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– Žmonija nesukūrė net ir meno, jį atnešėme mes. Esate nevykėliai, todėl jūsų kūryba juda 

išsigimimo link. 

Tai pagrindinė knygos mintis, ištarta ateivio iš kosmoso Aksominio duobkasio. Iš Visatos išnirę 

ateiviai prikelia Pasvirusio pasaulio veikėjus ir priverčia juos gyventi. Viskas tame pasaulyje 

netikra, suklastota, dirbtina. Netikri veikėjai netikrose situacijose veikia antisiužetiškai, 

chaotiškai, netikslingai. Jie tarsi šešėliai legendinėje Platono aprašytoje oloje: stebime energingas 

pastangas, keistus judesius, beprotiškas pokalbių pynes, siužeto raizgalynes, pamišusius aistros 

šokius ir laukiame, kol veikėjai supras esantys marionetės, todėl neišvengiamai bus atvesti prie 

esminio klausimo: kas yra tikra? 
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PRATARMĖ 

 

Gyvenimo erdvę formuoja akimirkos. Turime daug akimirkų ir visos – ne mūsų. Tai kam 

tada priklauso įvykių erdvė? Šiuo atveju – Aksominiam duobkasiui, ateiviui iš tolimos, 

neagresyvios, bet itin keistos planetos. 

Aksominis duobkasys it visagalis režisierius iš neapčiuopiamų akimirkų audžia lemtingas 

juostas ir džiaugsmu bei kančiomis pagerbia išrinktuosius. Nereikia nusiminti, jei nesutikote 

Aksominio duobkasio – jo sukurtos akimirkos yra bekūnės, bematės, panašios į miražą, trunka 

neilgai ir nepalieka jokio pėdsako. 

Iliuzinė laimės akimirka, tarsi kibirkštis, nepastebimai užgęsta prisiminimų lauže. Belieka 

tik pasiguosti, kad ateivių sukurtos vizijos yra laisvos, nepavaldžios logikai ir tuščios it seni, 

įskilę ąsočiai. Miražas – tai saugūs laiptai į kitą laiko pusę, todėl atsiranda galimybė pakelti 



praeities šydą ir pakviesti skaitytojus į tariamą gimtadienį. Tokiu atveju gyvenimo spektaklis yra 

nepastebima dovana, kurios negalima atsisakyti ar ignoruoti. Skoningai supakuotos ir įtaigiai 

išpakuotos vizijos į gyvenimo sceną plukdo abu upės krantus, pakelia seno rojalio dangtį, 

suranda pamestą Pegaso pasagą, uždega visas visų šviesoforų žaliąsias lemputes. Sankryžose 

sustoja visi automobiliai ir tik tada visu grožiu nušvinta Pasviręs pasaulis. 

Taigi aplink Žemę sukosi nepastebimas, tobulai užmaskuotas erdvėlaivis. Svetimi 

menininkai atvyko iš tolimos galaktikos nekeldami jokio pavojaus Žemės planetai.  

– Prasideda Didysis veiksmas, – tarė Aksominis duobkasys, – aš iš užmaršties prikelsiu 

Pasvirusį pasaulį ir jo veikėjus.  

– Kas tas Pasviręs pasaulis? Paralelinė erdvė, kita nematoma planetos pusė? – pasiteiravo 

Orų spėjikas. 

– Ne, Pasviręs pasaulis – tai unikalus Lietuvos istorinis laikotarpis, prasidėjęs pertvarkos 

metais, kai subyrėjo didžiulė imperija, kai „brandus“ socializmas pavirto laukiniu kapitalizmu, 

kai atsivėrė neribotos „prichvatizacijos“ galimybės, kai antrąjį kvėpavimą pajuto menininkai, 

keistuoliai ir Rytų piligrimai. Atėjo laisvė ir tarsi neribotos materialios bei dvasinės galimybės. 

Tai buvo euforijos, apsvaigimo laikas, kai beveik niekas negalvojo apie pasekmes ir sunkias 

pagirias. Aišku, laimėjo materialistai, ir tik tie, kurie buvo prie valdžios vairo. Paprasti žmonės 

nuskurdo, o veržliausi menininkai prarado svajas. Liko tik vizijos, tolimos ir nepasiekiamos. 

– Pristatykite spektaklio veikėjus, – tarė Legiruotas lunatikas. 

– Visų pirma, Magas – Pasvirusio pasaulio legenda, itin sudėtinga ir prieštaringa 

asmenybė. Jo gyvenimas yra aprašytas R. Kundroto ir A. Lyvos knygose „Pasviręs pasaulis“, „ 

Oro pilis“ ir „Magas“ bei kitose šių autorių knygose, galbūt todėl jo neišvysime scenoje. Taip pat 

nebus ir Staugirdo, aristokrato, Rytų piligrimo, muzikanto. 

– Kodėl? – sunerimo Veidrodinė lapė. 

– Todėl, kad kūrybai reikia daugiau erdvės, nenoriu personažų minios... 

– Niekada neabejojau, kad esate tobulas režisierius. Ar tai viskas, ką mums reikia žinoti? 

– šiek tiek ironiškai pastebėjo Veidrodinė lapė. 

– Tikrai ne, spektaklio pagrindas – tai trys meilės linijos: Gotautė ir Svirbutas, Kunigunda 

ir Dravenis bei Eirimė ir Karminas. 

– Detalizuokite... – sunerimo Legiruotas lunatikas. 



– Manyčiau, tai nebūtina, nes jie visu grožiu atsiskleis mano spektaklyje, taip bus žymiai 

įdomiau...  

– Ir vis dėlto mums bent šiek tiek reikia pažinti artistus, – įsiterpė Oranžinė katė. 

– Gerai, manau, ši informacija nepakenks mano spektakliui. Svajotojas ir poetas Dravenis 

ilgą laiką dirbo Mago banke „Melomanas“ asmens sargybiniu ir viceprezidentu, saugojo ne tik 

Magą, bet ir jo meilužę žurnalistę Gudrę. Atminkite, Dravenis beveik ne žmogus. Kai jį 

Galiganto nurodymu nušovė Laisvūnas, Dravenis nenumirė, bet pavirto Nakties lordu, baltuoju 

vampyru, mintančiu ne krauju, bet blogiečių energija.  

– Nuostabus žmogus, – nudžiugo Veidrodinė lapė, – o kas tas Galigantas? 

– Galigantas – tai tipiškas nevykėlis, nesugebėjęs atsikąsti „prichvatizacijos“ pyrago 

kąsnio, nepadaręs politinės karjeros ir pakilęs tik iki Kultūros ministro referento posto. 

Persunktas maniakinės neapykantos kultūrai, menininkams susidėjo su nusikalstamo pasaulio 

veikėjais, nes troško bet kuria kaina pralobti ir atkeršyti tariamiems priešams, sugriovusiems jo 

karjerą. Yra dar du blogiečiai: gaujos vadas Laisvūnas ir gangsteris Kriukelis, pravarde Kablys.  

– Kokios tai meilės linijos? – pasiteiravo Geltonoji pelytė. 

– Gotiška ir šiek tiek naivi Dravenio ir Kunigundos meilės istorija, dvi kitos ne tokios 

romantiškos ir pakylėtos: tapytojas Svirbutas ir Gotautė beviltiškai ieškojo Mago lobių ir atrado 

tik vienas kitą, na o trečioji – tragiška... Karminas, palikęs Eirimę, išvyko į Ameriką. Iš nevilties 

Eirimė tapo narkomane ir įsikūrė kapitono Vadulio angare. 

– Liūdna pabaiga... – sunerimo Oranžinė katė. 

– Tai tik pradžia. Aš ištaisysiu personažų klaidas. Oranžinė katė bus Kunigunda, 

Geltonoji pelytė – Gotautė, o Veidrodinė lapė – Gudrė. Orų spėjikas ir Legiruotas lunatikas 

vaidins patys save, na o aš, kaip erdvėlaivio kapitonas, būsiu spektaklio režisierius. Visi bus 

laimingi, ir jeigu mums pasiseks, Žemės rutuliukas pavirs didžiule scena. Noriu, kad Lietuva 

taptų mano naujuoju teatru, kuriame aš įgyvendinsiu itin originalias kūrybines užmačias. 

Ekipažo nariai susimąstę tylėjo, matyt, priblokšti grandiozinių Aksominio duobkasio 

planų. 

– Ar bus klausimų? 

– Išvydę mane žmonės išprotėja... Nenorėčiau pakenkti tavo spektakliui, – įspėjo 

Veidrodinė lapė. 



– Ne visi, todėl man bus įdomu sužinoti, kam nenuvažiuos stogas. Tavo ypatingi 

gebėjimai tik praturtins spektaklį ir niekam neatneš žalos. 

– O kas apie mus parašys kosminę knygą? – paklausė Geltonoji pelytė. 

– Aš mėgstu knygas, ypač tas, kurių nėra, nes jos dar neparašytos. Pavyzdžiui, Dravenio 

poezijos rinktinę, kurios neišleido jokia leidykla, nes iki poezijos aukštumų pritrūko tik vieno 

kvadratinio viskio laiptelio. O štai tapytojas Svirbutas sustingo kasdienybėje, ieško nežinia ko, 

blaškosi, kvailioja, bet nepajuda iš vietos, nors turi ryškų talentą.  

– Puiku, suraskime tapytoją Svirbutą, jis bus pirmasis atskaitos taškas, kuris išjudins 

įvykių lokomotyvą, – pritarė Geltonoji pelytė, – ir tada visu grožiu nušvis Pasviręs pasaulis. 

– Nušvis ne tik planeta, bet ir žmonių protai, deja, tik ne visų... – atsiduso Aksominis 

duobkasys. 

 

PABĖGIMAS  

 

Lyg ilgas metalinis laužtuvas dinamito spalva nušvito Mėnulis. Svirbutas pabudo 

nesavas, o gal iš lovos išlipo ne ta koja. Deja, priežastis buvo kita. It vakarykštis pyragas džiūvo 

neatriektas liežuvis, gerklėje dygo alaus kamšteliai, kalėsi vilko iltys. Keista jėga, tiksliau, 

ateivių aktyvuotas autopilotas Svirbutą stūmė į prekybos centrą.  

– Įgriso tapyba, namai, noriu gyventi gatvėje, prišnerkštoje laiptinėje melioruoti 

kaukolinį pilstuką, lakti skystą tekilos asfaltą ir graužti spragėsius, kol sprogs kukurūzo galva. 

Noriu su žiurkėmis šokti tvistą, šlifuoti batus nakvynei griovyje.  

Svirbutas tiesiai iš gurklio išgėrė beveik visą viskio butelį. Svyravo girta palangė, 

spindėjo dar neiškulto lango šukės. Šėlo išprotėjusi diena, žaizdota auklė, globojanti džiazą. 

Garsiai skambėjo radijas, Meksikos radijas. 

Gotautė surado Svirbutą be sąmonės gulinti ant grindų ir iškvietė greitąją pagalbą. 

Pabudo Svirbutas keistoje ligoninėje, tiksliau, milžiniškoje palatoje, įrengtoje rūmų salėje. Šalia 

gulėjo sužeisti kariškiai, skambėjo vokiečių ir vengrų kalba. Prie Svirbuto lovos priėjo 

gailestingoji seselė. O siaube, tai buvo Geltonoji pelytė, vilkinti baltą chalatą. Ji ištraukė adatą iš 

Svirbuto rankos ir patraukė lašelinę į šalį. 

– Leitenante, jūsų lėktuvą numušė priešai ir jums labai pasisekė, kad likote gyvas.  

– Karas, koks dar karas? Ir kodėl mane slaugo pelė? 



Geltonoji pelytė rūpestingai apklojo Svirbutą kariška miline ir išėjo. Štai ir balti arkliai, 

haliucinacijos! Svirbutas nutarė sprukti iš ligoninės, kol jo neišvežė į Bastiliją, paprastai tariant, į 

beprotnamį.  

Žaibai draskė debesis, plėšė Svirbuto pižamą. Pliekė šaltas lietus, tarsi be ratų pro šalį 

švilpė sunkūs automobiliai ir dar sunkesnės mintys:  

– Tik viena akimirka gali gyvenimą apversti aukštyn kojomis. Gaila savęs, atriekto per 

pusę. Siekiau tapybos, ramios šeimyninės laimės, bet neišvengiau smūgio į tuščią galvą. Bijau 

rytojaus, nes širdies skausmo nepaslėps alaus puta ir kur jo dabar gauti? Aš basas ir šlapias. 

Negaliu užlopyti kiauro dangaus. Aplinkkelio pakraštyje purvinas griovys. Baisu gyventi 

Žemėje. Tarsi užstrigau mirties taške, negaliu nei atgal, nei pirmyn pasukti smėlio laikrodžio 

rodyklių. Mane pribaigs ši naktis. Šalin realybe virtusį sapną! Velniop košmarą! 

Šalikelėje Aksominis duobkasys ir Legiruotas lunatikas stebėjo Svirbuto pabėgimą. 

– Nuostabi scena! Aš sužavėtas! 

– Gera pradžia – pusė darbo, kaip mėgsta sakyti žemiečiai, – pritarė Aksominis 

duobkasys. 

– Gal sumokėkime honorarą? – pasiūlė Legiruotas lunatikas. 

– Kiek vėliau artistas gaus milijoną litų, o dabar verčiau nuvežkime jį namo.  

Šalia Svirbuto sustojo policijos automobilis. 

– Aš ne nusikaltėlis, aš tapytojas... 

– Lipkite į vidų, – paragino Aksominis duobkasys.  

Neįmanoma pabėgti nuo savęs, pamiršti, kad esi jau gimęs. Greitkelis lyg kiaura 

bedugnės plokštuma paneigė Žemės apvalumą. Svirbutas tarsi iš karo sugrįžo namo. Žalsvo rūko 

tvorelė paslėpė nesubombarduotą miestą ir palėpėje džiugiai užsiplieskė visos elektros lemputės. 

Svaigino paauksuotas parketo kvapas. Užmūryta minčių galia skleidė ypatingą šviesą, todėl 

Svirbutas nesuprato šio nuotykio giluminės prasmės.  

Kai liūdi, neskamba ryškios gyvenimo spalvos. Tik sulūžę molbertai gali išlaisvinti 

rankas, kūrybai pažadinti apsnūdusias drobes. 

 

 

 

 



KVIETIMAS 

 

O dabar ypač lengva pasakyti, kodėl Svirbuto gyvenimas lyg senas geležinkelio vagonas 

atsikabino nuo „normalaus“ gyvenimo lokomotyvo ir nuriedėjo nuo bėgių. Svirbutas paskambino 

Gotautei. Telefonas buvo išjungtas. Neilgai dvejojęs jis nutarė pamiršti incidentą, todėl prekybos 

centre nupirko du butelius alaus, o pigių knygų krautuvėlėje tik už vieną litą „Melomano“ banko 

viceprezidento Dravenio poezijos knygelę. Šis leidinys buvo ne tik prisiminimų ar sentimentų 

lobis, bet ir didžiulė bibliografinė retenybė. Trumpų eilėraščių paraštės buvo išmargintos keistais 

komentarais ir replikomis. Kas parašė šias pastabas? Tikriausiai ne Dravenis.  

Sugrįžęs namo, į savo palėpę, Svirbutas atsargiai vertė neįkainojamos knygelės lapus. Tai 

buvo į istorijos sąvartyną nuriedėjusios epochos atlasas, „ne pinigų kartos“ dienoraštis. Svirbutas 

neskubėdamas sėlino „prarastosios“ kartos pėdsakais ir atidžiai perskaitė visus Dravenio 

eilėraščius. Eilės buvo pakylėtos ir trenktos, o komentarai paraštėse – šiurpūs. Svirbutas 

knygelėje surado laikraščio iškarpą ir seną, nespalvotą nuotrauką. Laikraščio skiautėje buvo tik 

du iškalbingi sakiniai: 

Ekscentriškas bankininkas Magas, sudužus lėktuvui, paskendo Atlanto vandenyne, o jo 

pagalbininkas ir asmens sargybinis Dravenis tragiškai žuvo nuo įniršusios indėlininkų minios 

gindamas bankrutavusį „Melomano“ banką. Na, o naujosios muzikos žurnalo „Tango“ 

redaktorių, rašytoją Karminą Amerikoje nužudė kažkieno pasamdytas gangsteris... 

Taigi jau nebeegzistavo garsioji trijulė, siekianti beprotiškai pasvirusių tikslų. Svirbutas 

atidžiai pažvelgė į nuotrauką. Ant laiptų sėdėjo jaunimo būrelis. Aštriu daiktu, gal durklu ar 

adata, negrabiai išdraskyti žodžiai: Magas – skenduolis, Karminas – peilis, Dravenis – akmuo, 

Eirimė – narkotikai, Gudrė – skurdas, Kunigunda – vienatvė ir depresija. Taip, tai buvo 

Pasvirusio pasaulio komanda, jos branduolys. Keista nuojauta kuždėjo, kad negalima nuotraukos 

atsainiai numesti ar įdėti atgal į knygelę. Kol Svirbutas dvejojo nežinodamas ko griebtis, 

kairiame fotografijos kampe pradėjo ryškėti jo veidas. Svirbutas nelaukė, kol išryškės lemtingi 

prakeiksmo žodžiai, ir skubiai peleninėje sudegino nuotrauką. It gyvatė šnypštė ir liepsnose 

raitėsi užkerėta nuotrauka. Liko tik juoda pelenų krūvelė. Svirbutas nė kiek nebejojo, kad reikia 

skubiai atsikratyti ir pelenų. Išbėrė į unitazą. Tarsi kraujas paraudo vanduo. Tik po trečio 

nuleidimo vanduo vėl tapo skaidrus. Ūgtelėjo noras dar kartą perskaityti pastabas paraštėse, bet 

jų jau nebuvo. 



Liko tik švarios, nepažemintos eilės, ir kuo ilgiau Svirbutas gilinosi į Dravenio mintis, 

tuo darėsi tamsiau. Neverta stebėtis. Kai pasigendama gyvenimo prasmės – ieškoma 

beprasmybės. Tik absurdas gali išplauti užkalkėjusias galvas. Skverbtis į svetimą, miglotą, 

mistišką protą yra pavojinga, bet Svirbutas negalėjo atsispirti pražūtingai eilėraščių pagundai. 

Pagaliau tik knygos pabaigoje jis pamatė dailų, kaligrafišką užrašą: 

Mielas Svirbutai, keliauk į Pasvirusį pasaulį. Eik prie upės ir ieškok Aksominio 

duobkasio, bet būk atsargus – jis klastingas. Gali pasikliauti tik Geltonąja pelyte. 

Nejaugi šią pastabą parašė Dravenis? O gal tūlas Aksominis duobkasys? Gal bankininkas 

Magas? Ne, tokią pastabą galėjo parašyti tik Geltonoji pelytė, ir niekas kitas. Kas ji tokia? 

Svirbutas pajuto naują vėją, tiksliau, galingą viesulą, kuriam atsispirti negali niekas. Neverta 

delsti! Tik veikla išlaisvina iš gyvenimo spąstų. Idea fix užvaldė įaudrintą Svirbuto protą. Užgeso 

abejonės, nes galvoje užsidegė dar viena elektros lemputė. Aukštikalnių ledu pakvipo oras, iš 

palėpės pabėgo konfliktinės mintys – dabar jau niekas neužpūs paskutinio vilties degtuko.  

– Dar visai neseniai aš buvau laisvas, pakylėtas, o prabėgus tik dešimčiai metų paskendau 

rutinoje, maniau, kad taip turi ir būti... Bet įvyko stebuklas, ir aš pamačiau ženklą, kvietimą. 

Negaliu delsti, reikia pagauti naują vėją, atidžiau apsidairyti lygumoje ir nepražiopsoti kalnų. 

Pagaliau supratau, kad drąsi svajonė – ne skeleto ranka, bet akimirka, pakeičianti viską. Ir visai 

nesvarbu, ar išties egzistuoja pasaulis, pasviręs tokiu pačiu kampu kaip ir Žemės rutulys, tik į 

kitą pusę? Svarbu – pasiekti šią paslaptingą erdvę.  

 

MINISTRAS  

 

Na, o dabar sugrįžkime į erdvėlaivį. Deja, ten neįšvysime nei kompiuterių, nei valdymo 

pultų, nei mirksinčių lempučių. Visai nieko, tik žalsvą rūką.  

– Vaidinsime tragikomediją, farsą, įprasmintą nesąmonę, paryškinsime ambicijas, 

didybės maniją ir susireikšminimą, – tarė Aksominis duobkasys, – ir jokio įtaigaus dvasingumo, 

aukštesnių siekių. Peržengę sąlyginę proto ribą pakilsime iki pat bedugnės. Beribė beprotybės 

palaima, ji beveik šventa ir sudegina visas nuodėmes, išvaduoja iš proto kančių. Tik tiek aš galiu 

padėti blogiečiams.  

– Į sceną kviečiamas Galigantas! – šūktelėjo Veidrodinė lapė.  



Niūru sėdėti kabinete paskutines valandas. Tai pabaiga. Taškas, kurį tradiciškai aukštame 

karjero (karjeros!) riedulyje iškerta nematoma konkurento kulka. Lieka tik sausas nuoskaudų 

žvyras. Bet šiuo atveju priežastis buvo kita: iš Grūto parko sostinės link pajudėjo atgijusios 

statulos. Komunizmo šmėkla klaidžiojo Lietuvoje. Žiniasklaida vieningai apkaltino Galigantą. 

Bet nusišauti Kultūros ministro referentas Galigantas tikrai neketino, net jei šį susinaikinimo aktą 

transliuotų visos pasaulio televizijos, visi visų tinklaraščių autoriai, komentuotų visi fb nariai. 

Menka gyvybė vertesnė už didelę šlovę. Nes tik gyvas gali pasimėgauti savo pranašumu, 

išskirtinumu ar dar kai kuo.  

Staiga kažkas pabeldė į duris. Galigantas sukluso: interesantas? Neįtikėtina, kam jis 

reikalingas be valdžios, be įtakos? Atsivėrė durys ir įėjo nepažįstamas žmogus. Aukštas, solidus, 

vilkintis tamsiai mėlyną kostiumą. Ne prašalaitis. Neabejotinai įtakinga asmenybė. Galigantas 

pasitempė, nusišypsojo, nes nenorėjo atrodyti sutriuškintas, nušluotas nuo kultūros paviršiaus.  

– Kuo galiu būti naudingas? Deja, šiandien paskutinė mano darbo diena. 

– Nenusiminkite, dar ne viskas prarasta, – aiškino Aksominis duobkasys, – turiu jums 

pasiūlymą, kurio, kaip sakoma Žemės planetoje, tikrai neatsisakysite, todėl važiuokite ne namo, 

bet į vilą, aš rytoj pas jus atvyksiu, nes nenoriu čia kalbėti, jūsų kabinete pilna „blakių“ ir slaptų 

kamerų... 

– Su kuo turiu garbės... 

– Algirdas Aksomaitis-Duobėnas, atvykau iš Amerikos, noriu paremti Lietuvos kultūrą, 

todėl prašyčiau mane visuomet vadintum vardu ir pilna pavarde. 

– Supratau. Išvykstu tuoj pat, – su palengvėjimu atsiduso Galigantas.  

– Iki greito! – šyptelėjo kosminis magnatas.  

Galigantas sunerimo, nes jau kažkur girdėjo tokį atsisveikinimą, bet skubiai atmetęs 

abejones džiugiai pritarė.  

– Iki greito! 

Užtemo žalsvi debesų veidrodžiai. Tik išvengęs kosminės radiacijos tampi savitas, 

originalus. Tikėtina, kad niekada neišaušo šis lemtingas rytas ir buvo visai kitaip, bet ateiviams 

nerūpi nei dienos, nei naktys: todėl be jokio vargo atgijo pamiršti liūdnai pagarsėję politikų ir 

kultūros veikėjų siluetai ir naujai scenai neprireikė nei dažų, nei teptuko. Net ir biustai ar galvos 

gavo stilingai aprėdytus kūnus, visiškai atitinkančius totalitarinės epochos standartus ir madas.  

– Stabų procesija jau pajudėjo, dabar į sceną įžengsi tu... 



– Aš pavojinga, nes galiu ne tik keisti, bet ir sugriauti žmogaus asmenybę, – perspėjo 

Veidrodinė lapė. 

– Įdomu, ir ką tavyje įžvelgs Galigantas? – tarsi susimąstė Aksominis duobkasys.  

– Jis išprotės! 

– To ir siekiu... 

Praradusios aštrius spyglius nepastebimai augo tujos. Neapčiuopiamas vėjas nupiešė 

aiškų kotedžą. Neverta spėlioti, kaip svetimi pateko į Galiganto vilą. Beviltiškas reikalas. 

– Gerbiamas Algirdai Aksomaiti-Duobėnai, kokia maloni staigmena, kad atvykote su 

žurnaliste Gudre. 

– Ji bus tavo sekretorė. 

– Sekretorė? Esu bedarbis. 

– Kultūros ministras atsistatydino. Jau šiandien tu užimsi šias aukštas pareigas. 

– Nežinau, kaip galėčiau tamstai atsidėkoti... 

– Menas, o ypač kultūra reikalauja aukų, – mįslingai pastebėjo Aksominis duobkasys. 

Galigantas sudrebėjo: nejaugi jis bus auka? Ne, jokiu būdu: aukų bus daug, visi 

nepripažinti ar neįtikę (netikę!) menininkai bus sudeginti neįvertintos šlovės lauže.  

 Prie vartų ministro laukė prabangus ir iškalbingas limuzinas. Kelionė buvo svaigi. 

Atsivėrė baro durelės. Konjakas riešutmedžio laku užliejo suktas Galiganto akis. Valdžia, 

prabanga ir laimė! Kas gali būti geriau? Deja, yra žymiai nuostabesnių dalykų, apie kuriuos 

paprastai nesvajojama. Įspėjote! Tai – beprotybė.  

 

AKSOMINIS DUOBKASYS  

 

Vėlų rudenį, kai auštrinis skrodžia nuvirtusias pušis, o tušti medžių kamienai laukia balto 

sniego, verta palikti šiltą palėpę ir mąstyti gamtoje. Tariama vasaros žūtis sufleruoja 

reinkarnacijos pagrįstumą ir moko nebijoti mirties.  

Susirūpinęs ir giliai susimąstęs Svirbutas slinko gatve. Galima paskęsti liūdnose mintyse 

ir niekada neišplaukti. Kartais prireikia gelbėjimosi rato. Šiuo atveju tai buvo prabangus 

automobilis, šaltu balų vandeniu aptaškęs Svirbutą. 

– Po velnių! – nusikeikė Svirbutas, pastebėjęs referento Galiganto veidą. 



Po šalto dušo paaštrėja pojūčiai, plūsteli energijos banga. Svirbutas prisiminė kelionės 

tikslą. Taip, šalia sraunios upės ieškotojai kartais sutinka Aksominį duobkasį ir gali jo paklausti: 

– Kokia gyvenimo prasmė? 

Bet vargas tiems, kurie paklaus antrą kartą. Tada Aksominis duobkasys iškas gilią duobę 

ir nublokš smalsuolį ieškoti atsakymų žvyre ar smėlyje. Naivų klausinėtoją gali išgelbėti tik 

Geltonoji pelytė. 

Tarsi paklusdamas nerašytai tradicijai (tikrai nėra tokios tradicijos!) Svirbutas klaidžiojo 

šalia upės ir laukė Aksominio duobkasio. Upe plaukė didžiuliai klevo lapai, tokių Svirbutas 

niekada nebuvo matęs. Svirbutas apsidairė, bet niekur nepastebėjo klevų, matyt, lapai atplaukė iš 

toli. Paskui lapus slinko žalsvas rūkas, kuris vis plėtėsi, augo, kol paslėpė visą pakrantę. Tapo 

stebėtinai tylu – nė garso. Nurimo vėjas, sustingo rūke paskendusios pušys, supurtė šaltukas. 

Staiga jis pastebėjo senyvą džentelmeną, vilkintį ilgą aksominį žaketą.  

– Aksominis duobkasys! – apsidžiaugė Svirbutas. 

– Jūsų nuolankus tarnas, – manieringai nusilenkė ponaitis. 

– Kokia gyvenimo prasmė? – džiugiai paklausė Svirbutas tikėdamasis kvailo, didaktinio 

pamokymo. 

– Pažinti savo Tikrąją prigimtį, – paaiškino Aksominis duobkasys. 

– O kaip JĄ pažinti? – pražūtingai leptelėjo Svirbutas. 

Kai smogia žalsva rūko duobė, neverta tapti girtu idiotu. Klausimų vikšrai sugrauš minčių 

kontūrus ir juodo renesanso migla paslėps ne tik žvaigždes, bet ir visą galaktiką.  

Smalsuolis atsidūrė šviežioje, ką tik iškastoje smėlio duobėje. Gražu, bet nemiela! Ir kas 

gi iškasė duobę? Nejaugi Aksominis duobkasys? Ir kas jis toks? 

– Ne kurmis, – paaiškino nežinia iš kur atsiradusi Geltonoji pelytė. 

Dabar ji vilkėjo ne baltą chalatą, bet elegantišką sportinį kostiumą. Svirbutas iš nuostabos 

susvyravo ir švelniai atsitrenkė į duobės kraštą. 

– O kas tu tokia? – kvaišo Svirbutas, – gailestingoji seselė? Man regis, aš žinau, kas esi, 

bet kažkokios jėgos blokuoja mano atmintį. 

– Kvaily, aš esu speleologė!  

– Tavo viršus! Tu nugalėjai, – nusijuokė Svirbutas, – bet kaip, po velnių, išlipti iš 

duobės? 

– Visų pirma, nesikeik! – šūktelėjo Geltonoji pelytė ir atvirto jauna mergina.  



Svirbutui atrodė, kad jis kraustosi iš proto, bet susitvardęs paklausė: 

– Kas gali pakeisti mano nykų gyvenimą? Gal kelionė į Pasvirusį pasaulį? 

– O tu paklausk savęs – tai geriausias sprendimas. 

Paklausti savęs? Kokia kvailystė! Tik moteris gali sugalvoti tokią išeitį. Bet reikia pakilti 

į viršų, išlipti iš duobės ir jaukioje kavinėje aptarti šį keistą nuotykį. 

Speleologė iš kuprinės ištraukė virvines kopėčias ir metė į viršų. Kopėčios už kažko 

užkliuvo, matyt, už kelmo. Svirbutas išlipo iš duobės, bet mergina pradingo. Gal liko duobėje? 

Svirbutas atsargiai pasilenkė ties duobės kraštu ir riktelėjo: 

– Pelyte! Kur tu? 

Niekas neatsiliepė. Duobė buvo tuščia. Galvoje dūzgė keistos mintys. Gal reikia užkasti 

duobę? Bet kuo, gal rankomis? Švilpė vėjas ir išlavėjusios Svirbuto ausys. Atskrido juodi 

krankliai, elegantiški duobkasių dubleriai, ir mikliai užkasė duobę: be kastuvų ir ne sparnais. 

Nežinia kuo. Tarsi paklusę magiškam varnų riksmui sausi lapai paslėpė duobę. Dabar galima 

drąsiai įkvėpti uždraustą rūko spalvą ir laukti lietaus.  

Vaiduokliškai parimo aukšti žibintų stulpai. Svirbutas panoro, kad jie eitų iš paskos ir 

neatsiliktų nė per žingsnį. Svirbutas brido rūko upe, bet nesutiko nė vieno praeivio. Gatvė buvo 

atgrasiai tyli ir tuščia. Nepravažiavo nė vienas automobilis. Staiga iš rūko išniro šiurpi stabų 

procesija. Į šviesų rytojų žingsniavo akmeninės ir metalinės statulos. Darnioje rikiuotėje slinko 

revoliucionieriai profesionalai ir mėgėjai, aukos ir budeliai.  

– Nuostabu! – sušuko Geltonoji pelytė. – Tai šedevras! 

– Tu privalai virtuoziškai įsijausti į Gotautės rolę, kad Svirbutas nepastebėtų jokios 

apgaulės ar vaidybos, – mokė Aksominis duobkasys. 

Be abejo, ateiviai, skirtingai nei Grūto parko statulos, buvo nepastebimi, todėl Svirbutas 

galėjo tik nusikeikti: 

– Po velnių! Siurrealistinėje lauko galerijoje vis sunkiau vaiduokliams iškulti dantis!  

Pagaliau jis pasiekė savo namus. Palėpėje it tramdomieji marškiniai sustingo pavargę 

molbertai. Paveikslų rėmuose snaudė teptukų nepaliestos drobės. Svirbutas paskambino 

Gotautei, bet telefonas buvo išjungtas.  

Paslaptingo rūko migloje plūduriavo paprasta ir dar neprarasta praeitis. Ginkluotas žaibo 

bumerangu Aksominis duobkasys atvėrė pirmuosius vartus. Tai nebuvo žalia žolės apeiga, 

laukinių žemuogių pievelė, o iš tolimų pasaulių atklydusi stebuklinga akimirka.  



Sudrebėjo oras – į lango stiklą atsitrenkė tolimas upės vingis. Minčių bangą atrėmė 

palėpės sienos. Neverta užsimerkti, žymiai anksčiau geltonu pienių gausmu nušvis tolima pieva 

ir ant plikų dirvono delnų vėl ataugs miškas.  

Koridoriuje kaktomuša atsitrenkęs į suvažinėtus batus Svirbutas prisiminė, kaip 

neegzistuojančio tramvajaus bėgiais skuodė namo, kaip sunkiai atrakino užkaltas duris ir krito 

ant laisvų grindų. 

Kai retrogradinė procesija sugrįžo į Grūto parką, rūko sudrebinti laukai į patvorius jau 

vilko svarius riedulius lietaus paminklo statybai, o Svirbutas gulėjo ant grindų tarsi laukdamas, 

kada pavargę ugniagesiai atneš degančią kėdę.  

 

TAKSI  

 

Talentingas režisierius dirba ir scenos darbininku, jam nereikia nekvalifikuotos pagalbos, 

ypač jei jis yra ateivis. Aksominis duobkasys į tuščią stiklinę bėrė sausą žolę, tirpią, bespalvę 

naktį, kad liktų daug laisvos vietos ne tik arbatai, bet ir karčiam vizijų cukrui. Režisierius 

skubėjo tarsi laukdamas, kada troleibusai pagrobs gatves, pažadins bemieges sienas ir miestą 

paslėps žalsvas rūkas.  

Stulbinantys įvykiai keičia mąstymą, gal todėl jų bijoma ir vengiama, nes niekas nenori 

tapti nevykėliu ar svajotoju. Pastebėjus vaiduoklį, suradus nepaaiškinamą artefaktą ar išgyvenus 

kontaktą su aukštesnėmis jėgomis protingai nutylima, nuslepiama tiesa. Saugantys 

nepriekaištingą reputaciją žengia dar toliau: vengia skardaus, atviro juoko (galima tik atsaini 

šypsena), (ne)lauktai susidūrę su menu slepia estetinius išgyvenimus, taip pat ir atjautą, pagarbą 

bei dėkingumą. Jų neturi būti!  

Svirbutas jau negalėjo nei gyventi, nei tapyti kaip anksčiau. Nematoma jėga jį stūmė į 

nežinią, todėl jis mesdavo teptukus į šalį ir be jokio tikslo klaidžiojo gatvėmis – ėjo nežinia kur, 

ieškojo nežinia ko. Slampinėdamas pasieniais Svirbutas stebėjo, kaip Mėnulis renka šaligatvio 

nuorūkas, kaip ruduo skina medžių lapus.  

Suvirpėjo oras. Nuo stogo nukrito čerpė – sunkus ir pavojingas debesų paltas. Baloje 

sumirksėjo išgąsdinta varnos akis. Nefiltruotu alumi aptaškydamas tvorą praskriejo lentomis 

sulopytas troleibusas. Nusviro galva ir Svirbutas užsimerkė, nes į akis krito praeivių batai, 

žemais žingsneliais įslaptindami dangoraižių aukštį.  



Neverta skubėti, jau greitai pražįs snaigės, smagiai mirksės lemputės ir tvistą šoks 

elektros stulpai. Stogų antenos daugybos lentelėmis papuoš mobilius prospektus ir minčių 

atabradais atkeliaus beribis internetas. Beverčių žinių tamsoje paskęs išpuikęs miestas.  

Ties sankryža sustojo taksi. Svirbutas iš nuostabos net žagtelėjo: vairavo gangsteris 

Kablys, šalia sėdėjo Gotautė ir abu juokėsi. Nepanašu, kad mergina pagrobta! Bet kur jie 

važiuoja? Užsidegė žalia šviesoforo akis ir automobilis nuriedėjo. Svirbutas dar ilgai bėgo iš 

paskos ir garsiai rėkė: 

– Sustokite! Tai aš! 

– Neskubėkite, jaunuoli, jūs regėjote tai, kas dar gali įvykti, – paaiškino nežinia iš kur 

išdygęs Aksominis duobkasys. 

– Aš atsidūriau ateityje? 

– Ne, ji ateis lėtai ir užtikrintai, todėl linkiu turiningos pasvirusios ateities, – patikslino 

Aksominis duobkasys, – pamirškite puikybę – šlovė nuodinga ir bevertė it priešo atkąstas 

saldainis.  

– Nė kiek nesididžiuoju, kad galiu keliauti laiku. Verčiau paaiškinkite, kas ta Geltonoji 

pelytė? 

– Negi nežinote, tai jūsų mergina Gotautė.  

– Tokiu atveju aš Paprastasis švilpikas. 

– Tik nereikia ironijos. Nepamirškite, kad keliaujate į Pasvirusį pasaulį, todėl turite 

kantriai pakelti ekspedicijos sunkumus ir įveikti visas trasos kliūtis. Dabar jūs matote žymiai 

plačiau, jaučiate giliau ir tai, kas nuo kitų paslėpta, jums tikra ir akivaizdu. 

– Gal taip, o gal ir ne. Jūsų mintys abejotinos, tarsi įmantrūs filosofų išvedžiojimai. 

– Ar norite sutikti senus draugus: Dravenį, Karminą, Kapitoną Vadulį, Eirimę, 

Kunigundą, Gudrę, Skomantą ir kitus? 

– To ir siekiu...  

Aksominis duobkasys manieringai nusilenkė ir dingo tamsioje tarpuvartėje. Į 

nenuspėjamą ateitį šliaužė asfalto praminti takai nepalikdami pėdsakų sugrįžti. Klevo lapai 

paslėpė praeities klaidas ir ant minkšto žolės kilimo pabėrė snieguotus sapnus – neverta 

samprotauti, verčiau stebėti lengvą snaigių baletą.  

Sugrįžęs į palėpę Svirbutas nutapė tamsią gatvę, spindintį automobilį, šalia kurio stovėjo 

autorius ir jo mergina Gotautė. Kai tik dažai išdžiūvo, automobilis pavirto Pirmojo pasaulinio 



karo lėktuvu, šalia kurio stovėjo Austrijos ir Vengrijos imperijos lakūnas Svirbutas ir Geltonoji 

pelytė.  

– Gal šis darbas ir nėra šedevras, bet tapytojai pranašesni, todėl nebėgsiu lyrinio 

maratono. Neįveikę metaforų ruožo besparniai lyrikai išmoksta tik plūstis ir spardyti tuščias 

skardines. Dar tūbelėse nesustingo dažai, verčiau palauksiu ryškesnių potėpių, ir kai ant molberto 

užaugs tikra žolė, apsivilksiu lakūno uniformą, apsaugosiu akį stikliniu monokliu, paimsiu 

geležinę lazdą ir keliausiu į galeriją žiūrėti dar nenupieštų paveikslų. 

Skeldėjo sienų tinkas atverdamas naujas erdves. Vos pastebimai bangavo išnirusios 

plytos, išdegto molio upe plaukė neįvertintos spalvos. Saugu. Dar duobėmis neužderėjo gatvės: 

galima bėgti pametus galvą. Atostogavo stogai. Čerpės buvo žalios, neprinokusios, alko suodini 

kaminai ir tik medinės tvoros skynė prinokusias dilgėles. 

Metas nepastebimai padėti teptuką ir dingti iš akvarelinio peizažo. Reikia paskubėti, kol 

dar neuždrausta žiūrėti į dangų ir laukti žvaigždžių lietaus. Kol dar...  

 

DURYS  

  

Namuose Svirbutas jautėsi saugus. Palėpė – tai bedugnė galimybė tapyti, spalvingai 

mąstyti, klausytis muzikos, kaupti plokšteles, knygas ir dulkes. Netrikdomai plaukė tuščias 

laikas, pro puodelio stiklą skverbėsi sienos.  

Svirbutas buvo beveik laimingas. Iki pat stiklinės dugno nuskendo arbatos lapai, atsainiai 

nusviesti saldainiai stumtelėjo dreifuojantį stalą kelionei, bet Svirbuto neįkvėpė saldus šokolado 

optimizmas, sprangus muzikos gurkšnis. Nekilo mintis atversti storas filosofijos knygas, graužti 

neįkandamus traktatus.  

– Nežinau atsakymų ir proto bokštai jų nežino... Ir kuo gi aš skiriuosi nuo jų? – garsiai 

mąstė Svirbutas. – Gal tik tuo, kad ieškau Pasvirusio pasaulio.  

Svirbutas dažnai sapnuodavo Pirmąjį pasaulinį karą ir jis buvo lakūnas, tarnavo Austrijos 

ir Vengrijos oro pajėgose, o vėliau Lietuvos aviacijoje. Neskuba ankstesnio gyvenimo 

prisiminimai: jie ateina pėsti ir pavargę, ir kai tampa neįdomūs ir nereikalingi, gūdžiausioje 

tamsoje tenka atverti uždraustas duris ir įveikti nežinomybės baimę.  

Visos durys (jei ne seifų!) neturi praeities, jos atsiranda iš niekur. Už slaptų durų – 

klinikinė protingų žodžių mirtis, nežinomybė. Kaip jas atverti? Nėra jokio atstumo iki 



pasvirusios rankenos, todėl reikia kažkur keliauti. Gal į priemiesčio dirvonus, prie apleistų 

garažų, sandėlių? 

Svirbutas atvyko į apleistą, suniokotą gamyklą, kurią lyg nustipęs šuo vis dar saugojo 

griūvanti tvora. It jūra bangavo kiauras betoninis stogas. Skaudžiai sviro aukštas kaminas. Už 

medinio sandėlio driekėsi apleista veja, kvepianti benzinu, metalo laužu. Svirbutas neieškojo 

bankininko Mago lobių, todėl drąsiai atvėrė sandėlio duris, peržengė per slenkstį ir pažvelgė į 

viršų. Lubos buvo kiauros.  

Pagaliau patalpos gale Svirbutas pamatė rožines duris. Džiugiai suspurdėjo širdis, bet 

koja užkliuvo už medinės sijos. Skaudžiai atsitrenkęs į šiukšlinas grindis Svirbutas trumpam 

sustingo. O gal už durų tamsi bedugnė, skaudus nemokamas finalas?  

Paslaptingame kambaryje ant sienos kabojo didžiulė molinė kaukė. Rubino akmenukais 

liepsnojo medinės akys. Ant linoleumo voliojosi žaislinis lėktuvėlis. Staiga senais, mediniais 

barako laiptais atriedėjo kaukolė, sklidina pelkių vandens, drumstų minčių ir alkanų siekių. 

Kiaurose akiduobėse Svirbutas išvydo platų kapinių lauką. Reginys apstulbino savo tikrumu. 

Visai šalia riogsojo iškasta šviežia duobė. Reikėjo skubiai nešdintis. Svirbutas numetė kaukolę ir 

sugrįžo į šiukšliną priemiesčio lauką. Prie apgriuvusios silikatinių plytų tvoros jo laukė 

Aksominis duobkasys. 

– Kodėl išmetei kaukolę?  

– Vis dar turiu savo galvą! – atrėžė Svirbutas.  

– Bet tu nežinai, kas yra viduje. 

– Smegenys, kas gi daugiau. 

– Ar smegenys – tai protas? Pažvelki į savo kaukolės vidų. 

Aksominis duobkasys Svirbuto galvą peršvietė žalsvu spinduliu ir jis kaukolės viduje 

pamatė Saulę, aplink kurią sukėsi planetos.  

– Puikus triukas!  

– Man visai nesvarbu, ar tu tiki, ar netiki. Tu nepagauni esmės, nes svarbiausias 

momentas – tik akimirka, žymiai greitesnė nei tavo protas.  

Tarsi beprotiškame klipe pašėlusiu greičiu sukėsi planetos. Pajutęs nepakeliamą skausmą 

Svirbutas sušuko: 

– Sustokite! 



– Nevilties riksmas neišsprendžia problemų – rezultatų nebus, tik nutrūks balso stygos. 

Čia pat minkštas žolės kilimas. Patvoryje – saugus griovys, tingi vienatvė. Pailsėki... Vos 

nepamiršau... Ieškojai lobio? Štai banko kortelė. Gali pasinaudoti tik vieną kartą. 

 Aksominis duobkasys neatsisveikinęs dingo tvoros kiaurymėje. Neliko nė trupinėlio 

ankstesnio mandagumo, tik nepagarbus tonas. Neverta pakliūti į kosminę ateivių nemalonę. 

Sudrebėjo išgąsdintas laukas, žolėje pasislėpė duobėtos balos. Gal reikėjo sprukti? Asfaltas 

rideno valkatos atkąstą obuolį, tarsi kengūra šuoliavo senas autobusas sterblėje nešdamas 

prisnūdusius keleivius.  

Bet Svirbutas nė kiek neišsigando. Ir ko gi bijoti? Skleisdamas ramybės jausmą į sausą 

Mėnulio jūrą brido nepaskandinamas troleibuso skeletas. Aišku, dar galima ant sienų ryškiais 

dažais iškalti bangas, kad atplauktų tinklais nepagautos radijo stotys, kad atriedėtų per pusę 

sulenkta alaus skardinė. Bet nebūtina.  

Rūkas išliejo matinę arbatos stiklinę. Į magišką erdvę įkrito bejausmis miestas ir 

dangoraižių ausys neišgirdo bėgančio tapytojo žingsnių. Šlubavo keisti, tarsi sukeisti Svirbuto 

batai. Tik atsitrenkus į nematomą stiklą galima išgirsti, kaip girgžda paslaptimi užkaltos durys, 

kaip vaiduokliai sugrįžta namo.  

Laukdami kasdienybės šalčio bluko suodini kaminai. Geraširdė siena patikrino išderintą 

Svirbuto pulsą: jis gyvas, bet juda atgal neradęs pamestų durų.  

Nepastebimai sviro racionalus, neatvertas protas, rūdijo į galvą įkaltos skystos mintys. 

Pavėlavus į karnavalą neverta ilgai bėgti – į Pasvirusį pasaulį neužtrenktos durys, bet kai nesi 

pakviestas – sunku įeiti.  

 

TELEPORTACIJA  

 

Tirpo pilki krantai, o balti kirai pavirto matiniais šešėliais, skriejančiais pažeme. Migla 

saugiai paslėpė pievą ir pilku debesimi užkalė miško akis. Prieš laidą, kai užkimusiais balsais 

gieda išdžiūvę upeliai ir apleisti debesys sklendžia pažeme, saldžiomis mėlynėmis uždera 

aukštapelkė. Vėsi mėnesiena dengia akmenų stalus, o vėjas pažeria saują gilių. Lietus žaliu vynu 

pripildo grybų taures: džiugiai girgžda šakos, svyruoja apgirtę medžiai. Tuoj pradės temti. Reikia 

skubėti. Pavojinga paklysti. Visai nelauktai takas pasviro ir vos išlaikydamas pusiausvyrą 

Svirbutas nudardėjo iki pat ežero.  



Gyvatiškai raitėsi molėtas takas į aukštą kalvą. Svirbutas bijojo paslysti, nugriūti. Prie 

žemės linko išgąsdinti krūmai. Aštriais spygliais grūmojo drąsios pušys, o glitūs kazlėkai skubiai 

traukėsi į šalį.  

– Smagu stebėti, kai į kalvą kopia neįsidėmėtinas žmogus – svetimas net pats sau, – 

nudžiugo Aksominis duobkasys, – kiauri batai išlaisvino pėdas, gal todėl Svirbutas nenori 

palaukti, kada varlė užbaigs aukštą šuolį ir eiklioji sraigė nušliauš į kitą griovio pusę? 

– Pėsčiomis sunku pasiekti svajonių viršukalnę – neįveikiamą tvirtovę, sniego citadelę, 

paslaptį, – pritarė Geltonoji pelytė. 

– Palengvinsime užduotį! 

Ūmai Svirbuto akis užliejo šviesi džiaugsmo banga. Jis pamatė sidabrinį kalnų ežerą. 

Svirbutas numetė sunkius batus, basas įbrido į šaltą vandenį ir nėrė vis gilyn ir gilyn. Skaidriu 

ežero dugnu spruko išgąsdinti ryklių šešėliai. Trūko oro, todėl jis beviltiškai išsižiojo ir įkvėpė 

didžiulį vandens gurkšnį. Atsivėrė žiaunos. Kaip gaivu ir lengva kvėpuoti po vandeniu, į gelmių 

pokylį atplaukti su pelėkais, į šamų ložę pakilti kartu su lydekomis ir lai griūna audros debesys, 

lai lyja laužais, žvaigždėmis, arbūzais – ežere nėra nei sienų, nei lubų.  

Kai Svirbutas išlipo iš didžiulio gyvų karpių akvariumo, jį apakino ryškūs reklamos 

stendai. Nuo išeiginio kostiumo varvėjo vanduo. Paragintas prožektorių Svirbutas skuodė aplink 

daržovių stelažą, kol paslydo ir net nepastebėjo, kaip jį sučiupo prekybos centro apsaugininkai.  

– Nutarėte pasimaudyti? – sušuko aukštas, stambus žaliūkas. 

– Paleiskite mane, aš nekaltas! – rėkė Svirbutas. 

– Neišdegs! Kviesime policiją! 

– Esu įtakingas žmogus. 

– Todėl ir kvailiojate? 

– Būtent... 

Atrodė, kad apsaugininkai patikėjo melu. 

– Vis dėlto jums teks apsilankyti pas direktorių. 

– Būtinai... Ir atneškite man sausus drabužius, – pareikalavo Svirbutas. 

Deja, į kabinetą teko įžengti šlapiam. Neištaręs nė žodžio Svirbutas pabrėžtinai atsainiai 

iš vidinės švarko kišenės ištraukė piniginę, kurioje slėpėsi tik viena American Express kortelė. 

Nuojauta ir šį kartą neapvylė. Valio! Jis prisiminė Aksominio duobkasio dovaną, įteiktą 

beieškant durų į Pasvirusį pasaulį. Svirbutas išdidžiai numetė kortelę ant stalo. Direktorius 



atsargiai paėmė banko kortelę ir ją atidžiai apžiūrėjo. Staiga prekybos centro šefas Aksominis 

duobkasys tapo itin paslaugus: 

– Malonėkite įvesti PIN kodą... Deja, už šią išdaigą jums teks užmokėti...  

– Jokių problemų, malonėkite atnešti pilną drabužių komplektą.  

Svirbutas skubiai surinko savo gimimo metus. Jis nė kiek neabejojo, kad toks buvo jo 

kortelės PIN kodas. Taigi už viską teko užmokėti 5 000 litų. Tik tiek. 

Neono išlankstytame skruoste puikavosi varvanti šypsena, elektrinė laimės bala, pavargęs 

laisvės randas. Deja, Svirbuto nedžiugino nei frakas, nei šampanas – išnėrus iš gelmių reikėjo tik 

gryno oro. 

Po dešimties minučių vilkėdamas firminį kostiumą Svirbutas slinko prekybos centro 

alėja. Dabar jis valdė situaciją ir mintyse statė oro pilis. Svirbutas prisiminė Gotautę, ir liūdnai 

atsiduso:  

– Taip, Dravenis buvo teisus – pavojinga ir brangi slibinų erdvė. Kaip lengva suklysti, 

apsirikti, patikėti miražo kerais, burtais, nežinia kuo.  

Blizgančios grindys atrakino ne tik mintis, bet ir kojas ir keraminėmis plytelėmis 

patikslino žingsnius. Stebėdamas prekybos centro vitrinas Svirbutas nesusimąstė – ar išties 

realybė yra reali. Kai trokšti laimės, daug negalvoji ir tikrai nesprendi metafizinių problemų. 

Spindėjo skaidrus stiklas, žaidė neonas. Artėjo pasvirę laimės sodai, bet rojaus obuolius vis dar 

sergėjo tiesi tvora.  

Svirbutas skubiai paliko prekybos centrą. Šalia judraus kelio stovėjo Geltonoji pelytė.  

– Kur eisime? – nė kiek nesutriko Svirbutas. – Kur važiuosime?  

Išseko drąsa. Svirbutas ne juokais pašiurpo. 

– Nejaugi aš ir vėl regiu vizijas? 

– Įspėjai... 

– Še tau. Esu dykumoje ir regiu miražą! 

– Panašiai...  

– Nuostabu, – visai nenudžiugo Svirbutas, – tai ką man daryti? 

– Atsipalaiduok ir žaisk! 

– Aksominio duobkasio primestą žaidimą! 

– Argi? – tarsi nustebo Geltonoji pelytė. 

– Štai ir viskas! Sudie, mamyte! Lik sveikas, mėlynas dangau! Aš išprotėjau! 



– Ne, tu peržengei proto ribas...  

Beliko tik atverti prabangaus automobilio duris ir klusniai riedėti gatve, bet Svirbutas 

neketino lengvai pasiduoti, nes jautėsi pažemintas, todėl tylėjo: kiekviena moteris, o ypač 

princesė, visada nori vadovauti. Svirbutas nutrūktgalviškai kirto raudoną šviesą ir lėkė didžiuliu 

greičiu. Ir ko bijoti, jei šalia Geltonoji pelytė, paslaptinga gelbėtoja, pasakų princesė.  

– Tu visą gyvenimą siekei gyventi teisingai, simetriškai... Ar tau pavyko? – nelauktai 

pasiteiravo Geltonoji pelytė. 

– Manau, kad ne... Realybė atgrasi, todėl noriu sugrįžti į Pasvirusį pasaulį ir ten surasti 

Gotautę, savo merginą. Tada aš vėl būsiu laimingas.  

Atlėgo įtampa. Tapo linksma. Pro šalį plaukė ramūs namai. Švilpė sniegas. 

– Kodėl dabar ne vasara? – pasiteiravo Svirbutas. 

– Kantrybės... Bus ir vasara. 

Svirbutas stebėjo pažįstamą, bet svetimu tapusį miestą. 

– Aš kalbu ir tu kalbi... Ar ne keista? – stebėjosi Svirbutas. 

– Taip. Mes kalbame sava kalba, bet puikiai suprantame vienas kitą. Ar ne keista? 

– Mūsų pokalbiai dvelkia vienatvės šalčiu... – nuliūdo Svirbutas. 

– Svirbutai, įjunk valytuvus, nuo stiklo nuvalyk snaiges. 

– Man jos netrukdo... – pyktelėjo Svirbutas. 

Sutemo. Automobilis privažiavo aklavietę. Prožektoriai apšvietė sulankstytą metalinę 

tvorą. Prie apsnigto šaligatvio krašto rūdijo senas troleibusas.  

– Kur važiuoti? – paklausė Svirbutas. – Aklavietė, kelio pabaiga. 

– O man čia smagu. 

– Stovėsime akligatvyje ir šnekėsim niekus. 

– Svirbutai, atverti visi debesų vartai. Nėra jokios aklavietės.  

– Taip, nėra jokių kliūčių. Aš laisvas, pakylu ir skrendu. 

Svirbutas ryžtingai pasuko atgal, bet gatvė jau buvo kitokia, tarsi pakeista, modifikuota. 

Dundėjo Grįžulo ratai. Aukštas tiltas piešė baltą upės vingį. Pro automobilio langus skverbėsi 

šaltas Mėnulis. Svirbutą ir vėl apniko liūdnos mintys.  

– Ir ką tu sumanei? – smalsavo Geltonoji pelytė. 

– Važiuoju be jokio tikslo.  



Svirbutui pabodo lenktyniauti su savimi. Jis sustabdė automobilį prie ežero. Iki pakrantės 

buvo tik keli žingsniai. Prie liepto keliautojų laukė vandens lėktuvas. 

– Antroji Mėnulio klaida – dvi nakties gėlės, trečioji pavojaus spalva – purpurinis 

Marsas, – keistai, beveik poetiškai prašneko Geltonoji pelytė. 

– O pirmoji klaida? – paklausė Svirbutas. 

– Tikiuosi, tu nepadarysi šios klaidos... 

– Nereikia guosti Mėnulio... – juokavo Svirbutas. 

Tik dabar Svirbutas pastebėjo, kad sugrįžo vasara. Lašnojo sidabrinis lietus. Į aukštą žolę 

nėrė žuvėdros, svyravo neryžtingi meldai. Visai lauktai Geltonoji pelytė pavirto, o gal atvirto 

Gotaute. Svirbutas beveik patikėjo, kad šį maskaradą sugalvojo Gotautė. Argi svarbu, kai ieškai 

Pasvirusio pasaulio? 

– Ar aš graži, ar patraukli, ar tu gali mane pamilti? 

– Taip, taip, tu esi Gotautė. Ir kam reikėjo kaukių baliaus, maskarado? 

– Turbūt, tik tau, – nusijuokė Gotautė. 

Jaunuolis apkabino merginą ir pajuto, kaip jausmingai virpa jos kūnas. Svirbutas užvedė 

hidroplano variklį. Jis taip pat geidė meilės. Kitame ežero krante įsimylėjėlių oro uostas ir meilės 

guolis. Blyškios svajonių spalvos virto rožiniu dangumi. Drauge su šviesiu, permatomu debesiu 

virš ežero skriejo lėktuvas. Pagaliau jie pasiekė kitą krantą.  

Sidabro pašvaistė išardė širdies tamsą, suspindo Mėnulis, sušilo žvarbi naktis. Meilės 

takais skuodė žaibai, žaliu medaus vynu patvino pievos: kai esi laimingas, ir liūdesys būna 

kitoks. Tik dabar Svirbutas pastebėjo, kad vilki Austrijos ir Vengrijos imperijos karo lakūno 

uniformą. O Gotautė buvo apsirėdžiusi kaip tikra princesė. 

– Leitenante, veskite mane į oro uostą, – šyptelėjo mergina. 

– Princese, esu nuolankus jūsų tarnas, – Svirbutas galantiškai ištiesė ranką damai. 

Liepsnojo ežeras, varpais skambėjo bangos. Sutemos kūrė aistringus padangių laužus. 

Blyksėjo žaibai. Ežere siautė audra. Oro uosto menėje vaišėmis nukrauti stalai laukė įsimylėjėlių 

vizito. Sienomis šoko stiklinė žvakių šviesa, o židinyje degė šokoladiniai saldainiai. Ant aštraus 

angaro bokštelio nutūpė jausminga naktis slėpdama begalinį meilės perimetrą. 

 

 

 



POKYLIS KAPE  

 

Svirbutas pabudo angaro griuvėsiuose. Oro uostas jau buvo subombarduotas, bet jis vis 

dar vilkėjo Austrijos ir Vengrijos imperijos karo lakūno uniformą. Nespėjęs atsitokėti tariamas, o 

gal ir tikras oreivis pastebėjo senyvą džentelmeną, vilkintį aksominį fraką. Aksominis duobkasys 

garsiai sušvilpė. Netrukus pasirodė Geltonoji pelytė. 

– Leitenante, ar jūs pasiruošęs? – paklausė Geltonoji pelytė. 

– Aš visada pasiruošęs, tik dar nežinau kam. 

– Metas ruoštis vestuvių pokyliui kape. Aš jau iškasiau duobę, – iškilmingai pranešė 

Aksominis duobkasys. 

– Gal metas liautis? Užteks kvailysčių! Aš pageidauju skristi tik į Pasvirusį pasaulį. 

– Visi lėktuvai susprogdinti, – paaiškino Geltonoji pelytė. 

– Kas nuotaka? Geltonoji pelytė ar Gotautė? 

– Ne tau spręsti, ne tau rinktis, – atkirto Aksominis duobkasys, – galiu pasakyti tik tiek: 

Geltonoji pelytė – tai Gotautė.  

Degė horizontas. Karo atšvaistai pjovė akis. Svirbutas užsimerkė. 

– O kas tuomet aš esu? Lakūnas be lėktuvo? Pašautas pilotas? Netrokštu pomirtinio 

apdovanojimo. Žinau, po velėna daug vietos skirta kritusioms žvaigždėms, bet aš nesiekiu 

istorinės šlovės. 

– Leitenante, neverta šakotis! Gyvenimo prasmė jau išsemta iki pat dugno. Metas ruoštis 

violetinės prieblandos banketui, – iškilmingai paragino Aksominis duobkasys.  

Iš būsimo didvyrio kapo tiesiai į pomirtinį dangų skverbėsi aštri žaibolaidžio šaknis. 

– Regiu aklavietę. Durys į Pasvirusį pasaulį užpiltos biriu karjero žvyru. Reikia ištrūkti iš 

prieblandos zonos. 

Šalia Svirbuto nukrito sunki bomba, bet nesprogo. Į sunaikinto oro uosto grindinį įsmigo 

pašauto lėktuvo sparnai. Pravirko sužeista žolė. Balose paskendo neparašyti lakūnų laiškai.  

– Karas pralaimėtas. Baigėsi laimės naktis, ir man kapą jau iškasė mirtis, kurios niekada 

nebuvo, – nuliūdo Svirbutas. 

– Leitenante, paskubėk, jau Mėnulis prinoko kaip obuolių pyragas, – ragino Aksominis 

duobkasys.  



Bematė nežinia. Tarsi priešistorinis akmuo sviro galva: šalti minčių čiulptuvai siurbė 

šviesias svajones. Kaukolės sarkofage liko tik rašalo dėmė, smegduobės cirkas, nulaužtu 

pieštuku nupiešta praraja.  

– Paskubėk, po velėna smagu ir šilta. Niekada nesibaigia pokylis kape. Skamba sunkusis 

metalas. Lūžta valgiais ir gėrimais apkrauti stalai. Į puotą skrenda pamušti lėktuvai, šoka linksmi 

pakaruokliai, ritmiškai mirksi haliucinogeniniai grybai, – ragino Aksominis duobkasys. 

– O gal neverta skubėti? – abejojo Svirbutas. 

– Leitenante, nedelsk, atsigėrę beržų sulos kapo scenoje šoka dėkingi skeletai. Po žeme – 

estrada, aikštelė, diskoteka. Stiebiasi pakasynų gėles, į pokylį skrenda krankliai. 

Svirbutas nubėgo į ežero pakrantę. Ant bangų suposi hidroplanas. Lengvai užsivedė 

variklis. Pakrantėje liūdėjo Aksominis duobkasys ir Geltonoji pelytė. 

– Jei išskrisi, nebūsi Austrijos ir Vengrijos karo lakūnas, niekada nebūsi laimingas... 

Apsigalvok, dar nevėlu, – gundė Aksominis duobkasys. 

– Nepaliki manęs... – beveik maldavo Geltonoji pelytė. 

– Geltonoji pelyte, aš ieškau ne tavęs, noriu Pasvirusiame pasaulyje surasti Gotautę. 

Manęs nedžiugina leitenanto antpečiai nei karas. Aiškėja skrydžio kryptis: meilė – tai paskutinis 

oro uostas. 

– Idiote, tu jau esi Pasvirusiame pasaulyje, – tyliai sušnabždėjo Aksominis duobkasys.  

Visa laimė, Svirbutas neišgirdo šių žodžių. Metas kilti. Į šiaurę skriejo hidroplano sparnų 

šešėliai. Pagaliau Svirbutas išvydo ilgą koridorių. 

 

MAIŠTAUJANTIS STULPAS  

 

Budo rytas, bet virš debesų vis dar blizgėjo tolimas melas: žvaigždės piešė zodiako 

ženklus, o ateiviai juokėsi iš žmonijos ateities.  

Skubėdamas į darbą Svirbutas pašiurpo pastebėjęs gatve bėgantį stulpą. Plieninis 

milžinas nutraukęs varinius laidus skuodė į parką. Pagaliau užkliuvęs už suolelio nuvirto ant 

minkštos žolės. Sunerimęs Svirbutas pribėgo arčiau. Elektros stulpas dar buvo gyvas: 

– Svirbutai, nenoriu mirti, – skundėsi tuščiaviduris vamzdis, – nugabenk mane į Europos 

parką arba į Neries pakrantę... 



Nespėjo Svirbutas paguosti plieninio milžino, kai atriedėjo avarinės tarnybos 

automobilis. Vyrukai buvo pikti ir riebiai keikėsi. 

– Reikia iškviesti kraną, – pasiūlė Aksominis duobkasys. 

– Neverta terliotis, supjaustysim į gabalus ir baigtas kriukis, – nukirto Orų spėjikas.  

Didvyriškai žūsta metalas, ir kai troleibusams nukirs ūsus, išstenėsime tik girtą riksmą, 

pavėluotos brandos manifestą. Pigių drabužių krautuvėlėje nupirksime senus vagonus ir į vakarus 

ištremsime civilizuotas viltis. Godžiai pražiodę akis, be skausmo išrovę klibančius vaikystės 

peizažus puotai atridensime statinę lietaus. Nesulaukę nei metro, nei tramvajaus alkani sugrįšime 

prie klajoklių laužų; šamanų būgnai paskatins šokti raguotą suktinį, regėti protėvių laukus, 

beribius medžioklės slėnius. 

Nubraukęs sūrią ašarą Svirbutas nukiūtino šalin. Jis neįstengė stebėti egzekucijos. 

Nepajėgė ir eiti į darbą, todėl užsuko į kavinę išgerti šlakelį pigios trauktinės. Gal padės? Išgėręs 

stiklą medžiotojų karčiosios Svirbutas nutarė išgelbėti metalinį stulpą, kol dar nesupjaustė į 

laužą. Suskambėjo durų varpelis. Ir nors kavinė buvo tuščia, prie stalo prisėdo Geltonoji pelytė:  

– Nejaugi tu viską pamiršai? 

– Aš vis dar negaliu atsitokėti. Jaučiuosi tarsi pabudęs iš sapno... 

– O gal tai nebuvo sapnas? 

– Tai kas? 

– Svirbutai, tu mane palikai... Atstūmei mano meilę, praskydai, esi nevertas laimės. 

Nepanorai gyventi pakylėtai ir prasmingai. Tu regėjai ne vizijas – tai buvo tikra. Pamirški 

Pasvirusį pasaulį, būki paprastu žmogumi. 

Svirbutas nuleido galvą. 

– Gal ketini žudytis? Kalbėki drąsiai... Aš – parapsichologė. Verčiuosi privačia praktika. 

– Štai kaip. Kokia nuolaida savižudžiams? – karčiai nusijuokė Svirbutas. 

– Šimtas nuošimčių...  

– Meldžiu atleisti, tai, ką patyriau, pranoko mano vaizduotės ribas... Pažadu būti 

kietesnis... 

– Tu vis dar nori patekti į Pasvirusį pasaulį? 

– Taip... 

– Aš žinau stebuklingą telefono numerį – tu gali tik vieną kartą paskambinti į praeitį. 

– Kam? 



– Legendiniam naujosios muzikos žurnalo „Tango“ redaktoriui Karminui, gal jis tave 

atkalbės nuo šios beprotybės. 

Geltonoji pelytė ilgai rinko paslaptingą kodą ir padavė ragelį Svirbutui. 

– Matau! – pasigirto tolimas balsas. 

– Sveikas, Karminai, kaip tau sekasi? 

– Gavau vizą, po savaitės išskrendu į Ameriką. O tu gal jau suradai bankininko Mago 

lobį? 

– Nesuradau, bet mes greitai susitiksime: aš keliauju į Pasvirusį pasaulį... 

– Gal į paralelinį? 

– Karminai, aš ne girtas, tai tu išsiblaivyki ir neskriski į Ameriką, nes tave ten nugalabys 

samdytas žudikas... 

– Paranoja? 

– Karminai, aš nejuokauju ir žinau ateitį, nes skambinu iš ateities... 

– Fantastika... Ieškojai lobių, o dabar sukūrei laiko mašiną? 

Nutilo, išsijungė telefonas. Svirbutas pajuto energijos antplūdį. Ne, dabar jis 

nesusimaus... 

– Aš pasiryžęs viskam, nepasiduosiu ir laimėsiu! 

– Puiku! – nudžiugo Geltonoji pelytė. – Tu gauni dar vieną šansą. Eikime į parką.  

– Deja, aš vėluoju į darbą... 

– O kur tu dirbi?  

– Nors esu dailės bakalauras, bet dirbu prekybos centre logistikos specialistu, – beveik 

nesumelavo Svirbutas. 

Geltonoji pelytė tarsi nuliūdo. Skubiai atsisveikinęs Svirbutas nubėgo į darbą. 

– Kodėl vėluoji? – piktinosi viršininkas. 

– Nutrūko troleibuso laidai, – mekeno Svirbutas. 

– Žinau, gali neaiškinti, – sušvelnėjo Aksominis duobkasys, – eiki į sandėlį. Atvažiavo 

vilkikas. Reikia skubiai iškrauti. 

Pagaliau baigėsi darbo diena. Svirbutas pavargęs išslinko iš prekybos centro sandėlių. It 

neužgesinta cigaretė smilko miestas. Iš parko sklido triukšmas. Raudoni kombinezonai pjovė 

žolę: negalima nebaudžiami augti į dangų. Į renovuotus namus modifikuotą maistą vežė 

troleibusai, asfaltas gėrė automobilių kraują, gatvės rijo spaudos kioskus. Svirbutas prisiminė 



parke mirštantį stulpą. Reikia išgelbėti plieninį milžiną. Mintis pakankamai beprotiška, todėl 

įstrigo Svirbuto galvoje.  

Dangumi plaukė jautrūs debesys maldaudami gelbėti kritusius troleibusų stulpus. Tik po 

sunkios darbo dienos gimsta mintys, kuriomis galima tikėti. Kampuotos gatvės ragino nedelsti ir 

skubėti į parką. Suodini kaminai paslaugiai tiesė dūmų rankas. Varnų apsėsti stogai siūlė 

pagalbą. Svirbutas atmetęs pagrįstas abejones ir racionalius argumentus nubėgo į parką. Staiga 

jis atsitrenkė į merginą. Tai buvo Gotautė, o ne Geltonoji pelytė. O gal Svirbutas apsiriko? 

– Atleisk, aš labai skubu... 

– Gelbėti pasaulį? – smalsavo mergina. 

– Nepatikėsi! 

– Patikėsiu... 

Jaunuoliai nuskubėjo į parką ir greitai surado metalinio stulpo griaučius. 

– Parkas dar neiškirstas, bet tolumoje – kelmų kapinės, kuriose ilsisi aukšti medžiai 

sukalti į tvirtus karstus, – noriai aiškino supjaustytas stulpas, tiksliau – vidurinė, stambiausia 

dalis, – dabar žiūriu į dangų ir man ramu ir visai neskauda... Noriu reinkarnuoti, pavirsti 

geležiniu varnu, pakilti nuo žemės ir skristi į Marsą.  

– Svirbutai, ar girdi, ką šneka vamzdis? Man baisu... – pašiurpo Gotautė. 

– Ką darysime? – sunerimo Svirbutas. 

– Pamirškite mane... Negailėkite metalinio vamzdžio... – sugirgždėjo žūstantis metalas.  

 

DRAVENIO AUTOMOBILIS  

 

Liūdna, vėsu ir šlapia. Metaliniame kioskelyje surūdijęs alus, šalta vienatvė ir 

vakarykštės mintys. Į nežinią keliavo pavargęs Svirbuto žvilgsnis. Jau vėlu evakuotis į zoologijos 

sodą – mirė maištaujantis stulpas. Pirmas ir paskutinis. Į tolimus prospektus skubėjo kreivos 

gatvės, į parką slinko seni troleibusai.  

– Ar aš esu laisvas menininkas? Ar visų mano siekių pabaiga – tik sunkus krovėjo 

darbas? 

Iš mąstymo patvorių lindo keistos figūros. Minčių šešėliai ant purvinų sandėlio sienų 

piešė apskritimus, elipses, kvadratus.  

– Nesu vakuumas. Gali nebūti nieko – tik ne manęs.  



Svirbutas niekada neieškojo racionalios išeities, bet veikė kažkokiais, tik jam vienam 

suprantamais metodais. 

– Pakaks savigraužos... Negaliu nurimti. Išpuvusius medinius dantis jau šiepia pikta 

lemties tvora. Žėri išlaužtos lentos. Nejau taip sunku senyvam basliui paraidžiu ištarti mano 

vardą ir atverti vartus į Pasvirusį pasaulį... Kodėl? 

Iškrovęs vilkiką Svirbutas pavargęs prisėdo ant medinio padėklo. Merkėsi akys. Staiga 

kažkas trinktelėjo į petį. Šefas! 

– Atleiskite, aš nemiegu, tik sėdžiu užsimerkęs... Bandau atsipalaiduoti, kaupiu jėgas 

kitam vilkikui...  

– Šaunuolis! – pagyrė bosas. – Turiu pribloškiantį pasiūlymą. Parduosiu tau Chryslerį. 

Labai pigiai. Beveik veltui... 

Sandėlio gale stovėjo žalsvas automobilis. 

– Legendinė mašinytė. „Melomano“ banko viceprezidento Dravenio automobilis. 

– Netikiu gandais! – abejojo Svirbutas. 

– 1000 litų, – gundė Aksominis duobkasys, – gali važiuoti dabar. Tiek to... Dovanoju 

mašinytę, nes tai vienintelis būdas patekti į Pasvirusį pasaulį. 

– Ačiū! – nudžiugo Svirbutas. 

Ir kai viltis buvo beveik prarasta, atsivėrė sėkmės durys. Svirbutas atidžiai apžiūrėjo 

automobilį. Beveik naujas. Kvepėjo viskiu, cigarais, smilkalais. Linksmai suburzgė variklis. 

Svirbutas nuskuodė pas Gotautę.  

– Kur keliausime? – nudžiugo mergina. 

– Į Pasvirusį pasaulį! 

Sudrebėjo ne juokais išgąsdinta vasara, oras vėl tapo pilnas vėlyvo rudens. Šlapi batai 

pavirto akmenimis, o ryškios vitrinos – tuščia ekrano duobe. Žalsva migla atnešė ilgą lietaus 

sapną: girgždėjo asfaltas, švilpė variniai troleibusų laidai, mirksėjo elektros lemputės. Pravėrę 

svajonių duris Gotautė ir Svirbutas skubėjo į nežinią. 

Vėjas vertė klevo lapus, ieškodamas išminties žodžių, parašytų pamiršta medžių kalba, ir 

ant niūraus pastato sienos nušvito neono raidės: „Bankas Melomanas“. Anomaliuose seifuose 

ištirpo uždraustas sidabras, be trofėjų iš ateities sugrįžo Dravenio automobilis. Žvaigždžių 

dulkėmis aprasojo Gotautės ir Svirbuto akys.  



Prie paradinių durų grūmojo pavogtais banknotais sulopyti kumščiai. Įniršusi indėlininkų 

minia ruošėsi šturmuoti bankrutavusį banką.  

– Svirbutai, grįžkime atgal, nerizikuokime... 

– Gotaute, pažvelki: stiklines duris saugo viceprezidentas Dravenis ir bando nuraminti 

minią. Vargšelis nežino, kad jo laukia mirtis. Reikia išgelbėti Dravenį! 

– Negalima! – išsigando Gotautė. – Drugelio efektas! 

– Ateitis nebus pakeista, nes mes atvykome ne į praeitį, o į Pasvirusį pasaulį. 

– Argi mūsų pasaulis nėra pasviręs... 

– Šis – į kitą pusę, – patikslino Svirbutas. 

Svirbutas sukaupė drąsą ir atvėrė Chryslerio dureles. Buvo vasara, bet į automobilio vidų 

plūstelėjo šalta snaigių banga.  

– Draveni! Lipk į automobilį! 

– Negaliu... Reikia nuraminti indėlininkus ir saugoti Magą, – atsakė viceprezidentas. 

– „Melomanas“ bankrutavo, o Magas su pinigėliais paspruko... Tu likai vienas, – 

paaiškino Gotautė. 

Dravenio veidas suakmenėjo. 

– Ko spoksai? Ar nematai, kad čia tavo automobilis? Lipk greičiau! 

Dravenis pažvelgė į įsiutusią minią. Jo misija baigta. 

– O kur mes važiuosime?  

– Kur tik nori... – nusijuokė Gotautė. 

– Lekiame prie Beluchos, šiaurinių Šambalos vartų, ieškoti galios taškų, artefaktų. 

Nušvisti.  

Stebuklingai išsigelbėjus nebūtina svajoti. Gal todėl liepsnojo saulėti stogai, nuo medžių 

byrėjo pageltusios čerpės, dangumi plaukė baltas debesų karstas. Tuščias, be lavono. Todėl ten, 

aukštai, šalia kaminų galima žaisti su varnomis ir katinais. O apačioje telieka tik kvailas 

pusgalvių pasaulis, be nuotykių, paslapčių, žaidimų.  

 

„TANGO“ REDAKTORIUS  

 

Karmino nė kiek nenustebino „Melomano“ bankrotas ir Mago pabėgimas. Keliais 

maukais išgėręs bokalą alaus legendinis „Tango“ redaktorius tapo velniškai kalbus: 



– Esu pamestas koridoriuje, prie pat neužrakintų banko durų, rūdiju tarsi vinis sulenkta 

per pusę. Ar aš esu? Ar aš egzistuoju? Štai kur tikras klausimas! 

– Kai suabejoji savo realumu, gelbsti tik sunkus fizinis darbas, – ironizavo Gotautė. 

– Tu teisi, eisiu dirbti suvirintoju... 

– Nejaugi viskas taip blogai? Naujos technologijos ir internetas atvėrė didžiules 

galimybes.  

– Velniop išgirtą progresą ir evoliuciją! Supuvusiais Darvino laiptais lipa seilėtos 

beždžionės ir trokšta tapti supermenais. Pasigailėtina žmogaus veikla grindžiama tik pelno 

troškimu ir išnaudojimu, todėl naujosios muzikos žurnalas leidžiamas tik kartą per metus.  

– „Tango“ – tai almanachas? – paklausė Gotautė. 

– Taip... – ne itin noriai sutiko Karminas, – turiu daug idėjų, o veiklos nėra... Ieškodamas 

švaraus garso pasiklydau DMK (destruktyvių metalo konstrukcijų) laboratorijoje, pamečiau save 

erdvioje salėje tarp senos garso aparatūros ir aplūžusių muzikos instrumentų. Pamečiau save prie 

stalo, pastalėje, vonioje... Vos pažvelgęs į veidrodį dingau. Kaip dūmas. Esu niekas, nulis... 

Mano gyvenimas įstumtas į labirintą, jo sienos – aštrūs tigro dantys ir erelio nagai. Noriu 

suspardyti rytdieną, sukulti nesantį laiką. Noriu naikinti, skandinti, plėšyti... Ir staugti kartu su 

Džoniu Rotenu... 

– Ir kodėl įvyko ši tragedija? – paklausė Gotautė. 

– Yra daug priežasčių, visų pirma atsirado internetas, užplūdo informacijos lavina, be to, 

dabar galima rašyti ir komentuoti viską, ne tik protingas mintis, bet ir visiškas nesąmones, tačiau 

giluminė „tragedijos“ priežastis kita. Nepamirškime, mes buvome okupuoti, gyvenome 

totalitarinėje visuomenėje ir literatūra bei muzika buvo vienintelė galimybė kalbėti tiesą, aišku, 

užuominomis, metaforomis...  

– Karminai, tu pavargai, tau reikia poilsio, gamtos... – atsargiai pasiūlė Svirbutas. 

– Pagaliau nukrito visažinė menininko kaukė ir visi pamatė ne itin malonią postmodernią 

grimasą... Nežinau kodėl, bet mane staiga pagavo džiugi nuotaika – puiku, kad menas – tik dėmė 

ant impregnuotos drobės, plokštelės griovys, buka raidė...  

– Įtartina euforija, – sunerimo Gotautė. 

– Nesu vandalas, manau. Tik retsykiais pykina meno bejėgiškumas, nenoras padėti 

žmogui sunkią valandą. Tačiau ne menas čia kaltas, sunkią valandą nepadeda nė draugai, nė 

religija, nė Dievas. Aš pats nežinau, kas padeda, ir iš viso, ar padeda. Kaip prasideda depresija ir 



kaip ji baigiasi? Ogi kaip potvynis, vanduo užlieja mane, paslepia po drumsto vandens srove, 

palaiko beorėje, bešviesėje erdvėje ir vėl po kelių savaičių paleidžia... 

– Karminai, man regis, gyvenimo tikslas – nugalėti save ir tai darant jausti malonumą, – 

pastebėjo Gotautė. 

– Niekur nelipa debesų laiptai ir lygus asfaltas tik kelias kitiems, todėl nurimstama 

įbridus į laumžirgių ganyklas, kur liūdną minčių dvelksmą nusineša tyla, – mįslingai atsakė 

Karminas. 

Dravenis lėtai gėrė alų, graužė sūrį ir tylėjo. Įtartina trumpalaikė ramybė. Jis laukė 

veiklos ir neabejojo, kad tuoj prasidės nuotykiai. O dabar tegul šneka draugai. 

– Karminai, nenusimink, Svirbutas taip pat mato vizijas, bet jis ne šizofrenikas, – tarė 

Gotautė. 

– Gotaute, ar tu žinai, ką kalbi? – pyktelėjo Karminas. – Pasaulis keičiasi, ir ne į gerąją 

pusę, nuo teroro jus saugo tik plonytis dorovinio lakmuso lapelis, rudimentinis moralės 

sluoksnis. Tik stoiškas lietuviškas charakteris ir įgimta tolerancija bet kokiai, net labiausiai 

deformuotai gyvybės formai jus saugo nuo aklo minios įsiūčio... 

– Šiandieną prie banko vos nežuvo Dravenis, – tarsi pritarė Svirbutas. 

– Tiek to, velniop! Laikas atsiduoti svajoms. Grįžkime namo, į Pasvirusį pasaulį. 

Draveni, dabar tavo eilė kliedėti, – nusijuokė Karminas. 

– Trokštu bėgti į švytinčią nežinią, mano geltoni žygio batai pilni kopų smėlio. Virš 

manęs tik Saulė ir būrys klykiančių maitvanagių... 

– Ne, jie laukia ne mūsų, – pertraukė Karminas, – maita – tai ramus, šlykštus, protingas, 

civilizuotas egzistavimas. Merdintys palaikai. Stebina ir siutina amžina žmonijos kova dėl 

laikinų dalykų – ramybės, taikos, sotumo ir turto. Tas forsuotas troškimas aistros, meilės, 

siauraprotiškas namų šilumos ilgesys. Kas tai? Manau, visiškas trumparegiškumas, 

silpnaprotystė, menkavertiškumas. Nuožulnia plokštuma į duobę ritasi žmonijos intelektas... 

Kartais netgi apsidžiaugčiau, jei koks maniakas mane negyvai sužalotų peiliu (deja, taip ir 

atsitiko Amerikoje – aut. past.). Galėčiau parkritęs ir tįsodamas kraujo klane išsunkti bent vieną 

savęs vertą mintį: miršta paskutinis popso nenupirktas redaktorius...  

Klausytojai pradėjo juoktis. Karminas tarsi pyktelėjo, bet keliais maukais išgėręs antrą 

bokalą alaus karčiai nusikvatojo: 



– Ne, tampu melodramiškas, pradedu seilėtis... Tai kas, kad mano gyvenimas nebuvo 

teisingai iškirptas iš gero tono vadovėlio, etikos kanono ar dorovės almanacho. Realybės taškai 

drebančios likimo rankos buvo kreivai sujungti, o akys žvelgė į alkoholį, nepastebėdamos šalia 

garuojančios arbatos stiklinės. Ne, aš neprasigėriau, nedegradavau, nes visada siekiau paprastos, 

žmogiškos laimės. Eirimė! Ji pabėgo į Skuodą pas grafiką Kantrigirdą, palikusi mane dūlėti 

sostinėje. Aš palūžau, kai sužinojau, kad Eirimė tapo narkomane ir rado prieglobstį kapitono 

Vadulio angare... Štai tau, redaktorius, rašytojas, o smegenys varva, kai mylima moteris lyg 

žiurkė iš skęstančio laivo bėga į ramią ir saugią sausumą. Štai tokia neskani istorija. Bet ji vis dar 

kaitina mane. Pasiutiškai bjauriai veikia... 

– Vaistai – tai kita meilė, – pasiūlė Gotautė. 

– Negaliu pasveikti... Nesugebu nukirsti atminties. Mane užvaldė prabėgęs laikas, 

suskaldė mano sielą, sumalė mane... Mažytėmis šukėmis išsibarsčiau pilkame gyvenimo 

vieškelyje, esu pamesto teksto nesurinkta dalis. Danguje daug vietos palikta žvaigždėms, todėl 

neištirpsiu dangoraižių ledynuose: užaugęs tarpuvarčių aukštumose vyksiu į tolimas girias rinkti 

laukinių žemuogių. 

 

ŠTURMAS  

 

– Mesire, ar tu norėtum būti paprastu žmogumi? – paklausė Geltonoji pelytė. 

– Brrr... – pasipiktino Aksominis duobkasys. 

– Ir kodėl? Knygose, spektakliuose ir filmuose net nesvarstant atsisakoma ypatingų galių, 

nemirtingumo, Olimpo dievų palaimos. Atmetama net reinkarnacija. Žmonės trokšta gyventi tik 

vieną kartą, paprastai ir nuobodžiai. Vienintelė pramoga – tai karai, konfliktai, nesutarimai, 

rietenos. Argi ne nuostabu? 

– Nepakartojama, ypač patartina kristi nuo kulkos, bombos, raketos ar žūti durtuvų 

atakoje... 

– Įdomi mintis, – tarsi pritarė Geltonoji pelytė, – išbandykime artistus karo grėsme, 

pavojumi... 

Aksominis duobkasys pakėlė sausą medžio šakelė ir imituodamas burtų lazdelę ar batutą 

komiškai mostelėjo. Tada ir suskambo telefonas. Karminas pakėlė ragelį ir neištaręs nė žodžio 

padėjo atgal. 



– Draugai, metas sprukti... Baigėsi DMK dienelės, atvyksta Laisvūno gauja užgrobti 

patalpų. 

– Jokių problemų, – tarė Svirbutas, – Chrysleris tavo paslaugoms. 

– Vairuosiu aš, – nukirto Dravenis. 

– Tebūnie, – nudžiugo Svirbutas. 

Chrysleris sustojo aikštelėje šalia Žaliųjų ežerų. 

– Gal norite išsimaudyti? – pasiūlė Dravenis. 

– Išsimaudyti? Kokia nesąmonė! – pasipiktino Gotautė. 

– O kur tu norėjai nuvažiuoti? Į ginklų sandėlį? – šaipėsi Karminas. – Mes menininkai, 

geri berniukai ir nežaidžiame karo.  

– Argi nematote, kas vyksta? Gangsteriai užgrobė tavo dirbtuves ir tu laimingas! – siuto 

Gotautė. – Įrengs parduotuvę, sandėlį, o gal viešnamį! 

– Gerai, jau gerai... Įtikinai... Griebsime šautuvus, kulkosvaidžius ir nušluosime Laisvūno 

gaują nuo žemės paviršiaus, – ironizavo Karminas. 

Gotautė paraudo. Mergina jautėsi nepelnytai įžeista. 

– Gotaute, suprask mus teisingai... Aš esu svajotojas, poetas, stebiu tolimus pasaulius, o 

Karminas – garsininkas. Jis ieško švaraus garso... – paaiškino Dravenis. 

– Ir vis jo nesuranda! – išrėkė Gotautė. – Berniukai, atsitokėkite! 

– Gotautė teisi, reikia kažką daryti, – susigėdo Dravenis, – aš turiu koltą, moku karatė... 

– Na, o aš taikliai šaudau iš lanko, – pridūrė Karminas, – be to, lankiau fechtavimo 

treniruotes. Patikėkite, tikrai... 

– Netoliese yra Laisvūno vila. Jei norite, galime pasižvalgyti, – pasiūlė Dravenis. 

– Pačirškinsime niekšelį, – apsidžiaugė Svirbutas. 

– Pasižvalgysime, – patikslino Karminas, – automobilio spintelėje radau Dravenio 

žiūronus. Manau, pravers. Dabar kolegos galvoja, kad aš sprogsiu iš skausmo, pradėsiu šakotis... 

Svirbutai, aš nieko nesiekiu. Man nereikia net ir pripažinimo. Tikroji šlovė – tai gebėjimas būti 

laisvam, nepriklausomam nuo vergiškai menko honoraro, nuo varginančios buities, nuo 

nepaklusnaus, apsnūdusio kūno, nykstančios sveikatos. Net pagirios geriau nei šlovė. 

– Tai kodėl tu eksperimentuoji, ieškai švaraus garso? – nusistebėjo Gotautė. 

– Man patinka improvizacija, kūryba, artėjimas prie šventumo, sakralumo, – piktokai 

paaiškino Karminas. 



Sulėtintame lapų šnarėjime brendo šakota audra, nešanti du kartus pakartotą tylą.  

– Kai nežinai atsakymų, užduok naują klausimą, ieškok žodžių, kurie apsunkins sakinį, 

trukdys kvėpuoti, išmuš įžūlias iltis, – tęsė Karminas.  

Gotautė jau galėjosi, kad įtraukė vaikinus į pavojingą avantiūrą. Bet nedrįso prisipažinti. 

Gal jie atsitokės? Dravenis – romantikas, riteris, poetas... Vargu ar jis pasitrauks iš mūšio lauko. 

Vienintelė viltis – tai cinikas ir skeptikas Karminas. Reikia tik jį suerzinti ir jis atsitokės. 

Draugai stovėjo ant medžiais apaugusios kalvos ir iš saugaus atstumo stebėjo Laisvūno 

vilą.  

– Draveni, paimki žiūronus, – tarė Karminas, – smagu stebėti gangsterio irštvą be akinių, 

be lęšių, be ląstų. Kaip gaila, kad nesu vandalas ir delsiu į sieną sviesti Molotovo kokteilį tik 

todėl, kad Laisvūno lindynė neturi istorinės vertės. Jeigu šis pastatas turėtų didžiulę 

architektūrinę vertę, manęs nesulaikytų jokie argumentai... 

– Galiu nepastebėtas pasiekti vilos duris ir ant baltos sienos su malonumu išraityti 

keiksmažodį, – gyrėsi Svirbutas. 

– Karminai, ar tu moki gaminti Molotovo kokteilius? – kandžiai pertraukė Gotautė. 

– O kaipgi! Galiu pagaminti atominę bombą, – siuto Karminas, – bet tokiu atveju tapsime 

lėkšti, ne stilingi, nes iškilus branduoliniam pavojui civiliniai drabužiai neteks prasmės.  

Dravenis išsitraukė koltą. Patikrino apkabą. 

– Draveni, ar tu kvailas, o gal girtas? Nejau nori nušauti Laisvūną? – juokėsi Karminas. 

Dravenis tylėjo.  

– Manau, neverta... – atsargiai pritarė Svirbutas. 

– Ko tyli, Gotaute? Vis dar trokšti kraujo, gaisrų?  

Mergina vožė Karminui antausį.  

– Čia tai geras! – apsidžiaugė „Tango“ redaktorius. – Noriu tavęs!  

– Ir nesvajok! 

– Gotaute, gal neapsiriksiu – tu labai ilgai ieškojai manęs... Ir kodėl? – atsigavęs nuo 

smūgio paklausė Karminas. 

– Karminai, tu man visai nerūpi. Tai Svirbutas be paliovos kliedi apie Pasvirusį pasaulį, – 

patikslino Gotautė. 



– Aš tikiu, kad Pasvirusiame pasaulyje atsiveria beribės galimybės, – prisipažino 

Svirbutas, – visai atsitiktinai pigių knygų krautuvėlėje aš suradau Dravenio poezijos rinktinę... Ir 

ši knyga padėjo man apsispręsti... 

– Dravenio poezija yra niekinė... Kai perskaičiau, mane nudžiugino tik tai, kad užvertęs 

knygą neužverčiau kojų, – kandžiai pastebėjo Karminas.  

– Į mano poeziją galima „įsikirsti“ tik tada, kai žiūri į griūvančią sieną arba kai ant galvos 

krenta varnos išperėta plyta, – atrėžė Dravenis, – mano poezija – tai balta sutemos tyla, tuščia 

stiklinė, pamušta akis, nuodingi batai ir amžina kelionė...  

– Kadangi žodžių žaismui ribų nėra, verta laiku sustoti... – akademiko tonu aiškino 

Karminas, – bibliotekose ir knygynuose beviltiškai dūlėja tonos neskaitomų poezijos knygelių ir 

laukia palaimingos reinkarnacijos valandos. Eilėraščiai trokšta virsti kartono dėžėmis, 

reklaminiais prospektais, skrajutėmis, o gal visagaliais banknotais, čekiais, vekseliais, akcijomis. 

Iš laimės svaigsta galva! Instinktams nereikia lyrikos! Artėja virtualus amžius, laisvas nuo 

snobiškų praeities šešėlių.  

– Karminai, gal tu ir teisus... – tarsi teisinosi Dravenis, – po velėna švarus smėlis, 

šypsenų duobės, žvaigždės. Po asfaltu šakotos mintys, paklydę kaminai, troleibusai. Po grindinio 

plytelėmis raukšlėtas dangus, vilties žvilgsnis, ateitis... 

– Draveni, po asfaltu – tik asfaltas, – nusijuokė Gotautė, – ar galima paklausti kodėl, iš 

kur ir pagaliau kokia kryptimi juda tavo lyrinis herojus? 

– Neabejoju, laikas paruoš tinkamus atsakymus, bet šiuolaikinis žmogus nelinkęs laukti. 

Tiesos jam reikia dabar! Ant lėkštutės turi būti pateikti lyrinio herojaus parametrai ir judėjimo 

erdvė. Natūralu manyti, kad šie du ką tik išvardinti faktoriai gali atspindėti lyrinio herojaus 

dvasią, bent jau charakterį. Deja, man vis dar nepavyksta sujungti į tiesę (ar spiralę!) lyrinio 

herojaus dvasios krustelėjimų, žingsnelių ir šuolių. Todėl jausmų tranzitą aš galiu aprašyti tik 

netiesiogiai...  

– Ir kodėl? – neatlyžo Gotautė. 

– Ogi todėl, kad lyrinio herojaus nėra – jis „po asfaltu“. Lyrinio herojaus kelionė – tik 

legenda, kurios autentiškumo negalima patikrinti, – šaipėsi Karminas. 

– Mūsų kelionė taip pat miražas, iliuzija... Ir kodėl mes susitikome? Ir ką mes veiksime? 

Ir kur pagaliau važiuosime? – atkirto Dravenis. 

– Draveni, tu teisus... Metas vynioti meškeres, – pritarė Karminas. 



– Važiuojam gerti alaus, – linksmai pasiūlė Dravenis. 

– Važiuojam, – atsiduso Karminas, – tik artėdamas prie visiško išprotėjimo suprantu, kas 

esu ir ką turiu nuveikti... Esu sulipdytas tik iš dvasinių elementų, transcendentinių atomų, todėl 

nieko bendro neturiu nei su moliniu ąsočiu, nei su raugintu agurku.  

– Karminai, tu praradai studiją. Kur gyvensi? – paklausė Svirbutas. 

– Nuvežkite mane į Palūšę... Ten mano sodyba, – atsiduso Karminas. 

– O ką tu veiksi, Draveni? – pasidomėjo Gotautė. 

– Aš skrisiu į Ulsterį... 

– Gal tu protestantas? 

– Taip, esu pusiau latvis. 

– Taip ir maniau, – atsiduso Gotautė. 

– Svirbutai, tu man išgelbėjai gyvybę... Nenoriu likti skolingas. Ant šio lapelio užrašyti 

laimingi loterijos numeriai. Nepamiršk ir nepražiopsok – kitą savaitę lošimas, – keistai šyptelėjo 

Dravenis. 

 

KITA PALŪŠĖ  

 

Dravenis pajuto, kad artėja žemė. Keistas jausmas, ypač kai nekrenti ir net nesvyruoji. 

Tvyrojo vos juntamas žolės kvapas. Asfaltu slydo žalsvas rūkas, kol suplyšo per pusę: dabar 

kelias jau laisvas, galima važiuoti.  

– Karminai, ar tu tikrai nori sugrįžti į Palūšę? 

– Nėra pasirinkimo. Klaidžiosiu miškais, plaukiosiu ežerais, o eidamas miegoti apklosiu 

Mėnulį sena miline ir žiūrėdamas į lubas ieškosiu žvaigždžių, kol užges akys. 

– Romantiška, bet nelinksma... 

– Argi romantika linksma? 

– Gal sentimentali...  

Kelionė nustebino Dravenį, netgi šiek tiek išgąsdino. Pakeliui nebuvo nei miestelio, nei 

kaimo, netgi vienišos trobos: tik miškas, miškas... Karminas spoksojo pro langą ir nepratarė nė 

žodžio. Įdomu, apie ką jis mąstė. Dravenis nutarė išjudinti tylą: 

– Karminai, ar tu tikras? 

– Ne, aš holograma, ir mes riedame matricos koridoriumi į absoliutų nulį.  



Prie medinės sodybos tvoros lėtai puvo nežinia kada sukrautos lentos, tinkamos nebent 

tik laužui. Pulsuojančiai ošė miškas, akmenėlių klavišais ropojo driežas laukdamas, kada žolės 

stygas suderins beržai. Sukluso svirpliai: jau atskrenda laumžirgis, aukštas pievų dirigentas. 

Sugirgždėjo užkimę vyriai, vartelius pravėrė vėjas. Jau galima įžengti į sodybos teritoriją. 

Šalia namo stovėjo Aksominis duobkasys ir Geltonoji pelytė, bet draugai jų nepastebėjo, nes jie 

buvo nematomi. 

– Karminas tegul lieka Palūšėje, bet Dravenis prisiminęs praeitį neabejotinai atras prie 

seno ąžuolo užkastą lobį ir įgijęs kalaviją, šarvus ir žiedą atvirs Nakties lordu, todėl taps mums 

pavojingas. Mes netoleruojame smurto, todėl negalime Dravenio pašalinti... – sunerimo 

Aksominis duobkasys.  

– Ištrinkime jam atmintį, apribokime galias, – pasiūlė Geltonoji pelytė. 

– Taip, įdarbinkime Dravenį banke. 

Tarsi belaikės valandų pertvaros blizgėjo tvoros dantys, skeldėjo seni sudžiūvę dažai. 

Bergždžiai sukosi laikrodžio rodyklės nepajėgdamos aplenkti apskrito ciferblato. Beribės laiko 

padalos, nesuskaičiuojami gyvenimo laipteliai, todėl galima drąsiai bėgti žolės takais: basos 

pėdos neužklius už stataus finalinio akmens ir niekada nebus suvalgytas senas dangus.  

Prie slenksčio Karmino laukė sunkūs irklai. Pakvipo žuvimi, šlapiais tinklais, dumblu. 

Apvalūs pušų kamienai lėtai rideno dieną, už miško slapstėsi bebaimis ežeras.  

– Kažkas čia ne taip... – dairėsi Karminas. 

– Viskas keičiasi... 

– Ore tvyro švelnus siaubo kvapas, nepavojingas, bet atgrasus. Nėra kito pasirinkimo. 

Liksiu sodyboje ilgam, nes čia įmanoma lėtai ir neskaudžiai išnykti... Deja, teks gyventi amžinai, 

bet kokia prasmė gyventi be prasmės?  

– Karminai, aš tarsi neegzistuoju, todėl nežinau, kaip pradingti iš šio košmaro, skambiai 

vadinamo gyvenimu, – atsakė Dravenis. 

– Visada esame atsiradime, pradžioje, naujame starte, todėl siūlyčiau ne samprotauti, bet 

veikti racionaliai, apgalvotai. Aišku, nepatariu tapti suvirintoju, nes šiam darbui tu netinki. 

Pamenu, kažkada rašei trenktas eiles... 

– Tu teisus, poezija mane užbūrė, aš suradau keistą, bet itin originalų stilių...  

– Draveni, poezija turi tris galingus priešus. Visų pirma – tai naujos technologijos, 

internetas, antra – žmonės skursta, daug dirba ir jiems nelieka laiko savišvietai bei menui, ir 



pagaliau – uždaras kultūros elitas, srebiantis mažus biudžeto pinigėlius ir nepageidaujantis naujų 

varžovų.  

– O jeigu aš įstosiu į Rašytojų sąjungą? 

– Būsi tik apgailėtinas statistas: negausi nei premijų, nei honoraro ir, kas svarbiausia, 

nebus išleista nė viena tavo knyga. Draveni, tavo poezija turi būti įslaptinta... 

– Visiškai slapta poezija? 

– Koks gyvenimas, tokia ir poezija...  

Dravenis nepanoro įsivelti į ilgą filosofinę diskusiją, todėl nutarė atsisveikinti: 

– Man laikas važiuoti, laukia svarbūs darbai. 

– Iki greito! – tradiciškai palinkėjo Karminas.  

Dravenis senu Chrysleriu riedėjo nežinia kur. Staiga jis pamatė miško keliuką ir pasuko iš 

plento pats nežinodamas kodėl. Sustojęs prie seno ąžuolo išlipo iš automobilio ir sustingo. 

Kelionė baigta. Aklavietė. Bangavo akmenys, laisvės taku brido smėlio upė, apsunkęs nuo 

girgždančių debesų į pravirą dangaus pakalnę riedėjo blyškus stiklinis Mėnulis.  

Dravenis nuo žolės pakėlė gilę. Taip, jis jau buvo visai arti lemiamo virsmo, bet nelauktai 

suskambo telefonas. Atėjo žinutė: „Gerbiamas Draveni, jūs kviečiamas į darbo pokalbį. Atvykite 

rytoj 10 valandą į „Imperijos“ banką.“  

Dravenis pastebėjo, kaip į orą iš balos pakilo varna – tamsi akimirka vilties. Nepakaks 

pusės laimės gurkšnio, vis viena liks troškulys. Švystelėjo žaibas. Ant debesų nukrito paklydęs 

lapas, žvyrkeliu nubėgo bejausmis lietus. Nebus šviesiau gavus nelauktą laišką, aidą atmesto 

rojaus. 

  

KLERKAS  

 

Aksominis duobkasys atvertė baltos knygos tuščią lapą.  

– Tai gyvenimo knyga, į kurią sunku įrašyti net ir vieną eilutę. Dabar užmiršęs praeitį 

Dravenis pasiners į finansų pasaulį. Kiek vėliau jis vėl klaidžios prisiminimuose, vysis praeitį, 

gaudys miražą, rašys eiles, – tarė Aksominis duobkasys. 

– Dravenio akys – pilnos dangaus šviesos, bet jis nemato savo tikrojo veido, – pastebėjo 

Oranžinė katė. 



Po naktį siautusios audros nulaužtos medžių šakos į dangų tiesė sužeistas rankas ir 

maldavo grąžinti žalius lapus, bet dangus buvo bejėgis padėti. Reikėjo kantriai laukti kito 

pavasario. Nuo čerpių stogų varvėjo sužeistas lietus. Stiprus vėjas pažadino naktį, atpūtė juodus 

varnų riksmus, bet mieste vis dar buvo galima be rūpesčių sapnuoti. Nepastebimai šoko 

mieguistos lovos, girgždėjo senų laikrodžių rodyklės. Šunų apdergtose vejose vėrėsi purvinos 

balos. Audra ne tik ištiesino kreivas priemiesčio tvoras, bet ir nutraukė troleibusų laidus.  

Tą lemtingą naktį banko vyresnysis specialistas Dravenis susapnavo keistą sapną. 

Nepažįstama mergina meldė pagalbos: 

– Surask mane, įspėk, kad neskrisčiau lėktuvu į Dubliną! 

Dravenis pabudo išpiltas prakaito. 

– Nesąmonė, prisisapnuoti gali bet kas... Netikiu sapnais. 

Bet vidinis jaudulys graužė kaip kirminas ir neleido užmigti. Netekęs kantrybės Dravenis 

atsikėlė iš lovos, įjungė kompiuterį ir užklydęs į fb krūptelėjo, monitoriaus ekrane pažinęs 

merginą iš sapno – taip, tai ji, negali būti jokių abejonių. Dravenis skubiai parašė trumpą laiškelį: 

Primygtinai patariu neskristi į Dubliną. Patikėkite manimi, turiu tam rimtą pagrindą. 

Būčiau dėkingas, jei atsilieptumėte. 

– Gal padės? Pabandyti, manau, buvo verta, – sumetė Dravenis.  

Tik dabar jaunuolis ramiai užmigo. Dravenio veidu bėgo laikas, kol pasiekė kaukolės 

vidų ir uždegė elektros lemputę – nematomą ketvirtąją akį. Į palaimingą prieblandą nugrimzdo 

drumsti smegenų vingiai, patvino koloidinės svajonių upės.  

Pagaliau purpuru nušvito apsiniaukęs dangus. Sidabru sublizgo langai, išbluko vienišos 

sienos, ryškia spektro spalva pražydo asfaltas. Ankstyvą rytą Dravenį pažadino radijas, pranešęs 

apie lėktuvo katastrofą. Dravenis paklaiko. Sapnas nemelavo. Suskambo mobilusis telefonas. 

Numeris nežinomas, bet Dravenis skubiai atsiliepė. 

– Alio, klausau! 

– Čia aš... 

– Iš sapno, – kvailai leptelėjo Dravenis. 

– Ta pati... 

– Džiaugiuosi, kad paklausei mano patarimo. 

– Deja, aš tavęs nepaklausiau ir išskridau į Dubliną... 

Netikėtai ryšys nutrūko.  



– Kvailas pokštas! – sušuko Dravenis ir piktai išjungė telefoną.  

Šis nelauktas skambutis sukrėtė Dravenį, nes jis nepajėgė prisiminti praeities, tarsi ji būtų 

užblokuota ar ištrinta. Apniktas liūdnų minčių, net nepapusryčiavęs Dravenis išslinko į gatvę. Už 

greičio viršijimą metams buvo atimtos teisės vairuoti automobilį, todėl įlipęs į sausakimšą 

troleibusą jis mąstydavo tik apie finansines operacijas. Jei pavykdavo atsisėsti, Dravenis 

įnikdavo į „Verslo žinias“. Dravenio vidinį pasaulį visuomet užpildydavo svetima, tariamai 

aktuali informacija. Išlipęs iš troleibuso Dravenis nesidairydamas į šalis skubėdavo į darbą. Ne, 

jis visai nebijojo pavėluoti. Dravenis saugojo save nuo nemotyvuoto, betikslio pasivaikščiojimo, 

nes bijojo išslysti iš jo paties sukurtos tobulos minčių kontrolės.  

Keistas sapnas ir nelauktas skambutis Dravenį išmušė iš pusiausvyros. Reikia nurimti, 

atsipalaiduoti. Matyt, todėl šį rytą banko vyresnysis specialistas nutarė eiti į darbą pėsčias. Buvo 

jau šviesu, bet languose vis dar degė elektros lemputės. Miestas gėrė elektros srovę. Netikėtai 

Dravenio mintys atitrūko nuo žemės ir pradėjo skrajoti padebesiais. Kaip gera keliauti, tik 

galutinis tikslas kažkodėl pradėjo Dravenį nervinti. Dravenis kvėpavo studentišku laisvės oru ir 

visai nenorėjo atverti stiklinių banko durų ir pasmerkti savęs dar vienai finansinei operacijai.  

Netikėtas rytinis pasivaikščiojimas pakreipė mintis kita linkme. Atšipo protingi, 

racionalūs žodžiai, bejėgė tapo logika. Dravenis tarsi priartėjo prie nematomo posūkio taško, 

esančio smegenyse, o gal dar giliau. Ilgokos kelionės metu įvyko lūžis, kažkas džiugiai baisaus. 

Nutrūko šilkinė karjeros kilpa. Informacija, tiksliau, jos perteklius jau nedusino Dravenio. Jis 

troško, kad kelionė niekad nesibaigtų. Artėdamas prie stiklinio banko dangoraižio Dravenis tolo 

nuo civilizuoto gyvenimo ir žaibiškai (deja, tik trumpam!) tapo atsiskyrėliu, mistiku, piligrimu, 

keliautoju. Paradoksaliausia buvo tai, kad Dravenis atsitokėjo be jokios pagalbos, neprireikė 

jokio guru. Nereikėjo mokytis meditacijos gudrybių, gauti iniciaciją, palaiminimą ar įstoti į 

slaptą išrinktųjų klubą. Dravenis dar kartą įsitikino, kad visa išmintis yra paslėpta žmogaus prote 

ir niekur kitur. Todėl sakoma – pažink save ir pažinsi pasaulį.  

Pėsčiomis keliaudamas į banką Dravenis stebėjo nematomus minčių žaibus, regėjo 

sąmonės gaisrą, išlaisvinantį iš totalios minčių kontrolės, iš rūpestingos progreso priežiūros. 

Anksčiau jis naiviai tikėjo, kad iš visų kampų informacija plūsta tik tam, kad gyvenimas taptų 

įdomesnis. Nepailstamai dirbo spauda, radijas, televizija, bet absoliučiu minčių kontrolės 

čempionu tapo visagalis internetas. Galas laisvei! Dabar visi šoko pagal plazminio monitoriaus 

dūdelę. Tikrovę nepastebimai keitė virtuali imitacija, bedvasis laimės muliažas giliai skverbėsi į 



smegenis ir visi lėtai grimzdo į iliuzijos liūną. Nenutrūkstamoje informacijos lavinoje triumfavo 

panika, bėgimas vietoje, trivialūs niekada neregėtų įvykių komentarai. Plūdo visiškai 

nereikalingos, bet sumaniai sureikšmintos žinios. Žmonės pranyko, paklydo begaliniame 

interneto voratinklyje, atprato gyventi paprastai ir stenėdami it burliokai prieš tikro gyvenimo 

srovę vilko sunkią fb baržą.  

Darbo dieną Dravenis pradėjo atsainiai, automatiškai. Vyresnysis specialistas nepanoro 

bankui paaukoti savo proto. Dravenio mąstymas jau dirbo kitu režimu. Deja, negalima valtimi 

plaukti iš karto į dvi puses. Kabinete brendo katastrofa. Dravenis pajuto, kad jau greitai praras 

pelningą, respektabilų darbą, bet šis faktas jo nė kiek nejaudino. Darbas buvo tik pinigai ir nieko 

aukščiau. Dravenis tingiai lenkė pirštus, skaičiavo dienas, valandas, minutes, kada gi bus 

atleistas iš darbo. Ir štai pagaliau išmušė laisvės valanda. Bosas pakvietė Dravenį į kabinetą.  

 – Kas atsitiko? Kokios problemos? – dalykiškai pasiteiravo Aksominis duobkasys.  

 Dravenis tylėjo, nes nežinojo, ką atsakyti. Tyla išgelbėjo vyresnįjį specialistą. 

 – Suprantu... – geranoriškai numykė Aksominis duobkasys, – esi geras darbuotojas, 

siūlau paimti savaitę atostogų, pailsėk, atsipalaiduok... Nenusimink, visiems būna kritinės 

situacijos. 

 Dravenis nutarė nesiginčyti ir nieko neaiškinti. Apokalipsė atidėta, štai ir viskas. Aišku, 

sugrįžęs jis turės pademonstruoti ypatingą lojalumą, beribį atsidavimą bankui, kietą finansinį 

mąstymą.  

 

MERGINA IŠ SAPNO  

 

Lengvu, neįpareigojančiu žingsniu Dravenis kulniavo gatve. Nežinia kiek laiko jis 

klaidžiojo miestu. Dravenis nebuvo įpratęs ilgai vaikščioti pėsčiomis, todėl greitai pakirto kojas, 

norėjosi kažkur prisėsti ir išgerti kavos. Visai šalia kavinės jis pamatė klientų laukiančius 

staliukus. Puiku, galima pailsėti. Apmąstyti tolimesnius žingsnius į nežinią. Ne, mąstyti neverta, 

racionalus protas greitai padiktuos alternatyvos neturintį sprendimą – tuoj pat grįžti į banką. 

Taigi neverta tuščiai samprotauti. Tai apie ką tuomet galvoti? Atsakymą pasufleravo prie stalelio 

verkianti mergina. Dravenis pažino merginą iš sapno ir kažkodėl visai nenustebo ją pamatęs 

lauko kavinėje. Nereikia stebėtis, reikia užjausti! Štai teisingas atsakymas! Kartą pasukus savęs 

link, matyt, įsijungia spontaniškų sprendimų generatorius. 



 – Ar galima prisėsti? Kodėl jūs verkiate? Gal galiu kuo nors padėti? Aš bankininkas, – 

tarstelėjo Dravenis ir pasigailėjo. 

 – Liaukitės pokštauti... 

 – Štai mano vizitinė kortelė!  

 Oranžinė katė nubraukė ašaras ir atidžiai tyrinėjo kortelę. 

 – Dravenis, banko vyresnysis specialistas, neįtikėtina... O aš esu nevykėlė dailininkė, 

todėl ir verkiu. Mano darbų niekas neperka, nežinau, kaip toliau gyvensiu... Eisiu dirbti į paštą, 

nešiosiu laiškelius. 

 Visai netikėtai mergina pašoko nuo kėdės ir leidosi bėgti. Dravenis numetė ant stalo 

dvidešimties litų banknotą (ant staliuko stovėjo du nugerti puodeliai kavos) ir puolė vytis. Ties 

sankryža Oranžinė katė sustojo, todėl Dravenis ją lengvai pavijo. 

 – Kur bėgate? Nejaugi aš jus išgąsdinau? 

 – Ne, jūs toks kaip ir kiti ir aš nenoriu dar kartą įsibrauti į turtingą snobų gyvenimą. 

 – O gal mes draugai? 

 Oranžinė katė pažvelgė aksominėmis, šiek tiek užverktomis akimis.  

 – Kokia jūs graži, – sušnibždėjo Dravenis. 

 – Belieka tik pasakyti, kad jūs mane mylite. 

 – Taip! – tvirtai tarė Dravenis nė kiek nesuabejojęs spontanišku jausmu. 

 – Ar tikrai? – koketavo mergina. 

 – Tikrai... Pagaliau prisiminiau – tu esi Kunigunda.  

 – Ne, aš ne Kunigunda... 

 – Tai kas tu esi?  

 – Nesakysiu... 

 Kažkur gilumoje stebėdamasis savo drąsiu poelgiu jis tvirtai apkabino merginą ir 

pabučiavo.  

– Kur mes eisime? – paklausė Oranžinė katė. 

– Kur tik nori, – pažadėjo Dravenis. 

– Noriu linksmintis. 

– Aš irgi... 

Buvo dar pakankamai anksti. Kaip sulaukti vakaro? O kam jo laukti? 

– Jei kartu kirsime šią sankryžą, niekada negrįšime atgal... 



– Ar mes numirsime? – nusijuokė Dravenis. 

– Atgimsime naujame sapne!  

Užsidegė žalia šviesa. Metas keliauti į kitą pusę. Vos tik jaunuoliai nulipo nuo šaligatvio, 

pūstelėjo stiprus, iš kojų verčiantis vėjas. Bet tai buvo tik vėjas ir nieko daugiau. Neįvyko nieko 

antgamtiško, paslaptingo. Ir kodėl turi įvykti kažkas neįprasto? Kodėl žemė turi apsiversti 

aukštyn kojomis? Be nuotykių pasiekęs kitą gatvės pusę bankininkas juokėsi net susiriesdamas. 

Oranžinė katė palankiai šypsojosi: 

 – Džiugu, kad tau linksma! 

 – Seniai taip nesijuokiau. Ši diena tikrai kažkokia neįprasta ir paslaptinga. Nežinau, kas 

pasikeitė manyje, o gal pasaulyje. 

 Dravenis pasijuto visiškai laisvas, galėjo pakilti į orą ir skristi. Virš miesto stogų plaukė 

lengvi debesys. Sprogstantys medžiai laidojo liūdnas mintis. Virš skardinių stogų plazdėjo 

vėliavos ir debesys. Šviesi akimirka nuspalvino niūrų klerko gyvenimą. Dravenis suprato, kad 

laimė visada šalia. Meilės paslaptis didesnė už stačiakampį banką ir net už apvalų Žemės gaublį. 

Jei nori būti laimingas, niekur nereikia keliauti, nes debesyse – gimti namai, o danguje gyvena 

pažįstami žmonės. 

 – Man nusibodo miestas, noriu į gamtą, – paprašė Oranžinė katė. 

 – Man atėmė vairuotojo teises, – nuliūdo Dravenis. 

 – Važiuokime į mano senelio sodybą. 

 – Kodėl gi ne, aš iškviesiu taksi, – nudžiugo Dravenis. 

Nuo gelžbetonio laiptų nuvirto tvirti logikos žingsniai, sudužo įkyrios mintys. Dravenis 

tarsi pabudo vaikystės sapne. Kelkraštyje sustojo geltonas taksi. Virš debesų plaukė asfalto upė. 

Šviesu! Su mylima mergina galima keliauti bet kur. 

 

SLĖNIS  

 

Senelio sodyba buvo slėnyje, dunksančiame tarp ežero ir upės. Prie namo Dravenis 

pamatė daug akmenų, stogastulpių.  

– Tavo senelis menininkas? – smalsavo Dravenis. 

– Dievadirbys, mūsų tolimas giminaitis buvo garsusis Galaunė. 

– Aišku, talentas paveldėtas iš anapus, – nusijuokė Dravenis.  



Pasisveikinęs su seneliu Dravenis pasijuto tarsi sutikęs seniai matytą, bet jau mirusį 

draugą, suklydo tik iš dalies, nes tai nebuvo priešas, bet ateivis Aksominis duobkasys.  

Dravenis noriai apžiūrėjo medinių skulptūrų ekspoziciją. Iš senų sudiržusių dievadirbio 

rankų plaukė lengvos medžio skiedros. Pamiršta girių tarme prašneko raukšlėti ąžuolų kamienai. 

Bičių auksu spindėjo mediniai dievų veidai. Dravenis prisiminė runų lenteles, kadais surastas 

kopose, ir pakėlė akis į dangų. Atgijo žalsvas debesų tolis, nukrito keli lietaus lašai. Dangiškoje 

upėje tekėjo paprastas šaltinio vanduo. Lietaus nebus. Šakoti dievadirbio žodžiai nubaidė gležnus 

debesis.  

Gamta greitai suartina ateivius ir žmones. Dravenis suglumo, jis užaugo mieste, buvo 

tikras asfalto vaikas, bet sodyboje pasijuto kaip namie. Aksominis duobkasys vaišino šviežiu 

pyragu ir namine gira. Danguje švietė lėktuvo nubrėžta kreiva tiesė. Spindėjo auksinis pienių 

laukas, geltona laiko akis, debesų šypsena. Į Dravenio širdį nugrimzdo juodas belapis miesto 

ruduo. Kaip čia ramu, kaip gera. Sodyba – tai ne tik namas, ne aklas betono ir plytų statinys. 

Sodyba – tai saugus gamtos uostas. Metas plaukti į laisvę. Dravenis ir Oranžinė katė nubėgo į 

slėnį.  

Miško proskynoje siauras šviesos ruožas pravėrė debesų duris. Nusviro sunkūs pušų 

apsiaustai. Nutilo giria. Tai vėjas medžių šnarėjime ieškojo ramybės. Atsargiai dairėsi liaunos 

pušaitės ir aštrūs kadagiai. 

Šilkinė pieva ieškojo Mėnulio. Platūs pievų sapnai ištiesė žalius akmenų delnus, 

saugančius užmerktas ugnies akis. Prie kelio stovėjo tuščias beržas ir laukė, kada ežere nuskęs 

švelnus lelijos žiedas. Tyras vanduo į oro pilį plukdė debesis. Danguje nėra kliūčių. Į sausą 

vakaro spalvą, į aukštą žolę nėrė laimingi paukščiai.  

Kaip niekad skaudžiai Dravenis suvokė, kad negalės pasilikti gamtoje – be darbo 

neišgyvensi. Miškas – ne namai. Reikėjo rasti išeitį iš keblios padėties. Kaip nepraradus savęs 

žvaliai ir energingai sugrįžti į banką?  

– Aš ne išminties ištroškęs klajoklis bitnikas, ne svajingas gėlių vaikas hipis, ne 

maištaujantis pankas... Esu tik nykus pinigų kartos atstovas... 

– Nepalūžk, esi Dravenis, – šyptelėjo Oranžinė katė. 

– Vaikystėje svaidžiau žaibus, prisipažinsiu, gimnazijoje rašiau eiles ir savo kūrybą 

nusiunčiau net į „Šiaurės Atėnus“. 

– Ar išspausdino? 



– Išspausdino, – liūdnai patvirtino Dravenis, – bet pikti komentarai mane skaudžiai 

įžeidė. Užpykau. Mečiau rašyti eiles, nutariau padaryti karjerą, tapti pasiturinčiu ir įtakingu 

žmogumi. Ir, kaip matai, kažką pasiekiau... 

– Tai kodėl dabar ne banke? Atostogos? 

– Prisipažinsiu, vos nepražuvau... Tai tu išgelbėjai mane, – sutriko Dravenis. 

– O aš maniau, kad priešingai, – nusijuokė mergina. 

Dravenis nutarė sodyboje pailsėti dar dvi dienas. Gyvenimo kreivė vėl tapo tiesi, 

pavojingas akrobato lynas pavirto saugiu laimės greitkeliu. Dabar galima pasidžiaugti meile ir 

gamta.  

Greitai atėjo vakaras, bet miegoti nesinorėjo. Dravenis ir Oranžinė katė nutarė visą naktį 

kūrenti laužą. Į debesis kilo šlapi dūmai, degė pernykščiai obuoliai, žali pušų spygliai, rudi 

sudžiūvę kankorėžiai. Matinę erdvę užliejo aitrus sakų kvapas. Iki paryčių įsimylėjėliai kūreno 

laužą, seno aukuro maldą. Vėjas žarstė šventus pelenus, žolėje tirpo migla. Užgeso aukuro 

žarijos, rasos lašeliuose pasislėpė tolimi pasauliai.  

– Draveni, tik nereikia liūdno atsisveikinimo, – tarė Oranžinė katė, – kai kitą kartą surasi 

mane, aš būsiu tavo Kunigunda... 

Įsimylėjėliai sugrįžo namo, geltoname pakrantės smėlyje užkasę dangiškas ežero akis. 

Rugių lauku nuplaukė senos, supuvusios valtys. Lengvas lietus nuplovė nuo rankų žvaigždes, 

saujoje liko tik stebuklingos dulkės. 

Atsisveikinęs su Kunigunda Dravenis nuėjo į autobusų stotelę ketindamas grįžti į miestą. 

Šalikelėje stovėjo Chrysleris, Dravenis šūktelėjo iš nuostabos pažinęs savo automobilį. Nežinia 

iš kur kišenėje atsirado ir raktai, ir teisės. Galima važiuoti. Tik įlipęs į automobilį Dravenis 

pašiurpo: 

– Iš kur atsirado Chrysleris ir teisės?  

Bandė prisiminti. Nepavyko. Dravenis tarsi atsitokėjo: kas gi nutiko, kad jis pamiršo 

praeitį. Kas padės prisiminti? Tik Karminas, daugiau niekas. Dravenis skubiai nuvyko į Palūšę. 

– Karminai, aš nepamenu praeities... Turbūt amnezija, gal po avarijos, nežinau... 

Papasakok apie mano gyvenimą, padėki prisiminti.... 

Karminas susimąstė, jo veidas išblyško. 

– Draveni, ką tu prisimini? 



– Nedaug, tik du epizodus. Ligoninės palatą, nepaliaujamai skambančią Karlhainco 

Štokhauzeno operą „Donnerstag aus Licht“, kaip į mane kelis kartus šovė gangsteris Laisvūnas, 

tačiau aš nenumiriau, pavirtau kažkuo kitu. 

– Nakties lordu, – šyptelėjo Karminas, – tas pats ir man... Galvoji, kad aš esu snobas, 

pabėgau iš miesto ir įsikūriau senelio sodyboje paskatintas itin aukštų kūrybinių siekių. Ne, aš 

taip pat noriu prisiminti, kas gi man nutiko... Pamenu Eirimę... Dažnai sapnuoju palmes, jūrą, 

dangoraižius, peilio smūgį ir kartais suabejoju, ar aš išties gyvas... 

– Ir ką tu patari? 

– Sugrįžki į banką, tarsi nieko neįvyko... 

– O tu? 

– Liksiu sodyboje ir lauksiu atsakymo ar ženklo.  

Nuvažiavęs kelis kilometrus Dravenis prisiminė seną ąžuolą, ties kuriuo jis gavo žinutę iš 

banko. Kažkas jam sutrukdė atlikti svarbų darbą. Reikia sugrįžti prie seno ąžuolo ir pabandyti 

prisiminti. Pasukęs į miško keliuką Dravenis sustojo aikštelėje. Ir daryti? Stovėti ir laukti?  

Slėgė nežinia. Dravenis atsirėmė į storą ąžuolo kamieną ir susimąstė. Trakštelėjo šaka – 

ant žolės nukrito gilė. Tai ženklas! Negali būti jokių abejonių. Dravenis iš bagažinės paėmė 

kastuvą ir pradėjo kasti. Netrukus kastuvas atsitrenkė į kažką kieto. Gal akmuo? Ne, tai buvo 

dėžė, tiksliau, medinis kubas, be dangčio, be durelių. Ir kaip jį atidaryti? Dravenis uždėjo ant 

dėžės abu delnus ir automatiškai pasakė burtažodį: „Yra tik naktis ir tamsa.“ Žaibiškai atsidarė 

dangtis ir Dravenis išvydo šarvus, kalaviją ir žiedą. Štai ko jis ieškojo. Dravenis sugrįžo į 

gotikinę praeitį, nes atkasė lobį, kurį kažkada buvo paslėpęs: šarvus, kalaviją ir žiedą. Krūtinėje 

ištirpo šarvai, dešinėje rankoje kalavijas, o ant kairės rankos rodomojo piršto – žiedas.  

Dravenis įžengė į banką nugalėtojo žingsniu ir greitai buvo vadovybės pastebėtas. 

– Banko kolegija vieningai jus paskyrė viceprezidentu, sveikinu... Dabar aš jūsų 

pavaldinys, – apsimestinai nuolankiai naujieną pranešė Aksominis duobkasys.  

Jau nebesmaugė šilkinė kaklaraiščio kilpa: Dravenis pasiekė finansines aukštumas ir tapo 

viceprezidentas. Prabangus kabinetas ir vėl tapo klastingai užrakintas auksiniu rakteliu. Gal 

Dravenis jau netroško laisvės, miglotų tolių, vanago sparnų?  

Veltui šalo gėrimų ir maisto prikrautas šaldytuvas: neįmanoma paslėpti vidinės ugnies, 

užgesinti širdies gaisro. Tamsiame kabineto kampe stovėjo Oranžinė katė ir Aksominis 

duobkasys.  



– Ir ką gi Dravenis laimėjo? Ką pasiekė? – nusijuokė Aksominis duobkasys. 

– Tik nereikia šaipytis iš Dravenio, – paprieštaravo Oranžinė katė, – nepamirškite, kad jis 

– Nakties lordas. 

– Kokia garbė! Gal Dravenį priimti į mano kosminę trupę? 

 – Puiki mintis. 

 – Aš pagalvosiu, – susimąstė Aksominis duobkasys.  

 

BROLIAI  

 

Žalsvi kubai, kuriais žongliravo Aksominis duobkasys, virtuoziškai patikslino 

negęstančių įvykių seką. Spontaniškai besirutuliojančios vizijos atvėrė ketvirtojo išmatavimo 

laisvę, todėl atmetus bet kokius vertinimus belieka tik patirti ir išbūti neprognozuojamas vizijas.  

 – Chaosas valdo chaosą! – sušuko Aksominis duobkasys. 

 Staiga taisyklingi kubai suformavo nepriekaištingą rutulį, sferą, kurios aklavietėje 

blaškėsi du raudoni slibinai. 

– Nuostabu, galima ilgai gėrėtis šiuo reginiu, bet, deja, reikia iš narvo išleisti blogiukus – 

be jų veiksmas praras įtampą.  

Deja, varganoje planetoje visada trūksta svaiginančių reginių, todėl į pražūtį veža 

narkotikai ir automobiliai. Reikia sustoti ir keliauti pėsčiomis į lygumas ar kalnus. Ši banali tiesa 

netrukus pasitvirtino. Veidrodinė lapė sustabdė Laisvūno džipą.  

– Prašyčiau vairuotojo teises ir dokumentus. 

– Pareigūne, kas atsitiko? – sunerimo Laisvūnas. 

Žalias rūkas paslėpė kelią ir automobilį. Nerimas persmelkė Laisvūną. Šuo nenustygo, 

dairėsi į šalis, bet nelojo tarsi laukdamas sugrįžtant artimo žmogaus. Saugiai užrakintame 

pasąmonės seife slėpėsi gūdžiai šiurpi paslaptis: reikia saugoti ne tik pinigus, bet ir piktus 

darbus. Laisvūnas su palengvėjimu atsiduso, nes buvo tikras – šį mėnesį jis nieko nenužudė, 

neapvogė, neišprievartavo. Tai kas jį slegia? Gal kraupi, beveik užmiršta giminės paslaptis? 

– Gal aš turiu brolį dvynį? – garsiai riktelėjo Laisvūnas. 

Šuo garsiu lojimu patvirtino drąsią šeimininko hipotezę. Ir neapsiriko. Laisvūnas 

pastebėjo artėjantį vyriškį, kuris ėjo ne žvyrkeliu, bet pieva. Matyt, skubėjo, nekantravo susitikti. 

Keleivio veidas buvo juodas lyg naktis, bet Laisvūnas, savo didžiai nuostabai, nė kiek 



nesuabejojo, kad šis jaunuolis yra jo brolis dvynys. Laisvūnas jau ketino apkabinti brangų 

atvykėlį, bet pajuto tiesiai į krūtinę įremtą revolverio vamzdį. Kulka greita, bet mintis dar 

greitesnė. Ne, tai ne brolis! Tai buvęs jo parankinis, gangsteris Kriukelis, pravarde Kablys. 

– Pamiršai, neskambini, nerašai laiškų. Gėdijiesi savo brolio juoduko... – įgėlė svečias. 

– Kably, aš kaip ir tu esu afrobaltas, tik atsitiktinumo dėka gimiau šviesiaodis, – suktai 

teisinosi Laisvūnas.  

– Šlubuoja atmintis, broleli. Ne toks mano vardas. Grąžink mano pinigus ir tada galėsi 

mane vadinti kaip tik nori. 

– Atiduosiu pinigus, tik nuleisk revolverį, – maldavo Laisvūnas. 

Šiek tiek padvejojęs užpuolikas paslėpė ginklą. 

– Pažinai mane, šaunuolis, – paglostė šunelį Kablys, – tai kur, broliuk, paslėpei mūsų 

milijoną? 

Negyvenamoje saloje Laisvūnas nebuvo paslėpęs lobio, bet turėjo daug banknotų ir 

gyveno prabangiai. 

– Reikia prisiminti... Prabėgo daug laiko, – diplomatiškai derėjosi Laisvūnas. 

– Praganei mano pinigus, – pyktelėjo Kablys, – surentei namuką, parsivedei dailią 

žmonelę, nusipirkai brangią mašinytę, apsikrovei vaikais... Manei, kad nesurasiu tavęs! 

– Viskas yra ne taip, kaip atrodo, – teisinosi Laisvūnas. 

– Liaukis tauzyti niekus, eikime į tavo pirkelę, noriu pailsėti po sunkios kelionės, – 

Kablys atsainiai bakstelėjo pirštu į šalimais riogsančią dailią vilą, – argi ne čia ne tavo namai? 

Išvedei šunelį pabėgioti! Nepavyks manęs apmauti. 

– Gerai, būk mano svečias, broliuk...  

Laisvūnas dėl savo gerovės pasiryžo bet kam.  

– Šaunuolis, – pralinksmėjo Kablys ir atvėrė vilos duris, kurios, laimei, nebuvo 

užrakintos. 

Neišgėręs nė lašo Laisvūnas apgirto. Gal ir linksma, aišku, beprotiškai. Ant skardinio 

stogo šoko linksmas Mėnulis, palubyje suposi sietynas, girgždėjo betoninių sienų armatūra, bet 

minčių kalėjime stiebėsi mirtinas sūkurys: siaubo spektakliui jau paruošta virtuali scena. Deja, 

Laisvūnas nesuprato ir negalėjo suprasti, kad visada yra laisvas, nes jo išgyvenimai priklausė 

kažkam kitam. 



„Brolius“ pasitiko „žmona“ Veidrodinė lapė ir du maži berniukai. Laisvūnas suabejojo 

(bet tik trumpam), kad jis vedęs ir turi vaikų. Iliuzija buvo stipri ir įtaigi. Labai sunku patikrinti šį 

faktą, tuo labiau, kad jis buvo užkietėjęs nusikaltėlis, kuriam ant kulnų lipo ne tik policija, bet ir 

žiaurūs konkurentai bei prisiminimai. Kablys apkabino apstulbusią merginą. 

– Dėdė iš Amerikos! – džiūgavo vaikučiai. 

– Pažino, prisiminė, – susigraudino Kablys, – koks tavo vardas, gražuole? 

– Gudrė, – tarsi sutriko mergina, – visai pamiršau, kad iš Amerikos atvyko vyro brolis. 

Atleiskite, bet aš jus tarsi pažįstu, nors esate afroamerikietis. 

– Afrobaltas, – džiugiai patikslino Kablys, – esu tikras lietuvis. 

– Gal kavos, viskio? 

– Dvigubą su ledu, – patikslino Kablys ir krito į minkštą fotelį. 

– Ačiū Dievui, – atsiduso Laisvūnas. 

Ant dėdės amerikono kelių džiugiai įsitaisė vaikučiai. Vienu mauku išgėręs viskį Kablys 

prabilo: 

– Neketinu ilgai svečiuotis, todėl kalbėsiu tik apie pinigus. Jūsų vyras man skolingas pusę 

milijono dolerių. Dabar mes visi kartu, todėl galime ramiai ir greitai išspręsti šį keblų reikaliuką.  

Situacija buvo ne tik unikaliai pasvirusi, bet ir labai pavojinga. 

– Reikalas svarbus, todėl norėčiau šnektelti su vyru akis į akį, – tarė Veidrodinė lapė. 

– Gerai, jau gerai, galite slapta pasitarti, o aš pažaisiu su vaikais. 

Tariama žmona grubiai čiupo Laisvūną už pakarpos ir nutempė į virtuvę. 

– Įkrėsk šiam mulkiui proto, – nusijuokė Kablys. 

Sandariai uždariusi virtuvės duris Veidrodinė lapė apsimestinai griežtai paklausė: 

– Paaiškink, kas čia vyksta? 

– Tai buvęs mano parankinis Kriukelis, juodų darbelių specialistas, – išsigandęs mikčiojo 

Laisvūnas, – dabar Kablys ryškina, kad jis mano brolis dvynys... Nežinau, ką jis sumanė, iš kur 

atvyko ir kaip surado mane... Būkime atsargūs, mano „broliukas“ ginkluotas ir labai pavojingas... 

– Skambinu į policiją ir, kol atvažiuos pareigūnai, vaidinsime spektaklį toliau. Nenoriu, 

kad kas nors nukentėtų, – atsiduso Veidrodinė lapė. 

Sugrįžę į svetainę tariami (o gal ir tikri?) sutuoktiniai atrodė linksmi ir laimingi. 

– Mielas dieveri, aš prispaudžiau savo vyrą ir jis prisipažino, kad banko seife saugo 

milijoną dolerių. Važiuosime visi ir jūs atgausite savo pinigus. 



– Visų pinigų man nereikia, paimsiu tik pusę, – švelniu balsu dudeno Kablys. 

– Puiku, vadinasi, sutarta, reikės šiek tiek laiko pasiruošti kelionei į banką, aprengti 

vaikus. Patys suprantate, negaliu jų vienų palikti. 

– O.K. Galite neskubėdama tvarkytis, o aš tuo tarpu su broliuku pažaisiu biliardą. 

Kai dvyniai taikiai stumdė kamuolius ir diskutavo apie JAV konstitucijos antrąją pataisą, 

į svetainę įvirto iki dantų ginkluoti policininkai. 

– Rankas aukštyn, atiduokite ginklą! – įsakė inspektorius Aksominis duobkasys. 

– Čia ne ginklas, o žaislinis revolveris, – Kablys paslaugiai ištiesė vaikišką ginklą. 

Pareigūnas atidžiai apžiūrėjo žaisliuką. 

– Grąžinti negaliu, tai įkaltis, daiktinis įrodymas. Jūs areštuotas. Surakinkite!  

– Ačiū, detektyve, kad pasirūpinote apsauga, vis dėlto dideli pinigai... 

Aksominis duobkasys atidžiai pažvelgė į Kablio veidą ir suprato, kad jis kalba rimtai, be 

jokios ironijos. Išprotėjo, o gal tik pokštauja? Norėdamas visiškai išsklaidyti abejones pareigūnas 

paklausė: 

– Ar jūs tikrai broliai? 

– Mes dvyniai, – išdidžiai patvirtino Laisvūnas. 

– Rmtai? 

– Negali būti jokios abejonės, – patikslino Kablys. 

– Pone inspektoriau, manau, nežinia iš kur atklydusį „broliuką“ reikia nuvežti ne į 

areštinę, bet į beprotnamį. Nusekite antrankius, – paprašė Veidrodinė lapė.  

– Nepakenčiu vergovės ir linčo teismo! – suriko Kriukelis ir atkišo policininkams juodas, 

tvirtas rankas. – Mielas broleli, neliūdėk, jau greitai nusišausi prie Amerikos ambasados.  

Beprotiškas prakeiksmas kartais gali pavirsti populiariu posakiu, šmaikščia replika, 

kalambūru, takeliu vedančiu iš beprotybės liūno, todėl Veidrodinė lapė suabejojo: 

– O gal Kablys išskirtinis? Reikia patikrinti. 

Gera naktį be Saulės ir be proto, nes tik juodas humoras pavirsta karčia tiesa ir vieninteliu 

išsigelbėjimu.  

 

 

 

 



ŽALIAS RŪKAS  

 

Kablys nesuprato, ar jis atvyko iš tolimos kelionės, ar tik pabudo namuose. Negelbėjo 

romas ir arbata. 

– Jaučiu, artėja galas, nenoriu išprotėti ar atsidurti už grotų, todėl negaliu praskysti ir 

gerti beverčius antidepresantus. Reikia judėti, nerimą įveiks tik grynas oras.  

Kablys kruopščiai užrakino duris ir išslinko į lauką. Kiemas buvo tuščias. Naktis nė kiek 

negąsdino Kablio, jis nebijojo nei tamsos, nei užpuolikų. Vargas tam, kas stos skersai kelio. 

Užgeso paskutinis langas ir kiemą užliejo žalsvo rūko banga. Kieta sienų sutema svaiginosi 

užkaltu dangumi. Kablys slinko gatve tarsi ilgu koridoriumi.  

Staiga iš rūko išniro aukštas vyriškis, vilkintis ilgą lietpaltį – jo veidas buvo kažkur 

matytas. Kol Kablys svarstė, ar pasisveikinti, ar abejingai praeiti pro šalį, vyriškis nusišypsojo 

demonstruodamas eilę blizgančių auksinių dantų. Dar keli žingsniai, ir paslaptingas praeivis vėl 

dingo rūke. 

Ties sankryža ant naujutėlio BMW tupėjo didžiulė varna ir skardžiu balsu imitavo 

signalizacijos sireną. Matyt, kažkas bandė įsilaužti. Tolumoje Kablys pastebėjo policijos 

pareigūnę, tą, kuri buvo sustabdžiusi Laisvūno džipą. Staiga tarsi pastūmėta nežinomos jėgos 

pareigūnė atsidūrė visai šalia ir pažvelgė gangsteriui į veidą. Jos žvilgsnis skrodė kiaurai ir 

Kablys išvydo ant šaligatvio savo lavoną. Nuožmus gangsteris tarsi mažas vaikas graudžiai 

pravirko:  

– Kas tu tokia? 

– Esu Veidrodinė lapė. Tavo bosas Laisvūnas, pasikinkęs baltus žirgus, nudardėjo pas 

šarlataną Kurmį gydyti pašlijusių nervų. Gangsteris ne toks kietas, kokiu dedasi... Tavo bosui 

kažkiek pasisekė, nes jis išprotėjo ir atsidurs ne kalėjime, bet Bastilijoje. 

– O mano stogas? – sunerimo Kablys. 

– Esi reta, unikali išimtis: tavo stogas nurimo tvirtai. Apsilankysi Bastilijoje tik trumpam, 

gausi užduotį, būsi teigiamas herojus. 

Šviesus vilties atodūsis atropojo sunkiu akmeniu ir aukštais stulpais nutįso atgailos 

šešėliai. Krito violetinės snaigės. Tuščioje gatvėje Kablys atkimšo skardinę alaus, kurią apdairiai 

pasiėmė iš šaldytuvo. Žalsvame rūke dreifavo nežinia iš kur atsiradusi metalinė tvora, svyravo 



atviros kavinės durys. Kablys prisėlino arčiau ir pažvelgė pro lango stiklą: vaiduokliai prie baro 

gėrė vyną.  

Skubiai atšlijęs nuo šmėklų puotos gangsteris krūptelėjo: nukaro šakomis surišti klevo 

lapai. Šalin antrankius! Visa laimė, gatvėje nebuvo policijos, todėl negrėsė areštas. Žalsvas rūkas 

taikiai lopė žlibą rudens spalvą, minkštu plūgu arė šaligatvių dirvonus, matiniu tinkleliu gaudė 

šokančias snaiges, bet nerimas vis dar sruveno pirštais. Troškino. Prie centrinio knygyno 

riogsojo gazuoto vandens automatai. Į galvą smogė sirupu pasaldintas vanduo.  

– Gal po valandos sukauks troleibusai ir vėl sugrįš įprastas miestas, o aš namo parnešiu 

tik baisų sapną? 

Pagaliau išsisklaidė žalsvas rūkas. Šlapias Mėnulis išspardė debesis. Kiauri senamiesčio 

stogai vėl gėrė sultingus debesis, į dangų kilo stikliniai dangoraižių langai. Skersoje tarpuvartėje 

svyravo šaligatvio plytelės. Mirksėjo pamušta žibinto akis, ant aludės stogo šoko nuogos čerpės, 

neonu švytėjo senamiesčio dangus.  

Pabudusioje gatvėje aidėjo Kablio žingsniai. Vis dar apsvaigęs nuo rūko Kablys įvirto į 

tuščią kambarį. Ant stalo voliojosi užgesusi cigaretė, duobėtoje peleninėje riogsojo tuščia 

stiklinė.  

– Džiugu be rūko, šmėklų ir vaiduoklių. Dabar šaltai ir abejingai galiu mesti rūkyti ir 

gerti, – nudžiugo Kablys. 

Ant stalo stovėjo tuščia stiklinė ir butelis mineralinio. Pradingo peleninė. Užgeso šlapias 

vilties degtukas, o lange išdygo metalinės grotos. Laisvė? Ne, tai buvo beprotnamis, Bastilijos 

palata, tikros laisvės prieškambaris, vestibiulis, fojė.  

 

PSICHOTERAPIJA  

 

Kai smaugia kava, išgerta be konjako, pajuosta lubos ir nuo kaktos nukrenta tinko 

nuošliauža, atsiveria pavojinga minčių duobė, iš kurios ropoja nuodingi šliužai.  

– Ne, tai buvo ne sapnas, o kas? – šiurpo Laisvūnas. – Nejau važiuoja stogas?  

Nepakeliama ir dieną, ir naktį būti pakiliai įkaušusiu, bet ir išsiblaivius dar liūdniau, kai 

trūksta pinigų, ypač didelių. Juokingai mažas šešėlinis biznis tampa negyjančia žaizda, pūlinga 

nuoskauda.  



– Ir kodėl saugiai turtėja kiti? Kodėl aš turiu prekiauti narkotikais, verstis kontrabanda, 

šantažuoti verslininkus? 

Gangsteris prisiminė vaikystę, kai svajojo tapti astronautu, skristi į Mėnulį, Marsą ir dar 

toliau. Deja, jis nenusipirko net sklandytuvo, netapo lakūnu, tik skraidė svetimais lėktuvais. 

Suliepsnojo pavydas aukštai virš varganos žemės pakilusiam elitui. 

Be užkandos lakdamas degtinę gangsteris ne juokais sunerimo: sėkmės džentelmeno 

psichika turi būti itin stabili, todėl kreipėsi į ypatingais sugebėjimais garsėjantį plėšiką Kurmį, 

kad jis išvalytų galvą nuo paranormalaus, sentimentalaus ar kitokio mėšlo.  

Kai pametęs upės krantus svyruoja girtas rūkas, itin sunku vairuoti sunkų džipą. 

Nepralinksmino gerokai viršytas greitis. Šiurpi nuojauta it nuodinga piktžolė augo tiesiai ant 

asfalto, krauju rasojo automobilio stiklas, bet Laisvūnas netroško nei anomalios Mėnulio laidos, 

nei standartinės kapo duobės.  

Pagaliau džipas atriedėjo į didžiulį senų garažų klasterį pas tikrą ekstrasensą, ne 

intelektualų šarlataną, bet užkietėjusį meno kūrinių vagį ir seifų plėšiką. Kurmis švelniai, be 

kasteto, tik odine pirštine apmauta ranka atjungė Laisvūną ir gangsteris meditatyviai nuvirto ant 

purvinos odinės sofos. Smūgis ir transas. Štai taip dirba profesionalas. Prasidėjo neagresyvus 

regresyvinės hipnozės seansas. Nepalaužiamos Aksominio duobkasio įtaigos paveiktas 

Laisvūnas kliedėjo: 

– Dreba kinkos, bet aš vis viena lipu į viršų. Nenoriu likti apačioje. Regiu revolverį, 

nutaikytą tiesiai į mane. Nepasiduodu panikai. Iš nosies laša purvina degtinė. Svaigstu iš 

baimės... Galvoje dega karštas aukso smėlis. Privačiame sklype iškasiau visas urano atsargas. 

Skamba pakasynų varpai. Iš duobės it gyvatės lenda slidūs konkurentai, policija. Noriu išvengti 

turto inventorizavimo, techninės skeleto apžiūros... Rūsyje siautėja poltergeistai. Girgžda šaltas 

parketas. Artėja nuoga undinė. Bejėgis šampanas, nejaučiu kondicijos, todėl geriu benziną. 

Silpsta baterija, nerimsta persodinta krokodilo širdis. Šoka bespalvės sienos, dreba metalinis 

stalas. Guliu girtas morge... 

Psichoterapeutui baigėsi kantrybė. 

– Idiote, kai suskaičiuosiu iki keturių, tu pabusi! 

Aksominį duobkasį persmelkė bloga nuojauta. Gal reikia suskaičiuoti iki penkių? 

Sunervintas Laisvūno kliedesio psichoterapeutas ignoruodamas pagrindines hipnozės nuostatas 

nusprendė nutraukti seansą grubiai ir skausmingai, todėl vožė gangsteriui kumščiu į pažiaunę. 



Laisvūnas pabudo ir išspjovė supuvusį dantį. 

 – Dabar tikiu hipnoze, telepatija, būrimu taro kortomis... Viskuo... Nereikės traukti 

skaudančio danties. Kaip gera, tik galva kiek svaigsta. 

 – Mes įveiksime sunkią ligą, dabar jūs beveik sveikas, – iškilmingai reziumavo 

Aksominis duobkasys. 

 – Kodėl beveik? – piktai atkirto gangsteris. – Man reikia visiško pasveikimo. Negaliu 

švaistyti sunkiai uždirbtų pinigų! 

 – Pagrindinė nerimo priežastis nepašalinta... Jei nepasakysi, negalėsiu tau padėti... 

 – Mane neramina Amerikos ambasada... 

 – ...nes esi nusikaltėlis ir negausi vizos? 

 – Ne tai... 

 – Tai kas? 

 – Ne kartą pajutau, kad man važiuoja stogas. Įsivaizduok, aš užkietėjęs viengungis turiu 

žmoną Gudrę (buvusią bankininko Mago meilužę) ir du vaikus, o netikras brolis dvynys 

afroamerikietis mane prakeikė, kad aš nusišausiu prie Amerikos ambasados. 

 – Netikra žmona, netikri vaikai ir brolis, nurimki, netikras ir prakeiksmas, – užtikrino 

Aksominis duobkasys, – atsipalaiduoki, tai buvo tik haliucinacija, košmaras, baisus sapnas be 

miego. 

 Laisvūnas sunkiai atsiduso. Kai užrakintas baisus prakeiksmas, galima ramiai gerti viskį: 

nesuras metalinis laužtuvas, nepavys įstiklinti balkonai, grioviai. 

– Valio! Pridaužtas nerūdysiu patvory, bet šauniai blizgėsiu lyg naujas lietaus vamzdis ar 

auksinis restorano saksofonas.  

– Spindėsi beprotiškai linksmai, – nusišaipė Aksominis duobkasys.  

Metaliniai garažai ne tik gydo, bet ir plečia vaizduotės ribas. Išėjęs iš smegenų serviso 

Laisvūnas ilgai ieškojo savo džipo, bet surado tik seną rojalį. Lakuotu dangčio paviršiumi slydo 

pavargusios rankos, linko kojos, dūmais kvatojo statinė.  

Kai galvoje lūžta armatūra, atsisuka metalo varžtai, vėlu ieškoti pamesto džipo. Į Bastiliją 

veža bet kas: gitaros, trombonai, rojaliai. Laisvūnas apsidairė: visai šalia džipo iš debesų nukrito 

baltos šlepetės. Jau galima važiuoti. Bet kur? Staiga išniro didžiulė mobili betono maišyklė. Prie 

vairo sėdėjo Aksominis duobkasys. Suskambo sirena, pradėjo suktis didžiulė skysto betono talpa 

tarsi kviesdama respektabiliai sustingti ir važiuoti paskui.  



Laisvūnas užvedė variklį ir nuvažiavo iki pat namų. Išlipęs iš džipo gangsteris bėgo 

gatve, kol atsitrenkė į stulpą: neįmanoma pabėgti nuo savęs, paprastu gesintuvu užgesinti turto 

troškulį ir tapti doru žmogumi. Stulpas nubėgo. 

 

AUKŠTAS STOGAS  

 

– Žmonėms gera, lengva ir patogu tikėti, kad viskas realu, kad gyvenimas yra tikras ir 

nesuklastotas ir kad gyvena tik vieną kartą. Puiku! Tai palengvina man kurti iliuzijas, – tarė 

Aksominis duobkasys.  

– Mesire, regis, mes pamiršome Svirbutą, – sunerimo Geltonoji pelytė. 

– Prisiminei savo kavalierių? Gal liūdna be jo? 

– Ir ką jis dabar veikia? 

– Jį persekioja keistas nerimo jausmas... 

– Gal jis liūdi be manęs... 

– Neišdegs mane sugraudinti, pasvirusi situacija yra spontaniška ir nevaldoma, čia laikas 

praranda prasmę ir vizijos gali prasidėti ir pasibaigti bet kada.  

– Svirbutui reikia tvirto pagrindo, atramos, – pastebėjo Geltonoji pelytė. 

– Dangoraižio stogas bus patikima atrama, – pritarė Aksominis duobkasys, – sunku 

pakilti virš balos, kai neturi sparnų. 

– O jei balose skaidrus vanduo? 

– Dvasios skrydžiui reikia ne pirštinių ir net ne sparnų. Dirvonuoja varnų išarti pakilimo 

takai ir tik aš galiu sudeginti medines tvoras, pašalinti visus barjerus. 

 – Gal verta pabandyti? 

 – Neprieštarauju, bet pirmiausiai tegul Svirbutas įsitikina savo bejėgiškumu ir pribręsta 

transformacijai. 

 Neteisinga būtų teigti, kad Aksominis duobkasys ir Geltonoji pelytė pasišalino, ir scena 

liko tuščia. Nei temo, nei švito, tik slėpdamas ateivių šešėlius blyškią šviesą rideno Mėnulis. 

Atsitrenkusios į sieną, į tvorą, į lango stiklą geso snaigės, bet palėpėje vis dar degė 

elektros lemputės, garavo karšta arbata. Troškimo medžio rėmais apribotame kūne plakė drobinė 

tapytojo širdis. Nepastebimai lubomis slydo (ne)nupieštos sienos, betonas skverbėsi į smegenis. 

Arbatinuke putojo porcelianinės mintys, o aksominės varnos vežė picą.  



Nereikia skubėti, nes už palėpės sienų, laiptinėje, minios fantomų. Jie laukia, kada 

prasivers durys ir žalias, neprinokęs ateivis atneš krepšelį rojaus obuolių. Už lubų stogas, 

kaminai, oro pilys. Nepramintais debesų laiptais kopia basi melomanai, nes bijo rauplėto asfalto. 

Miesto gatvėmis rieda nemuzikalūs automobiliai ir traiško muzikos (visų stilių ir pakraipų) 

atsižadėjusius žmones.  

Pagelto čerpės. Oras jau sklidinas iš toli (gal šiaurės?) artėjančio rudens. Apdairūs 

stogdengiai jau semia pernykštį sniegą – reikia skubėti, greitai pradės tirpti žmonės. Ir kodėl 

vasarą neprailgsta stebėti snaigių, baltos amžinybės mozaikos? Į Svirbuto širdį brido apsnigta 

Saulė. Aukštai nėra jokių krypčių. Dangaus erdvė – tai švari tapyba. Staiga pabiros Svirbuto 

mintys sugulė į tvarkingą dėlionę. Dabar jis jau žinojo, ką turi daryti. Reikia pasiekti dangoraižį 

ir laiptais kopti aukštyn. Tik aukštyn.  

Akino aukšta tamsa ir plokščias dangoraižio stogas. Kažkur apačioje knibždėjo miestas, 

pilnas gyvų būtybių, bet tikrąją gyvenimo prasmę žinojo tik istorinis oreivis, Pirmojo pasaulinio 

karo lakūnas – tikras, autentiškas, nesuklastotas. Visu grožiu atsiskleidė debesuota esatis. Trūko 

kvapo, svaigo galva, truputį virpėjo keliai. Ne iš silpnumo, jokiu būdu, tik iš energijos 

pertekliaus.  

– Kviečiu save į dvasios puotą! Kur mano pasekėjai? Jų nėra! Esu vienas, vienui vienas 

begaliniame kosmose! 

– Ne, tu ne vienas! Aš su tavimi! Svirbutai, nesiremk į turėklus, nes apsvaigs galva ir tu 

nukrisi! – riktelėjo Gotautė. – Kokia laimė, kad aš pamačiau tave lipantį laiptais aukštyn... 

– Krenta tik silpni ir niekingi, nes jiems lemta degraduoti! Negalintys skristi turi priprasti 

prie dulkių ir purvo!  

Svirbutas pažvelgė į apačią.  

– Stogo lubos – tai dangus. Bet tai dar ne riba, o tik juoda kaminų pašvaistė, stiklinė 

kaukolės tamsa. Nepažinę dangaus dangoraižiai brenda į kitą miesto pusę, nes stogai nekuria 

naujo, laimingo pasaulio, tik imituoja dvasios didybę ir aukštį!  

Gotautė apkabino Svirbutą. 

– Maniau, tu šoksi... – išsigando mergina. 

– Taip! Mes šoksime kartu. 

Sušvilpė vėjas. Suskambo dangoraižio antenos. Įsimylėjėliai paskendo aistringo šokio 

bangose. Danguje jie skynė žaibų gėles. Žuvėdrų vynu patvino upė, džiūgavo debesys, kaminai ir 



dūmai. Įsimylėjėliai paniro į gaivų miražą išlaisvindami dykumas nuo smėlio. Šešėlių dugne 

pasislėpė naktis: laisvam skrydžiui neprireiks apsauginių turėklų, tvirtų laiptų į svajas. Iš 

nuostabos prakiuro dangus, o pastelinis lietus nutapė akvarelinį peizažą. 

Staiga iš žalsvo debesio išniro geltonas sraigtasparnis ir nutūpė ant plokščio banko stogo. 

 

NE GOTIKA  

 

– Ar gali Dravenis tapti pavojingas? – paklausė Oranžinė katė. 

– Kokia prasme? – sukluso Aksominis duobkasys. 

– Sužlugdyti tavo spektaklį. 

– Teoriškai taip, bet aš pasistengsiu, kad jis neturėtų tokio tikslo.  

Dravenis net nepajuto, kaip jį įtraukė galingas finansų verpetas. Posėdžiai, tolimos verslo 

kelionės, pobūviai. Prabangus ir tviskantis gyvenimas užklupo Dviragį nelauktai. Laikas 

strimgalviais lėkė pirmyn neskaičiuodamas laimingų valandų, tarsi kažkas ir vėl ištrynė jo 

atmintį.  

Sunku pasakyti kiek kartų apsisuko Katedros varpinės laikrodžio rodyklė, bet 

viceprezidentas pasijuto senas. Norėdamas išlaikyti sportinę formą Dravenis kasdien į darbą ir 

namo eidavo pėsčias ir visada ta pačia gatve nekreipdamas jokio dėmesio į griūvančius pastatus: 

tegul greičiau į nebūtį pasitraukia architektūrinės senienos. Istoriniai pastatai beverčiai. 

Restauracija – tai blefas, geriausiu atveju pinigų plovimas. Viceprezidentą džiugino tik sparčiai 

kylantys stikliniai dangoraižiai. Tegyvuoja progresas, metalas ir matinė ateitis.  

Visai nelauktai Aksominis duobkasys Dravenį pažemino pareigose. Į jo vietą paskyrė 

jauną specialistą, baigusį mokslus Londone. Sumažėjo ir atlyginimas. Nustumtas į apačią 

Dravenis sugrįžo į savo seną, kuklų kabinetą. Pro langą žiūrėjo tas pats stiklas. Tolumoje 

bangavo nepasiekiamas miškas. Tik dabar Dravenis pastebėjo, kad rudi senamiesčio stogai 

panašūs į dykumą. Ant plataus, popieriais apkrauto stalo snaudė riebios dulkės. Pro parketo 

plyšius brovėsi tuščiai praleistos dienos, valandos, sekundės ir meldė atleidimo. Gaudė liftas, 

dundėjo lubos, ant palangės vyto gėlės. Sutemo. Dravenis atvėrė kabineto langą, į kambarį įkrito 

pavargęs Mėnulis.  

– Tikrai esu ne banke. O kur? Nesvarbu... Reikia skubiai nešdintis: tegul aklos sienos 

vorams kuria plačius pelno sapnus.  



Ir visai neatsitiktinai, po kelių dienų Draveniui į rankas pateko blizgus prospektas 

„Juventus“. Pirmame puslapyje spindėjo savimi patenkinto jaunuolio veidas. Dravenis pažino 

save. „Jei esi turčius – gali būti ir jaunas!“ – rėkė spalvingas užrašas. Dravenis įniko skaityti. 

„Juventus“ klubas garsėjo realia galimybe bent trumpam pamiršti senatvę ir sugrįžti į 

jaunystę. Nuliūdusį kambarį užplūdo gaivus pavasario oras. Atvykęs į klubą Dravenis užpildė 

aibę popierių ir gavo naują karišką uniformą, automatinį šautuvą ir kelias apkabas šovinių. 

Civiliai drabužiai liko metalinėje spintelėje. 

 – Tikiuosi, kostiumo neprireiks, – reikšmingai tarė Orų spėjikas vilkintis seržanto 

uniformą. 

 Maskuojančiais drabužiais apsirėdžiusių senukų būrys išsirikiavo oro uoste. Netrukus 

veteranų gretas papildė jauni kariai.  

 – Atminkite, jūs ne stovyklautojų būrys, o kovinis dalinys. Visi jūs kariai. Amžius, 

išsilavinimas, politinės ar religinės pažiūros neturi jokios reikšmės. Po penkių minučių 

išskrendame tiesiai į mūšį. Kovos lauke visi turite vienodą šansą išgyventi. Senatvė ir jaunystė 

kare praranda prasmę. Dabar jūs visi pakilote aukščiau nugyventų metų, mėnesių, dienų. Pirmyn 

į lėktuvą! 

Orų spėjikas įsakė šturmuoti bevardę aukštumą, pažymėtą skaičiumi 177. Ant krūmais 

apaugusios kalvos slapstėsi teroristai. Švilpiant kulkoms ir sprogstant sviediniams Dravenis 

pagaliau įkopė į kalną. Tuščia, nieko, nė vieno kareivio, jokių teroristų. Nutilo šūviai ir 

sprogimai. Dravenis neramiai apsidairė. Kur dingo visi? Staiga už krūmo Dravenis pastebėjo iš 

šviežių, nedažytų lentų sukaltą ešafotą. Nė kiek neišsigandęs Dravenis užlipo į viršų. Ant grindų 

stovėjo Aksominis duobkasys ir valgė karamelinius ledus. 

– Nakties lorde, gražinkite man tik žiedą. Kitus artefaktus galite pasilikti, nors jų kilmė 

nėra žemiška... 

Dravenis pažvelgė į paprastą žiedą su auksiniu Algiz runos simboliu. Tik dabar paaiškėjo 

tikroji žiedo paskirtis.  

– Atidavęs žiedą aš prarasiu apsaugą? 

– Neprarasite, jums liks šarvai ir kalavijas, – tarė Aksominis duobkasys, – sugrąžinęs 

žiedą jūs viską prisiminsite.  

Šiek tiek padvejojęs Dravenis nusimovė žiedą ir vos nenuvirto nuo ešafoto – lyg viesulas 

smogė prisiminimų banga. Prieš akis išniro pamiršti gyvenimo įvykiai. Iš praeities dugno lėtai 



kilo sunkūs akmenys ir plaukė į dabarties krantą. Ir kaip galėjo jis tarsi patiklus karpis užkibti ant 

auksinio banko kabliuko? Neviltis užtemdė Dravenio protą. Iš ašarotų akių tekėjo tamsa. Saulėta 

diena virto juodžiausia naktimi. 

– Tai jūs visų mano nelaimių kaltininkas! – įtūžo Dravenis. – Tai jūs pasiuntėte man 

žinutę ir padėjote įsidarbinti „Imperijos“ banke.  

– Nepamirškite, kad mano dėka jūs dar gyvenate, nors turėjote žūti prie „Melomano“ 

banko. 

– Kaip gera buvo gyventi be praeities, be prisiminimų... Sugrįžau prarasti, liūdesiu 

suklijuoti sudužusias svajonių vitrinas. Nebijau mirties. Mano gyvybė visada kabojo ant plauko. 

Galiu bet kada išnykti, nepastebimai ir tyliai. Mieste, tai jau tikrai. Gal provincijos gūdumoje, 

senoje pirkioje išvengęs skvarbaus ateivių žvilgsnio sulauksiu žilos senatvės. 

– Nakties lorde, nenusiminkite, kad baigėsi jūsų karjera banke, grįžkite į Pasvirusį 

pasaulį, padėkite sau ir kitiems... Dangus be rūpesčių klonuoja žmones: prie būties vartų 

reinkarnacijos laukia švieži skeletai.  

– Kas esate jūs? Angelas ar demonas?  

– Jums neturi rūpėti mano asmenybė, mes ne komanda. 

– O aš ne Nakties lordas. Nenoriu kovoti su demonais ir šmėklomis, noriu rašyti eiles... 

– Taip ir bus – daugiau jokios gotikos, o dabar kalbėkite, – Aksominis duobkasys į 

Dravenio rankas įbruko spiegiantį telefoną. 

Dravenis netaręs nė žodžio paspaudė mygtuką ir išgirdo merginos iš sapno balsą. 

– Kur tu esi? 

– Dubline, bet greitai sugrįšiu į Lietuvą.  

 Staiga pokalbis nutrūko, dingo Aksominis duobkasys ir ešafotas. Dravenis stovėjo kalvos 

viršūnėje ir girdėjo, kaip sprogsta sviediniai ir švilpia kulkos.  

– Jau peržengta visų galimybių riba, todėl Aksominis duobkasys daugiau neatims iš 

manęs klaidų ir abejonių.  

Atsigręžęs į tamsą vis dar delsė pabusti dangus. Ir kai į kitą, nematomą veido pusę įsmigo 

aštri kulka, suskambo senas žadintuvas, varpelių dūžiais dešifruodamas sapno kodą. Atsimerkė 

ryto akis, debesų laiptais atriedėjo nauja diena.  

Dravenis pabudo namuose jaunas, nes regėjo netikrą praeitį. Anapus liepsnojo svetimas 

dangus. Nelengva prikelti sunkią praeitį, kuri buvo ištrinta, panaikinta. Visas laimė, naktibaldų, 



keistuolių ir poetų globėjas Legiruotas lunatikas nepastebimai ant Dravenio galvos išbėrė saują 

žvaigždžių dulkių ir jis vėl pamiršo, kad yra Nakties lordas. 

– Atlikta, – nudžiugo Aksominis duobkasys, – beliks tik ištirti poeto eiles: ten daug 

brangaus metalo ir perliukų, tinkamų erdvėlaivio kurui.  

– Kai esi kūrybinėje nežinioje, gali svajoti, ieškoti metaforų. Kai alpinariume sudegs 

lietaus palaistytos gėlės ir ant šachmatinio stogo sužvengs baltas Pegasas, – metas minkštu 

plastilinu lesinti varnas ir skrydžiui pakelti juodus sparnus. Tačiau į kosmoso platybes skrisime 

tik mes, svetimi ir nepažinūs, – pritarė Legiruotas lunatikas, o Dravenis aukštame sapne atradęs 

oro pilis iš lakaus pakrančių smėlio statys pasakų miestus.  

– Gal tu ir teisus. Poetui palikta teisė kalbėti su dievais, stiklinei – sudužti, o žiedui – 

pradingti, – įslaptintą pokalbį užbaigė Aksominis duobkasys. 

 

MUSMIRIŲ PIEVELĖ  

 

Dravenis rašė ir braukė, plėšė bloknoto lapus nervingai ieškodamas savito stiliaus. 

Pavojinga ieškoti smogiančio originalumo, bėgti nuo tikrų jausmų: varnos lengvai perskaito 

poetų mintis ir medžių viršūnėse deklamuoja dar neparašytas eiles. Poezija bevertė, nes ji nei 

brangsta, nei pinga, kas kita būtiniausių prekių išpardavimas. Reklama kasdien galanda vis 

aštresnius dantis. Ryškiai apšviesti stendai sijoja išradingą žvirgždą.Tarsi sausi žirniai ant 

prekystalių byra nuvalkioti žodžiai. Akis daužo trenktos frazės. Dravenis prakeikė tą akimirką, 

kai užsižiopsojęs į reklaminius stendus nuklydo prie lentynų. „70 nuošimčių nuolaida visiems 

lauko dažams!“ – rėkė didžiulės raudonos raidės. 

Pasprukęs nuo poetinių ieškojimų Dravenis beveik mėnesį dažė nušiurusį medinį 

namuką. Solidžia, žalsvai ruda spalva aprengtos sienos atrodė kaip naujos, bet jau kitą dieną 

medinis namas pakeitė spalvą. Pastatas buvo it musmirė raudonas ir, be abejo, su baltais 

taškiukais. Dravenis pagalvojo, kad pateko į itin madingą paralelinę erdvę, todėl nubėgo pas 

kaimynę. Ta pati, tikrai nepakeista ir jos namas neužburtas. 

– Nugalabys tave degtinė... Buvai žmogus, metus negėrei, – nusišaipė Veidrodinė lapė. 

Dravenis lyg girtas nusvirduliavo prie senutėlio Chryslerio, bet protas, matyt, buvo 

padengtas antikorozine danga, todėl išliko sveikas. Veidrodinė lapė netgi nudžiugo: 

– Tik lengva trauma. Reikės pabandyti dar kartą... 



Kelionė prekybos centro link šiek tiek apramino ir jis nutarė nesiplūsti, kalbėti 

mandagiai. Dravenį kaip seną draugą džiugiai priėmė Aksominis duobkasys: 

– Atleiskite, įvyko nesusipratimas... Žinote, nanotechnologijos, genetiškai modifikuoti 

dažai, todėl remonto rezultatą kartais sunku nuspėti. Bet klaida bus ištaisyta. Po valandos išvyks 

mobili brigada ir jūsų namelį greitai perdažys bet kuria spalva. 

Netrukus atvyko didžiulis sunkvežimio ir autobuso hibridas ir darbininkai namelį per 

penkias minutes nudažė tamsiai ruda spalva. Brigadininkas Legiruotas lunatikas Draveniui 

iškilmingai įteikė dovaną – šiltą, vilnonę, raudoną, baltais žirneliais nusėtą pižamą. 

Nelauktai iš vidaus atėjo ramybė. Modifikuotas namas, pižama ir Veidrodinės lapės testas 

sukrėtė Dravenio gyvenimą ir jis vėl panoro rašyti eiles. Sustoti draudžiama: poeto batai krenta 

tik į dangų.  

Garavo kvapi arbata, o baltame popieriaus lape siautėjo lyrinės vėtros. Sulankstytame 

bloknote lyg saldus vynas burbuliavo, brendo poezija laukdama nekalto kūrybos svaigulio, bet 

abejonių kirminas vėl graužė širdį: nė viena jo parašyta eilutė ar skambi metafora liks 

neperskaityta, neišgirsta. Neišgelbės net kukli savo lėšomis išleista autorinė knyga. 

Nepakartojami eilėraščiai nugrims į tamsą, į glitų makulatūros dumblą. Kaip niekad aštriai 

Dravenis pajuto situacijos tragizmą: net ir skandalai ar nusikaltimai bejėgiai išplėsti poezijos 

diapazoną kiek toliau už kriminalinės kronikos ribų. 

Kartais Dravenis užsnūsdavo prie stalo ir sapnuodavo gilius koridorius, užtrenktus 

langus, slidų parketą. Jis bėgdavo laiptais žemyn ir krisdavo, ieškodavo durų, kurių niekur 

nerasdavo.  

Begarsė elektros šviesa. Iškalbingai tyli gatvių žibintai, nors šviečia tik naktį. Tamsi, 

nepažinta ramybė. Visažinė tyla paslepia sienas, kad spalvoti sapnai atvertų laimės duris, apeitų 

košmarus ratu ir saugotų atvirą čerpių lauką. 

O gal klysta stogai, išmarginti kiaurais abejonių taškais? Ką veikti grynų fantazijų 

pasaulyje, jei niekas neskolina sunkvežimio atsivežti vaikystės žaislų? Atsakymas paprastas ir 

aiškus: ieškoti keliaujančių durų. Bet šį kartą tikrovė pranoko net sapno košmarą. 

 

 

 

 



VAIDUOKLIŲ PILIS  

 

Išsekintas poezijos ir bergždžių apmąstymų Dravenis pažvelgė pro langą ir pamatė 

skrendantį slibiną. Kai atsigręžė atgal, išvydo dar keistesnį vaizdą: paslaptingai dingo baldai, liko 

tik senas fotelis ir stalas. Dravenis nė kiek nenusiminė – bus daugiau erdvės kūrybai. 

Kaip gera beveik tuščiame kambaryje svajoti užmetus sunkius batus ant tvirtos, lakuotos 

stalo plokštumos. Už lango pagarbiai nutilo pušys. Nurimo protas, prabilo širdis: lyriniu žarijų 

taku bėgo basos eilės. Akyse tvenkėsi posmų debesys. Žaibavo sunkios lubos. Staiga tarsi sena 

molinė vaza sprogo tyla ir ant grindų pabiro daugybė spalvotų šukių.  

Dravenis išvydo autobusų stotelę. Kelią į tolimą priemiestį nušvietė nežinios tamsa. Po 

senu tiltu plaukė nusekusi upė. Dravenis skubėjo tarsi laukdamas viesulo ar žemės drebėjimo. 

Tolumoje suspindėjo kuklus prožektoriaus spindulėlis. Greitai artėjo dviratis. Atvyko Aksominis 

duobkasys.  

– Eik miško taku, kol prieisi raudonų plytų namą. 

Aksominis duobkasys skubiai nuvažiavo, o Dravenis nuėjo miško keliuku 

neskaičiuodamas medžių, neskirstydamas jų į spygliuočius ar lapuočius. Medžiai yra tik medžiai, 

jų galima nepaisyti, kas kita mintys. Psichinės sferos negali pasiekti net ir aštrus chirurgo 

skalpelis, todėl vidiniame teatre siautėjo nematomas režisierius.  

– Kas jis? Tik ne aš ir ne mano vizija. Nematomas režisierius yra tikras, negali būti jokių 

abejonių, todėl svarbu sužinoti, kur slepiasi liūdesio židinys, minčių viesulo epicentras. Bet 

kaukolėje nėra oro, atmosferos, tik teka kraujo upės. Iš kur gali atsirasti vėjas? 

Pagaliau miškas pasibaigė, ir Dravenis išvydo apleistą, į pilį panašų namą. Stipri 

vaiduoklių trauka, ypač namų, pamirštų, niekam nereikalingų... Virš kiauro čerpių stogo saugiai 

plaukė mėnuo. Dravenis abejingai pažvelgė į beviltišką dangų. Visos pastangos bevertės: 

žvilgsniu negalima pastumti debesų, nes dangus priklauso kažkam kitam, tik ne jam. 

Žole brido aksominė tamsa. Nuodingu dilgėliu kvapu alsavo sena tvora, pavojingai 

blizgėjo aštri šukė. Dravenis prislinko prie metalinių vartelių. Takas buvo atviras, aukštos tujos 

rodė kelią. Pro šalį pralėkė kažkoks paukštis: gal pelėda ar apuokas. Sumedžiota dar viena naktis, 

bet trauktis jau buvo vėlu. Kankinamas prieštaringiausių jausmų Dravenis skubiai atvėrė pilies 

duris ir įėjo į vidų.  



Koridoriuje buvo šviesu, nors nešvietė elektros lemputės ir nedegė žvakės. Ant laiptų 

sėdėjo Aksominis duobkasys. Štai kur jis negyvena. Dabar jau neverta traukti iš kelio, žaisti 

slėpynių. 

– Tai jūsų pilis? – paklausė Dravenis.  

– Ne, barone, tai tavo rūmai... Užteks kalbų, reikia skubėti, tuoj prasidės spektaklis.  

– O gal aš vis dar miegu kojas užmetęs ant stalo?  

– Pabusk, barone, jau greitai turėsi ir rūmus, ir titulą, ir princesę. 

Apstulbęs Dravenis tarsi atsitrenkė į aklą absurdo sieną. Užuot piktai nusikeikęs, 

nusijuokė ir iš nuostabos šlubuodamas nusekė iš paskos. Likimas jau paruošė džiugią staigmeną. 

Šaltu žaibu blykstelėjo įskilęs rojalio dangtis. Ant išblukusių sienų susvyravo kreivi paveikslai. 

– Ar moki skambinti? – pasiteiravo Aksominis duobkasys. 

– Nesu net palietęs klavišų. Aš ne muzikantas, aš tik poetas... 

– Tau pasisekė. Pirmyn, maestro! 

Tik dabar Dravenis suprato: Aksominis duobkasys sukūrė kitą tikrovę, paskatino nauju 

žvilgsniu pažvelgti į negandas. Dravenio galvoje siautė aksominė minčių audra: jau neįmanoma 

grįžti atgal į bevertį savigraužos lygį. Skruostu nuriedėjo metalinė ašara, gal nuo šalčio, bet tik ne 

iš baimės. Neįveikiama kūrybos gravitacija pakėlė rojalio dangtį, atgijo sustingę pirštai. Sakoma, 

kad poezija – tai muzika. Tik dabar Dravenis įsitikino šio teiginio tiesa. Tai kas, kad rojalio 

klavišai pakeisti krokodilo dantimis: tarp akordų dūžių slypėjo švarus garsas, vedantis svajonių 

aido link. Poetas skambino savo eiles. Pasigirdo kurtinantys plojimai, šūksniai: super! valio! 

jėga!.. Salė buvo pilna keisčiausių būtybių. 

– Sveikinu, tu jau turi daug gerbėjų... Tikrasis pripažinimas ateina tik po mirties, bet 

išeitis yra. Kai dar esi gyvas, tave gali pripažinti tik dvasios, vaiduokliai ir šmėklos, – paaiškino 

Aksominis duobkasys. 

– Gyvą poetą gali pagerbti tik numirėliai? – pašiurpo Dravenis.  

– Dėkingi numirėliai...  

– Nejaugi poetų pasaulis – tai chimerų šalis? 

– Ne, tai stebuklingas vizijų pasaulis. Poezija – tai atbulinė beprotybės gravitacija, 

uždelsto sprogimo laimė, paskutinis uostas, juoda skylė ant kiauro stogo šventyklos, kurioje 

pranyksta ne tik nusidėjėliai, bet ir teisuoliai.  

 



BASTILIJA  

  

– Pakaks poezijos! Metas pažvelgti į tamsiąją beprotybės pusę, – tarė Aksominis 

duobkasys. 

– Kablys neišprotėjo, kai pažvelgė į mano dangiškas akis, – prieštaravo Veidrodinė lapė. 

– Tu teisi. Kablys ypatingas... 

Skaudžiai lūžo žalsvo rūko sulenkta Kablio galva. Vargino sunkios paralelinės pagirios, 

slėgė saugi belangė, patogi radiatorių šiluma. Uždaroje palatoje nulūžo greitos kojos – iš 

Bastilijos neįmanoma pabėgti! 

Gangsteris įkvėpė rūgštų dulkių lietų, į tinką pamerkė nuvytusias akis. Bluko suodina 

lemtis. Ant sienos vorai piešė laisvus langus, o Kablys tolo nuo proto griuvėsių. 

Kankinančiai lėtai prabėgo užrakinta savaitė ir iš nosies nustojo lašėti degtinė, bet gerklė 

dar buvo pilna purvo: Kablys tyliai keiksnojo gangsterį Laisvūną ir savo netikusį gyvenimą.  

Ir tik tada, kai pacientas nurimo, įveikęs (be jokių vaistų!) nesąmonių barjerą, į palatą 

įžengė baltu chalatu apsirėdęs Aksominis duobkasys. 

– Daktare, jaučiuosi sveikas... Ar galiu palikti ligoninę? 

Aksominis duobkasys parodė pažymėjimą. 

– Slaptoji tarnyba... Ar aš areštuotas? 

– Jūs padarėte pakankamai daug nusikaltimų, bet galite išvengti kalėjimo.  

– Ką aš turiu daryti? 

– Rytoj jus aplankys Laisvūnas, grįžkite į gaują. 

– Nenoriu būti informatoriumi... 

– Kito kelio į laisvę nėra. 

Kablys papurtė galvą.  

– Jei neprieštarausite, siūlyčiau nedidelę ekskursiją, – nusijuokė Aksominis duobkasys. 

Koridorius saugiai slėpė pajuodusias Bastilijos sienas. Vaistų kvapu tvino oras, mirksėjo 

lubos, nes niekas čia neišjungia nusibaigusių elektros lempučių. Už lango linksmai švietė laisvas 

sniegas. Nepakeliama nusikaltimų našta prislėgė gangsterio pečius. Prie sunkių durų Kablys 

sustojo.  

– Štai ir atėjome, – tarė Aksominis duobkasys. 



Palatoje šalia metalinės lovos stovėjo senas stalas, ant subraižyto, dažais išterlioto 

paviršiaus gulėjo popieriaus dėžutė, kelios knygos ir sena antikvarinė spausdinimo mašinėlė. Ant 

taburetės sėdėjo Galigantas.  

– Ministre, noriu jums pristatyti poną Kablį. 

– Jau ministras?! – apstulbo Kablys. 

– Gal pageidausite kavos, konjako? – pasiūlė Galigantas. 

Kablys apsisuko ir nieko neatsakęs movė pro duris. 

– Šalia ministro jau paruošti apartamentai Laisvūnui, netrukus pažangų verslininką 

atgabens į Bastiliją, bet jums, deja, paskirta tik bendra palata...  

Kablys sunkiai atsiduso: trauktis nebuvo kur. 

 – Daktare, gal jūs galite pasakyti, kodėl man nuvažiavo stogas? 

 – Pone Kably, iš prigimties jūs doras žmogus, bet nepalankių aplinkybių dėka patekote į 

netinkamą, nusikalstamą aplinką, kuri jus slėgė, traumavo, ir kai toks gyvenimo būdas tapo 

nepakeliamas, jūsų protas sustreikavo... Ligoninės palatoje jūs nurimote ir pasveikote be ilgo ir 

sunkaus gydymo. Kol eisite teisingu keliu, ligos atkrytis nepasikartos.  

Štai ir išsvajota laisvė! Kablys atvėrė beprotiškus vartus. Už Bastilijos tvoros tykojo 

duobėtas asfaltas, purvina bala, šukės. Į gatvės tolį skverbėsi pasveikęs žvilgsnis. Raibo akys 

pripratę prie palatos pilkumos. Tuščia, nyku, nesaugu. Staiga sužviegė stabdžiai. Atsivėrė džipo 

durys. 

– Sveikas, brolau, – pašaipiai pasisveikino Laisvūnas. 

– Aš tau ne brolis, – atsikirto Kablys, – kaip sveikatėlė? Linkėjimai žmonai, vaikams. 

– Vis dar stogas važiuoja? Aš neturiu nei žmonos, nei vaikų... 

Staiga suskambo telefonas. 

 – Negirdžiu! – riktelėjo Laisvūnas. 

 – Kur dingai? – rėkė Gudrė. – Tuoj pat atvažiuoki, vaikai karščiuoja, gal besimaudydami 

paršalo! 

 Laisvūnas pašiurpęs pažvelgė į aukštus Bastilijos rūmus ir nutaisęs gudriai suktą miną 

griežtai tarė: 

 – Kably, man viskas O.K., atvykau pasirūpinti tavimi. 

 – Nenoriu nieko galabyti, plėšti bankų... 

 – Nurimk, darbelis ramus, taikus, visi bus laimingi, o tu lengvai užsidirbsi milijoną... 



Kablys nusijuokė: išėjus iš Bastilijos neverta lipti žemyn iki laiptų bedugnės, kvėpuoti 

baltais milteliais, šaudyti iš revolverio, iš vidutinių verslininkų rinkti bespalvius banknotus.  

– Linksma? – sunerimo Laisvūnas.  

– Įtikinai, nenoriu keliauti į darbo biržą.  

Plėšriai urzgė džipo motoras. Kabinos oras buvo sklidinas pakvaišusių dulkių, parako, 

ugninio vynuogių svaigulio. Saugiai rūdijo senas, odinis Kablio švarkas, ties staigiu posūkiu iš 

atlapo iškrito girta kliedesių saga. Lemtingas ženklas. Kablys virtuoziškai nuslėpė savo jausmus: 

veidas pavirto medine kauke, o akys – lediniu žvilgsniu.  

Reikia gyventi ir siekti paprastos žmogiškos laimės. Paglostytas švelnios likimo letenos 

Kablys išvengė taiklaus snaiperio šūvio, lengvos pirato mirties. Skruostu nuriedėjo sūri ir 

visiškai nepastebima ašara, gydomasis atgailos lašas. Neutralizuotą savimeilę jau neglostė 

stilingas kaklaraištis, dabar jis smaugė tarsi pakaruoklio virvė.  

Į aklavietę riedėjo Laisvūno džipas, o Kablys atsainiai gurkšnojo nealkoholinį alų ir 

atrajojo šiurpius prisiminimus kaip šviežius, ką tik iškastus sliekus.  

– Kably, kodėl negeri tikro alaus? – nusišaipė Laisvūnas. 

– Linksmybės greitai pasibaigia, tada ateina sunkios pagirios... 

– Tu kliedi, o gal dar nepasveikai? 

Kablys nenorėjo ginčytis su nuprotėjusiu šefu. Taip, verta gyventi be niūrių Bastilijos 

sienų, be pridususio miesto košmarų. Iškilus gangsteris buvo tvirtas ir jau neplūduriavo abejonių 

baloje. Išklydęs iš vilko išmintų pėdų jis tetroško vilkėti didvyrio apsiaustą – nuspirti kruviną 

banknotą, išmesti kastetą ir augti tiesiai į dangų. 

 

BARONAS  

 

Dravenis paklausė Karmino patarimo ir Delčios miestelyje nusipirko seną, apleistą dvaro 

pastatą bei parką ir išleido beveik visus banke uždirbtus pinigus. Dvaras tapo užburta svajonių 

pilimi, kurioje kažkada gyveno vokietis baronas. Matyt, todėl naująjį dvarininką kaimiečiai 

pradėjo tituluoti baronu. Dravenis greitai priprato prie šio vardo ir pasijuto laisvas bei 

nepriklausomas. Nereikės mokėti nei už šildymą, nei už vandenį, nei už elektrą. Už nieką 

nereikės mokėti. Dvaras nebuvo įtrauktas į kultūros paveldo sąrašus, todėl negrėsė nei 



renovacija, nei restauracija. Dravenis alsavo mėlynais toliais, kūrė pernykščių lapų laužus. Nuo 

seno švarko nukratęs duonos trupinius gėrė alų, laužė duoną, draugavo su varnomis. 

Delčios gyventojai kantriai laukė, kada gi prasidės dvaro remontas, bus pastatyta nauja 

pieninė, sūrių gamykla. Visus nustebino, o vėliau papiktino Dravenio skurdas ir neveiklumas. 

Tad kodėl gi vargšas baronas nusipirko šį apleistą dvarą? Kodėl jis delsia? Smalsumą nugalėjo 

kaimiečių flegmatiškumas. Jei naujasis dvaro savininkas neskuba, matyt, turi svarbių priežasčių. 

Ir neapsiriko. 

Ši naktis buvo žymiai skaidresnė, aiškesnė, beveik atvira šviesai. Atrodė, kad Saulė 

nenusileido, bet vis dar kabojo prie horizonto krašto. Miškas pamėlo, o debesys tapo žali. 

Svyravo greitkelio asfaltas, o visų pamirštas žvyrkelis šienavo pievas danguje ieškodamas 

pamestos krypties. 

Šią keistą naktį atokus ir visų pamirštas miestelis nemiegojo. Žmonės net nebuvo 

atsigulę. Visus apėmė keistas žvalumas. Gyventojai kažko laukė. Pagaliau paryčiais į turgaus 

aikštę įvažiavo didžiulis, dviaukštis autobusas. Atsidarė durys ir išlipo daug vienodai 

apsirengusių žmonių. Lydimas beveik visų miestelio gyventojų atvykėlius pasitiko Dravenis. 

– Mes atvykome iš toli... – taisyklinga lietuvių kalba paaiškino svečias. 

– Iš Londono?  

– Iš toliau... – nusijuokė Aksominis duobkasys. 

– Ir ką jūs veiksite mūsų varganame miestelyje? – nustebo Dravenis.  

– Statysime dangoraižius, gamyklas. 

– Puiku, pagaliau ir į Lietuvą atėjo permainos. 

Ši diena tapo lemiama ne tik miestelio, bet ir visos šalies istorijoje. Rajono laikraštis 

smulkiai aprašė netikėtą, bet ilgai lauktą išeivių (o galbūt ateivių?) atvykimą. Miestelyje užvirė 

darbai. Tarsi grybai po lietaus dygo stikliniai dangoraižiai. Atvykėliai pastatė saulės energija 

varomų automobilių gamyklą. Delčios gyventojai buvo sparčiai apmokyti ir netrukus tapo 

aukščiausios klasės specialistais. Darbuotojai uždirbdavo dvidešimt kartų daugiau nei vargani 

tautiečiai, gyvenantys už miestelio ribų. Į miestelį plūstelėjo Lietuvos jaunimas. Prasidėjo 

unikali, demografų neištirta, vidinės emigracijos banga. 

Per vieną mėnesį dangoraižiai buvo pastatyti, o gamykla dirbo visu pajėgumu. Augo 

įmonės pelnas ir darbuotojų optimizmas. Pagaliau atsitokėjo, pabudo sostinės biurokratai 

reikalaudami uždaryti gamyklą ir nugriauti dangoraižius. Kaip nesipiktinti, jei valdininkams 



niekas nedavė kyšių. Dravenis iškilmingai priminė Europos Sąjungos direktyvą, bet biurokratai 

net nepanoro su juo kalbėtis.  

Kai ateiviai išvyko (beje, tuo pačiu autobusu), įmonė buvo žaibiškai privatizuota ir 

parduota užsienio firmai. Gamyba sustojo, nes visą įmonės įrangą išsivežė užsieniečiai, o 

dangoraižiai buvo nugriauti. Miestelis nurimo, užgeso. Laikas vėl tekėjo įprasta vaga ir nesimatė 

jokių prošvaisčių. 

Rasojo dulkėti langai, palubėje siautėjo musės. Girgždėjo šaltas parketas, vaiduokliai 

dengė vaišių stalus. Svyravo į sienos nugarą įkaltas kablio šešėlis. Griūvantys rūmai – tai saugi 

proto dykuma, bespalvė vienatvė, todėl beviltiška tarp keturių salės sienų ieškoti gyvenimo 

prasmės. Violetinė prieblanda patikslino suniokotą interjerą ir vestibiulyje pakabino skelbimą: 

„Žaidžiant domino galima laimėti Mėnulį.“ Gal todėl apdairi pilnatis prie rūmų durų spalvotais 

pieštukais nupiešė žarijų taką, kad naktį būtų šviesu ir niekas neperskaitytų skelbimo. 

Netrukus į rūmus atvyko Aksominis duobkasys. 

– Kaip matote, nieko nėra beviltiškesnio nei ekonomika, kas kita – menas, jis amžinas, 

neiššvaistomas, visiems vienodai palankus, – mįslingai tarė svečias, bet greitai suzgribo tarsi 

bijodamas išduoti paslaptį, – bet nenusiminkite – jus greitai aplankys viešnia. 

– Kodėl sužlugo tokia puiki iniciatyva? 

– Techninis progresas – ne jūsų išradimas, nuo kompaso nuėjote tik iki atominės bombos. 

Neteisingą kryptį rodo akla godumo rodyklė, todėl ryžtingai žengiate susinaikinimo link... 

– O taip, tik jūs esate įžvalgūs ir protingi... 

– Nereikia ironijos, mes atsisakėme industrinio progreso.  

– Supratau, jums tik menas svarbus. 

– Žmonija nesukūrė net ir meno, jį atnešėme mes. Esate nevykėliai, todėl jūsų kūryba 

juda išsigimimo link. 

– Nuo balto, spindinčio Akropolio iki surūdijusio vamzdžio, – pritarė Dravenis, – jeigu 

jūs toks pažangus ir teigiamas – grąžinkite man žiedą. 

– Deja, žiedas dingo...  

Tampa keistai nyku, kai nerandama bendros kalbos su taikiu ateiviu. Tobulai nuliūdęs 

Aksominis duobkasys pasišalino, o danguje siautė nepavojinga astrologinė audra ir ant žemės 

krito beverčiai, žvaigždėms nereikalingi meteoritai. 



Ko gero, tik griūvančiuose rūmuose galima gyventi ilgai ir beveik laimingai. Į dvarą 

nepastebimai skverbėsi kukli kaimo idilė. Ant rūmų stogo krašto gandras surentė prabangų lizdą, 

čerpėmis lakstė veiklios skruzdėlės, surūdijusia skarda oriai žingsniavo varnos.  

Langas buvo atviras ir Dravenis išgirdo muzikos garsus. Lauke skambėjo varis. Tolumoje 

repetavo Delčios dūdų orkestras. Kai skamba gyva muzika, užplūsta miglotas liūdesys.  

Dravenis nesiryžo palikti apleistą dvarą, nes laukė nedidelio stebuklo, likimo dovanos. 

Gal jo atsiskyrimas buvo tik eilinė nesąmonių tąsa, nutilusio kūrybos aido gaudynės?  

Dvare slėpynių žaidė ilgi, dar neprijaukinti koridoriai. Griūvančios sienos augo, plėtėsi, 

keitė kontūrus, tarsi šoko. Sutraškėjo tinkas ir Dravenis pamatė, kaip purvinos kolonos pradėjo 

suktis ratu. Staiga kažkas smogė į nugarą: stiprokai ir gana skaudžiai. Baronas atsigręžę, bet 

nebuvo jokio užpuoliko, tik nugriuvo senos durys.  

Tai buvo ženklas, todėl Dravenis užsimetė ilgą apsaustą, užsimaukšlino plačią skrybėlę ir 

drąsiai išėjo į lauką. Lietus pažadino snaudžiantį polėkį ir baronas garsiai padeklamavo ilgai 

lauktas eiles: 

– Esu šaltas rudens vėjas, sujaukęs geltonus lapus. Svajonės miražai ir kančios atidavė 

man ugninius sparnus. Kasdienybė minčių nebedrasko, veržli laiko tėkmė. Aš sklandau ties 

bedugne, arti būties krašto, nežinau, gal pražuvau, o gal išgelbėtas esu. Aplink mane tiek daug 

laisvos erdvės: sukasi neatrasti miestai, praskrieja vandenynai, dykumos ir salos. Man neliūdna ir 

nevieniša visai. Aš skrendu, aš grįžtu į amžinybę, į pamirštus savo namus.  

Dravenis nutarė aplankyti seną ir visų pamirštą traukinių stotelę. Jį pasitiko šaltas 

ištrupėjęs peronas ir ilgas, aprūdijęs bėgių metalas. Tuščia. Stotyje beveik neliko tranzitinių 

minčių, tik du visų pamiršti krovininiai vagonai. Apleista stotis žlugdė kelionių ilgesį ir šalta 

perono akimirka pavirto paralyžiuota aklaviete. Kur važiuoti, kai iš traukinių tvarkaraščio 

išbluko visi kelionių maršrutai? Nebeliko net pavėluotai parduoto bilieto į paskutinį traukinį.  

Prie medinių stoties durų alpo laukiniai balandžiai. Ant supuvusių pabėgių augo minkšti 

grybai, nuodingi musmirių tiltai, raudonos starto aikštelės. Balti mirties taškai kėlė rasotas bures 

skrydžiui į debesis. Į barono širdį sėlino uždraustas laikas. Sunku gyventi be narkozės. Nebėra 

kur išmesti pavargusį veidą ir laukti tamsaus, nemokamo finalo.  

Kai užtverti keliai ir nėra kur eiti, smegenys dirba kitur. Staiga Dravenis išgirdo tolimą 

garvežio švilpuką. Gal šis pasaulis tik garsų žaidimas, atsitiktinė melodija, sapno ritmas? 



Skardus švilpuko verpetas nušlavė liūdnas mintis. Kvapiomis dulkėmis alsavo peronas. 

Džiaugsmu patvino oras. 

– Nesąmonė, čia jau seniai nevažinėja traukiniai, – apstulbo baronas. 

Tarsi paneigdamas Dravenio abejones dar kartą skardžiai riktelėjo garvežio švilpukas. Į 

geležinkelio stotelę įriedėjo garvežys, prie kurio buvo prikabintas tik vienas keleivinis vagonas. 

Lokomotyvas sustojo. Atsivėrė vagono durys ir ant laiptelių pasirodė Oranžinė katė, kuri 

nepastebimai pavirto mergina. Baronas pribėgo arčiau ir galantiškai ištiesė ranką padėdamas 

keleivei išlipti. 

– Baronas Dravenis, jūsų nuolankus tarnas, – priblokštas netikėto reginio kvailai ir 

manieringai prisistatė jaunuolis. 

– Princesė Kunigunda, jei tu baronas, tai ir aš turiu būti kilminga. 

Dravenis paraudo iš gėdos, kad nepažino savo merginos. Paslaptinga keleivė nusijuokė. 

Jos akys šelmiškai blizgėjo. Tik atsitokėjęs iš nuostabos baronas pastebėjo, kad Kunigunda buvo 

vienintelė keleivė.  

 Atvykus Kunigundai dvaras tarsi atgijo. Sušvelnėjo apleistos sienos, išblyško dėmėtos 

lubos, nežinia iš kur atsirado paveikslai. Vėjas kedeno užuolaidas. Melodingai girgždėjo atviros 

balkono durys. Didžiojoje rūmų salėje atsirado blizgantis fortepijonas. Kunigunda švelniai 

pakėlė dangtį ir palietė klavišus.  

Suskambo dieviškai skaidri muzika. Švelnių garsų migloje ištirpo Dravenio liūdesys, o 

slogios mintys virto lengvais pūkais. Atsivėrė užkalti debesų langai, nuo lubų krito spalvotos 

snaigės. Staiga Kunigunda liovėsi skambinti. 

– Šiandien vakare išvyksta mano traukinys. 

– Pasiliki rūmuose, būki mano princese, – maldavo baronas. 

– Negaliu, man reikia grįžti, – liūdnai ištarė mergina. 

– Nenoriu likti vienas, noriu būti su tavimi. 

– Gali važiuoti kartu su manimi, – atsakė Kunigunda, – bet atmink, daugiau čia niekada 

negrįši. 

Dravenis susimąstė. Ar verta likti griūvančiuose rūmuose be jokios ateities? Ne, geriau 

išvykti su mylima mergina.  

– Važiuosiu su tavimi į pasaulio kraštą, – tvirtai apsisprendė Dravenis, – tegul rūmuose 

lieka tušti kambariai, pilkos gyvenimo spalvos. 



– Draveni, ar sunku priprasti prie akimirkų kaleidoskopo? 

– Nepakeliamai lengva įkvėpti pirmąją akimirką... 

Kunigunda ir Dravenis skubiai paliko rūmus. Jaunuoliai greitai pasiekė geležinkelio stotį. 

Peroną apgaubė žalsvas rūkas. Pūškavo matinis garvežys nekantriai laukdamas keleivių.  

Kai rūkas išsisklaidė neliko nei traukinio, nei Kunigundos, tik geležinkelio bėgiais 

nuriedėjo varnų šešėliai. Gal ji išvyko viena, o gal ištirpo rūke. Švietė Saulė, žuvėdros ganė 

karves. Prie mūrinės tvoros puvo į rietuves sukrautos lentos, agresyviai kyšojo senos vinys. 

Skylančia siena bėgo saulės zuikučiai. Į nežinomybę nutįso lūžęs žvilgsnis.  

– Viltis – tai į smėlį pamerktos gėlės, pavojinga klaida, – reziumavo Aksominis duobkasys.  

– Ir vėl be griuvėsių sudužo Dravenio svajonės, – šiek tiek nuliūdo Oranžinė katė.  

– Neverta nusiminti, dar nepasiekta proto bedugnė, neiškasti visi siekiai, dar nepasibaigė 

neįvykęs laikas.  

– Taip, ties sapno riba Dravenio laukia naujas debesų tiltas. 

 

PARANOJA  

 

Išlydėjęs Kunigundą Dravenis grįžo į rūmus. Ir kaip gyventi toliau? Atsakymus atneša 

keistos aplinkybės, šiurpoki, o kartais ir malonūs įvykiai. Sugirgždėjo sunkios salės durys. 

Nekviestas ir neprašytas atvyko gangsteris Kablys.  

 – Sveikas, Draveni, atgabenau pasiūlymą, kurio tu tikrai neatsisakysi. 

 – Antraip? 

 – Tik tau galiu atskleisti paslaptį – dabar aš doras žmogus. Kalbėsiu be užuolankų, rūmus 

nori užgrobti Laisvūnas, todėl neverta spardytis – vis viena pralaimėsi ir liksi be pinigų. Štai 

avansas. Gan sunkiai įtikinau bosą, kad nenudėtų tavęs ir sumokėtų nedidelę sumą. 

 Kablys ant stalo numetė banknotų ritinėlį, perrištą gumine juostele.  

 – Rūmuose vaidenasi, – įspėjo Dravenis. 

– Laisvūnas itin greitai evoliucionavo iš beždžionės, todėl netiki prietarais, – nusijuokė 

Kablys, – ačiū, Draveni, akmuo nukrito nuo širdies... 

– Mes draugai? 

– Slapti... 

– Mano Chrysleris kažkur dingo... Ar gali mane nuvežti į miestą? 



– Be problemų – bus ir miestas ir mašinytė.  

Laisvūnas ką tik iš sukto šarlatano nusipirkęs markizo titulą itin išdidžiai išlipo iš 

naujutėlio Lexuso ir pažvelgė į iš neegzistuojančių protėvių paveldėtus griuvėsius. Pagarbiai 

sustingo apsaugos vyrukai. 

– Mesire, sveikiname sugrįžus namo, – pasveikino Kablys. 

Net ir gamta nepritarė nusikalstamam vizitui. Vidurvasary krito sniegas – balta siena, 

saugojo rūmus nuo grobiko. Šalia pasvirusios tvoros nepagarbia spalva išsišiepė benzino bala, 

sugirgždėjo nušiurę dekoratyviniai krūmai. It tomahaukas praskriejo varna. Laukiniai vakarai, 

trūko tik indėnų.  

Salamandros batai rijo purvą, suodiną himną giedojo kiauri kaminai, varnos daužė 

samanotas čerpes. Laisvūnas nepagarbiai nusispjovė ant aukštos dilgėlės – gerklėje pašvinko 

elektroninės cigaretės dūmas. Netikras markizas ilgai kosėjo tarsi įkvėpęs paskutinius plaučius. 

Nedelsiant reikia mesti rūkyti – rūmų laukia neuždūminta statybų ateitis. 

Švietė Saulė, puvo parketas, svetima praeitimi alsavo salė. Laisvūnas stebėjo blyškią lubų 

spalvą, žvilgsniu varstė tas pačias sienas. Nekilmingam markizui slapčia patiko chaosas, 

griuvėsiai. Iki kapitalinio remonto reikia pasidžiaugti griūvančiomis tvoromis, sudilusiomis 

plytomis, suniokotais paveikslais, skylančiomis kolonomis, gėlynų duobėmis.  

Prie gausios užkandos ir kalno gėrimų Laisvūnas neįprastai greitai apgirto, bet dar 

sugebėjo nusvirduliuoti iki lovos. O miegas buvo ilgas ir baisus. Brr...  

Kiauras stogas prabadė miglą, sublizgo šaltos žvaigždžių akys. Ir tada pabudo šmėklos. 

Vaiduokliai buvo visai kaip žmonės ir vilkėjo juodus stilingus kostiumus. Šmėklų veidai buvo 

žali, o akys – raudonos. Laisvūnas rėkė, šaukė pagalbos, bet apsauga jo neišgirdo. Vaiduoklių 

letenos buvo švelnios ir minkštos, bet smaugė kietai. Gangsteris norėjo pavirsti žvėrimi ir apginti 

save. Siaubūnai nebuvo filantropai, bet suprato aukos norus, todėl netrukdė kisti, transformuotis. 

Užkietėjęs nusikaltėlis pavirto lūšimi ir staugdamas paliko rūmus.  

Po įspūdingų įkurtuvių pabudęs tamsioje salėje Laisvūnas tarsi prarado gangsterio 

kvalifikaciją, todėl tris kartus šovė į bevertes lubas. Nedelsiant reikėjo apginti pašlijusią 

reputaciją. Į tuščią alaus bokalą atsitrenkė išgąsdinta plaštakė, ant grindų nukrito iškultas lango 

stiklas, šiukšliname židinyje apvirto alaus skardinė. Atbėgo sunerimęs Kablys. 

– Mesire, kas atsitiko?  

– Užteks kvailysčių, aš gangsteris, ne aristokratas!  



Iki dugno išgėręs restauracinę vyno taurę Laisvūnas sudrebėjo išgirdęs, kaip dūžtančiu 

porcelianu skamba buteliais apkrautas stalas, kaip beviltiškai stingsta atšalusi kava. Sunku ir 

beprasmiška netikram aristokratui pabusti griuvėsiuose, gyventi nepakviestam namo. 

– Kably, griūvantys rūmai neatneša pelno, tik pakviečia vaiduoklius. 

– Nesupratau... 

– Šie rūmai prakeikti ir ką man daryti, niekšas Dravenis įgrūdo man dovanėlę... Bijau 

parduoti, pirkėjas nudės mane... Ar pameni, kaip mane prakeikei, atseit aš nusišausiu prie 

Amerikos ambasados... 

– Kiek žinau, tave prakeikė tavo brolis afroamerikietis dvynys. Aš čia niekuo dėtas.  

Laisvūnas pašiurpo, nejaugi važiuoja stogas ir jis basas bėga žalia žole. Jeigu pasklis 

gandai, kad jis mato reginius, kad šlubuoja jo protelis – galas gangsterio karjerai.  

– Yra nei Dievo, nei velnio nebijantis pirkėjas – prekybos centras. Prieš išvykdamas 

surenk labdaros koncertą ir vėl susižersi gražaus pinigėlio, sutvirtinsi prestižą, – pasiūlė Kablys.  

– Jokių koncertų, jokių nesąmonių, – nukirto Laisvūnas, – skubiai organizuoki 

pardavimą. 

– Klausau! – kariškai nukirto Kablys.  

 

ATMESTAS PROJEKTAS  

 

Po nenusisekusios aristokrato karjeros ir baisių nakties košmarų Laisvūnui pradėjo 

drebėti kinkos. Gangsterį užvaldė neįveikiama baimė, kurios jokiu būdu negalima 

pademonstruoti savo sėbrams. Valdžia bus prarasta akimirksniu. Reikėjo rasti pusiau legalų biznį 

ir po tariamai didesnio pelno širma paslėpti savo silpnumą. Kai nežinai ko griebtis, reikia 

pažvelgti į sostinės žemėlapį ir surasti naują pasipelnymo objektą. Kiek senoviška vartyti 

popierinį atlasą, nesolidu, bet nusikalstamai protinga.  

– Aš orientacijos sporto čempionas ir gerai žinau, kad bet koks žioplys gali internete 

atsekti mano žingsnius. Kably, surask objektą! 

Kablys šalia šiluminės elektrinės raudonu pieštuku apvedė pailgą pastatą. 

– Kas tai? 

– Tai legendinis kapitono Vadulio angaras. 



– Pamenu, pamenu, kažkada ten buvau... Tai būtų puiki vieta nedidelio stiklinio 

dangoraižio statybai. Žemė čia pigi, leidimą gausiu be jokių problemų. 

– Deja, tai kultūros objektas, istorinio paveldo dalis. Kapitono Vadulio angaras stovi šalia 

senos XIX amžiaus traukinių stotelės. Manyčiau, statybai reikėtų paieškoti kitos vietelės. 

– Man nusispjauti, ką tu galvoji! Kas dabar Kultūros ministras? 

– Jūsų senas draugelis Galigantas.  

– Puiku, važiuokime tuoj pat, kol nepasibaigė darbo diena. Atvyksiu nepaskambinęs, 

nepranešęs – noriu išlaikyti visišką sandėrio slaptumą. 

– Ministras įvertins jūsų atsargumą, – pritarė Kablys. 

Kablys buvo beveik laimingas – bosas išprotėjo. Kaip miela važiuoti į Bastiliją ir gėrėtis 

nemokama komedija. Šalia beprotnamio Laisvūnas atgijo: 

– Kably, pažvelki, koks nuostabus naujasis ministerijos pastatas. 

– Nepakartojamas, – pritarė buvęs gangsteris. 

Ministro priimamasis šiek tiek nustebino Laisvūną, nes buvo siauras ir ilgas tarsi koridorius. 

Lankytojus pasitiko sekretorė Veidrodinė lapė. 

– Gudre, nesnaudi viena... Sveikinu! – suokė Laisvūnas. – Pranešk apie mano vizitą. 

Veidrodinė lapė atidarė ir uždarė palatos duris. Tik tiek.  

– Jau pranešta, ministras sutiko jus priminti. 

Kai Laisvūnas dingo už palatos durų, Veidrodinė lapė pakvietė Kablį išgerti kavos. 

Koridoriuje stovėjo gėrimų ir saldumynų automatas.  

– Misteri Kably, aš jus gerbiu – esate išskirtinis žmogus. 

– Pasaulyje vyksta permainos. Gal tai kvantinis šuolis? – panoro sublizgėti Kablys. 

– Jūs pasiekėte ketvirtą išmatavimą ir sėkmingai artėjate penkto link. Esate vertas žymiai 

didingesnių darbų, galbūt ateityje sulauksite ypatingo pasiūlymo. 

Veidrodinė lapė neabejojo, kad Kablys gali būti tinkamas partneris, nes jis tvirtas, 

ryžtingas, drąsus. Ir neapsiriko: blogiukai pasukę gėrio keliu tampa charizmatiški ir patrauklūs. 

Maloniai besišnekučiuojant greitai bėgo laikas, pagaliau iš palatos išvirto piktas Laisvūnas. 

– Štai akivaizdus pavyzdys, kaip valdžia gadina žmogų. Ministras atmetė verslo 

pasiūlymą ir pasiūlė išleisti mano poezijos knygelę, sumokėti kuklų honorarą. 

Kablys vos sulaikė juoką: 

– Yra kažkiek tiesos. Mūsų darbas romantiškas ir pavojingas.  



– Kably, uždaryki konteinerio dangtį, nešdinamės, kol aš dar nieko nenudėjau. 

– Iki greito! – neatsisveikino Veidrodinė lapė. 

 

VEDLYS  

 

– Atėjo metas Draveniui išbandyti jėgas ir sukurti nedidelę, kuklią viziją, o aš 

kilniaširdiškai suteiksiu jam ne tik galimybę, bet ir mažytę pagalbą, – tarė Aksominis duobkasys, 

– bus įgyvendinta slapta svajonė ir Dravenis taps stalkeriu, vedliu, vedančiu ieškotojus į zoną. 

– Ieškoti laimės namelio? – susidomėjo Oranžinė katė. 

– Ne, Dravenis mokis skraidyti ir pats pavirs vanagu... 

– Ar galiu dalyvauti? 

– Žinoma, – nudžiugo Aksominis duobkasys.  

 Ir kas gi gali prieštarauti kosminiam režisieriui? Gal tik Nakties lordas, bet Dravenis, visa 

laimė, šito nežinojo. 

Tolimos girios namelyje nebuvo jokių baldų, tik grindis dengė senas vilnonis kilimas, o 

kambario viduryje gulėjo pjuvenomis prikimšta pagalvėlė. Daugiau nieko. Dravenis sukryžiavęs 

kojas žiūrėjo į rastų sieną. Įskaudo keliai ir pėdos, bet jis kantriai sėdėjo. Pasieniais skriejo 

pražiūrėtos svajos. Akyse tvenkėsi audros debesys. Žaibavo langai. Pagaliau tarsi prinokęs 

moliūgas sudužo sunki, nepakeliama akimirka. Nurimo mintys. Įsidrąsinę medžiai tyliai prisėlino 

prie namo ir pakvietė į girią.  

Amžinu ratu sukosi senos pušies šešėlis. Ryškėjo slaptos tiesės, galios taškai, ardantys 

juodus debesis. Dravenis prieš kelionę iš gilaus šulinio ištraukė aprūdijusį kibirą, pasėmė pilną 

stiklinę vandens ir išpylė jį tiesiai ant žolės. Nerimas sruveno šlapiais pirštais. Dravenis tyliai 

sušnabždėjo maldą, o gal užkeikimą.  

  Keliautojai brido pieva. Kaip ir buvo liepta, visi avėjo tvirtais žygio batais ir nepaisant 

alinančio karščio vilkėjo kariškas lauko uniformas. Dravenis paaiškino, kad aukštapelkės žolė 

nuodinga, ji ne tik skaudžiai gelia, bet ir sukelia haliucinacijas, o po to mirtinas konvulsijas. 

Pagaliau ekspedicija pasiekė seną metalinę, spygliuotą tvorą. Vis dar kabojo senas, grėsmingai 

pasviręs įspėjimas – draudžiama zona. Dravenis spyrė į vartelius ir šie girgždėdami atsivėrė. 

 – Sustokite! Dar galite grįžti namo sveiki, – įspėjo Dravenis, – kai įžengsite į zoną, kelio 

atgal nebus. 



 Ekspedicijos dalyviai tylėjo, bet niekas nepasitraukė. Dravenis sunkiai atsiduso ir iš 

kuprinės ištraukė didžiulę gertuvę. 

 – Tai stebuklingų žolių trauktinė. Reikia išgerti ją visą. Lėtai, po mažą gurkšnelį. 

 Gertuvė apkeliavo tris ratus (prieš laikrodžio rodyklę) ir tapo tuščia.  

Keliautojai įžengė į tamsią girią. Mirtinas lietus lesė ekspedicijos dalyvių akis, migloje 

skandino veidus. Pagaliau išvarginti keliautojai pasiekė didžiulę miško aikštelę.  

 – Sustokite ratu! Pakelkite rankas! Mosuokite sparnais. Kilkite! 

 Ekspedicijos dalyviai pavirto didžiuliais juodvarniais ir lėtai pakilo į dangų.  

 – Skriskite! Būkite laisvi! – palaimino Dravenis. 

Švelniai geso šviesi vėjo šalis. Dravenis stovėjo ant aukšto akmens ir stebėjo, kaip 

dangumi plaukia lengvi debesys. Artėjo vakaras. Aukšta eglė tiesiai į veidą sviedė juodą šešėlį. 

Dravenis pajutęs aštrų smūgį sukalbėjo užkeikimą: 

– Nešimpa Saulutės užgaląsti žili spygliai. Gelia laisva žolė, Mėnulis, angis! 

Spėriai leidosi Saulė, skaudžiai, kaip lanką įtempdama vakaro horizontą. Dravenio 

žvilgsnis it strėlė šovė į dangų. Jau degė šventi miško šešėliai, siauru laiko tiltu iš anapus skubėjo 

žaltvykslių liepsna. Jau greitai turėjo sugrįžti ekspedicijos dalyviai. 

Nepakeliamas laukimo svoris užklojo gintarinę pievą, ir kai besimerkiančios pienių akys 

palydėjo Saulę, tolumoje pasirodė paukščių pulkas. Šeši juodvarniai nusileido miško aikštelėje ir 

vėl atvirto žmonėmis.  

– O kur septinta žygio dalyvė? – ne juokais išsigando Dravenis. – Kodėl negrįžo 

Kunigunda? 

– Nežinome, visi skridome kartu, – pašiurpo ekspedicijos dalyviai. 

– Dar Saulė nenusileido, dar nevėlu išgelbėti merginą! – sušuko Dravenis ir pavirto 

didžiuliu vanagu. – Laukite, aš greitai grįšiu. 

Suplasnojęs sparnais Dravenis pakilo į dangų. Nutilo miškas, apkurto svirpliai. Vanago 

akis greitesnė nei naktis. Dravenis virš debesų pamatė ugnies upę, virš kurios sklendė vieniša 

kuosa. Dar šviesu, dar laumių puotai nepadengti stalai. Dar galima sugrįžti namo. Dravenis 

priskrido arčiau. 

– Kunigunda, pabusk! – suriko vanagas. 

– Kas mane šaukia? Kuo tu vardu? 

– Aš esu Dravenis. Aš tave parskraidinsiu į miško trobelę... 



Kuosa nutūpė ant plačios vanago nugaros. Ir pačiu laiku. Mėnuo jau slėpė šviesius 

debesis. Smilko lengvos šviesos sekundės. Krito paskutinis Saulės lietus. Jaunuoliai drąsiai kirto 

debesis. Miško aikštelę užtvindė aštrus varno riksmas, gyvas lietaus vanduo. Ekspedicijos 

dalyviai apkabino sugrįžusią merginą. Tik Dravenis, deja, neatvirto žmogumi.  

 – Tris dienas man teks gyventi vanagu! – paaiškino Dravenis. – Nesirūpinkite manimi, 

galite grįžti namo arba laukti manęs.  

 – Mes lauksime! – choru atsiliepė ekspedicijos dalyviai. 

Dravenis pabudo naujame sapne ir išvydo, kaip tyliai ištirpo vanago sparnai. Sunku 

sugrįžti, kai nežinai kur esi ir kur eiti. Staiga jis išgirdo propelerio gausmą. Čia pat miško 

aikštelėje nusileido skraidanti etažerė ir iš kabinos išlipo leitenantas Svirbutas.  

– Esu tau skolingas. Ar pameni, kaip man padiktavai laimingus skaičius, tikiuosi išlošti 

milijoną.  

Draugai įlipo į lėktuvą, pakilo į orą ir skrido paslaptinga, pasvirusia kryptimi. Artėjo 

Dravenio trobelė.  

– Draveni, esi pratęs skraidyti, o dabar tau teks šokti su parašiutu.  

Svaigus ir išskleistas šuolis į laisvę. Dravenis leidosi vis žemiau ir pagaliau nukrito prie 

pat šulinio. Jo laukė Kunigunda ir visi ekspedicijos dalyviai.  

Žygio dalyviai užkūrė atsisveikinimo laužą ir iškilmingai prisiekė laikyti paslaptį. Iškili 

aukuro malda išbarstė švento laužo pelenus. Prie sraunios upės ūgtelėjo šakoti beržai, o 

pakalnėje liūdnai giedojo žemos pušys. Dabar jie tapo šeima: juos jungė telepatinis ryšis. Ryte 

ekspedicijos dalyviai iškeliavo savais keliais, o Dravenis ir Kunigunda liko vieni. 

– Čia pasilikti pavojinga... Jau greitai pradės plūsti minios smalsuolių, keistuolių, didybės 

manijos apsėstų žmonių. Reikia grįžti į miestą... – sunerimo Dravenis.  

– Būk ramus, niekas mūsų neieškos, nes čia nėra nei aukso, nei piramidžių – tik paprastas 

miškas.  

– Tu teisi, čia lengvas dangus, čia laimės spalva nušvito mūsų vienatvė.  

Dūzgė kamanės, rudens krepšyje džiūvo čiobrelių žiedai, brendo kartūs riešutai. Saulės 

laikrodis, debesuota dangaus akis, rodė švarų laiką. Piliakalnio šlaitu plaukė akmenys, upelio 

stikle tirpo praeitis.  

 

 



MILIJONIERIUS  

 

– Ar sunku iš milijonieriaus atimti vienintelį ir paskutinį milijoną? – paklausė Geltonoji 

pelytė. 

– Lengva, jei milijonierius vargšas ir jo pinigai netikri, – atsakė Aksominis duobkasys. 

– Ir kas tai galėtų padaryti? 

– Dravenis... Reikia Nakties lordą sugrąžinti į miestą, kol jam dar nenusibodo 

neįžengiamų girių idilija ir kol jis nesuprato, kad yra apgautas. 

Išaušo paprastas rytas tarsi senas pelargonijų vazonas, riogsantis ant apsilupusios 

palangės. Kai šviesu, smagu tapyti degantį kazino, žuvėdrų sparnus, ugniagesius vorus, ilgą 

vandens žarną, bet Svirbutas nutarė nupiešti lėktuvą. Akvareliniai lašai slydo popieriaus 

paviršiumi ir nuriedėję stalu krito ant grindų. Tik dabar tapytojas pastebėjo, kad lango stiklas 

iškultas. Pačiam centre žiojėjo apskrita, beveik taisyklinga kiaurymė. Svirbutas lipnia juostele 

užklijavo lango stiklą. Kai lyja, neverta sėdėti palėpėje – reikia slampinėti gatvėmis.  

Gatvėje augo skėčių grybai, svyravo šlapios namų sienos. Gera būti sulytam, gyvam, 

laimingam. Nejaugi? Suskambo tolimas bažnyčios varpas. Varpo dūžiai it peiliai badė Svirbuto 

širdį. Jis pažvelgė į bažnyčios varpinę it strėlę, nutaikytą į dangų! Tinkama vieta šuoliui į 

nežinią. Ne, varpinės kita paskirtis. Svirbutas neabejojo, kad greitai įmins ir šią mįslę. 

Svirbutas suskubo prie upės. Vanduo, vanduo... Visur vanduo, aplink nematyti nei 

garlaivio, nei jachtos, net paprastos valtelės. Vėjas į veidą sviedė šlapią debesų skeveldrą. 

Svirbutas susvyravo. Galima drąsiai griūti į purvą ir voliotis. Neverta! Verčiau pūškuoti laisvu 

stiliumi. Kur? Bet kur, nes visi keliai jau tapo šlapi. Gal į parką, kur tvenkiniai, kriokliai ir antys? 

Deja, Svirbutas suabejojo, nes visuomet žingsniavo eilės gale tarsi nedrįsdamas nustumti kitų, 

užtikrintai plaukiančių priekyje. Šalin parką! Nereikia nei lapuočių, nei spygliuočių paramos. 

Nereikia jokios pagalbos, net ir smaugiančio banko kredito. Visai nelauktai žaisdamas beviltišką 

teleloto jis išlošė milijoną. Dravenis nesumelavo. Pataikė visi skaičiai. It sužeista lūšis į kuklų 

bedarbio lizdą palengva atsėlino sėkmė primindama juodu mokykliniu šratinuku užbrauktas 

vaikystės svajones.  

Pralobus reikia atrakcijos, veiklos. Svirbutas paskambino Gotautei.  

– Gotaute, aš milijonierius. 

– Vėl pasigėrei? – įgėlė Gotautė ir išjungė telefoną. 



Svirbutas drąsiai pravėrė prabangaus restorano „Žaltvykslė ir apuokas“ duris. Tirpstančiu 

ledu blizgėjo slidus, lakuotas parketas. Svirbutas lengvai pakilo laiptais nekreipdamas jokio 

dėmesio į sienas. Milijonierius jas gali pereiti kiaurai.  

Štai ir salė, kurios tikrąją paskirtį įslaptino gurmanai ir girtuokliai. Tobula maskuotė: ant 

baltos staltiesės karaliavo taurūs gėrimai, egzotiškos salotos, nepažįstami kinų patiekalai, tropikų 

vaisiai, šokoladas. Svirbutas mostelėjo taurelę lengvo aperityvo. Galima ir reikia žadinti apetitą 

ir valgyti bet ką. 

Tarsi suabejojęs kulinarine laisve Svirbutas atsargiai apsidairė. Sunkios užuolaidos 

kvėpavo cheminiais dažais, bespalvėmis gėlėmis, dumblu. It jūra bangavo betoninės lubos, 

minkštame rūke skendo bespalvė restorano publika. Šalia standartinių stalų driekėsi tušti 

dykaduonių dirvonai. Kanalizacijos vamzdžiai gėrė šaltą viskį. Palaimingai burbuliavo 

šampanas. Jėga! Romantišką atmosferą sujaukė visai nelaukta išdygęs atgrasus, kvadratinis tipas.  

– Laisvūnas!  

– Džiugu, kad pažinai, – kreivai šyptelėjo gangsteris, – nešvaistyk, mulki, mano 

pinigėlių... Greitai ateisiu pasiimti.  

Lengvas turtas – trapi, pavojinga laimė, todėl reikia slėpti pinigus. Svirbutas nepasitikėjo 

bankais. Sportiniame krepšyje po lova slėpėsi stambūs banknotai. Palėpė tapo vieninteliu 

prieglobsčiu. Fantastiški pinigai griovė Svirbuto ramybę, be to, milijonas buvo gerokai pasviręs 

ir galėjo bet kada pavirsti senų atvirukų krūva, bevertėmis reklamos skrajutėmis, todėl baisu iš 

palovio ištraukti krepšį ir apsijuokti. Gotautė verkė. Ją gąsdino sapaliojimai apie išloštą milijoną. 

– Svirbutai, man baisu, jaučiu nelaimę... Man jau pabodo tavo prasimanymai... 

– Gal kaltas auksinis ruduo? – netikėdamas savo žodžiais spėliojo Svirbutas. 

Už lango vėjas šlavė kritusius lapus. Greitai ateis žiema ir medžių šešėliai pavirs sniegu. 

Sutrikusį Svirbutą kankino bemiegės dienos ir naktys, todėl jis lindėjo namuose ir laukė pikto 

Laisvūno skambučio. Bet kada gali ateiti blogi berniukai ir pareikalauti liūto dalies. Kasdien 

„ligonį“ lankė Gotautė, o po lova snaudė neįtikėtini pinigai, kurių Svirbutas net neperskaičiavo.  

Šalta ugnimi degė liūdnos milijonieriaus dienos. Svirbutas pro skaidrų stiklą stebėjo 

bereikšmius monolitinius namus ir skaičiavo tolimo varpo dūžius. Jie ragino, kvietė. Tik 

Svirbutas dar nežinojo kur.  



Pagaliau atėjo žiema, bet baltos snaigės neužpustė liūdesio spragų. Praradusi kantrybę 

Svirbutą paliko Gotautė. Ir kiek gi galima sapalioti apie mitinį milijoną ir beviltiškai dejuoti? Ant 

Svirbuto veido atsivėrė plati bepročio šypsena.  

– Bastilija! – suriko milijonierius. 

Nepastebimai, be elnių ir rogių atvyko linksmos Kalėdos, ir kambaryje pasirodė 

Dravenis. 

– Aš skubėjau ir vos nepavėlavau... Svirbutai, tu jau žiūri į kapines. 

– Drumstos mintys. Galva pilna pelkių vandens... – atsiduso Svirbutas. 

– Ko liūdi? Esi milijonierius...  

– Jei nori, griebki milijoną ir skrisk iš čia, – pyktelėjo Svirbutas. 

– Man nereikia lengvų pinigų, jie neša nelaimes, – pastebėjo Dravenis. 

– O kam jų reikia? – nušvito Svirbuto protas. 

– Tiems, kurie pamiršti ir ujami. 

– Tu siūlai išdalyti pinigus skurdžiams... 

– Mažai bus naudos, – tarė Dravenis, – paimk pinigus ir eiki su manimi. 

Šiurpus tiesos artumas įtikino Svirbutą ir abejonėms neliko laiko.  

– Vėjas sijoja paprastą smėlį ir neieško aukso, – šyptelėjo Dravenis. 

– Dabar aš laisvas! – sušuko Svirbutas. 

– Dar ne, – nusijuokė Dravenis. 

Žaibu sukosėjo piktas dangus. Susvyravo stogas, už kamino užkliuvo varna. Netikėki 

turėklais, metaline tvora: aitri neono šviesa elektriniu dalgiu pakirs žingsnius ir blyškus reklamos 

šešėlis nugriaus tuščias sienas. 

Draugai užlipo į varpinės viršų. Svirbutas stebėjosi savo drąsa. It legendinis paparčio 

žiedas skleidėsi dar nesuvokta ramybė, aukšta žinia, beribė atrama. 

– Ką turiu daryti? Šokti į apačią?  

– Ne, – sudraudė Dravenis, – atverk krepšį ir mesk pinigus į apačią! Tai bus tavo auka. 

– Kam aš turiu aukoti savo pinigus? 

– Aukoki primirštiems aisčių dievams. Paskubėk, artėja debesų griūtis. Stiprėja vėjas. Į 

miestą skuba vėlyvos snaigės.  

Svirbutas nedvejodamas atsegė sportinio krepšio užtrauktuką ir nustėro pamatęs dailiai 

supakuotas popierėlių krūveles.  



– Kur dingo mano pinigai? – pašiurpo Svirbutas. 

– Atsitokėk, jaunuoli. Nepamiršk, kad tu vis dar klaidžioji Pasvirusiame pasaulyje ir regi 

vizijas. Būk laimingas, nes pildosi tavo svajonės. Džiaukis miražu. 

Svirbutas nė kiek nesudvejojęs elegantiškai pažėrė tariamą milijoną ant alkano miesto. 

Auštrinis pagavo popierėlius ir nunešė dovanas bepročiams bei lunatikams. Nuo Svirbuto veido 

nukrito pražūtinga milijonieriaus kaukė. Šviesėjo galva. Neliko jokių barjerų ir užtvarų – be 

erdvėlaivio galima skristi į tolimas žvaigždes.  

Kitaip nušvito pabodęs miesto veidas, kažkur žemai, apačioje degė elektros lemputės. Ant 

lėkšto garažo stogo drebėjo surūdijusi skarda, lojo alkanos čerpės. Pasislėpusi už kamino falcetu 

giedojo balta varna. Išsigandęs Mėnulis nukrito nuo varpinės ir vėl atsidūrė danguje.  

  

HONORARAS 

 

– Menas turi švytėti, neblankti, akinti svajonėmis ir nepasiekiamais idealais, – aiškino 

Aksominis duobkasys. 

– O kas toliau? – susidomėjo Geltonoji pelytė. 

– Meditacija. Tikrosios savo prigimties pažinimas. Deja, dvasingumo paieškos tampa 

farsu ir laimi tik šarlatanai. Karminas – išmintingas, todėl pasirinko vienatvę, bet ir jam 

nepavyks išvengti minios balagano. Gal Karminas pamiršo, kad tobulą atsiskyrėlį visuomet tyko 

magiška porelė: iliuzija ir miražas ir jam teks tuo greitai įsitikinti. 

– Įskiepytas nepaklusnumas užtrenkė visas duris ir Karminui beliko tik dirvone tapti 

eretiku.  

– Draugai išėjo nežinia kur ir Karminas liko vienas.  

Už sodybos driekėsi laisva pievų erdvė. Lengva slampinėti belaukiant nežinia ko. Tylūs 

Karmino žingsniai grimzdo į žolę. Ir dieną, ir naktį dundėjo tolimi Grįžulo ratai, bet niekas 

neatvyko į sodybą. Nejaugi visi pamiršo Karminą?  

Tarsi paneigdamas Karmino vienatvę į sodybą dviračiu įriedėjo impozantiškas 

laiškanešys ir įteikė laišką nuo kompozitoriaus Skomanto. 

– Laiškas? Kokia archaika, galėjo paskambinti. 

– Jūs neturite nei telefono, nei interneto. 

Karminas atidžiai nužvelgė įtartiną laiškininką:  



– Taip, man nereikia žaisliukų... Kartą mane buvo aplankęs tūlas laiškanešys ir sujaukė 

ramų gyvenimą.  

– Aš ne demonas, tik kuklus pašto darbuotojas. 

– Taip, jaučiu, kad esate ne tas, kuo dedatės, bet nesate ir blogiukas, todėl ačiū už laišką. 

– Pasirašykite, laiškas registruotas. 

Aksominis duobkasys delsė, tarsi norėjo kažką pasakyti, bet nedrįso. 

– Kalbėkite, – ragino Karminas, – jaučiu, kad atnešėte ne tik laišką, bet ir svarbią žinią. 

– Skomantas be jūsų kaip be rankų, būtinai atvažiuokite, nes „Sustingusi atokaita“ – tai 

jūsų pirmoji švaraus garso pjesė. 

Staiga Karminas atsitokėjo – ne, tai tikrai ne laiškininkas.  

– Iš kur jūs tiek daug žinote apie mano kūrybą ir draugus? Kas jūs toks?  

– Tikiuosi, Dravenis jums atsakys į šį klausimą. 

– O kas sumokės man honorarą, kodėl menininkai turi dirbti veltui? 

– Aš, – atsakė laiškininkas ir iš krepšio ištraukė neužklijuotą voką. 

Karminas pravėrė voką ir apstulbo.  

– Matau, kad susitarėme, todėl norėčiau paprašyti dar vienos paslaugos, – tarė 

laiškanešys. 

– Sakykite. 

– Leiskite kartą suvaidinti jus. 

– Tikiuosi, nepadarysite jokio nusikaltimo. 

– Priešingai, būsiu senas ir išmintingas... 

– Pasakykite bent jau savo vardą. 

– Aksominis duobkasys. 

Kai išvažiavo laiškininkas, Karminas tarsi įklimpo į naivų praeities rūką, sustingo ir 

negalėdamas išbristi iš prisiminimų liūno troško tik rampos šviesų. Artėjo dekoracijų kartonas, 

plastmasė ir stiklas. Karminas jau negalėjo pasislėpti sodyboje: apsauginį rūką sulesė varnos, į 

pakalnę nuriedėjo kadagių antenos. Beliko tik prie šventų ežerų sukaupti debesų galią ir laukti 

Dravenio. 

Migloje šoko Saulė ir Mėnulis, kol sudegė rūkas ir užgeso akmenys. Apsunko molio 

takai, išdžiūvo žolė, smėlis nudažė pievas žaliai, liko tik asfaltas, dulkėtas, ramus. Galbūt todėl 

anksti ryte atvažiavo Dravenis ir be jokių įžangų paragino: 



– Karminai, reikia skubiai važiuoti, naujienas aptarsime kelionėje.  

Sausa pušies šaka nugynė abejonių šešėlius, Karminas užrakino sodybos duris ir 

nepaėmęs net krepšio įvirto į Chryslerį. Džiugiai suburzgė variklis.  

– Pavargau nuo provincijos rūko – pats laikas atsitrenkti į slidų scenos parketą. Tikiuosi, 

pakaks vikrumo išvengti teatro intrigų. Draveni, ar pameni istoriją apie kančios mechanizmą? 

– O taip, Staugirdas teigė, kad visų bėdų priežastis virusinė programa, kuri pozityvią 

informaciją paverčia destruktyvia, ir todėl žmogus kenčia. Be to, Staugirdas teigė, kad gali 

neutralizuoti į smegenis instaliuotą virusą. 

– Draveni, tikrai laimei reikia šių dalykų: būti laisvam, sveikam, jaunam, niekur nedirbti, 

keliauti ir būti turtingam... Ir man trūko tik vieno dėmens – pinigų. 

– Sakai, kad trūko? Vadinasi, netikėtai praturtėjai? 

– Taip, man šimtą tūkstančių litų paklojo Aksominis duobkasys vien už „Sustingusios 

atokaitos“ režisūrą.  

– Karminai, pamiršai paminėti dar vieną, svarbiausią laimės dėmenį – būti mylimam. 

– Mano meilė – kape, nes aš jau beveik negyvas... Tu teisus, Draveni, aš žuvęs žmogus, 

bet tai jau nesvarbu...  

Karminas nutilo, matyt, prisiminęs Eirimę, bet greitai susitvardė ir virtuoziškai nuslėpė 

savo jausmus. Negalima ištižti, būti silpnam. 

– Pagaliau atminiau, Aksominis duobkasys pasakė, kad tik tu žinai, kas jis toks. 

– Jis ateivis, jo tikslai neperprantami, – nuliūdo Dravenis.  

– Ar tau baisu? 

– Ne, aš tik truputį sutrikęs ir tai natūralu... Žmonijai ateiviai – tai šokas. Žmonės įprato 

visur pirmauti, jie nepakęs nieko aukštesnio, pranašesnio už save. Ateivių tema yra išjuokta, visi 

faktai ir artefaktai įslaptinti. Bet kokios nežemiškos patirtys priskiriamos šizofrenijai, 

narkotikams, hipnozei įtaigai ir t. t.  

– Draveni, bet mes ne kartą esame susidūrę su nepaaiškinamais dalykais... 

– Taip, jaučiu, kad mes važiuojame ne pirmyn, o atgal ir nepastebime, kad tolstame ne tik 

nuo sostinės, bet ir nuo savęs. Jei neatsigręšime, pakils audra ir nepastebėsime, kad vėl išaušo į 

naktį pakeista diena. 

– Suprantu, kur tu lenki... Ko gero, beviltiška dairytis, aplink ta pati dykuma. 

Neapčiuopiamas laikas neprailgina mūsų buvimo, negelbsti atviri horizontai, ateiviai, paraleliniai 



pasauliai ir kitos saldžios svajonės. Nesu nei skeptikas, nei entuziastas, galbūt tik abejojantis 

realistas... 

Iš debesų krito oro duobės, bet tai buvo ne laiptai, kuriais į dangų lipa išrinktieji, o gal ir 

pasmerktieji. Artėjo miestas, todėl Dravenis padidino greitį. 

Maestro Skomantas išskėstomis rankomis pasitiko Karminą. 

– Pagaliau iš mirties taško pajudėjo klavišai! Šalin pauzę! Karminai, tavo pjesės 

pastatymą finansavo mecenatas Algirdas Aksomaitis-Duobėnas. Neturime nuvilti aukšto 

pasitikėjimo! 

– Kas jis toks? 

– Beveik nežinomas turčius, amerikonas... Atvykęs į Lietuvą panoro Nacionaliniame 

dramos teatre pastatyti garso pjesę „Sustingusi atokaita“.  

– Skomantai, jau greitai vėjas atpūs rudens spalvas ir scenoje vėl skambės tyla.  

– Esi poetas... 

– Aiškūs atsakymai sukelia daugiau abejonių, todėl nežinojimas tampa aiškesniu keliu nei 

estetų praminti takai.  

Matyt, nežinodamas, o gal nenorėdamas atsakyti Skomantas skubiai pasišalino.  

– Tai dar ne pabaiga, – nežinia iš kur išniręs ir pabrėždamas kiekvieną žodį tarė 

Aksominis duobkasys, – jūsų menas bevertis, nes nesugebate sukurti tikro gyvenimo. Tai galime 

padaryti tik mes. Man labai patiko tavo garso pjesė, bet esu tikras, Skomantas nesugebės 

realizuoti tavo aukštų sumanymų... Karminai, nenusimink, viskas pataisoma, ištaisoma... Tu 

žuvai Amerikoje, o dabar, kaip matai, esi gyvas. Argi ne nuostabu? 

– Ar turėčiau būti jums dėkingas? 

– Kaip tik priešingai... 

– Nesupratau... 

– Atsakymą surasi pats. 

 

TAPYTOJAS  

 

Praradęs netikrą milijoną palėpėje ant senos odinės sofos drybsojo tapytojas Svirbutas. 

Jau pasiektas kūrybos dugnas. Bespalvėje prieblandoje skeldėjo marškinių sagos, akmenėjo 

teptukai, stingo dažai. Verkė sausos drobės. Ant tuščių sienų kabojo tušti rėmai.  



– Esu jau nupieštas! Dulkėtoje drobėje mano veidą nutapė žymus dailininkas, kurio 

vardas paprastas ir atgrasus – tai misteris Skurdas.  

Svirbutas nuslinko į virtuvę. Girgždėjo raukšlėti batai, svyravo ištrupėjusios parketo 

lentelės. Tuščios taurės tiesė rankas į dangų. Verkė nusekę viskio buteliai. Bevertė stiklo 

ekspozicija. Troškulys. Alkis. 

Tapytojas atsargiai atlenkė peilį. Pakaks riekelės duonos ir gurkšnio vandens. Bet 

puskepalis buvo sudžiūvęs. Reikėjo kirvio. Gal todėl Svirbutas nutarė parduoti bent vieną 

paveikslą. 

Priemiesčio turgelyje, atsirėmęs į plytų sieną, stypsojo neįvertintas tapytojas. 

Improvizuotoje dailės galerijoje, ant plastmasinės alaus dėžės buvo pristatytas tik vienas 

paveikslas. Drobė rėžė akį ir provokavo diskusijas. Smalsuoliai noriai aptarinėjo meno kūrinį, 

bet matė vis kitokį vaizdą.  

Šlapdriba dar kartą tarsi iš naujo meniškai sukalė prekybos stalus. Džiūgavo turgus. 

Stikliniai kioskeliai šienavo arbūzus. Piktos rudeninės musės (o jų neturėjo būti!) atšipusiais 

voratinklių kirviais kirto agurkams galvas. Ėduonies išvarpytais dantimis nelaimėliai graužė 

saldžius obuolius. Atgijo vitaminai, šaldytos braškės sveikuoliams jau kasė saldžias duobes.  

Sniegu nušvito šiukšlini šaligatviai, bet balos neatvėrė apytuščių piniginių nei apsnūdusių 

pirkėjų akių. Užmarštin nugrimzdo meno enciklopedijose užfiksuota pelninga kūrybos laisvė. 

Taikomoji dailė vis dar šiepė aštrius dantis, bet net ir kičas prarado paklausą.  

Svirbutas stovėjo turgelyje ir laukė jei ne stebuklo, tai bent keisto pirkėjo, kuris nupirktų 

jo drobę. Pagaliau tapytojas pastebėjo Gotautę, Karminą ir Dravenį. Tegul eina šalin! Svirbutui 

buvo gėda. Dailės bakalauras, o nusirito iki žemiausio turgaus duoneliautojo lygio. Tačiau bėgti 

jau buvo vėlu. Tapytojas laukė linčo teismo ir žeminančios egzekucijos. 

– Sveikas, Svirbutai! Ir ką tu čia veiki? – paklausė Gotautė.  

– Parduodu paveikslą, – paraudęs iš gėdos atsakė tapytojas. 

– Ant asfalto šoka gulbė ir krokodilas... Įdomu! – pastebėjo Dravenis. 

– Renku išskirtinius paveikslus ir kompaktines plokšteles. Šis darbas originalus ir 

išskirtinis. Norėčiau jį pakabinti svetainėje, – tarė Karminas. 

– Padovanok paveikslą, – nusijuokė Gotautė. 

– Negaliu... Turiu finansinių sunkumų... 



Karminas ištiesė stambų banknotą. Valio! Darbas parduotas! Nereikės grįžti į studiją su 

beviltiška drobe. Galima atšvęsti pergalę.  

– Važiuojam į gamtą, – nelauktai pasiūlė Gotautė. 

– Dėmesio! Menininkui reikia įkvėpimo! – pritarė Karminas.  

– Gal užsukime pas mane į studiją?  

– Iš pradžių piknikas, o paskui – studija. Ar tinka? – pasiūlė Karminas. 

– Tinka, – džiugiai atsiduso Svirbutas. 

Kai miško aikštelėje sustojo Chrysleris, jaunuoliai nubėgo prie užšalusio ežero. Pakrantę 

dengė baltas sniego asfaltas. Šaltas vėjas plukdė miško ošimą, o įkaušusi naktis gėrė iškylautojų 

šypsenas ir juoką. Svirbutas stovėjo prie automobilio ir tiesiai iš butelio gurkšnojo viskį: ištirpęs 

ugniniame vandenyje atrajojo nuvalkiotus žodžius apie aukštą menininko paskirtį.  

Tapytojas dar stipriau suspaudė kvadratinį viskio butelį. Klusniai trakštelėjo teptukų 

išvarginti pirštai. Tik dabar jis pasijuto kūrybingas, nenugalimas... Per pusę, beveik simetriškai, 

skilo šalčio surakintas ežeras. Danguje išdygo šviesi pripažinimo pilis. Virš bokšto plazdėjo 

talento vėliava. Tapytojas sustaugė vilko balsu. Chryslerio prožektoriai ryškiai apšvietė ežero 

ložę. Kriokė Meksikos radijas. Ant juodo, klasikinio asfalto bugivugį šoko gulbės ir krokodilai. 

Prabėgo valanda, o gal ir metai, matyt, todėl Svirbutas neprisiminė, kaip sugrįžo namo. 

Rausvoje čerpių dykumoje vėjas pustė sniegą. Nejausdami granitinio svorio į dangų kilo švieži 

pastatų griaučiai. Aštrūs, ilgi stogai galando dantis. Svirbutą apėmė miegas. Užgeso diena, 

pabudo žvaigždės. Virš miesto praskrido sunkus, metalinis erdvėlaivis. 

 

MANEKENAS  

 

Reikėjo pokyčių. Ir nedelsiant. Dabar. Pasviręs pasaulis tarsi įstrigo kasdienybės 

prarajoje, todėl stigo nuotykių, dvasios skrydžio ir euforijos. Apakęs nuo savigraužos kartėlio 

Svirbutas įkvėpė gurkšnį gaivaus benzino aromato. Gatvėje augo troleibusų stulpai, o nuoga 

varinė viela elektrino asfaltą. Reikėjo veikti. Kovoti. Nepasiduoti. No pasaran! 

Nepaguodė ribotas pastatų aukštis, tariamos galimybės, mechaninės svajos, imitacinis 

maištas. Pasviręs pasaulis jau giliai prasiskverbė į Svirbuto smegenis, todėl jis svajojo vėl 

užkopti ant dangoraižio stogo, spirti į laisvus debesis, kad nukritę ant asfalto sudužtų rožiniai 

akiniai.  



Svirbutas neabejojo, kad už vizijų fono slepiasi paslaptis. O gal jokios paslapties nėra ir 

kažkas jį gudriai mausto? Kad ir kas nutiktų, atskleisti vizijų paslaptį – ne menininko, bet 

susireikšminusio filosofo teisė ir pareiga. 

Įdomias mintis Svirbutui išdėstė senamiesčio kaminkrėtys, pavaišintas buteliu stipraus 

alaus. 

 – Ant stogo – anomali zona, nauja veido geometrija ir skeleto architektūra. Galima 

lengvai pasiekti dangų ir basus sniegynus. Tik čia pabunda tikėjimas į debesis, į lietų, snaiges, 

nes kaminai šneka urano sapnais, – aiškino stogo specialistas. 

 – Ne, jūs ne kaminkrėtys, – pašiurpo Svirbutas, – o Aksominiais duobkasys! Manęs 

neapmausi: Gotautė – ne Geltonoji pelytė, o aš ne Pirmojo pasaulinio karo lakūnas. 

 – Gotautė nėra Geltonoji pelytė, o Geltonoji pelytė – ne Gotautė ir tu nesi nei lakūnas, nei 

tapytojas ir net ne Svirbutas... 

– Jūs mane stebinate! – ironizavo Svirbutas. – Leiskite paklausti, koks šio spektaklio 

tikslas? 

– Ne tau suprasti, kas vyksta. Ar patikėsi, jei pasakysiu, kad tai meno kūrinys, kosminė 

pjesė? Aš kaskart iš naujo kuriu tavo dabartį. Mano galios neturi ribų. 

– Nesivarginkite, mano kaukolėje yra paslėptas saugus žaibolaidis...  

– Svirbutai, ar pameni, kaip pirmą kartą sutikęs mane paklausei: „Kokia gyvenimo 

prasmė?“  

– Taip, pamenu ir jūs atsakėte: pažinti savo Tikrąją prigimtį, bet kai aš paklausiau: „Kaip 

JĄ pažinti“, jūs nubloškėte mane į smėlio duobę. 

– Tu net neįsivaizduoji, kaip tau pasisekė... Skriskime į Aukštojo kelio vienuolyną, 

kuriame praleisi ilgus metus ieškodamas savo Tikrosios prigimties. Gali prireikti ir ne vieno 

gyvenimo. 

– Kodėl taip skubate, nepaliekate laiko apsispręsti? – nė kiek nesutriko Svirbutas.  

 – Neverta dvejoti: ne visi ieškotojai nusipelno šios malonės, – šiek tiek įsižeidė 

Aksominis duobkasys. 

 – Prieš išvykdamas aš noriu šnektelti su Draveniu. 

 Žaibiškai nušvito telefono ekranas. 

 – Ko reikia? – griežtai paklausė Dravenis. 

 – Draveni, kas nutiks, jei aš atsisakysiu?  



– Svirbutai, nekvailiok, tai rimtas įspėjimas! – nuliūdo Dravenis.  

– Tu nenori pažinti savo Tikrosios prigimties, apvylei mane ir Dravenį, todėl būsi 

nubaustas: pavirsi robotu, kaliause arba plastmasiniu manekenu...  

Trinktelėjo begarsis žaibas, Aksominis duobkasys pradingo net ir neatsisveikinęs. Artėjo 

atpildas už silpnavališkumą, nenorą tobulėti.  

Kitą dieną Svirbutas nuslinko į prekybos centrą. Šalia daržovių lentynų nutirpo kairė 

ranka. Blogas ženklas. Sunerimęs Svirbutas pažvelgė pro langą. Troleibusų stotelėje Gotautė 

mojavo ranka. Svirbutas išbėgo į gatvę. Prie asfalto lipo batai, bet jis vis bėgo. Apsvaigo galva. 

Svirbutas atsitrenkė į stulpą. Kai pakilo nuo grindinio, Gotautės jau nebuvo. Svirbutas apsidairė 

ir norėjo sušukti, bet nedrįso.  

Staiga Svirbutas pasijuto manekenu. Jo vidus buvo tuščias. Be organų ir kraujo. Visiškas 

proto užtemimas. Nereikia pagalbos! Svirbutas pastebėjo du policijos pareigūnus, kurie jį nunešė 

atgal į parduotuvę.  

Stovėdamas aukštoje vitrinoje manekenas verkė, tik niekas nematė jo ašarų. Pagaliau 

Svirbutas liovėsi verkti, matyt, todėl, kad iš stiklinių akių nenukrito nė viena ašara. Prie vitrinos 

prislinko Aksominis duobkasys. 

– Niekše, tai jūsų pokštas! – sušuko Svirbutas.  

– Neapsirikai. Auklėju tave... Teks palaukti, kol Dravenis atskubės į pagalbą.  

Visa laimė, laukti nepabodo, nes manekenui laikas tekėjo kita vaga, tiksliau – stovėjo 

vietoje. Taigi nepaisant visų kliūčių ir trukdžių atėjo Naujieji metai. Be jausmo, be aistros 

grubiai svyravo šventiškai papuoštos virtinos, bet manekenas, aprengtas brangiu kostiumu, 

nenukrito ir lengvai išlaikė pusiausvyrą. Reikėjo išsaugoti bent sveiką veidą. 

Ant šaligatvių voliojosi tušti fejerverkų blokai, dusliai švietė plastikinės juostelės. Alpo 

pliki gatvių žibintai, agurkiniais bėgiais riedėjo alaus skardinės. Pritilo saldainių dainos, metalo 

kakofonija, riksmai.  

– Draveni, pažvelki į šį jaunuolį. Jis užburtas, paverstas plastmasiniu manekenu, – tarė 

Aksominis duobkasys 

– Geras! Su Naujais! Sveikinu! Bet man tai neįdomu, nenoriu matyti jokio manekeno. 

– Esi beveik Nakties lordas, manau, susitvarkysi ir vienas. 

Ir kai Aksominis duobkasys nuvažiavo, nuskriejo, Dravenis išsitraukė koltą ir tris kartus 

šovė į vitriną. Pabiro šukės. 



– Svirbutai, nešdinamės, kol mūsų nesupakavo... 

– Kur?  

– Gal į anomalią zoną, gal į paralelinę erdvę, o gal atgal į Pasvirusį pasaulį... Paliksime šį 

klausimą be atsakymo, – noriai paaiškino Dravenis, – verčiau pagalvokime, ar mes mokame 

džiaugtis gyvenimu? Ir nereikia piktintis, jei žmogus tarsi mulkis besibraudamas į laimės zoną 

pavirsta plastmasiniu manekenu. Skamba kiek beprotiškai, bet patikėk, mūsų prigimtis tobula, ji 

dirba be priekaištų, todėl mes visada esame saugūs ir mums negresia jokie pavojai. 

Pagaliau jie pasiekė Užupio respubliką. Ant senamiesčio stogų buvo tuščia ir jauku.  

– O dabar keliauki į Mėnulį! – paragino Dravenis. 

– Ačiū, Draveni. Verčiau judėsiu namo, į palėpę... 

Nutolo ir nutilo Svirbuto žingsniai, bet Dravenis vis mąstė:  

– Užrakinti sapnų apsnūdėliai nenori pažinti savo Tikrosios prigimties, todėl trokšta 

iliuzinės laisvės, miglotų tolių. Saldi pilnatis atgaivina net sausas gėles, bet tik ne skeptikus. 

Praeitis verkė klaidomis. Nejaugi nebuvo nė vieno teisingo, pagirtino poelgio? Sunkios 

sienos atmerkė akis ir patikrino, ar užrakintos durys. Pro palėpės langą Svirbutas stebėjo, kaip 

vėjas debesis dažo kita spalva ir ant sniego leidžiasi varnos. Ramu. Ryte kiemsargiai surinks 

kritusius žaibus ir šiukšliavežė į sąvartyną išveš pasvirusias svajas.  

Svirbuto širdyje sugirgždėjo užkasta medinė tvora, skirianti jaukią palėpės dabartį nuo 

šiurpokų nuotykių. Tarp keturių sienų duso bevertis Svirbuto gyvenimas. Dužo pasvirusios 

svajos nepalikdamos net brangių šukių, kurias būtų galima surinkti ir suklijuoti. Svirbutas 

nenorėjo ir nemokėjo susitaikyti su savimi ir džiaugtis gyvenimu – tokiu, koks jis yra. Dabar ir 

Pasviręs pasaulis atrodė niūrus ir beprotiškas.  

Į sumeluotą tolį žvelgė atšipęs televizijos bokštas. Graužė liūdesys, nes gyvenimas 

apkarto ir prarado skonį. Aklavietė. Net ir Pasvirusiame pasaulyje neįmanoma realizuoti savęs, 

tapti iškiliu menininku.  

Ar verta gerti karštą, deginančią arbatą, karčius svajonių griuvėsius? Matiniame stiklinės 

dugne nebuvo jokių prošvaisčių – tik žolelių tirščiai, lėkšti naivuolių burtai. Bejėgė vakaronė. 

Svirbutui pasivaideno, kad arbatoje plūduriuoja sunkus skenduolio akmuo, dreifuoja pakaruoklio 

kilpa. Sudrebėjo ranka ir karšta arbatos banga užliejo Svirbutą. Nebeliko jokio atstumo nuo 

pirmo iki paskutinio gurkšnio – tik arbatos vandenynas. Ar verta paskęsti pasvirusių sapnų 

bangose?  



Staiga Svirbutas ant stalo pastebėjo didelę, nestandartinę degtukų dėžutę. Kas viduje? 

Tikrai ne paprasti degtukai. Gal dėžutėje kali išprusę nikotino vaiduokliai, smilksta paskutinė 

poeto cigaretė, girgžda pragertas rašytojo balsas. O gal degtukų dėžutėje snaudžia nežinomo 

genijaus dienoraštis, veidrodinis portalas, gralio taurės šukė? 

Svirbutas šiek tiek nusivylė. Dugne gulėjo sidabrinis žiedas su auksiniu runos Algiz 

įspaudu ir laiškelis: „Svirbutai, atiduoki žiedą Draveniui.“ 

 Atslūgo smalsus nerimas. Keistas nuotykis tyliai (ir neskaudžiai) smegenyse aktyvavo 

snaudžiantį centrą. Būtina paslėpti degtukų dėžutę ir žiedą, kol neatvyks tikrasis jo šeimininkas.  

Svirbutas padėjo tuščią stiklinę ant stalo ir prisiminė kapitoną Vadulį.  

– Ne, be laivo niekur nenuplauksi. Reikia pašnekėti su tikru jūros vilku ir paklausti 

patarimo.  

 

KAPITONAS VADULIS  

 

Išbridę iš apsnigtų patvorių, ieškosime ilgų baržų ir džiaugsimės miražu, kol nuo 

dangoraižių stogų nukris lėktuvų ausys ir rūke paskęs iš uostų neišplaukę laivai. Miesto miražai 

pilni sintetinio vandens, kuris niekada nenumalšins jūros troškulio. Reikia geležinės valios, kad 

galėtum sausumoje prastumti dar vieną pilką dieną. 

Antrajai skurdo kadencijai pasiruošė kapitonas Vadulis: ant Dravenio „Gotikos“ knygos 

padėjęs sunkią leteną pasižadėjo negerti rūšinio vyno, nepietauti kinų restorane, senatve pagydyti 

jaunystę. Išlipęs į krantą it paskutinis dinozauras angare tūnojo senas jūrų vilkas. Jį visada 

lydėdavo didžiulis vilkšunis Reksas. Valkatos ir narkomanai vengė Vadulio ne tik dėl šuns, 

kapitonas garsėjo kaip šamanas, ekstrasensas. Jis permatė žmones kiaurai, be to, buvo išsilavinęs 

ir apsiskaitęs. Laisvai kalbėjo ne tik rusiškai, bet ir angliškai.  

Kapitonas vertėsi keistu verslu – sąvartynuose ir šiukšlių konteineriuose jis ieškojo 

vertingų daiktų. Rastus daiktus pelningai parduodavo. Dažnai kapitoną aplankydavo įtakingi 

žmonės. Niekas nežinojo, apie ką jie šneka. Valkatos neabejojo, kad kapitonas Vadulis 

neutralizuoja prakeiksmus, pranašauja ateitį, gydo beviltiškus ligonius. Spėliones patvirtino 

keistas narkomanės Eirimės pasveikimas. Kapitonas Vadulis smukusią merginą ištraukė iš 

giltinės nagų. Eirimė dabar gėrė tik gyvą alų. Po nedaug, bet kasdien – kaip vaistą. Buvusi 



narkomanė prisirišo prie savo gelbėtojo. Kapitonas Vadulis, Eirimė ir Reksas – neperskiriama, 

paslaptinga, neįveikiama trijulė.  

Šalia angaro kapitonas Vadulis atkimšo butelį pigaus alaus. Eirimė nugėrė pusę butelio. 

– Ar iki pietų užteks?  

– Užteks, būk ramus... Aš tavęs norėčiau paprašyti... – sutriko Eirimė. 

– Ko tik nori, tik ne kvaišalų, – nukirto kapitonas Vadulis. 

– Sutikau vaikystės draugą – poetą, rašytoją ir tapytoją Svirbutą. 

– Ir ko pageidauja aukštai pakylėtas menininkas? 

– Svirbutui reikia tavo pagalbos... 

– Turbūt pasakei, kad aš esu išminčius, ekstrasensas, hileris...  

– Nereikėjo net aiškinti. Visi žino, kas tu. 

Šaltu žaibu blykstelėjo kapitono akys.  

– Tegul ateina ir atneša alaus. 

Kaip ir buvo sutarta, ankstų rytą į tolimą, apleistą angarą Svirbutas atgabeno didžiulę picą 

ir šeštinę alaus. Pamatęs kapitoną Vadulį Svirbutas nusivylė. Nejaugi čia legendinis angaro 

baronas, filosofas, piratas? Negali būti! 

– Gali... ir dar kaip! 

– Profesoriau, jūs skaitote žmonių mintis?  

– Ne tavo reikalas! Jokių titulų ir mokslo laipsnių! Aš – tik kapitonas! Štai ir viskas! 

Sakyk, ko nori, ko atėjai?  

Nurijęs nuoskaudos kartėlį Svirbutas atsargiai prisipažino: 

– Atleiskite, kad suabejojau jūsų kvalifikacija... 

– Jau atleista, dovanota, pamiršta, – švelniai patikino kapitonas Vadulis, – vaišinkitės 

jaunuoli, neskubėkite, netrukdykite mintims plaukti... Jos ateis nekviestos ir išeis neprašytos... 

Sunku pažinti žmogų, ypač pakylėtą, nepasiekiamą, genialų. Visa laimė, kad angaro 

stogas buvo nesulūžęs ir saugojo nuo lietaus. Gera gerti alų, skanauti picą. Paprasta ir aišku. 

Poetas pasijuto sutikęs seną draugą. Švelniai svaigo galva. Kapitonas užtraukė dūmą. 

– Jaunuoli, jūs norėjote kažko paklausti? 

Svirbutas sutriko. 

– Nesikuklinkite... Aš pasiruošęs išgirsti bet kokią nesąmonę. 



– Profesoriau, – vebleno Svirbutas, – mane slėgė kasdienybė, visą laiką troškau ypatingo, 

pakylėto gyvenimo, bet kai patekau į Pasvirusį pasaulį, netapau laimingas, nes nusivyliau 

vizijomis ir reginiais... Esu sutrikęs ir laukiu jūsų patarimo.  

– Atminkite, ir šis, ir Pasviręs pasaulis tėra iliuzija, miražas... 

– Tai kas tuomet yra tikra? 

– Tik jūsų Sąmonė. 

– Aš žinau visus standartinius klausimus ir visus tradicinius atsakymus, bet jūs man 

davėte žymiai daugiau... 

– Iš pat pradžių supratau, kad jūs nekvailas... Džiaugiuosi, kad neklydau, – vos 

pastebimai šyptelėjo Vadulis. 

– Tik, kapitone, neskubėkite su išvadomis, – vos girdimai pastebėjo Aksominis 

duobkasys, – manau, Svirbutas beviltiškas, nors verta dar kartą pabandyti... 

– Ant kiauro angaro stogo ištirpo sniegas, – pritarė nematoma ir virtuoziškai pasislėpusi 

Geltonoji pelytė, – dar nenušvito Svirbuto protas, gyvatiškose rievėse plūduriuoja abejonės.  

– Pabandysiu smegenų kontūrus sujungti į taisyklingus trikampius, kvadratus...  

 

MEISTRAS  

 

Vėjas galando ilgą troleibusų vielą. Saugiai ošė čerpių jūra, gaudė lietaus vamzdžiai, 

girgždėjo skardiniai sienų saksofonai. Giedojo vaiduokliai. Skersgatvio diskotekoje mirksėjo 

žibintai. Šoko elektros stulpai ir užrakintos durys. Sausas sienų tinkas deklamavo meilės eiles.  

Gailiai girgždėjo šaltas parketas. Ant stalo – sausainiai, obuolys ir neišgerta arbatos 

stiklinė. Pastalėje voliojosi nulūžęs švarko šešėlis, džiūvo ant kėdės numesti marškiniai, po lova 

slėpėsi batai.  

Atgimti galima ir sapne. Kai Svirbutas pabudo, jau buvo šviesu. Jis pažvelgė pro langą ir 

išvydo snieguotą kalną. Svirbutą užvaldė įniršis, skausmas ir gėda. Kalnai buvo čia pat, bet jam 

jau nereikia miražo. Svirbutas pavargo bėgti nuo savęs, nes jau žinojo, ko trokšta širdis. Jam 

reikėjo tik Gotautės. Svirbutas atsikėlė iš lovos ir išėjo į lauką pasižvalgyti. Liūdna. Jo žvilgsnį 

patraukė kukli užeiga. Reikia užkąsti, išgerti šlakelį degtinės. Tikrai nepakenks.  

Pustuštėje salėje tvyrojo prieblanda. Eidamas pro duris Svirbutas atsitrenkė į žemų durų 

staktą ir šiek tiek sulinkęs įžengė į vidų. Jo akys susidūrė su priešais sėdinčio senio žvilgsniu. 



Svirbutas pajuto kvietimą, neišvengiamą susitikimą, todėl nupėdinęs prie baro nupirko buteliuką 

degtinės, arbatinuką žalios arbatos ir skaniai kvepiančių bandelių. Sukrovęs proviziją ant rudo 

padėklo Svirbutas mikliai nuplaukė senuko stalo link. 

– Ar galima prisėsti?  

– Aš tave jau pakviečiau, – šyptelėjo nepažįstamasis, – vadink mane Karminu. 

– Tu jau senas, – pastėro Svirbutas, – atleisk, nepažinau... 

Senis linktelėjo galva. Svirbutas į stiklines įpylė degtinės. Iki pusės, pilnų pilti nedrįso. 

Kai tik Svirbutas užbaigė šią procedūrą, Karminas uždengė stiklinę delnu: 

– Negerk, tai nuodai, pagaminti iš žmogėdros liūto smegenų, iš gyvatės geluonies, iš 

piktų vapsvų medaus, iš pasiutusio šuns seilių, iš vilkato akies, iš lavono mėsos... 

Svirbutas pasijuto it alpinistas, stovintis prieš aukščiausią kalną ir dabar turėjo pasirinkti 

– ar siekti snieguotų viršukalnių, ar šliaužti vargana žeme ir graužti save. Svirbutas apsisprendė – 

jis kovos, nesitrauks nė pėdos. Geriau kristi į tarpeklio bedugnę, nei būti bailiu.  

– Jaučiu tuštumą, vienatvę, nors turiu mylimą merginą... – neslėpdamas savo jausmų 

prisipažino Svirbutas. 

– Tuštuma – šventa. Vienatvėje pabunda žmogus, – tarė Karminas. 

Svirbutas apstulbo. Karminas lėtai supylė degtinę iš stiklinių atgal į butelį ir puodelius 

pripildė kvapios arbatos. 

– Gerk arbatą ir pažinsi save. 

Svirbutas suprato, kad vyksta ne filosofinė diskusija, ne intelektualų pokalbis, o žygis į 

kalnus, į save, gal į aukščiausią viršūnę Visatoje. 

– Pažink save, pažink save... Iš visų kampų it papūgos trimituoja filosofai. Nesuprantu, 

kas manyje yra nuostabaus ir ką aš dar galiu savyje atrasti, – atsiduso Svirbutas. 

– Gerk arbatą, – paragino Karminas. 

Arbata buvo tikrai puiki. 

– Skanu? 

– Labai! 

– Kas jaučia arbatos skonį? – netikėtai atakavo Karminas. 

– Liežuvyje yra receptoriai, jie perduoda informaciją smegenims... 

– Sakyk, KAS jaučia arbatos skonį?  



– Nežinau... – po ilgų dvejonių atsakė Svirbutas, – joks mokslas to nežino. Ir jokie 

eksperimentai negali atrasti Stebėtojo... Jo tarsi nėra ir niekam Jo nereikia. 

– Jūs tiriate Tuštumą, Tuštumoje ieškote Tuštumos pamiršdami, kad ji šventa, – 

patikslino Karminas. 

– Tuštuma – nėra tuščia, – panoro sublizgėti Svirbutas. 

– Tuštuma yra tuščia, Joje nieko nėra, bet viskas atsiranda tik iš Jos, – patikslino 

Karminas, – nėra jokio gimimo, nėra jokios mirties, nėra jokios pradžios, nėra jokios pabaigos, 

nėra nieko vienodo, nėra nieko skirtingo, niekas negimsta, niekas nemiršta. Ir Tai, kas lieka 

atmetus ir paneigus viską, – Tai yra šventa Tuštuma.  

– Šventa Tuštuma... Kas tai? Gal nebūtis? – pašiurpo Svirbutas. 

– Nebūties nėra, yra tik Būtis, – vos pastebimai šyptelėjo Karminas, – Tuštuma pranoksta 

bet kokį materialumą, o Savęs suvokimas – Tuštumą. 

– Jūsų mintys gilios ir sunkiai suprantamos... 

– Tuštuma – tai Kelias, kuris stovi vietoje, bet juo juda visos gyvos būtybės 

– Kas tuomet yra Kelias? 

– Kelias – tai tavo Sąmonė, o „realus“ pasaulis tėra iliuzija, miražas. Kai eini Keliu 

vedamas autopiloto, paklusti priežasties ir pasekmės dėsniui, bet kai pabundi ir esi sąmoningas – 

tampi laisvas. Neprisiriški, nekurki Tuštumos. Nepamirški, egzistuoja tik Visatos protas, 

begalinė suvokimo erdvė, iš kurios atsiranda viskas: galaktikos, žvaigždės, planetos, žmonės, 

gyvūnai ir visa kita.  

– Ir kas tuomet yra žmogus, kokia yra jo individualybė, jei viskas tėra iliuzija, miražas, 

pagimdytas visagalio proto? Galbūt asmenybė, individualybė, persona tuomet tampa fikcija, 

neegzistuojanti net laikinai? Gal žmogus netekęs net ir materialaus, laikino egzistavimo po 

mirties negali tikėtis net pelenų krūvelės? 

– Svirbutai, atmeski bet kokį nihilizmą. Žmogaus individualybė yra Visatos proto 

išraiška, projekcija, kuri nedingsta ir po, šiuo atveju, tariamos mirties. Šis individualybę 

garantuojantis Visatos proto veiksmas yra meilės rezonansas, malonė, kūryba. Taigi žmogaus 

suvokimo gelmėje egzistuoja viskas, nes viskas – tai begalinė suvokimo erdvė. Už bekraštės 

suvokimo erdvės nieko nėra.  

Išklausęs paskaitą Svirbutas suprato, kad nėra prasmės tęsti diskusijos, nes jo argumentai 

nepadengti išmintimi, kaip kad popieriniai pinigai auksu – jie beverčiai. Ir tyla nėra gera byla. 



Reikėjo kažko daugiau. Gal pagarbos. Svirbutas atsistojo ir žemai nusilenkė Karminui. Teisingas 

poelgis – didžiausia dovana. Svirbutas pasijuto nugalėtoju, čempionu, lyderiu. Nuo širdies 

nusirito sunkus akmuo. 

– Įveikęs Tuštumos vartus tu įžengei į savo Sąmonę, į švarią suvokimo erdvę, – šyptelėjo 

Karminas ir nuo veido nusiėmė kaukę. 

– Aksominis duobkasys! – pašiurpo Svirbutas. – Nesuprantu, kam reikėjo šio maskarado? 

– Jei prisistatyčiau savo tikruoju pavidalu, tu nenorėtum išklausyti nė vieno mano žodžio, 

todėl teko gudrauti. 

– Esi sukčius ir apgavikas!  

– Tu mane dar kartą nuvylei, tavo mintys nepavirto plienu ir tu nepasiekei Sąmonės 

erdvės. 

– Ir vėl mane nubausi – paversi seniu besmegeniu, o gal kaliause?  

– Esi beviltiškais, tavo dvasiniai nuopelnai niekingi, – nuliūdo Aksominis duobkasys, – 

surask Dravenį ir Karminą, nes likti Pasvirusiame pasaulyje – pavojinga.  

– Kaip ir kur galiu juos surasti? 

– Iš pradžių suraski Orų spėjiką, nes tik jis gali tau padėti.  

Žuvėdrų vynu patvino minčių upė: tereikėjo tik trijų žingsnelių prašnekinti tiltą, pasiekti 

rūko užkaltą krantą, kad nušvistų galva, atremta į kiauras debesų kopėčias. Deja, nepavyko 

pakilti ir skristi.  

Kai Svirbutas išėjo iš užeigos, jį pasitiko gatvės dailininkų išterlioti namai, aplūžę 

suoleliai. Tik čia, visai žemai, už menkų galimybių ribos slepiasi reikšmingas minčių posūkis į 

paprastą žmogišką laimę.  

– Ar matai dieną žvaigždes? – paklausė nežinia iš kur išdygęs Orų spėjikas. 

– Dabar jau ne... – nuliūdo Svirbutas.  

– O ką tu matai? 

– Debesis, rūką... O jūs spėjate tik orus? – pagaliau atsitokėjo Svirbutas. 

– Ne tik... 

– Gal galite atspėti, kur galėčiau surasti Karminą ir Dravenį. 

– Liepos 13 dieną, 18 val. kavinėje „Vilkas ir rožė“, – paaiškino Orų spėjikas ir pradingo 

taip pat paslaptingai, kaip ir atsiradęs. 



O gal tai buvo tik vizija, įkvėpta ilgo laukimo? Argi svarbu? Pagaliau gautas atsakymas, 

pralenkiantis varnų pranašystes. Pasaulis tapo mažesnis: aprėpiamas mintimis, kelionėmis, 

knygomis. Tarsi potvynis atslūgo triuškinanti kosmoso didybė.  

 

DVIKOVA  

 

Rojalio klavišus pakeitęs krokodilo dantimis liesas, augalotas afrobaltas skambino 

žemaitišką sutartinę. Sunkus akordas, lengva nata, melodijos nėra, bet ji yra, nes tarp klavišų 

dūžių tik viena styga ir daug garsų vedančių griūvančio aido link.  

Kai atsibosta muzika ir ant sienos kabantis klasiko portretas, įsitikini, kad saugi kaulų 

armatūra, kad nerūdija skeletas, kad vis dar plaka blaivi širdis. Tik neblizga natūralaus peruko 

paslėptas kaukolės porcelianas, bet skamba juodas rojalis lyg sudužusio butelio laiškas, viltis.  

Įkvėpus improvizacinę rimtį lengvai plaukiama lubomis, geriama kaip ir vakar. Tik 

nekinta sienų spalva, vienodai blankiai šviečia elektros lemputės, paversdamos žmones šešėliais. 

Nekreipdami dėmesio į šiuos keistus fenomenus kavinės salėje Karminas ir Dravenis žaidė 

biliardą. 

– Sveiki gyvi... Aš nežinau... – tarsi paspringo Svirbutas. 

– Ką daryti, nuo ko pradėti? – ironizavo Karminas. – Šiurpi politinė klasika. 

– Reikia ne pradėti, o padėti, – atsargiai paprieštaravo Dravenis. – Svirbutas ir vėl mus 

surado, nors tai beveik neįmanoma... 

– Riba tarp sapno ir tikrovės yra neišmatuojamai plona. Svirbutai, palikęs kasdienybę 

iškeliavai į Pasvirusį pasaulį ieškoti svajonių, bet išvydai tik miražus, vizijas ir reginius... Ilgai 

užtrukai prieblandos zonoje, metas grįžti namo,– pamokslavo Karminas.  

 – Tuoj pasirodys gangsteris ir pareikalaus milijono, – šiurpo Svirbutas. 

Sudrebėjo siena, sudužo stiklinės durys, bet ant parketo nenukrito nė viena šukė, tik 

nutįso ilgas revolverio šešėlis, užklodamas atvirą baro bedugnę. 

  – Kokia nuostabi draugija, – grėsmingai šyptelėjo gangsteris, – ir kas gi man skolingas 

milijoną? 

– Gal aš? – paklausė Dravenis. 

– Draveni, traukis iš kelio! Pašnekėsime vėliau. 

– O kodėl ne dabar? – atkirto Dravenis.  



Tarsi audra artėjo šiurpi dvikova. Ties 6 ciferblato padala sustingo laikas. Neverta nei 

tylėti, nei kalbėti. Kartais reikia didelių pastangų įveikti baimę. Svirbutas išsigando, kad 

neištvers mirties ir liks gyvas. Nepagelbės nei intelektualai, nei eruditai. Pažanga tapo nesvarbi, 

o naujausi mokslo pasiekimai – neaktualūs.  

Debesų dažais pakvipo kavinės oras. Vargu ar bus padovanota dar viena laiko padala, dar 

vienas laiptelis. Po šūvio beliks tik laukti, kada bus iškasta duobė ir suvalgytas senas dangus.  

Pirmas šovė Laisvūnas ir nepataikė, tarsi laukdama elektros smūgio apvirto kėdė, bet 

gangsteriui nepavyko nepastebimai dingti iš nusikaltimo vietos: taiklus Dravenio šūvis išmušė 

revolverį.  

– Kodėl nenudėjai? – pasipiktino Karminas. 

– Laisvūnas mirs kitur... – aiškiaregio tonu paaiškino Dravenis. 

Kruvinais pirštai spausdamas sužeistą leteną gangsteris grūmojo: 

– Mes dar susitiksime... 

– Taip, nesusitiksime... – nusijuokė Dravenis. – Tu nusišausi prie Amerikos ambasados.  

Laisvūnas mirtinai išblyško išgirdęs pranašystės aidą ir netaręs nė žodžio pradingo. 

Niekas jo nesivijo, nepersekiojo. Sėkmingam pabėgimui pakaks paprasto asfalto. Gangsterio 

laisvę vis dar saugojo spygliuota nusikaltimų tvora, bet užkimę debesys jau kosėjo atpildo 

žaibais. 

– Laisvūnas – gyvas ir piktas... – nuliūdo Svirbutas. – Dvikova garbinga, bet ar policija 

nepasiges užkietėjusio nusikaltėlio?  

– Aš – poetas, ne žudikas...  

– Man baisu... – prisipažino Svirbutas. 

– Baimė sukausto, atima valią. Išsigandusį žmogų lengva valdyti. Todėl politikai gąsdina 

karu, ekonomikos nuosmukiu, mokesčiais, dvasininkai – pragaru, apokalipse, žurnalistai – 

smurtu, apgavystėmis, gaisrais, viesulais ir t. t., ir pan. 

– O kuo gąsdina poetai? – nenurimo Karminas.  

– Poetai ne gąsdina, bet saugo... 

– Nuraminai... 

– Tik nereikia sarkazmo... Karminai, ar tave apsaugos durų signalizacija nuo senatvės, 

ligos, nelaimių? 



– Renkuosi muziką... Vidinis radijas gaudo laimingas stotis... Laukiu nesulaukiu, kada 

muzika pakeis pasaulį, užbaigs niūrią naktį, vienu nematomo klavišo paspaudimu išjungs niūrias 

mintis ir eteryje liks tik švarūs garsai.  

– Taip, radijas neapakina reginiais, bet tamsią naktį medituoja, eksperimentuoja, 

transformuoja sąmonę. Radijas žiūri į sieną ir valo protą. Radijas – laisvas, nes neklauso radijo ir 

pagaliau atveria baltus vartus į paralelinius triukšmus, – kliedėjo Dravenis.  

– O taip, – ironizavo Karminas, – radijas, radijas, radijas... Tegyvuoja radijas!  

Po laimingai pasibaigusio incidento Dravenis paliko kavinę, įsliuogė į troleibuso laužą ir 

sėdėdamas prie lango stebėjo, kaip betono pakrantėje skęsta sausa upės kilpa, kaip miestą gaubia 

žalsvas rūkas. Išlipęs paralelinėje stotelėje Dravenis pamatė Aksominį duobkasį nešantį pilną 

kibirą varlių. Ištiesinęs klibančius dantis Aksominis duobkasys atkando grindinio plytelės kampą 

ir išspjovęs kruvinas seiles atidarė kanalizacijos šulinio dangtį, numetė kibirą ir nušoko į apačią.  

Matinis miglos dugnas supainiojo mintis ir užkasė žingsnius, kurių jau neprireiks vizijų 

mieste. Iš paskos slinko neįveikiama praeitis. Jau neliko laiko skaičiuoti iki finišo likusius 

žingsnius, todėl Dravenis nė kiek neišsigando asfaltu slenkančio šešėlio, slibino kvėpavimo į 

nugarą. 

– Aksomini duobkasy, pasirodyki, aš žinau, kad tu girdi mane! – sušuko Dravenis. 

Aptakiai suapvalėjęs Mėnulis ištiesino niūrias mintis, sutrumpino dvejonių kelią iki nulio. 

Juodai baltas nakties filmas aplenkė visas ryškumo padalas – daugiau neprireiks bereikšmių 

spalvų.  

– Taip, aš čia. Džiugu, kad pakvietei mane. Tai mūsų bendradarbiavimo pradžia, – atsakė 

Aksominis duobkasys. – Nakties lorde, sakyki ko reikia. Aš išpildysiu tavo prašymą. 

– Tik nereikia komplimentų! Man nieko nereikia. Aš tik noriu, kad tu išlaisvintum 

Svirbutą. 

– Kilnus poelgis neliks nepastebėtas. Kai sugrįši iš „Sustingusios atokaitos“ spektaklio, 

prieš pat aušrą užlipk ant bet kokio senamiesčio namo stogo – ten sutiksi Legiruotą lunatiką. Na, 

o man metas sugrįžti į erdvėlaivį – laukia neatidėliotini darbai. Iki.  

Aksominis duobkasys dingo, o gal ir nebuvo pasirodęs. Nesvarbu. Dravenis žingsniavo 

šaligatviu ir mąstė: 

– Metas sugrįžti ir man, bet ne namo, o nežinia kur... Nesutraiškytas miražo stoviu 

baltame minčių posūkio taške. Tarsi laukiu, kada scenoje bus uždegta nauja rampos šviesa ir 



ištrinta nyki atmintis: padaugintas iš nulio pavirsiu miglotu kvadratu, įslaptintu kodu, bekraščiu 

skaičiumi.  

Už atviro debesų lango gaudė lietaus vamzdis, skardinis balų traukinys, kuris veža tik į 

kanalizacijos šulinį.  

– Nėra kur skubėti. Blyškia, tolima laime mirga nepasiekiamos žvaigždės. Vis dar esu 

vizijų įkaitas, bedugnis dugnas, dangaus autografas, bebaimė palaima. Į svajonių dugną grimzta 

neatrasti lobiai. Beribis gyvenimo laukas akylai saugo savo perimetrą ir niekam pigiai 

neparduoda užburtos žolės.  

 

PRAŽŪTIES MUZIKA  

 

Melodingai švilptelėjo telefonas. Žinutė. „Rytoj 18 val. Šventosios lauko salėje įvyks 

garso dramos „Sustingusi atokaita“ premjera. Maloniai kviečiu dalyvauti. Skomantas.“ 

Dravenis abejingai perskaitė ir prisiminė Aksominio duobkasio žodžius. Nesumelavo! 

Deja, visi dumia akis, tik ne iliuzijų kūrėjai. Anksti ryte pasirodė Veidrodinė lapė. 

– Važiuojame į spektaklį, žinutes gavo Karminas, Gotautė ir Svirbutas. 

Dravenis sunerimo, nes netikros Gudrės entuziazmas buvo įtartinas. Nejaugi Veidrodinė 

lapė siekia sudrumsti jo draugų protus? Nerimo šešėlis skaudžiai, bet ne mirtinai smogė į širdį. 

Dravenis susvyravo. 

– Kas atsitiko, gal iškviesti greitąją, o gal šlakelį viskio? 

– Ačiū, aš vairuoju... 

– Valio! – nudžiugo Veidrodinė lapė. 

Dabar jau trauktis nebuvo kur, Dravenis nenorėjo pasirodyti silpnas ir dar ligotas, gal 

todėl pradėjo kvatoti. Juoko priepuolis nuskambėjo tarsi senamiestyje išdygęs dangoraižis, stiklo 

fantomas, pažangos gongas. 

– Gudre, ar tu nepasiilgsti Mago, buvai beveik jo žmona... 

– Kodėl beveik? O tu, linksmuoli, buvai Mago asmens sargybinis, todėl turi man paklusti. 

Aš į spektaklį nevažiuosiu, turiu itin svarbų reikalą... 

– Gerai, jau gerai, – džiaugsmo bangą nuslėpė Dravenis. 

Ir vėl kelionės, nuotykiai, skandalai ir niekas neišprotės... Puiku! Dravenis greitai surado 

draugus. Karminas abejingai įlipo į Chryslerį, bet Gotautė tarsi nujausdama nelaimę spyriojosi. 



– Spektaklis nemokamas, kelionė taip pat, ir jūra... – įkalbinėjo Svirbutas.  

– ...nemokama... – šaipėsi Gotautė.  

Tiršta metalo gaiva suplėšė gitarų grandines. Laisvė! Neono dalgiu belsdamas į dirbtinius 

dūmus Skomantas neabejojo spektaklio sėkme. Spardydami savo šešėlius muzikantai kaip 

vaiduokliai slinko scenos parketu. Kriokė akustinės kolonėlės. Neatšipo decibelų padrožtos 

stygos, nesuplyšo ištatuiruotos vokalistų gerklės, į debesų asfaltą smigo prožektorių rapyros. 

Radioaktyvi banga šlavė stiklines ausis. Beviltiška rėkti. Nepadės atsilošę dinozauro 

nasrai ir radioaktyvus tylos placebas: guvus gitaros smūgis atvėrė paralelines duris ir žuvėdrų 

riksmu patręšė elektrinį smuiką. Skaudžiai sutraškėjo Skomanto dalgis, lūžo pirštų armatūra ir iš 

rankų išslydo paskutinis akordas. Pagaliau nurimo orkestras, tik Karminas nenustygo – svyravo, 

spardė kėdes. 

– Ir kaip? – paklausė Dravenis. 

– Ant parketo spjaudžiau nuodus, kol grindys pavirto duobe, ir į šalį pasitraukė siena, – 

iškošė Karminas.  

– Karminai, tu pranokai save. Kodėl nesidžiaugi? 

Karminas norėjo atsikirsti, bet nujausdamas nelaimę paklausė: 

– O kur Gotautė? 

Svirbutas skubiai surinko numerį, bet atsiliepė nuožmus balsas: 

– Išlepusi panelė pas mane, nešk milijoną ir ji bus tavo. 

– Kas kalba? 

– Laisvūnas, kas gi daugiau? O dabar čiuožk į Vilnių, aš paskambinsiu, kur ir kada atnešti 

pinigus. 

Svirbutą sukaustė siaubas, iš rankų iškrito telefonas, bet aparatą mikliai pagavo Dravenis.  

– Mes išgelbėsime Gotautę, svarbu, kad ji gyva, – ramino Karminas. 

– Kaip išgelbėsime? Aš neturiu milijono. Tai tu, Draveni, kaltas... Iškrėtei man skaudų 

pokštą... 

Nespėjo Dravenis pratarti nė žodžio, kai iš minios išniro Gotautė, ją lydėjo Kablys. 

– Šis džentelmenas išgelbėjo man gyvybę, susipažinkite... 

– Frank Kruk, – prisistatė dienos didvyris. 

– Aš pažįstu šį tipą, tai Laisvūno gaujos narys Kriukelis, pravarde Kablys... 

– Jau nebe... Kai pamačiau, kad bosas pagrobė šią žavingą ledi, mano kantrybė trūko... 



Atsitokėję iš nuostabos draugai spaudė tvirtą Kablio ranką. 

– Tai ką dabar darysime? – paklausė Karminas. 

– Džiaugsimės gyvenimu... 

– O Laisvūnas? – sunerimo Svirbutas. 

– Jis prakeiktas, jį slegia ir persekioja kruvinas piktų darbų šešėlis, patikėkite, dabar jis 

nepavojingas, – linksmai patikino Kablys. 

Po nenušvilpto spektaklio nepasikeitė dangus, tik gitarų stygos tapo storesnės ir 

prožektorių šviesos praradusios grožį išniro kitoje garso pusėje. Draugus pasitiko drambliai, 

sitarai, trimitai. Sunku atsispirti puošniam barokui, išvengti kolonų valdžios, į kamuolį suvynioti 

asfaltą, tapti vasaros draugu ir pastatyti lietui paminklą. Bet įmanoma! 

 

LEMTIS  

 

Stogai kepė tamsius debesų blynus. Sausos čerpės gėrė dulksnos arbatą, o langų stiklai 

tarsi nepralaužtos eketės rinko lietaus lašus. Apačioje įstrigęs baloje mirko nepaklusnus kioskas. 

Blizgėjo metaliniai tvorų dantys, benzino akvarele patvino šaligatviai. Išsekintas neono šviesų 

patvory dvėsė prospektas, o lovose vis dar miegojo žmonės, koridoriuose snaudė batai, knarkė 

užrakintos durys.  

Aštrūs stogai į žaros liepsną jau plukdė debesis ir žaliu užmaršties vandeniu girdė žolę. 

Dosnus dangus iškilminga kaminų rikiuote pagerbė Dravenio vizitą. Aukštas lygis. Nakties 

protokolas. Sustoti draudžiama, neverta atsigręžti atgal: stogo linija visada išliks tiesi, be 

įrėmintų laimėjimų, be kometų galerijos žavesio.  

Snaudė stikliniai dangoraižių žmonės, bet mieste net ir naktį negeso sankryžų šviesoforai, 

netilo įspėjantis varnų riksmas. Balų takais atsargiai brido aštrios pušys. Mėnulio jūrose bangavo 

sausas metafizinis nusivylimas – be audrų, laivų, ryklių. Išlaipinti čerpių salose lunatikai 

mobiliaisiais telefonais fotografavo suodinus kaminus, kad nebūtų sumeluotas istorijos sapnas, 

kad būtų daugiau aukštos skardinės tiesos.  

Dravenis žinojo, kad prieš pat aušrą Legiruotas lunatikas barsto žvaigždžių dulkes, 

spindinčias troškimų sėklas, kad siaurose senamiesčio gatvelėse dygtų braškės, kad laikrodžių 

rodyklės atverstų neįvertintų poetų knygas, kad vėjas vėl nupieštų iškirstas liepas.  



Minčių radijas transliavo besvores dūmų žinias. Dravenis per vieną colį pakilo virš stogo. 

Negirdimu dažniu spengė sienos. Pašaipiai subliuško lietaus vamzdis. Nelauktai tarsi kaminas 

išdygo keistas žmogėnas, taip, tai buvo Legiruotas lunatikas. 

– Nemiega tik laiptai ir kiemas. Automobiliai laukia, kada atveš šviežio asfalto ir užlopys 

duobes. Supančioti šaligatvių troleibusų stulpai trokšta pabusti autobusais, atsikratyti laidų ir 

laisvai riedėti gatvėmis. Draveni, ką veiki ant stogo? 

– Ieškau tavęs, nes reikia pagalbos. 

– Taip, esu nepaprastas lunatikas, turiu slaptų galių... 

– Ar gali pažadinti nemiegantį? 

– Jei jis nepabudęs – galiu. 

– Padėki Svirbutui... 

– Jau atlikta, – tarė Legiruotas lunatikas. – Prieš atsisveikindamas norėčiau pasakyti, kad 

jūs visi (kalbu apie žmones) esate labai panašūs ir tai mane liūdina... Tik tu, Draveni – kitoks, 

nes esi Nakties lordas. 

– Nuostabu! – sušuko Dravenis. – Esu užburtas, apkerėtas gotikine programa. 

– Tu nebuvai ir nebūsi užburtas, nes nėra jokių kerų, – atsakė Legiruotas lunatikas. 

– Tik nereikia siūlyti standartinio dabarties miražo! 

– Galiu šiek tiek išsklaidyti miglą, – tarė Legiruotas lunatikas, – ties sapno riba tavęs 

laukia keisti įvykiai, kurie nėra nei tikri, nei suklastoti. Linkiu sėkmės! 

– Palauk, pasakyki dar ką nors... 

– Draveni, išjunki vidinį radiją, ar negirdi, jau akys beldžia į lubas! Įkalintas minčių trypi 

grindis, nudažytas vynuogių spalva, ir bėgdamas ratu laimi tik stalą, dulkėtus paveikslų rėmus, 

nulaužtą šokolado plytą, saują riešutų. Tavo galva vis dar pilna sniego, todėl siekdamas dangaus 

randi tik balas. Nebeieškok pasprukusių dienų, senų draugų, naujų stebuklų...  

Nuėjęs kelis žingsnius Legiruotas lunatikas atsigręžė ir draugiškai pamojo ranka. It 

surūdijusi skardinė duobėta gatve atžirgliojo troleibuso griaučiai, nuorūkos torpeda atsitrenkė į 

statybų aptvarą ir nesprogo. Iškrito elektriniai žibintų dantys, kaminų šešėliai pavirto dūmais. 

Pabudo diena. Išguitas iš zoologijos sodo skardiniu smuiku jau griežė svirplys ir laukė, kada 

dosnūs praeiviai pavaišins čerpių pyragu.  

Dravenis apsidairė. Ant stogo dreifavo prinokęs Mėnulis. Šlapioje asfalto aikštelėje šoko 

vėjas ir trypė stiklo šukes. Gaivus lietaus gurkšnis pagirdė užgesusias balas ir elektros lemputės 



atsivėrė šviesai. Pririšti kanapine virve ant stogų tupėjo šuniški debesys. Nuojauta kuždėjo, kad 

netrukus pasirodys Aksominis duobkasys, ir Dravenis neapsiriko.  

– Draveni, tik atsiplėšęs nuo kasdienybės šaligatvio pakilsi virš troleibusų stulpais 

įrėminto peizažo ir be riedlentės pavysi varnas. Akimirka garantuoja buvimą ir daugiau nieko, 

bet kelias nėra paslėptas.  

– Nejau akimirka garantuoja tik iliuziją? 

– Gyvenimas – tai stebuklinga vizija, – atsakė Aksominis duobkasys, – yra tik du keliai: 

būti miražo vergu ar šeimininku. Esi Nakties lordas, todėl gali rinktis.  

Dravenis sugrįžo į seną priemiesčio namą pabusti naujame sapne, dar vienai akimirkai 

pakilti iki žaibų atolo. Laukdami Dravenio apsisprendimo verkė bejėgiai stogai. Griovyje 

dilgėlių akys skaičiavo žvaigždes. 

– Ar galiu grumtis su savimi, nes prigimtis visada laimi. Ar galiu sujungti nesėkmių 

taškus? Bet tai nebus tiesė, o kilpa užnerta ant kaklo. Nenoriu subyrėti į greitas stiklo šukes. 

Nedaug liko laiko apmąstymams. Gal ir verta priimti Aksominio duobkasio pasiūlymą, padėti ne 

tik sau, bet ir žmonėms. Bet prieš tai noriu susitikti kapitonu Vaduliu, gal jis padės išsklaidyti 

abejones ir sustiprinti mano pasirinkimą.  

Tarsi vėtros aplamdytas burlaivis kapitonas Vadulis išniro iš angaro. Senu garlaiviu 

atplaukęs iš karvių pliažo surūdijusiu bortu apgavęs bangas kapitonas prisišvartavo angare.  

– Sveikas, kapitone, – mandagiai pasisveikino Dravenis, – tavo angaras tarsi 

nepaskandinama fregata. Gal žinai, kaip išplaukti iš pasvirusių vandenų?  

– Žinau, kad privalau čia būti... Ir man to užtenka...  

Vadulis ant sienos kreida užrašė savo vardą.  

– Štai ir viskas...  

– Ne, tai tik pradžia, – prieštaravo Dravenis.  

Geležiniai logikai paklūsta bet kuri teritorija, net ir slapta. Iki angaro durų buvo tik keli 

žingsniai, bet reikėjo drąsos ir pasiryžimo. Pagaliau Dravenis sugriebė durų rankeną. 

– Kas laukia už durų? – persmelkė jį šiurpi mintis. – Gal minkštas kilimas, o gal aštri 

praraja?  

– Laiptai, – geranoriškai dudeno kapitonas.  

– Ar verta pasitikėti paranormaliomis galiomis?  



– Kritinėje situacijoje galima remtis į bet kokią atramą, net ir menamą. Svarbu 

nenuskęsti, neprigerti...  

– Vanduo! – krūptelėjo Dravenis. 

– Jo nėra. Už durų laiptai į viršų. 

– Kaip gerai, kad ne į apačią. Jokio nuopuolio, jokios degradacijos... Galima pasiekti 

snieguotas viršukalnes. 

– Nejaugi pamiršai, ko čia atėjai? – subarė Vadulis. 

Dravenis užbėgo laiptais į viršų. Vaikystės palėpė. Krūvos senų knygų, žaislų. Štai ir 

pirmasis kompiuteris. Neišjungtas! Ekrane žaidė kiškučiai, šuoliavo vilkas, snūduriavo lokys. 

Seni animaciniai filmukai. Dravenis bejėgiškai atsirėmė į sieną. Norėjosi verkti, daužyti galvą, 

pramušti šaltą tinko sluoksnį ir vėl regėti gėlių pievas, gaivius miškus, miglotus slėnius.  

Staiga jis išgirdo keistą triukšmą. Primityvų betoną graužė geležinis sliekas. Skersai ir 

išilgai skilo kakta. Nušvito Šiaurės kryžius. Nelauktai į veidą smogė senatvė. Iškrito tuzinas 

dantų, ant nosies išaugo sunkūs akiniai, subraškėjo keliai.  

– Nejaugi, tai pabaiga? Krištolinės šakės! Laiko buldozeris sutraiškė mane... Aš žūstu, 

dūstu, skęstu... Padėkite! Gelbėkite! SOS!  

Angaras tapo stebėtinai tuščias, kažkas atskrido, bet tai nebuvo paukštis, tik didžiulė 

musė. Jos žvilgsnis buvo radioaktyvus. Dravenis juto jo aštrią skvarbą. Virš stalo praskrido 

geležiniai sparnai. It bomba nukrito sunki molinė vaza. Sudužo ikebana. Grožio kontūrų 

neišgelbėjo medinė stiebų armatūra. Ant kilimo voliojosi sudžiūvę lapai ir žiedai.  

– Reikia ištrūkti iš laiko duobės! Reanimuoti viltį! Auksine pasaga pakaustyti žygio 

batus, – nepasidavė Dravenis.  

Prieš lemiamą kelionę jis ryžosi pažvelgti į veidrodį. Paskutinį kartą. O didis džiaugsme! 

Tiesiai į vargšą Dravenį žvelgė niūrus, bet jaunas veidas. Valio! Kūnas vėl tapo lengvas it 

pūkelis.  

– Reikia priimti Aksominio duobkasio pasiūlymą. Negalima praskysti: jei suabejosiu – 

nukris galva, jei sustosiu – suakmenės kojos. 

Dravenis užsimerkęs pažvelgė pro atvirą angaro langą ir iš atminties ištrynė miestą. Jis 

jau buvo pasiruošęs naujam akimirkos šuoliui, nesutramdomam iliuzijos žaismui.  

 

 



DAR NE PABAIGA 

 

Pabaiga nėra likimas, o tikslas – ne pradžia. Garavo arbata, brinko juoda žolė. Palėpėje 

linksmai skambėjo tobulai nušlifuoti gitarų akordai, netikėti garsų poslinkiai, keistos instrumentų 

dermės. Muzika paniro į tamsią Afrikos egzotiką, Sibiro šamanų svajas, stiklinius Amerikos 

dangoraižių kontūrus, švininius Skandinavijos debesis, čaižų Lietuvos rūką.  

Nurimo Svirbuto protas neleistinai ilgai skendęs vizijose, troškimuose ir dar nežinia kur. 

Pagaliau jis išsipagiriojo. Liko tik vienas miražas, neįmenama paslaptis – muzika.  

– Kodėl melomanai be atodairos neria į muzikos gelmes ieškodami švaraus garso? Kodėl 

taip kruopščiai slepiama akustinė tiesa?  

Saugiai blanko vasara. Galima visą gyvenimą tūnoti palėpėje ir klausytis muzikos – iki 

pilno proto nušvitimo ar užtemimo. Suskambo telefonas. Sunkiai it surūdijusią vandens čiaupo 

rankenėlę Svirbutas dar garsiau pasuko apskritą stiprintuvo rankenėlę. 

 – Nekelsiu rago! Tegul visi keliauja po velnių! 

Bet telefono signalas netilo, įžūliai skverbėsi pro muzikos kontūrus. Svirbutas pakėlė 

ragelį. Nutilo muzika. Stojo tyla, ypatinga, išlaisvinanti... Nuo lubų pradėjo kristi mažytės vos 

pastebimos žvaigždutės. Legiruotas lunatikas ištesėjo savo pažadą. 

Staiga atsidarė durys ir į palėpę įžengė Dravenis. Svirbuto akis užliejo nuostaba ir 

džiaugsmas: 

– Iš kur tu atsiradai?  

– Atkeliavau iš kapitono Vadulio angaro... Svirbutai, nusiramink – nei tau, nei Gotautei 

negresia jokie pavojai... Sudie, Pasviręs pasauli! Metas grįžti namo. 

– Na, o Laisvūnas... – vis dar abejojo Svirbutas. 

– Gangsteris pasiekė liepto galą ir nusišovė prie Amerikos ambasados. 

– Nejaugi? 

– „Nusišauti prie Amerikos ambasados“ – reiškia išprotėti, – džiugiai paaiškino Dravenis. 

– Tai naujas slengas? 

– Įspėjai... 

– Nejaugi suveikė Kablio prakeiksmas? 

– Iš dalies... Laisvūną įkyriai persekiojo baisi mintis, kad girtas pametė didžiulę narkotikų 

siuntą, kurią, aišku, surado policija...  



– Ir kuo baigėsi Laisvūno beprotybė? 

– Dabar jis Bastilijoje... 

– Pagaliau supratau, kodėl Laisvūnas reikalavo milijono... 

Draugai pradėjo juoktis. Sukosi palėpės sienos, drebėjo grindys. Svirbutui apsvaigo 

galva. Dravenis senu, vielomis suraišiotu saksofonu griežė legendinę „Starless“ improvizaciją iš 

„King Crimson“ albumo „Red“. Po kiek laiko Dravenis liovėsi groti. 

– Draveni, man regis, tu dar kažką slepi. Kas esi tu? Gal vizija, o gal vaiduoklis? 

– Esu toks, kaip ir tu... Šis pasaulis – tik miražas, iliuzija. Stebėk snaiges, baltus, 

paslaptingus tolius ir neabejok, kad gyvenimas – tik amžinybės repeticija.  

– O gal svarbiausias, esminis atsakymas liko užrašytas kreida ant rudos mokyklinės 

lentos?  

– Nurimk. Nėra aiškių atsakymų. Net ir dangaus erdvėje nėra jokios išskirtinės, sektinos 

krypties, bet virš debesų švilpia žvaigždžių ratai. Sidabriniais zodiako bėgiais rieda apsnigtas 

Mėnulis. Visi keliaujame kažkur... 

– Ir tai viskas? Gal man reikia atlikti slaptas apeigas? 

– Ne, nereikia – tu išgyvenai tai, kas tau buvo skirta. 

– Draveni, įtariu, kad aš patekau ne į Pasvirusį pasaulį. 

– Pasviręs pasaulis – tai praeitis, o dabartis visai nepanaši į senus, gerus laikus. Nenoriu 

išeiti paprastai, neįdomiai, nepaslaptingai... Aš žinau, kur bankininkas Magas paslėpė savo turtą. 

Štai adresas: Urano gatvė 44 namas. Imk raktą, būsi laukiamas svečias, bet ne įsibrovėlis.  

– Ir aš turiu tau dovaną.  

Svirbutas Draveniui padavė ilgai slėptą degtukų dėžutę. Viduje gulėjo žiedas su runos 

Algiz ženklu. Dravenis skubiai užmovė žiedą ant kairės rankos rodomojo piršto ir sugrąžino 

visas Nakties lordo galias. Dravenis išvydo, kaip Aksominis duobkasys įlipo į erdvėlaivį, o 

paskui jį ir kiti ekipažo nariai. Reikėjo paskubėti, kol neišskrido ateiviai.  

– Ačiū, Svirbutai, esu nepaprastai dėkingas: šis žiedas man labai svarbus. O dabar turiu 

skubėti, negaliu delsti nė minutės. Tikiuosi, mes dar susitiksime... 

Pasitelkęs savo mistines galias Dravenis atsidūrė pamiškėje, tapusia užmaskuota ateivių 

baze. 

– Žalsvi toliai jau skęsta laukų miglose. Reikia įlipti į pušį, pasižvalgyti. Gal pavyks 

išgelbėti pievas? – stebėdamas tolimą mišką mąstė Dravenis.  



– Tai tu skęsti minčių migloje! – riktelėjo varna. – Gelbėki save, ne pievas... 

– Gal tu ateivė? – nė kiek nenustebo Dravenis. 

– Aš kalbu, bet nesu svetima, aš skrendu, bet nesu žmogus... 

– Tai kas tu esi? 

– Geroji varna.  

– Ar tu tikrai gera? 

– Geresnė už tave...  

Dravenis pasijuto kaltas ir jau norėjo atsiprašyti, bet Geroji varna suskubo į pagalbą. 

– Nenusimink, tavo ironija skaidri, geranoriška... Beje, ši migla yra dirbtinė, ji slepia 

erdvėlaivį, kuris laukia tavęs. 

– Kodėl manęs? 

– Esi Nakties lordas. 

– Skriskime kartu. 

– Esu užkietėjusi žemietė.  

Dravenis mandagiai atsisveikino ir įžengė į svetimo rūko valdas. Atsargiai ryškėjo 

milžiniško erdvėlaivio kontūrai. Pagaliau pasirodė Aksominis duobkasys. 

– Draveni! Kokia garbė! Džiugu, kad sugrįžai į klubą. 

– Ar aš tau pavaldus? 

– Esi Nakties lordas ir gali bet kada palikti mano komandą, na o erdvėlaivyje turi būti 

tvarka, todėl teks paklusti man. 

– Ar man bus suteiktas ypatingas statusas? 

– Taip. 

– Sutinku, bet aš neužsibūsiu... 

– Vadinasi, sutarta? 

– Taip, – patvirtino Dravenis. 

– Sveikinu!  

Aksominis duobkasys trinktelėjo batu ir pramušė erdvėlaivio korpusą. 

– Draveni, dabar tavęs niekas neturi stebinti, kad ir kas nutiktų, išliki ramus. Aš valdau 

visas situacijas, galiu nepastebimu skrydžiu išslaptinti debesų aukštį, nuskinti bet kurią žvaigždę 

ir juodoje skylėje išdurti kiaurymę. Turbūt pastebėjai, kaip mano kiauri batai išlaisvino 

paralelines pėdas ir aš pramušiau nenugalimą erdvėlaivio šarvą.  



– Nuostabu, sužavėtas... Ir ką tu dar gali? – susidomėjo Dravenis.  

– Netrukus sužinosi... 

Štai jau atrakinta kita akies pusė, išgirsta gelmių tyla, ištraukta surūdijusi karsto vinis. 

Kai išėjo Dravenis, Svirbutas nė kiek nenuliūdo. Visi pasvirę personažai iškeliavo, liko 

tik paprasti, nepakylėti žmonės ir Mago lobis, kurio jis ilgai ir beviltiškai ieškojo.  

Net ir paprasti, pabodę priemiesčiai dvelkia paslaptimi, burtais. Industrinio miesto 

duobėje it gyvatės raitėsi automobilių suvažinėtos gatvės. Lyg plėšrus žvėris Svirbuto tykojo 

atgrasus pasaulis, todėl aukštas kranas ištiesė ilgą, nepasiekiamą pagalbos ranką, o aštrūs 

dangoraižio rėmai liūdną žvilgsnį perlaužė pusiau. 

Kelionė į Mago namus išties buvo magiška. Lijo žaibais, švelniais sniego batais, į ledą 

stingo išgaląstas šaligatvių šokis. Be skausmo lūžo tvoros, rūku plūdo subintuoti debesys, be aido 

aidėjo svetima varnų kalba. Svirbutas sulinko tarsi pajutęs ant nugaros užrašytą keiksmažodį.  

Urano gatvėje buvo tarsi saugu – nė lašo radiacijos. Tvirtas plytų namas ilgai laukė 

užkietėjusio lobių ieškotojo. Svirbutas lengvai atrakino duris. Gal neverta ieškoti nuotykių? Kol 

nevėlu – sprukti, išvengti dar vienos kelionės į paslaptį? 

Svetainėje riogsojo knygų piramidės, ant parketo voliojosi netvarkingai numestos dėžės, 

o lentynose – aibė kompaktinių plokštelių, bet nebuvo nei stiprintuvo, nei grotuvo, nei akustinių 

kolonėlių, tik ant stalo gulėjo seno modelio nešiojamas kompiuteris. Be abejo, čia buvo įrašytas 

bankininko Mago pranešimas: 

Svirbutai, palieku tau savo kolekciją ir namą, stalčiuje rasi nuosavybės dokumentus. Gali 

nedėkoti, jeigu tu esi namo konspiraciniame bute, žinok, aš jau esu iškeliavęs... Gali padėkoti 

Draveniui – jis atliko paskutinį mano pavedimą. Magas 

Svirbutas užsimerkė ir pamatė svyruojančius rugius. Staiga jis tapo turtingas ir, be abejo, 

romantiškas. Svirbutas troleibusu nuvyko į Antakalnį. Gotautė atidarė duris ir apkabino Svirbutą.  

– Atvykau pas tave... Mane atvedė nykštukai, milžinai ir dangiškos būtybės... 

– Ateiviai? – nusijuokė Gotautė. 

– Tik verslas trokšta kosminio pelno, – kvailai leptelėjo jaunuolis. 

– O ko trokšti tu? 

– Rytoj pasakysiu, – paraudo Svirbutas, – einam į lauką. 

Jaunuoliai stebėjo, kaip nukirto seną liepą. Iš pradžių nupjovė šakas. Pjūviai darėsi vis 

žiauresni, krito vis storesnės šakos, iš lizdų žemyn virto varnų jaunikliai. Liko tik nuogas liemuo. 



Jį aprišo tvirtu metaliniu trosu. Pergalingai žviegė pjūklas. Liepa ilgai grūmėsi, priešinosi, 

pagaliau pradėjo svirti. Skaudžiai triokštelėjo ir nuvirto.  

Sukrėsti reginio jaunuoliai prisėdo ant seno suolelio. Visai šalia voliojosi išgertas pigaus 

vyno butelis, sudraskytas laikraštis, šlepetės... Visi skuba gyventi, vis populiaresnės tampa 

katafalkų lenktynės. Kitoje skvero pusėje ekskavatorius kasė duobę. Plieninis kaušas graužė 

juodą žemę ir išspjaudavo ją tiesiai į savivarčio kėbulą. Šalia prisėdo senutė. Iš maišelio jį 

ištraukė kvapią bandelę ir jau ketino valgyti. 

– Skanaus, – tarė Gotautė. 

Senutė skubiai pakilo ir nukiūtino sau. Nuotaika subjuro. Bejėgis mandagumas. Niekas 

negali paguosti senatvės. Senstama greitai, daug greičiau nei blaivėjama. Senatvė sudegina visus 

jaunystės tiltus. Nėra saugaus tako, kuriuo būtų galima nusvirduliuoti į palaimintą vaikystę. Po 

išretėjusiu ozono sluoksniu tirpsta laimės svajos, į laisvę veržiasi seni, begarsiai filmai... 

Gyvenimas – tai spektaklis, o mes bejėgiai artistai, nevykėliai ir klounai... Banalu? Galbūt... 

– Svirbutai, ar nori, aš paseksiu pasaką?  

Pagautas keisto entuziazmo Svirbutas apkabino Gotautę.  

– Ne, verčiau, paseksiu aš. Mano gyvenimas – tarsi siaubo pasaka... 

– Kvailys, tu – apskritas kvailys! 

Svirbutas žiūrėjo į Gotautę susižavėjęs. Štai tas tikras karštis jos akyse, net truputį 

virpantis iš įtampos balsas. 

– Myliu tave tokią... – sušnibždėjo Svirbutas, – tik nepavirsk Geltonąja pelyte. 

– Svirbutai, čia ne filmas, ne melodrama. Neįsijausk į tragikomišką vaidmenį. 

Konfliktas pasibaigė taikiai. Tai buvo paskutinis rimtas Svirbuto pasispardymas. Dabar 

jis bus nykiai paprastas, be vizijų, be kliedesių, bet laimingas. Atėjo metas atsisveikinti su 

Pasvirusiu pasauliu. Amžiams.  

 

EPILOGAS 

 

Be skėčio nesugebame pasislėpti nuo lietaus, be megalitinės klaviatūros (kurios 

neturime), negalime „nulaužti“ dangaus ekrano, pradaužti paslapties spragų ir iš debesų 

reikalauti giedrios tiesos. Širdyje nei šviesu, nei tamsu, bet vis viena tebesame priežastingumo 

ryšiais susaistyti su tamsa, todėl esame miražo užburti. Atvertę išmintingiausios knygos lapą 



išvysime tik sunkią slibino akį. Neverta nusiminti, nes vis dar galima į sieną įkalti vinį ir 

pakabinti dar vieną netikrą portretą.  

Tegul vaizduotės pabaisos ravi svajonių gėlynus ir iš vaikystės sapnų drožia lėktuvus.  

Kai lietus aptemdys protą ir žolė suremontuos kiaurą valtį, plauksime pas pingvinus gerti 

mineralinio vandens. O kai neužderės saldžios vyšnios, ledynuose apsimetę sodininkais skinsime 

šaldytas braškes. 

Šis pasaulis priklauso kažkam kitam, todėl nėra galimybės įgyvendinti savo siekius: 

negelbsti nei pozityvus mąstymas, nei gražios svajonės. Belieka tik pasviręs, skeptikų sutryptas 

pasaulis. Sunku nuo pabodusių vizijų atplėšti akis. Mediniai turėklai trukdo šokti aukštyn. 

Suklijuoti iš prisiminimų šukių klimpstame į sienų liūną. Tuščios viltys sužvėrėti, pasprukti iš 

zoologijos sodo.  

Ant nusekusių knygų viršelių golfą žaidžia nukirsti beržai. Plyšta ryškūs kalendorių 

lapeliai, bet smėlio laikrodžių dienoraščiai visuomet apversti, todėl belieka tik stebėti krentančias 

smilteles. Vizijos siūlo mėgautis nesibaigiančiu labdaros koncertu, nes nėra mokesčių už besaikį 

gyvenimo eikvojimą, piktnaudžiavimą laiku, erdve.  

Pavargę nuo lėtai augančių medžių ramstome senas tvoras. Liūdime, kai parke dega 

abstrakčiai nutapyta žolė, o po senais tiltais plaukia išblukusi upė. Nuspirti gatvės stulpų, 

nekrentame į balą, nublokšti suodinų varnų nevirstame ant asfalto. Gal todėl, kad mus saugo 

miglotas svajonių tinklas, ugniagesių vargonai, ilgos kaminų kopėčios. Praradę stogus stebime, 

kaip debesų sniegu brenda juodos varnos, kaip blizga laukinės žvaigždės. Neverta bėgti iš 

miesto, nes vis dar galime nuo šaligatvio pakelti laimingą centą, apleistoje vejoje nuskinti 

laukinę gėlę ir laukti, kada geroji laumė iš nugaros ištrauks surūdijusią vinį. 

Ratu apėję vėjo sienas pavirsime atvirais langais, dangaus veidrodžiais, žaibais. Gal 

pavysime šventas karves, bėgančias užburta žole, ir pagausime krentančius varnų batus. Nėra 

atskaitos taško, kada prasidėjo buvimas, todėl patikėsime, kad esame gyvi. Lipdami mediniais 

piliakalnio laipteliais atrasime lengvus žingsnius ir užburtose pelkėse ieškosime dosnių 

žaltvykslių. Įstrižomis pėdomis pakloję miražui takus sutrumpinsime kelią iki paskutinio vizijų 

žingsnio. Ir kai išgaruos svaigi romantika, Alkos slėnyje atrakinsime miglos duris. Pastebimai 

keisis erdvė, išnyks nepasiekiamas horizontas, liks tik siauras tiltelis naujos pradžios link. 

 

Vilnius, 2018–2020 m.  


