi tempia, dryksteli audeklą – visa nučaižyta, 
sumušta plėšia nuo savęs marškinius lyg kokią prilipusią svetimą odą.

Motina atsitokėja, vėl užverda, griebia ją, bet dukra užtrenkia kamaros duris. 
Motina beldžia, bando atidaryti duris, bet neįstengia, tada su trenksmu užkabina 
ant durų didžiulę spyną – suka suka raktą, kol nebegali jo ištraukt. Stovi gailiai 
prispaudusi prie krūtinės skudurėlį iš dukters marškinių ir eina valgydinti 
šeimos – deda ant stalo naujas, tik per labai retas šventes ištraukiamas lėkštes 
– jos vyras ir sūnus nustebę žiūri į ją, o ji vis neša ir neša valgius, skanėstus, 
vis ragina valgyti, apsiašaroja ir staiga atsargiai ir labai švelniai pabučiuoja į 
pakaušį savo tylų vyrą ir susigūžusį sūnų…

 
Gili naktis – danguj spindi mėnulis, debesį nugena vėjas ir pro sienojų 

plyšį siauras mėnesienos spindulys prasiskverbia į kamarą, krenta ant blyškių 

sudygusių pernykščių bulvių daigų, ant įskilusios puodynės.
Agnė sujuda, lyg atsibunda, atsistoja, žiūri pro plyšį. Paima puodynę, 

kaukšteli, ši sutrūksta, tada abiem rankom šuke ima gremžti aslą palei sieną.
Skauda nugarą, rankos subraižytos į aštrius akmenis, bet ji atkakliai kasa, 

stumia žemes į šoną, įsikasa giliai ir tarp didelių akmenų atsiveria plyšys. 
Kamaroje palengva auga žemių krūva – darbas pagreitėja, kai atranda surūdijusį 
gelžgalį.

Lauke už pamato išlenda Agnės ranka, žemės įgriūva, užverčia jai galvą – 
ji purtosi, nukasa žemes ir sunkiai spraudžiasi pro plyšį. Beviltiškai įstringa, 
sukiojasi, įsikabina rankom į akmenį ir šiaip ne taip išstumia save į lauką. 

Guli be jėgų kaip rąstas ant žolės, atsimerkia ir nesupranta, kas gi čia užtemdė 
jai mėnulį. Už kelių žingsnių priešiškai pūsdamas šnerves stovi Galijotas, 
sužadėtinio Žagario dovanotas garsusis jautis, ištisas raumenų kalnas. 

Agnė meldžiasi, prašo Galijoto leisti jai išeiti, tyliai šliaužia, traukiasi 
palengva atbula, paskui bėga iš kiemo į daržus – jautis nesiveja, tik stebi ją 
sustingęs it statula.

Agnė krenta į vagą, atgauna kvapą. Bet priekyje, o siaube, išdygsta 
žmogysta – ji nutirpsta, įsižiūri ir pamato, kad tai tik kaliausė bulvėse šernams 
baidyti. Pasiskolina iš jos švarką, mandagiai atsiprašiusi įsisupa į skarmalus ir 
pakrūmėm, vengdama mėnulio apšviestų atvirų plotų, bėga tolyn nuo miestelio 
į kalną ties skardžiu.

Meistras Lukas Milkus nemiega, suklūsta, išeina į lauką – ti ta, ti ta – ausis 
girdi pažįstamą garsą, neleidžiantį jam miegot. 

Tamsus, išsidraikęs padaras bėga link vėjinės lentpjūvės, dirbtuvių ir 
meistras atpažįsta Agnę. Ji ištiesia rankas, svirdama pakimba be jėgų Lukui 
Milkui ant kaklo ir jis įneša ją į vidų.

Savo kambarėlyje šalia „Singer“ mašinos Samuelis Kovalčikas, užsimetęs 
ant šąlančių kojų grafo Tyzeno kailinius, sapnuoja pogromą Rusijoje – vis tą 
patį baisų ir sielvartingą sapną – riečiasi per miegus, dengiasi lyg mušamas, 
kažką murma, šūkaloja – sudrebėjęs atsibunda ašarotom akim ir mato prie 
lovos šeimininką Luką. 

Meistras ramina, Samuelis atsidūsta, nubraukdamas drėgnas akis. 
Per dirbtuves, per gyvenamąjį būstą, pro vargonus Lukas Milkus vedasi 

liūdną, dar neatitrūkusį nuo sapno siuvėją. Samuelis Kovalčikas praeina pro 
lengvai siūbuojančią ant grandinių lovą, kur miega žemėta, mirtinai pavargusi 
mergaitė su varpeliu. Iš pradžių jos lyg ir nemato, tik paskui krūpteli, sustoja 
ir įsižiūri.

Lukas Milkus prideda pirštą prie lūpų, vedasi laukan prie daržinės, atrakina 
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duris, atitraukia užuolaidą. Uždega šviesą, paglosto savo skraidymo aparatą lyg 
gyvą sutvėrimą, aštria geležte pjauna nuo sparno plonytį blizgantį šilką.

Darbuodamasis žirklėmis siuvėjas vis patrina medžiagą tarp pirštų, 
negalėdamas ja atsigėrėti.

Agnė tebemiega mirtinai pervargus. 
Pateka saulė, visai įdienoja, prie jos lyg prie lopšio vis lengvai pasupdamas 

sėdi Lukas Milkus.
Retkarčiais iš savo kambarėlio išlenda Samuelis Kovalčikas paraudusiom 

nuo nemigos akim su adatom ir siūlais ar matavimo juostele – tada pats Lukas 
atsargiai, pakreipęs galvą, sulaikęs kvapą pamatuoja miegančiosios rankų ilgį 
ar pečius, užrašo skaitmenis ant popierėlio ir paduoda siuvėjui.

Kai Agnė pagaliau pramerkia akis, aptinka meistrą tebesėdintį prie lovos – 
jis snaudžia atlošta galva, rankoj laikydamas jos purvinus pirštus.

Garuoja vandens pilnas kubilas, ant stalo – balta staltiesė, lėkštės, didžiulė 
gėlių puokštė. Tylu, tik pakimusiu balsu dūzgia ant žiedų kamanė, matyt, 
įlėkusi pro atvirą langą.

Kambary skersvėjis, daug saulės – kilstelėjusi akis prisimerkusi Agnė 
neiškart suvokia, ką išvysta, – atrodo, lyg iš dangaus nežinia kaip nusileido 
purus, plevenantis, saulės nutviekstas debesėlis. 

Balta kaip pražydęs jazminas suknelė, pasiūta per naktį, kol ji miegojo, 
supasi išskleista visu gražumu – saulė peršviečia lengvai lyg putotom bangom 
bangelėm krintančias klostes.

Ji nužvelgia šalia budintį Luką Milkų, jo platų delną, laikantį jos žemėtus 
pirštus, vandenį su kvapniom plaukiojančiom džiovintom žolėm kubile, gėles – 
atsisėdusi lovoje su skarmalais, skolintais iš baidyklės, vėl žiūri į suknelę ir ima 
tyliai nesulaikomai kūkčioti. 

Lukas Milkus atsibunda, išsigandęs žvelgia į Agnę, ji purto galva jį 
ramindama ir šypsosi, nes taip ramu ir gera, ir tokia skaisti šviesa pro langą... 
Tyla, tiktai dūzgia užkimusi kamanė. Ir meistras šalia kaip angelas ir sargas, o 
juk užmigo skarmaluose, skausme ir baimėj. 

Ji žiūri žiūri į tą baltą ir lengvą tarytum atodūsis suknelę, kuri, rodos, tyliai 
jai vis šnara kužda apie meistro meilę.

Agnė maudosi kubile – pirštų galais vos prisiliesdama plauna žemėtus 
plaukus, jai skauda galvą, peršti visą kūną.

Meistras droviai nusisukęs žvelgia į piliakalnius ir saulėj žaižaruojantį upės 
vingį.

Agnė žiūri į save veidrody išlipusi iš vandens – nuplovus purvą, kaip sniegui 
nutirpus ant žemės, lyg arimai atsiveria randai, kraujosruvos, subraižyta oda. 
Lėtai velkasi baltą lengvą, iš sparnų pasiūtą suknelę, stovi sudėjusi delnus ant 

krūtinės – susimąsčiusi nejučiom žaidžia, vis skambteli savo varpeliu ir Lukas 
Milkus palengva atsisuka.

Pasibeldęs iš savo kambarėlio kukliai išlenda Samuelis Kovalčikas su 
matuokle ant kaklo ir adatom švarko atlape, gėrisi savo darbu.

ŠIAUDINIO JAUNIKIO IR AVELĖS VESTUVĖS

Pro piliakalnius vingiuotu keliu lekia vežimai link meistro Luko Milkaus 
dirbtuvių.  Dulkių debesis kyla ligi dangaus – vežimai pilni rėkaujančių, 
švilpčiojančių, kvatojančių vyrų, arklių karčiuose švysčioja raudonos juostos, 
ant sprando – žvangučiai.

Pro tą bildesį, riksmus ir žvangėjimą prasimuša būgno garsai – paskutiniame 
vežime muzikantai muša būgną, daužo varines lėkštes, virkdo smuikus, pučia 
klarnetus ir trimitus.

Lyg pašėlusios keistos vestuvės, nes vyrai apsirėdę kaip pabroliai, o keli 
pasidažę rausvai skruostus, su skarelėm kaip pamergės, su degtinės butelaičiais 
rankose.

Pirmajame vežime – jaunavedžiai: jaunoji su nuometu ir gėlių vainiku, jos 
lūpos parausvintos, ji pastatyta ant užpakalinių kojų.

Ji tik dūstanti avelė, spurdanti, tempiama už virvės į viršų, o jos mylimasis 
– didele galva su šiurpiais ant šiaudų prikimšto maišo surauktais, anglimi 
išpieštais, lyg kirviu iškapotais randais, kvailai išsišiepęs, kreiva nosim, 
trumpom kojytėm, grandine pririštas prie avies jaunikis. Jis kratosi, galva linksi 
ir atrodo, kad jis vis bučiuoja ir bučiuoja jaunąją, nepaprastai linksmindamas 
dvaro bernus.

Vestuvininkai suka ratus aplink dirbtuves, užkabina siuvėjo vežimėlį, šis 
pasišokinėdamas darda pakalnėn, vežimas užkliudo ir išverčia malkų kūgį, 
išvažinėja ratais Luko Milkaus žydinčius gėlynus ir daržus.

Pabroliai, pamergės dažytais skruostais klykauja, geria į jaunųjų sveikatą, 
sustoję tiesiai priešais dirbtuves tyčia degtine girdo avelę su nuometu ir gėlių 
vainiku, kikendami kiša butelį prie baisaus šiaudinio jaunikio burnos.

Pro užvertų langinių plyšį nuščiuvusi Agnė žiūri į dūstančią avelę – staiga 
trenkia į langus paleisti akmenys – stiklai dūžta, pažyra ant balta staltiese 
užtiesto stalo, lėkščių su meistro išvirta burokėlių sriuba ir duonos.

Samuelis Kovalčikas meldžiasi, numeta užkritusią ant pakaušio stiklo šukę, 
vis kartoja užgiedodamas ir painiodamasis – ai, ai – krūpčioja, kai dūžta stiklai 
ar subilda trankomos durys.
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Paskui staiga įsivyrauja tyla – privažiuoja juodai laku blizganti karietaitė, 
išlipa ponas Žagaris – žiūri į dirbtuves, atidaro auksinio laikrodžio dangtelį.

Lukas Milkus lėtai atrakina duris ir įsitempęs jas atveria. Išeina į lauką, 
mandagiai sveikinasi su kikenančiais vestuvininkais, lyg ruošdamasis ko 
nors nuolankiai prašyti, prisiartina prie pralinksmėjusio Žagario. Staiga lyg 
skrendantį vabalą pagauna ore ant grandinėlės sukiojamą auksinį laikrodį – 
apstulbęs ponas nespėja susivokti, kaip meistras ramiai sutraiško laikrodį kulnu, 
įtrina jį į žvirgždą. Tada vėl kilsteli kepurę atsisveikindamas su suakmenėjusiais 
vestuvininkais ir oriai, lyg niekur nieko, eina atgal į dirbtuves.

Bernai keikiasi, Žagaris stovi raudonas, įsiutęs prie sutrypto, įminto žemėn 
savo laikrodžio. Bet kažkas iš vestuvininkų jau spėja atsitokėti ir sviedžia 
akmenį.

Agnė Sakalaitė mato, kaip staiga meistras, lyg stipriai pastūmėtas, klupteli 
nuo smūgio akmeniu į nugarą, jo veidas persimaino iš skausmo. Bet jis eina 
toliau, tyčia ramiai ir oriai žengia paskutinius žingsnius, sukandęs dantis – dar 
vienas akmuo pamuša ranką, bet jis jau užveria už savęs duris. 

Dūžta langai.
Samuelis Kovalčikas atkakliai kalbasi su Dievu, nors ant jo vis krinta stiklai.
Dvaro pusbernėlis burokėliais nurausvintais skruostais, persirengęs 

pamerge, renka iš žvirgždo savo pono laikrodžio ratelius.
Žagaris įsiutintas ir pažemintas svaidosi grasinimais, avis gailiai bliauna, 

išgėrę bernai gręžia vežimus, pliekia arklius, ir kaip netikėtai užgriuvo, taip 
greitai ir išdarda.

Agnė apkabina ant grindų suklupusį Luką. Jo nugara sumušta, sunku net 
kvėpuot, ranka nusvirus kaip virvagalys, bet jis juokiasi keistai laimingas.

VESTUVINĖ AGNĖS IR LUKO KELIONĖ

Sutemus vargonų dirbtuvėse išdaužytais langais Samuelis Kovalčikas atneša 
dailų šeimininko Luko švarką – Agnė atsargiai kiša pamuštą ir bjauriai ištinusią 
Luko Milkaus ranką į švarko rankovę, pariša ją juosta už kaklo.

Lukas vis labiau jaudindamasis sveikąja ranka kažko ieško kišenėse, pagaliau 
atranda vestuvinius žiedus, nusiramina – atiduoda namų raktus siuvėjui. 

Samuelis Kovalčikas dar patampo savo siuvinio atlapus, prisiliečia prie 
baltos Agnės suknelės klostės, atsidūsta, atveria duris – lauke ramu, tamsu ir 
tirštas drėgnas rūkas driekiasi pievom, kyšo tik piliakalnių viršūnės. 

Debesys užkloja dangų ir tik viena žvaigždelė blausiai spindi debesų 

properšoj – galima ramiai keliaut.
Bet Agnė staiga pasižiūri į savo koją, kyšančią iš po šitokios įstabios 

suknelės, lyg tik dabar supratusi, kad yra basa, išsigąsta – rodo, kad jis eitų, o ji 
prisivysianti – nori bėgti savo raudonų batelių.

Lukas Milkus ne juokais susirūpina lyg bijodamas, nerimaudamas, kad ji 
ims ir nesugrįš. 

Agnė ima linksmai juoktis, žiūri padūmavusiomis iš meilės akimis į 
meistrą Luką Milkų, iš savų sparnų pasiuvusį jai šitokią suknelę, į dangų lipusį 
jai raudonų batelių – staiga paima stiklo šukę, duria ja sau į ranką ir tiesia į 
Luką kruviną pirštą. Paima meistro delną ir kietai kaip antspaudą prispaudžia 
sukruvintą pirštą, nepaprastai rimtai užkeikdama šnabžda jam į ausį.

Lukas klausosi, jo akys plečiasi – tada jis irgi perrėžia sau pirštą, prispaudžia 
prie Agnės kraujuojančio pirštelio ir užkeikdamas karštai kužda jai į ausį, kol 
ima juoktis.

Agnė irgi juokiasi, pamojuoja ranka ir greitai bėga aukštai pasikėlusi 
suknelę, saugodama ją nuo rasos.

Rūkas tirštas, žolė drėgna. Toli blausiai šviečia vienas kitas miestelio ir dvaro 
žiburys. Jos gimtųjų namų langai tamsūs ir liūdni.

Ji patyliukais nukabina nuo daržinės kopėtėles, atremia jas į seną medį sodo 
pakraštyje, lipa, bet papuvęs skersinis lūžta, ji aikteli ir krenta. Įsiklauso, vėl 
lipa, įkiša ranką giliai į medžio drevę, naršo, bet ištraukia tik saują puvėklių. 
Lipa žemyn nuliūdusi, grįžteli ir išgąsdinta krūpteli – priešais ją stovi broliukas 
Gailius – basas, su naktiniais marškiniais – ir tiesia jai raudonus batelius.

Agnė apkabina, prispaudžia prie krūtinės jo galvą.
Brolis žiūri į nepaprastai gražią, baltą seserį ir negali atsižiūrėti.
Agnė džiugiai nusijuokia, sukiojasi lyg šokdama, lakstydama tarp obelų, 

suknelė pakyla, banguoja, plaukia kaip rūkas, kaip baltas debesis. Ji bėga 
atgal, nešasi batelius rankose, kad neišmirktų rasoje, bėga dabar tiesiau – ne 
pakrūmėm.

Prie kelio ant senos obels šakos pakabinti lyg kokie maišai, – bet laiks nuo 
laiko sužvanga grandinė, kažkas trūkčioja ir siūbuoja. 

Ji atsargiai prisiartina prie medžio ir įžvelgia besikankinančią avį, 
užpakalinėm kojom vos vos siekiančią žemę, pakabintą šalia šiurpaus šiaudų 
prikimšto jaunikio iškamšos. Nežino, ką daryt, nori bėgt, bet avis vėl ima 
trūkčiot taip sunkiai alsuodama, kad ji apsidairo, įsiklauso, ar nėra ko aplinkui, 
ir bando atrišti užmazgytą virvę bei grandinės gabalą. Išlaisvina avį, nuleidžia 
žemėn, ši svirduliuodama kiek pastovi, paskui nubėga ir dingsta rūke. 

Atriša ir pakartą šiaudinį jaunikį, atvynioja grandinę nuo jo kaklo ir pakėlusi 
akis krūpteli – rūke išvysta vieną, antrą šešėlį. Agnė gręžiasi, bet ir kairėj, ir 
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dešinėj, ir už nugaros juda tamsūs šešėliai – kažkas ją tyliai supa. Ji sustingsta ir 
šešėliai irgi nustoja judėti – niekas nebesiartina. Girdi, kaip darda ratai, arklio 
kanopos klapsi į žvyrą, paskui į minkštą pievos žolę.

Prie kelio tamsioj kalvėj įsižiebia šviesa – kažkas pakursto žaizdrą. 
Ji girdi kuždesį, juoką, lyg stiklinių taurių, lyg geležies žvangėjimą – iš rūko 

išnyra arklio galva, raudonai dažyti karietaitės ratai – išlipa Žagaris, užsimetęs ant 
pečių ilgą iki žemės sermėgą. Jis apeina Agnę ratu, apžiūrėdamas ją nuo galvos 
iki kojų – užkliuvęs už šiaudinio jaunikio paspiria jį į šoną – vaikšto ir ilgai tyli.

Atsidūsta, gurkšteli kelis kartus iš butelaičio. Pačiupinėja puikiosios Agnės 
suknelės rankovę, apykaklę, kilsteli už klostės, apnuogindamas basas jos kojas, 
ir paleidžia suknelę laisvai kristi ir banguoti. Tada pakelia drėgnų nuo miglos 
plaukų sruogą, paliečia lyg tyrinėdamas jos ausį ir prisitraukia ją per liemenį 
prie savęs, įsisiurbia, lyg norėdamas ją išgerti, ir paleisdamas, atstumdamas 
staiga skaudžiai kanda jai į lūpą.

Agnė aikteli – akyse ašaros, ji stovi kaip stulpas su bateliais ir avies grandine 
rankose.

Žagaris nosine švelniai pavalo jos įkąstą lūpą, užmauna ant stiklu perrėžto 
pirštelio žiedą ir atsidusęs ramiai apžiūrinėja ją. Pakiša ranką po plaukais 
ant kaklo, paskui, kaip tikras jos šeimininkas, uždeda delną jai ant krūtinės. 
Paglosto Agnės galvą, susijuokia, kad dabar pagaliau turi visišką valdžią ir 
galią, vėl pačiupinėja, kilsteli jos suknelę, gerėdamasis ja vis labiau jaudinasi 
– žiūri jai į akis ir suspaudžia krūtinę. Tada vėl prisitraukia Agnę prie savęs ir 
įsisiurbia į lūpas. 

Agnė aikteli iš skausmo, atstumia Žagarį – tas juokiasi ir vėl tiesia ranką. Ji 
puola gintis, nežiūrėdama mosteli grandine – kerta kartą, kitą.

Žagaris apsipila krauju – jo nosis, burna staiga juokingai išplatėja, dantys 
raudoni. Jis stovi bijodamas paliesti savo veidą, žiūri į kruvinus delnus, sunkiai 
alsuoja – pribėga dvaro samdiniai ir sugriebia Agnę, klausiamai žiūri į savo 
šeimininką.

Agnė dūsta tempiama į avių gardą – jai purvinu delnu užspausta burna, kad 
nerėktų ir nesikandžiotų, ji trūkčioja, priešinasi, bet jos priešinimasis tik dar 
labiau įaudrina išgėrusius vyrus.

Žagaris stovi grandinės išmalta lyg raudonos košės pilna burna ir ant žolės 
mato iš avių gardo kyšančias ir trūkčiojančias Agnės Sakalaitės nuogas kojas. 

Dvaro bernai užgulę gardą žiūri žemyn į parblokštą, prispaustą prie žemės 
Agnę, apimti žvėriško smalsumo spokso, kaip mainosi jos akys ir veidas, kaip 
ji vaitoja, nusprūdus delnui nuo jos burnos, – laiks nuo laiko prisižiūrėję jie 
palengva sagstosi švarkus ir, nenuleisdami nuo jos akių, eina į avių gardą.

Rūkas tirštas ir nesuprasi, kur juda, dingsta vyrai, – jų neryškūs šešėliai tai 

nutolsta nuo avių gardo, tai vėl priartėja.
Agnė žiūri į gardą užgulusių vyrų veidus, negirdi, ką jie kuždasi, kalba, 

juokiasi, – staiga virš jos palinksta šiurpus, kvailai išsišiepęs šiaudinio jaunikio 
veidas – matyt, kažkas tyčia jį čia atvilko.

Šiaudinį jaunikį užmeta ant Agnės ir tada atleidžia delnu užspaustą jos 
burną.

Agnė mato, kaip staiga prasiskiria į šonus aptvarą užgulę vyrai – išdygsta 
Žagaris, prasižiojęs alsuoja kruvina burna, nes nosis visai prikrešėjusi kraujo ir 
užgulta, stebi ją tylėdamas, nosine atsargiai vis liesdamas tinstantį veidą.

Samdiniai užsisagsto marškinius, velkasi švarkus ir laukia, ką pasakys jų 
šeimininkas, nes avių garde be jėgų gulinti išdarkyta moteris kelia palengva 
pirštą į Žagarį ir kažką, lyg norėdama jam pasakyt, krutina lūpas.

Žagaris prideda delną prie ausies, visiškai nutildo savo samdinius, dar labiau 
pasilenkia. Agnė ištempia kaklą, vos vos kilsteli galvą ir spjauna jam į veidą – ir 
pataiko į akį. Žagaris atstoja, užsimerkia, braukia pirštais lyg nuodingų seilių 
išgraužtą akį ir tankiai mirksi. Atsargiai, vis prasižiojęs, stengdamasis neliesti 
lūpų, įsipila į burną degtinės, nuryja – tylėdamas žiūri į Agnę avių garde, ji vėl 
kelia pirštą ir kažką sako jam be garso. Žagaris dabar lyg nebepyksta, apgirtęs 
nusijuokia, vėl įpila degtinės į burną, samdiniai irgi šypteli.

Vyrai kažkur dingsta, paskui jų veidai vėl išnyra iš rūko, jie vėl smalsiai žiūri 
į be jėgų gulinčią moterį.

Agnė mato, kaip rūke iš tolo nuo kalvės artėja aukštyn žemyn linguodama 
graži raudona žvaigždė. Tačiau suodinas delnas vėl užspaudžia jai burną ir 
išplėtusi akis ji išvysta iš kalvės atskubėjusį pusbernėlį su raudonai įkaitinta 
geležim Žagario gyvuliams ženklinti. Ji iš arti išvysta karščiu alsuojančią geležį, 
kelia galvą, bet negali matyti savo kojų. Staiga sudreba visa, galva kreta, bet 
delnas spaudžia burną, galvą prie žemės ir ji praranda sąmonę.

Švintant velionio grafo Tyzeno ir jo tarnaitės Damulytės sūnus Ignacijus 
Damulis iškeliauja iš miestelio – iki kryžkelės pavėžėja pakeleivingas vežimas, 
o toliau eina pėsčias, atsmaukęs skrybėlę ant pakaušio su lengvu kiaulės 
odos krepšiu per petį. Kartais užsimerkia, raukosi – jam, matyt, plyšta galva 
– išsitraukia butelaitį, gurkšteli ir kitom, šviesesnėm akim apsidairo – net 
žingsniuodamas žaidžia su kortom, iš niekur atsirandančiom jo delne ir 
pradingstančiom – vis miklina pirštus.

Rūkas dar neišsisklaidęs, daubos ir pievos apsemtos baltos miglos – Ignacijus 
Damulis mato seną obelį, kažkokias tvoras, gardus, kalvę kiauru stogu. Kažkas 
lyg sniego lopinėlis boluoja pievoj prie aptvaro ir nesupranta, ar jam vaidenasi, 
ar iš tikrųjų girdi gailius lyg šunelio garsus. 

Švilpteli kviesdamas atbėgti, paėjęs meta akmenėlį, bet nieks nesirodo 
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pabaidytas. Tada prieina arčiau ir purto galvą, negalėdamas patikėti, – kyšo 
basa subraižyta pėda, baltos suknelės kraštelis – prisiartinęs prie aptvaro 
pasistiebia ir žvilgteli žemyn. Išvysta gulinčią ir tyliai dejuojančią moterį balta 
suknele – ant jos šlaunies šiurpus, giliai išdegintas įdagas.

Ji atmerkia akis ir krūpteli išvydusi vyrą, žvelgiantį į ją iš viršaus, kelia galvą, 
nužvelgia kiek gali save, savo kūną, bando suknele pridengt nuogumą ir šviežią 
ženklą, paliktą įkaitintos geležies.

Agnė bando atsistot, bet svyruoja. 
Ignacijus Damulis apsidairo – keliu darda vežimas, girdėti artėjantys vyrų 

balsai. Pamato žolėje raudonus batelius, apauna jais abi kojas. Neša ją, vis 
dairydamasis atgal, – ji turi apkabint jam kaklą – rūko užtvindytais laukais ir 
krūmais skuba link upės, tolyn nuo kelio, nuo žmonių. Bet kažkas irgi braunasi 
pro krūmus, keikiasi paslydęs.

Prie lieptelio prirakinta valtis be irklų, kelios padvėsusios žuvelės plaukioja 
vandeny valties dugne. Ignacijus Damulis darbuojasi greitai – pasodina moterį 
ant kranto, nuplėšia lieptelio lentas, iškloja jomis dugną, dar glėbį pripjautų 
ajerų užmeta ir paguldo ją valtyje. 

Agnė merkdamasi mato, kaip jis pirštų galais apčiupinėja, apglosto spyną, 
sukiša kelias geležėles į rakto skylę, pasuka ir spyna lyg nustebusi išsižioja.

Tada nuplėšia kartį nuo lieptelio, atsispiria valtim nuo kranto ir srovė 
palengva neša Agnę upe.

Jis pakiša savo švarką jai po galva, duoda gurkštelėt iš savo butelaičio.
Rūkas ramina, kaip užmarštis slepia ir saugo – ji užmerkia akis. 
Patogiai atsilošęs Ignacijus Damulis ramiai ir smalsiai nekliudomas žiūri į 

įstabią moterį, sutiktą prie ežero su žuvimi prie nuogos krūtinės. Pastebi, kad jos 
išsidraikę plaukai liečia derva išteptą valties šoną – tada jis išsitraukia iš krepšio 
žirklutes, atsargiai, nepešdamas nukerpa ne tik tą vieną prilipusį plauką, bet 
visą sruogą – ji neatsimerkia, tik sudejuoja. Suriša atsikirptus auksinius Agnės 
Sakalaitės plaukus baltu šilkiniu siūlu iš jos suknelės ir apsidairęs įsikiša į slaptą 
kišenėlę krepšyje už pamušalo.

 
STEBUKLŲ MIESTAS

Lukas Milkus klūpi prieš stebuklingąjį Dievo motinos paveikslą virš miesto 
vartų ir karštai meldžiasi – nieko nemato ir negirdi, įsmeigęs akis į paveikslą.

Pro vartus darda vežimai su malkom, alaus statinėm, miltų maišais – gatvėj 
šurmulys, stumdosi žmonės, vieni perka, įnirtingai derasi, kiti parduoda 
bandeles, ilgus saldainius, šventus paveikslėlius, krūvas rožančių, žolių, 

džiovintų gumbų, šaknų gydyti nuo tūkstančio ligų – stiklainiuose gyvatės, 
buteliuose rupūžių antpilai, meilės kortos trokštančiom ištekėti panelėm ir 
poniom… Elgetos grumiasi tarpusavy dėl geresnės vietos ir rodo pasauliui 
savo šiurpias, išradingai atvertas žaizdas. Iš miesto į Rusiją, į katorgą, varomi 
kaliniai pablyškę be saulės, apžėlę, su maišeliais už nugarų žvangina grandinėm. 
Į miestą pro vartus ramiai ir lėtai įžengia kupranugariai su persiškais kilimais, 
arbata, prieskoniais ir šilku.

Ant stogo moterys džiauna sudriskusias paklodes, vyras pašiauštais plaukais 
ir išsitaršiusia sidabrine barzda, likęs vienais apatiniais, gieda džiovindamas 
išmazgotus, daug kartų lopas ant lopo lopytus rūbus. Iš aukštai jis žvelgia 
ašarojančiom nuo vėjo akim į stebuklingą raudonų čerpių, siaurų gatvelių 
raizgalynę – miestas išties atrodo kaip sapnas, kaip psalmynas iš geležies ir 
molio, ir kiekviena siena lyg melodija, ir kiekvienas akmuo – lyg malda…

Joja šauniai švilpčiodami kazokai, pravalydami kelią generalgubernatoriaus 
automašinai. Gražuoliai garbanoti kazokai perlieja rimbu per nugarą, per 
pakaušį neskubančiam pasitraukti prekeiviui, nuverčia jo prekystalį – arklių 
kanopos trypia jo riestainius.

Jacekas, jaunikaitis šauniai atsmaukta ant pakaušio kepure, atsirėmęs į 
bažnyčios koloną šauniai lukštena skrudintas saulėgrąžas – pro vieną lūpų 
kampą įsimesdamas jas į burną, pro kitą žavingai ir su panieka išspjaudamas 
lukštus į pravažiuojančio lyg didinga, nejudanti statula generalgubernatoriaus 
pusę – ir įdėmiai stebi Luką Milkų.

Iš tolo šviečia Dievo motinos paveikslas – meistras meldžiasi karštai, lyg 
žūdamas prie Švenčiausios mergelės Marijos kojų, pritrėkštas ilgesio ir skausmo 
– jo akys ašarotos.

Jacekas lyg nuoširdžiausias senas draugas duoda purviną nosinę akims 
nusišluostyt, pakelia nustebusį, nesusigaudantį, vis į Dievo motinos paveikslą 
besigręžiojantį Luką Milkų, veda už parankės, tempia pro prekiautojus ir elgetas 
į šoną, stropiai saugodamas jį nuo balų ir arklių mėšlo. 

Lukas Milkus apsidairo po tuščią kiemą, kur riogso tik vežimas, šiukšlės, 
apdegę rąstai, plytų krūva, nustebęs atsigręžia į jaunikaitį, norėdamas pagaliau 
paklaust, bet Jacekas prideda pirštą prie lūpų, paslaptingai šypsosi ir rodo 
kažkur į viršų.

Lukas prisimerkęs įdėmiai žiūri, bet nesupranta, ką ten reikia matyti. 
Nespėja atsisukt, kaip gauna baisų smūgį į galvą ir susmunka ant žemės.

Jaunikaitis išmeta iš savo kojinės akmenį, užsimauna kojinę, įsispiria į batą, 
ramiai iškrausto visas Luko Milkaus kišenes, pasiima pinigus, vestuvinius 
žiedus, susidomėjęs apžiūri skraidymo aparato baltais kaip gulbė sparnais 
atvaizdą ir įsikiša jį į kišenę.
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Aplipdo plytą moliu, uždengia ją purvina nosine ir kaip pagalvėlę pakiša po 
kraujuojančia meistro galva, lyg apgailestaudamas ar atsiprašinėdamas, kad per 
smarkiai trenkė, kad nenorėjo taip sužeisti, – labai švelniai ir patogiai paguldo, 
nurengdamas ir Samuelio Kovalčiko dailiai pasiūtą švarką.

Iš tolo atrodo, kad meistras tik pailsęs ramiai prigulė poilsio. 
 
Stebuklų miestas gaudžia – bažnyčių, cerkvių, sinagogų durys atviros – visi 

meldžiasi ir mušasi į krūtinę:
– O, Dieve, nusidedam… Nusidedam…
– O, Bože, grešny my, grešny… – barzdoti rusai išpažįsta savo nuodėmes ir 

žegnojasi dviem arba trimis pirštais savo cerkvėse. 
– Oh, Gott, vergib uns… – dūsauja sunkiasvoriai vokiečiai.
– Grzesznismy, o Panie, – greitai nusideda ir labai aistringai atgailauja lenkai.
Jacekas, jaunikaitis dailiu Luko Milkaus švarku, išsiblaškęs irgi su visais 

žegnojasi bažnyčioj, bet vis neiškentęs išsitraukia iš kišenės paveikslėlį su 
baltasparniu skraidymo aparatu, žiūri akių neatplėšdamas kaip užkerėtas, 
matyt, save įsivaizduodamas skrendantį, ir tada jo veidas tampa angeliškai 
gražus, skaistus ir tyras lyg užsisvajojusio ir nekalto vaiko, tik su keliais peilio 
randais.

 
Švento Jokūbo ligoninėje Lukas Milkus bando palengva atmerkt akis – jo 

galva kaip kopūstas suvystyta, subintuota daugybe drobės sluoksnių. Jis sunkiai 
praveria akis – mato su žaislais ir paveikslėlias žaidžiantį didžiulį, stambų vyrą 
baltu chalatu, daktarą Basanį, tikrą milžiną griausmingu balsu.

Prie lovos – Atminties šešėlių dėžė su langu ir užuolaidėlėm kaip teatro 
uždanga, ryškios šviesos apšviesti dėžėje juda gyvuliai, žmonės, garvežiai, 
laivai, skraido paukščiai.

Daktaras Basanis laimingas – rodo studentams praktikantams Luką Milkų, 
jo skilusią lyg puodynė kaukolę, suvaržytą, išmoningai užlopytą metaline 
plokšte ir stebisi, kodėl ligonis vis dar gyvas, o jo žvilgsnis sąmoningas ir šviesus 
– jis jau žiūri į Atminties šešėlių dėžę.

Ligonio žvilgsnį prikausto vėjinis malūnas. Luko Milkaus lūpos prasiveria, 
jis bando kartot: ma…ma... 

Daktaras Basanis džiaugsmingai ploja rankom – ištraukia iš Atminties 
šešėlių dėžės malūnėlį su sparnais visai kaip tikrą, tik mažą, įkvepia į savo 
galingus plaučius oro, pučia, reikalauja, kad jam padėtų ir studentai, kiek tik jų 
jaunos ir karštos krūtinės leidžia.

Spalvoti, linksmi malūno sparnai pajuda ir sukasi pasiutusiu greičiu, 
suplazda net palatos užuolaidos – ir virš Vilniaus, stebuklų miesto, vėjas blaško 

gailius kaminų dūmus, plevėsuoja, plaka ant stogų kaip vėliavas ne vienos 
kartos nugulėtas, nudryžusias, nuskalbtas paklodes.

Vėjas pūsteli į meistrą Luką Milkų – kažkaip išgyvenusį, neaišku, kodėl 
nenumirusį, tikrą Viešpaties stebuklą, sugebantį jau krutinti lūpas ir vis aiškiau 
kartoti: ma…ma…

 

MIEGUISTA NUOTAKA

Virš kortų stalo tiršta melsva migla. 
Vyrai, sėdintys priešais prasiskolinusio ir nusišovusio grafo Tyzeno ir 

tarnaitės palikuonį Ignacijų Damulį, pučia cigarų dūmus.
Jo pirštai nervingai juda – jie nekantrauja ištraukt lyg iš niekur, lyg iš oro 

užslėptas kortas, pergalingai mesti ant stalo tūzus, bet nedrįsta, nes salone 
už jo nugaros odiniam fotely įsitaisęs vyras su prancūziškais laikraščiais tik 
nuduoda, kad snūduriuoja – visi įdėmiai ir budriai seka, kaip juda Ignacijaus 
pirštai ir jis jaučiasi pakliuvęs į spąstus.

Už langų su sunkiom užuolaidom dieną nejučiom keičia vakaras, toli 
įsižiebia ir ima švysčioti jūros švyturys.

Per tabako dūmų miglas su padėklu atplaukia kambarinė – jos kiek 
rauplėtam plačiam kaip mėnulio pilnatis veide sustingusi blausi šypsena, 
išskėstose įžūliose akyse – begėdystė.

Snaudžiantis ponas už Ignacijaus nugaros, matyt, duoda kambarinei 
ženklą, ji nežymiai jam linkteli galva, pastato gėrimus ant stalo, kur kortos, 
pinigų pluoštai, cigarų nuorūkos ir puikus grafo Tyzeno dvaras – net keli dvaro 
atvaizdai vasarą ir žiemą, antspauduoti valdiški popieriai, žemės planai, skolos 
vekseliai. 

Kambarinė lyg netyčia išpila taurę Ignacijui Damuliui ant kelnių – jis 
nejučiom pašoka. Ji žvitriai meta akį į akimirkai atsidengusias kortas jo rankoje, 
tada vangiai aikteli, pritūpusi nori pavalyti kelnes – Ignacijus Damulis įniršęs 
stumia ją.

Praeidama pro snaudžiantį poną už Ignacijaus nugaros ji vos vos papurto 
galvą ir kažką šnipšteli.

Vyrai už lošimų stalo susižvalgo, atverčia savo kortas, Ignacijus suspaudžia 
galvą – paskui staiga piktai pašoka ir įnirtingai valo savo aplietą šlaunį ir kelnių 
klyną.

Susitvardo, išrašo naują skolos vekselį ir atsainiai meta jį ant stalo, miklina 
pirštus, vėl pasiruošęs lošti iki pergalingos pabaigos dieną ir naktį, naktį ir 
dieną. 
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Bet kyla kažkoks sujudimas, salone pasirodo ponas su skrybėle, raudona 
rožyte švarko atlape, lakiniais batais – jis su sidabrine išsižiojusios gyvatės galva 
ant lazdelės rankenos prisitraukia buvusį grafo Tyzeno dvarą – visus valdiškus 
popierius, atvaizdus, žiūri pasilenkęs pro padidinamąjį stiklą, juokiasi ir rodo 
kitiems vietas, kur Ignacijus Damulis nuskuto popierius kaip avies kailį, kur 
pataisė, kur ką prirašė sava ranka.

Visi juokiasi, atrodytų, linksmai ir draugiškai, net kvatoja iki ašarų.
Pagautas Ignacijus irgi lyg juokiasi kartu su visais, bet nežymiai taikosi 

atsikelt, ieškodamas akimis durų, jo pirštai virpčioja ant stalo.
Ponas su lakiniais batais ir rožyte atlape džiugiai kraipo galva, šluostydamas 

iš juoko ištryškusias ašaras ir staiga iš visų jėgų užsimojęs kerta lazdele Ignacijui 
per pirštus. Šis pašoka, bet jį jau laiko vyrai, prispaudžia rankas delnais ant stalo, 
ant suklastotų nuosavybės popierių. Ignacijus kaukia užsimerkęs iš skausmo – 
ponas atlošia jo galvą už plaukų, kelia lazdele už smakro ir jis mato prieš akis 
sidabrinę gyvatės galvą, jos nemirksinčias žalsvas akis.

Gyvatė vėl kerta visa jėga ir skausmas surakina jo neatpažįstamai išpurtusius, 
ištinusius, nepataisomai sužalotus, suknežintus jo tokius talentingus, 
neįtikėtinai miklius, lanksčius pirštus. 

Ant stalo išverčia jo odinį lagaminėlį, apieško, iškrato visas kišenes – 
juokdamiesi iš už apykaklės, iš neįtikimiausių vietų traukia slėptas kortas – 
vienus tūzus. Gyvatė vėl kerta per pirštus. 

Nieko vertingo išverstame ant stalo Ignacijaus krepšyje neranda – tik staiga 
slaptoje kišenėlėje už pamušalo aptinka raktą su žalvariniu viešbučio kambario 
numeriu ir baltu siūlu surištus auksinius plaukus – vėl atlošia atgal jo galvą ir 
kvosdami prikiša prie akių valtyje atsikirptą Agnės Sakalaitės plaukų sruogą.

Agnė kietai miega pigaus viešbučio kambary, ant stalo – nepaliesta sriubos 
lėkštė, melsvas buteliukas, sudžiūvusi duona.

Stambus plikas vyras ir apkūni senyva ponia gausiai pudra lyg tinku 
padengtu raukšlėtu veidu, ryškiai dažytom lūpom, su gėlėm, žydinčiom ant jos 
skrybėlaitės, eina nykiu viešbučio koridorium.

Žiurkė iššoka iš šiukšlių kibiro ir nubėga link laiptų – ponia rodo į vienas 
duris, paduoda raktą su žalvariniu numeriu, plikas vyras atrakina jas ir lieka 
stovėt koridoriuje – įžūli žiurkė spokso į jį iš tolo. 

Skrybėlėta ponia įsižiūri į kietai miegančią lyg nebekvėpuojančią moterį, 
pasilenkia virš lovos, susirūpinusi patikrina pulsą, pakelia pustuštį melsvą 
migdomųjų buteliuką, atsikimšusi pauosto, įsimeta jį į savo rankinuką.

Atidaro Agnės lagaminą, rausiasi, tikrina – balta, prabangi suknelė vis 
veržiasi į išorę. Sukemša ją atgal. Tada vėl įdėmiai apžiūri Agnę Sakalaitę, 

nukloja ją, įvertina grožį ir net šūkteli, aptikusi geležim išdegintą įdagą ant 
šlaunies.

Plikas vyras įkiša galvą, ji moja, kad viskas tvarkoje, atsisėda ant lovos, 
žadina, bet niekaip negali įmigusios moters pažadinti – tada palengva pila 
iš praustuvo ant jos veido vandenį, ilgai ir skaudžiai plekšnoja per šlapius 
skruostus.

Agnė atsimerkia, pašoka išsigandusi ir dejuodama.
Ponia ją ramina, glosto priglaudusi, apkabinusi kaip vaiką, ištraukia ir 

pakiša jai Ignacijaus Damulio laiškelį – Agnė žiūri į popierių, skaito, bet, matyt, 
iš karto nieko nesuvokia.

Agnę ilgai veža fajetonu, ji leipsta miegais suspausta tarp skrybėlėtos moters 
ir pliko vyro. Prie aukšto namo krantinėje ją vėl pažadina plekšnodami per 
skruostus.

Vakarėja, klykauja paukščiai virš vandenų – ant raižytų namo durų staktos 
jaukiai dega raudonas žibintas.

Ji įžengia pro tas gražias duris su savo daiktais ir laišku, nesuprasdama, ką 
jai vis maloniai aiškina. 

Viduj aidi muzika, klegesys. Ponia su gėlėta skrybėle (aiškiai matyti – ji čia 
svarbiausia, ji čia šeimininkė) duoda nurodymus tarnaitei, drąsindama paglosto 
Agnę ir veda per prabangų saloną su minkštais raudonais baldais ir raudonom 
užuolaidom, kur po palmėmis sėdi keli ponai, o vienas šoka apkabinęs vos 
keliomis stručio plunksnomis apsirėdžiusią moterį.

Agnė neramiai žvalgosi, bet šeimininkė vis drąsina – nuveda ją į kambarį su 
vonia, dideliais veidrodžiais, drabužinėm ir langu tamsiais stiklais į kitą patalpą 
– ten už stiklų kažkas vaikšto, šnekučiuojasi, pro duris sklinda išdrikę cigaro 
dūmų siūleliai ir pasiekia jos šnerves. 

Agnę pasodina ant kėdės ir tarsi visai užmiršta – ji vėl ima snūduriuoti.
Šeimininkė kuičiasi drabužinėj, renka aprangą, padedama tarnaitės rengia 

Agnę tai viena, tai kita suknele, tai peršviečiama tunika, tai uždeda karūną, tai 
savo skrybėlę su gėlėmis, vis pažvelgdama į tamsų kambarį juodais stiklais.

Tarnaitė apmauna Agnei kojines su baltom rožėm ant keliaraiščių.
Šeimininkė vis neranda tinkamos aprangos – tada atidaro Agnės lagaminėlį 

ir visu grožiu subanguoja siuvėjo Samuelio Kovalčiko pasiūta vestuvinė suknelė.
Ponas, stovintis tarpdury šešėlyje, linkteli galva. 
Šeimininkė pasuka Agnę į vieną pusę, į kitą, atmeta plaukus ir rengia balta 

nuotakos suknele: nurodinėja tarnaitei, kiek kilstelėti suknelę, kur praskleisti, 
patrumpinti, kur prakirpti – raudonas įdagas ant šlaunies virš keliaraiščio su 
baltom rožėm išryškėja kaip brangakmenis ir, matyt, labai jaudina ponus. 
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Gatvėj už kampo Ignacijus Damulis iš tolo ilgesingai žiūri į namą su raudona 
šviesa virš durų. Abiem storai apibintuotom kaip kaladės rankom kelia butelį, 
palengva geria, o namo durys vis prasiveria, įleidžia į vidų svečius, skamba 
žvali muzika, garsus moteriškas juokas ir džiaugsmingi šūksniai.

Butelis slysta, jis nejučiom rikteli, bandydamas suspausti abiem rankom, 
šaukia. Kažkoks valkata valgo žuvį, pasidėjęs ant akmens, nusišluosto pirštus į 
švarką ir skuba jam į pagalbą, bet nespėja – butelis tėkšteli į grindinį. 

 
Šeimininkė paguldo Agnę į didžiulę lovą, po ovaliniu veidrodžiu, prisega 

baltų rožių vainiką, pabarsto ant raudono užtiesalo baltų žiedlapių, pataiso 
suknelę, labiau praskleidžia, kad įkaitinta geležim išdegintas įdagas virš 
keliaraiščio su baltom rožytėm kristų į akis, kai tik turtingi jaunikiai atvers duris 
į jų išsiilgusios, dar kiek mieguistos, bet neregėto grožio nuotakos auksiniais 
plaukais vestuvinį miegamąjį.

Ignacijus Damulis stovi raukydamasis, nekantriai šaukia kažkur pradingusį 
žmogų, skubėjusį jam į pagalbą, kankinasi bandydamas aptvarstytais pirštais 
atsisegti sagas, bet niekaip neįstengia. 

– Ei! – šaukia lyg žūdamas. 
Gerasis žmogus išgirsta, pakelia galvą, baigia valgyt žuvį, pakyla ir eina 

Ignacijui Damuliui į pagalbą, bet vėl nespėja. Grafo Tyzeno ir tarnaitės sūnus 
stovi ašarotom akim, beviltiškai išskėtęs rankas, – jo kelnės drėksta, šlampa ir 
srovelė per batą nuteka krantine link neramaus vandenyno.

 
Šeimininkė nusileidžia į apačią, švytėdama geria šampaną, sveikinasi su 

įžengusiais naujais svečiais, kažką vis paslaptingai jiems kužda, lyg kokią Gerąją 
Naujieną skleisdama, ir ponai iškart nepaprastai pagyvėja. 

Tarnaitė neša į viršų butelį kibirėlyje su ledais, atidaro duris, pastato padėklą 
ant stalelio ir tik dabar pastebi, kad lova po ovaliniu veidrodžiu, apibarstyta baltais 
rožių žiedlapiais, tuščia – liko tik aiškus ką tik čia gulėjusios nuotakos įspaudas. 

Tarnaitė salone kužda į ausį šeimininkei – ji nustoja spinduliuoti šypseną, 
atitrūksta nuo svečių, staiga tampa panaši į seną įniršusią raganą. Ji skuba, ieško 
netikėtai pradingusios nuotakos, plikagalvis vyras atidarinėja spintas, skrynias, 
landžioja į visus užkaborius, atidaro vienas, kitas duris, kur kažkas maudosi, 
valgo, miega, abejingai rūko ar narsiai joja ant pažaboto ūsuoto pono.

Sukaitusi, išsitaršiusiais plaukais šeimininkė užlipa ir į palėpę, skuba prie 
praviro langelio – iškišusi galvą pagaliau išvysta nuotaką stogo gale ant atbrailos 
lyg baltą, vėjo plaikstomą, netyčia iš dangaus atklydusį ir vėl į dangų keliamą 
debesėlį.

Toli bekraščiai dar besileidžiančios vakaro saulės nutvieksti vandenyno 
plotai – Agnė stovi išskėtusi rankas, bet jos siela jau skrenda laisva virš begalinių 
vandenų, lekia virš galingai banguojančio nesutramdomo vandenyno.

MEISTRO LUKO SUGRĮŽIMAS

Vėlyvą rudenį meistras Lukas Milkus grįžta namo.
Šąla, merkia įkyrus lietus.
Laukuose blizga apledėjusios ražienos, meistro nugara sulyta, sustirusi 

sermėga sunki kaip švinas. Lukas Milkus prisėda pailsėti ant akmens, sukiša 
pamėlynijusias rankas į rankoves. Jo batai kiauri, permirkę, per dideli – 
prikimšti šieno, kojos basos.

Jis pakyla, nes visai įsilyja – vilkdamas koją pasuka keliu pro piliakalnius 
– išvysta bažnyčios bokštus ir aukštą savo dirbtuvių kaminą, vėjinę lentpjūvę 
– kaip ir pats suvargęs šeimininkas ji atrodo liūdnai – sparnai nudriskę, 
aplūžinėję.

Siuvėjas Samuelis Kovalčikas prie „Singer“ mašinos sidabrine velionio grafo 
šakute vedžioja per psalmyno eilutes, pakelia galvą, įsiklauso, vėl skaito. Pakyla, 
užsimeta kailinius, atidaro duris. 

Prie pamato sėdi žmogus – įsižiūri ir negali patikėt savo akimis – kelia 
šeimininką Luką, apkabina, veda į vidų, nuplėšia sunkią, į ragą sustirusią 
sermėgą, guldo į lovą, girdo karšta arbata.

Lukas Milkus šypsosi, dėkoja, liesdamas daktaro Basanio metaline plokšte 
suvaržytą galvą, atgniaužia kietai suspaustą kumštį ir džiugiai rodo siuvėjui – ant 
delno popieriaus skiautė su visai iškritusiu nuo smūgio į galvą stebuklų mieste 
ir vėl prisimintu, didelėm raidėm išvedžiotu mylimos moters vardu – AGNĖ…

Meistras budriai įsiklauso, vis girdi neaiškius garsus ir bando suprast, ar čia 
skimbčioja Agnės varpelis, ar tai tik vėjas ir gaudesys jo galvoje, – kelia pirštus, 
krutina lyg pats skambintų varpeliu ir klausiamai žiūri į siuvėją.

Lukas Milkus karščiuoja, dega kaip ugny, vis keliasi, nerimsta – siuvėjas 
ramina, maldauja jį niekur neiti, ištrina jo pėdas degtine ir pats maloniai išgeria 
už namo sugrįžusio šeimininko Luko sveikatą.

Naktį Samuelis vis atsikelia, patikrina kaip miega užklotas, suvyniotas 
į kailinius šeimininkas ir dėl viso pikto – kad nesiblaškytų – kaip kūdikį jį 
perriša juosta, pririša prie lovos. Įmeta į krosnį malkų – nemiga, lauke sukasi 
retos snaigės. Suranda nebaigtą siūti drabužį, matuoja miegantį – šeimininkas 
Lukas dabar gerokai sulysęs – smarkiai siaurina švarką.

SAULIUS ŠALTENIS ŠIAUDINIS JAUNIKIS IR AVELĖ



Varpai 2015 (32) Varpai 2015 (32)

58 59

Auštant vienas baigia gerti degtinę į šeimininko sveikatą, pakabina prie 
jo lovos pataisytą dailų švarką su nosinaite kišenėj, pagalvoja – atriša juostą, 
nes Lukas Milkus miega išprakaitavęs ramiai ir nesiblaškydamas. Tada gulasi 
į savo lovą, sielvartingai, kaip įpratęs, kažko vis klausia Dievo, skėsteli rankom 
ir užmerkia akis.

Lauke sninga vis stipriau, vėjas neša, sūkuriuoja snaiges, virpčioja langų 
stiklai, vėjas inkščia, sunkiai dūsauja meistro vargonų vamzdžiuose.

Lukas Milkus staiga krūpteli, išplėtęs akis atsisėda lovoje ir iškelia pirštus lyg 
skambintų varpeliu. Jis atsikelia ir džiaugsmingai žadina siuvėją, bet tas, išvargęs 
ir išgėręs per daug degtinės šeimininko grįžimo proga, miega nepabusdamas.

Lukas skubiai apsirengia prie lovos pakabintą švarką su balta nosinaite 
kišenėlėje, užsisega visas sagas, nužvelgia save veidrodyje ir jaudindamasis, 
džiūgaudamas atidaro duris. Eina per sniegą be batų, vienplaukis, sunkiai 
alsuodamas skuba laukais be kelio link piliakalnių, vis įsiklausydamas į tolimą, 
jį šaukiantį varpelio garsą. Slidinėdamas ir keldamasis lipa į kalną, suklupęs ant 
piliakalnio keteros staiga išvysta kantriai prieš vėją stovinčią baltą baltą – ir už 
sniegą baltesnę – avelę liūdnom kaip žmogaus akimis, su mažu varpeliu po kaklu. 
Jis laimingas tiesia į ją ranką, atgniaužia saują su išsaugotu, netyčia pamestu iš 
atminties ir vėl atrastu, ant popieriaus skiautės užrašytu mylimos moters vardu…

Įdienojus Samuelis Kovalčikas atsibunda gūždamasis nuo šalčio, susiima už 
galvos – sniego pusnis viduje prie atlapų durų. 

Apsivelka grafo kailinius, užsimeta ant galvos dryžuotą vilnonę antklodę, 
pasiima vežimėlį ir iškeliauja ieškoti savo šeimininko Luko – eina jo paliktais, 
vietom jau visai užpustytais pėdsakais.

Sniegas lipdo akis, kapoja veidą – siuvėjas atsistoja nugara į vėją ir staiga 
išgirsta varpelio skambtelėjimą. Nusimeta nuo galvos antklodę, įsiklauso – 
tikrai kažkur netoli vėl skambteli varpelis. Skuba plika galva, nes antklodė 
nuslysta, ir pailsęs ant piliakalnio išvysta dar ne visai užpustytą šeimininką 
Luką – jis guli atmerktom akim, ranka ištiesta į priekį, pirštai su popierėliu 
kietai sugniaužti į saują.

Iš pradžių Samuelis nė nepastebi avelės – užklojęs veža namo šeimininką 
Luką, sustoja, kažkodėl atsigręžia, žiūri prisimerkęs pro sniegą ir tik 
skambtelėjus varpeliui įžvelgia avelę. 

Samuelis gręžiodamasis stumia vežimėlį – avelė paeina kelis žingsnius, lyg 
seka iš paskos, sustoja, vėl paeina, bet paskui po truputį atsilieka ir galiausiai, 
visa balta, pro krintantį sniegą sunkiai įžiūrima, dingsta – siuvėjo ausis jau tik 
kartais pagauna tylų varpelio skambčiojimą… 

                                                                                          Saulius ŠALTENIS

ŠIAUDINIS JAUNIKIS IR AVELĖ

ERIKA DRUNGYTĖ

MŪZOS

Metempsichozė
1.
Iš liepos išskobta švelnutė valtis
Įims savin mane ir mano kūną
O kitame krante aukštai ant karties
Kažkas dangun pakels raudoną gūnią

Aš iš gyvenimo slystu vandens paviršium
Kitam krante gyvenimui kažkas dainuoja
Kad tu į medį mano sapnuose pavirstum
Kuris mane savam sapne sapnuoja

Mane išlydi gervių pilkas rūkas
Jų kaktose raudų raudonos gaidos
Ir mano vardas temsta tavo lūpoms
Ir visa nyksta blėsta sklaidos

2.
Jau nėra,  jau pradingo kartu su ugnim,
Pasipylusia rytą dangun lyg čiurkšlė
Gyvo kraujo. Liepsnoja po liepos šaknim
Įsiplieskus bekraštė aušrinės  ryklė
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Ji paliko mus tyliai švelnia valtele
Iš toteminio medžio. Vandens sraunumoj
Nei šešėlio, nei garso, tik vėlių delne
Kelios draiskanos rūko. Ir gervių dainoj

Paskutinio jos šypsnio blausioji šviesa.
Liepos įsčių šarvuos vandenim į marias –
Kelio  perkirta, kad jau išeitų visa
Kad sapne medis jos nesapnuotų manęs

Ryto stebėjimas po trumpiausios nakties
Imi ir įsikerti rankom į smėlį
Burna pilna žvyro
Plaukuose – žvirblių klausyklos

Nes jei tik paviršium
Tai ateina didžiulis vėjas
Ir tu jau kaip skujos visur išplaikstytos

Bet kirski giliau – ir tave įsileidžia
Tada tave laiko – raudonais siūleliais prisiriša
Ir gali tada būti kaip nori

Ir žolė tada tu ir užraityti dangaus pakraščiukai
Ir strazdas rudasis po serbento uogom žaliom
Tada tu kamanė gananti dobilus
Ir tarp voratinklių rudenio raudonuojantis laukas rūgštynių 

Jeigu įsikirtai – tai ir esi
Iš kregždės seilių ir molio visas
Kaip varlė pilna savo vandens spalvos

Ir kai jau esi – tai ir viskas yra
Ima viskas ir būna
Esti
Ir jokių tada klausimų

Argi ko klausia žydinti pievoj jonažolė

EILĖRAŠČIAI

Tujų karūnos

Aš ieškau šioje pilkumoj aukso rėžio:
Žinau taip nebūna kad niekas nekistų kad amžiams
Ir auštantis rytas lėtai ima traukti paklodę nakties
Ranka jo nesudreba – švelniai lyg tvarstis nuo mano akių
Nukrinta kamavęs baugus neregėjimas 

Aušra tarsi skalpelis braukia aštriai horizontą
Ir plūsta į mano akis tas skausmingas aiškumas
Nudegina žvilgsnį ir duria geležtė
Ir ašaros byra – šviesa visada taip ateina

Delnas pakyla uždengia užspaudžia
Ryškėjantį vaizdą bet noras regėti stipresnis
Blakstienų vėduoklės slopina tikriausiai ne ryto
Tikriausiai tik baimės išdidintą gaisrą

Ir štai visa ima aplinkui aiškėti išgrynina
Aukštyn pasišokusi saulė pakrantės pavidalus
Ir baltas skaidrus lyg žėrutis pulsuojantis ežeras
Man plyti ir siela kūlversčiu verčias
Gerklėn sviesdama plunksnų kamuolį: žiemą
Įmanoma tai pamatyti – bekraštis tikėjimo gylis

Per širdį per protą per kaulus
Per žiojinčią skylę momens tai teka į mus
Ir sklinda iš mūsų kaip meilė kuri lyg ozonas
Lyg oda lyg šarvas kiekvieną paviršių apglėbia
Ir visa pasauly šiame tiktai šitaip
Tegali pasiekti tave ir išaugti į vieną nedalomą Jį

Ir visa pasauly šiame man atsiveria stovint ant kranto
Užšalusio apsnigto tylinčio ežero
Ir judinant vėjui mažus auksinius vargonėlių vamzdžius
Tą liūdnąją švendrių ramybę kurioj
Siūbuoja nykštukai paukšteliai viskuo 
Pasikliaujantys nieko neieškantys 
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Nauja man visa yra
Atidengta 
Atversta 
Švelniai pagrota kalvoj
Suspindus geltonai belaukiančių tujų karūnai

Kristijono sakyklos
Raudonai oranžinių krūmų salos laukuos
Gyvos kurmiarausių kupros
Rūko kąsniai virš ganyklų

Gandralizdžiuos – ištįsę žolių kaklai
Ant elektros laidų supas suopis
Po ratais žliugsi varlių kūneliai

Niekur nevažiuoju
Tai pro mane švokščia
Visa šita rudens tirštybė

Tai mane pasiveja Kristijono balsas
Taip gražiai

Taip gražiai šešiom pėdom šlubuodamas
Iš sumirkusios vėjų sakyklos

Kampiškių kaimui, kuriame gimė 
Jonas Aistis, atmintis
Ir po ledu tada tu pamatysi mūsų kaimą
Medinė bažnytėlė, kapinaitės, pievos, karvės, rąstų trobos
Nubrauk tą šerkšną tarsi žemę
Nuo paslėpto gerai stikliuko, nuo sekreto
Ir stebuklingo jo pasaulio:
Vaikystėje iš žiedlapių, saldainių popieriukų, karolėlių

Sukurdavom mažoj duobutėj mistinę visatą
Ir ten žiūrėdami mes būdavome taip arti Kūrėjo
Kad net plevendavo kažkas gerklėj ar paširdžiuos
Dabar tai galime miglotai prisiminti
Kai protą galvas mums užveržusį atrišt mėginam

Žiūrėk pro baltą ledo stiklą į žiemos išskaidrintą vandens pasaulį
Kaip juodnugarės žuvys vaikosi šviesos blyksnius
Tarp ąžuolinių kryžių žaisdamos slėpynių
Baksnoja nosimis raides
Jau neįskaitomas po antkapius apėmusia mauryne
Jos lūpom glosto švelnią marių žolę
Kaip mūsų karvės aksominiais snukiais įsirėmusios į dobilus
Didžiulės, mėlynos tarytum žemė kosmose jų akys
Vėduoklėmis blakstienų apvestos ir nuolat drėgnos
Tarytum jas kažkoks graudumas nuolatos apgaubęs buvo –
Man karvės buvo kažin kas nežemiška, bijau ištart, kad dieviška
Bet buvo – į jų akis tarytum į ekstazę
Įkrist galėdavau ir taip aš supratau žodžius
Tu kvepiančioji Rojaus Lelija, Tu, kuri žemėje
Penėjai Kristų, gink mus nuo bado...

Kiekvieną žiemą aš ant šito ledo puolu ant kelių
Išblizginu aplink save didžiulę skaidrią akį
Atsigulu ir gaudau savo kaimo kontūrus giria jau tapusiam dugne
Ir jei tu nieko nematai, aš tau atleidžiu
Juk ne tave sapnai naktim prižadina, po marių vandenim ne tavo pieva 
Ne tavo karvės žiūri į mane ir verkia, giedodamos: O Sopulingoji...
Bet pažiūrėk, prašau, tu pamatysi mūsų kaimą
Medinė bažnytėlė, kapinaitės ir tušti kiemai sodybų
Įgriuvusiais stogais tvarteliai, kur dar teberūdija grandinės kiemsargių,
Kurių kaukimas naktimis galbūt ir prišaukė tą tvaną

Mes rišdavome juos, kad niekur nepabėgtų
Kad saugotų namus ir gyvulius, bet jie galbūt labiau už mus
Prie visko buvo prisirišę, ir todėl pirmieji neištvėrė šio atskyrimo
Žiūrėdami kaip Nemunas užlieja jų varganas būdas, žmonių namus
Sukrautas pievose kvapnias ir minkštas šieno kupetas

ERIKA DRUNGYTĖ EILĖRAŠČIAI
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Ištrūkę puolė vandenin ir stengėsi ištikimybę savo mums įrodyt rydami
Tuos vandenis, kurie pavirto neregėto dydžio jūra
Ir mes supratome, kad niekas nepraskirs jos ir neves
Nei mūsų, nei jokios kitos genties, ir mes nebegirdėsime daugiau dainų,
Kurios skambėdavo kitapus Nemuno
Ir negalėsim susišūkaut klausdami, kaip einasi pirma pavasario sėja

Juk pasakyta – neprisirišk prie nieko
Nėra, ką tu galėtum pasiimt išeidamas pro karvės mėlynas akis pas Dievą
Tačiau nė vienas mes negalim nusimest vaikystės
To vaikiško tikrumo, už kurį vienintelį laiduoti galim
Ir visa, kas ten buvo – pasaulis pasakiškas ir stebuklinis, mums kalbanti 
gamta
Prisijaukinti žvėrys, paukščiai ir nykštukai, piliarožių žieduos tarsi kačiu-
kai
Kažką burkuojančios kamanės, ir lėlės verkiančios, ir neaprėpiama,
Didžiulė, nesuvokiama platybė, mus skirianti nuo kito kaimo,
Ir kvapas nupjautos ar džiūvančios žolės, ir malkų traškesys juodai anks-
tyvą rytą,
Ir tie visi garsai kieme, ir žemės suartos švelnumas lyg ji būtų
Antra tavoji oda, kuria gali save apsilipinti ir pajusti šilumą –

Tai niekad, niekad nepraeina, gyvena sapnuose, po obuoliais akių
Ir tu žinai, kad viską pažadėtum
Viską atiduotum vardan to tikrumo
Ir joks vanduo negali iš po mūsų kojų išplauti tos uolos
Kurion kiekvienas esame įkėlę tvirčiausiąją bažnyčią ir neatsižadamą 
tikėjimą
Apsakomus tiktai prigimtine kalba 
Nes jokios jūros niekada atimti negalės iš mūsų 
Žemės mūsų ir vaikystės mūsų

* Kampiškės – buvęs kaimas Kauno rajono savivaldybėje, kairiajame Nemuno krante. 
1923 m. ten buvo 33 ūkiai ir 219 gyventojų. 1958 m. kaimas buvo užlietas, pastačius 
Kauno hidroelektrinę. Bažnyčia buvo nugriauta, dalis jos rąstų išgabenta į Viršužiglį 
ir pražuvo. Ten pat perkelta ir Kampiškių mokykla bei kapinės. Bet perkėlimo darbai 
organizuoti prastai, tad daug šio kaimo senolių kaulų liko marių dugne. 2004 metais 
koplytstulpiu įamžintas Kampiškių kaimas ir jame gimęs poetas Jonas Aistis.

ERIKA DRUNGYTĖ

JUOZAS NEKROŠIUS

Vienatvėj  kvapnių pinavijų

Kelionė
Saldi,
Išdidi ta kelionė
Dulkėtu,
Duobėtu
Gyvenimo vieškeliu
Į tolumas  savo.
Neslėpsiu:
Kai ką –
Intriguojančio,
Slapto
Ir nelegalaus

Išsinešu
Užsiūtoje  vidinėje  švarko 
kišenėje,
Netoli širdies,
Pajuokaudamas –
Ne viską,
Ne viską atidaviau,
Ne viską  aš jums pasakiau,
Pasilikau ir sau – 
Atsargai, nutylėjęs.
Grįžęs – papasakosiu...

EILĖRAŠČIŲ CIKLAS
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Vienišumas

Kariant vestuvių piršlį,
Gaudžiant švenčių fanfaroms,
Trypiant džiaugsmingai miniai,
Pastebėjau – 
Visada ir  visur 
Vieši ir vienišumas.
Jis –
Lyg pašalietis –
Atsisėda tarp šypsenų,
Prausiasi šampano purslais
Ar slepiasi saksofono melodijoje.
O kartą
(Atleiskite)
Aš jį,
Tą
Vienišumą,
Besišlaistantį tarp laimingųjų,
Paspyriau net koja –
Kaip bevardį, benamį šunytį...

Po kablelio

Jie
Išeina be triukšmo,
Be laikraštinių užuojautų.
Jie –
Likę po kablelio,
Klydę ir nusikaltę,
Prakeikti ir buvę  laimingi.
Išeina 
Tartum likutis 
Nuo suapvalintos valiutos.
Viena kita ašara,

Atodūsis...
Nepastebėtas  nuostolis – 
Tik tiek –
Po kablelio
Tautos ižde.

Apsilankymas

Aušra kibirkščiuoja virš pilko peizažo.
Sodyba 
(Jos jau nėra,
Tik atsimenu!) – 
Trys apdžiūvę beržai,
Tako traukžolės,
Žvirbliai laukiniai  ir baikštūs,
Šulinys 
Ir kažkas - - 
Gal tai aš,
Lyg atgailą šventą,
Geriu
Šaltą vandenį
Iš sulamdyto seno kibiro?

Requiem  veršiukui

Kai gerdavo buzą,
Kasydavau švelnų  veršiuko pakaušį,
Kur niežtėjo mažyčiai  ragiukai.
O, koks patiklumas,
Laižant rankas,
Pavizginant uodegą,
Skanaujant kopūstlapį, morką
Ar  duonos plutelę...
O vis  tik aš jo neapgyniau...
Prisimenu...

JUOZAS NEKROŠIUS EILĖRAŠČIŲ CIKLAS

Pamenu, pamenu...
Ir peilį prie kaklo,
Ir ašarą pamenu,
Ir kąsnį gerklėj,
Dešimtmečiais dar nenurytą...
Aš jo nenurysiu.
Aš springsiu ir springsiu, ir  springsiu...

Babūnėlės vienatvė

Ir dabar man dar kvepia,
Skiedros ir pjuvenos kvepia.
Griežia melodiją oblius,
Mylėdamas  lentą  eglinę.
Ir sukala  meistras namelį
Su stogu paženklintu kryžiumi,
O  staliaus žmona
Pinavijom džiovintom jį kaišo – 
Vienatvėj miegos babūnėlė,
Vienatvėj kvapnių pinavijų.

Senas  laikrodis

Brakštelėjo,
Suvirpėjo, trūko
Seno laikrodžio nuvargusi  spyruoklė.
Dūslūs  dūžiai neskaičiuoja laiko.
Laikas byra, byra, byra
Į vidurnakčio kiaurymę  tamsią.
Ne,
Ne laikas tai,
O juodas  amžinybės smėlis.
Neramu,

O smilkinį palietus 
Jausmas toks
Lyg glostyčiau geltoną, virpantį
Vanago išgąsdintą  viščiuką. 

Diagnozė

Jai pripažino
Diabetą ir mažakraujystę;
Aktyvūs virusai sensorikos pakaušy!
Bejausmėj erdvėje paklydę blaškos 
žodžiai.
Susirgo Mūza!..
Prie  smilkinio prispaudžiu gydantį 
gyslotį
Ir basą išvedu į šaltą  ryto rasą.
Pagysi...
Gal pagysi...

Vietoj užuojautos

Viskas tikra 
Netikra.
Net  atklydęs spindulys
Žvaigždės,
Kurią dar   kalbini,
Kuri tau dar mirksi,
Jau seniai palaidota
Visatos kapinyne.
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Požemiai

Kvailos nuojautos
Būna
Baisesnės už tiesą.
Taip, 
Kaip tąkart
Viduramžių  požemiuos,
Kai apsupo šikšnosparnių debesys. –
Slogios,
Bauginančios,
Gličios...
Žinojau,
Jog tai netiesa –
Tai ne debesys! – 
Bet kartojau,
Kartojau pablūdęs: 
Tai –  užburtos,
Įkalintos
Ir besiblaškančios sąžinės.

Paminklas mokytojui

Granito luitai,
Akmeninė amžinybė
Ir
Ąžuolinis kryžius šalimais,
Ir raidės peiliuku išdrožinėtos:
IŠMOKIUSIAM
MUS
PARAŠYTI
A  ir  B - - -
Ir viskas. 

Dar gali
Pakilti
Vėluojanti
Saulė.

Akimirka

Pagauk akimirką,
Ilgesnę už  amžinybę.
Nepražiopsok –
Ties horizontu,
Ties mišku
Ar virš jūros
Saulėlydžiai dažnai atsisveikina,
Tarytum išeidami
Visam laikui,
Nesitikėdami grįžti iki  aušros.

Dedikacija varpui

Varpe –
Broli tylos,
Pranaše dvasios mišparų,
Mano vaikystės šaukly,
Bokštuos bažnyčios skambėjęs...
O,
Kaip  suvirpa širdis,
Triukšmui aprimus - - -
Varpas
Ir vėl suskambės
Skelbdamas  tylą...

JUOZAS NEKROŠIUS EILĖRAŠČIŲ CIKLAS

Uždegęs žvakelę vaškinę
Poetui ir žmonių kunigui
Ričardui   MIKUTAVIČIUI

Tas pasaulis skaudus –
Su meile jį šventinu.
Ir taip išeinu,
Tamsoje pasišviesdamas,
Uždegęs žvakelę vaškinę,
Kad  tik nesukluptume
Takuos ir keliuos, 
Klampiuos ir duobėtuose  savo likimo.
Delnuos vis jaučiu virpėjimą keistą –
Pulsuoja
Lyg širdys visų  artimųjų,
Lyg skausmas pasaulio.
Man nieko nereikia,
Palieku jums viską – 
Kartoti,
Suklysti,
Gailėtis.
Tikiu ir tikėsiu –
Žvakelė vaškinė dar šviečia
Pagairėje vėjų - - - 

Neramus rytas

Lietum ašaroja stiklas,
Dusliai atsidūsta vėjas,
Svyruodami prieblandoj medžiai
Aplinkui šakom apsigraibo.
Dar nieko kol kas neįvyko,
Dar turi kažkas  atsitikti - - -
Virš nuojautų ir  abejonių

Temsta

Temsta. Lyg nieko. Visai tuoj sutems.
Juodą šešėlį per ežerą vėjai nutemps.
Vakaras žvalgos primerkęs akis –
Kam dar „iki“, o kam  ir „sudie“ pasakys?

Skeveldros
Skeveldros...
Skeveldros
Iliuzijos bokšto nugriauto!
Ko juokiatės?
Mums neskaudėjo?
Ir viskas pavėjui nuėjo,
Ir dulkės
Lengvai nudulkėjo?
Skeveldros...
Skeveldros -
Ak, nuodėmių atplaišos aštrios!
Jos
Venomis braunas
Į širdį - - -
Skeveldros,
Skeveldros...
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Duonos skonio dūmai, 
arba Galetos
Matau tik jos nugarą. Kabliu palinkusią į priekį.
Mergaitės drapanos skaudžiai juokingos.
Vatinukas perdarytas iš padėvėtos moteriškos šimtasiūlės. Sprindžiu 

sutrumpinti padurkai, apkarpytos rankovės apsiūtos juodu kartūnu.
Ir vis dėlto apdarėlis per ilgas, nežmoniškai dukslus.
Ne ką padėjo perkeltos sagos. Tik odinis platus kariškas diržas, suveržęs 

juosmenį, padailino jos figūrėlę. Buvus panaši į kuplią blakutę, ūmai virto mažiausio 
dydžio skruzdėliuke.

Grubaus milo sijonukas plakasi tarp pakinklių. Rusvos bovelninės kojinės per 
iširas surauktos negrabiais dideliais dygsniais.

Mina kreida nubalintomis sportinėmis basutėmis. Kažkur lijo, ir jų pakraštėliai 
aplipo pradžiūvusio purvo gumuliukais.

VLADAS KALVAITIS

Trys novelės

Mergina vienplaukė. Bent šiuo metu. Pablukusi, užplauta, marga skarelė 
smuktelėjo ant apykaklės ir pečių. Tikriausiai pakaklėj, kad visai nenudribtų, 
palaiko stipriai surištas mazgas.

Juodi tankūs plaukai – kuokštėti, susivėlę. Seniai nešukuoti...
Brukuotu duobėtu, granatų, skeveldrų išakėtu gatvės viduriu mergina įsiręžusi 

stumia vaikišką vežimėlį. Iš jos iki kraujo sukąstų lūpų, virpančių rankų, netvirtų 
žingsnių akivaizdu – jėgų liko nedaug.

Kiti atvykėliai – šleivi kreivi seniai, kanapėtomis kaktomis, popūtėmis, 
apkrupusiomis lūpomis, panašios į raganas moterys, murzini vaikiščiai ir mergiščios 
su kuprinėmis, maišeliais, ryšuliais koja už kojos pėstina abiem šaligatviais į miesto 
centrą.

Senimas dažnai stoviniuoja: godžiau siurbtelti neįprasto svetimo oro ar susisukti 
„ožkos kojytę“. Priekyje einantys draugingai sulėtina žingsnį.

Gatvė pamaži sliuogia įkalnėn. Įkalnė menka. Normalių kojų, nepažeistų 
sąnarių žmogui – nepastebima. Bet ilgos kelionės išvargintiems ir alkaniems – 
peilis. Atrodo lyg čiuožtų per išsikerojusius į visas puses kupstus, kurių aštrios 
sausžolės, netyčia slystelėjus, bematant gali paguldyti ant šono. O jei lūš kaulas? Ar 
išsinarins koją? Baisu!

***
Mes juos vadiname „mešočnikais“.
Iki šiol tokių nematėme.
Pirmieji atsibaladojo užvakar.
Tarytum koks žvalgybinis būrys.
Tą mintį teko tučtuojau atmesti – visi iki vieno nekalbūs, tylūs, baugštūs.
Nedrąsiai žvelgia į šalis.
Nuo kiekvieno garso krūpčioja.
Kiekvieną praeivį palydi įtariu žvilgsniu.
Jų sūnūs, vyrai ir tėvai praūžė urduliais, aplink sėdami kulkas. Nebūtinai į žemę...
Senelei pavyko vieną pusamžę prašnekinti. Atvykėliai iš gretimų Rusijos ir 

Baltarusijos rajonų. Kaimynai. Pas juos – Sodoma ir Gomora. Žmonės miršta iš 
bado ir nuo ligų. Ne po vieną. Ne po du. Tuntais. Šeimomis. Kaimais. Kai kur nėra 
kam mirusiųjų laidoti. Jiems Dievas apšvietė protą, sakydamas: „Kilkite ir eikite!“ 
Kaip kadaise Lozoriui. Ir jie išėjo. Palikę savo sodybas, sodus, daržus, šulinius ir 
mirštančiuosius. Mintyse atsisveikinę, palaiminę kryžiaus ženklu. Žinodami, jog 
šiame gyvenime nebepasimatys.

Tai buvo užvakar.

VLADAS KALVAITIS
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***
Šią naktį nuo ilgo sąstato geležinkelio tarnautojai atkabino penkis dviašius 

vagonus ir įstūmė į rampą.
Paryčiais dviejų šimtų nuskurėlių, nusmurgėlių, pajuodėlių, nušašėlių 

„desantas“ tyliai apsėdo visas prieigas į geležinkelio stotį. Drąsesni sugulė trijose 
laukiamosiose salėse ir ilgame ilgame perone, padėję galvas ant ryšulėliuose ir 
maišeliuose atsivežto turto. To turto – katino ašaros.

Svečių su duona ir druska nesutiko niekas. Prieš tris paras, vidurnaktį, 
miestelėnai išsilakstė kaip žydo bitės. Vieni išnešė kudašių su fricais, kiti puolė 
į glėbį išvaduotojams, treti ir vėl paliko vargo vargti. Neužsibuvo ir atvykėliai. 
Miestas – tik jų tarpustotė. Be to, jis mirtinas ligonis. Nualintas, išprievartautas, 
išvogtas ir galop sudegintas. Kur meti žvilgsnį – griuvėsiai ir degėsiai. Iš mūrinukų 
likę plytų krūvos, medinukai baigia svilti. Paskutinieji nuodėguliai piktai čeža, 
šypši, drabstosi kandžiomis žiežirbomis. Aitrūs svilėsiai, ogūs dūmai ir karšti 
pelenai kerta į akis, drasko gerklę. Prasižioji ir užspringsti.

Suvokdami, kad jų šičia niekas nelaukia, žvalgosi į tris puses: šiaurę, rytus, 
vakarus. Į pietus, anapus geležinkelio, laimės ieškoti nedrįsta, tarsi žinodami, kad 
ten – varginga pelkių augmenija: varpučiai, dagiliai ir kitos aštrios, nesvetingos 
žolės bei bėgantys iki pat horizonto rudmarškiniai durpynai.

Atvykėliai tvylina į kaimus. Tikisi, kad kepamos duonos ir pavakario pieno kvapas 
atgaivins vaikystės prisiminimus. Jiems nieko daug ir nereikia. Gal išprašys už šiokį 
tokį darbelį duonos kriaukšlę, sriubos lėkštę, vieną kitą krituolį. Ir patalai nebūtini. 
Nūnai vasara. O vasarą kiekvienas krūmas – kūmas. Nemaldaujamas suteiks 
prieglobstį nuo vėtrų, nuo krušos. O visa kita – vienas juokas. Ne cukriniai – neištiš.

***
Nušoku nuo šaligatvio į gatvę.
Susigretinu su mergaičiuke.
Šnairomis vis užmetu kairę akį.
Kakta slaisčioja drykūs, vėjūkščio kedenami plaukučiai.
Nosytė nedidukė. Apvalutė. Kaip švarkelio saga.
Dešinysis antakis baigiasi natūraliai riesta uodegėle pačiame smilkinyje.
Lūputės virpčioja. Prasiveria ir vėl užsičiaupia. Taip būna, kai giliu kvėpavimu 

bandai sulaikyti akyse susitelkusias ašaras.
Vežimėlis ir visi keturi tekiniai suraišioti virvutėmis. Per duobutes ir akmenis 

šokčioja kaip padykę varliamušiai. Regis, minutė kita ir tuoj subyrės. Kai kam bus 
gardaus juoko, o jai? Neduok, Dieve!

Vežimėlyje knerkščia kūdikis. Tikriausiai labai mažas. Suvyniotas į skariais 
pakraštėliais mulviną puspaklodę. Jo veidelio nematau. Kuo toliau, tuo labiau 

muistosi, kniurza. Sudejuoja kaip suaugęs ir tuoj pat rikteli. Skausmingai, nervingai, 
cypliai, pratisai, beviltiškai. Pagaliau krūpčiodamas ima klykti. Iš visų jėgų. Šis 
pasivažinėjimas jam nemalonus. O gal praalkęs?!

Mergaitė sustoja.
Stabteliu ir aš. Nevalingai. Niekada nebuvau smalsus. O šit dabar...
Ji naršo kuprinukę, pūpsančią kūdikio kojūgalyje. Kažką nori užčiuopti. Savo 

plonais lyg šakaliukais piršteliais. Ištraukia nedidelį juodą, perrištą batų raišteliu 
maišelį ir laikraštinio popieriaus lankstinuką. Nuplėštą, loveliu sulenktą lapelį laiko 
virpančioje kairėje rankutėje, o dešine iš maišelio žiupsnį po žiupsnio beria lovelin 
kažkokias smulkiai sukapotas šakneles. Įprastais judesiais suka suktinuką ir liežuvio 
galiuku bando suklijuoti. Vatinuko kišenėje susiranda degtukų dėžutę, mikliai išpeša 
vieną ir brūkšteli... Gardžiai traukia vieną, kitą, trečią dūmą. Suktinukui gražiai įsidegus, 
atsargiai priglaudžią prie vis dar springstančio nuo gailaus verksmo kūdikio lūpyčių. Jis 
tarsi to ir telaukė. Papteli kartą – užsikosi, papteli kitą – nurimsta... Visiškai nurimsta.

Užuodžiu keistoką, gerokai karstelėjusį tabako dūmą.
Pakeliu akis. Kiek užmatau – dūmija visi. Apgaulingas alkanųjų ritualas: duonos 

skonio dūmas!

***
Aptemsta akys. Duria po krūtine. Raižo vidurius. Kažkas mane akiplėšiškai 

stumteli, ir aš lekiu it bimbalas, nematydamas kas po kojomis. Šoku per duobę. Vos 
neišsitiesiu.

Uždusęs įpuolu į stoties valgyklą.
Senelė net rankas nuleido.
– Kas atvijo? Baltas kaip popierius.
– Ar turi... ką nors... kramtomo. Kokių likučių.
– Stoties valdžia ir oficieriai papietavo. Buvau pririnkusi bliūdą duonos 

pusriekių, plutelių, nuograužų, bet išdalinau... tiems... badmiriams...
– Nieko neliko?
– Nieko! Iki vakarienės – nieko... O vakare – pats žinai: kukurūzų košė ir vobla... 

Žuvis ne žuvis – nesuprasi... Bet tu luktelk. Prisiminiau. Sandėliuke užsilikusi 
vokiškų tešlainių dėžė... Gal pusdėžė. Pakeliais... Juos galetom vadina. Prėski tokie. 
Skonis nekoks... Kietoki, bet kirminui nuraminti tikę...

– Pažiūrėk. Būk gera.
Dėžė beveik pilna. Net akys prašvito iš laimės.
– Kaip nusineši? Nepatogi.
Tyliu. Nusivelku viršutinius ilgus, plačius marškinius. Surišu rankoves.
– Krauk. Kiek tilps.
Sudėjo taupiai. Visus...
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***
Kirbinė „mešočnikų“, regis, pačių silpniausiųjų, krūvelėm apsėdę septynpakopius 

kooperatyvo laiptus. Visi iki vieno: vyrai, moterys ir abiejų lyčių vaikai – smaginasi 
„ožkos kojytėmis“. Einu prie jų. Neišsigąsta. Klausinėju, kaip moku, rodau pirštais, 
ar nematė, kur nuėjo, kur pasuko ta mergaitė su vežimėliu. Linkčioja gerom akim. 
Iš žodžių ir gestų suprantu, jog ji ką tik buvo čia, daug kitų išdilbino prieš gerą 
pusvalandį – kas į šiaurę, kas į rytus, kas į vakarus. Ji su jais nenuvažiavo. Ne. Ne. 
Visi ją gerai pažįsta. Nelaiminga mergaitė. Motiną palaidojo ten, kur gyveno, dvi 
seserys pasišovė, kaip ir jie visi, laimės ieškoti. Vyresnioji Saša, gal Daša, mirė jau 
už Daugpilio. Šalia kelio ir palaidojo, negilioj duobėj, nes sunkus, nepakasamas 
molis. Ir kryžiuką sumeistravo, skersinukus virvutėm priraišiojo... Aišku, neilgam. 
Savo mergytę Nadiai paliko. O toji prisiekė, kad ja rūpinsis ir užaugins. Kažkuris 
nepatikliai sukrizeno, bet, pamatęs rūsčius žvilgsnius, užsičiaupė ir nusisuko. 
Prisėdu prie jų ir aš, prisitraukęs nešulį arčiau kojų. Sėdime, visi tylime lyg po 
pakasynų. Ką daryti? Mergaitė, vežimėlis, knerziantis kūdikis prapuolė skradžiai 
žemę. „Luktelk dar... dar mažumėlę,“ – drąsinu save, o kantrybė senka. Beviltiškai 
atsidūstu ir rodau pirštu: „Imkit, – sakau, – kiekvienam po vieną... pakelį“. Iš pradžių 
mokso nesuprasdami. Kažkas nudrėskė popierių ir džiaugsmingai suvirkavo. 

Apspito, apgulė mane iš visų pusių. Pro jų galvas, pro jų viršugalvius vėl pamatau 
ją. Dabar ir jos vardą žinau.

Nadia išnyra su vežimėliu iš tarpunamio. Sustoja, dairosi. Švariai nusipraususi, 
dailiai susišukavusi, skarelė permesta per vežimėlio rankeną. Saulės apgobta. 
Šypsosi. Nejučia prasiviepiau ir aš. Virpančiom lūpom. 

Išties – visai nieko. Graži... 
Vis dar žiūrėdamas į ją slystelėjau, užkliuvau už laiptelio briaunos. Virš nešulio 

leidosi keliolika rankų, išskėstais pirštais... Įmukdžiau ir savąją... Vis dėlto vieną 
pakelį galetų, galbūt paskutinį, išplėšiau iš šito skorpionų knibždo. Atsitiesiau.

Jai, stovinčiai prie vežimėlio, nesiseka. Iš maišelio išbyra rūkomosios šaknelės. 
Nadia lenkiasi, norėdama surinkti, bet nuo svilėsių dvelktelėjęs vėjas pakelia jas ir 
ritina į pašalius.

Šiaip taip išsivaduoju iš „mešočnikų“ apsupties ir puolu į gatvę. Buvau už 
kelių žingsnių nuo jos, kai vienas nususęs, žymiai mažesnis už mane varliamušis 
skaudžiai kerta per alkūnę, čiumpa pakelį ir deda į kojas. Lekia greičiau už vėją. 
Žinau, jo nebepavyčiau. Tik dar labiau apsijuokčiau. Taip ir stoviu – nuleidęs galvą, 
nukabinęs nosį, vos sulaikau ašaras.

Už nugaros išgirstu nesuprantamus žodžius ir žingsnius. Pakilusi nuo 
kooperatyvo laiptų kirbinė „mešočnikų“ kerta gatvę, ir kiekvienas deda į vežimėlį 
po galetą. Nadia šypsosi, linkčioja, o ant ką tik kreida nubalintų basučių dūžta 
didžiulės – pupelės dydžio – sidabrinės ašaros.
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Pažaliavę variokai
I

Tą sykį urėdas pasinešė į šilo pakraščius. Krapšto smilkinį: vešlioj žolėtoj 
laukymėj žiūri į jį trobelė. Beveik kaip pasakoj. Ant vištos kojelių. Bėda, kad kojelių 
nesimato, o jei kada ir buvo, vėtros, krušos ir kiti umarai sumukdė į žemę su visais 
pamatais ir akmeniniu prieslenksčiu. Todėl pro atlapas duris išlakus stotingas 
vietinių girių valdovas įsmuko dvilinkas, o po keliolikos minučių išropojo kone 
trilinkas. Plačiai išsižiojęs įkvėpė daug daug gorčių lakišių, laukinių dobilėlių, 
čiobrelių oro mišinio, brūkštelėjo nuo aukštos kaktos prakaitą, pakėlė akis viršun 
(iki vėjų ir gandrų apgriauto kamino) ir pratarė. Lėtai, aiškiai, bet įsakmiai:

– Štai kas, Ignasiau! Ryt iš pat ryto, negaišdamas nė minutės, prisiųsi 
statybininkų brigadą. Pilnos sudėties. Atsikaskite pamatus ir pakiškite po trobele 
du-tris tvirto medžio vainikus. Atsivešite porą zisų spalių (su linų fabriku susitarsiu 
aš pats), sudėsite grindis, laukujas duris atveškit naujas, stogą uždenkit nauju 
šiferiu. Pravalysit ir pakelsit kaminą iki reikiamo aukščio. Pats patikrinsiu.

II

Taigi tą kartą, kai buvo taisoma pirkelė, kaimynai porino meistrams, kad 
šeimininkai išvykę su didžiu reikalu į Sesilės tėvoniją – prašyti tėvelių palaiminimo 
krikščioniškam gyvenimui. Grįžo po savaitės… Tiksliau, atjojo abu pasoginiu 
arkliuku ir griebėsi iškart užu širdies.

– Kaip hražu. – tirtinčiu balsu šūktelėjo Pilypas.
– Aha! Ahhh! – burgztelėjo Sesilė, nežinodama, ką daryti su ašaromis, kurios 

lašnojo kaip nuo gruoblėto pavasarinio varveklio be jokio perstojo.
O laikas bėga.
Sparčiai bėga.
Po pusmečio, srebiant zacirką, Pilypas užsikosėjo ir paraudo. Labiau paraudo, 

negu užsikosėjo.
– Na, kaip? – paklausė žvelgdamas pro Sesilės viršugalvį į lubų kertę, kur voras 

tinklą rezgė.
Sesilė supratlyva. Labai supratlyva.
– Nieko! – palenkė galvą taip žemai, kad nosytės spurgelė pajuto drėgną, šiltą 

viralą.
O laikas bėga. Neklausdamas, nori to ar nenori. Lekia kiškučiais. Šuoliuoja 

stirnom. Va, ir vėl pusmečio kaip nebuvę. Ir vėl vakaras. Ir vėl zacirka. Ir vėl Pilypas 
padėjo šaukštą šalia dubenėlio.
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– Va čia tai pasakei!.. Geriau vilčių neturėk. Kaip vyras tu neblogas. Bet kai 
darydavom tai, ko neturėjom daryti, aš šalia matydavau juodus Pilypo ūselius, 
kuriuos pati apkarpau, ir liūdnas liūdnas akis. Bet tu užmirštas nebūsi. Ant kapo 
gėlių netrūks, degs žvakelės, mišeles per gimimo dieną ir per Vėlines užpirksim. 
Paminklėlį pastatysim. Kuklų, mes ne bagočiai. Ir užrašas. Manau toks: „Geras, 
doras, bet nelaimingas Kareivis.“ Pavardė, vardas, ir pasirašysim: Pilypas, Sesilė, 
Ina, Lina, o jei ir trečioji merga, – Alina. Va kaip.

III

Taigi Pilypai sukasi neblogai. Galbūt ne taip, kaip inkstai taukuose, bet Dievo į 
medį neveja, galą su galu suduria. Be to, neišrankūs, ne švaistūnai, ne kiaurapilviai. 
Nors ranka nedidukė, bet labai moteriška, rublis Pilypo saujoje laikomas tvirtai. 
Niekams neišmėtomas. Tarsi užrakintas. Didžiule spyna pasoginėj skrynioj.

Trobelė – kur jau! – neapleista. Po pamatais vištos nelandžioja, žalčiai neperi. 
Grindys švarios, kasdien plaunamos. Daugiausia visi basi ir vaikšto. Voratinkliai 
apgraibstomi šeštadieniais. Indaujoj indai sudėlioti pagal paskirtį. Priskretusių 
puodų nematysi, išėdų kibiras nuolat išnešamas ir žolių gniužulu šveičiamas ir 
mazgojamas. Patys rengiasi paprastai, bet visada kvepia pačiu geriausiu muilu. Kam 
ne kam, bet muilui Pilypo kišenė atlapa.

Arkliukas, vardu Degutis (pagal plauką), jaunas, tvirtakojis. Šešurų patriotiškai 
išaugintas, išmokytas mylėti žemę, darbštus. Neseniai dovanotas. Pirmajam – 
nors visų širdys iš gailesčio kurį laiką akmenimis buvo virtusios – atėjo laikas odą 
nudirti. Nagos suskerdėjo, pasagos nebesilaiko. Žemė iš po kojų bėga, karčiai nužilę, 
stati kaip senio antakiai, uodega sunki, nebepakeliama, akys ašarotos. Žmogus su 
saule negyvena, gyvulys irgi jaučia savo lemtingą valandą, nuo kurios nepabėgsi, 
nepasuksi galvos į šoną. Taip jau gamtos surėdyta. Taip buvo, taip bus.

Ir vis dėlto didžiausias Pilypų turtas – trys mergos. Inai – keturiolika, Linai 
– dvylika, Alinai – dešimt. Taip jau išėjo: vaikas negimė. Visos lieknutės, eiklios, 
juodomis garbanėlėmis. Dėl tų juodų garbanų po vakarinės maldos Sesilė dažnai 
ilgai neužmiega. Niekaip negali suprasti – iš kur jos? Kareivis ir pats, ir plaukai – 
ražienų spalvos! Tai kaip ta juoduma į dukras perėjo? Nesupaisysi. O šypsenos – lyg 
nuo Sesilės veido nudrėkstos. Ir šypsosi ne lūpomis, o iš vidaus. Tarytum kažkur 
pilvo dugne negęstantis lauželis degtų… Mokslus gvaldo kaip riešutus. Lengvos 
it peteliškės. Per visokias kartis, smėlio duobes šokinėja neuždusdamos. Vėpso į 
jas miestelėnai, smilkinius ir žandenas drasko – iš balos čia jos tokios atsirado?! 
Pilypai visa tai mato. Šiltą džiaugsmo gurvuolėlį gardžiai nuryja – va, ir sotūs visą 
dieną.

Darbo Pilypai turi per akis. Ne prasto, o labai malonaus. Sveiko. Žiemą ir vasarą. 
Pasikinkę Degutį išvežioja iš šilo žabarus, nugenėtas sausas šakas, išrautus kelmus, 
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– Na, kaaip?
Sesilė supratlyva. Oi supratlyva. Lyg svočia.
– Nnnnieko! – ir... į dūdas.
Pilypas ramina, vasnodamas rankomis.
– Tu nekriok. Hal aš brokavas… Hal…
Ir žiūrėdamas pro Sesilės viršugalvį į lubų kertę garsiai pagalvojo:
– Hal pasibehiok, sakau…
Sesilė supratlyva. Stebėtinai. Galbūt dėl to, kad moteriškas daiktas.
– Su kuo? – metė abi akis į juodus Pilypo ūselius, kuriuos nuolatos pati dailiai 

apkarpo, nes viso kito – siauros kaktos, kregždėtos odos, varnalėšiškų ausų 
nepagražinsi, nepataisysi. Nors ir labai norėdamas.

Sesilė žagtelėjo, nuraudo ir užsikosėjo. O raudonis susirpo todėl, kad abu žino, 
kas ant jos akis padėjęs, bet nė vienas apie tai niekada neužsiminė. Jis – Kareivis. Kur, 
kaip, su kuo grūmėsi, nei Sesilės, nei Pilypo nejaudino. Valdžios keičiasi nepastebimai. 
Su viena guliesi, su kita keliesi. Iš tų grumtynių Kareivis išniro gerokai aplamdytas, 
iškočiotas. Per visą kaktą gyvatės pavidalo randas. Sakytum, žirklėmis nukirptas 
kairės ausies spenelis. Išsausėjusi kairioji ranka karo palaida nuo pačio peties. Tikusi 
tik mažumėlę kažką prilaikyti, o dešinę koją vilkte velka kaip driežas uodegą. Bet už 
tuos visus nepatogumus esąs stambiai medaliuotas ir kas mėnesį gauna krūvą pinigų, 
kuriuos mato ne tik gero regėjimo žmonės, bet ir apyžlibiai. Be to, ramentas specialus, 
stiprus. Akys apysveikės, žiūrios. Arkliamėšlius, akmenukus ir žvirgždus mato kaip 
jaunas bernas. O iš veido – irgi nieko. Tik žvilgsniai liūdni ir piktoki.

Kaip bebūtų, Sesilei – leidimas duotas! Lyg talonas geresniam pirkiniui. Ji 
vis suranda dingstį aplankyti vienišių. Tai kraitelę kiaušinių nuneša, tai keturis 
cepelinus. Du iškart praryja, kitus du pasilieka vakarienei. Kareivėlio apetitas 
žvėriškas.

Po kurio laiko, mėnesėtą vidunaktį, liežuvėlį įkišusi į ūselių prorėžą, Sesilė 
pasigyrė:

– Jauuu…
– Na ir herai! Nuo šios dienos kiaušinius ir cepelinus šitam henerolui aš nešiosiu.
–Ahaa! – aiktelėjo Sesilė ir paslėpė veidą pagalvės įduboje.
Taip gimė viena duktė, po dviejų metų – antroji, o kai vaikščiojo trečią sykį, 

Pilypas sudejavo:
– Hal vaiką šįkart pahimdysi?
Sesilė sušnirpštė skausmingai, o po savaitės giliai pasiligojo Kareivis. Gydytojų 

veidai pelenų spalvos, akys prigesusios, ir visi beveik kurčnebyliai – Kareivis viską 
suprato. Prieš pasirodant dalgiamotei, prarijęs pusę cepelino ir užsikosėjęs, dusliai 
lyg iš smegduobės prakalbo:

– Sesil, o tu mergaitėms pasakysi, kas aš?..
Sesilei pakirto kojas, ir ji iš nuostabos nutūpė priešais. Tarsi peteliškė ant uslano.
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kiaugždus. Sausuolius nukerta, supjausto, suskaldo – ir į miestą. Miestelėnai 
pasitinka iš tolo, kad pasuktų ne į kaimyno, o į jo kiemą. Pilypas ne brangininkas. 
Kiek duoda, tiek ačiū. Neskaičiuodamas kiša į kišenę, žinodamas, – nenuskriaus.

Pavasarį ir rudenį Pilypai tiesiog pralobsta, vos spėja suktis. Bulves vienam 
ataria, kitam – arus suaria. Pilypas įsirėžęs stumia plūgą. Sesilė, eidama vaga, traukia 
Degutį už pavadžio, retsykiais mosuodama botagu ir vis bambėdama: „Pasistenk, 
Degučiuk, pasistenk. Dar kelios vagos liko. Paskui žolytės gausi, sultingos, sočios, 
ir vandens, gaivinančio, iš šaltinėlio.“

Pusiaudienį subėga ir merginos iš mokyklos. Puola į vagas, padeda rinkti bulves, 
užrišinėja maišus, bėga į šaltinį vandens ir pačios šį bei tą perkanda, kirminą 
numarina. Po tokios dienos tėvas dosnus. Vis randa ką nors geresnio, skanesnio 
savo dukroms. Kartais net kokį daiktą: bliuzelę, sijonuką, batukus... Ką Sesilė 
išrinks – viskas gerai. Pačios nieko neprašo, į nieką neįsistebeilija, praeina pro gražų 
daiktą tarsi jo nematydamos. Va, čia jau ne kieno kito, o Kareivėlio charakterio 
palikimas. Ir jai saldu, gera... Kareivėlis gyvena. Dukteryse gyvena.

Pastaruoju metu Pilypų penketukas išgarsėjo ne tik urėdijoje, bet ir visame 
rajone. Jau treti metai šeimos nuotrauka garbės lentos viduryje. Pasižiūrėkit: abu 
tėvai. Sausi. Sesilė kaip viksva, Pilypas kaip kietis. Nesiskutęs, bet simpatiškas. O 
mergos – lyg iš velykinio atviruko. Nepiktos kalbos ir pavadinimą prilipdė: SUB – 
smogiamoji urėdo brigada. Ir jai vadovauja tik urėdas. Ir premijas skiria tik urėdas. 
Ir yra už ką. Šilas kaip sodas. Miesto parkuose ne taip švaru, kaip čia.

Pilypai visų miestelėnų mylimi. Nenešioja jokio pavydo. Ne tik dėl darbštumo, 
geraširdiškumo, paslaugumo, bet ir dėl kitko. Žmonių atmintis tarsi žaltvykslė – 
neblėstanti. Jei retkarčiais prigęsta, tereikia tik vieno pirkšnio – ir vėl įsiliepsnoja. 
Pilypas girdi tas kalbas ir jam netinka. Oi, kaip netinka.

– Apstu šnekos, – tramdo Pilypas.
Pritaria jam ir Sesilė.
– Žodžiai kaip ylos. Skaudžiai duria. Kiaurai pereina it kiauliaskerdis peilis. 

Prikelia, ko visai nereiktų… Kas seniai seniai galėtų būti primiršta.
Ir deda Pilypui ranką ant peties. Švelniai deda.

IV

Pirmasis „didžiojo reicho“ karininkas, vos kirtęs miestelio ribą, skėstelėjo 
rankomis ir krito aukštielninkas nuo motociklo ant skaudaus bruko. Kas šovė, 
iš kur šovė, taip niekas niekada ir nesužinojo. Fricai, norėdami įrodyti, kad 
toks „vermachto“ sutikimas nepageidautinas, surinko pasitaikiusius po ranka 
miestelėnus ir sušaudė prie sinagogos sienos. Pasitarę, kad karininko gyvybė 
neprilygsta sušaudytųjų skaičiui, vokiečiai surinko antrą tuntą, kuris vos prieš 
kelias minutes išsiskirstė į įvairias puses, išėjęs iš bažnyčios po sumos. Pakliuvo 

ir Pilypo tėvas su savo keturiolikmečiu sūnumi. Tuo metu, kai automatų tūtos 
kilo į viršų, ieškodamos netikėlių kaktų, miestelį nugandino keli pavieniai šūviai, 
atkaklus lėktuvo ūžesys ir visai čia pat, sukeldamos paniką, sprogo kelios bombos.

– Tikriausiai rusai grįžta, – sudejavo vienas. Kitas, ginklų žinovas, patvirtino: – 
Kala „maksimkos“ ir „kalašnikovai“.

Vokiečiai, paleidę kelias papliūpas į susipietusius prie singogos, kulkų dar 
nepaliestus miestelėnus, pasklido į šalis.

Aptilus kaugė lavonų tai vienur, tai kitur sujudėjo. Pirmasis, nustumdęs kūnus 
nuo savęs, stojosi ant kojų drūtas, pečiuitas urėdo dėdė. Pridurmu kėlė galvas ir 
kiti. Šlubčiodami, kuitinėdami, palikdami kraujo pėdsakus ant grindinio, ant bruko 
akmenų, klišino į artimiausius kiemus, į skersgatvius, dvilinki kiūtino į kapines. Pas 
mirusiuosius dabar saugiau. Neiškiš piršto iš kapo ir neparodys – antai ten nubėgo. 
Už paminklų, už tujų, alyvų krūmų saugiau nei kur kitur.

Išniro iš kūgio ir Pilypo tėvas su keturiolikmečiu sūnumi. Kaip nugriuvo 
susikibę rankomis, taip, prilaikydami kits kitą, pirma atsiklaupė ant vieno kelio, 
paskui kretėdami ir atsistojo. Atsikvapstę pasuko į pievą ir, sukorę didžiulį lankstą, 
atsidūrė namuose. „Tebūnie palaimintas Kristus“, -  sušnibždėjo senukas. Abu buvo 
sužeisti. Abu sunkiai kvėpavo. Tėvui kraujavo kakta – tikriausiai po šūvio tvojosi 
į grindinį. Sūnus skausmingai lankstė dešinę koją. Gerokai sumuštą ar, užkritus 
stambiam lavonui, išnarintą.

Trobos duris vos valiojo atidaryti ir vienu mirksniu pėdomis užkliuvę už 
poaukščio slenksčio sukniubo ant plūktinės aslos. Pirmasis atsitokėjo Pilypėlis. 
Stvėrė tėvą į glėbį, atatupstas atvilko ant patalų ir ištiesino kojas. Sumojo – reikia 
kažko dar. Vien gulėdamas nepasveiks. Atsegė marškinius, o čia – per keturis 
šonkaulius rumšo mėlynė. Gaivino drėgnu lininiu rankšluosčiu. Bešliaužiodamas 
aplink, kliustelėjo į puoduką lašų, kuriuos tėvas gerdavo anksčiau. Senukas atgavo 
nuovoką. Ne visą. Didžioji jos dalis pasiliko ten, prie sinagagos sienos, ant grindinio 
akmenų...

– Kas nutiko? Kur buvom? Toks didžiulis spiečius širšių... Sugėlė nuo galvos iki 
kojų... Tvinkstu, lyg būčiau dvigubas.

– Kad hal ne! Uorė šieno užvirto. Kaip tada, atsimeni? Ir arkliukas pabėho.
– Arkliukas nepabėgo. Mes jį paslėpėm.
– Su kuo?
– ...su Valium ar Medardu?
– Kur?
– Pelkėj.
– Kurioj?
– Neatsimenu. Valius ar Medardas žino.
– Kaip ten nusihauti?
– Tai kad iš galvos išėjo...
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– Kas?
– Kelias... Ėjom per šabakštynus, paskui... paskui... paskui... pasukom... gal į 

dešinę... gal į kairę...
– Hal. Hal. Hal.
Pilypėlis buvo pasišovęs surasti arkliuką. Bet jį stabdė sužalota koja. Varstantis 

skausmas, vos pasijudinus.
Įsirėmė viens į kitą akimis ir pravirko. Kas dabar bus? Kas vandens paduos? Kas 

žvakę uždegs?
Bet pasaulis neapsieina be gerų žmonių.
Arkliuką per patį vištatupį atvedė Medardas.
– Kas dabar bus?
– Kas čia bus... Rusai pabėgo, fricai karaliauja... Išsibarsčiusius žydus renka į 

daiktą. O tu, tėvuk, arkliuką supančiok. Tegul pasigano už kluono. Mačiau, žolės 
ten sočiai.

– Kad mes, Medardai, pakilti negalim...
Medardas nučiupinėjo abu plačiom akim.
– Pats pririšiu... Ir bobą prisiųsiu. Ji žolių žinovė. Ras kokią rodą.
Savaitę abu ligonius lakdino žolėm Medardo pati. Iššlavė trobą, išplovė 

kraujuotus drabužius. Į naktį išeidavo, priešaušriu sugrįždavo.
Vis atsiprašinėdavo:
– Slaugyčiau ir per naktį. Bet va, pyplį dukra primetė, per tuos visus šaudymus 

nežinia kur pati prašapo.
– Tebešaudo? – sukluso senasis.
– Dabar ne, o po pusvalandžio – vienas Dievas težino.
Kaimynams padedant, abu Pilypai išsilaižė žaizdas, aprimo ir kibo į senus 

darbus. Ne taip spėriai abinėjo kaip anksčiau, bet duonai ir viralui pakako. Tik į 
bažnyčią nebevaikščiojo. Suskambus varpams, ausis vata užsikimšdavo. O pamatę 
bet kokį uniformuotą žmogų lėkdavo klykdami, kol bejėgiškai sudribdavo, kaip 
jiems atrodė, pačioje saugiausioje vietoje: pievoje, už medžių, tarp žolių, giliame 
griovyje ar miško tankmėje. Senis atsitokėdavo greičiau, sūnus – tik trečion paron.

V

Po kelių metų šeimininką, grįžusį iš miško su kadagių glėbiu (dėl ko jis jų 
prisipjaustė lig šiol niekas nežino), kažkieno pikta ranka čiupo už pakarpos ir įvertė 
į lovą.

Pilypėlis sėmė vandenį. Parūdijęs lenciūgas ant volo vyniojosi sunkiai, vanduo 
kibire teliūškavo, todėl sūnus išgirdo tik:

– Pi... pėli! Pily... pi..! Aateik!
Pastatęs kibirą ant suolo šoko prie tėvo. Jusdamas, kad ateina paskutinioji, 

kosėdamas kraujais, tėvas naršė galvūgalyje šiaudais prikimštą čiužinį. Ištraukęs 
odinį, tabakui siūtą maišelį, ištiesė sūnui.

– Še, Pilypėli, še! Čia… užteks viskam… Pakasynoms... trobikei… naujai… 
pasistatyk arčiau miesto… Dar liks geram arkliui… Be reikalo neišleisk… Taupyk.

Norėjo dar kažką pasakyti, bet iš burnos vėl prapliupo kraujas. Puolė sūnus su 
rankšluosčiu valyti, bet tėvuko galva nusviro šonan – ir viskas. Kapšelis nukrito ant 
grindų. Raudojo Pilypas kūkčiodamas, padėjęs galvą tėvui ant krūtinės. Kai išverkė 
visas ašaras, atsistojo, apklojo paklode, atsisėdo ant suolo, nežinodamas, ką daryti.

VI

Ėjo šenkos, kad vėl keisis valdžia. Kaimynai su arkliais išsislapstė po gojelius, 
pelkynus ir kirnas. Miestelis, tikriausiai, irgi tuštut tuštutėlis. „Sodoma ir Gomora“, 
kaip sakydavo velionis, griūte užgriuvus negandoms.

Ir vėl prasidėjo! Griaudžia patrankos. Anoj pusėj miesto netyla šūvių papliūpos. 
Čaižo orą kaukdami lėktuvai. Krinta į mišką, į javų laukus bombos. Baisu, nors 
verk. Bet ašaros baigėsi. Ilgokai prasėdėjo sustingęs Pilypėlis, nes kai išėjo į kiemą, 
saulė krypo girios link. Buvo tylu. Už kluono ganėsi arkliukas, čirškėjo vieversiai, 
ošė pušys. Nei gaudesio, nei šūvių. Pilypas grįžo vidun. Akys užkliuvo už gulinčio 
asloje kapšelio. Pakėlė. Oho! Sunkus. Ir tik dabar susivokė, kad už tai, kas čia yra, 
palaidos tėvą, ir dar gerokai liks. Nusprendęs, kad tėvą reikės šarvoti, išėjo ieškoti 
pagalbininkų, giedorių, užsakyti karstą. Pas ką? Antro tokio nėra. Tik pas Lapinską. 
Nors jo labai labai nemėgo.

Tada Lapinskas neturėjo nė vieno namo (dabar stovi trys ir dygsta ketvirtas). Pas 
Dikčių nuomavo pusę trobos, o jaujos kampe įsirengė dirbtuvę. Garsėjo apylinkėje 
kaip nagingas grabdirbys. Jo karstai dailūs, lentos glaudžiai suleistos, didingos 
formos, aukšti, apmušti bronziniais ąžuolo lapais. Plėšė Lapinskas nesigailėdamas, 
bet ką darys žmogus! Nesiderėsi. Pinigų grabdirbys nevertino, todėl velionio 
artimieji tempė į Dikčiaus kiemą paltis lašinių, skilandžius, kumpius, grūdus, 
miltus, muilą. Sklido gandas, kad kažkur už visą šį gerą gauna dvigubai. Noriai 
čiupdavo Lapinskas sidabrinius, auksinius šaukštelius, ypač meiliai priglausdavo 
auksinį pinigėlį, kurį dažnai įsprausdavo į jo putlų delną senyva anų laikų miestietė. 
Žinodamas didelę savo dirbinio paklausą, grabdirbys stengėsi, kad jaujoje visada 
atremti į sieną stovėtų keli įvairaus dydžio karstai. Ne tik suaugusiems, bet ir 
vaikams. Kai užsakymų būdavo ypač daug, Lapinskas samdydavo už kuklų 
atlyginimą stogdengį Juškų, kuris kartais ilgai sėdėdavo be darbo. Dabar namus 
mažai kas stato, dabar juos griauna.

Miestelyje šurmulys. Miestelio gatve žygiuoja dulkini, nuvargę bolševikiniai 
kareiviai. Juos pamatęs, Pilypas sutriko, norėjo lėkti atgal, bet ant šaligatvio stovintys 
žmonės jį apsupo ir ėmė raminti: čia visai ne tie, kurie šaudo žmones, čia kiti – geri, 
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juos reikia sutikti su gėlėmis. Kažkas paprieštaravo: „Visi geri kapinėse...“ Gėlių 
Pilypas neturėjo, neisi, svetimų nedraskysi. Prisiminęs, kodėl atsidūrė miestelyje, 
baugiai perbėgo gatvę.

***
Lapinskas stovėjo kieme. Lakino šunį. Paniuręs, suirzęs, be nuotaikos. Negrabiai 

atsikorusi stora apatinė lūpa bylojo, kad šeimininkas sprendžia be galo sunkias 
problemas. Išklausęs Pilypo, Lapinskas susiraukė kaip naginė:

– Pasimirė, sakai… Visi ten būsime… Ne laiku pasimirė… Ne lai-ku… Matai, 
kas čia dedasi?! Aišku, lavono namie nelaikysi, prasmirs, palaidoti reikia, bet kuo tu, 
vaike, užmokėsi. Taigi juk tu plikas kaip tilvikas. Ar žinai, kiek grabas kainuoja? Ir 
kasdien jo kaina kyla! Supranti? Lentos baigiasi… Ir visa kita… Dažai, papuošalai, 
rankenos... Pinigai nūnai nulio vietoj. Štai vieni šiandien lyg širšės į subinę įgelti 
išlėkė. Jų markes nors šiukšlynan versk. Būtų nors červoncų pasilikę – vis lengviau 
susitartume. Skiedros, vienos skiedros… O tas, naujasis, kuris atėjo, vėl išmes 
pluoštus popiergalių. Kas žino, kiek išsilaikys?! Gal trečias, koks nors jankis, 
prašys užleisti vietą… Dirbi žmogus, šviesios dienos nematai – ir viskas šuniui ant 
uodegos… Sunkūs laikai. Nepatogūs, nepatvarūs laikai! Tai sakai, mirė... Ką čia su 
tavim daryti? Grabo, sakai, reikia...

– Reikia! – linktelėjo galvelę Pilypėlis. Nesuprato jis ilgų Lapinsko išvedžiojimų, 
bet įsitikino – grabdirbys mano, jog jis neturi kuo užmokėti už karstą. Todėl visą laiką, 
kol meistras varinėjo bites, Pilypas maigė kišenėje kapšelį, nežinodamas, kuriuo laiku 
jį ištraukti. Lapinskui nutilus, ryžosi ir nedrąsiai kyštelėjo tėvo palikimą.

– Čia va aš turiu kai ką… Tėvas sakė – pakasynoms ne tik užteks, bet ir liks 
arkliui, trobikei… dar kai kam…

Odinį maišelį vienu mirksniu kietai sugniaužė stori Lapinsko pirštai. 
Neskubėdamas nurišo raištelį ir išpylė, kas jame buvo, į plačią saują. Lyg į duobę. 
Jo akys sublizgo šalta bauginančia šviesa it švytinčios veidrodėlio šukės. Lipšnus 
drėgnas šypsnys slystelėjo lūpomis. Bet tuoj pat grabdirbys paniuro ir verksmiai 
atsidusęs palingavo kuokštėtą, nešukuotą galvą.

– Ir tu manai, kad čia yra kas gero? – tarė jis, žarstydamas auksinukus dešinės 
rankos smiliumi. Apsiriko tėvukas. O gal jį kažkas apšovė. Pilnas svietas niekšelių. 
Tie variokai – jokios vertės neturi. Ar juos dabar išmesk, Pilypuk, ar palaukęs… 
Bereikalingas šlamštas, sūneli! – ir, paėmęs vieną monetą, švystelėjo šuniui prie kojų.

– Ir ta tokia pat… ir ta… ir ta…
Negailestingai mėtė pinigėlius prie šuns būdos, o Pilypukas, stovėdamas greta, 

vis labiau balo. Nerimas, glumastis ir baimė lyg kokios skruzdės ropojo jo veidu, 
lūpos trūkčiojo nervingai it prieš verksmą. Kas bus, jei visas monetas Lapinskas 
iššvaistys? Už ką reiks karstą pirkti?

Lapinsko delne liko trys balti dideli pinigai.

– Iš tų dar šis tas! – iškošė pro dantis grabdirbys, ir Pilypo skruostai raustelėjo. – 
Du Vytautai ir Smetona! Truputėlį būtų mažoka, bet ką darysi – karstą reiks duoti. 
Nesu plėšikas! – Lapinskas saldžiai nusišypsojo.

– Ačiū, pone! – nudžiugęs mindžikavo Pilypas, krypuodamas į šalis lyg gaigalas. 
– Ačiū! Neužmiršiu!..

– Tėvą jau pašarvojai?
Pilypas vėl suglumo.
– Apiplovei? Apskutai?
– Tai kad ne.
– O aprengti turi kuo?
– Kad nežinau…
Pilypas dar labiau sutriko.
– Kur tu turėsi!.. Ai, ai! Ką čia dabar padarius, kad nenumirus! – pasikrapštė 

pakaušį grabdirbys. – Negi nuogą karstan guldysi? Kabo pas mane toks palaikis 
išaugtinis kostiumėlis, mėtosi panešioti bateliai… Ką darysi, biedniems reikia 
padėti, gal kada man pagelbėsi, o mirusiems ne į balių eiti, gerai bus.

Pilypas pradžiugo antrąkart ir žiūrėdamas į Lapinską, nežinojo, kaip atsidėkoti.
– Aš… taip! Hal atidirbsiu. Hal arklio reiks…
– Susitarsim… Et… Palaidosim tėvuką katalikiškai. Eik, Pilypėli, į namus. Aš 

tuoj grabą atvešiu. Niekam nieko nesakyk, patys… dviese susitvarkysim. Giedorkų 
aš prišauksiu… Eik, Pilypuk, eik.

Nespėjo į namus grįžti Pilypas, kai iš paskos su karstu atbildėjo grabdirbys. 
Pašarvojo tėvuką švariame gale, pastatė kelias puodynes su šviežiom gėlėm, uždegė 
žvakes, išklojo kambarį senais kilimėliais, įgrūdo į kampą stalą – giedorkoms. 
Ieškodamas tai šio, tai to mirusiojo šermenims, išnaršė Lapinskas visą sodybą. 
Atidžiai apvaikščiojo kambarėlius, ilgokai užtruko kamaroje. Išlandžiojo daržinę, 
išbarškino svirno sienas. Buvo užlipęs ant užlų, apšniukštinėjo rūsį – vis gal suras 
ką pakasynoms. Ypač skrupulingai iškratė už klojimo senuko čiužinį. Kiekvieną 
šiaudelį iščiupinėjo... Išvažiavo vėlai, įkandin išėjo į namus visos moterėlės, 
pasikišusios po pažastimis kantičkas.

Liko Pilypas vienas kaip pirštas. Ūkininkauti nesisekė. Antra vertus, ir nemokėjo. 
Reikėjo darbo, kas priims tokį kurdupėlį, be jokios specialybės, bemokslį. Kaimynai 
padėjo… Rinko šiukšles paežerėse. Parūpino pašaro arkliukui. O paskui prasidėjo 
didieji darbai urėdijoje. Visa tai mes jau žinome.

VII

Miestelis apie tai skalambija iki šiol. Ir nesimato šitam gėdingam griausmui galo. 
Galima būtų pakabinti plakatą: „Lapinskas mirtinai susiriejo su savo buvusiu padėjėju 
Juškum. Lig šių dienų gyveno kaip broliai. Kur buvęs, kur nebuvęs Juškus ir braukia 
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pas grabdirbį. Ten šnekų – marios! Ir, kas be ko, – perlauždavo vieną kitą buteliuką. 
Vakar vakare išeidamas iš Lapinsko buvo toks piktas, taip bjauriai tarpuvartėje rėkė – 
nors ausis užsikišk… „Gailėsies, skūrlupy, gailėsies: pagailėjai buteliuko, kada mirtinai 
reikia nervus nuraminti, pats alkūnę grauši prisigulęs.“ Ir sužinojo liaudis, kad tie 
surūdiję Pilypo variokai, kuriuos vaikinas atnešė už karstą, o grabdirbys išmėtė prie 
šuns būdos – buvo grynas auksas. Juškus pats savo akimis matė, kaip, išėjus Pilypui, 
Lapinskas keliaklupsčias auksinukus rankiojo. Už juos Pilypas galėjęs gražiausias 
vestuves iškelti, trobą atstatyti, gerą arklį nusipirkti. Va, kaip apgavo Lapinskas 
kvaišelį. Vienas tunka, pro odą riebalai veržiasi, o kitas vos galą su galu suduria. Įsiuto 
miestelėnai, bet Lapinskas spėjo pabėgti. Pas uošvius išvažiavo. Į tolimą kaimą, kad 
neapykantos garsų vėjai neatneštų. Kai po mėnesio grįžo, kalbos buvo aptilusios. Bet 
Pilypas ilgai vaikščiojo lyg žemę pardavęs ir vis pašnibždom niurnėjo:

– Teisinhai tėtukas sakė: dauh dar liks… Bet neliko. Apvohė hraborius, 
smauhikas. Apvohė. Dabar žinau, kad apvohė.

– Ir kokio bieso draskais. Vestuvės geros buvo. Kuo bloga troba? Kad visi 
tokias turėtų… Arklys – gryna Dievo dovana. Čigonai tokio neturi… O dabar tu 
turtingesnis už dešimt Lapinskų. Pasižiūrėk, kokias mergas turi. Visas svietas apie 
jas šneka.

Sušnypštė Pilypas. Brūkštelėjo panosę nykščiu ir prasiviepė.
– Hal tu, Sesil, ir herai sakai. Hal.
Ir vis dėlto, važiuodamas prošal Lapinskų sodybos, Pilypas nusukdavo žvilgsnį 

į girios gilumą: ar neišvertė vėtra sausmedžio, ar neužteršė poilsiautojai kalnelių 
pašlaičių, ar nepaliko brakonieriai pašautos stirnos ar kiškio...

VIII

Nusistovėjo gaivus ankstyvas gegužės rytas. Pilypas važiavo į miestelį daržų 
arinėti. Linksmai mojavo botagu, bet, vos Degutis užkopė ant kalnelio, gera 
nuotaika išgaravo kaip kamparas. Iš tolo pamatė Lapinsko valdose gausybę vyrų. 
Vėl senis talką organizavo. Vėl prisikvietė iš gretimų kaimų pigesnę darbo jėgą. 
Sočiai pavalgydina ir išgerti duoda.

Lapinskas skėryčiojosi vidury būrio ir kažką įsakmiai nurodinėjo. Iš seno 
įpročio Pilypas timptelėjo vadeles, tačiau, juodukui nepaspartinus žingsnio, visu 
kūnu pasisuko kairėn ir neva ėmė stebėti keliančių vestuves varnų tuntą. Vežime, 
iškėlęs rankenas, gulėjo nublizgintu noragu plūgas, o jo gale, nuleidusi kojas, 
sėdėjo Sesilė. Staiga Degutis sustojo ir Pilypas išvydo prieš save aptekusį šypsniu, 
papurtusį Lapinsko veidą.

– Šaukiu, o nestoji. Atžarus pasidarei…
Pilypas nieko neatsakė. Dėmesį patraukė akmuo, ant kurio vos nesuklupo 

graborius.

– Prašymą didelį turiu, Pilypuk. Noriu, kad į stotį nuvažiuotum, armatūrinės 
vielos parvežtum. Pradėjau ūkinio perdengimą, matau, virbų neužteks…

– Arti susiruošėm, – nežiūrėdamas į Lapinską burbtelėjo Pilypas.
– Aha! – patvirtino Sesilė. – Žmonės laukia.
– Palauks tas molžemis. Spėsi – suarsi. Ir pas mane žmonės stovi. Armatūra 

užpirkta. Tik – į ratus ir atgal. Du kilometrai ristele – vieni juokai...
– Arti važiuoju! – pakartojo Pilypas. – O Dehutis risčia nepratęs. Retapėdis.
– Ko toks atžagarvyžis! Atsimeni, sakei – neužmiršiu, visą amžių atsiminsiu. 

Taip ir yra pasauly: žmogui širdį rodai, o jis tvirtina, kad šūdas. Nuvažiuok, Pilypėli! 
Užmokėsiu, kiek norėsi.

Lapinsko veidas keitėsi kas sekundę. Čia pykčiu ar apmaudu dega, čia vėl 
kupinas lipšnumo. Iš burnos tai juoda derva drimba, tai midutis liejasi. Pilypo 
akyse staiga sukibirkščiavo atšiauri liepsnelė ir jis pasuko galvą į ramiai sėdinčią 
Sesilę, kuriai, atrodo, vyrų pokalbis visai nerūpėjo.

– Tai hal važiuojam, ką?
– Važiuojam. Atvešim.
Po valandėlės Pilypai grįžo su armatūros ritiniu.
– Labai ačiū, Pilypuk. Labai ačiū. Žinojau, kad tu dar žmogus esi… – pratarė 

pro sukąstus dantis Lapinskas. Išvertęs ant grindinio armatūrą, ketino bėgti pas 
vyrus, bet skubrūs Pilypo žodžiai jį sulaikė:

– O užmokėti hal irhi reikia?!
– Ai, ai! Matai koks! Tuojau mokėk. Tai kiek jau užsiprašysi?
– Nedauh! Atiduok tuos 27 auksinukus, kuriuos šuniui prie kojų numetei, 

– ir viskas, – išpyškino užsikirsdamas Pilypas ir atsiduso lyg nuritinęs nuo kelio 
griozdišką akmenį.

– Cha, cha, cha! Prajuokinai. Patikėjai tuo svoločiumi? O ar žinai, kad aukso 
dabar laikyti negalima? – tyčiojosi Lapinskas, bet Pilypas irgi pasirodė nepėsčias.

– O aš hal juos valstybei. Nunešiu ir atiduosiu.
– Na, matai! Toks ir protas! Kvaišeliu buvai, kvaišeliu ir likai.
– Tai neduosi?
– Bijok Dievo, sūneli! Ar pasijuokti negalima, – pamatęs ne juokais įpykusį 

Pilypą, sunerimo Lapinskas. – Iš kur jie pas mane? Patikėjai tuo judošiumi, tinginio 
pančiu tuo, atgrubnagiu?!

– Tai neduosi?
– Neturiu. Ne auksiniai buvo, paprasti variokai, va, žegnotis galiu. Pilypai! 

Kvaily! Nedurniuok.
Ilgas šikšninis Pilypo botagas apsisuko aplink minkštą Lapinsko kūną.
– Išprotėjai, bestija! Vyrai, gelbėkit! – šaukė visa gerkle graborius, bet Pilypas 

šį kartą buvo nepermaldaujamas. Jis taip meistriškai švaistėsi botagu, taip tankiai 
krito kirčiai ant Lapinsko nugaros ir pečių, jog tas gynėsi, mostagavo rankomis, 
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bet neįstengė jų išvengti. Lapinsko marškiniai suplyšo į skutelius, kūnas paburko 
mėlynomis dryžėmis. Jis duso, šniokštė, keikėsi, dejavo, tūpčiojo, rietėsi į krūvą, 
kvietėsi į pagalbą vyrus, bet Pilypas jį vis kapojo, kapojo, kapojo… Išgirdę šeimininko 
klyksmą, vyrai metė darbus, bet ėjo labai lėtai, rūkydami ir šypsodamiesi. Kai visai 
priartėjo, Pilypas, dar kelis kartus smagiai užkirtęs, sviedė botagą į vežimą, stipriai 
trūktelėjo vadeles, o jo arkliukas bene pirmą kartą gyvenime nurisnojo pakalnėn.

Nutoldamas Pilypas dar išgirdo kaip pūkštė Lapinskas, kaip grūmodamas rėkė:
– Rūpūže! Tu dar man pacypsi!
Bet Pilypas jo nebebijojo. Padarė tokį žygdarbį, kuris nedavė ramybės kelis 

dešimtmečius. „Na ir puikiai tam senam sukčiui išvanojai kailį“, - per petį tapšnojo 
miestelėnai. O kadangi šalia būdavo Sesilė, jis jausdavosi didžiai pagerbtas.

– Hal ir herai!
Ir vis dėlto ramiam, atsainiam Pilypui toks nuožmus, karštas sukrėtimas, toks 

staigus nepatirtų jausmų antplūdis išderino sąmonę. Sušlubavo širdelė, įsimetė 
dusulys. Guldavosi į ligoninę ir vėl išeidavo. Geso ne dienom, bet valandom. Kažkas 
patarė važiuoti Kaunan. Pilypas atšovė: „Hal nereikia!“ Po šito „hal nereikia“ trečią 
parą Sesilė vyro nebeprižadino.

IX

Laidojo Pilypą iškilmingai. Suėjo visa uniformuota urėdija, visa vidurinė, gėlių 
barstytojos, –  Inos, Linos ir Alinos bendraklasės su baltom suknelėm. Neatsiliko 
miestelėnai, kuriems Pilypas vežė į namus malkas, bulvių maišus, arė žemę, padėjo 
surinkti ir nukasti daržų ir sodų derlių. Kalbų – kaip obuolių uogienės. Ant kapo – 
gėlių, krepšelių ir vainikų didžiulė piramidė – iki pat kiparisinių tujų viršaus. Sesilė 
ir dukros paliko kapą, kaip ir dera, paskutinės.

– Gal aplankykim Kareivėlį ir jam gėlių nuneškim, – pasiūlė Ina.
– Žinoma, žinoma! – pritarė Lina ir Alina.
– Kodėl gi ne! – burbtelėjo Sesilė. – Irgi brangus žmogus.
Pasimeldusios dar kurį laiką krūvoj pastovėjo, o Ina ir vėl sako:
– Kartą, kai Kareivėlis prausėsi, kairėje pusėje, ten, kur širdis, pastebėjau apvalų 

apgamą... Ir aš tokį turiu…
– Ir aš!
– Ir aš!
Lina su Alina panarino galveles. Sesilei nelyg šluotruožiu kas kirto per abi kojas. 

Vos nesugriuvo. Apsipylusi gailiom ašarom pagalvojo: „Matai, Kareivėli, kaip būna! 
O tu ne pėsčias. Gudrus. Teks visą tiesą pasakyti… Ne veltui praeitą naktį tave 
sapnavau… Žinok, visų mergaičių charakteris – tavo. Matyt, už tiesą kovojai…“
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Ką pasakys Remigijus?
Ryt bus dvi savaitės, kai Teresė laukia telefono skambučio. Niekada dienos 

nebuvo tokios kankinamai ilgos kaip šįkart. Tarsi prarado pirmykštes ribas, 
prasiplėtė, išpampo iki begalinio dydžio, susimetė į vieną tumulą, kurį žmonės 
kažkodėl įprato vadinti nesuprantamu, nesuvokiamu paprastam žmogui – Laiku. 
Iš pradžių jis buvo beformis, tąsus, lakus, panašus į drebučių kupetą ar į avižinę 
tyrę, matytą vaikystėje (kur ir pati neatsimena – ar cukraus, ar stiklo fabrike, 
ar kur kitur). Ir šit jis atsitrenkė čia – pilkas daugiaakis padaras. Akys žalsvos, 
siauros, prisimerkusios, kaupinos nepasitikėjimo, rūsčio ir... matytos... Daug 
kartų matytos.

Pirmiausia išgirdo jo alsavimą – lėtai įkvepia ir išpučia, įkvepia ir išpučia. 
Visai arti. Už dviejų žingsnių. Teresė prisimerkia, siekdama išvengti ironiškų akių 
blizgesio ir įžūlios piktdžiugiškos šypsenos. Alsavimas nusėda ant dešinės rankos. 
Ant krumplių. Teresė sudreba, manosi klyktelti, bet garsas užlūžta. Padaras stovi 
šalia, gal ne stovi, o guli kaip šuva. Lekuoja. Didelis, minkštas, lipnus. Kambaryje 
siaučia rūgtelėjusio vyno, alaus ir cigarečių sąmyšis...

Teresė, nejausdama kojų, pašoka, uždega visas šviesas, be jokio reikalo bloškiasi 
į vieną kambarį, į kitą, nulekia pas kaimynę druskos. Grįžusi padaro neberanda. 
Tik stačias kvapo stulpas. Stvėrusi rankšluostį, jį numuša. Tačiau kitą vakarą ir vėl 
atsibeldžia... Ir trečią... Ir ketvirtą... Dvasuoja tai viename, tai kitame kampe. Kvapas 
ne toks gižus. Jaučia: jis ją stebi. Kiekvieną judesį... Viską, ką ji daro.

Teresė griebiasi moteriškų gudrybių. Susirenka virbalus, vąšelius, siūlus – visa, 
kas kaupta komodoj ar sekcijos antresolėse. Pabodus darbuotis vienu įnagiu, 
čiumpa kitą. Mezga ir neria, neria ir mezga. Kai tik nemiega. Vos užsimerkia, kažkas 
pribakina. Suirzusią ir išsigandusią. Į darbą per anksti, o užmigti nebeįvalioja. 
Gulėdama lovoje vėl siekia nėrinio.

Mezga po siuvyklos, įkritusi į vengrišką fotelį. Vilnonių megztukų, suknelių, 
sijonėlių, kojinaičių, pirštinėlių pilni komodos stalčiai. Nėriniai ir mezginiai – 
įvairiausio amžiaus mergaitei. To turto – per akis, bet Teresė vėl ir vėl glėbiais ir 
krepšiais velka iš spekuliančių didžiausias sruogas madingiausių siūlų. 

Kai šis darbas įvaro koktulį, sėda prie siuvamosios. Jos švelnus tarškėjimas 
apramina. Trumpą atokvėpį šeštuoju pojūčiu, pati to nenorėdama, įsitikina: 
neprašytas įnamis spitrina iš kertės. Bet jis bailys. Bijo paprastų dalykų: kai ji 
pusbalsiu skaičiuoja akis ar niūniuoja senobinę lopšinę. Tada pradingsta. Teresė 
šypteli. Pirštai juda automatiškai. Mezginiai ir siuviniai įgauna formas. Juos išdėlioja 
ant sofos atlošo, ant stalelio, kėdžių... Tada pakelia akis ir sutrinka... Pro rumuniškos 
sekcijos stiklus ir veidrodžius, pro čekiško stiklo vazas ir sietynų ledokšnius vėl 
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Kai vieną vakarą Remigijus grįžo labai vėlai, paruošusi stiprią vakarienę, 
pasididžiuodama žiūrėjo, kaip gardžiai šveičia kotletus, užsigerdamas mėgiama 
mėtų arbata, kaip kąsnis po kąsnio krinta bedugnėn vyšnių pyrago gabalai. 
Ruzginosi, šypsojosi, draskė megztinio rankogalį, kol galų gale ryžosi:

– Atrodo, kad mūsų greit bus daugiau...
Remigijus kietai sukando žandikaulius. Vos neužspringo. Nurijęs, kas buvo 

burnoje, atsainiai pasiteiravo:
– Ar tikrai, ar tik atrodo?
– Tikrai, – palenkė galvą Teresė, dusdama nuo oro stygiaus.
Remigijus nusišluostė lūpas.
– Pavargau. Eisiu miegoti. Mano tėvas sakydavo „glindų spausti“.
Ir tuoj susizgribo: visai ne vietoj prisiminė tėvą ir tą kvailą posakį.
Kiaurą naktį vartėsi, blaškėsi, švokštė. Du kartus kėlėsi rūkyti, ko anksčiau 

niekuomet nebūdavo, o rytą išgėręs stiklinę šalto vandens, vilkdamasis juodą odinę 
striukę, nežiūrėdamas į žmoną išstenėjo:

– Tai va!... Kol kas mums nereikia... Nusprendžiau: mes statysim namą. Nejau 
nori ir toliau taip šuniškai gyventi... Prireiks ir tavo rankų. Namą pastatyt – ne 
kepurę nukelt...

Teresė, dar gerai nesuvokusi jo žodžių prasmės, tylėjo ir vijo apie nykštį skarelės 
kampą, Remigijus, ieškodamas kišenėse cigarečių, pridūrė:

– Aš šiandien trim parom... į komandiruotę... valdiškų reikalų yra... Tu irgi 
tvarkykis... Ne maža esi...

Remigijus užtrenkė duris, skambiau negu kitais kartais, tarsi užtvirtindamas 
antspaudu, kad jo žodis – paskutinis.

Teresė gerą valandą sėdėjo suakmenėjusi, galvodama, ką daryti, nors, tiesą 
sakant, galvoti nebuvo ko. Remigijaus viskas nuspręsta, prieštarauti neišdrįs. Ne 
kartą įsitikino jo teisumu. Kita vertus, šuniškai gyventi nenori ir ji.

Grįžo Remigijus laimingas. Lyg iš Kremliaus... Lyg Leniną matęs.
– Parsivežiau iš Rasiejaus mašiną... Su bunkeriu... Kombikorminę... Seniai vyko 

derybos. Jei stoji į partiją, naują gauni. Aš kaip kirviu: ne! Pirma kombikorminė, 
paskui – į partiją! Partorgas šnypščia: „Dar tave reikės auklėti. Netikras komunistas 
esi.“ O aš jam: „Pats tikriausias! Nesiskųsite. Prieš valandą pareiškimą parašiau.“ 
O jis, tas partorgas, teisus. Kol kas esu kandidatas, po kelių mėnesių būsiu tikras! 
Žinai, kokia pagrindinė taisyklė: daug matyti ir liežuvį už dantų laikyti. Valstybė 
mūsų turtinga, visiems pakaks...

Po tos šnekos ilgai neskubėdamas gromuliavo:
– Žinai, kas ten valgyklose? Kopūstų sriuba, gabaliukas sausos menkės ir 

kompotas kaip mūsų pamazgos. Kaimuose ir to nėra.
Teresė nesuprato: valstybė turtinga, tankų ir raketų marios (per paradą pati 

matė iš Maskvos), o valgo skurdžiai. Gal tik taip ir galima užkariauti visą pasaulį?

VLADAS KALVAITIS TRYS NOVELĖS

vėpso į ją tas šlykštaveidis padaras – Laikas. Nevienalytis, susiskaidęs. Čia – lūpos, 
ten – nosis, kitur – ausys. O akys – visur. Jų daug. Mažos kaip kurmio, didelės kaip 
kurto. Jų švytėjime kažkas pažįstamo, matyto. Kūnas pagaugais eina. Pirštai šąla. 
Viltys dūžta... Teresė ūmai suklūsta, susitelkia. Ne, ne, ne! Nepasiduos. Neišsigąs...

Įmantrios formos, pailgas lyg baltas gulintis kačiukas vokiškas telefono aparatas 
visada prie jos. Nakčia – miegamajame pririštas raudonu ilgu laidu guli ant treliažo 
spintelės, rytą – vieną kitą valandėlę virtuvėje, šalia praustuvo, kol verdasi kavą 
ar kepasi kiaušinienę. Išeidama į siuvyklą palieka hole ant batų dėžės. Vakare tas 
pat: virtuvėje ar svetainėje greta riešutmedžio minkštasuolio, ant vietnamietiško 
kilimo, prie pat kojų, kad numesta žemyn ranka čiupteltų ragelį. Telefonas – tarsi 
patikimiausias draugas, sąmokslininkas, kurį dar taip neseniai atnešė Remigijus 
(jis mėgo brangius daiktus ir žinojo, kur jie vedasi), nuvyniojo tepaluotus 
skudurus, pagarbiai iškėlė iš dėžutės ir, neprataręs nė žodžio, padėjo priešais ją šalia 
garuojančio cepelinų puodo.

Buvo metas, kai ji visiškai nepažino šito drebučio, niekingo padarėlio. Jis 
neegzistavo. Tada ji su Remigijum gyveno šeimyniniame bendrabutyje, dešimties 
kvadratinių metrų kambarėlyje. Visiems antro aukšto gyventojams – šešiolikai šeimų 
– viena bendra virtuvė. Trijų dujinių viryklių dvylika melsvų liepsnelių plastėjo nuo 
ankstyvo rytmečio iki vėlumos. Moterys kasdien išsijuosusios keikė projektuotojus 
ir statybininkus, kurie nežinia kodėl užmiršo matematiką ir nutarė, kad keturioms 
šeimoms nereikia nei gerti arbatos, nei virtis sriubos. Šventa dvasia išgyvens. O 
vėliau yla iš maišo išlindo, kai nuožmiau visų trijų aukštų vyrai pasiaiškino. Pasirodo, 
dujininkai nagus prikišo. Tris virykles į šoną pavarė. Visą savaitgalį ūžė. Vieną – patį 
viršiausiąjį – atsakančiai pritvatijo, o kiti du ant kelių krito: vyrai, atleiskit... O ką 
iš jų paimsi? Negi odą nuo nugaros nunersi? Trilitrinis samanės atpirko. Vyrai yra 
vyrai. Bobos būtų visą penkmetį urkštavusios. Ir virtuvėj rodą surado. Remigijus 
neišrankus. Teresė ne šiurkšti, nuolaidi. Kėlėsi anksti, kada virtuvėj nė gyvos dvasios, 
o kai užsimanydavo cepelinų ar pyragų, iš nakties, iš miego kelias valandas atimdavo...  
paskui – tiesiai į glėbį. Tiko Teresei Remigijus. Labai tiko.

Po pusryčių, peržengę laukųjų durų slenkstį, pasinešdavo į priešingas puses. 
Remigijus, praskėstais pirštais palyginęs plaukus, čia pat maukšlinosi kepurę, 
ji, kietai surišusi kasą, bėgte į siuvyklą. Abu darbui sutverti, abu pirmūnai, visos 
premijos jų. Remigijus viršvalandžių nesikratė. Tai patiko susivienijimo valdžiai, 
ir todėl užmerkdavo akis, jei jų pirmūnas kitu keliu pasukdavo su žvyro mašina, 
nuveždavo draugui ar pusbroliui šimtą kitą plytų, kelias dešimtis šiferio lapų. Teresė 
tirpo iš laimės. Gyvenimas aiškiai atsisuko į juos savo paradine puse. O Remigijus 
jos džiaugsmą stengdavosi prigesinti:

– Tai tik pradžia, Teresiut! Tik pradžia. Mano planai dideli. Kaip ir mūsų 
valstybės! – ir aukštai užversdavo stambių antakių kupstis.
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Sklypą gavo gražioje vietoje. Ant neaukštos kalvelės, pietiniame miesto 
pakraštyje.

– Tai va, – ganydamas akis po aplinką trypčiojo Remigijus. – Viskas lyg pagal 
užsakymą: du ežeriukai, pievutė,  šilo galas, pušų kvapas ir piliakalnio kampas. 
Iš antro aukšto viskas dar geriau matysis. Dėl to sklypo penki tūzai varžėsi. Per 
skystos blauzdos. Paskutinis žodis buvo partorgo: „Jaunas. Energingas. Kupinas 
jėgų. Nenuvilkim...“ Va, kaip, Teresėl, reikia gyventi. Praeitą savaitę dvi mašinas 
kombikormo jo motušei į kaimą nuvariau... Ta paltis lašinių iš jos... Su manim 
sunku rungtis... Oi, sunku!

Namą statė dviese. Tik išorinėms sienoms ir kaminui sumesti nusisamdė 
meistrą. Senuką Sadecką. Gerą meistrą, ne tokį spėrų, kaip anksčiau, bet jis jiems 
tiko. Visa kita – akmeninius pamatus, perdengimus – išliejo patys, pasisamdydami 
vieną kitą pusžmogį. Vidines sienas ir pertvaras sumūrijo pats, stogą uždengė irgi 
pats. Ji maišė skiedinį, nešiojo plytas, tempė kopėčiomis į viršų nepaklusnius šiferio 
lapus, Remigijus (tuoj po kariuomenės trejus metus dirbo tinkuotoju) norėjo ir 
pats namą išsitinkuoti, bet greit persigalvojo. 

– Tai va, – tarė tą dieną, kai buvo įstiklinti ir sudėti paskutiniai langai. – Manau, 
kad man taškyti skiedinį neapsimoka. Pasiimsiu neva atostogas, o mašiną burbinsiu 
toliau. Uždirbsiu dvigubai, nei užmokėsiu už tinką. Kad ir Praniui, pavyzdžiui. Ir 
pigiai, ir gerai padaro. O jei vaisiukų nepagailėsiu, naktimis tinkuos. Tu maišysi 
košę dienom, pasiėmus atostogas, aš – grįžęs iš darbo. Tegul tik drebia.

Remigijaus akys dega. Ta mintis jį džiugina. Teresė pritaria, galvos linktelėjimu, 
bet tučtuojau suabejoja, ar galės tampyti kibirus, nes jaučia, kad vėl nebe viena.

Vyro veidas ūmai papilkėja. Ilgas smakras nukara iki krūtinės.
– Kaip negerai, a?! Kaip negerai?! – kone sudejuoja Remigijus. – Kaip nelaiku. 

Darbų prūdai, o tu ir vėl... Ankstoka būtų, a? Kaip tu manai?
Remigijaus balsas apvalus ir mielas. Kaip velykinis kiaušinis. Tas „a?!“, kuriuo 

neva klausia nuomonės, ne iš jo žodyno. Lyg iš kito žmogaus pasiskolintas. O dar 
tas rankos paglostymas virš alkūnės – visai pritrenkia Teresę. Bet vos žvilgteli į 
akis, supranta – niekas nepasikeitė. Akys šaltos, pilkos, negailestingos, kupinos 
nepalaužiamos paslaptingos jėgos, kaip kokio būtino išgerti nuodo.

Rytą Teresė išvažiavo į rajono centrą. Po to dar buvo ir trečias, ir ketvirtas kartas, 
bet ji jau tvarkėsi pati. Nė žodeliu neužsiminusi Remigijui. Gal jis ir nujautė, bet 
neprasitarė. Taip netgi geriau. Kam čia kits kitą erzinti, šunis siundyti.

Namas stovi. Tvirtas ir gražus kaip iš užsienietiškų kino filmų.
Visos dienos, visi laisvalaikiai, visos šventės, sekmadieniai, atostogos, 

gimtadieniai – čia, šituose tinkuoto, gelsvai dažyto mūro sienose, čerpių stoge, 
grįstame trinkelėmis take į garažą ir į malkinę. Vamzdyną maitina krosniniu kuru 

kūrenamas „Beržas“. Devintas pasaulio stebuklas! Su šlipsu nusileidi į rūsį, svirtelę 
kairiau ar dešiniau pasuki ir turi, ką nori: šilumą ar vėsą.

Po kiek laiko Remigijus ir vėl lyg žariją mestelėjo šviežią, viliojančią 
mintį, nuo kurios Teresei pasidarė šilta ir gera, lyg gulėtų Jaltos 
paplūdimyje. Tiek apie ją Remigijus pripasakojo, tiek pripasakojo 
– vos užsimerkia, šiltas bangas mato iš pro šalį praplaukiančios  
„Raketos“, kažkokius rūmus ir uolą, „Kregždės lizdu“ vadinamą, minėdavo. Žinoma, 
būtinai tenai nuvažiuos. Bet dabar reikia klausytis vyro. Ne tuščiai, regis, prabilo.

– Pats laikas, Teresiuk, ir mums galvoti apie mašiną. Pasižiūrėk, kiekviens 
beūsis piemuo ratuotas, prie vairo pūpso kaip indų maharadža (neseniai tokį filmą 
matė, jausmingas filmas, o dainos – verkti norisi), o mes irgi ne iš kelmo spirti, 
užsinorėsim – paskyra bus, – ir nusijuokė, pergalingai, užtikrintai.

– Žinoma, – atrodo, pasakė Teresė. O gal tik galvojo pasakyti, nes orą gerklėje 
užspaudė jaudulys. Bet tas pirmą kartą išgirstas „Teresiuk“, tas nepakartojamas, 
artimas, šiltas juokas taip ją apsvaigino – nors šok iš vietos ir apsivyniok aplink 
kaklą.

Nepastebimai praėjo dešimt metų nuo tos dienos, kai jie drauge mūrijo pirmą 
kertinį akmenį. Remigijus per tą laiką pakeitė tris mašinas, o labai neseniai gavo 
naują benzovežį. Taigi dabar turi dvi duonos korteles: partinį bilietą ir... tritonę 
cisterną. Antrasis bilietas – pelningesnis. Bet be pirmojo nebūtų antrojo. Nėra tos 
dienos, kad grįžtų iš darbo tuščia kišene. Praėjo sausų dienų tarpsnis... Benzino 
reikia visiems. Vairuotojai „Žiguliams“ tarpines keičia, kad tik pigesnio kuro 
galėtų į baką įpilti. Remigijui šimtą kitą litrų benzino pravaryti pro šalį – vienas 
malonumas ir pusantro džiaugsmo. Kartais sugeba ir visą tritonę. Žinoma, tokiems 
dalykams gera makaulė reikalinga. O jis ją turi.

Aišku, nepėsčia ir Teresė. Dabar ji – viršininkės pavaduotoja. Geriausia 
modeliuotoja-sukirpėja. Gautą iš Kauno medžiagą pagal jos sumanytą modelį 
sukirpėjos suraiko taip taupiai, jog nelieka jokių nuokirpų. Darbo našumas į 
viršų drykst, atlyginimai, premijos – irgi. Garbės lentoje – ji, prezidiumuose – ji, 
rajoninio žurnalistai – vis čia ir čia...

Namie susitvarkę jie neblogiau nei kiti kaimynai. Atvirai tariant, – net turtingiau. 
Tokių baldų ir mašinos nedaug kas turi. Namas – kaip vila Palangoje! Akį veria. 
Sodas nešykšti vaisių ir uogų. Šiltnamyje agurkai – kaip buliaus ragai, pomidorai – 
miltingi, į vieną saują netelpa, cukinijos – drūto vyro rankos ilgio. Pakepini riekeles 
keptuvėje – liežuvį gali praryti. Čia jau jos sugebėjimai. Ir Remigijus tai pripažįsta. 
Ateitis šviesi, būdama merga, ir nesitikėjo. Vis dėlto, ravint braškes, verdant 
uogienes, raugiant agurkus, dažniau ir dažniau širdį persmelkia drangi dargana, 
skaudi abejonė, kraupi baimė. Prieš ją plačiau veriasi smaugianti krūtinę tuštuma, 
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kurioje ji pasiklysta, kartais nebesugaudo savo minčių tėkmės. Jai – 40. Jau nebe 
jaunystė. Bet baisiausia kitkas. Ketveri metai prarepečkavo nuo to paskutinio 
karto – ir nieko! Dabar tikriausiai ir Remigijus nebeburbėtų. O gal ji klysta? Gal 
Remigijus – vienas iš tų vyrų, kuriems lopšys namuose ir vaiko riksmas kančia bei 
vergovė? Šeimyniniai spąstai, atimantys tavo laisvę, tavo gerbūvį, kurį išsikovojai 
alinančių pastangų dėka?.. Šį sykį būtų nepalaužiama. Ir jam, Remigijui, nieko kito 
neliktų, kaip praskėstais pirštais perbraukti plaukus, užsivožti ant galvos kepurę 
(odinę kepę) ir drėbtelti:

– Žinokis. Aš einu pasižmonėti.
Remigijus jau arti durų. Bet ji net nepaklausia, kur vyks tas „pasižmonėjimas“, 

nes gerai žino, kad jos priesaika niekad nedaro to, ko nereikia.

Tuštuma augo, plėtėsi. Abejonės uolų griūtimis lamdė širdį, baimė nuolatos 
sliūkino iš paskos, košmariški sapnai kankino ištisas naktis. Prabusdavo šlapia kaip 
mazgotė. Paburkusiomis akimis, pamėlusiais paakiais.

Tik pavasarį (kodėl laimė visada renkasi pavasarį?) pajuto tai, ko troško. 
Kaitrėjantys saulės spinduliai ją lyg puodo dangtį kilstelėjo į viršų. Stumtelėjo prie 
garažo. Atsitokėjo tik tada, kai išvertė dažų skardinę. Remigijus dažė garažo duris, 
įtariai dėbtelėjo ir visai nepiktai bambtelėjo:

– Ko strikinėji kaip ožka? Kas čia dabar pasidarė? Žemės po kojom nejauti? Tai 
bent, a?

Nieko jam neatsakė. Grįžo į virtuvę, nutarusi, kad ši paslaptis bus jos vienos. 
Gal kada ir prasitars. Bet ne šiandien ir ne ryt.

Birželis karštas ir tvankus.
Išeidamas į darbą Remigijus perspėjo:
– Aš šiandien greit susisuksiu. Vieną reisą padarau į Viduklę ir... šabaš. Vakare 

nuo gatvės akmeninę tvorą kelsim. Dienos vidury du zyzai atveš skaldytų akmenų. 
Išpilk dviejose vietose. Eisi, regis, į naktinę. Nesirūpink. Nusisamdžiau talkininką.

Tačiau Remigijus „greit“ nesusisuko. Cisternoje liko keletas litrų benzino. Tik 
dabar, atėjęs į darbą, pastebėjo po ja telkšantį klanelį. Remigijus išleido visa, kas 
buvo likę cisternoje, ir pasikvietė suvirintoją.

– Ne, ne, brolyti, – pastatė tas šerį. – Pirmiau išgarink cisterną, kaip pridera, tada 
imsiuosi savo darbo. Kitaip pirštų nekišiu. Žmona jauna ir vaikai maži. Iškeliauti 
pas Abraomą jokio noro neturiu. Supratai? – reikšmingai mirktelėjo, valydamas 
rankas skuduro gumulėliu.

Remigijus užiliepsnojo:

– Tu man užvirinsi! Ko tau reikia? Benzino nėra nė lašo. Pats matai. Visas 
išteškėjo. Einu pas meistrą. Ar žinai, kad dėl degalų stygiaus aštuonios mašinos 
neišvažiavo? Tu tai supranti?

– Aš ir nenoriu suprasti. Niekas manęs neprivers. Tegul man papučia ten, kur 
skiriasi. Pirmyn, pirmūne!

Bėginėjo Remigijus kontoros laiptais aukštyn žemyn. Tačiau nei dirbtuvių 
meistras, nei kolonos  viršininkas, nei vyr. inžinieriaus pavaduotojas kietam 
žemaičiui šventos dvasios neįpūtė.

Įsiutęs ir piktas, kad dūžta jo dienos planai, binzinėjo „pirmūnas“ po didžiulę 
garažo teritoriją nelyg stepių vilkas, nežinodamas ką daryti. Kada visi išsilakstė 
pietauti, skylučiukę, dėl kurios sugaišo visą pusdienį, užsivirinti ryžosi pats. Kodėl 
gi ne? Jis irgi trečios kategorijos suvirintojas. Čia, šitame garaže, prieš trejus metus 
su skydeliu lakstė visą pusmetį, kol sulaukė naujo benzinvežio. To darbo – vos 
kelioms sekundėms.

Rado vietą, iš kurios sunkėsi benzinas. Keletą kartų brūkštelėjo sausu skuduru. 
Nenusižengdamas jokioms taisyklėms, įžiebė melsvą liepsnelę. Po akimirkos 
garažo teritoriją sudrebino galingas griausmas. Visi kontoros tarnautojai išlėkė 
lauk. Kas nutiko? Kodėl pažiro langų stiklai?

Remigijaus bendradarbiai atburzgė tuoj po pietų. Teresė mostelėjo ranka ir 
parodė, kur išversti. Vairuotojai kilstelėjo kėbulus ir akmenys, dusliai čiuoždami, 
palengva subiro į dvi didžiules krūsnis. Vos spėjo moteris peržengti slenkstį, 
suskambo telefonas.

– Drauge Šuliene, čia valdytojas. Mano misija labai sunki. Jūsų vyras... Jūsų 
vyrą... Ištiko nelaimė. Siunčiu jums „Volgą“...

Dar kelias sekundes laikė ragelį, manydama, kad valdytojas dar ne viską pasakė, 
bet prie kiemo vartų nekantriai supypčiojo automobilis. Užsimetė ant pečių 
pirmą pasitaikiusį švarkelį ir virpančiais pirštais brūkštelėjo šukomis per plaukus. 
Vairuotojo nepažino. Klausinėti nedrįso. Be to, ir pati sėdėjo nei gyva, nei mirusi. 
„Volga“ nėrė greit, nepaisydama kelio ženklų, bent taip jai atrodė. Jaunas vyras 
žiūrėjo tik į kelią, nė karto nedvilktelėjo į ją.

Prie kontoros durų stovėjo valdytojas. Numetęs cigaretės nuorūką prie kojų, 
padėjo Teresei išlipti iš kabinos, plačiu delnu laikė už alkūnės ir nebepaleido.

– Jūsų vyras – mūsų geriausias darbuotojas... Jūs mane suprantate... Per pietų 
pertrauką norėjo užvirinti benzinvežio cisternos skylutę... Ir... Ir... Sprogo... Štai 
čia... Iškvietėme greitąją...

Benzinvežio Teresė nepastebėjo. Matė tik griozdišką metalo laužo krūvą. 
Remigijus gulėjo ant pievelės už keliolikos žingsnių, apklotas balta marška, panašia 
į staltiesę. Ji metėsi bėgti, bet valdytojas tvirčiau suspaudė alkūnę:
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– Drauge Šuliene, prašau, geriau nežiūrėkite.
Ji apalpo, slystelėjo ir sugriuvo ant kažkokio gelžgalio.
Atsitokėjo palatoje tarp baltų chalatų. „Chalatai“ kažką kalbėjo, kažką aiškinosi, 

bet ji nieko nesuprato. Prisiminė tik vieną balsą: jis ją lydėjo, guodė, maldavo – 
švelniai, patikliai, ir Teresė vėl neteko sąmonės.

Prabudo po pusvalandžio. Šalia, ant lovos, sėdėjo seselė, kojūgalyje stovėjo 
gydytojas.

– Kur Remigijus?
Atsakymo reikėjo laukti ilgokai. Kažkas atsiduso. Tikriausiai, seselė. 
– Pašarvotas. Aktų salėje.
– O kur... aš?
– Ligoninėje.
– Ką aš čia veikiu?
– Atleiskite. Neišgelbėjome... Jūs praradote kūdikį.
Balsas vyro, tačiau kito, ne toks švelnus, ne toks malonus. Ne valdytojo, bet 

to, praplikusio, apkūnaus, geromis, bet pavargusiomis akimis, baltu chalatu, 
paraitotomis iki alkūnių plaukuotomis rankomis žmogaus, tarsi labai prasikaltusio.

Apie ką jis kalba? Apie Remigijų? Ar kūdikį? Ar apie abu? Ji norėjo paklausti to, 
neva prasikaltusio, kur jos kūdikis. Tačiau ištarė ką kita:

– Gydytojau, ar aš dar galėsiu susilaukti vaikų?
– Nežinau, nežinau... Būna pasaulyje stebuklų.
Viešpatie, kokia ji kvaiša. Jei nėra Remigijaus, kaip tie vaikai atsiras. Ir kam jai 

visa tai? Kodėl jai? Kodėl, Remigijau?...
Toliau viskas kaip per miglą. Remigijaus veidas uždengtas. Ant kojų – kalijos. 

Daug gėlių, vainikų, krepšelių, daug šnekų prie duobės. Į bažnyčią nenešė. Dieve, 
atleisk... Ir ji turbūt apalpo. Vaizdai lyg per sapną: kažkas įbruko gėlę, kurią ji išleido 
iš rankų, kažkas įbėrė į saują smėlio...

***
Didžiuliame su dviem balkonais ir dviem verandom šešių kambarių name 

Teresė liko viena. Raktus nuo garažo ir durų į antrą aukštą įmetė į krištolinę vazą. 
Ką ji ten veiks? Pakaks to, kas yra pirmajame. Ją kankino tingulys ir abejingumas.

Siuvykloje atsisakė viršininkės pavaduotojos pareigų. Rūpesčiai erzino. Ne 
tik erzino, bet dingojosi, jog jie yra beprasmiai, menki, juokingi, palyginus su jos 
nelaimėmis.

Namie nežinojo, kur dėtis. Tik dabar praregėjo: kambariai be galo dideli, langai 
platūs, lubos per aukštos. Jautiesi kaip dykumoje. Ant grindų kaupėsi dulkės. 
Kertes okupavo vorai. Nevėdinamose patalpose tvyrojo gaižus kvapas, palikęs nuo 
laidotuvių. Keista: pašarvotas buvo įmonės salėje, o kvapas – čia. Kaip atsirado? 
Jai nekilo rankos griebtis pašluosčių, atidarinėti langų, praverti orlaidžių... Įtikino 

save, jog neprivalo daryti jokios tvarkos. Tingi ir nevalyva, viskam abejinga yra 
natūrali jos būsena, pabrėžianti tylų atsidavimą ir paklusnų prieraišumą velioniui, 
kuris kažkokių jėgų nežinia už ką taip neteisingai buvo nubaustas. Jei imtų valyti 
visus kampus, praskleistų užuolaidas, įsileistų šviežio oro ir saulės spindulių – 
pažeistų Remigijaus atminimą. Netektis nebūtų tokia stipri, paveiki ir alsinanti. 
Atsiribojimas nuo realaus gyvenimo, nuo jo šlykščių rūpesčių Teresę ramina, 
bet tuo pačiu jaučia – Dieve, Dieve! – kad meluoja pati sau. Veidmainiauja. O 
veidmainiauja todėl... kad ji bijo to žodžio, tos frazės, kratosi to jausmo, kuris vis 
dažniau užplūsta. Užverčia lyg sniego lavina... Ji dūsta, blaškosi lovoje, kurioje 
dar stipriai jaučiamas Remigijaus prakaito kvapas. Kvapas, apie kurį dabar vargu 
ar galėtų pasakyti, kad buvo visada mielas ir jaukus. Tačiau jis ją dar laiko. Tvirtai 
laiko. 

Ji norėtų pabėgti nuo dvidešimt metų ją slegiančio Remigijaus žvilgsnio. Bet 
negali. Neturi jėgų priešintis Remigijui ir atsiriboti nuo savęs, taip – nuo savęs, 
kurioje yra ne mažiau nei pusė Remigijaus. Kaip neįprasta! Kaip šventvagiška! 
Kiekvieną vakarą prieš savo norą, prieš savo galvoseną ji užveda Remigijaus 
prabangų rankinį laikrodį, nors jo tiksėjimas gręžte gręžia ausų būgnelius, varyte 
varo į pamišimą. Remigijus sėdi šalia. Remigijus gyvena joje. Ji net mąsto kaip jis. 
Kažkas paskambino telefonu, pasiteiravo, ar neketinanti parduoti automobilio. 
Negalvojusi atrėžia:

– Tegul stovi. Valgyt neprašo.
Bet tai buvo ne jos, o jo atžarus balsas.
Bendradarbės ėmė įkalbinėti, kad į antrą aukštą įsileistų nuomininkus. Vis 

linksmiau. Vis žmogiškas kvapas. Atsisakė, galvodama: ištryps parketą, vaikai 
nurašinės tapetus (iš Maskvos parvežti!), sulaužys baldus, sudaužys vazas. Ir 
nustėro – tą patį būtų pasakęs Remigijus. Per visą bendrą gyvenimą nė karto 
nepasipriešino jo norams ir sumanymams. Aklai vykdė jo įgeidžius ir užgaidas. 
Tačiau kai kada širdies gilumoje nepritardavo.

Tas ją siutina. Siutina bejėgiškumas atsispirti nusistovėjusiai gyvenimo tėkmei. 
Teresė dažniau ir dažniau pasilieka ceche, nebeatsisako ilgiau padirbėti, kartais 
užsibūna po kelias paras iš eilės. Nusnaudžia valandą kitą sandėlyje ant maišų. 
Grįždama iš darbo visada suranda dingstį užsukti į universalinę parduotuvę. 
Ilgiausiai užsibūna vaikų skyriuje žiūrinėdama sukneles, sijonėlius, bliuzeles, 
batukus.

Į namus grįžta vėlai. Namas, kuriuo grožisi ne tik vietiniai gyventojai, bet ir 
atostogautojai, ją baugina. Erzina rausva sienų spalva, gipsiniai ornamentai aplink 
sietynus, baldai, kilimai. Vidus kupinas sausų dulkių, pagižusio oro, šešėlių ir 
pusšešėlių, jos pačios žingsnių, užuolaidų šiušėjimo, vienodo, atgrasaus šaldytuvo 
gausmo. Iki vėlumos krapinėja virtuvėje, paskui lapsena į miegamąjį, kur beveik nuo 
pat durų pasitinka Remigijaus laikrodžio tiksėjimas. Nesupranta, kodėl jis taip įžūliai 
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smagiai, lyg pasityčiodamas iš kažko (gal ir iš jos?), cvaksi ir cvaksi. Savo laikrodžio 
garso  negirdi. Turėtų negirdėt ir Remigijaus. Anądien neištvėrus pakišo jį po 
pagalve. Bet tas nenurimo. Dar nuožmiau ėmė ciksenti, nematomais plaktukėliais 
daužydamas smegenis. Nebeištvėrė. Susivyniojo į tumulą savo antklodę, paklodę 
ir pagalvę, tarsi vejama įlėkė į svetainę, drebančia širdimi įsitaisė sofoje, dėl viso 
pikto užsikišo ausis. Naktis buvo ilga, pikta, atšiūži. Girdėjo įsakmius balsus: 
vienas kvietė grįžti į miegamąjį, kitas šiurkščiai grasino. Išvydo dvilinką Remigijų, 
tyslinantį ežero link, o ji tvylino iš paskos nenorėdama. Remigijus neleido atsilikti, 
tarsi kokią avį tempė už nematomo pavadėlio. Nežinia kur būtų nusivedęs, bet ūmai 
ant kelio lyg iš po žemių išdygo penkios mažytės mergaitės. Mielai šepšėdamos, 
lyg niūnuodamos lopšinę ar dainelę, iš pakelės smėlio statė pilis. Joms nesisekė. 
Nežinojo, jog sausas smėlis pilims statyti – netinkama medžiaga. Teresė sustojo, 
apsidairė. Remigijaus nebebuvo. Visą dieną kankino gluminantis nerimas. Galva 
sukosi lyg būtų prisiurbusi šlykštaus kaimiško brogo.

Remigijus kažkur užsibuvo, o mažylės įsidrąsino. Prieš savaitę, vėlų vakarą, kai 
Teresė purškė rožes nuo amarų, jos lakstė po sodą. Paskui nei iš šio, nei iš to ėmė 
raškyti rožes, skabyti žiedlapius ir mėtyti Teresei prie kojų. Teresė maldavo, kad 
mergaitės liautųsi, nes rožėms labai skauda. Mažylės padrikai sukikeno ir pasislėpė 
sodo gilumoje už aronijų krūmo. Sekmadienį, įėjusi į svetainę, aptiko žaidžiančias 
ant kilimo su akmenukais, kuriuos Teresė atsivežė iš Šventosios paplūdimio. Samstė 
saujytėmis iš metalinės vazos ir svaidė į ekraną. Buvo basos ir nuogos, piktos ir 
įžūlios.

Teresė sėdo prie siuvamosios. Sugrįžo su suknelėmis ir kojinytėmis. Bet 
mergaičių neberado. Gal išsigando rudeninio lietaus, barbenančio į langus, ar 
varpo gausmo, kviečiančio į Sumą? O gal... gal ir jos, nesugebėjusios tapti motina.

Tąsyk Teresė išėjo iš darbo anksčiau ir užsuko į ligoninės vaikų skyrių. Pažįstama 
gydytoja sėdėjo už rašomojo stalo ir pildė korteles. Teresė nukaito, nežinojo, kaip 
pradėti kalbą. Gydytoja pasiūlė atsisėsti ant medinės, balta paklode uždengtos 
kanapos.

– Na, ir kas nutiko? – šyptelėjo jauna moteris, atmetusi nuo kaktos plaukų 
sruogą.

– Girdėjau, daktare, kad kartais augintinių turite...
– Ne kartais, bet visada. Norėtum įsisūnyti? Ir dabar auginam tris berniukus. 

Vienas – Vidas. Tiesiog vunderkindas. Keturių neturi, bet skaito geriau už pirmoką. 
Mūsų visų numylėtinis. Ir motina ne kokia nors padauža, studentė, pagimdė ir 
paliko. Atvesti?

– Aš mergaitės norėjau...
– Bet tu pasižiūrėk, koks šaunus vyrukas! Koks gražus! Neturėčiau savų, tuoj 

pati įsivaikinčiau...
– Man mergaitės... reikia...

– ?
– Taip jau yra daktare – pilną komodą primezgiau ir prisiuvau suknelių, 

sijonukų, prinėriau kojinių, pirštinių, užsuku į parduotuvę ir perku, ir perku. Kas 
gražiausia, kas nauja. Kažkaip... Taip jau yra. 

– Gaila, neturim mergaitės, neturim. Bet tu, Terese, nenusimink, skambtelsiu 
kitų rajonų skyriams, kur nors rasim tau mergaičiukę. O pati? Nenori tekėti? Tu 
dar jauna moteris...

– Ne! Kaip čia jums pasakius... iš to naudos nebūtų... Vaikutį praradau. O jūsų 
vienas gydytojas pasakė, kad stebuklų nebūna... Ir vyrų nebenoriu. Man pačiai, 
atleiskit, vieno pakako... Sočiai...

– Nesijaudink, Terese! Nesijaudink. Palik telefono numerį. Būtinai paskambin-
siu. Mes turime rasti. Ta mergaičiukė ir nenutuokia, jog turi tokį didelį kraitį... – 
gydytoja šyptelėjo.

Į namus skriste parskrido. Bet vos įėjo į vidų, palaiminga nuotaika dingo – o 
jeigu daktarė neras? Bet argi gali būti, kad visoj respublikoj nerastų mergytės?

Tiesa, Teresė nuslėpė turbūt patį svarbiausią motyvą, kodėl jai reikia mergaitės, 
ne berniuko: ji vis dar tikisi, kad šituose namuose, šituose kambariuose kažkada 
rėplios ne vienas vaikas. Nepasakė ir nepasakys niekada, jog vyriausiajai mergaitei 
poryt sukaktų septyniolika, o kitoms...

Bet ką pasakys Remigijus? Visur veidrodinis parketas, užsienietiški tapetai... Ką 
jis pasakys Teresei, kuri dabar vaikšto iš kambario į kambarį, vilkdama paskui save 
vokišką, įmantrios formos telefono aparatą ir laukia palaimingo skambučio.

O skambučio nėra.
Nubyrėjo paskutinės bruknės – nėra.
Praūžė rudeniniai lietūs – nėra.
Lyg šuo, kalendamas dantimis, prabėgo gruodas – nėra.
Dirstelėjo pro langą – ją nukrėtė šiurpas.
Iki juosmens įbridęs į pusnį, pašiurpęs, apaugęs šiurkščiais plaukais stovėjo 

Remigijus, rankose laikydamas nupjauto telefono laido galus. 

Vladas KALVAITIS

VLADAS KALVAITIS TRYS NOVELĖS
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Žiede sutilpai 
                 lyg eilėraštyje
Vilties lietūs

Vasaros lietūs
Tyliai beldžia 
Į stogą.

Šlama, 
Kužda,
Lyg tavo žodžiai
Šilti.
Liūdnai ir 
Ritmingai,
Tarsi šoktų 
Lėtą valsą.

MŪZOS

Beldžia,
Barbena 
Šlapioj nevilty, 
Tarsi būtų 
Kažkuo nusidėję,
Kalti.

Jie kasnakt
Paslaptingai
Ateina 
Ir tyliai
Švelniai brėkštant 
Išeina,

Pasėję į širdį 
Laukimo 
Ir nerimastingo susikaupimo
Pilnatvę,

Pasėję 
Ankstyvą rudenį
Ir suvokimą
Apie amžiną 
Būtį 
Ir amžiną  
Nebūtį.

            
 * * *
Jeigu mokėčiau skristi, 
Nebūčiau 
Mėlyna 
Paukštė,
Nebūčiau ir angelas
Baltas, -
Tik  žmogus,
Paklydęs 
Čiurlionio legendų
Štrichuose,
Amžinai pasmerktas
Kilti
Ir amžinai pasmerktas
Kristi.

Tik svajotojas, 
Vėjų klajūnas,
Tik amžinas
Sielos
Tremtinys,
Be kaltės kaltas,
Be nuodėmės nusidėjęs.

Išblukę žodžiai

Išbluko,
Lyg žvaigždės 
Aušroj,
Tie žodžiai kadaise tarti
Išbalusiom lūpom.

Išbluko.

Lyg saulėj plaukai
Ar daina nebaigta,
Užrašyta aušroj
Ant tirpstančio rūko,- 

Išbluko.

Lyg dienoj pasislėpęs 
 Šešėlis
Ar geismas be meilės,
Tarsi rudenį vasaros  gėlės –
Išbluko.

Lyg dangus su baltais
Debesėliais
Ar kažkada užrašytos 
Baltosios eilės
Ant gimtadienio atviruko –

Išbluko.

Ištirpo, 
Nuėjo,
Išnyko,
Išbluko

Tie  žodžiai švelnūs, 
Kadaise tyliai tarti
Išbalusiom 
Lūpom - - - 
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Spalvos

Tapiau tave 
Šviesiausiomis 
Rugsėjo spalvomis
Ant jau išblukusio 
Gyvenimo paveikslo.

Šiltų jausmų, 
Gilios prasmės,  
Švelniausių potėpių
Toj drobėje
Netrūko.

O, mano išsvajotoji,
Pastelinių 
Rudens 
Spalvų 
Vilioke.

Tu uždaryk 
Mane savy.
Ir niekad
Laisvėn
Nepaleiski. 
  

Rudenėjant 
           neskauda širdies

(prisiminimų parkas)

Rudenėjant neskauda širdies, 
tik kažkaip ji tyliai numiršta.
Lieka vaško dėmė ir kaltė, 
ir dar noras viską pamiršti.

Seną parką, medžius, takelius
ir pasaulį, kur vaikščiojom 
dviese.
Šiandien mums jau nepakeliui,
į skirtingas puses nuo šiol eisim.

Ir atgal neatgręšim dienos,
ir tos naktys bus mums tik 
paguoda.
Mes panašūs, bet nevienodi,
kaip rasa ant žolės ir gruodas.

Kai išeisiu, nepyk, jei gali,
prisimink rudenėjantį parką.
Būk man medis, žolė ir gėlė –
prisiglausti, kai būsiu pavargęs.
  

Kaštonų ruduo

Mano meilė
Tyliai nubrido

Per lapais
Nuklotą
Kaštonų 
Rudenį,
  
Per iškritusį 
Pirmąjį sniegą
Murziną,

Per rytmečio
Lietų balzganą,
Drumzliną,

Dar nenubudusią
Priešaušrio tylą, 

EILĖRAŠČIAI

Per vėstančią, 
Nuogą, 
Ilgesio sužeistą
Sielą –

Į niekur.

Ji paprasčiausiai
Nuėjo.
   

Likimui

Ne
Aš tave sugalvojau. 
Ne 
Aš tave pamiršau.

Ėjai, klupai, vėl stojaisi.
Mačiau, 
Bet nepriėjau.
Nuėjau sau.

Kelionė

Žiede sutilpai 
Lyg eilėraštyje. 
Žodyje įklimpai 
Lyg meduje.
Ir likai  ten.

Kokia neilga tavo kelionė.

Dalybos 

Iškalbėjau gyvenimą.
Išdainavau meilę. 
Ištylėjau skaudulį.
Išvaikščiojau draugystę.

Ir užrašiau prisiminimus.

Po to išdalinau 
Viską.
Manęs taip pat neliko.

Miestui

Kiek daug tavęs many 
„priviso“,
Nesitikėjau to, 
Nelaukiau, 
Nepripažinau. 

Dabar  nesuvokiu, kas aš esu 
iš viso.
Ir apskritai 
Ar dar esu,  
Prisipažinsiu, nežinau.

Susitapatinau su savo lemtimi, 
Prieš tai ją prijaukinęs.
Ir išsiliejau 
Iš trijų krantų į tą, ketvirtą.

Sustojau.
 
Štai ir viskas.  
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Aš – krantų atskirtas,
Bevystantis,
Tarsi vėlyvojo rudens, 
Bet vis dar kaimiškas  
  
Jurginas

Mano pavasario sodas

Poezija ateina iš nakties. 
Iš mažo mano kambarėlio 
Su balkonu į sodą,
Kur žydi obelis jau daug pavasarių,
Su manimi kartu užaugusi,
Pasenusi kartu su manimi.

Kur rytas nuo palinkusių šakų 
Dar barsto tyras, nors sūrias 
Prisiminimų ašaras. 

Gyvenimas ir ta lemtis,
Kur buvo man skirta, - 
Tik baltas, nuo žiedų apsvaigęs
Mano pavasario, 
Mano  jaunystės žalias sodas - - - 

VYTAUTAS KURSEVIČIUS

Norėdamas paminėti penkiasdešimt penktąjį režisieriaus Gyčio Padegimo 
gimtadienį, 2007 m. vasario mėnesį Antanas Venckus, Šiaulių dramos teatro 
vadovas, parašė laišką miesto merui. Laiške buvo pranešama, kad teatro personalas 
organizuoja šio įvykio minėjimą ir paprašoma, kad Šiaulių miesto savivaldybė 
oficialiai pagerbtų G. Padegimą. Pirmasis A.Venckaus paminėtas nuopelnas buvo 
G. Padegimo sumanytas ir 1988 m. Šiauliuose suorganizuotas teatro festivalis 
„Atgaiva“. Pasak A.Venckaus, tas renginys buvo „nuspalvintas tautinio atgimimo 
spalvomis“ ir „sukėlė galingus atgarsius teatro bendruomenėje“.1

A.Venckaus pagyrimai savo kolegai ir „Atgaivos“ festivaliui buvo pelnyti, 
nuoširdūs, nors ir gerokai pavėluoti. 1988 m. „Atgaiva“ buvo tarsi lemiamas 
posūkis Lietuvos teatro istorijoje ir kultūros atgimimo katalizatorius Glasnost 
epochoje. Deja, per neramų laikotarpį nuo festivalio pradžios iki A.Venckaus 
laiško šis įvykis ir jo svarba gerokai pasimiršo, tuoj pat po Nepriklausomybės 
atgavimo 1990 m., atėjus didelių nusivylimų metui. Nors „Atgaiva“ palaikė 
šalies pasitikėjimą lemiamu momentu, jis išnyko devyniasdešimtaisiais ir vėliau 
Lietuvą apėmus tautinės savimonės krizei.

Taigi 2007 m. ruduo tinkamas dar vieniems, taip pat labai pavėluotiems 
prisiminimams. Dvidešimt penkerių metų sukaktį mininčio festivalio „Atgaiva“ 
– pirmojo lietuviško dramos festivalio, išsiveržusio iš griežtų sovietinės cenzūros 
ideologinių apribojimų – pobūdis leidžia vertinti šį įvykį kaip kultūrinį momentą, 

1Venckus, „Dėl B.G.Padegimo apdovanojimo“.

PATRICK CHURA

„Dešimt dienų, 
kurios sukrėtė Lietuvą“: 

1988 metų dramaturgijos 
festivalis „Atgaiva“

TEATRAS
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kuris išpranašavo ir tam tikra prasme prisidėjo tiek prie Lietuvos autonomijos 
atkūrimo, tiek prie neišvengiamai artėjančio SSRS žlugimo. Atsižvelgiant į tai, 
kad keletas festivalio pjesių atskleidė arba polemizavo apie Jungtinių Valstijų 
įtaką Lietuvos visuomenei, jis taip pat nušviečia prasmingus ryšius tarp Amerikos, 
Lietuvos kultūros ir antisovietinių pažiūrų (antisovietiškai nusiteikusios 
visuomenės dalies).

Laisvai išvertus, žodis „Atgaiva“ reiškia „atsinaujinimą“ arba „pagyvinimą“.2 
„Atgaivos“ festivalio tikslai buvo „pastatyti geriausius lietuvių klasikos ir 
šiuolaikinius dramos kūrinius, skatinti teatro profesionalų dalyvavimą Lietuvos 
tautinės kultūros atgimime“.3 Euforijos kupini atsiliepimai apie festivalį aiškiai 
parodė, kad jis pateisino lūkesčius, kuriuos išsakė G. Padegimas, pagrindinis 
„Atgaivos“ organizatorius ir varomoji jėga. Kalbėdamas apie festivalį 1988 m., 
Padegimas įsivaizdavo jį „kaip priemonę tautos sąžinei analizuoti“, iš naujo 
atrandant jos „esmines vertybes“, ir „grąžinti statusą“ tautiniam teatrui, kuris 
pernelyg ilgai „buvo priverstas taikytis prie Kultūros ministerijos prioritetų“.4

Neseniai viename interviu, prisimindamas „Atgaivą“, Padegimas nostalgiškai 
kalbėjo apie „didžiulį pilietinį aktyvumą“, tvyrojusį festivalyje. „Kiekvieną 
vakarą prie teatro durų būriavosi žmonės su vėliavomis, žvakutėmis ir dainomis“, 
prisiminė jis. „Festivalio renginiai iš karto tapo naujo pobūdžio politiniais 
susiėjimais. „Atgaiva“ įkvėpė žmones, patvirtindama, kad jie gali išdrįsti, kad 
jiems nereikia bijoti“5, patikino G. Padegimas. Tokie prisiminimai padeda 
paaiškinti, kodėl vienas iš „Atgaivos“ dalyvių, aktorius Povilas Stankus festivalio 
apdovanojimų teikimo ceremonijoje savo kalbą pradėjo tokiais žodžiais: „Gyti 
Padegimai, aš klaupiuosi prieš jus ant kelių už tai, kad davėte mums tokį festivalį“.6

Tačiau vos neatsitiko taip, kad festivalis būtų neįvykęs. 1988 m. rudenį, 
likus mažiau nei trims mėnesiams iki numatytos festivalio pradžios, Lietuvos 
teatro profesionalų sąjungos prezidiumas, spaudžiant Sovietų Sąjungos Kultūros 
ministerijai, nutarė atidėti festivalį iki kitų metų kovo mėnesio. Ministerija 
sužinojo apie festivalio organizatorių ketinimą pasinaudoti Glasnost laikotarpio 
„atvirumu“ ir panaudoti teatrą Lietuvos kultūrai pagerbti, keliant klausimus dėl 
abejotinų beveik penkių dešimtmečių sovietinės okupacijos padarinių.  Sunerimusi 
dėl artėjančio renginio, ministerija paprašė jį nukelti vėlesniam laikui, kad būtų 
galima jį sustabdyti ir politiškai neutralizuoti, sujungiant su kitų metų tradiciniu 
sovietinės Teatro dienos paminėjimu.

Padegimas kartu su savo Šiaulių dramos teatro trupe nedelsdami sukūrė 
glaustą „Kreipimąsi-protestą“, teigiantį, kad jų teatro festivalis „turi įvykti šiais 
2Interviu metu paklaustas apie festivalio pavadinimą, Padegimas paaiškino: „Atgaiva“ ir mums, ir 
miestui reikalinga kaip dvasinis sukrėtimas...“  Žr. Peleckis, „Atgaiva“ – tai dvasinis sukrėtimas“, 1, 4.
3 Lietuvos dramaturgijos festivalis, 1.
4 Andrašiūnaitė, „Kultūros šventė – „Atgaiva“, 4.
5 Gytis Padegimas, Asmeniniai interviu, 2009 m. kovo 29 d.
6 Tirvaitė, „10 dienų“, 10.
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ir tik šiais metais“. 1988 m. rugsėjo 19 d. datuotame proteste buvo sakoma, kad 
planuojamas festivalis paskatins reikiamus pokyčius svarbiausiu momentu: 
„To reikalauja dabartinė Lietuvos socialinė-politinė bei kultūrinė situacija bei 
kūrybinės inteligentijos pozicija persitvarkymo atžvilgiu“. Kai kurie protestuotojų 
pareiškimai buvo gana įžūlūs: „Festivalis organizuojamas ne paradui, o 
realios padėties Lietuvos teatre ir dramaturgijoje apžvalgai“. O kai kurie rodė 
nepaklusnumą: „Šiaulių dramos teatras atsisako nacionalinės dramaturgijos 
festivalį rengti 1989 m. kovo mėnesį“. Surengti festivalį nedelsiant, anot teatralų, 
buvo „garbės ir nacionalinės savimonės klausimas“.7

Iš dalies dėl neryžtingos Kremliaus, tuo metu išgyvenusio vieną iš 
nuostabiausių Gorbačiovo perversmo momentų, pozicijos, o iš dalies dėl 
tuometinio LSSR kultūros viceministro Giedriaus Kuprevičiaus, kuris išdrįso 
ant pateikto protesto parašyti „Pritariu!“8, Šiaulių festivalis, gavęs savo politiškai 
svarbų pavadinimą, buvo pradėtas organizuoti. „Kreipimosi-protesto“ sėkmė 
7 Šiaulių dramos teatro kolektyvo „Kreipimasis–protestas“.
8 G. Padegimo el. laiškas, 2013 m. birželio 14 d. Kuprevičius patvirtino šią įvykių versiją 
atskirame laiške: „Tai mano parašas – Giedrius Kuprevičius. Tuo metu aš buvau pirmasis ministro 
pavaduotojas ir Kultūros reikalų valdybos pirmininkas prie LTSR Kultūros ministerijos“. (Giedriaus 
Kuprevičiaus el. laiškas, 2013 m. birželio 14 d.)

„DEŠIMT DIENŲ, KURIOS SUKRĖTĖ LIETUVĄ“: 
1988 METŲ DRAMATURGIJOS FESTIVALIS „ATGAIVA“

Lietuvių dramaturgijos festivalio atidarymo akimirka.
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neabejotinai atvėrė naujas kultūros darbuotojų galimybes reikšti pilietinį 
nepaklusnumą ir demaskuoti anksčiau nepajudinamo sovietų režimo silpnybes. 
Nuo 1988 m. gruodžio 12 d. per devynis vakarus buvo pristatytos devynios 
lietuviškos pjesės, o dešimtą vakarą vyko festivalio uždarymo simpoziumas 
„Lietuvos teatro vaidmuo ir uždaviniai kultūrinio atgimimo procese“. Kiekviena 
iš pastatytų pjesių išreiškė kokios nors formos antisovietinį protestą arba nešė 
žinią apie sovietinės hegemonijos kolonizuotų kultūrų padėtį. Festivalio metu 
vyko ne tik vakariniai spektakliai, bet ir dieninė programa, „Ryto apmąstymai“ 
– paskaitos ir diskusijos, kurias vedė rašytojai, menininkai ir profesoriai, 
atgaivinę anksčiau pamirštą lietuvių kultūros studijų temą. O kiekvieną 
vidurnaktį aktoriai, vaidinę spektakliuose, sugrįždavo į sceną dalyvauti 
„Naktinėje poezijoje“ – jaudinančiuose skaitymuose iš lietuvių poetų klasikų 
kūrybos. Visi šie entuziastingai sutikti renginiai atspindėjo tautos saviraiškos 
alkį prieš pat Sovietų Sąjungos žlugimą. 

Ypatingą festivalio atmosferą galima suprasti paanalizavus tris išskirtinio dėmesio 
festivalio metu ir po jo sulaukusias pjeses: Rimo Tumino ir Valdo Kukulo „Čia nebus 
mirties“, Antano Škėmos „Žvakidę“ ir Justino Marcinkevičiaus „Katedrą“.

Ypatingo lietuvių kilmės amerikiečių ir Amerikos literatūros tyrinėtojų 
dėmesio susilaukė spektaklis, kuris buvo išrinktas geriausiu festivalio dramos 
kūriniu. „Čia nebus mirties“ – pjesė apie penktojo dešimtmečio pabaigos 
Lietuvos kaimo socialines ir politines gyvenimo sąlygas, atsispindėjusias tautos 
poeto Pauliaus Širvio (1920–1979) gyvenime. P.Širvys, rašęs nesudėtingus 
eilėraščius su ryškiomis folkloro užuominomis, yra labai gerbiama asmenybė 
Lietuvos kultūroje, bet pjesėje „Čia nebus mirties“ jo gyvenimas pavaizduotas 
toli gražu neįprastai. Gruodžio 19 d. recenzijoje apie spektaklį rašoma: „Šios 
dramos kūrėjų koncepcija yra papasakoti apie poeto Pauliaus Širvio gyvenimo 
kelią, nors čia nerasime daug biografinių faktų ar duomenų. (...) Čia poetiškai 
subtiliai atskleidžiamas vidinis jauno menininko pasipriešinimas. Tam tikslui 
puikiai panaudojamos ištraukos iš Džeko Londono „Martino Ideno“, ši knyga 
labiausiai patiko P.Širviui “.9

Iš festivalio organizacinio komiteto susirinkimo protokolo dėl apdovanojimų 
skyrimo matyti, kad „Čia nebus mirties“ buvo vienintelė pjesė, nominuota kaip 
festivalio geriausias dramos kūrinys ir buvo patvirtinta vienbalsiu visų 8 komiteto 
narių balsavimu, jos bendraautoriams R.  Tuminui ir V. Kukului paskirtas 2000 
rublių honoraras.

Tikrai nuostabu, kad tiek mažai abejota dėl geriausios pjesės, nors buvo ir kitų 
palankiai įvertintų pastatymų. Vis dėlto taip pat verta paminėti, kad tam tikras 
pjesės nugalėtojos dalis parašė ne jos bendraautoriai lietuviai, o amerikiečių 
rašytojas, turintis aiškių socialistinių pažiūrų. Svarbiausiuose pjesės epizoduose 
cituojamos ilgos ištraukos iš Dž. Londono 1909 m.  parašyto „Martino Ideno“, 
o Dž. Londono autobiografinis herojus dažnai būna scenoje ir  tampa vienu iš 
9Jankus, „Čia nebus mirties“.

centrinių pjesės tropų ir išraiškingiausių elementų.
Atsižvelgdami į tai, kad „Martinas Idenas“ buvo viena iš mėgstamiausių P. 

Širvio knygų, V. Kukulas ir R.Tuminas pirmiausia sugretino lietuvių poeto ir 
amerikiečių rašytojo temperamentą, o po to prasmingai sujungė abi menininkų 
figūras. Sprendžiant pagal tai, kokią svarbią vietą  „Martinas Idenas“ užima 
lietuvių pjesėje, galima būtų teigti, kad apdovanojimas V.Kukului ir R.Tuminui už 
geriausią dramos kūrinį „Čia nebus mirties“ taip pat yra ir duoklė Dž.  Londonui.

Jau pjesės pradžioje susiduriame su Dž. Londono tekstu ir personažu. 
Jaudinančiame įžanginiame monologe pagyvenusi moteris, kuri buvo P. Širvio 
pirmoji meilė, prisiminimais persikelia į Vilkolių kaimo mokyklą, kur 1945 m., 
būdama septyniolikos, ji sutiko P. Širvį, „jauną šviesiaplaukį vyrą su randu ant 
skruosto, (...) su karine uniforma ir medalių eile ant krūtinės“.10 Šiuos prisiminimus 
nutraukia įėjusi „labai elegantiška ponia“, Ruta Mors, „Martino Ideno“ pagrindinio 
herojaus meilė, kuri tiesiog tyliai pereina sceną ir dingsta užkulisiuose. Paskui 
Rutą ant scenos pasirodo „Martinas Idenas ir jo draugas, senas jūreivis“. Jūreivis, 
sugalvotas lietuvių scenaristo R.Tumino, Londono romano pasakotojo vardu 
išdėsto M. Ideno sprendimą nusiskandinti jūroje, praktiškai žodis į žodį išverstą 
Londono romano pabaigą. Spektaklio įžanga aiškiai parodo tiesioginę analogiją 
tarp pagrindinių veikėjų –  Širvio ir Ideno –  gyvenimo, meilės ir mirties.

Antrą kartą M. Idenas pasirodo scenoje antrajame veiksme ir patvirtina ryšį 
10 Tuminas ir Kukulas, „Čia nebus mirties“.

Renginio šeimininkai – Šiaulių dramos teatro aktoriai Leonas Zmirskas ir Vytautas 
Benokraitis.
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tarp Ideno ir kylančių jaunų penktojo dešimtmečio Lietuvos kaimo rašytojų. 
Veiksmas prasideda Kosto Mildinio monologu Vilkolių bibliotekoje. K. Mildinis 
– vietos pareigūnas, susidėjęs su fašistais ir dirbęs Hitlerio gestapui karo metais. 
Vėliau jis prisijungė prie lietuvių nacionalistų partizanų, bet galiausiai atidavė 
ginklus ir priėmė „teisingą gyvenimo būdą“ tarp „didvyriškų Sovietų Sąjungos 
žmonių“. Mildinio monologas, kuriame šlovinama sovietų valdžia, baigiasi 
priverstiniu jo pašalinimu iš pjesės. Kaip teigiama mizanscenų paaiškinimuose, 
jis yra „išstumiamas už sienos su žiojėjančiais plyšiais. Šie plyšiai yra paskutinis 
jo langas į pasaulį“. Iš esmės jis atspindi sudėtingas politines dilemas, su kuriomis 
susiduria pokario Lietuva, maža šalis, didžiųjų agresorių draskoma tarp Rytų ir 
Vakarų. 

Mildinis vėl išstumiamas ant scenos epizode, adaptuotame pagal Londono 
romaną: „Kaip kokia nors vizija Martinas Idenas ir jo draugas Brisendenas 
atsiranda bibliotekoje pro dešinėje esančias duris“. Po to vyksta monologas, 
kurį Londono romano tryliktajame skyriuje sako pats Idenas, o šiame pastatyme 
Brisendenas – Martinui: „Tu norėjai rašyti, ir tu bandei rašyti, bet tu neturėjai 
savyje nieko, apie ką galėtum rašyti“. Pagrindinė šio monologo mintis ta, kad 
Idenas tapo menininku nesuprasdamas „esminių gyvenimo bruožų“ ir kad jam 
reikia daugiau žinių ir patirties, jeigu jis nori eiti pirmyn. Tuo tarpu publika mato 
procesą, kuriuo atsikratoma skausmingų istorinių realijų (įkūnytų buvusiame 
nacionalistų partizane, pavirtusiame sovietų sąjungininku), paverčiant jas 
kylančia menininko figūra.

Martinui ir Brisendenui išėjus, „didžiai susijaudinę vietiniai rašytojai sugriūva 
į kaimo biblioteką“ padiskutuoti apie jaunųjų poetų vaidmenį tarybų Lietuvoje. 
Idealistiniai jų pareiškimai, kad miesto „jaunieji rašytojai“ turi vystyti savo 
gabumus, „kad atneštų kuo daugiau naudos savo brangiajai socialistinei tėvynei“, 
kad „literatūra ir menas turi klestėti kiekviename kolūkyje“ ir kad „jaunieji Tarybų 
Lietuvos prozininkai pasižada parašyti bent po vieną apsakymą kolektyvizacijos 
ir penkmečio statybų tema“, yra įprastos Stalino eros banalybės, kurias atpažino 
spektaklio žiūrovai 1988 metais. 

Publika taip pat turėjo pastebėti, kad abiems šios pjesės dalies veikėjų grupėms 
– M. Idenui, kaip jį apibūdino Brisendenas, ir jauniesiems Lietuvos rašytojams 
– būdingas tam tikras meninis nebrandumas. Tas sugretinimas iliustruoja, kaip 
dramaturgai pasinaudoja Ideno herojumi ir Dž. Londono aprašymais ne tik tam, 
kad  per asociacijas  atskleistų Širvio asmenybę, bet ir tam, kad išgrynintų bei 
pakomentuotų jį formavusią politinę aplinką, laikotarpį ir kontekstą, kuriuose 
lietuviai atpažins analogijas su  tautos ir asmenine istorija.

Vėliau, antrajame veiksme, sovietų pareigūnams įnirtingai naikinant 
„buržuazines“ knygas, trečią kartą pasirodo M. Idenas. Šią dinamišką sceną 
sudaro keletas galingų elementų. Pirma, įtūžusiems kariškiams Vilkolių 
bibliotekoje naikinant vakarietiškas knygas, kapojant jas kirviais, spektaklio 

choras griausmingai atlieka Lietuvos SSR valstybinį himną, kuriame yra eilutė,  
šeštojo dešimtmečio destalinizacijos kampanijos metu pašalinta iš himno –„Mus 
Stalinas veda į laimę ir galią“. Atsakydama į tai, „išsigandusi paauglė mergaitė,“ 
P.Širvio mylimoji, „pradeda deklamuoti šiuolaikinę poeziją, stengdamasi užgožti 
muzikinį foną“. Tame atvirame kultūrų susidūrime sovietinis himnas dominuoja, 
bet išlieka ir „liaudies dainos motyvas“.

Tuomet liaudies daina pereina į „Meksikiečio“ melodiją, pjesėje naudojamą 
kiekvieną kartą pasirodant M. Idenui, ir, tebesant aukštai įtampai, „pro duris įeina 
Martinas Idenas, jo draugas Brisendenas ir senas jūreivis“. Šį kartą tai yra dialogas 
iš Dž.Londono romano trisdešimt antrojo skyriaus, prasidedantis Brisendeno 
žodžiais Martinui: „Štai knyga, parašyta poeto. Perskaityk ją ir pasilik“. Iš 
esmės šis veiksmas simbolizuoja teigiamą Brisendeno požiūrį į meną, pagarbos 
atkūrimą tam, kas buvo ką tik sovietų išniekinta Vilkoliuose. Tačiau pokalbyje 
yra keletas minčių, iš jų  ir Brisendeno teiginys, „kad neįmanoma pragyventi iš 
poezijos“, jo patarimas Martinui palikti Rutą ir grįžti į jūrą bei tvirtinimas, kad 
Martinas švaisto save, „pardavinėdamas grožį žurnalininkijos reikmėms“. Visą 
tą laiką iš užkulisių girdisi Rutos balsas, kartojantis „aš negaliu tavęs mylėti, aš 
negaliu tavęs mylėti“.

Taigi, tuo tarpu, kai pirmoji šio diptiko dalis atvirai perteikia griaunančias 
kirviu mojuojančio sovietizmo pasekmes, antroji leidžia numanyti aiškias 
nemokšiškumo ir miesčioniškumo formas, susijusias su kapitalizmu. Brisendenas 
pataria gyventi nuoširdžiai – leisti grožiui būti pirmoje vietoje, atsižadėti pinigų, 
šlovės ir, jeigu reikia, meilės. Tačiau Martinui meninis vientisumas rūpi mažiau 
nei Rutos užkariavimas. Šioje vietoje Tuminas vaizduoja, kaip netikri romantiniai 
idealai sumažina Martino jautrumą meno ir kultūros svarbai - svarbai, kurią netgi 
labiau jaučia paauglė lietuvė mergaitė iš Vilkolių, barbariškumui besipriešinanti 
poezija. 

Pjesė baigiasi dar vienu Martino pasirodymu, prieš kurį priešpastatomos dvi 
kalbos. Viena iš jų, Vilkolių bibliotekos direktoriaus monologas apie sovietinį 
patriotizmą, jis sudarytas iš pluošto oficiozinių laikraščių ir  yra priverstinai 
deklamuojamas „agresyvių ir grėsmingų“ vietos pareigūnų akivaizdoje. Vangus, 
klišių perpildytas monologas „apie saulėtą tarybinių tautų gyvenimą Stalino 
žemėje“ mizanscenų nurodymuose apibūdinamas kaip „bereikšmis, baimės 
perpildytas šokis“. Paskaitai besivystant iki absurdo, įeina Moteris juodais 
drabužiais ir užima pakylą, kalbėdama „visiškai kitokiu tonu“. Realizmo ir tiesos 
atstovė pateikia baisių karo žiaurumų Lietuvos kaime ataskaitą, kuri „visiškai 
skiriasi nuo to, ką rašo laikraščiai“. Jai išėjus,  apstulbusį Jaunimą apima „bloga, 
nelaimę lemianti nuojauta“.

Tą sąstingį nutraukia choras su Panele mokytoja ir Ponu mokytoju, kurie 
kviečia paauglius „šokti ir juoktis“. Mokytojams demonstruojant šokio techniką ir 
etiketą, stengiantis prablaškyti kaimo jaunimą, pasigirsta meksikietiška melodija 

PATRICK CHURA
„DEŠIMT DIENŲ, KURIOS SUKRĖTĖ LIETUVĄ“: 
1988 METŲ DRAMATURGIJOS FESTIVALIS „ATGAIVA“



Varpai 2015 (32) Varpai 2015 (32)

110 111

ir Rutos Mors balsas iš užkulisių, o tada įeina M. Idenas su pagyvenusia moterimi 
iš pirmo veiksmo, kuri „klauso Rutos balso, lyg tai būtų jos jaunystėje ištarti 
žodžiai“. Pokalbis tarp Rutos ir Martino, atkartotas pagal Dž. Londono knygos 
trisdešimtąjį skyrių, perteikia asidavimą menui, kurio vis trūko ankstesniuose 
Ideno pasirodymuose.

Bet Rutos ir Martino žodžius nutraukia iš užkulisių ateinanti žmonių grupė, 
nustelbianti meksikietiškos dainos motyvą. Toliau – scena, kuri atskleidžia pjesės 
lietuviškų ir amerikietiškų elementų sinergiją. Kaip aiškina pjesės tekstas:

Vyrai (tikriausiai sovietų banditai) prieina prie Martino, areštuoja ir išrengia jį. 
Atnešama jo buvusi jūreivio uniforma. Persirengęs ja, Martinas Idenas pradeda kalbėti 
Širvio žodžiais.

Čia publika galutinai supranta, kad M. Idenas yra Širvio pakaitalas, kurį 
vaidina tas pats aktorius, kad pjesė tuo pat metu yra apie abu vyrus ir kad Širvys, 
kalbėdamas Ideno vardu, ant scenos atliko svarbų vaidmenį. Pjesės tekstas 
pabrėžia nepraslystantį pro akis dalyką, kad „Martino Ideno“ autorius ir Širvio 
laiškų autorius susilieja. Širvio balsas aiškiai teigia publikai: „Skaitykite Džeko 
Londono „Martiną Ideną“. Tai aš, Paulius“.

Kaip „Čia nebus mirties“ prisidėjo prie G. Padegimo tikslo „analizuoti tautinę 
savimonę“ naujame laikmetyje, atsispindi pastatymo recenzijose, kur daugelis 
pamini išradingą „Martino Ideno“ panaudojimą. Gediminas Jankus rašė:

Mes džiaugiamės, kad pjesės „Čia nebus mirties“ autoriai pavaizdavo tautinio 
atgimimo procesą. Pjesė atvirai ir nuoširdžiai kalba apie pokarinės Lietuvos kaimo 
gyvenimą, apie tuomet vyravusią demagogijos atmosferą, kuri sunaikino ne vieną tikrą 
menininką.11

Dar viena kritikė Irena Aleksaitė konkrečiau apibūdina priemones, kuriomis 
atskleidžiamas „atgimimas“:

Poeto Pauliaus Širvio asmenybė buvo atskleista pasitelkiant neseniai pasibaigusį karo 
draskomą laikmetį ir ištraukas iš romano „Martinas Idenas“, kurios akivaizdžiai siejosi 
su Poeto gyvenimu ir likimu.12

Verta paminėti, kad „Martino Ideno“ pabaigoje menininko savižudybės 
priežastis yra dvasiškai žlugdanti rinkos visuomenė, ir Tumino scenarijus 
neignoruoja šio fakto. Pjesės lietuviškieji veikėjai ir intarpai atskleidžia žlugdantį 
stalinizmo poveikį, tuo tarpu amerikietiškieji veikėjai aiškiai demaskuoja 
kapitalizmo įtaką. Atrodo, kad Lietuvos teatro kritikai 1988 m. gruodyje 
atkreipė dėmesį tik į pirmąjį dalyką. „Atgaivos“ festivalyje, ieškant įkvėpimo 
Vakarų kultūroje ir Dž. Londono gyvenime ir pristatant šią pjesę kaip festivalio 
pagrindinį ir kultinį darbą, reikėjo užtušuoti tą faktą, kad Dž. Londonas buvo 
atviras socialistas ir kad buvo pasirinkta tam tikra „Martino Ideno“ interpretacija.

Tai, kad kaip vietos kultūros ikona buvo iškeltas amerikiečių menininkas, 
parodo revoliucinio laikotarpio, vedusio Lietuvos nepriklausomybės link, 

11 Jankus, „Čia nebus mirties“.
12 Aleksaitė, „Mūsų teatras laiko tėkmėje“.

idealizmą. Už Širvio ir Londono galima įžvelgti Sąjūdžio politinį judėjimą, 
suderinusį vakarietišką požiūrį ir pagarbą meninei išraiškai su antisovietiniu 
pasipriešinimu, kurį įkūnijo Sąjūdžio vadovas muzikos profesorius Vytautas 
Landsbergis.

Tačiau, nors politinės ir meninės išraiškos derinimas visada yra veiksmingas, 
jis kartais ir pernelyg viską supaprastina. „Atgaivos“ festivalio metu tiek publika, 
tiek teatro kritikai pabrėžė antisovietinius pjesės „Čia nebus mirties“ elementus, 
neįsisąmonindami jo antikapitalistinių detalių. Tai atspindi didžiulį norą priimti 
Vakarų kultūrą, ypač nekritiškai vertinant Amerikos poveikį ankstyvajame 
antitarybiniame laikotarpyje. Jei ši pjesė būtų suvaidinta vienu ar dviem 
dešimtmečiais vėliau, jos interpretacija būtų sudėtingesnė, labiau pripažįstanti 
slegiančią kapitalizmo ir vartotojiškos visuomenės įtaką menininkui.

Netgi labiau nei pati pjesė jos interpretacija atskleidžia nuotaikas, vyravusias 
tuoj po Nepriklausomybės atkūrimo. Tačiau tai jokiu būdu nesumenkina pjesės 
vertės. Remiantis ja galima padaryti keletą svarbių įžvalgų. Pirma, tai faktas, 
kad P. Širvys buvo didelis „Martino Ideno“ gerbėjas, o Kukulas ir Tuminas 

„Ryto mintys“ buvusiame Mažajame teatre (dabar Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia).
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įžvelgė dvasinį jų panašumą – visa tai yra didelis komplimentas amerikiečių 
rašytojui. Festivalio apdovanojimų komiteto vienbalsiai skirtas geriausio dramos 
kūrinio apdovanojimas taip pat yra duoklė amerikiečių rašytojui, nepaisant jo 
prielankumo  socializmui. Tačiau reikšmingiausia yra tai, kad „Martinas Idenas“ 
ne šiaip atliko tarpkultūrinę kelionę: jis paliko stiprų atgarsį, kad būtų pripažintas 
Glasnost eros emblema pirmojoje sovietinėje respublikoje, pareiškusioje apie 
savo nepriklausomybę.

Kita „Atgaivos“ pjesė, dviejų dalių A. Škėmos „Žvakidė“, užsitikrina dėmesį 
dėl antro aiškaus požiūrio, vyravusio aštuntojo dešimtmečio pabaigos judėjime 
dėl politinės-kultūrinės nepriklausomybės išraiškos. „Žvakidė“ – tai aiški 
alegorija, kurioje dvidešimtojo amžiaus vidurio Lietuvos kaimo šeimos drama 
įkūnija istorinę tautos tragediją  per sovietinę okupaciją. Sutinkamai su Glasnost 
eros dvasia, pjesės perduodama žinia yra iš esmės teikianti vilčių, kalbanti tiek 
apie anksčiau susipriešinusių politinių pusių susitaikymą, tiek apie neišvengiamą 
išsilaisvinimą ir vietos tradicijų bei vertybių atgimimą, atsisakius nelietuviškos 
kultūros įtakos.

Veiksmas vyksta išplėštos lietuviško kaimo bažnyčios zakristijos kampe. 
„Šventi daiktai – žvakės, šventųjų paveikslai, knygos, medinės dėžutės – 
netvarkingai išmėtyti ant zakristijos grindų priešais storu dulkių sluoksniu nuklotą 
altorių“.13 Nuo pat pjesės pradžios kreipiamas ypatingas dėmesys į du religinius 
objektus – sunkią sidabrinę žvakidę ir mažą Rūpintojėlį, kaip į relikvijas, 
atspindinčias krikščionišką vietos kultūrą, engiamą svetimų jėgų.

Į apleistą zakristiją, norėdamos slapta pasimelsti sekmadienio rytą, įeina 
senyva moteriškė Agota ir švelni šešiolikmetė mergina Liucija. Gilumoje girdisi 
bažnyčios vargonai; dvidešimt ketverių metų Liucijos brolis Kostas, vyriškis, 
kurį „maištingu pavertė skausmas,“ piktai groja nederančias melodijas, paeiliui 
Bacho toccatą ar šventas giesmes.

Dviejų moterų dialogas perteikia niūrias aplinkybes: bažnyčios Klebonas, 
Liucijos dėdė, prieš keletą mėnesių buvo areštuotas už dokumento slėpimą 
bažnyčios zakristijoje. Galbūt tai buvo kokie nors politiniai popieriai, kurie 
„nepatiko“ valdžiai. Ta pati valdžia uždraudė bažnyčioje melstis, kol atvyks 
naujas kunigas. 

Liucijos tėvas Adomas, šeimos patriarchas, apibūdinamas kaip „aukštas, 
sausas, raumeningas vyras“, kurio veidą vagoja „sielvarto raukšlės“, įeina į 
bažnyčią ieškodamas Liucijos. Agota pasako, kad mergina matė viziją, kurioje 
areštuotasis Klebonas, Adomo brolis, dėvėjo sudraskytą sutaną. Toliau Agota 
pasakoja, kad žmonės tiki, jog Kleboną valdžiai įdavė Kostas, Adomo sūnus. 
Kitas Adomo sūnus, Antanas, į tai įsitraukęs visiškai kitaip – jis ir yra autorius 
to dokumento, už kurio slėpimą suimtas Klebonas. Atsakydamas į įkyrų Agotos 
klausinėjimą, Adomas išsitaria, kad per pastarąsias dvi savaites apylinkę apėmęs 

13Škėma, Žvakidė.

siaubas – dingo aštuoniolika žmonių.
Išsiuntęs Liuciją su Agota namo, Adomas lieka zakristijoje vienas ir savo 

monologu su liūdesiu kreipiasi į nesantį brolį. Tuomet jis pasikviečia Kostą, kuris 
nustoja grojęs ir pasirodo prieš tėvą. Kalbėdamas bendromis užuominomis apie 
dvasingumą ir moralinę atsakomybę, Adomas perduoda įtarimus, kad jo sūnus 
yra informatorius: „Ar tu negalvojai, kad mums gėda dėl  amžinųjų dalykų?“ 
Savo ruožtu Kostas gindamasis įžūliai atremia tėvo „teologinę paskaitą“, 
duodamas suprasti, kad Adomas yra pernelyg valdingas ir dominuojantis tėvas. 
Kai Kostas nuo grindų paima sunkią sidabrinę žvakidę grasindamas ja išdaužti 
bažnyčios vitražą, Adomas reaguoja su „ramiu griežtumu“, liepdamas jam 
padėti žvakidę. 

Pasirodo dvidešimt dvejų Antanas, apimtas panikos dėl naujienos, kad Kleboną 
išvežė iš kalėjimo ir sušaudė vidury miško. Antanas taip pat prisipažįsta, kad jis 
buvo tų rašinių autorius, dėl kurių nužudytas Klebonas. Kostas tuoj pat apkaltina 
Antaną bailumu, kad jis neprisipažino to anksčiau, bet Antanas paaiškina, jog 
delsimas buvo plano dalis. Jo dėdė tvirtai tikėjo, kad „išmuš valanda“ prisipažinti 
rašinių autorystę ir liepė jam laukti nurodymų. „Aš maniau, kad, jeigu pasakysiu 
tiesą dabar, būsiu išdavikas“, – jis sako, pridurdamas, kad Klebonas pritarė jo 
rašymui ir ketino tai „paskaityti kurį šventadienį iš sakyklos“.

Adomui ir Antanui išėjus, Kostas sako monologą, kuris atskleidžia jo 
vidinį konfliktą tarp ištikimybės savo „kraujo ryšiui“ ir ištikimybės „logiškam 
galvojimui.“ Jam išėjus, į zakristiją įeina Klebono vėlė. Apsirengęs sudriskusia 
sutana, „šešiasdešimties metų vyras baltais plaukais“ pirmiausia pasiima 
Rūpintojėlį, kurį paliko Adomas, „patenkintas nusišypso“ jį apžiūrinėdamas ir 
paslepia atgal. Pirmasis veiksmas baigiasi Klebonui vienam sėdint prieš altorių 
ir garsiai skaitant maldą su aiškia politine potekste: „Aš atsikelsiu, susisiūsiu 
perplėštą rūbą, su žvakėmis rankose išeisiu į ilgąją gatvę. Ir žmonės eis paskui 
mane...“.

Antrajame veiksme nužudytojo Klebono dvasia vaidina svarų vaidmenį, 
ypatingu būdu kalbėdama su jaunąja Liucija, vieninteliu žmogumi, gebančiu jį 
matyti ir su juo kalbėti. To paties sekmadienio vakare Liucija, nešdamasi puokštę 
lauko gėlių, sugrįžta į bažnyčią, kur tebegirdėti vargonais grojantis Kostas. Jos 
dėdė laukia jos, kreipdamasis tokiu pat tonu, kokiu baigėsi pirmasis veiksmas: „Ir 
žmonės eis paskui mane, o toji procesija vadinsis Giesmė Viešpačiui“. Liucijai 
ir jos dėdei nuoširdžiai šnekantis, Klebonas pasakoja jai apie savo išgyvenimus 
miške mirties momentu, apie skausmą, kurį jis patyrė, ir apie „samanų kvapą“ 
po aukštomis pušimis. Savo ruožtu Liucija pareiškia, kad kalbėjimasis su kunigo 
vėle atvedė ją į naują, geresnį pasaulį, kur intuityvios, dvasinės žinios yra 
konkretesnės ir tikresnės: „Aš laiminga, kad pradedu gyventi, nes buvau pusiau 
gyva ar pusiau mirusi. O dabar aš tikrai gyva“.

Staiga įeina Agota ir apsidžiaugia, kad randa Liuciją, bet kadangi ji nemato 
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Klebono, yra šiek tiek sutrikusi dėl Liucijos pokalbio. Ji atneša gerų naujienų, 
sakydama, kad ,,atrodo, jog pabaiga nebe toli“. Tuo pačiu metu Klebonas sako 
Liucijai, kad jos broliui Kostui „artėja pradžia“. Klebonui išėjus pro sieną, Agota 
paaiškina, kad pasienyje prasidėjo mūšis, ir dabartiniai okupantai bėga iš šalies. 
Visą likusią pjesės dalį tolumoje girdėti artilerijos dundesys ir triukšmas. 

Tuo momentu Liucijai labiau rūpi jos išdavyste kaltinamas brolis nei aplink 
ją vykstantis istorinis mūšis dėl valdžios. Ji nori su juo pasikalbėti, o Agota 
nesupranta jos: „Ko gali tikėtis iš žmogaus, kuris įdavinėja gimines ir vargonuoja? 
Kartais - lyg šventasis, kartais – lyg šėtonas“. Atsakydama į tai Liucija pakartoja 
dėdės pranašystę, kad „jam artėja pradžia“.

Liucija pasikviečia Kostą, ir prasideda brolio ir sesers konfrontacija. Liucija 
išberia keletą dalykų: nužudytasis dėdė klausosi Kosto grojimo; jis kalbėjo apie 
naują pradžią; šie žodžiai „skirti“ Kostui. Jos brolis skeptiškai sako, kad ji kliedi, 
o jų dėdė miręs. Mergina maldauja Kostą kaip nors pajusti Klebono skausmą 
ir miško samanų kvapą. Lemiamos frazės ištariamos tada, kai Kostas atlaidžiai 
atsako: „Mūsų šeima pasižymi vaizduote. Tėvas – skulptorius. Vienas sūnus –  
muzikas, kitas – poetas, o dukra kliedi“. Į tai Liucija atsako: „O muzikas groja, 
nes jis žmogžudys“. Matydama susijaudinusį Kostą Liucija griebia žvakidę ir 
sumojuoja ja norėdama apsiginti. Tiesmukiški jos žodžiai, kad bažnyčia yra 
vienintelis Kosto prieglobstis, nes jis besąs kolaborantas, sušvelnina brolio 
reakciją. Jis taria: „Padėk žvakidę. Aš tavęs nepulsiu“.  Tuomet seka monologas, 
atskleidžiantis jo vidinę tuštumą, „kur dangus yra visiškai juodas ir nėra 
žvaigždžių“. Liucija užjaučia brolį, bet mato tik dvi išeitis – arba imti ginklą ir 
padėti išvaryti šalies priešą, arba prisidėti prie tų priešų ir bėgti į tremtį. Kostas 
teigia, kad yra dar ir trečiasis kelias, kuris lieka paslaptimi.

To kelio esmė išaiškėja kitoje scenoje, kur simbolinė žvakidė tampa 
brolžudiškos žmogžudystės įrankiu. Likusioje pjesės dalyje dominuoja ilgas 
monologas tarp Kosto ir jo brolio Antano, kuris grįžta į bažnyčią nešinas šautuvu, 
pasiruošęs kovoti prieš okupantus, nes ne visi jie bėga. Antanas maldauja: „Eik 
su mumis. Turiu tau šautuvą“. Po emocionalaus šeimos susitikimo, kurio metu 
Adomas ir Antanas primena Kostui apie paprastą jų ryšio tiesą, Kostas atrodo 
pasiruošęs sugrįžti į šeimą ir atsiversti politiškai. Antanui jis prisipažįsta 
nekenčiąs savęs, bet kartu ir myli, nekenčia savo brolio. Antanui pasiūlius, 
susitaikę broliai eina iš zakristijos bažnyčios link, „kur atsiklaups prie didžiojo 
altoriaus“. Antanas eina pirmas, o jam iš paskos Kostas, nešdamasis žvakidę. 
Jis sako ketinąs žvakidę pastatyti priešais altorių su uždegta žvake kaip simbolį, 
kad „kažkoks daiktas turi jungti mudu“. Po kelių akimirkų jis grįžta į zakristiją 
vienas, Klebono žodžiais tariant, ta žmogžudyste „apgavęs jį ir save“ ir taip tik 
padidinęs atšiaurų susvetimėjimą.

Antanas ir Klebonas, abu nužudyti išdavikų, tebegyvena romantizuotoje 
Škėmos visatoje. Bet pjesėje nepaaiškinama, kas dar, be pagrindinių veikėjų 

religinio atsidavimo ir mistinio tikėjimo, yra tas tautos reikalas. Antano politinių 
rašinių turinys neatskleidžiamas, o nužudytojo Klebono paskutiniai žodžiai, nors 
ir turintys optimizmo, vis dėlto miglotai atspindi svarbias pjesės istorines temas:

„Tebešaudo, bet mudu jau nebegirdime. Mes einame kitur. (...) Svetimieji bėga iš 
mūsų krašto. Laimi mūsų žmonės. Aš tikiu, kad svetimieji nebegrįš. Niekados. Ir mudu 
gyvensime ne tik savuoju gyvenimu. Mudu gyvensime ir savo artimųjų atsiminimuose, jų 
širdyse. Ir jis ... gyvens. Liūdnas ir tikras. Ir tai yra tiesa. Tebūnie taip“.

Tik kartą pjesėje užsimenama, kad „svetimuosius“, apie kuriuos kalba 
Klebonas, nugalės karinė jėga „iš Vakarų“, o lietuvių pareiga imti ginklą į 
rankas ir „padėti tiems iš Vakarų išvaryti priešus iš mūsų žemės“. Nors tai 
panašu į istorinius procesus, vykusius Antrojo pasaulinio karo metais (kai 
Sovietų Sąjungos okupaciją pakeitė fašistinės Vokietijos okupacija), vis dėlto 
konkretesnis kontekstas nenagrinėjamas, o kariaujančios pusės neįvardijamos. 
Dėl šios priežasties sunku teigti, kad ši drama yra Antrojo pasaulinio karo istorijos 
reziumė, ypač žinant, kad Klebono pranašystė, jog „svetimieji“ niekada nesugrįš, 
jau buvo netiesa, kai A. Škėma 1955 m.  Niujorke parašė šią pjesę.

 Sumanytas pjesės dviprasmiškumas ir netikslumas leidžia, o galbūt ir primygtinai 
liepia pripažinti, kad. nors ir nepanašu į 1940 m. įvykius, kūrinys iš tikrųjų yra ne 
apie Antrojo  pasaulinio karo, o apie šaltojo karo pabaigą. Ta pabaiga buvo dar tikrai 
toli tuo metu, kai Škėma rašė pjesę, bet kai ji buvo pastatyta „Atgaivos“ festivalyje 
1988 m., tai jau faktiškai vyko. Kaip ir „Čia nebus mirties“, Škėma naudoja 1940 
m. tik alegoriškai, kaip modelį, kuriuo  pasakoja apie tai, kas vyksta čia ir dabar. 
Tai pripažinus tampa akivaizdu, kad svarbiausias dalykas yra kaip veikia lietuvių 
šeimos mikrokosmosas iš vidaus, kaip ji gyvena didžiųjų istorinių pasikeitimų 
metu, nesvarbu,  kokios jėgos beveiktų Lietuvą iš šalies.

„Žvakidę“ statė festivalio „Atgaiva“ šeimininkai, taigi reikėtų manyti, kad 
spektaklis atspindi festivalio tikslus ir turėtų būti apie Glasnost epochą, o ne 
apie tolimą praeitį. Tam yra ir neįprastų įrodymų. Retai kada būna, kad prieš 
pasirodant spektakliui režisierius viešai kalbėtų apie to pastatymo svarbą, bet 
būtent taip padarė G. Padegimas, parašęs straipsnį, kuris pasirodė gruodžio 4 d. 
„Šiaulių naujienose“, šešios dienos prieš spektaklio premjerą gruodžio 10 dieną 
ir septyniolika dienų prieš jo pristatymą „Atgaivos“ festivalyje.

Straipsnyje, pavadintame tiesiog „Antano Škėmos „Žvakidė“, pribloškiantis 
dalykas yra tai, kad G. Padegimas įžiūri akivaizdų pavojų, kaip mes nekritiškai 
priimame vakarietiškas ir amerikietiškas vertybes tautinio atgimimo metu. 
Remdamasis A.Škėmos gyvenimu, mirtimi ir kūryba, G.Padegimas įžiūri 
pavojingą amerikonizacijos poveikį lietuvio sielai. Jis pradeda Škėmos citata, 
tikriausiai paimta iš kurio nors publikuoto jo laiško:

„Mes praradome gyvenimą iš didžiosios raidės. Mes patogiai ilsimės mažųjų raidžių 
prieglobstyje. Mūsų sielos iš sidabro, širdys iš sidabro. Ar gali būti, kad širdis tevarinėja 
drumzliną vandenį?”14

Tačiau ši pastraipa mažai tereikštų be paties Padegimo interpretacijos siejant 
14 Padegimas, „Antano Škėmos Žvakidė“.

PATRICK CHURA
„DEŠIMT DIENŲ, KURIOS SUKRĖTĖ LIETUVĄ“: 
1988 METŲ DRAMATURGIJOS FESTIVALIS „ATGAIVA“



Varpai 2015 (32) Varpai 2015 (32)

116 117

ją su istorinėmis aplinkybėmis:
Tas skausmingas atodūsis, išsiveržęs lietuvių rašytojui, režisieriui ir aktoriui Antanui 

Škėmai jo tremties Golgotoje Vokietijoje ir Jungtinėse Valstijose, šiandien svarbus mums, 
kylantiems ginti savo tėvynės, savo kalbos ir savo sielos. „Negi nemanote, kad, kai ateis 
amžinieji dalykai, mes gėdysimės savęs?“ Šis, jokiu būdu ne tiesiog retorinis klausimas, 
prikausto „Žvakidės“ veikėjus, persmelkia visą kūrinį ir tampa vienu iš pagrindinių jo 
katalizatorių. 

Nurodęs, kad pagrindinė Škėmos kūrinio tema yra “ginti” Lietuvos kultūrinį 
paveldą, G. Padegimas toliau kalba apie Škėmos, kaip tremtinio, gyvenimą ir 

Antano Škėmos „Žvakidė“ (rež. Gytis Padegimas). Aktoriai Rimanta Krilavičiūtė ir 
Kazys Tumkevičius.

mirtį, pažymėdamas, kad autorius „išvyko iš Lietuvos į Vokietiją, o po to į JAV 
ir žuvo autokatastrofoje Pensilvanijoje 1961 m.”. Škėmos mirties aplinkybės 
suteikia Padegimui progą pakomentuoti Amerikos kultūrą:

Skausminga opozicija tarp „tų amerikiečių pažadėtosios žemės“ – amerikiečių, „kurie 
auga ir dauginasi, kurie turi dangoraižius, beisbolą, respublikonus ir demokratus, Atlanto 
Chartiją ir atominę bombą, Bruklino priemiestį, kurie susikelia kojas ant stalo ir ruošiasi 
triumfuoti prieš priespaudą“, o iš kitos pusės – tarp „didžiulio nesuprasto vienišumo“ – 
įgauna drastišką formą, apibrėžia save ir dažnai baigiasi prievarta.

Akivaizdu, kad, netgi vadovaudamas savo šalies teatro išsilaisvinimui iš 
Rytų kontrolės,  su nepaprastu toliaregiškumu G. Padegimas atpažįsta ateinančio 
potvynio bangoje slypinčius kultūrinės įtakos iš Vakarų pavojus.   

G. Padegimas įžvelgia ryšį tarp staigaus Škėmos reabilitavimo ir tuometinės 
politinės atmosferos:

Škėma sugrįžo į išsiilgtąją Lietuvą jos atgimimo vasarą. (...) Škėma, kuris ilgą laiką 
mums buvo baisybė, staiga grįžta kaip didis menininkas – sąžiningas ir negailestingas 
sau, kad galėtų liudyti tautos istoriją. (...) Galbūt ne visas jo liudijimas objektyvus, galbūt 
mums jis pernelyg emocionalus ir ekstremalus, bet jis sąžiningas.

Čia Padegimas džiaugiasi galimybe prikelti anksčiau uždraustą menininką, 
bet kartu supranta, kad jis gali ir nesulaukti visapusiškai pozityvaus priėmimo. 
Jis atskleidžia, kad tikisi kritikos dėl trijų pagrindinių Škėmos kūrybos trūkumų: 
objektyvumo stokos, sentimentalumo ir tam tikros formos ekstremizmo. Todėl 
straipsnis baigiasi prašymu priimti Škėmą tolerantiškai ir atvirai, nepaisant galbūt 
nepopuliaraus požiūrio:

Taigi paklausykime kraujuojančių poeto žodžių. Ir dėl mūsų pačių – tų, kurie gyvena 
tautos ir žmonijos atgimimo dienomis – nuspręskime, kas yra svarbu ir kas galbūt mažiau 
reikšminga. Būkime tolerantiški ir geranoriški talentingam poetui, tuo labiau, kad jis 
prašo tiek nedaug.15

Galiausiai, Škėmos darbai, mažai prašydami, mažai ir gavo iš kritikų ir teatralų, 
kurių kritikos Padegimas tikėjosi. Apdovanojimų komiteto susirinkime praėjus 
dienai po festivalio Škėmos pjesė buvo nominuota tik vienam apdovanojimui, 
paskutiniam iš  dešimties siūlomų, – už Vidmanto Bartulio muziką. Kai buvo 
slaptai balsuojama dėl šio nedidelio apdovanojimo patvirtinimo, reikėjo tik 
paprasčiausios daugumos, tačiau Škėmos pjesė ir čia nieko negavo. Šeši iš aštuonių 
komiteto narių balsavo prieš – rezultatas, atspindintis galimą pasipriešinimą 
pjesės religinei ideologijai arba viešam Padegimo bandymui įspėti apie Vakarų 
įtaką, arba ir tam, ir tam. Vis dėlto galutiniame oficialiame rašte „Atgaivos“ 
apdovanojimų komitetas paprašė Lietuvos kultūros fondo įteikti apdovanojimą 
„Šiaulių dramos teatro direktoriui Gyčiui Padegimui“ už „lietuvių dramaturgijos 
puoselėjimą“.

Škėmos ir Tumino bei Kukulo darbai buvo naujokai Lietuvos scenoje, bet 
„Atgaiva“ prikėlė naujam gyvenimui ir savaip transformavo ir jau anksčiau 
statytas pjeses. Gruodžio 15 d.  Just. Marcinkevičiaus „Katedros“ pastatymas 
15 Ten pat.
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parodo, kaip žinoma drama gali būti pritaikoma naujai politinei situacijai.
„Katedroje“, trečiajame pripažintos Just. Marcinkevičiaus trilogijos apie 

Lietuvos istoriją kūrinyje, vaizduojamas aštuonioliktojo amžiaus pabaigos 
Vilnius. Tuo metu Lietuva ir Lenkija, beveik sužlugdytos feodalų godumo, 
išgyveno ekonominę ir politinę krizę. Šalies žemes ir turtus išgrobstė galingesnės 
kaimyninės imperijos. Didžioji Lietuvos kunigaikštystė prarado paskutinius 
savo valstybingumo ir suverenumo ženklus ir stovėjo naujos istorinės epochos 
priešaušryje. Prancūzų Apšvietos epochos filosofijos idėjos sklido po visą Europą, 
sukeldamos revoliucinio aktyvumo bangas. 

Analizuodamas ir ieškodamas prasmės šioje situacijoje, Just. Marcinkevičius 
pasirinko istorinę medžiagą, susijusią su garsaus Lietuvos architekto Lauryno 
Gucevičiaus (1753–1798) gyvenimu ir kūryba. L.Gucevičius buvo talentingas, 
Lietuvos kultūra susirūpinęs menininkas, kuris Just. Marcinkevičiui buvo to 
laikotarpio tautinio kūrybingumo ir stiprybės įsikūnijimas. Vilniaus Katedros 
statytojas L.Gucevičius dažnai apibūdinamas kaip Lietuvos architektūros tėvas. 
Pjesėje vaizduojama jo kova dėl lietuvių tautinio identiteto sukūrimo atstatant 
Vilniaus Katedrą, kaip pažangių humanizmo idealų šventovę.

Lygindamas architektūrinius Katedros sprendimus su jos kūrėju, Just. 
Marcinkevičius rado savitą būdą pateikti statinio reikšmę naujame istoriniame 
kontekste. „Statant Vilniaus Katedrą,“ 1971 m. aiškino autorius, 

buvo realizuotos tautos pastangos išsaugoti aukščiausius idealus. Architekto Lauryno 
drama yra istorija menininko, nerandančio įkvėpimo savo laikų visuomenėje, iš kurios jis 
galėtų gauti paramą savo socialinei ir meninei veiklai.16

Marcinkevičiaus kūrinio istorinis fonas yra Katedros statybos istorija, 
besivystanti šalia 1794 m. lietuvių–lenkų sukilimo prieš carinę Rusiją įvykių. 
Pjesės dramatizmas yra giliai susijęs su to laikotarpio politiniais ideologiniais 
įvykiais, glaudžiai susipynusiais su įsivaizduojamais pagrindinio veikėjo vidiniais 
išgyvenimais.

Ypač svarbios Just. Marcinkevičiaus pastangos užfiksuoti būtent tą momentą, 
kai pradėjo formuotis tautiniai idealai, nes jie nukreipti prieš sugedusį ir išsigimusį 
požiūrį lemiamu socialinių lūžių momentu. Dramaturgas nagrinėja lietuvių tautos 
egzistencinę krizę, savo veikėjų veiksmuose ieškodamas humanistinių vertybių, 
pamatinės stiprybės ir kūrybinių gelmių pėdsakų. Dramatiški laikotarpio 
prieštaravimai šalia visuotinos kultūros pažangos poetiškai išsikristalizuoja 
vidiniame Lauryno gyvenime.

Bet visoje pjesėje Just. Marcinkevičių iš tikrųjų labiau domina ne istorinės 
smulkmenos, o universalūs klausimai apie politinio pasipriešinimo priespaudos 
režimams priežastis ir pasekmes – klausimai, susiję būtent su istoriniu laikotarpiu, 
kai pjesė pasirodė pirmą kartą septintojo dešimtmečio pabaigoje ir jos antruoju 
pasirodymu po dvidešimties metų, Glasnost laikotarpiu, per „Atgaivos“ 
festivalį. Pjesę publikavus pirmą kartą, tam tikri antisovietiniai elementai būtų 
16 Lankutis, Justino Marcinkevičiaus draminė trilogija.

buvę atpažinti netgi tarp pjesės vaizduojamo istorinio laikotarpio ir tuometinio 
laikotarpio esant dviejų amžių skirtumui. Pašaipiu tonu Marcinkevičius pristato 
veikėją, kuris vadinamas tiesiog „šnipu“, pasirodančiu viešuose susibūrimuose 
ir nevėkšliškai demonstrantams užduodančiu tokius klausimus, kaip „Kas 
pasakė, kad čia nėra teisybės? Koks tavo vardas? Kur tu gyveni?“ Tai turėtų būti 
suprantama, kaip autoriaus dabarties siejimas su istorine praeitimi, ryšys tarp 
aštuonioliktojo amžiaus feodalinės Lietuvos konteksto ir sovietinės realybės, kuri 
ypač garsėjo piliečių sekimu. Dar viena akivaizdi aliuzija į sovietinį gyvenimą 
yra Marcinkevičiaus pašaipiai apibūdinami miestiečiai, kurių elgesys atspindi 
socialistinės ekonomikos nepriteklius: „Kai pamatau minią žmonių, atsistoju į 
eilę negalvodamas“, pastebi vienas Vilniaus gyventojas.

Nepaisant tam tikrų pjesės politinių nukrypimų, sovietmečio literatūros kritikai 
sugebėjo ją įsprausti į socialistinės ideologijos rėmus, kaip pirminį jos konflikto šaltinį 
nurodydami socialinių klasių priešpriešą. Iš esmės sovietiniai kritikai apibūdino dramą 
kaip kūrinį, vaizduojantį neišvengiamą feodalinės sistemos žlugimą ir progresyvesnės 
istorinės jėgos – proletariato – iškilimą.1977 m. rašydamas apie pjesę Jonas Lankutis 
apibūdino ją kaip „herojinę liaudies dramą“,  vaizduojančią valstiečių pasipriešinimą 
„baudžiavos vergijai“.17 Sutinkamai su marksistinės analizės normomis ir lūkesčiais, 
Lankutis ir kiti sovietiniai kritikai vadina pjesę „filosofine dramatizacija“, klasių 
kovos vaizdavimu, kur esminis istorinis klausimas buvo, „ar Lietuva sugebėtų pakilti 
iš savo feodalinės praeities griuvėsių“.18

Tačiau 1988 m. „Atgaivos“ festivalyje staiga buvo leista pjesės temą traktuoti 
kaip gebėjimą pakilti ne iš feodalinės praeities, o iš sovietinės dabarties. Dalios 
Gudavičiūtės recenzija gruodžio 17 d. „Šiaulių naujienose“ apie Panevėžio 
teatro režisieriaus Sauliaus Varno pastatymą nepalieka abejonių, kad pjesė iš 
esmės buvo suprasta tuometinės antisovietinės dvasios kultūriniame kontekste. 
Gudavičiūtės recenzijos įžanginis sakinys tiesiai apibūdina pjesę kaip politinę: 
„Jau kuris laikas man atrodo, kad išsilavinę teatro lankytojai, tie, kurie reaguoja 
į „atgimimo bangą“, greitai pradės redaktoriams siųsti sąrašus frazių, kurių jie 
nebenori skaityti recenzijose“.19 Tokios frazės apie „Katedrą“, anot Gudavičiūtės, 
galėtų būti standartinės kritikų frazės, kaip „Lietuvos teatro scenose pjesė 
statoma trečiąjį kartą; Panevėžio teatras išgyvena krizę; tai yra pirmasis Sauliaus 
Varno pastatymas nuo tada, kai jis paliko Šiaulių dramos teatrą“. Kritikė jaučiasi 
pakylėta, kad didelės istorinės svarbos įvykiai išlaisvino ją iš būtinybės vartoti 
tokias pilkas, kasdieniškas frazes: „Taigi, aš parašiau visa tai pačioje pradžioje, 
o likusioje šio vėlyvo vakaro recenzijoje pamėginkime pamiršti tokias frazes“. 
Recenzija akivaizdžiai atrodo parašyta žmogaus, užsikrėtusio socialinių pokyčių 
dvasia ir jaučiančiu poreikį pripažinti šį faktą.
17 Ten pat.
18 Ten pat.
19 Gudavičiūtė, „Situacijos“.
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Suvokdama pasikeitusią atmosferą, kritikė labiau domisi tuo, kad pjesė buvo 
pastatyta „su šiuolaikiniais drabužiais ir šiuolaikine scenografija“ ir kad „tai buvo 
būtina norint parodyti amžinai atsikartojančią situaciją“ pjesės veiksme. Nors 
netiesiogiai galima suprasti, kad dabar tam tikra forma vyksta 1794 m. sukilimas, 
kritikė tikriausiai turi galvoje labiau apibendrinančias priemones, apimančias 
visus sociopolitinės revoliucijos elementus, kuriuos dar labiau sustiprina tokios 
šiuolaikinio pastatymo detalės, kaip rūbai.

Nestebina, kad D.Gudavičiūtė išryškina specifines paraleles tarp paskutinės 
aštuonioliktojo amžiaus dekados ir Glasnost laikotarpio. Kartais nebeaišku, ar 
kritikė komentuoja S.Varno pastatymą, ar pasaulį už teatro sienų. Pavyzdžiui, 
Just. Marcinkevičiaus pjesė prasideda Lauryno sugrįžimu iš Paryžiaus po ketverių 
metų studijų. Šis epizodas pakomentuojamas šitaip:

Argi tai ne absurdiška aplinka, į kurią Laurynas (A. Babkauskas) grįžta iš Paryžiaus 
nešinas plastikiniu maišu, kai kiekvienas linkęs savo kaimyną laikyti skundiku, 
informatoriumi, liežuvautoju ar dar kaip nors panašiai? Ir nuolankiai sutikti, kai jis 
pats pakviečiamas atlikti tokią rolę, nes beprasmiška kovoti su ta nematoma ir niekur 
neaprašyta valdymo institucija?20

Čia minima „absurdiška aplinka“, kuri paskatina kritikę ieškoti terminų 
esamiems politinės išdavystės terminams, parodo, kad D.Gudavičiūtė daro kaip 
tik tai, ko atnaujintas pastatymas prašo daryti jo auditoriją: palyginti praeities 
ir dabarties sociopolitiką. Kai tai atsitinka, kritikė gali viešai panaudoti pjesę 
įgyvendinti užduotį, kuri iki tol atrodė sunkiai įgyvendinama – užduoti klausimus 
apie kasdienį sovietinių piliečių gyvenimą. Jos komentarai apie santykinę 
Lauryno judėjimo laisvę tampa komentarais apie tuomet, sovietų režimo metu, 
egzistavusius keliavimo apribojimus:

O dėl Paryžiaus. Kaip gali būti, kad, baigiantis dvidešimtajam amžiui, Lietuvos 
publika gali taip reaguoti į galimybę studijuoti Paryžiuje ir keliauti į Italiją pasižiūrėti 
meno šedevrų? Tuo atveju jie negali susitapatinti su herojais ir išgyventi jų emocijų. Ant 
scenos prasideda veiksmas, kurį reikėtų suprasti kaip absurdą. Bet kai šmėkšteli mintis, 
kad menininkui tokia situacija turėjo atrodyti normali metai iš metų, tuomet tampa aiškus 
mūsų egzistencijos absurdiškumas.

Praėjus dviem dešimtmečiams po „Atgaivos“ festivalio, G. Padegimas 
atsiminė, kad tuomet tas įvykis taip sujaudino publiką, kad privertė ją pamiršti 
politinės saviraiškos baimę. D. Gudavičiūtės kritinis straipsnis patvirtina tai:

Galbūt tas nedrąsus kvatojimas, išgirdus maištininkiškas frazes, iš tikrųjų yra 
pažįstamas juokas, kuris padeda atskirti laisvę nuo baimės? Galbūt publika išreiškė 
norą pasišaipyti iš savęs dėl baimės, kad tuoj kuris nors iš jų bus oficialiai apšauktas 
„ramybės drumstėju“ arba „neatsakingu elementu“ ir kad viskas užsibaigs „iškilminga 
vieša bausme“, o po to mes visi turėsime „ klausyti muzikos“ ir „vakarieniauti su dešra 
ir alumi“?

G. Padegimas taip pat teigė, kad šio dramos festivalio renginiai tapo „politiniu 
sambūriu“ ir kad jie įkvėpė tautą. Teatro kritikė pritaria tiems pareiškimams 

20 Ten pat.

išsakydama kultūrinio renginio poveikį – ji teigia, kad „Katedros“ pastatymas 
išpranašavo po to sekusį politinį išsilaisvinimą:

Sakoma, kad kartais mes turime išlaisvinti vaikus nuo žlugdančių baimių, leisdami 
jiems kalbėti realiomis sąvokomis, įsisavinant jas. Galbūt tai lygiai taip pat būtina, norint, 
kad suaugę vyrai ir moterys išsilaisvintų iš pramanytų savo baimių... Kaip tik laiku, nes 
šios emocijos labai reikalingos vėliau, žiūrint televizijos transliaciją.

Ši pateikta pastraipa yra neįtikėtina dėl savo polinkio į sarkazmą, polinkio, 
kuris atskleidžia priešiškumą esamai situacijai ir esamam žiniasklaidos kontekstui, 
kuris nebetoleruotinas. Tuo paaiškinama pjesės galia įkvėpti socialinius pokyčius. 
Kaip teigia Laurynas, „mes siejamės su Lietuvos šaknimis, skelbdami tėvynės 
atgimimą“, revoliuciją, kurios tikslas yra „pažadinti tautą ir atgaivinti valstybę“.21

Tuo pat metu S.Varno „Katedra“ turi savyje stiprią įspėjamąją žinią apie 
antisovietinę revoliuciją ir visas revoliucijas apskritai. Jos tvirtinimai, kad „tik 
per skausmą gimsta vaikai, tėvynė ir laisvė“ ir kad tėvynė ir laisvė gali tapti 
„prakeiktais bevaisiais žodžiais“22, atrodo pranašaujantys tą chaotišką idealų 
praradimą, sekusį tuoj po Nepriklausomybės atgavimo 1990 metais.  Pjesės 
pabaiga atrodo numatanti ir įspėjanti, kad revoliucijos praryja savo vaikus. 
Kalbėdamas apie pačią Katedrą, Laurynas pripažįsta, jog fiziškai ir ideologiškai 
ji galėtų tapti „panteonu arba mauzoliejumi“23, statiniais, kurie tarnauja kaip 
šventyklos herojams arba mirusiems idealams.

Visa „Atgaivos“ istorija nebuvo papasakota nė vienoje knygoje ar straipsnyje, 
nei Jungtinėse Valstijose, nei Lietuvoje. Tiesą sakant, visa tų laikų realybė iki 
šio straipsnio niekur nebuvo istoriškai išnagrinėta. Tačiau šie pastebėjimai tėra 
tik pradžia, pavyzdys, ką galima įžvelgti toliau tyrinėjant festivalį per kultūros 
prizmę. Panagrinėjęs šį festivalį giliau, aš susidariau nuomonę, kad A.Venckus 
laiške, cituotame šio straipsnio pradžioje, galėjo labiau pabrėžti šio įvykio 
reikšmingumą, tuo labiau, kad jis pats jame dalyvavo (vaidindamas pagrindinę 
rolę viename iš svarbiausių festivalio spektaklių – V. Jasukaitytės „Žilvine,“ 
režisuotame G. Padegimo) ir, be abejonės, gerai jį prisiminė. Galbūt tas faktas, 
kad Venckus turėjo priminti Šiaulių merui, kas gi įvyko „Atgaivoje,“ geriausiai 
iliustruoja, kaip šis įvykis buvo visiškai užmirštas. 

Žiūrint iš dabarties taško, „Atgaivos“ festivalis ne tik išreiškė kultūrinį 
protestą, jame taip pat nuskambėjo svarbūs įspėjimai apie skausmingą nusivylimą, 
prasidėjusį iš karto po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Tai, kad anksčiau 
„Atgaiva“ nebuvo giliau patyrinėta, yra tiesioginis to nusivylimo rezultatas. 
Karštuose teatro kritikų debatuose apie šio festivalio reikšmę aiškiai įžiūrimas 
tiek vietinių, tiek Vakarų kultūrinių standartų idealizavimas. Iš dalies Lietuvos 
kultūros atgimimas teatro scenoje, kuris įvyko per „Atgaivos“ festivalį, yra 
atkartojamas šalies politinėje scenoje – su tomis pačiomis potekstėmis.
21 Marcinkevičius, Katedra, 326.
22 Ten pat, 391.
23 Ten pat, 374.
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„Atgaiva“ nusipelno būti vertinama už elektros iškrovą, supurčiusią visą 
Lietuvos teatro bendruomenę. Praėjus dviem savaitėms po festivalio, žinomame 
Lietuvos kultūros savaitraštyje „Literatūra ir menas“ pasirodė Lolitos Tirvaitės 
straipsnis „Dešimt dienų, kurios sukrėtė Šiaulius“24,  jis aiškiai nusakė istorinę 
festivalio svarbą. Akivaizdus įžymaus amerikiečių rašytojo Džono Rydo (John 
Reed) knygos apie bolševikų revoliuciją „Dešimt dienų, kurios sukrėtė pasaulį“ 
pavadinimo atkartojimas yra protingas ir kartu ironiškas. „Atgaiva“ ne tik 
„sukrėtė“ Lietuvą, bet kartu ir sėkmingai prisidėjo prie sovietinio režimo žlugimo 
– to paties režimo, kuriuo jo egzistavimo pradžioje taip žavėjosi Dž. Rydas. 
Tirvaitė užfiksavo to laikotarpio džiaugsmingą jaudulį ir pakilią nuotaiką:

Šiauliuose buvo sukurta kažkas tokio, apie ką mes galėdavome tik pagalvoti 
ankstesnių festivalių metu, kurie palikdavo tik kartėlį ir neišsipildžiusias viltis... Dešimt 
dienų mes jautėmės dvasios aristokratais, laisvais ir nepriklausomais vyrais ir moterimis, 
suburtais draugėn dėl bendro kūrybos tikslo... O pjesės mums suteikė taip ilgai lauktos 
vilties stiprybės“.25

Jeigu nagrinėtume „Atgaivos“ festivalį kaip vieną bendrą pasakojimą, jį būtų 
galima suvokti kaip Lietuvos kultūros nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjungos 
kultūros deklaraciją, kuri įvyko net penkiolika mėnesių anksčiau nei politinė 
šalies Nepriklausomybės deklaracija.

                                                                           Iš anglų kalbos vertė 
Rūta ALMINIENĖ

                                                               Versta iš: LITUANUS 
(The Lithuanian quarterly), Volume 59:3, 2013

24 Tirvaitė, „10 dienų“, 10.
25 Ten pat.
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„Varpų“ pašnekovas – filosofijos 
daktaras, Purdue universiteto (JAV) 
profesorius Thomas F. BRODEN’as. 
Daugelio semiotikos ir prancūzų 
kultūros straipsnių autorius. 1981–
1982 metais dirbo Paryžiuje su 
Algirdu Julium Greimu ir jo grupe. 
2000 metais, Prancūzijos akademinei 
leidyklai pasiūlius, redagavo Sorbonos 
universitete apgintas, bet tuomet dar 
nespausdintas A. J. Greimo disertacijas.

 
Kaip tapote profesoriaus Algirdo 

Juliaus Greimo studentu? Kuo įsiminti-
niausi studijų metai?

Studijavau prancūzų literatūrą In-
dianos universitete (Indiana Universi-
ty, Bloomington). Ten įgijau magistro 
laipsnį ir apgyniau doktoratą, o mano 
pirminių studijų profesorium buvo Ro-
bert Champigny, prancūzų poetas ir li-

u

LOBIS ATEITIES 
MOKSLININKu 

DARBAMS

teratūros kritikas bei teoretikas. Kadan-
gi jo sritis šiuolaikinė prancūzų kalbos  
teorija ir tekstai, jam buvo gerai žinomi 
Algirdas Julius Greimas, Roland Bar-
thes, Gérard Genette ir Tzvetan Todo-
rov. 1971 metais preliminariems dokto-
rato egzaminams pasiruošti skaitytinų 
knygų sąraše buvo François Rastier; 
savo knygoje jis pasinaudojo Greimo 
metodais, išdėstytais jo 1966 metų pu-
blikacijoje Sémantique structurele. No-
rint suprasti F. Rastier, reikėjo perskai-
tyti Sémantique structurele! Tekstas ne-
lengvas, tačiau pateikti modeliai, kaip 
analizuoti pasakojimą ir diskursą mane 
sudomino ir sutapo su norima linkme.

Kai po metų R. Champigny, nesuras-
damas mano disertacijai tinkamo pran-
cūzų poeto ar poezijos krypties, pasiūlė 
rašyti, kaip tą užduotį spręstų Greimas, 
tą aš ir padariau. Tai buvo nelengva už-
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duotis, nes neturėjau tinkamų kalboty-
ros ir filosofijos pagrindų, bet tai paska-
tino eiti intelektualinių nuotykių keliu, 
atsidarė platūs horizontai į kitas sritis 
ir disciplinas, kurių aš kitaip nebūčiau 
suradęs. 

Turbūt Greimas „kaltas“ ir dėl 
mokslinių tyrinėjimų, pasirinktų baigus 
studijas?

Manau, kad tai buvo mano tėvo 
įtaka, kaip Greimui buvo jo tėvo įtaka. 
Manasis buvo teisės mokslų profesorius 
ir aš, vyriausiasis sūnus, taipogi tapau 
profesorium. O mano du jaunesnieji 
broliai pasirinko advokatūros kelią. 
Taigi, kaip sakoma, obuolys nuo obels 
per daug toli nenusirito.

Kurį laiką dirbote Paryžiuje su 
Greimu ir jo grupe. Kuo svarbūs tie 
metai?

1981–1982 metus praleidau Pary-
žiuje studijuodamas pas Greimą su jo 
mokslinių tyrinėjimų grupe Aukštųjų 

socialinių studijų mokykloje (École des 
hautes études en sciences sociales). Tai 
buvo mano antrieji metai Paryžiuje ir 
ketvirtieji Prancūzijoje, tuomet jau ga-
lėjau laisvai laviruoti kasdieniniame 
miesto gyvenime. Man daug padėjo 
Prancūzijos valdžios parama, dabar ži-
noma kaip Chateaubriand’o stipendija; 
tuo pačiu metu dėsčiau gimnazijoje ir 
dar dvejose aukštesnio lygio mokyklo-
se (grandes écoles) anglų kalbą.

Prieš atsisėdant į suolą Greimo 
seminare, jau buvau perskaitęs jo 
knygas ir straipsnius, taip pat jo 
grupės darbuotojų leidinius. Lankyti 
popietinius trečiadienių seminarus 
buvo tikrai įdomu. Nors atrodė, jog tam 
esu pasiruošęs, vis tik jie pareikalavo 
daug darbo. Pirmąją seminaro dieną, kai 
Greimas pristatė temą visiems metams, 
buvo šimtas, o gal ir daugiau klausytojų. 
Po kiekvieno seminaro nedidelė mūsų 
grupė lydėdavo Greimą į netolimą 
kavinę, kur diskutuodavome apie 
paskaitos objektą ir mūsų semiotinius 
tyrinėjimus, keitėmės idėjomis, siūlėme 
lektūrą  būsimoms paskaitoms. 

Greimas reikalavo, kad kiekvienas jo 
seminaro lankytojas dalyvautų vienoje 
ar daugiau darbo grupių,  nagrinėjan-
čių semiotiką, kurias kas savaitę ar dvi 
pravesdavo patyrę veteranai bendra-
darbiai. Kaip tik tokiose mažose (šešių 
asmenų ar kiek didesnėse grupėse)  iš-
mokome analizuoti tekstus ar kitokią 
kultūrinę kūrybą (vaizduojamąją, muzi-
kinę, architektūrinę, susijusią su viešąja 
aplinka ir t. t.) bei kaip pristatyti mūsų 
studijas ir teorines problemas, kaip dis-
kutuoti. Be susitikimų su Greimu semi-
narų metu ar kavinėje studentai ir kole-
gos galėjo su juo susitikti ir asmeniškai 
jo mažame kabinete. Aš tuo pasinau-
dojau du kartus.

Viską susumavus, Greimo seminarai, 
papildomos darbo grupės ir susitikimai 
kavinėje sudarė labai stimuliuojančią 
ir intelektualinę aplinką. O labiausiai 
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įsiminė tie du asmeniniai susitikimai su 
profesorium.

Po tų įdomių 1982 mokslo metų 
kartas nuo karto sugrįždavau į Paryžių 
dalyvauti seminaruose, susitikti su 
Greimu ir jo darbuotojais.

 
Su profesorium Greimu teko 

bendrauti tik neakivaizdžiai – laiškais, 
kai po 45 metų pertraukos atnaujinau 
jo sumanytuosius „Varpus“. Tačiau tos 
asmenybės grožį spėjau pajusti. Deja, 
likimas nelėmė susitikti, todėl tų, kuriems 
teko su juo bendrauti betarpiškai, 
visada klausiu, kuo tas įdomus žmogus 
labiausiai  įsiminė, kokia jo išskirtinumo 
paslaptis. Šito klausdamas ypač daug 
tikiuosi iš Jūsų, buvusio Greimo mokinio.

Greimas buvo už mane 35 metais 
vyresnis. Kai susitikom, jis jau buvo 
pasaulinio masto mokslininkas, garsus 
intelektualas, o aš tik pradėjęs karjerą.  

Kas man daugiausiai įsiminė iš 
kontaktų su Greimu, tai jo sugebėjimas 
aiškiai ir preciziškai parodyti, kaip idėjos, 
kylančios iš jo semiotikos, gyvai ir stipriai 
rišasi ir jungiasi prie daikto prasmės. 
Palyginus su juo, buvom trumparegiai, 
visumos vaizdo neįsivaizdavom ir 
galėjom atkreipti dėmesį tik į pavienias 
idėjas, kurios neprisidėjo prie pilnos 
tos vizijos schemos. 1981–1982 metų 
seminaruose trys ar dvi valandos 
būdavo pašvenčiamos klausimams ir 
atsakymams: studentai ir kolegos galėjo 
klausimus pateikti raštu iš anksto arba 
žodžiu seminaro metu. Šios seminaro 
sesijos padėjo man tiesiogiai suprasti, 
kaip svarbu buvo jam ir jo artimiems, 
ilgalaikiams bendradarbiams  išvystyti 
efektyvią teoriją ir metodologiją. 
Nors daug pateiktų idėjų buvo labai 
komplikuotos ir sunkiai suprantamos, 
Greimas galėdavo tiksliai ir aiškiai 
nurodyti, kodėl būtent buvo svarbu 
pasirinkti šitas, o ne alternatyvias, 
kurias jis irgi žinodavo ir pristatydavo 
trumpai ir aiškiai. Buvo akivaizdu, jog  

jis ir jo grupės nariai rimtai užsiėmę 
naujo projekto įgyvendinimu.

Greimas, be kita ko, turėjo ryškų 
humoro ir ironijos jausmą. Nežiūrint 
savo aukštos padėties, jis visuomet 
buvo kuklus, paprastas.Tai jam netrukdė 
idėją pateikti tiesiogiai, nesišaukiant 
autoritetų. Jis buvo geras, atidus 
klausytojas. Aistringai gynė kai kurias 
principines idėjas, vertino nuoširdžius 
ir atvirus debatus,  nevengdamas 
metodologijos ir teorijos. Kai dabar 
pagalvoju apie jo per tris dešimtmečius 
sukurtą studijų grupę, tenka nustebti, 
kiek laiko ir energijos turėjo paskirti 
kurdamas tą bendrą kolektyvinę 
programą, auklėdamas  bendriją. Tai 
jis įvykdė ne tik viešose paskaitose, bet 
ir per begales asmeninių susitikumų, 
laiškų ir telefoninių pasikalbėjimų.

Teko matyti televizijos filmą apie 
Greimą, prie kurio sukūrimo prisidėjo 

Algirdas Julius Greimas Šiauliuose. 
1927–1931 m. Algirdas Julius Greimas Grenoblyje. 

1937 m.
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vienos mano knygos herojaus dailininko 
Adolfo Vaičaičio dukra Jolanta – labai 
įdomus, deja, per anksti Anapilin išėjęs 
žmogus. Susidarė įspūdis tarsi Greimas 
gyveno labai paprasto žmogaus gyveni-
mą. Lyg ir nieko profesoriško nebuvo jo 
buityje, artimiausioje aplinkoje. Tačiau 
taip galvoji tik iki tol, kol neišgirsti, kaip 
ir apie ką mokslininkas kalba. Jei galite, 
nukelkite mus nors trumpam į tą Grei-
mo kasdienybę, kuri jį supo.

Aš taip pat mačiau Sauliaus Beržinio 
sukurtą filmą. Jis gan gerai perduoda 
Greimo kasdieninio gyvenimo vingius, 
jo darbą kaime, kur gyveno paskutinius 
dvidešimt metų. Tie, kurie susitikdavo 
su Greimu, dažnai pamini, kad būdavo 
nustebinti dėl labai kuklios aplinkos, 
kokią mes ir matome dokumentinėje 
juostoje. 

Keliuose savo interviu jis pabrėžia, 
kad stengiasi pašvęsti bent tris valandas 
kasdien savo tyrinėjmo projektams, 

nagrinėdamas kokią problemą arba 
analizuodamas tekstą. Jo antroji 
žmona sakė man, jog Greimas nemėgo 
atostogų, kad tai esąs konceptas, 
kurio jis visai nesuprantąs. Jau vien 
iš jo straipsnių lietuviškom temom 
akivaizdu, koks ryškus produktyvumas. 
Tai buvo žmogus, giliai užimtas 
svarstant humanitarines ir kasdienines 
socialines problemas. 

Be to, jis visada buvo ištikimas 
ryšiams su šeimos nariais ir draugais, 
net ir tuomet, kai atstumas tam trukdė. 
Jis mėgo būti su kitais prie stalo, 
neatsisakydavo stiklo vyno ar bokalo 
alaus. Atletiškumu nepasižymėjo, bet 
mėgo dirbti savo sode ir pasivaikščioti 
su ištikimu šuneliu.

Kokie žmonės Greimui buvo 
artimiausi – būtinai susiję su jam 
svarbiais tyrinėjimais ar ir įvairių 
pažiūrų, įvairių sričių asmenybės?

Daug kas glaudžiai dirbo su Greimu 
per tuos penkis dešimtmečius. Jis 
pats visuomet žavėjosi ir prisimindavo 
Rolandą Barthes, su kuriuo susitiko dar 
1949 metais ir kartu dirbo sukurdamas 
pagrindinius savo mokslo principus. 
Claude Lévy-Strauss ir Georges 
Dumézil jam buvo svarbūs pavyzdžiai 
su jų sukurtomis idėjomis ir griežtais 
mokslinių pagrindų reikalavimais; be to, 
jie jam imponavo ir kaip padorūs, kuklūs 
žmonės. Iš daugelio studentų ir kolegų, 
kurie per dvidešimtmetį su Greimu 
bendravo ir prisidėjo Prancūzijoje 
išvystant įvairius tyrinėjimo projektus,  
galima būtų paminėti Françoise Rastier, 
Paolo Fabbri, Jean-Marie Floch, Anne 
Hénault, Eric Landowski ir François 
Rastier. Greimas neturėjo progos savo 
gyvenimo pabaigoje praleisti daugiau 
laiko Lietuvoje, bet kiek tik galėjo 
bendradarbiavo su Kęstučiu Nastopka, 
Rolandu Pavilioniu, Broniu Savukynu ir 
Saulium Žuku.

 

Intriguojanti Jūsų biografijos eilutė, 
susijusi su Greimo disertacijos ruošimu 
publikavimui. Norėtųsi apie tai išgirsti 
plačiau. 

Atlikęs reikiamus tyrinėjimus, parašė 
savo La mode in 1830 („1830 metų ma-
dos“). Tai įvyko netrukus po Antrojo pa-
saulinio karo pabaigos, šį darbą Sorbo-
noje apgynė  1948 metais. Tais laikais 
prancūzų studentai turėdavo parengti 
ne tik pagrindinę, bet  ir  antrinę stu-
diją, abi  kartu (iš viso Greimo studijose 
578 puslapiai). Jų tikslas –  tirti žodyną, 
kurį prancūzai vartojo maždaug 1830 
metais, kalbėdami apie to laikotarpio 
madingus rūbus, - nuo  bendrų žodžių 
iki specifinės terminologijos, gilinantis 
net į madingą, nors ir  trumpalaikį  jų 
vartojimą buityje. Tas darbas vertingas 
kiekvienam, kuris domisi tuo periodu, 
be to, istorikams ir Balzac’o,  Flaubert’o, 
Stendhal’io novelių tyrinėtojams. Tuose 
tyrinėjimuose –  tuometinės bendruo-
menės aplinka, rūbai,  juos apibūdi-
nantys žodžiai bei išsireiškimai, taip pat  
kryptys bei estetinė tos epochos vertė. 
Jau tuomet Sorbonos universiteto pro-
fesoriai tvirtino, kad  Greimo disertacija 
yra tikra naujovė, žadanti jam nuosta-
bią karjerą. Šiandien į ją galime žiūrėti, 
kaip į  kalbos tyrinėjimą, vedantį į kul-
tūrines studijas.

Pats Greimas aiškino neskelbęs 
tos savo dvilypės disertacijos, nes jos 
kryptis jį ne taip jau labai domino ir 
kad jis gan greit suradęs daug daugiau 
žadančią kryptį kalbotyros studijoms. 
Susirašinėjant su juo pavyko įtikinti, kad, 
nors jis gal kai kuria prasme ir  teisus, 
visgi sukaupta informacija –  tikras lobis 
ateities mokslininkų darbams. 

Teko įdėti daug pastangų, ruošiant 
tas dvi studijas spaudai. Greimas ne-
beturėjo savojo  egzemplioriaus, todėl 
pasinaudojau Sorbonos  bibliotekoje 
saugoma  mašinraščio išblyškusia ko-
pija. Laimingo atsitiktinumo dėka ga-
vau universitetų, kuriuose dėsčiau tuo 

metu, – Nebraskos universiteto (Uni-
versity of Nebraska) ir Purdue universi-
teto (Purdue University), – stipendijas. 
Tuo pat metu gavau  ir JAV humanitari-
nių mokslų nacionalinę stipendiją (USA  
National Endowment for the Humani-
ties) . Atvykus į Prancūziją, tai man leido 
pasisamdyti kompetentingą asmenį di-
sertacijos perrašymui ir pradėti darbą. 
Prancūzė kolegė ir draugė Frainçoise 
Ravaux-Kirkpatrick, su kuria susipa-
žinau lankydamas Greimo seminarus 
1981–1982 metais, prisidėjo tą darbą 
ruošiant spaudai. Savo ruožtu Anne 
Hénault, nuo 1970 metų artima Greimo  
padėjėja, Prancūzijos universitetų lei-
dyklų (Presses Universitaires de France) 
vadovė, sutiko taip paruoštą Greimo La 
mode en 1830 išleisti, tam pašvęsdama 
daug valandų darbo.

 
Apie Greimą esate skaitęs daug pas-

kaitų įvairiuose pasaulio kontinentuose. 
Koks tokių paskaitų tikslas? Ar susido-
mėjimas Greimo palikimu iš tikrųjų toks 
didelis?  

Taip, apie Greimą skaičiau paskai-
tas angliškai, dėsčiau jo idėjas, kalbė-
jau apie jo gyvenimą ir  karjerą klau-
sytojams, kurie nedaug ką žinojo apie 
jo darbą ir metodus. Mano nuomone, 
pastaruoju metu  anglakalbiai moksli-
ninkai be reikalo atsiriboja nuo dauge-
lio svarbių asmenybių, kreipdami dė-
mesį vos į keletą prancūzų intelektualų. 
Greimas išvystė daug naujų ir naudin-
gų idėjų, buvo viena iš centrinių figūrų 
pokariniame intelektualų ratelyje, ir jo 
darbams bei atradimams būtina skirti 
daug daugiau dėmesio.

Skaičiau ta tema paskaitas ir 
prancūziškai, bandydamas  pratęsti 
Greimo semiotinius projektus.

Esate daugelio straipsnių prancūzų 
kultūros temomis autorius. Ar galima 
čia įžiūrėti ir Greimo įtaką?

Gal svarbiausi iš jų yra du, vienas 
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prancūziškai, kitas angliškai, kuriuose 
bandžiau atnaujinti Greimo disertacijų 
projektą, pritaikydamas vėliausias se-
miotines idėjas studijuojant aprangą 
ir madas. Angliškas straipsnis palygina 
Empiro madą Prancūzijos revoliucijos 
metu bei Napoleono laikotarpio apran-
gą su rūbais,  dėvėtais keliais dešimtme-
čiais vėliau. Straipsnyje kalbama, kaip 
Empiro stilius iliustruoja Neoklasicizmo 
estetiką, kai tuo tarpu vėlyvesnis –  pran-
cūzų Atstatymo periodas –  įkūnija Ro-
mantizmo meno principus. 

Ar tarp Greimo gyvenimo ir kūry-
bos galima dėti lygybės ženklą? O gal 
jis buvo vienoks buityje, asmeniniame 
gyvenime, o kitoks rašto darbuose, kaip 
neretai nutinka menininkams?

Man tai ypatingai įdomus klausimas, 
nes kaip tik dabar ruošiu Greimo 
intelektualinę biografiją, tai yra knygą, 
kuri turėtų atskleisti metodus, kuriuos 
jis sukūrė ir kuo jie svarbūs, pagrindinius 
jo gyvenimo momentus bei istorinį 
kontekstą. Iš vienos pusės, mokslinis 
darbas, išgarsinęs Greimą, geriausiai 
žinomas tik tos specialybės žinovams ir 
lieka atskirtas nuo jo paties gyvenimo 
bei nuo istorinių įvykių. Iš kitos pusės, 
prisimenant svarbiausius praėjusio 
amžiaus įvykius ir tuo pačiu bendruosius 
principus, įkvėpusius jo mokslinį darbą, 
galima lengvai rasti gilius ryšius. Jis 
pats visuomet atkreipdavo dėmesį į 
siaubingus Antrojo pasaulinio karo 
įvykius ir visko sugriovimą, nes buvo 
asmeniškai tai patyręs, sakė, jog 
tai stūmė jo humanitarinių mokslų 
tyrinėjimą ta linkme, kuri ateinančioms 
generacijoms suteiktų daugiau ir 
geresnių pasirinkimų. Viename interviu 
jau gyvenimo pabaigoje taip išsireiškė: 
„Be abejonės, mano „intelektualinis“ 
kelias iš dalies paaiškinamas mano 
kilme ir tais įvykiais, kuriems atsivėrė 
mano jaunystės Lietuva; būti semiotiku 
– tai kelti prasmės klausimą. Karas, 

jo absurdiškumas skatina susirūpinti 
prasme visų tų baisybių, kurios vyksta 
prieš mūsų akis1. [...] Aš stipriai jaučiau 
absurdo jausmą, prasmės nebuvimą, 
kurie mane ir stūme ieškoti prasmės“2.

Greimas giliai suvokė, kad jo 
mokslinis projektas reikalauja aiškumo, 
atviro proceso ir griežtų standartų. Tai 
–  reikalavimai, išplaukiantys iš idealaus 
asmeniško dorumo ir pagarbos kitiems, 
kuriuos jis manė išsiugdęs dar jaunystėje: 
„Semiotika, kokią bent aš įsivaizduoju, 
pirmiausia yra išmonės būklė, moralė, 
verčianti būti negailestingam pačiam 
sau; semiotikos veiksmo efektyvumas 
ir jos galėjimas perduoti žinojimą kaip 
tik remiasi tokiomis aplinkybėmis“3. 
Greimas priešinosi skepticizmui, tam, 
kas buvo taip charakteringa Paryžiaus 
inteligentijai po  1968 metų gegužės 
įvykių. Jis taip pat buvo nusistatęs prieš 
tai, ką savo gyvenimo pabaigoje jautė 
esant Vakarų Europos pagrindinėse 
etikos išraiškose. Pasiremdamas  
semiotika, bandė toliau vystyti savo 
projektus, puoselėdamas įsipareigojimą 
efektyviai etikai. 

Ar su kitais buvusiais Greimo stu-
dentais palaikote ryšius? Jei taip, kuo tie 
ryšiai pasižymi, kuo ypatingi?

Taip, palaikau ryšius su daugeliu 
Greimo studentų, ir jie man yra 
ypatingai svarbūs. Jo metodai reikalauja 
ilgų ir ištvermingų studijų, galvojimo ir 
praktikos. Daugelis iš mūsų palaikome 
tarp savęs tamprius ryšius. Paprotys 
dirbti grupėmis išliko ir po Greimo 
mirties: jo studentai ir tų studentų 
studentai laikosi to paties papročio –  
ruošia ir lanko seminarus, konferencijas, 
ypatingai Lietuvoje ir ten, kur paplitę 
lotynų kilmės kalbos – Vakarų Europoje 
ir Pietų Amerikoje, ypač Prancūzijoje, 
Italijoje ir Brazilijoje. Man būdavo 
malonu sutikti Greimo studentų (ir 
jų studentų) Prancūzijoje, Belgijoje, 
Liuksemburge, Suomijoje, Jungtinėse 

Amerikos Valstijose, Lietuvoje, Turkijoje 
ir Brazilijoje. Tą visuomet giliai vertinau.

Su įdomumu 2011 metais „Lituanus“ 
žurnale (nr. 57:4) perskaičiau Jūsų 
straipsnį-studiją, skirtą Greimui. Buvo 
malonu tarp šaltinių surasti paminėtą 
ir ne vieną lietuvių autorių, o ir mano 
studiją. Tai leidžia manyti, kad turite 
ryšį ir su Lietuva. Koks jis? Kokia to ryšio 
pradžia? O gal ir Jūsų giminės šaknys 
lietuviškos?

Mano šaknys Airijoje ir Amerikoje. 
Lietuva atsivėrė tik per kontaktą su 
Greimu, ypač kai pradėjau rinkti žinias 
ruošiamai Greimo kultūrinei biografijai. 
Lankiausi Lietuvoje du kartus, 2012 
ir 2013 metų vasarą. Neturėjau jokio 
supratimo, ką pamatysiu, bet abu 
apsilankymai padarė labai gerą įspūdį. 
Be darbo Greimo archyve Vilniaus 
universitete praleidau nemažai laiko 
su kolegomis; tie susitikimai buvo 
labai malonūs ir mano ruošiamam 
darbui naudingi. Be to, išsinuomojau 
automobilį ir  su žmona važiavom per 
Lietuvą, lankėme tas vietas, kur Greimas 
gyveno ir dirbo. Aplankėme, aišku, ir 
Šiaulius. Nemažai laiko praleidau ir 
mokydamasis lietuvių kalbos. Turiu 
viltį, kad ateityje galėsiu pradėti skaityti 
lietuviškai, ne tik pasakyti sakinį ar du. 
Deja, dar vis neturiu laiko prie šito kaip 
reikiant prisėsti.   

Būtų įdomu plačiau išgirsti apie 
Jūsų bendradarbiavimą su tautiečiu – 
čikagiškiu dailininku Vytautu Osvaldu 
Virkau.

Maždaug prieš penkerius metus 
susipažinau Čikagoje su žurnalo 
Metmenys technine redaktore Henrieta 
Vepštiene, tą darbą dirbančia bene 
trisdešimt metų. Ji mane plačiai 
supažindino su žurnalo programa, 
surinko visus jame publikuotus Greimo 
straipsnius. O 2011 metais mielai sutiko 
išversti Greimo pirmosios žmonos 
laiškus savo draugei. Kartas nuo karto 

į pagalbą pasikviesdavo savo brolį 
Vytautą Virkau, kuris taipogi daug 
nusipelnęs Metmenų leidybai.  Tai 
ir buvo mano bendradarbiavimo su 
Vytautu pradžia. Jis jau yra išvertęs 
apie 300 Greimo straipsnių ir daugiau 
kaip 500 jo laiškų, kurių man būtinai 
reikėjo ruošiant knygą apie Greimą. 
Norėdamas atsilyginti už vertimus, 
gavau iš savo universiteto stipendiją, 
bet Vytautas jos atsisakė, pasiūlydamas 
tuos pinigus išleisti svarbesniems 
dalykams.

Su Vytautu susitikome Čikagoje ir 
nuo to laiko palaikome pastovų ryšį 
patogiu ir greitu elektroniniu paštu. 
Jei ne jo vertimai, lietuviški Greimo 
tekstai būtų man neprieinami. O 
juk juose begalės jo įdomių minčių 
apie šiuolaikinę kultūrą, politiką, 
pragyventus įvykius, žymesnes asme-
nybes. To Greimo prancūziškuose 
tekstuose nėra. O Greimo laiškai 
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suteikia nepaprastai daug informacijos 
apie jo darbo metodus, pasiruošimus 
konferencijoms, seminarų tematiką, 
keliones. Taigi jų vertėjas Vytautas 
laikytinas ir vienu iš knygos autorių.

Buvau vienas iš iniciatorių 2010 
metais atidengiant Šiauliuose Greimui 
ir „Varpams“ skirtą memorialinę lentą. 
Kartu su profesoriais Kęstučiu Nastopka 
ir Karoliu Rimtautu Kašponiu Didždvario 
gimnazijoje, kur karo metais mokytojavo 
Greimas, teko ir paskaitą mokslinėje 
konferencijoje skaityti. Iš tuometinių 
pabendravimų su Greimo pasekėjais 
susidariau įspūdį, kad semiotika turi 
gražią ateitį, perspektyvą. Tiesa?

Tikiuosi, kad semiotika turi gražią 
ateitį. Savo kelionėse sutikau daug 
puikių mokslininkų, jaunų profesorių 
ir doktorantų, dirbančių šioje srityje 
ir bandančių ją praplėsti. Mano 
būsima knyga, manau, irgi padės 
atkreipti didesnį dėmesį į Greimą ir jo 
projektus. Intelektualinis kontekstas vis 
keičiasi, tenka papildyti pagrindinius 
semiotinius principus ir pritaikyti juos 
besikeičiančiai aplinkai. Kiekvienas 
tyrinėtojas turi pats surasti tinkamiausią 
strategiją, kaip išlaikyti pagrindines 
semiotikos savybes, kurioms Greimas 
pirmasis davė akstiną, o paskui ne-
nuilstamai visą savo gyvenimą dirbo, 
ieškodamas naujų idėjų.

Vėl bene pusmetį darbuojatės 
Paryžiuje. Ar ir šįkart atvykimas iš 
užatlantės susijęs su Greimu?

Per maždaug dešimt metų galėjau 
bent porą kartų per metus, po pusmetį 
ar daugiau, dirbti mokslinį darbą 
Prancūzijoje, dažniausiai rudenį ar 
vėlyvą pavasarį. Tai leido man surinkti 
begalę medžiagos apie Greimo 
semiotiką. 2014 metų gegužę ir birželį 
skaičiau paskaitas Paryžiaus aukšto-
joje standartinėje mokykloje (École 
normale supérieure) apie Tarptautinės 

semiotikos studijų asociacijos  
(International Association for Semiotic 
Studies) įsteigimą 1960 metų gale. 
Aišku, tuo pačiu buvo aptariamas 
Greimas, labai daug prisidėjęs prie tos 
asociacijos įkūrimo. Turėjau interviu su 
dviem jo artimiausiais bendradarbiais, 
lankiau Sorbonos ir kitų universitetų 
seminarus, kuriuose tęsiami Greimo 
projektai. Dvi dienas praleidau netoli 
Paryžiaus fotografuodamas kolegės 
asmeninį archyvą; ji lankė Greimo 
seminarus Paryžiuje beveik be per-
traukos nuo 1971 metų ir niekad 
neišmesdavo net mažiausio popierėlio, 
išdalinto seminaro metu. 

Ar turėjote kokią galimybę susipažinti 
su atnaujintais „Varpais“? Jei taip, kokią 
nuomonę apie juos susidarėte?

Su Vytauto Virkau pagalba pers-
kaičiau Varpuose bent kelis straipsnius, 
kuriuose buvo minimas Greimas, jo 
veikla Šiauliuose bei pasakojama apie 
jo vaidmenį įkuriant almanachą. Jie 
labai informatyvūs ir gerai sutapo 
su mano projektu. Linkiu Varpams 
ilgiausių metų, – tai tikrai neįkainojamas 
kultūrinis ir intelektualinis leidinys. 

                                                                                                               
Kalbėjosi

Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

1„Pradžioje buvo Greimas“, interviu Le Quoti-
dien de Paris, 1986 kovo 11;sutrumpintas interviu 
Kultūros barai, 1987, nr.2, p. 42.

2Greimas, „La France est gagnée par „l’insigni-
fiance“,  interviu su Michel Kajman ir Corine Les-
nes, Le monde, Paris, 1991 spalio 22, p. 45; T. F. 
Broden’o  vertimas iš prancūzų kalbos.

3Greimas, „Postface“, atsakymas Groupe d’En-
trevernes grupei, Signes et paraboles: sémiotique 
et texte évangélique, Paris, Seuil, 1977, p. 227.

LOBIS ATEITIES MOKSLININKŲ DARBAMS ASMENYBĖS

LONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

LAIMĖS KŪDIKIS. 
KAIP MIRTININKAS 

TAPO PROFESORIUM

Nors ir neabejoju, kad bus prieštaraujančių, Vytenį Rimkų drįsčiau pavadinti 
laimės kūdikiu. O ir kokio kito vardo gali nusipelnyti žmogus, iš gimnazijos suolo 
patekęs tremtin, o netrukus dar ir nuteistas aukščiausiąja – mirties bausme, tačiau 
sugebėjęs tapti profesorium?

Esu ne sykį pagalvojęs, kodėl, apie trejetą dešimtmečių pažindamas (tiesa, 
daugiau kepuriškai) šį žymų menotyrininką, niekada apie jį nerašiau. Ko gero, 
todėl, kad kiti gal kiek ir per dažnai rašė. 

Regis, pats laikas ištaisyti klaidą. Tai, ką darė šis žmogus, ką privačiai, o ir 
viešai kalbėjo, visada buvo įdomu, nors ir ne visada priimtina. Pagarbos nusipelnė 
ir kaip „Varpų“ autorius – ką pažadėjęs, parašydavo iki sutarto laiko, o ir atlikdavo 
tą įsipareigojimą solidžiai, niekada – atmestinai. Susitikę šnekteldavome trumpai, 
tačiau tų kelių ar keliolikos minučių pilnai pakakdavo dar sykį įsitikinti, jog turi 
reikalą su asmenybe.

Peržiūrėdamas savo audioarchyvą, netikėtai užtikau devynerių metų senumo 
įrašą, kurio pagrindinis herojus – profesorius V. Rimkus. Tąsyk jį kalbinau kelių 
garbingų šiauliečių kompanijoje. Kodėl tos medžiagos taip niekur ir nepanaudojau, 
dabar sunku pasakyti. Nors per tą laiką daug kas pasikeitė, bet prisiminti tą pavasario 
vakarą pasirodė įdomu. 

Įvairiai susiklosto žmonių gyvenimai ir likimai. Nemažai metų bandydamas 
tyrinėti kūrėjų nueitus kelius, juose radau visko: ir laimių, ir nelaimių, nuostabos ir 
išdavysčių, atsitiktinumų ir lemties ženklų. Neabejoju: V. Rimkaus gyvenimo kelias 
vertas, kad apie jį dar ne sykį būtų pasakojama. Visų pirma, žinoma, nepamirštant 
jo tolerancijos kitaip manantiems, įsitikinimo, jog svarbiausia, kaip žmogus dirba 
Lietuvos ir visuomenės labui.

Kitame „Varpų“ numeryje – Thomo 
F. Broden‘o straipsnis „Pirmosios A. J. 
Greimo publikacijos „Varpuose“: istori-
ja, individas, menas”.
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užrašyti anekdotai, eilėraštukai, gandai, straipsneliai ir kt. Keturių jaunų žmonių 
kūryba, kuriai atsirasti padėjo juos ir jų tėvus bei senelius, ne savo valia atsidūrusius 
toli nuo tėvynės, supęs gyvenimas. Nors ten visi buvo sekami, jaunieji redaktoriai 
buvo gana drąsūs, nes tikėjo tais, tarp kurių gyveno, be to, ir turinys tų laikraštukų buvo 
beveik apolitinis. Įdavė, ko gero, tie, kurie kartas nuo karto, apsimetę medžiotojais, 
lankydavosi, vis klausinėdavo, kaip čia žmonės gyvena, ką kalba.

„Laikraštį leidžia! Organizacija!“ Ir viskas. Vieną 1951 metų vasaros naktį į 
Irkutsko srities Alzamajaus rajoną, į Vesioloje barakus užgriuvo didžiulė ekspedicija iš 
Irkutsko. Prasidėjo kratos. Surinko tuos penkis „Taigos“ vardu pavadintus sąsiuvinius, 
užrašų knygutes, bloknotus, albumus su eilėmis, visus, kokie tik buvo, popieriukus. 
Kratas vykdė „aukštame lygyje“ – vienas pulkininkas Vytenio, kitas – jo draugo 
Juozo Balčiūno kambarėlyje. Areštavo ne tik juos, svarbiausius kaltininkus, bet ir V. 
Rimkaus seserį Elytę bei jos draugę Verutę Vilkauskaitę – kaip laikraštuko platintojas. 
Kaltinimas – rimtesnis nei buvo galima įsivaizduoti: nelegalaus antitarybinio laikraščio 
„Taiga“ leidyba, antitarybinė agitacija, proamerikietiško pobūdžio gandų skleidimas, 
pikti šmeižtai tautų vado adresu, pasisakymai už buržuazinės Lietuvos atgimimą 
ir pan. Tris mėnesius vyko tardymai. Buvo ir paskutinis žodis, kurį tarė laikraštuko 
sumanytojas. Praėjus daugiau kaip šešiems dešimtmečiams, nelengva prisiminti visą 
savo kalbą, tačiau, kad ji užtruko net porą valandų, ir dabar jaudina. Na, o paskui 
buvo nuosprendis: abiems vaikinams – aukščiausioji bausmė, merginoms – ilgi metai 
lagerio. Visa laimė, kad tuo metu įsigaliojo SSRS Aukščiausiosios tarybos įsakas dėl 
mirties bausmės panaikinimo, ir negailestingų teisėjų nuosprendis buvo pakeistas į 25 
metus lagerio, 10 metų tremties ir teisių atėmimą 5 metams. Taigi iš viso 40 metų.

– Saugau nuosprendį, kaip įdomų literatūrinį kūrinį, – sako V. Rimkus, kuriam 
ir šiandien gaila teisėjų, jį rašiusių pasitelkiant fantaziją. Nors tie dalykai tolokai 
nuo jo didžiosios gyvenimo meilės menotyros, remdamasis ne tik savo, bet ir 
likimo draugų patirtimi, vienai mokslinei konferencijai paruošė pranešimą „Teismo 
nuosprendžiai, kaip grožinės literatūros žanras“. 

Prasidėjo kelionė per lagerius. Kai suskaičiavo visus pervežimus, kalėjimus, 
kameras, paaiškėjo, jog taupyklėje nei daug, nei mažai – trisdešimt pozicijų. 

Net nesitiki, kad šis solidus, ramaus būdo profesorius kažkada buvo maištingas. 
Vien lageriuose keturiuose maištuose užfiksuotas, o ir kitose rimtose nepaklusnumo 
akcijose. Jei nebūtų miręs Stalinas, kažin ar po penkerių metų būtų nusivilkęs 
lagerininko uniformą.

Jau būdamas už grotų sužinojo, kad kratos metu rastas vienas bloknotėlis 
buvo lemtingas ir tėvui – didelių nuopelnų turinčiam buvusiam Šiaulių berniukų 
gimnazijos mokytojui Jaroslavui Rimkui. Tiesa, su juo elgėsi kiek kitaip, net 
patalpino į prestižinį Aleksandrcentral kalėjimą, kur sėdėjo su garbiais pulkininkais, 
tarp kurių buvo ir lietuvis – buvęs Kauno miesto komendantas. Tai todėl, kad 1917 
metų perversmų metu, tarnaudamas Rusijos kariuomenėje, buvo išrinktas aviacijos 
divizijos komisaru.

*
Pirmąją Sibiro žiemą V. Rimkus tapo traktorininku. Pusantrų metų juo išdirbo. 

Iki arešto.
Ne tik šių eilučių autorius turbūt yra girdėjęs tokį beveik kalambūrą, kuriuo 

kartais prisistato V. Rimkus: „Iš profesijos – traktorininkas. Visa kita – tik 
pomėgiai“. Kai tiek patyręs, tiek pergyvenęs, ne tik supranta humorą, bet dar ir 
pats mėgsta pajuokauti, jau vien dėl to yra žmogus, keliantis pasitikėjimą.

Profesorius sako, jog  sugrįžti į tas dienas, kai buvo paskirta mirties bausmė, 
dabar, kai viskas praėję, atrodo gana paprasta. Nebent susitikus su panašų likimą 
patyrusiais  būna kitaip. Kartais apie tai vėl pradeda galvoti, kai skaito tuos laikus 
primenančius tekstus. Panašiai nutiko, atsivertus knygą „Berija ir jo parankiniai 
Lietuvoje“. Tačiau susireikšminimas negresia.

– Taip susiklostė tuomet, ir tiek, – pastebi. – Kas mes tokie tuomet buvom? 
Smulkus smėlis.

O po trumpos pertraukėlės:
– Na matot, atsidūrus naujoje aplinkoje, tokioje, kokioje man teko, norėjosi 

kuo nors užsiimt. Kai nė už ką vieną naktį iš patalo čiumpa už sprando ir, įrėmę į 
nugarą šautuvą, varo septynis kilometrus, sodina į vagoną, nuveža toli toli ir dar 
liepia pasirašyt, kad amžinam gyvenimui, vis kyla ir kyla neteisybės jausmas, kyla 
buntas... Todėl vieną dieną ir pasakiau: gal pažaiskim?

Taip gimė „Taiga“ taigoje.
Tas laikraštis – paprasčiausi mokykliniai sąsiuviniai, kuriuose V. Rimkaus ranka 

Vytenis Rimkus su sesutėmis prie gimtojo namo. Pikeliškės, 1938 m.
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*
Pieštuką į rankas paėmė dar gimnazijoje. Iš tų metų labiausiai nusisekęs, ko 

gero, būsimos žmonos, o tuomet gerokai jaunesnės – dešimtmetės paauglės Česės 
Pikelytės portretas. Darytas likus metams iki tremties. Tai gana vykęs piešinys. Jau 
patekęs į lagerį sužinojo, kad kaimynai Pikeliai taip pat išvežti, o jų tremties vieta 
– Krasnojarsko kraštas.

Pieštukas kažkiek gelbėjo ir tapus kaliniu. Vienas bendrabylių, žinodamas, 
kad Vyteniui toje srityje neblogai sekasi (juk jis buvo ir to nelaimingo laikraštuko 
dailininkas), pasiūlė lagerio draugams talkinti rašant laiškus. Ornamentai, gėlytės, 
angelai ir kitos miniatiūros nuo tol puošė kiekvieną iš čia artimiesiems išsiunčiamą 
laišką. Toji „grafika“ nelaimėliams, o ir jų šeimų nariams gerokai pataisydavo 
nuotaiką, o V. Rimkui tapo galimybe nors kažkiek tobulinti ranką, be to, už tai 
kartais gaudavo ir papildomą duonos kąsnį. Už grotų pripažinto dailininko paslaugų 
netrukus prireikė ir lagerio valdžiai – trafaretiniams ornamentams, plakatams, 
žinomų dailininkų darbų kopijoms, administracijos artimųjų portretams. Moralinio 
pasitenkinimo nebuvo, tačiau tai vis geriau nei dirbti lagerininkams įprastus darbus. 
Tiesa, ir prie jų, pačių įvairiausių ir labai nelengvų, vis tekdavo grįžti, nes lagerių 
adresai ir įpročiai juose vis keitėsi. Gražiausi prisiminimai – iš Malinovkos lagerio, 
kur kalėjo žymus latvių dailininkas Pavils Glaudans. Šis tapytojas, per stebėtinai 
trumpą laiką sukurdavęs portretą, daug ko išmokė.

Lagerinė dailės akademija buvo naudinga visapusiškai. Ji pagilino tai, ką 
gimnazijoje pavyko pajusti plačiai pripažinto pedagogo Gerardo Bagdonavičiaus 
pamokose, o dar anksčiau, vaikystėje, iš tėvo draugo dailininko Teofilio Petraičio 
pirmos pažinties su piešimu ir akvarele. Be to, ilgainiui, kai vėl atsidūrė tremtyje, 
nebereikėjo eiti į miško darbus.

*
Toji patirtis pravertė ir sugrįžus į Lietuvą.
Per didelius vargus įsikūrus Šiauliuose, aštuonerius metus darbavosi autoūkyje. 

Oficialiai – šaltkalviu, o iš tikrųjų užsiėmė autobusų ir taksi automobilių 
perdažymu. Pulvelizatorių į dailininko teptuką pakeisdavo tik prieš valstybines 
šventes – kad nupieštų vieną kitą plakatą ar tuometinį didžiosios šalies vadą. 
Jam teko apipavidalinti ir įmonės sienlaikraščius bei taisyti autobusų stotelių 
tvarkaraščius. Šis darbas davė duonos, tačiau moralinį pasitenkinimą teikė nebent 
darbininko savimonė. Šoferiai jį gerbė, vertino. Tarp jų buvo iki pat 1966-ųjų, 
kol po šešerių metų važinėjimo į sesijas Leningrado Iljos Repino dailės institute 
parsivežė meno istoriko diplomą. Ir ne bet kokį – raudoną (tiems, kurie negyveno 
sovietmečiu, paaiškinu – tai diplomas su pagyrimu). Matyt, geras buvo darbininkas, 
jei tuometinis įmonės vadovas nenorėjo atleisti iš darbo. Tiesa, jo intencijos buvo 
nelabai gražios: atseit, mes mokėjom už tavo neakivaizdines studijas, taigi esi 
įsipareigojęs.

O smagiausias tų die-
nų prisiminimas susijęs su 
vienu to autoūkio vairuo-
toju, sutiktu praėjus ke-
leriems metams, tuomet, 
kai V. Rimkus jau buvo 
pedagoginio instituto do-
centas. Jis paprašė perda-
žyti apgadintą automobilį.

*
Tačiau dar sugrįžkim 

atgal. Kaip pavyko bu-
vusiam mirtininkui tapti 
studentu?

– Kaip jau šiais laikais 
išaiškėjo, ne vienas te-
nykštis profesorius buvo 
represuotas. Tai taip pat 
turėjo įtakos.

– Tai gal savo praei-
ties net nenurodėt?

– Kukliai, kiek tai 
buvo įmanoma. Ne per 
daug... Be to, ir tarp sto-
jančiųjų iš Rusijos buvo 
su panašiom istorijom. 
Niekas per daug nekreipė 
dėmesio.

Lietuvoje buvo kiek kitaip. Pradėjus dirbti pedagoginiame institute, iškart lyg 
ir nepajuto, kad turėtų būti atsargesnis pasakodamas, teigdamas, išsakydamas savo 
nuomonę, tačiau po komandiruotės Mongolijon tapo aišku, jog praeitis niekur ne-
dingo. „Čia buvo iš saugumo. Teiravosi, ką Rimkus šneka“, - nutaikiusi akimirką, 
kai nieko šalia nebuvo, pasakė fakulteto sekretorė. 

Pirmąją – mokslų kandidato – disertaciją gynė Leningrade. Jau išsiuntinėti 
referatai, paskirta gynimo data ir staiga iškviečiamas pas prorektorių. Keista buvo 
situacija. Kokią valandą priešais sėdintis profesorius pratylėjo, vis pasklaidydamas 
kažkokius popierius. Nors ką nors pasakytų. Nė žodžio. Žvilgteri į jį, tarsi jo 
nematydamas, o gal priešingai – tarsi kiaurai permatytų, vėl – į popieriukus ant 
stalo. Kol galų gale ištarė: „Nu i čiort s nimi, budiem zaščiščiatsa“1*. Pasirodo, 
skundas iš Šiaulių atlėkęs. Juodas skundas.
1* Na ir velniai jų nematė, ginsime (rus.).

Visa Rimkų šeima tremtyje. Irkutsko sritis, Alzamajaus rajonas, 
1950 m. birželio 15 d.
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Berods, dutūkstantaisiais Šiaulių parodų rūmuose pusiau juokais surengė 
parodėlę „Žmogus ir popieriukai“. Tai padaryti paskatino ne tik liūdni Sibiro 
prisiminimai, bet ir jau Nepriklausomybės metais patirti įvairūs nesmagumai – 
iš pradžių čia, Lietuvoje, reabilitacijos negavo, nes teistas kitur ir lietuviškuose 
archyvuose nieko apie jį nėra. Tarsi neegzistuotų. Kai reabilitacija atėjo iš Maskvos, 
ir Vilnius patvirtino. Parodos leitmotyvas – ir mūsų dienom be popierių žmogaus 
nėra – sulaukė nemažo dėmesio.

Ne, joje nebuvo skundų, kurie nemažai kraujo sugadino, kopijų, nors tokią 
lektūrą viešai paskelbti ir labai praverstų. V. Rimkus nekerštingas, todėl jei tokie 
popieriai ir atsirastų (iš Šiaulių sovietinio saugumo kažkur dingo visos bylos), 
jie liktų tik profesoriaus asmeniniame archyve, ir tai dar viena graži šio žmogaus 
savybė.

*
Atsitiktinumai – likimo dovana. V. Rimkaus gyvenimo kelyje jų būta ne vieno. 

Pažintis su skulptoriumi Aloyzu Toleikiu ir tapytoju Vitoliu Trušiu – Vilniaus 
dailės instituto auklėtiniais, tik ką paskirtais į Šiaulių pedagoginį institutą, nulėmė 
svarbiausia. Baigusio studijas menotyrininko kratėsi ir „Aušros“ muziejus, ir 
Kultūros ministerija, atseit, mums tokių specialistų nereikia, tačiau darbo pagal 
specialybę ieškantis V. Rimkus tokius atsakymus suprato kiek kitaip: trukdo 
nešvari biografija. O naujiesiems pažįstamiems svarbiausia buvo tai, kad jis baigęs 

prestižinę aukštąją mokyklą, todėl ne tik kvietė dirbti į institutą, bet ir pažadėjo jo 
kandidatūrą paremti konkurso metu. 

Taip prasidėjo kelias, kurį V. Rimkus nuėjo nuo asistento iki habilituoto daktaro.

*
Įdomus daug metų meno istoriją dėsčiusio V. Rimkaus prisipažinimas, požiūris 

į savo ilgametę veiklą:
– Darbas su studentais – abipusis mokymasis: ne tik studentai mokomi, bet ir 

pats dėstytojas sužino vis kažką naujo.
Profesoriaus akyse buvo kuriamos naujós specialybės – piešimo ir darbų 

mokytojų – programos, principai. Vėliau atsirado menų fakultetas. Kad dailė ir 
menai taptų bendros humanitarinių mokslų sistemos dalimi, kad Šiauliai taptų 
pirmuoju regioniniu dailės centru Lietuvoje, nueitas netrumpas, daug pastangų 
pareikalavęs kelias. Čia nemaži ir profesoriaus V. Rimkaus nuopelnai. 

Žinoma, ne visi buvę studentai tapo dailininkais ir kūrybinių organizacijų nariais, 
tačiau tokių gana daug. Profesorius domisi jų likimais, su daugeliu palaiko ryšius. Tarp 
buvusių auklėtinių jau nemažai ir dėstytojų, tai – profesorius Vaidotas Janulis, docentai 
Petras Rakštikas, Vidmantas Zarėka, Boneventūras Šaltis, Arūnas Uogintas ir kt.

Jaunavedžiai 
Česlova ir Vytenis. 

1963 m.
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Profesoriui V. Rimkui visada buvo svarbu, kad Šiaulių universitetas atsikratytų 
kai kurių nepilnavertiškumo bruožų. Jo rūpesčiu į mokymo ir kūrybos procesą 
nemažą indėlį įnešė ne vienas žinomas Lietuvos mokslininkas ir menininkas. O 
tai, kad šiauliškis profesorius yra doktorantūros komitetų narys visuose Lietuvos 
universitetuose, Dailės akademijoje, Meno ir kultūros institute, taipogi daug 
pasako. Kaip ir už ypatingus nuopelnus įteiktos premijos – Lietuvos meno kūrėjų 
asociacijos, Stasio Šalkauskio, Jono Basanavičiaus, Kultūros ministerijos.

Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 1995 m. rugsėjo 21 d. priimdamas S. 
Šalkauskio premiją, profesorius, be kita ko, pažymėjo: „Esu įsitikinęs, kad 
tik savąja kultūra mes galime išlaikyti savo identitetą, būti savitais Europoje ir 
pasaulio panoramoje. Mūsų kalba, literatūra, dailė, muzika, liaudies menas ir 
profesionalioji kūryba, galų gale švietimas ir mokslas – štai tos sritys ir gairės, 
kurioms turime atiduoti visas savo jėgas. Kad kūryba turi didžiulę galią, įrodė tie 
nelaisvės metai, kai lietuviškas žodis ir meno kūrinys buvo tarsi pamato plyta, 
statant pasipriešinimą. Tuo mes liudijome ir tebeliudijame pasauliui, kad esame, 
kad galime ir privalome būti“.

V. Rimkus – ir apie pusšimčio įvairių knygų ir brošiūrų autorius. Pagrindinė 
tematika – dailė, dailininkai, parodos, kūriniai, istorinė raida, primiršti menininkai, 
kultūros faktai. Net ir apie save rašydamas (kaip Šiaulių miesto Garbės piliečiui 
skirtoje knygoje) nekalba tik apie save, – spektras platus, šalia – daugybė 
asmenybių, apie kurias jam visų pirma norisi papasakoti. 

*
Įsiminė ginčas šiaulietiškoje kompanijoje apie dailės meno ir kultūros situaciją 

Šiauliuose ir Lietuvoje. V. Rimkus sakė, jog labai daug kas priklauso nuo kiekvieno 
iš mūsų. Didelę reikšmę turi auklėjimo dalykai, nes savaime niekas neatsiranda, 
meilę menui, kultūrai reikia puoselėti.

Atskiras dėmesys buvo skirtas parodoms.
– Esu daug kritiškų žodžių pasakęs apie Šiuolaikinio meno centrą, – kalbėjo 

profesorius. – Bet aš ne prieš šiuolaikinį meną, prieš jo įvairiausias formas. Ne. Jis 
turi teisę gyvuoti. Aš prieš monopolizaciją, prieš tai, kad ŠMC galėtų atstovauti tik 
vieną grupę.

Atkreipęs dėmesį, kad pasaulyje vėl po truputį atsigręžiama į klasikinį meną, 
profesorius nutarė paegzaminuoti įvairių sričių bičiulius:

– O jūs dabar pasakykit, kas yra konceptualus menas.
Geriausiai iš situacijos išsisuko senas architektas, prisiminęs, ką studijų metais 

ne kartą girdėjo iš savųjų profesorių: „Išmokite dirbti pagal klasikinį stilių. O kai 
baigsit mokslus, galėsit ką tik norit daryt“. 

V. Rimkus, pratęsdamas šneką apie žmonių reakciją į meną, koncepciją-idėją, 
kurią reikia apvilkti kažkokia forma, papasakojo anekdotą. Žmogui gimė idėja 
auginti viščiukus. Jiems pradėjus sirgti, eina pas kaimyną, turintį daug konceptualių 
idėjų. Šis patarė patalpoje, kurioje auga margaplunksniai, kreida ant sienos nubrėžti 
trikampį. Kai nepadėjo šis patarimas, ilgokai galvojęs kaimynas pasiūlė tą trikampį 
įrėminti kvadratu. Na, o bevykdant trečiąjį pasiūlymą, t. y. jau turimus ženklus 
apibrėžiant saulės ženklu – apskritimu, nudvėsė paskutinis viščiukas. „Paskutinis? 
Kaip gaila. O aš dar tiek idėjų turėjau“, – apgailestavo kaimynas.

– Su idėjom, su konceptualumais kartais taip būna, – pusiau rimtai, pusiau juokais 
reziumavo V. Rimkus. Ir jau visai rimtai: – O apskritai meno pasaulyje yra tiek formų 
ir žanrų ir vis naujų atsiranda, kad niekas negali pasakyt, kas bus dar po kokio amžiaus.

*
Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininką Hubertą Smilgį ir V. Rimkų sieja 

beveik trijų dešimtmečių pažintis. Ji įdomi keliais aspektais – bendrauta ne tik 
tada, kai viskas gerai, bet ir kai tuomet dar mažai kam žinomam kultūros žmogui 
prireikė skubios realios pagalbos. 

Devintojo dešimtmečio pabaigoje H. Smilgys dirbo Kelmės rajono kultūros 
skyriaus vedėju. Tuomet atidarytuose rajono kultūros rūmuose, vienuose gražiausių 
Lietuvoje, labai dėkingoje erdvėje – didžiuliame vestibiulyje – pastoviai buvo 
rengiamos dailininkų parodos, kuriose dominavo artimiausi kaimynai šiauliečiai. 
Kelmėje nuolat  vyko ir liaudies meno šventės, rajone – daug talentingų 
tautodailininkų. Didžiausiu talkininku ir patarėju buvo menotyrininkas V. Rimkus, 
kuris savo apibendrinimais labai gražiai aprėpdavo ir profesionaliąją dailę, ir 
liaudies meną.

Pirmieji metai Šiaulių pedagoginiame institute. 

LEONAS  PELECKIS-KAKTAVIČIUS LAIMĖS KŪDIKIS. KAIP MIRTININKAS TAPO PROFESORIUM
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Kai reikėjo eksperto dėl Kražių kolegijos, Tytuvėnų ansamblio, paminklo 
Pašiaušėje ateities, o ir pačios Kelmės sutvarkymo, visų pirma buvo kviečiamas į 
pagalbą V. Rimkus, kuris ne tik neatsisakydavo atvykti, bet ir atsiveždavo su savim 
dizainerį Vilių Puroną, dailininką Antaną Visocką – panašaus sukirpimo žmones, 
kurie ne tik žino, kaip ir ką daryti, bet ir yra iš tų, kurie neklausia, o kiek man už 
tai mokėsi. 

Atgimimo metais H. Smilgys įsivėlė į aktyvią politinę kovą. Pralaimėjus vietinių 
tarybų rinkimus, atsirado norinčių pamokyti aktyvųjį kultūrininką – prasidėjo 
tikrinimai, vieną komisiją keitė kita. Niekas nieko blogo nerado. Netikėtai buvo 
prikibta prie didžiulio kultūros rūmų vestibiulyje kabojusio pano – tikrintojams 
pasirodė, jog popieriuose padidinta jo kvadratūra.

Nors ir buvo labai nepatogu, H. Smilgys nuvažiavo į Šiaulius ir paprašė V. 
Rimkaus būti nepriklausomu ekspertu. Menotyrininkas susitiko su pano autoriais. 
Paaiškėjo, jog dalį to meno kūrinio rajono vadovo nurodymu dailininkai buvo 
pridengę medžiu, kad aukštų teatrinių kėdžių atkaltės jo negadintų.

– Jau tada būsimasis profesorius pasižymėjo labai didele tolerancija, įžvalgom, 
geranoriškumu, – pasakojo H. Smilgys.

O kai Hubertą Lietuvos kultūros fondo prezidiumas paskyrė į Šiaulius fondo 
referentu-įgaliotiniu, kabineto dar nebuvo. Beveik komiška situacija: sėdi H. Smilgys 
centrinėje miesto aikštėje ant suolelio po riešutmedžiu, pro šalį ėjęs V. Rimkus 
stabteli ir klausia: „Ką čia veiki?“ „Čia mano kabinetas“, – atsako Hubertas. „Oje...“ 
– nusistebi. „Gerai, profesoriau, kad einat pro mano darbovietę. Gal sutiktumėt būti 
tarybos nariu? Skyrių kuriu“.

V. Rimkaus dėka LKF Šiaulių krašto skyrius netrukus įsikūrė Aušros alėjoje 15.
Per tuos porą dešimtmečių kartu daug veikta ir nuveikta. V. Rimkus – vienas 

aktyviausių tarybos narių. Kokių tik klausimų, temų ir problemų nebūta: paminklų 
griovimai ir statymai, Chaimo Frenkelio rūmų ir Pakruojo dvaro likimas, Saulės 
mūšio memorialas, Karalienės Mortos premija, Kryžių kalnas ir t. t., ir pan.

H. Smilgys prisimena ir apibendrina:
– Profesorius visada išsiskyrė ir išsiskiria subalansuotumu. Net griaunant 

sovietinio kario paminklą ir Salduvės monumentą sakė: „Neskubėkim, apsvarstykim 
dar kartą“. Ir dar kas svarbu: jis niekada niekam nepataikauja, visada turi savo 
nuomonę. Neteko susidurti su situacija, kad bandytų įsiteikti vienai ar kitai politinei 
jėgai. Buvo kategoriškas dėl Frenkelio rūmų atidavimo verslininkams. Prieš 
priimant sprendimą vienu ar kitu klausimu Rimkaus žodis visada labai svarus, nes 
profesorius savo nuomonę išsako labai motyvuotai ir dažniausiai pažvelgia kitu 
aspektu, kurio mes savo karštom galvom, strimgalviais lėkdami į vieną ar kitą 
pusę, kartais ir nepamatom. Užtat Rimkus visada lieka savotiška atsvara. Nemažiau 
svarbus mums ir kaip „Saulės deltos“ leidyklos konsultantas menotyros klausimais 
ir šiaip kaip išmintingas žmogus, turintis didelę gyvenimišką patirtį. Tai – labai 
stipri asmenybė, plačiašakė, daugiabriaunė.

(Vienas rimtas priekaištas profesoriui vis dėlto yra: kai buvo kuriamas paminklas 
Motinų Motinai Stanislavai Jakševičiūtei-Venclauskienei, jis neapgynė iniciatorių 
idėjos, nors tokią galimybę tikrai turėjo).

*
Nelengva būtų suskaičiuoti visas sąjungas, draugijas, klubus ir t. t., su kurių 

veikla daugiau ar mažiau susijęs profesorius V. Rimkus. Paminėsiu tik vieną, 
kuri, man regis, šito labiausiai verta – Šiaulių masonų ložę „Mėlynoji rožė“. 
Joje – nedidelis būrelis miesto inteligentų, kurių susitikimuose aptariamos teatrų, 
parodų, literatūros naujienos, nereti pokalbiai apie poeziją, politiką, o kartais ir 
kulinariją. Kad Atgimimo metais vis dažniau vienoje kavinukėje pietų metu 
šalia susėsdavo keli intelektualai – lagerius praėjęs teatro dailininkas, grožinės 
literatūros vertėjas rezistentas, žurnalistas-karikatūristas ir kt., negalėjo nepastebėti 
visus juos pažįstantis V. Rimkus. Vieno pokalbio metu profesorius lyg ir juokais 
pasakė, jog juos būtų galima pavadinti masonais, nes neabejotinai yra laisvi ir 
niekam nepaklūstantys. Taip gimė tos įdomios kompanijos vardas. Nors toji 
ložė ir žaidybinio pobūdžio, bet, anot V. Rimkaus, kartu yra ir savotiška miesto 
intelektualinio gyvenimo apraiška.

Na, o patį profesorių V. Rimkų neabejotinai galime tituluoti to gyvenimo viena 
ryškiausių asmenybių.

                                                   Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

Profesorius Vytenis Rimkus dažnas svečias savojoje – Šiaulių Juliaus Janonio – gimnazijoje. 
2014 m. gegužės 15 d. 
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atsisveikindami ir žodžiu, ir raštu dėkojo rūtiečiams ir „Rūtos“ direktoriui Algirdui Gluodui 
už tai, kad įmonė remia „Varpų“ leidybą, pasidžiaugė, kad šimtmetį pažymėjusi bendrovė 
ir jaunatviška, ir moderni, ir perspektyvi. Garbės svečių knygoje liko toks įrašas: „Sužavėti 
saldžios svajonės įsikūnijimo „Rūtos“ fabrike. Gražu, kad tęsiamos garbingos fabriko 
tradicijos. Esame labai dėkingi už literatūrinio almanacho „Varpai“ ilgametį mecenavimą. 
Tikime būsimo bendradarbiavimo sėkme – tai itin svarbu Lietuvos kultūriniam gyvenimui, 
lietuvių literatūros perspektyvai. Romas Gudaitis“; „Tegyvuoja „Varpai“ ir juos gražiai remianti 
„Rūta“. Vacys Bagdonavičius“.

J. Janonio gimnazijoje rašytojo ir filosofo gausi auditorija klausėsi visiškoje tyloje. Pataikyta 
į dešimtuką: svečiai kalbėjo apie masinę, komercinę kultūrą, žalojančią likimus, apie dide-
lius pavojus, tykojančius interneto socialiniuose tinkluose, ragino neužkibti ant fejerverkų, 
nepavydėti tiems, kurie tampa „žvaigždėmis“, siūlė remtis tautos nacionaline kultūra, gyrė 
„Varpų“ almanachą, pranašavo jam didelę ateitį..

– Man teko laimė prisidėti prie valstybės atkūrimo. Jūsų uždavinys ateityje – tobulinti savo 
valstybę, – sakė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras R. Gudaitis.

Prisiminęs seniai toje gimnazijoje prabėgusius vienerius mokslo metus, V. Bagdonavičius 
kalbėjo: „Daugelis šios mokyklos mokytojų prilygo universiteto profesoriams“. Jis papasakojo, 
kodėl sudomino Vydūnas, kuriam paskyrė daug gyvenimo metų: „Toji asmenybė dar ano 
šimtmečio pradžioje stengėsi parodyti, kur tauta turi eiti, tvirtino, jog ji turi būti viena 
ryškiausių pasaulyje“. Pažymėjęs, kad Vydūno kūryba ir gyvenimas padėjo sovietmečiu 
netapti anos epochos apologetu, išsiugdyti tikrąsias vertybes, gimnazistams linkėjo visada 
išlikti optimistais ir susikurti tokį vertybinį klodą, kuris jokiomis aplinkybėmis neleis pražūti.

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius, pristatydamas „Varpų“ lau-
reatus, juos vadino rugsėjo svečiais, pažymėjo, kad jau lygiai dešimt metų, kai ant teismo 
rūmų sienos atidengta memorialinė lenta, skelbianti, jog Tyzenhauzo laikus menantys rūmai 
turi ir literatūrinę praeitį, dabar kasmet čia vis sulaukiama rašytojų, ir tie rudens literatūros 

KRONIKA

NUOTRAUKOSE: susitikimų su Romu Gudaičiu ir Vaclovu Bagdonavičiumi akimirkos „Rū-
toje“, Apygardos teisme.

GREIMAS ARTI IR TOLI
Taip pavadintą profesoriaus Karolio Rimtauto 

Kašponio knygą pernai išleido leidykla „Naujasis 
lankas“ (Kaunas). Ji turi ir antrąjį vardą – „Grei-
mas Close and Far“, yra prancūziškas tekstas. 

Knygos autorius pratarmėje, be kita ko, 
rašo: „Įžymaus mokslininko gyvenimo ir darbų 
kelyje svarbiausią vaidmenį suvaidino prancūzų 
kultūra su savo pasaulinę šlovę pelniusiu mokslu, 
literatūra, menu, ji daugiausia nulėmė reikšmingus 
mokslinės veiklos rezultatus. Tačiau gyvenimo 
periodas Lietuvoje irgi buvo svarbus. Mąstydamas 
apie lietuviškąjį ir vakarietiškąjį-prancūziškąjį 
gyvenimo laikotarpius, A. J. Greimas supranta 
tai kaip dviejų kultūrinių pasaulių sugyvenimą. 
Todėl mums tampa svarbiais visi jo gyvenimo 
laikotarpiai, kurie vienas kitą papildo, praturtina“.

Muzikos profesorius daug metų domisi vieno 
iš semiotikos kūrėjo, įžymaus kalbininko, lietuvių 
mitologijos tyrinėtojo, vieno žinomiausių lietuvių 
tarptautiniame mokslo pasaulyje profesoriaus 
Algirdo Juliaus Greimo gyvenimu. Tai žinodamas 

Tarptautinės semiotikos studijų asociacijos prezidentas prof. Eero Tarasti pasiūlė jam parengti 
darbą apie A. J. Greimo gyvenimo periodą Lietuvoje. Rengdamas jį, K. R. Kašponis analizavo 
būsimojo mokslininko vaikystės laikotarpį Kupiškyje, taip pat mokslo metus prestižinėse 
Šiaulių ir Marijampolės gimnazijose, studijas Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Iš pradžių 
pasirinko ekspozicijos, turinčios ir stendinio pranešimo požymių, formą. Daug naudos davė 
paties A. J. Greimo pasisakymai apie savo vaikystę, valstybiniai ir asmeniniai archyvai, to 
meto spauda, jį pažinojusiųjų duomenys. K. R. Kašponio parengta paroda eksponuota ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje – Prancūzijoje, Suomijoje, net Kinijoje. 

K. R. Kašponio ir bendraminčių rūpesčiu A. J. Greimo vardas įamžintas atminimo lentose 
Kupiškyje, Marijampolėje, Kunigiškiuose (Anykščių r.), Šiauliuose ir Prienuose. 

Gausiai iliustruotoje knygoje „Greimas arti ir toli“ – intelektualiųjų ir estetinių ženklų 
genezė žymiojo mokslininko biografijoje, chronologinis jo vardo įamžinimo darbų aprašas, 
spaudos atsiliepimai ir kt.

RUGSĖJO SVEČIAI 
JUBILIEJAUS IŠVAKARĖSE

2014 m. rugsėjo 25 d. Šiauliuose viešėjo literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai – prozininkas, 
eseistas Romas Gudaitis ir filosofas prof. dr. Vaclovas Bagdonavičius. Literatūrinės „Varpų“ 
valandos surengtos UAB „Rūta“, Juliaus Janonio gimnazijoje, Apygardos teisme.

Svečiai buvo sužavėti tuo, ką pamatė seniausiame Lietuvoje saldainių fabrike. O 
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vakarai teisėjams, teismo darbuotojams yra didelė atgaiva. Vakaro metu R. Gudaitis kalbėjo 
apie gyvenimą ir kūrybą, savo kelyje sutiktus garbingus teisininkus, perskaitė porą ištraukų 
iš būsimų knygų. Profesorius V. Bagdonavičius pasakojo apie pažintį su Vydūno krikštadukre 
advokate Gražbyle Venclauskaite, Vydūno ir Platono reikšmę žmogaus tobulėjimui, beveik 
poros dešimtmečių patirtį vadovaujant Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutui. 

Šie susitikimai surengti „Varpų“ jubiliejaus išvakarėse – prieš 25 metus (1989 m. spalio 16 d.) 
įregistruota „Varpų“ redakcija, po 45 metų pertraukos atnaujinusi literatūros almanacho leidybą.

                                                                                                  Silvija PELECKIENĖ

2014 m. birželio 20–29 d. Vilniuje, galerijoje „Kalnas“ vyko tarptautinis meno festivalis „ANIMA 
MUNDI“. Festivalio spiritus movens ir koordinatorė – šiaulietė dailininkė Zita Vilutytė. Festivalio 
temos: harmonija Žemėje, smurto atsisakymas, sugyvenimas priimant kultūrų skirtingumą; 
konfliktų sprendimas ir ekspresijos laisvė. Tarptautinė vertinimo komisija  (Elmira Shokr Pour iš 
Irano, Isao Tomoda iš Japonijos, dr. Ohioma Pogoson iš Nigerijos ir Piotras Kostinas iš Lietuvos) iš 
daugiau kaip 120 festivaliui pateiktų darbų atrinko 25. Įteikti 3 prizai: pagrindinis metų menininkės 
titulas atiteko dailininkei iš Prancūzijos ir Danijos Soli Madsen,  antrasis – tapytojui ir fotografui 
šiauliečiui Sauliui Jankauskui, trečiasis – dailininkui grafikui iš Indonezijos Rudy Murdock. 

Ferstivalyje dalyvavo ir darbus eksponavo 25 menininkai iš 11 šalių: Indonezijos, Nigerijos, 
Japonijos, Irano, Prancūzijos, Danijos, Švedijos, Gruzijos, JAV, Rusijos, Lietuvos. Turkijos ir  Kipro  
menininkams, deja, nepavyko atvykti. Kai kurie užsienio menininkai (Debronzes, R. Murdock, 
E. Shokr Pour, S. Madsen) festivalyje dalyvavo antrąjį kartą (pirmasis 2013 m. vyko Pakruojyje).

Festivalio metu vyko kūrybinės dirbtuvės, buvo skaitomos paskaitos. Vienas festivalio tikslų 
– edukacinis: kūrybines dirbtuves „Meilė ir taika“ vedė E. Shokr Pour ir I. Tomoda, per jas 
visi dalyviai ir svečiai galėjo kartu tapyti akrilu. Kent Wehlbeck (Švedija) mokė, kaip kurti 
įvairiaspalvius šilko atspaudus. 

Aleko Lomadze (Gruzija) pristatė kūrybines dirbtuves „Kas mes šiandien“, kviesdamas tapyti ant 

didelio formato drobės, Vakhtangas Janiashvilis (Gruzija) – kūrybines dirbtuves „Emalės tapyba“ 
ir „Senovinė tapybos technika“, S. Madsen – kūrybines dirbtuves „Rojaus Lawaetz’o modulinė 
trikampių sistema“, Irina Kostina – kūrybines dirbtuves „Spalviniai šachmatai“, o litvakų kilmės  
tapytojas Stanas Litz’as iš JAV mokė piešti ir tapyti portretą. 

 Daugybės sričių menininkė  Z. Vilutytė skaitė paskaitą „Kultūriškai modifikuotos smegenys 
daugiakultūriniame pasaulyje“, dailininkė, dailės mokytoja ir galerininkė S. Madsen –  „Ar mums 
reikia meno? Ar menas yra vartojamas“, dailės istorijos dėstytojas dr. Ellis Oyekola (Nigerija) – 
„Afrikos menas ir dvasingumas“, K. Wahlbeck – „Harmonija žemėje“. Dailininkės, rašytojos E. 
Shokr Pour paskaitos tema buvo „Artimųjų Rytų efektas. Meno psichologija kuriant gyvenimo 
pusiausvyrą“. S. Litz’as kalbėjo apie universalią meno kalbą, meną, jungiantį įvairias kultūras. Anna 
Talanova, literatūros profesorė iš Nižnij Novgorodo universiteto, pristatė paskaitą „Menininko 
portretas ir menas pasaulinės literatūros kontekste (interpretacijos transformacija)“.

Festivalio metu eksponuoti įvairiomis technikomis sukurti 20 dalyvių darbai: tapyba, 
fotografija, grafika, emalės technika. Ekspocizijos autoriai: Dadang Pribadi,  Debronzes,  R. 
Murdock,  Rayo Denanda,  Saulius Kruopis,  S. Jankauskas,  Edmundas Birgėla,  E. Oyekola,  S. 
Madsen, K. Wahlbeck, A. Lomadze, I. Tomoda, E. Shokr Pour, P. Kostinas, V. Janiashvili, Badri 
Mikatadze, Giedrius Bagdonas, Skaidrė Butnoriūtė, Z. Vilutytė, S. Litz. 

Eksponuoti ir festivalio dalyvių, ir svečių darbai. Buvo ir bendrų temų: poezijos, holistinės 
vienumos idėjos. Darbai labai įvairūs – ir tematika, ir technikomis. Vieni – tamsesni, kiti 
šviesesni, nuo poetinių poteksčių iki ironijos. Festivalyje dalyvavo plataus profilio menininkai, 
atstovaujantys kelioms meno sritims. 

Festivalyje dalyvavusius menininkus iš Indonezijos jungia Debronzes sukurta neformali 
menininkų bendruomenė Semarange „Outsiders!ink“.

Debronzes atstovauja, kaip ir pats įvardija, „iliuzijos – vaizduotės – bjaurasties“ (phantasm-
imaginary-disfigurement) estetikos krypčiai. Jis kuria piešinius, grafikos darbus, skulptūras, 
taip pat taikomojo pobūdžio darbus (viršelius) muzikos grupėms. Grafiškuose, itin preciziškai 
atliktuose darbuose skleidžiasi siurrealistinė vaizduotė, atsiveria gausybė kultūros simbolių. 
Eksponuoti grafiški, sukurti pieštukais darbai. Kompozicijos centruotos, sulydytos iš daugybės 
simbolių, detalių, iš vienų formų gimsta kitos. Kaip teigia pats menininkas, jam įtaką darė Derekas 
Riggsas, Danas Seagrave’as, M.C Escheris, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albrechtas Dureris, 
Salvadoras Dali, Ernstas Fuchsas, Krisas Kuksis, Borisas Vallejo, Frankas Frazetta, Radenas 
Saleh.  Pvz., piešinys „Savanaudiška poza“ (Selfist Pose) yra skirtas dailininkui Ernstui Fuchsui 
(konkrečiau – kūriniui „Anti-Laokoonas“ (Anti-Laocoon, 1965), iš tiesų siurreliastine stilistika, 
atlikimo precizika šie darbai artimi.  

Dizainerio, muzikanto, dailininko R. Murdock darbai išsiskira plakatiškumu. Eksponuoti 
ir ekspresyvūs portretai („Mergaitės galva“ (Head of girl), ir abstraktaus pobūdžio, socialinių 
poteksčių turintys darbai, daugiausia atlikti akrilu. Tai – socialinių, ekologinių temų refleksijos 
(„Utopija“ (Utopia), „Ateities atradimas“ (Discover the future)). 

Itin dekoratyviuose dailininko, grafikos dizainerio R. Denanda (Godzillarge) darbuose – gyvūnų 
formos, religiniai simboliai, persipinantys su tamsiąja žmogaus puse. Parodoje eksponuotuose 
skaitmeniniuose darbuose – stilizuotos dekoratyvios pelėdos, perteikiančios turtingą Rytų 
simboliką: „Pelėda Gumunganas“ (Owl Gumungan), „Pelėda Mandala“ (Owl Mandala), kt.  

Eksponuoti ir savamokslio fotografo D. Pribadi fotografijos, atspindinčios Indonezijos 
žmonių kasdienybę. 

Unikalios menininkės E. Shokr Pour darbuose – paveiksluose, atliktuose akrilo technika, – 
poetiška moteriškumo raiška, perteikiama per gamtos simbolius, moters ir paukščio paralelę. 
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BUVIMO SPINDULIAI        
Tai – išskirtinė knyga: literatūros tyrinėtojas, Šiaulių universiteto profesorius emeritas Bronius 

Prėskienis parengė ir išleido mirusios žmonos atminimui skirtą leidinį „Eleonoros Eglės Buivy-
daitės-Prėskienienės buvimo spinduliai“ (Šiauliai: „Šiaurės Lietuva“, 2014). Ir knygos herojė, ir jos 
sudarytojas – „Varpų“ autoriai.

726 puslapių leidinyje – įvairiapusiškas ilgametės Šiaulių aukštosios mokyklos docentės, va-
dovėlių ir mokymo priemonių autorės, lietuvių kalbos metodikos specialistės, poetės, Šatrijos Ra-
ganos idėjų puoselėtojos ir tęsėjos portretas.

Čia spausdinama jos kūryba (poezija, publicistika, tapybos kūrinių reprodukcijos), dieno-
raščių ištraukos, įdomiausi laiškai arba jų ištraukos (kurso draugės Janinos Degutytės, rašytojo 
Jono Mačiukevičiaus, dailininkų Marijos Cvirkienės, Žibunto Mikšio ir kt.). Didžiausią knygos 
dalį užima atsiminimai. Tarp daugiau kaip šimto (!) autorių – buvę kolegos, studentai, draugai, 
bičiuliai. Juos perskaičius akivaizdu, kad šalia mūsų gyveno neeilinė asmenybė. Trys ištraukos: 
„Buvo nelengva studijuoti literatūrą tokiai protingai, subtiliai žodį ir grožį jautusiai merginai (...). 
Aš neabejojau, jog ir ji pati kurs“ (herojės sesuo rašytoja Elena de Strozzi); „Įsižiūrėjusi į dabar jau 
nutolusį šios moters siluetą, matau labai vientisą žmogų... su neįminta paslaptimi“ (prof. Džiuljeta 
Maskuliūnienė); „Dėstytoja norėjo, kad ir mes turėtume gyvenime tokius kelrodžius orientyrus, 
vienas iš kurių – Šatrijos Ragana, kurios gyvenimas mokė mus susitelkti, gyventi turtingą ir inten-
syvų vidinį dvasinį gyvenimą, mokė santūrumo“ (rašytojas Vytautas Kirkutis). 

Knygos herojės gyvenimą plačiai pristato jos vyras ir leidinio sudarytojas. Daug čia jaudinančių 
eilučių, kaip ir šios: „Sakoma, kad artimi žmonės po mirties susitinka. Jei taip būna, tai labai 
norėčiau nors ir trumpam pamatyti Eglę, nuoširdžiai padėkoti už bendrus gražiai nugyventus me-
tus, man suteiktą laimę, atsiprašyti už tai, ką esu padaręs ne taip, ar ne visai taip, ir pasakyti, kad ją 
mylėjau anksčiau, o dabar myliu, ilgiuosi dar labiau“.

2015 m. sausio 27 d. knyga pristatyta Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje.
                                                                                               

Atskleidžiamos įvairios moters būsenos, viltys ir svajonės, dramatiški išgyvenimai. Vyrauja 
vienybę su gamtos pasauliu perteikiantys spalviniai (melsvi, žalsvi) tonai. (Vienas šios autorės 
kūrinys – ketvirtajame viršelyje).

Stilistiškai E. Shokr Pour darbams artimi ir I. Tomoda akrilu tapyti paveikslai. Pavadinimai – 
poetiški („Ramią naktį aš pamačiau mėnulio šviesą“; On a quiet night I saw moon light), subtilių 
tonų darbuose, pirmenančiuose tradicinę japonų tapybą, – moters ir žirgo paralelė.

Iting grafiškos, subtilios, pieštukais atliktos Z. Vilutytės kompozicijos artimos mandaloms, 
perteikiama būties vienovės, harmonijos su gamta, Visata pajauta, pasitelkiamas platus 
daugelio kultūrų estetikos kontekstas („Nauja pradžia“ (New beginning), „Motina Žemė“ 
(Pacha Mama), „Anima mundi“).   

Ekspresionistinės stilistikos ryškiaspalvėse, šviesių tonų dailininkės S. Madsen kompozicijose 
– tapyboje akrilu – šviesioji gyvenimo pusė: abstrahuotos spalvinės dėmės formuoja pačių 
paveikslų erdvę. Tą rodo ir pavadinimai – „Kentėjimas viltyje“ (Suffering in hope), „Nušvitimas“ 
(Enlightement), „Angelas“ (Angel), „Naujųjų judėjimų gimimas“ (The birth of new movements), 
„Eik į žydėjimą“ (Go in a blooming). Dažnas abstrahuotas paukščio, saulės, gėlės motyvas. 

Saviti dailininkų iš Gruzijos darbai. A. Lomadze, Gruzijoje žinomas kaip žymus peizažų, 
natiurmortų tapytojas, savita priemone – dažais iš akmenų – pristatė tapytus karo vaizdus iš 
Abchazijos, V. Janiashvilis –  juvelyriškus, dekoratyvius tapybos, emalės kūrinius, kuriuose 
– ir bibliniai, ir etniniai, ir gamtos motyvai (plg. emalės darbų pavadinimus „Tauro akis“, 
„Gruzinas“, „Adomas ir Ieva“). O B. Mikatadze, kuris vos prieš kelerius metus pradėjo mokytis 
tapyti, darbai realistiški, daugiausia peizažai.

Parodoje eksponuotose dr. E. Oyekol’os nedidelio formato ryškiaspalvėse abstrahuotose, 
geometrinių formų kompozicijose – etninio, Nigerijos genčių meno motyvai. 

Itin giminiški menininkų poros – S. Kruopio ir S. Butnoriūtės – darbai: abstraktūs peizažai, 
šviesios vizijos. Jie abu – Nidos menininkų asociacijos TILTAS nariai.  

Parodoje pristatytos ir S. Jankausko fotografijos, turinčios daugiau socialinį pobūdį, taip pat 
tapybos darbai. Eksponuotos grafiko E. Birgėlos kaligrafinės kompozicijos, G. Bagdono šviesiatonės 
spalvinės abstrakcijos. O I. Kostinos darbai išsiskiria muzikaliomis ekspresionistinėmis spalvinėmis 
kompozijomis. Dera paminėti ir P. Kostino darbus, kuriuos galima priskirti magiškajam realizmui. 
Stilistika, beje, primena ir 16-17 a. tapybą, kur ypatinga svarba tenka šviesai – tarsi šydas, per kurį 
atsiveria vidinė vizijų, meditacijų erdvė (plg. paveikslą „Ryto meditacija. Užupis“).  

Ypatingu ekspresyvumu išsiskiria dailininko S. Litz’o portretai („Yetta“, „Madonna“, „The 
converstation“, „Helen of Troy“). 

Visi parodos autoriai – itin profesionalūs, aukšto meninio lygio dailininkai. Jų darbuose 
atsiskleidė daug stilistinių tendencijų: vieni jų dekoratyvesni, ekspresyvesni, kiti abstraktesni, 
vieni grafiškesni, kiti tapybiškesni. Tačiau visi jie perteikia panašias – pacifistines, socialines, 
holistines (vienybės su Visata, gamta) – idėjas.

Beje, birželio 17 d. Šiaulių kultūros namuose buvo atidaryta tarptautinė kelių šio festivalio 
menininkų – A. Lomadze, Z. Vilutytės, Debronzes, R. Murdock,  S. Jankausko – darbų paroda, 
kuri veikė iki rugsėjo 1 d. O rugpjūčio 8–13 d. Vilniuje, Užupio menų inkubatoriuje veikė 
Debronzes ir R. Murdock darbų paroda „I wish you were here“ („Norėtume, kad būtum čia“). 
Joje eksponuoti viešnagės Lietuvoje metu sukurti  R. Murdock darbai, išsiskyrę žaismingumu, 
spalvų gausa, tapybiškumu, koliažiškomis kompozicijomis. Debronzes kolekcijoje – itin 
preciziški juodai balti, daugiausia pieštuku piešti darbai. Grafikas pristatė ir įspūdingą, Lietuvoje 
kurtą didelės apimties grafikos darbą „Misija“, išsiskiriantį keliasluoksne kompozicija.

                                                                                                                   Milda ALUBAVIČIŪTĖ                                                                                                           

REDAKCIJOS KOLEGIJOS NARIUI – 
ŠVIESUOLIO NOMINACIJA

2015 m. kovo 4 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos konferencijų salėje pagerbtas 
Šiaulių miesto šviesuolis – ilgametis UAB „Rūta“ direktorius, „Varpų“ redakcijos kolegijos narys 
Algirdas Gluodas. Už aukštai vertinamą bendrovės gaminių ir paslaugų kokybę, pagarbų santykį 
su darbuotojais, pagarbą savo valstybei, tvarkingą mokesčių mokėjimą, kultūros ir pilietiškumo 
skatinimą mieste bei šalyje jam įteiktas karališkojo šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbės ženklas.

Atsiimdamas apdovanojimą – skulptoriaus Henriko Orakausko sukurtą sidabru padengtą 
bronzinę skulptūrą – laureatas pažymėjo: „Tai, ką pasiekė įmonė per tuos 21 metus, yra 
bendras viso kolektyvo darbas. Neturiu jokios specialybės, susijusios su maisto gamyba, 
tačiau turiu bendrą nuovoką, supratimą, kokia tai atsakomybė. Pataisyti, ištiesinti net vinį 
galima, o maistas turi būti pagamintas su meile, labai nuoširdžiai, atsakingai“. Jis taip pat 
atkreipė dėmesį, jog visą laiką bendravo ir su kultūros, mokslo žmonėmis, mokslo įstaigomis.

Šviesuoliui skirtoje šventėje koncertavo Lietuvos ir pasaulio fortepijono muzikos legenda prof. Ve-
ronika Vitaitė su dukra, daugelio tarptautinių konkursų laureate prof. Aleksandra Žvirblyte, Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Sofija Jonaitytė, berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ 
(vadovas Remigijus Adomaitis), istorinius šokius atliko „Želmenėliai“ (vadovė Aldona Masėnienė).

                                                                                               Silvija PELECKIENĖ
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