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KŪČIŲ VAKARĄ

Kai artėja ši iškili diena, N. N. šimtąjį kartą pagalvoja 
apie Juozo Gurauskio knygą tuo pačiu pavadinimu. Jam, 
pradinės mokyklos mokslo pirmūnui, apsakymų knygą 
įteikė pirmoji mokytoja. Lyg ir buvo dar per mažas to-
kiems skaitiniams, tačiau iki tol perskaičiusiam beveik 
visą kaimo mokytojos biblioteką, buvo pats tas.

N. N., sulaukusiam jau ne vieno žilo plauko ir savo 
rankose turėjusiam tūkstančius knygų, toji plonais vir-
šeliais, ant prasto popieriaus pokaryje atspausdinta kny-
ga iki šiol brangesnė už pačią išvaizdžiausią šiuolaikinę. 
Taip, seniai žino, kad jos autorius ne pats iškiliausias tarp 
didžiųjų, tačiau, kartais net pats dėl šito stebisi, „Kūčių 
vakarą“ vėl atsiverčia ir dar sykį nenusivilia, dar kartą pa-
junta kažką tokio, ką žodžiais sunku apsakyti, bet kaip tik 
toje knygoje tokių žodžių nemažai. Taip, pasijunta tarsi 
būtų po ilgesnės pertraukos susitikęs artimą žmogų.

Kūčių ritualas N. N. namuose seniai nusistovėjęs, kaip 
ir dera tokios šventės sulaukus, belieka paklusti tam, kas 
iki menkiausių smulkmenų aišku. Dukra jau senokai toli, 
o tas baisuolis karantinas dar labiau atitolino. Už stalo 
sės dviese. Lyg ir viskas paruošta, jau ir laikrodis rodo lai-
ką, kuris seniai tapęs dar vienu tradicijos atributu. Betgi 
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kas čia? Kas tokiu metu nutarė prisiminti? Dukros šeima 
jau skambino anksčiau.

Ragelį nukėlusi N. N. žmona išgirdo seniai negirdėtą 
balsą. Skambino vyro giminaitė, su kuria nebendrauja 
daug metų. Po to, kai negražiai apkalbėjo – atseit, jos mo-
tinai, atėjusiai pasveikinti jaunųjų antrąją iškilmių dieną, 
vestuvėse nebuvę ką valgyt. N. N., tokias kalbas išgirdęs, 
labai nenustebo – tai šitai giminėlei buvo įaugę į kraują. 
Kaip ir dovanoti tik išmetimui tinkamą daiktą. 

– Atspėk, kas skambina, – N. N. žmona iš pradžių ne-
žinojo, kaip reaguoti į nei šiaip, nei taip prasidėjusį po-
kalbį. Jau ne tas amžius žaisti panašius žaidimus. Po tylos 
ragelyje skambinusioji lyg ir pajuto, kad kažkas ne taip ir 
jau be papildomų klausimų prisistatė. Taip, taip, Izolda. 
Ta pati, kurią užmiršot, kuriai nepaskambinat, pas kurią 
neužsukat.

Deja, skambutis buvo visai ne šventiškas. Iš pradžių 
nustebino užduodama keistoką klausimą: „Kodėl nebu-
vot motinos keturnedėlyje?“ Tik paskui paaiškino, kad 
toks artimųjų susitikimas vyko gal prieš pusmetį, o gal ir 
anksčiau. Ir kad visi labai nusistebėję, jog nėra sūnaus.

Motinos tema – didelis N. N. širdies skausmas. Nema-
žai pastarųjų metų netikros sesers sūnus darė viską, kad 
tik jis su mama nesusitiktų. Ir vilkinį šunį sodyboje įtaisė, 
per kurį niekaip per kiemą iki durų nenueisi, ir susitikus 
grasino: „Dar sykį atvažiuosi, pasigailėsi, kaulų nesurink-
si!“ Vis apgirtusį užtikdavo. Namai keitėsi neatpažįstamai 
ir tik į blogąją pusę. „Pasisaugok tu jo, – prašė motina. – 
Geriau jau telefonu paskambink“. Kol ir su telefonu pra-
sidėjo problemos: tik gerokai vėliau suprato, kad iki tol 
nematytas laidinis aparatas taip gudriai nustatytas, jog 
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nespėtų mama iki jo nueiti. Nebežinodamas, kaip elgtis, 
N. N. nuo gimtųjų namų vis tolo, kol suprato, kad ne jam 
galynėtis su policininko tarnybą pragėrusiu anūkėliu. 

– Jei žinojai apie mirtį, kodėl nepranešei?
– Nepatogu buvo... – neatsakė, o išlemeno.
– Nepatogu? Nepatogu užuojautą pareikšt? O Kūčių 

vakarą patogu?..

Niekada nesapnuodavo motinos, o tąsyk susapnavo 
tokią gražią, linksmą, kokią tik jaunystės nuotraukose 
buvo matęs. Atsibudęs pagalvojo, ką tai galėtų reikšti. 
Pabandė paskambinti, bet niekas neatsakė. O gal nespėjo 
atsakyti, nes telefonas, kaip jau daug sykių anksčiau, po 
minutės išsijungė. Perskambino – vėl tas pats.

O dabar, išgirdęs baisiąją naujieną, suprato, jog taip 
mama su juo atsisveikino. Kodėl linksma? Turbūt todėl, 
kad labai jau nesaldus gyvenimas pastaraisiais metais 
buvo. 

Visko tikėjosi iš seserėno, bet kad šitaip... Juk nieko 
jam iš jo niekada nereikėjo. O jis gal kitaip galvojo? Gal 
manė, kad namais ir žeme reikės pasidalinti? Be reika-
lo. Niekada su mama apie tai nekalbėjo, nebūtų išdrįsęs. 
Būtų kitaip, trūks plyš būtų kažką daręs. Nesyk apgailėjo 
tik dėl galimybės matytis. 

Šneka su Izolda nesirišo, nes buvo aišku, kad tas 
skambutis neatsitiktinis. Įgelti, pažeminti – tos šeimynė-
lės bruožas. Tik, regis, ir jai pačiai pradėjo atrodyti, kad 
persistengė.

– Ne, ne, negalvok, kad specialiai neskambinau. Kad 
Laimis prašė palaukt, kol susitvarkys...

– Ką susitvarkys?
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Nutilo supratusi, kad pasakė per daug. 

N. N., metęs rūkyti, kai gimė duktė, kuriai jau per tris-
dešimt, staiga panoro užrūkyti. Prisiminęs, kad namuose 
seniai tokios pramogos nėra, atsidarė balkono duris. Ži-
burių jūra, švytinti iki pat horizonto, tarsi kažką bandė 
pasakyti, tik N. N. nesuprato jos kalbos. Niekada nebuvo 
pagalvojęs, kad net atsisveikinti su mama neturės galimy-
bės. Reikėjo nenusileisti šitam... šitam... šitam...

„Kodėl? Kodėl? Kodėl Kūčių vakarą?“ – N. N. tarsi 
šviesų languose, tarsi savęs klausė, visai nejusdamas vis 
stiprėjančio šalčio. Grįžti į kambarį ir sėsti už šventinio 
stalo nebebuvo jokio noro. Vieną akimirką net pagalvojo, 
kad jau niekada nelauks Kūčių vakaro, kuris visada būda-
vo toks mielas. Nuo vaikystės, kai dar šalia buvo mama, – 
pats mieliausias.

Netikėtai pagalvojo ir kad Gurauskio knygoje nieko 
panašaus nėra. Ir ačiū Dievui, kad nėra. 

O gyvenimas šiandien padiktavo apsakymą tokiu pat 
pavadinimu. Tokiu pat, bet tūkstantį kartų skaudesnį.

                                                                                 2021 m. birželio 17 d.
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GYVENIMAS PO GYVENIMO

– Žžžžžž... žžžžžž... žžžžžž... – žoliapjovės garsas jau 
nemielas ir pačiam Jeronimui, savaitgaliais ją imančiam 
į rankas, ne tik kaimynystėje gyvenantiems ir su dalgeliu 
tą įkyrią problemą išsprendžiantiems. Tėvukas tokiu pat 
būdu susitvarkydavo su tarp sodo medžių suvešėjusiom 
žolėm, o sūnaus dalgio plakti neišmokė. Be to, dabar vie-
toj obelų, vyšnių, kriaušių medžių jau kelinti metai žalia 
plynaikštė.

Jeronimas šiandien neatpažįstamas. Pats supranta, 
kad taip ilgiau tęstis negali, bet kas ir kaip jo gyvenime 
turėtų pasikeisti, nežino.

Lyg ir ne viskas taip jau blogai – namas miesto centre, 
prie algos pensija pradėjo kapsėti, tačiau vienatvė pras-
čiau už bet ką, kas kažkada buvo nutikę.

Būtų ir kas paprieštarautų – sūnus bent porą kartų per 
mėnesį, kai tik sugrįžta iš komandiruotės, užsuka, kartais 
ir su anūkais už stalo susėda. Bet išsiskyrus vėl nemigo 
naktys ir mintys, kurios lyg kokie baisuoliai šliužai darže, 
neduoda ramybės. Jau seniai miega tik keturias valandas, 
ir tos pačios iš tų, kurias įvardija posakiu, parsivežtu iš 
sovietinės kariuomenės. Taip, taip, užkniso tas budėjimo 
režimas, kad jį kur velniai. 
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Armijoj bent žinojo, ko laukia, ko tikisi. O dabar kas 
ryt, poryt ar po metų pasikeis, jau nežino. 

Tokie gražūs jų namai buvo. Be jo dar brolis ir dvi se-
sės kartu augo. Tokių tėvų, kaip jie, turbūt niekas iš ben-
draamžių neturėjo. Niekada jų namuose nebuvo barnių. 
Jei vaikams kas ne taip, tėvai  pirmieji pastebėdavo, ir vis-
kas išsispręsdavo taip pat netikėtai, kaip ir atsitikdavo.

Bet kad gyvenimas daug sudėtingesnis negu kartais 
priimi jį už gryną pinigą, supranti tik po laiko, jau ne pir-
mą sykį mintyse lyg kokį atradimą pakartoja Jeronimas, 
galų gale įveikęs per savaitę pakilusią žolę ir už sodo vi-
duryje patupdyto staliuko gurkšnodamas kavą. Kuriam 
laikui tarsi atlėgsta nerimas, nepasitenkinimas, tačiau 
labai neilgam. 

Lyg ir viską darė, kaip pridera. Įsimylėjęs vos aštuo-
niolikos, paprašė tėvų palaiminimo. Negalėjo nuspėti, 
kad, kai jau pats bus dviejų vaikų tėvas, sužinos, jog ne-
ištikima jo mieliausioji. Smūgis tiesiai į širdį buvo dvigu-
bas – apie išėjimą pas kitą pasakė kitą dieną po mamos 
laidotuvių. Tik tuomet suprato, kad pažįstamų užuomi-
nos buvo ne iš piršto laužtos. Ir kad tokį gražų namą pa-
statė ne sau, kad netrukus jį teks dalintis. 

Gėrė su tėvu gal dvi savaites. Gėrė ir verkė abu. Ir dėl 
ištikusios nelaimės, ir iš nevilties, ir dėl visko, kas bloga 
nutinka šitame pasaulyje. Kam pirmajam kilo mintis su-
rašyti testamentą, vėliau turbūt patys neatsiminė. Tačiau 
artimieji, nutarę, jog laikas kažką daryti, užsukę į tėvų na-
mus, tarp degtinės butelių rado svetainės grindis nuklo-
tas popieriaus lapais. Kasdien, regis, buvo tobulinamas 
testamento tekstas, o surašius naują, ankstesnis meta-
mas kur papuolė. 
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Kad yra toks testamentas, brolis ir sesės sužinojo jau 
po laiko. Iš pradžių Jeronimas dar vis pakartodavo: „Kaip 
čia reikės atsilygint?“, o paskui užmiršo. Kas testamente 
apie tai buvo užsiminta, niekas ir nesužinojo, nors juo-
draštį, besivoliojantį tarp butelių, ir turėjo progą pakelti. 
Nepakėlė. 

O pinigus, gautus už pusę namo, kurį pardavė buvusio-
ji, Jeronimas nutarė panaudoti bizniui. Niekada neturėjęs 
tam gabumų, pasitikėjo netikėtai veiklai paskatinusia pa-
žįstama. Baigėsi tuo, kad nė metams nepraėjus pinigėliai 
ištirpo. Kol jų buvo, bazėje nupirktas prekes toji geradarė 
perpardavinėjo turguje, vis kartodama, kad nesiseka. O 
paskui netikėtai išnyko. Gal po metų paskambino iš Ai-
rijos, atsiprašinėjo, kvietė atvažiuoti, siūlė aukso kalnus, 
prisiekinėjo amžiną meilę, vis lyg netyčia užsimindama, 
kad Jeronimas galėtų parduoti tėvų namus ir ten poniš-
kai įsikurti. Visa laimė, kad pakako proto nepatikėti nauja 
pasaka...

Tie senstelėję gabaliukai Jeronimo galvoje sukasi visai 
dėl kitos priežasties: ryžosi nutraukti bet kokius santy-
kius su Vyga, su kuria lyg su kokia šlapia virve jau beveik 
dešimt metų negali nei išsiskirti, nei susijungti. Pastara-
sis žodis neatsitiktinis, nes ji jau ir pradeda, ir baigia šne-
ką tik reikalavimu ženytis. „Aš jau buvau vedęs ir antrą 
kartą tikrai to nedarysiu“, – Jeronimo atsakymas ją varo 
iš proto. Po isterijų bent savaitę, kartais ir porą galų gale 
gali atsikvėpti. Pradingusi savo namuose priemiestyje, 
lūkuriuoja, kol jos atsiprašys, gal net su dovana atvažiuos, 
o jau po to būna lyg lapė, tokia neatpažįstama, nors prie 
žaizdos dėk. O iš tikrųjų labai atpažįstama, nes per tiek 
metų jau tiek kartų viskas kartojosi, kad kitaip ir nebūna.



12Leonas  PELECKIS-KAKTAVIČIUS

Kažkada Jeronimas buvo labai stiprių nervų vyras, o 
per Vygą tapo ne tik irzlus, bet kuo toliau, tuo labiau ne-
pasitikintis savimi. Toji be penkių minučių pensininkė su 
juo elgiasi panašiai, kaip įpratusi savivaldybėje, kur užima 
nemenkas pareigas. Jau seniai buvo nutaręs atsisveikinti 
visam, tačiau vis tikėjosi susigrąžinti, ką toji iš tėvų namų 
paslapčiomis yra išnešusi – gražiausias šeimos šventes 
primenantį smetonišką servizą, mamos išsaugotų, jos 
jaunystę primenančių porcelianinių skulptūrėlių rinkinį, 
o svarbiausia – jo aukštojo mokslo diplomą. Dievagojosi, 
kad nieko bendro su tuo neturi, bet, kai Jeronimas porą 
iš tų jam brangių dalykėlių pamatė kambarėlyje, šiaip jau 
visąlaik užrakintame, o tąsyk, matyt, per klaidą atvirame, 
Vyga tiesiog pasiuto: „Tai – mano, mano, mano!..“ Po to 
apie gerą mėnesį nesirodė, o jis jau ir neskambino, ir ne-
važiavo pas ją. Pati atsirado ir, lyg nieko nebūtų įvykę, vėl 
prisiekinėjo karštą meilę.

Kad jų draugystė niekam tikusi, Jeronimą jau ne sykį 
bandė įtikinti pažįstami, kurie šiaip jau matė ar pastebėjo 
tik patį paviršėlį to, su kuo iš pažiūros stipriam vyrui da-
rėsi vis sunkiau susigyventi.

– Kam tau ta sena merga? – išsiruošus į žvejybą, klau-
sė vaikystės draugas, mėgstantis apie viską kalbėti tiesiai 
šviesiai. Ir jis jau kartą ar porą buvo su ja susidūręs ir la-
biausiai pasišlykštėjo moters šykštumu. Vyga, lyg kokia 
anekdotų herojė suvalkietė, apskaičiuodavo kiekvieną 
kapeiką. Ir vis į savo pusę. Iki nepadorumo. O Jeronimui 
nesidrovėdama vis primindavo, ką šis vienų ar kitų šven-
čių proga privalo jai nupirkti. Nupirkdavo, taip augintas 
buvo. O kai ji atsilygindavo visišku niekučiu, nedrįsdavo 
ką nors pasakyti.
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– Jei nebūčiau toks jubiliejinis, gal ir galėčiau rink-
tis... – Jeronimas jau seniai susitaikė su mintimi, kad ki-
taip vargu ar bus. – O ką, seni, geriau išsiskyrusi boba su 
keliais vaikais?

– Neatpažįstu tavęs, – vaikystės draugas, matydamas, 
kad beviltiškas jo pamokslas, tuo jį ir užbaigdavo.

Prieš porą mėnesių šeštadieninių pietų Jeronimas 
pakvietė sūnų ir anūkus. Didelis širdies skausmas jam ir 
marčios, susiradusios naują gerbėją, žingsnis. Visa laimė, 
kad berniukui ir mergaitei jau nebedraudžia pas senelį 
užsukti, kaip buvo dar visai neseniai. Tačiau sūnui nuo 
to nelengviau, vienatvė ir jo kasdienybė. Gerai bent, kad 
darbas toks – vis komandiruotėse. Sugrįžęs mintimis į tą 
dieną, vėl tarsi išgirdo isterišką Vygos balsą. Kad sūnus 
ir ji vienas kitam jaučia priešiškumą, seniai aišku – Vyga 
dažna proga vis papriekaištaudavo dėl jų dažnų susitiki-
mų. O tąsyk tiesiog pasiuto ir net nežinia, kodėl. O paskui 
trenkė durimis ir išlėkė.

Ir prieš sūnų, ir prieš anūkus buvo tokia gėda, kokios 
dar nebuvo pergyvenęs. Koks jis būtų tėvas, jei elgtųsi su 
sūnumi taip, kaip norėtų Vyga? Šeimos šventė virto pra-
garu. Tai jau ne tai, kuo būtų galima kažkiek pateisinti 
dar vieną išsišokimą. Jeronimas nutarė nebeleisti savęs 
žeminti. Ir nuo tos dienos vienas pats vis prisėda sode-
lyje su kavos puodeliu. Ir vis prisimena, prisimena, kaip 
čia gera būdavo, kai dar gyvi buvo tėvai, kai turėjo daug 
gražių svajonių, kai dar nebuvo Vygos įkalbėtas išpjauti 
medžių. Medžių, kurių ne vieną pats su tėvuku ir pasodi-
no. Nejučia nusipurto: negi tikrai nė vienos iš tų senųjų 
svajonių neliko? Kodėl viskas taip susiklostė, kad net ne-
beaišku, dėl ko gyventi? Ką ir kada ne taip padarė?
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– Ar tikrai reikėjo medžius išverst? Toks gražus sodas 
buvo... – anądien atsargiai paklausė sesuo. Atsargiai, nes 
žino, kad Jeronimas kaip ugnis. Nuo tų dienų, kai su Vyga 
skiriasi-taikosi. Ir kuo toliau, tuo toji ugnis kaitresnė, ir 
vis labiau nevaldoma. – Juk buvai žadėjęs viską, kas bran-
giausia, išsaugoti...

Turbūt sesė teisi, tik atgal laiko nebeatsuksi. „Me-
džiams numirus, stebuklų nebūna“, – kažkada rašė šiek 
tiek pažįstamas poetas. Kažkodėl Jeronimui įsiminė tie 
žodžiai. Tik kas buvo užplaukę, kai sode su kirviu ir pjū-
klu darbavosi? Ar jam norėtųsi, kad vis dėlto įvyktų ste-
buklas? Ko gero, taip. Bet kad įvyktų, reikia pasiryžti at-
sodinti sodą. 

„Gal tuomet ir tai, kas dabar atrodo negrįžtamai pra-
rasta, sugrįžtų?“ – buvusio sodo viduryje, tarp nupjau-
tos žolės pats su savimi kalbasi Jeronimas, lyg ir kažkam 
labai rimtam pasiryžęs, tik su savo antruoju „aš“ dar iki 
galo nesusitaikęs.

                                                                  2021 m. birželio 27 d.
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BANDITAI

Benediktas Klajumas jau senjoras, tačiau dar prisidu-
ria prie pensijos, tris dienas per savaitę vienoje kaimy-
ninio miestelio firmoje prižiūrėdamas elektros ūkį. Vėl 
tapo paprastu elektriku, kaip kažkada po profesinės mo-
kyklos baigimo. Su inžinieriaus pareigomis teko atsisvei-
kinti, toks buvo pono, kažkokiu būdu nupirkusio fabriką, 
kuriam Silvestras atidavė tris dešimtmečius, kategoriš-
kas pageidavimas. 

Kai tau šešiasdešimt penkeri, didmiestyje panašaus 
darbo jau negausi. Gerai, kad jaunystės laikų bičiulį nety-
čia pavyko sutikti. „Akropolyje“, kur daugiau – į prekybos 
centrą iš visų aplinkinių rajonų, kas netingi, vis  užsuka, 
ypač savaitgaliais.  

Vakar per vilniškę televiziją pamatyta laida „Vakaras 
su Edita“ vis neduoda ramybės. Joje dalyvavęs muziko-
logas Gerulaitis, prisimindamas sovietmečiu vykusius 
vakarus, į kuriuos lydėjo tuometines meno pasaulio gar-
senybes, pasakė maždaug taip: „Baisu prisimint susitiki-
mus profesinėse mokyklose. Juk žinot, kas ten mokėsi, – 
banditai. Paskutinis laiptelis prieš kalėjimą“. Kažkodėl jo 
nepataisė, nė žodžiu jam nepaprieštaravo nei laidos ve-
dėja, nei kartu dalyvavę svečiai.
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Benediktas pats mokėsi tokioje mokykloje ir turbūt 
turėtų didesnę teisę vertinti nei tas savimi patenkintas 
vargo nematęs inteligentas. Niekada neišdrįstų nė vie-
nam iš buvusių kursiokų ar mokyklos laikų pažįstamų 
prisegti tokios etiketės. Taip, visko būta. Kai tau šešioli-
ka ar septyniolika, pasaulį kur kas dažniau lydi purvinos 
spalvos.

Jei ne tėvo mirtis, ir jis vidurinės nebūtų palikęs. Ne-
mokami pusryčiai ir pietūs buvo labiausiai viliojančios 
laikraštyje perskaityto skelbimo eilutės. Ir nors metais 
vyresnio ir ten jau antrus metus besimokančio pažįsta-
mo žodžiai nieko gero nežadėjo – „Nestok, Beniau. Vėliau 
gailėsies“, – nepaklausė. 

Kad pateko į kitą pasaulį, buvo akivaizdu. Tačiau tikrai 
ne į banditų pasaulį. Daugiau kaip pusė kurso atėjo iš po-
litechnikumo – pasistengė matematikos dėstytojas Jako-
bas, vėliau išdūmęs į Izraelį. Viena ar kita proga kursiokai 
vis prisimindavo tą aikštingą žydelį, kuris savo verdiktą 
palydėdavo garsiuoju: „Sėsk, dū!“ Taip, taip, ne du, o dū. 
Perlaikant egzaminą buvo toks pat negailestingas. Visiška 
priešingybė broliui – fizinės kultūros dėstytojui. 

Ar labai gailisi toje mokykloje prabėgusių trejų metų? 
Tikrai ne. Jų dėka ir duoną anksti pats pradėjo užsidirb-
ti, ir studijoms buvo kur kas geriau pasiruošęs nei buvę 
klasiokai.

Tačiau vis neišeina iš galvos tas Gerulaičio pasaky-
mas. Net balso tembrą, kuriuo jis buvo ištartas, įsidėmė-
jo. O čia dar žmona, kuri taipogi tai girdėjo, nei rimtai, nei 
juokais pasakė: „Visada sau kartojau: „Neduok Dieve, iš-
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tekėt už pėtėušniko*“. Ir ką tu pasakysi, – ištekėjau...“ Kaž-
ką panašaus kartais pasakydavo tuoj po vestuvių, tačiau 
tie žodžiai visada būdavo ištariami juokais, nes jis ir kaip 
darbininkas buvo vertinamas, ir kaip vakarinio fakulteto 
studentas. 

Be to, žmona trejus metus po universiteto profesinė-
je mokykloje mokė lietuvių kalbos. Ir, kaip nekeista, labai 
neblogai sekėsi sutramdyti jai atitekusius ąžuolaičius. 
Tiesa, kai vis dėlto supykdavo, labai originaliai, tik jos pa-
čios sugalvotu būdu nusikeikdavo. „B., n., k.“, – su šypsena 
(būtinai su šypsena) ištardavo. O jiems tik to ir reikėda-
vo: „Nu, nu, nusikeikit, dėstytoja, nusikeikit! Nu, nu, nu!..“ 
Choru prašydavo, degančiom akim, nepiktai provokuoda-
mi. O ji dar kartą pakartodavo: „Ech jūs, b., n., k.“ Ir ką 
jūs pasakysit – problema išsispręsdavo. Pamoką būdavo 
galima tęsti. Tačiau iki šiol negali užmiršti pirmakursių 
akių. Tokių nelaimingų akių dar nebuvo mačiusi. Tik vė-
liau, kai vaikinukai gavo pirmuosius gerus pažymius, kai 
buvo, kad ir avansu, pagirti, kai patys įtikėjo, jog jie nėra 
visiškas niekas, tuščia vieta, kaip pastoviai girdėjo ir mo-
kykloje, ir namuose, tarsi atsitiesė.  

„Ar tikrai mus galima prilyginti banditų kategorijai? Ir 
dar tokių, kuriems tai jau paskutinė stotelė prieš kalėji-
mą? – Benediktas jautėsi kaip niekada įžeistas, pažemin-
tas. – Gal tokie, kaip Gerulaitis, sprendžia ir apskritai, ko 
vertas darbininko vardas?“ Nors Benediktas seniai dip-
lomuotas inžinierius ir tik dabar, po daugelio metų, vėl 
paprastas darbininkas, jam ne tas pats, kodėl šiais laikais 
požiūris į paprastą žmogų pasikeitė iš esmės. Jau tris-

* PTU – profesinės technikos mokyklos pavadinimo santrumpa (rus.).
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dešimt metų jokiame laikraštyje nepamatysi darbinin-
ko portreto ar bent nedidelio pasakojimo apie dėmesio 
vertą auksarankį. Gal tas žodis, atklydęs iš jau primirštų 
laikų, ir ne visai tikslus, bet juk niekas neužginčys, kad 
dar ne robotai atlieka daugybę darbų, be kurių viskas 
sustotų. Kažkada pažįstamo žurnalisto klausė, kodėl pir-
muose laikraščių puslapiuose tik žudikų, pasižymėjusių 
vagių, įvairaus plauko aferistų ir iškrypėlių nuotraukos 
su plačiais aprašymais kituose puslapiuose. „Todėl, kad 
skaitytojams tai patinka. Todėl, kad tokių naujienų visi 
ieško“, – maždaug taip jam atsakė. „Manęs niekas neklau-
sė, ar tikrai šito trokštu. Negirdėjau, kad ir kurį nors pa-
žįstamą kas būtų klausęs“, – paprieštaravo Benediktas.  

– Ar tikrai mes buvome banditai? – tokį nepatogų 
klausimą pirmajam uždavė buvusiam bendramoksliui, 
jau daug metų gimnazijai vadovaujančiam Rimantui.

– Nnnesupratau klausimo, Beniau... – kurį laiką paty-
lėjęs atsakė seniai girdėtas bičiulis.

Dar nejaukiau jautėsi tą patį klausimą užduodamas 
Apygardos teismo teisėjui Boleslovui.

– Kas atsitiko, Beniau? – ne juokais susirūpino už-
klaustasis. Tik išgirdęs, kokia intencija tokia apklausa, 
pratrūko tik jam būdingu juoku, kuris iš visų kursiokų 
išskirdavo. 

Panašiai sureagavo ir advokatu vis dar dirbantis Jo-
nas. Na, o aukštųjų mokslų nebaigę, vis dar pagal specia-
lybę dirbantys Antanas ir Ignas nepasiuntė toli, toli tik 
todėl, kad Benediktas pasiskubino paaiškinti, kas ir kaip. 

                                                                    2021 m. liepos 10-24 d.
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PARTINIS BILIETAS

Gyvenusieji sovietmečiu, o Feliksui Poviliūnui tai 
buvo jaunystės metai, gerai pamena, ką reiškė turėti par-
tinį bilietą ir jo netekti. Dabar, kai partijų kaip kojinių, o 
ir niekas per daug nedraudžia, ypač artėjant rinkimams, 
pereiti į kitą, tau galinčią atnešti daugiau naudos, visai 
kita situacija.

Ne, jis pats nepriklausė komunistų partijai. Tokiems 
partinis bilietas buvo neprieinamas jau vien todėl, kad 
gimė ten, kur išvežė tėvus. O ir niekada nesiekė tokios 
šventvagiškos laimės. Tačiau dar gyvenant Sibire pažino-
jo žmogų, kurį išmetė iš partijos. Pažinojo – ne visai tas 
žodis, tiesiog jis gyveno netoliese ir kurį laiką vadovavo 
tenykščiam  sovchozui*. Visokių kalbų buvo, kodėl, tačiau 
tėvai jam, dar paaugliui, uždavus tiesų klausimą, pasi-
stengdavo kuo greičiau nusukti kalbą į šoną. Po to šitas 
nelaimėlis tapo vienu iš jų – paprastu darbininku. Tačiau 
niekada niekas nesijuokė, kad mokslinis agronomas tapo 
juodadarbiu. Gerokai vėliau kaimynus atsitiktinai išgirdo 
kalbant apie buvusį direktorių, kaip apie labai teisingą 

* Tarybiniam ūkiui (rus.).
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žmogų, kurį partija už tą jo savybę dar ir pasodinti no-
rėjo, tačiau nepakako įrodymų – neatsirado parsidavėlių.

Kuo čia dėta toji senutėlė istorija? 
– Ar žinai, kur sovietmečiu dirbo tavo buhalterė? – 

keisto skambučio vakar sulaukė. Neprisistačiusi moteris 
dar pasakė, kad Audronė ne tik turėjo partinį bilietą, bet 
ir buvo baigusi aukštąją partinę mokyklą.

– Na ir kas? – jau ruošėsi paklausti anoniminės pašne-
kovės, bet toji padėjo ragelį.

Iš tikrųjų Feliksui tai nebuvo jokia naujiena: priim-
damas į darbą Audronę, žinojo, kad toji, prieš baigda-
ma buhalterių kursus, dirbo raudonuosiuose rūmuose, ir 
ne bet kuo, o skyriaus vedėja. Atėjus naujiems laikams, 
nepolitikavo, per darbo jų įstaigoje metus niekada nesu-
teikė progos kuo nors įtarti buvusią partinio bilieto savi-
ninkę. Savo darbą atlieka be priekaištų. Iš kontoros išeina 
paskutinė, matyt, todėl, kad nėra kur skubėti – siekdama 
karjeros, šeimos nesukūrė, o dabar, regis, jau per vėlu to-
kioms permainoms.  

Kartą Audronė yra prasitarusi, jog gailisi, kad atsisa-
kė statybų inžinierės karjeros – ir sekėsi po politechni-
kos instituto baigimo, ir darbas buvo prie širdies, ne kas 
kitas, o pats velnias padėjo tam, kuris jai, daugiavaikėje 
šeimoje be tėvo užaugusiai, įkyriai siūlė stoti  į partiją, o 
paskui dar ir naujoms studijoms ryžtis. 

Tiesa, pastaruoju metu kažkas su buhaltere ne taip. 
Antrą, o gal trečią sykį atėjo į darbą užtinusiom akim. O ir 
keletą skaičių teko pataisyti, ko anksčiau nėra pasitaikę. 

– Kas atsitiko, Audrone? Tu ir vėl kaip nesava...
– Nnieko... Viskas gerai... – iš moters nusiteikimo buvo 

aišku, kad tikrai nėra gerai.
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– Kai norėsi pasikalbėt, ateik, – išskubančiai pro kabi-
neto duris dar spėjo pasakyti Poviliūnas.

Neatėjo. Baigiantis darbo savaitei, pats Poviliūnas už-
suko į buhalteriją. Kolegių jau nebuvo, gera proga atvires-
nei šnekai.

Atsisėdęs prieš Audronę, Feliksas netikėtai sau pa-
čiam prisiminė trijų dešimtmečių senumo situaciją. Tuo-
met jis buvo pakviestas pokalbiui pas pramonės skyriaus 
vedėją – mirus įmonės, kurioje dirbo, vyriausiajam inži-
nieriui, tapo vienu iš kandidatų į šį postą. Klausydamasis 
vedėjos maždaug įsivaizdavo to vizito pabaigą ir nesukly-
do:

– Yra nuomonė, kad jūs galėtumėte užimti tas parei-
gas. Tačiau prieš tai turėtumėte pasiprašyti į partiją.

Feliksas nesutriko, nes tokiam „netikėtumui“ buvo pa-
siruošęs:

– Tremtinio vaikas aš. Kiek žinau, tokių į partiją ne-
priima...

Nesutriko ir vedėja. Buvo akivaizdu, kad jai tai jokia 
naujiena:

– Mes žinom.
– Ar aš galiu pagalvot? – neskubėjo su atsakymu Po-

viliūnas.
– Žinoma. Tačiau neilgai, – pasakė gerokai nustebusi 

pramonės skyriaus vedėja.
Daugiau į raudonuosius rūmus Feliksas Poviliūnas ne-

atėjo. O ir jo neieškojo. Vyriausiuoju patvirtino kitą kan-
didatą. Prašovė tvirtintojai pro šalį –  susikūrus sąjūdžiui, 
pats pirmasis iš įmonės komunistų parašė pareiškimą – 
dabar, kai suteikta teisė apsispręsti, renkuosi nepartinį ke-
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lią. Ir nunešė į partijos komitetą, gerokai pašiurpindamas 
tą pareiškimą priėmusią moteriškę.

– Ar pamenat mudviejų pokalbį komitete? – visai ne-
tyčia išsprūdo Feliksui, tą pat akimirką pasigailėjusiam 
savo žodžių. Juk ne dėl šito jis užsuko į buhalteriją. O ir 
vargu ar eilinio inžinieriuko vizitas galėjo kažkuo išsi-
skirti, kad net po trijų dešimtmečių jį prisimintų.

– Taip, prisimenu... – netikėtas buvo atsakymas. – To-
dėl ir bijojau, kad nepriimsit...

Regis, nei vienas, nei kitas nebuvo pasiruošę tokiam 
netikėtumui. Tačiau Poviliūnas niekada dėl ankstesnės 
Audronės tarnystės nėra pareiškęs kokių nors pretenzi-
jų, todėl ir dabar nebuvo linkęs ne visai maloniems pri-
siminimams. Jam tiesiog buvo svarbu išsiaiškinti, kokios 
problemos šiaip jau nepriekaištingai darbuotojai neduo-
da ramybės. Kad jos yra, buvo akivaizdu.

– Gal galiu kuo padėt?
– Deja, ne... – atsakė Audronė, užsiplieksdama iki rau-

donumo. 
– Taip nebūna, – Poviliūnas bandė nuteikti atvirumui.
Kurį laiką patylėjusi, mikčiodama buhalterė paaiški-

no, kad tai susiję su artimaisiais. Kol dirbo partijos ko-
mitete, ne vienam giminaičiui padėjo ir geresnę tarnybą 
gauti, ir buto sąlygas pagerinti, net prestižines studijas 
pradėti. Liežuvius pasmailinę ko tik nepageidavo. O kai 
atėjo nauji laikai, tie patys, kuriuos, atrodė, tik prie šir-
dies dėk, tapo neatpažįstami. Dabar jau ne visi ir į savo 
namus įsileidžia, gatvėje susitikti gėdijasi. Be to, tapo di-
deliais tėvynės patriotais. O anądien jau net partine k... 
išvadino. Ne bet kas – tas, kuriam bene daugiausiai buvo 
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padėjusi. Tokiom sąlygom ir  vienišystė tapo nepakelia-
ma, ir rytojus nelaukiamas. 

Poviliūnas – ne psichologas, tačiau, patekęs į keblią 
situaciją, visada prisimena daug iškentėjusio tėvo pa-
mokymą: „Kiekvienam žmogui dovanota viltis“. Ar Aud-
ronei, kuri per netrumpą gyvenimą taip ir nepažino savo 
artimiausių žmonių, yra galimybė kažką pakeisti? Sunku 
pasakyt. Ko gero, ne. Tačiau Audronė turbūt ne kartą yra 
girdėjusi ir išminčių sentenciją: stiprus – atleidžia. Tik ko 
vertas atleidimas, jei nežinai, ko gali sulaukti rytoj? 

Feliksas bando kažką panašaus kalbėti, tačiau nėra 
įsitikinęs, ar tie jo žodžiai nors kažkiek reikalingi – Au-
dronė sėdi nuleidusi galvą ir tyli. Galų gale jai pačiai tai ne 
kokia nors naujiena.  

Vieną akimirką Feliksui pasivaidena, jog tarp popie-
riais apkrauto stalo guli ne buhalterinė brošiūra raudonu 
viršeliu, o partinis bilietas, kokį kažkada yra matęs pas 
kolegą, tapusį vyriausiuoju inžinieriumi. Poviliūnas nuty-
la viduryje sakinio, pats savęs išsigandęs, tačiau tuoj pat 
supranta, jog tas jo pagalvojimas nieko nevertas. O ir ne 
jam čia ką nors pakeisti.

– Ačiū, direktoriau, – buhalterė sugrąžina Poviliūną į 
žemę.

– Už ką?
– Seniai niekas su manimi taip nekalbėjo. 
Feliksas jau ruošėsi dar sykį pakartoti tėvo mėgtą po-

sakį, bet netikėtai apsigalvojo. 
– Viskas bus gerai, Audrone. Tu juk stipri? – pasakė ir 

neatsisveikinęs išėjo.

                                                       2021 m. liepos 31- rugpjūčio 3 d.
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PAKALNĖ

Tautvydas Giedra kaip nesavas. Lyg ir nebūtų dėl ko 
labai pergyventi. Kai mintyse bando save įtikinti, kad vis-
kas gerai, kaip koks prakeikimas į galvą sugrįžta Nidoje 
pažįstamo poeto žmonos pasakyti žodžiai: „Mes jau ne-
turim ateities“. Ji dar ne tokia sena, kad būtų laikas save 
nurašyti į nuostolius, bet toks nusiteikimas ir šalia esan-
tiems įkrito į širdį.

Kokio darbo besiimtų, viskas tarsi krinta iš rankų. Gal-
voje –  tikras bičių spiečius, labiau panašus į širšių kulę. 
Teko vaikystėje su tokia, klėties pastogėje įsikūrusia, ga-
lynėtis. Apsisiautęs balta paklode tikėjosi padaryti gerą 
darbą. Gerai, kad liko gyvas. Tačiau net kelias dienas na-
miškiai nežinojo, kaip patekti į trobą ar kaip iš jos išeiti.

Vis dažniau Tautvydui atrodo tarsi viskas, ko imasi, 
veda į pakalnę. Maždaug įsivaizduoja, kas tokio kelio pa-
baigoje, ir tai dar labiau sujaukia galvoje įsikūrusį širšyną.

– Apie ką taip mąstai? – studentiškais metais net prie 
alaus bokalo galėjai sulaukti klausimo, kuris daugeliui 
užsibaigdavo vienodu ar panašiu atsakymu: – Apie gyve-
nimo prasmę. 

Tas grynas ekspromtas tuo ir baigdavosi, iš tikrųjų 
giliau nesusimąstant. Atsakant kolegai kuo šauniau. Jau-
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nystė yra jaunystė. Jei dabar kas nors ko nors panašaus 
paklaustų, o, kokiems netikėtiems apmąstymams tai nu-
teiktų. „Ar tikrai?“

Kiek daug brangių žmonių jau iškeliavo anapilin. Re-
gis, netoli ta diena, kai ir jis pasijus panašiai, kaip kažkada 
beveik šimto sulaukęs tėvas, kuriam baisiausia būdavo, 
išėjus į gatvę, nesutikti nė vieno pažįstamo. Tautvydas ge-
rai pamena ir tuos laikus, kai išėjusį pasivaikščioti tėvuką 
sveikindavo kas antras sutiktasis. O paskui ir jo buvę mo-
kiniai paseno ir išmirė. 

Radijas ir televizija dar labiau viską sujaukia. Praneši-
mai apie moteriausybės priimtus sprendimus – kaip peilis 
į širdį. „Kas juos, tokius, išrinko?“ – tyliai sau kartoja Tau-
tvydas. Ir paskutiniam durniui turėtų būti aišku, kad, jei 
nepasiskiepiję bus įleidžiami tik į mažas parduotuvėles, 
sergančių ir mirčių tik padaugės. Jose net dezinfekcinis 
skystis nežinia kur laikomas, jei išvis laikomas, pats aną-
dien turėjo progos įsitikinti. O ir darbuotojų vos vienas 
ar du, nes jų darbdaviai moka centus. Atvirkščiai turėtų 
būti – didžiuosiuose prekybos centruose yra viskas, ko 
reikia tikrai apsaugai nuo koronos. 

Kartais įsivaizduoja save dviračiu besileidžiantį nuo 
Nidos švyturio. Taip, kaip anądien matė vieną jauną žmo-
gų. Greitis buvo toks, kokį sunku ir apsakyti. Buvo aki-
vaizdu, kad tuoj, tuoj atsitiks kažkas baisaus. Maždaug 
taip ir įvyko šalia posūkio į dešinę. Jau kaip ir nevaldomas 
dviratis trenkėsi į automobilį, tarsi cirko arenoje porą 
kartų apsisuko ore ir su dideliu trenksmu žnektelėjo ant 
asfalto. Visa laimė, kad pakeliui nepasitaikė praeivių. Na 
ir, žinoma, tai buvo laimės kūdikio viražas – dviratinin-
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kas atsikėlė anksčiau nei atvažiavo greitoji. Sunku buvo 
ir patikėti.

Toji pakalnė dar ir prisisapnavo. Sapne ne kas kitas, o 
jis, Tautvydas, buvo už dviračio vairo. O finalas nesisky-
rė nuo neseniai  matyto. Žmona klausė: „Į kokią siaubo 
istoriją buvai patekęs? Per sapną taip šaukei, jog turbūt 
kaimynai girdėjo“.

Ir vakarykštis atsitikimas niekaip neišeina iš galvos. 
Lyg ir gėda prisiminus, koks jis vis dėlto nestiprus, gal net 
ne vyriškas ar netgi bailys.

– Apie ką taip mąstai? – pėsčiųjų bulvare prisėdus ant 
suoliuko, berods, jau ne pirmą kartą klausia seniai maty-
tas buvęs bendradarbis. Tautvydas pasijunta tarsi tik ką 
prabudęs, o tas klausimas kažką labai artimo primena. 
Na taip – jaunystės metus, kai dar viskas buvo prieš akis, 
kai visos žvaigždės atrodė ranka pasiekiamos, o žmonės 
tik geri ir laimingi. 

– Et... – nei šį, nei tą ištaria, tuoj pat pasigailėdamas. 
Niekada nebuvo įpratęs kitiems, net artimiausiems paro-
dyti, kad kažkas negerai, kad turi neišsprendžiamų pro-
blemų. – Saulė žeme ritinėjasi, ne dyvai ir prisnūsti, – pa-
sitaiso. Nenusiteikęs ir šįkart dalintis savo galvos širšynu. 
Pakankamai pamokų turėjo sovietmečiu, žino, kuo užsi-
baigia atvirumai. 

Žinoma, galėtų tai, ką galvoja, ir garsiai ištarti, betgi 
niekas nuo šito nepasikeis. Buvęs kolega tikriausiai pa-
našiai kaip jis vertina kasdienybę, bet taipogi tik mintyse, 
nors už tiesą jau seniai neteisia.  Bent jau taip tvirtina val-
džiažmogiai. Tačiau gyvenime visko pasitaiko. Jau ne nau-
jiena, jog nėra šansų laimėti, jei buvęs kolchozo pirminin-
kas, užgrobęs tūkstančius hektarų, dar ir tavo ne vietoje 
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atsidūrusią sodybą iš keturių pusių aparia, priversdamas 
su ja atsisveikinti. Arba – jei koks dorai pasirašyti nemo-
kantis naujasis fabrikantas, buvęs reketininkas  iš darbo 
iškrapšto. Už tiesmukiškumą, už tai, kad ne veidmainis, 
kad nežinai tikrosios vietos po saule. Kad savo kailiu pa-
justum atsidūrusio pakalnėje spyglius. 

Šiandien – lygiai metai, kai nusišovė geras pažįsta-
mas. Su pistoletu, kurį kažkada buvo gavęs kaip apsau-
gą nuo reketininkų.  Paskutiniu mohikanu vadintas, jau į 
pensiją išėjęs prieš šimtmetį įkurtos ir jo pastangų dėka 
atkurtos įmonės vadovas, iš visos širdies, o ne dėl kokių 
nors kitų priežasčių rėmęs kultūros žmones. Dabar tokių 
beveik nebėra, o netrukus ir visai nebebus. „Kodėl? Kodėl 
toks, atrodė, stiprus žmogus, visada visur pirmas, visada 
pasiruošęs padėti, atjausti,  daug kalbėjęs apie ateitį, pa-
sidavė?“ – leisdamasis žemyn nuo kapinių kalnelio, gal-
voja Tautvydas. 

Kelias iš kapinių – į pakalnę. Norom nenorom žingsnis 
žemyn vis spartesnis. Tačiau Tautvydui pradeda atrodyti, 
jog tas kelias be pabaigos. 

                                                                 2021 m. rugpjūčio 9-11 d.
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VIRUSAS

Tuoj bus dveji metai, kai dienos žinios prasideda in-
formacija apie užsikrėtusius ir mirusius. Kažkada daug 
žadėjęs poetas, o tapęs nei šiuo, nei tuo – gaisrinės šo-
feriu, prie tokių naujienų jau kaip ir įpratęs, jos senokai 
nei labai jaudina, nei nuliūdina. Tačiau tai, kas dedasi šią 
savaitę, svarbu ir jo šeimai.

– Neturintiems Galimybių paso, patekus į ligoninę, 
teks atverti piniginę, – taip maždaug pasakė premjerė, 
net gąsdinančius skaičius paminėdama.

Nei Teodoras, nei Alvyra tokio, atsiprašant, dokumen-
to neturi. Dar visai neseniai Teodoras juokaudamas jį 
vadino Arklio pasu. Regis, darosi visai nejuokinga – prie 
valdžios širdies nors krašteliu prisiliesti nepavyko net 
mitinguotojams. Atvirkščiai – jau keliamos bylos, yra su-
laikytų. Bus, ko gero, panašiai kaip prieš dvylika metų. 

– Pasiskiepyk, ir nebus problemų, – pataria kaimynas. 
Nors ir beveik žinodamas atsakymą, vakar Teodoras 

vis dėlto pabandė paskambinti į poliklinikos skiepų kabi-
netą. Bandė aiškintis, ar jo brangiausiajai labai pavojinga 
būtų pasiskiepyti – kai gulėjo kardiologiniame, ilgą sąrašą 
su vaistų pavadinimais parsivežė, – kam yra alergiška, ir 
ko turėtų vengti. Ar atsakytų kas nors, jei įvyktų alerginis 
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šokas, kokį jau yra turėjusi ir kuriam atsitikus tik stebu-
klas išgelbėjo? „Ne“, – jam atsakė. Tačiau patarė skiepytis 
Arenoje, nes ten būtų kas padeda blogiausiu atveju. „Na, 
ne pačiu blogiausiu, – pasitaisė. – Tačiau ten yra speciali 
brigada. Namuose skiepytis nerekomenduojame...“ 

Namuose būtų patogiausia, nes po to, kai prieš metus 
traumatologiniame padarė menisko šalinimo operaciją, 
vaikščioja tik įsikibdama į sienas. Prakeikia tą dieną, kai 
ryžosi tokiai operacijai, nes iki jos beveik visai normaliai 
stovėjo ant kojų. O dabar lydi pastovus skausmas, ypač 
bandant eiti. Be nuskausminamųjų neįmanoma kentėti. 
Nuo jų ir  širdelė pradėjo streikuoti. 

– Keisk sąnarį, – netikėtas buvo daktaro patarimas, 
kai, pasibaigus visiems terminams, po kurių turėjo at-
sistoti ant kojų, vėl kreipėsi. Nors iki operacijos tokios 
problemos nebuvo. Įdomiausia, kad traumatologas, sto-
vėdamas prie kabineto lango, už kokių poros metrų, nė 
nesiteikė prieiti ir žvilgterti į tik ką slaugytojos nuo siūlų 
išlaisvintą sąnarį. Nepažiūrėjo ir į Alvyros iniciatyva poli-
klinikoje padarytus ultragarsinio tyrimo rezultatus. Kaip 
vėliau pajuokavo sutiktas pažįstamas, sovietmečiu moks-
lus baigusiam tokios nuotraukos, ko gero, tamsus miškas.

– Kiek laiko truko toji operacija? – kažkodėl pasiteira-
vo neseniai studijas baigęs traumatologas, į kurį privačiai 
kreipėsi pagalbos.

– Penkiolika minučių.
– Nieko sau, – pakraipė galvą jaunasis daktaras. – To-

kia operacija trunka apie porą valandų.
Ką vis dėlto darė per tas penkiolika minučių ligoninės 

traumatologų vadas? Ir dar ne už dyka. 
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Alvyros neapsakomo skausmo pilnose akyse vis daž-
niau pasirodo ašaros. O anądien pirmą kartą drebančiu 
balsu ištarė:

– Jei turėtume pistoletą, tikrai nusišaučiau. Atleisk, 
Teo...

Jų namuose net nebeaišku, kas baisiau – pasaulį už-
puolęs virusas ar nežinia, kada Alvyra vėl galės atsistoti 
ant kojų, jei išvis galės. Mėnesį užtrukusios privačios pro-
cedūros labai mokslišku pavadinimu – autologinių imu-
ninių baltymų terapija, kainavusi visą tūkstantuką, taipo-
gi nieko gero nedavė. Kas nuo medikų bejėgystės viruso 
išgydys?

Šiandien visos kalbos sukasi tik apie vakarykštę die-
ną. O per radiją-televiziją ir vieninteliame prenumeruo-
jamame laikraštyje – tos dienos dramaturgija. „Riaušės 
prie Seimo – lyg pagal valdžios užsakymą“, „Provokatoriai 
ne šiaip sau pasirodė“, „Žmonės taip lengvai nepasiduos“, 
„Valdžios jėga prieš savus žmones pradžiugino Lukašen-
ką“, „Ką bus galima veikti be Galimybių paso?“, – net per-
skaičius antraštes baugu darosi. O kaip reaguoti užtikus 
juodu ant balto užrašytą mintį: „Dar nebuvo laisvoje Lie-
tuvoje tokios situacijos, kai žmonėms draudžiama laisvai 
kvėpuoti“? Ir nenorėdamas pradėsi galvoti, kad nebeaiš-
ku ką galvot.

Alvyrai beveik metus, prasidėjus karantinui, prisiėjo 
prašinėti, kad kažkas iš daktarų žvilgtertų į jos vargšę 
koją. O kas gavosi? Kai per ašaras atsidūrė traumatologo 
kabinete, o paskui ligoninės palatoje, viskas baigėsi nie-
kuo. Dabar kažką atiduotų, kad tas vėdarų kriaučius keis-
ta pavarde nebūtų lindęs prie jos vargšo sąnario. Bjau-
riausia, kad niekas už tai neatsakingas. Neduok Dieve, 
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neištversi, pasiskųsi, – kitą sykį jau ne invalide padarys, 
o papjaus.

„Koks virusas baisesnis? – galvoja Teodoras. – Tas, ku-
ris užplūdo iš Kinijos, ar tas, kuris apsigyveno šiuolaiki-
nių daktarų, politikų ir valdininkų smegeninėse, kurioms 
labiausiai rūpi tik savo gerovė?“ O, kad iš tikrųjų būtų ša-
lia nors vienas toks gydytojas, kaip  Martinas Gruberis, 
apie kurį vokiečiai sukūrė televizijos serialą „Kalnų dak-
taras“ ir kurį dabar kasdien rodo per LTV. Deja, nei tokio, 
nei Čechovo laikų daktaro Teodorui su Alvyra nepavyko 
sutikti ir jau net neabejoja, kad nepavyks.

Kai nesiseka, tai nesiseka. Vakar jau buvo išsigandęs, 
kad ir kompiuterį užvaldė virusas. Kokia velniava būtų 
laukusi, Teodoras žino, nes kažkada tai jau patyrė. Tiesa, 
šįsyk labai jau keistai viskas prasidėjo. Atsidarius naują 
failą, nei iš šio, nei iš to pirmųjų parašytų sakinių šone 
atsirado didokas taškas, kažkuo primenantis žvaigždutę. 
Tas taškas nedingo ir atsidarius kitą failą. Jis įsikūrė toje 
pat vietoje. Beveik buvo akivaizdu, kad tikrai nėra ko per-
gyventi, didelio čia daikto – taškas, panašus į žvaigždutę... 
Na taip, šiek tiek erzina, bet ką padarysi. „Matyt, kažką 
per klaidą spustelėjau“, – nutarė Teodoras. O perjungęs 
kompą suprato, kur gali nuvesti įkyri mintis apie virusą. 
Pasirodo, ant ekrano kažkokiu būdu buvo laikinai apsigy-
venęs miniatiūrinis voriukas. Kai jis pajudėjo, ir paaiškė-
jo išgąsčio priežastis. Seniai taip skaniai nesijuokė.

Deja, tai, ką gali atnešti dabartį valdantys virusai, visai 
nejuokinga. Net jam, gaisrinės šoferiui, pripratusiam prie 
netikėtumų ir mačiusiam šilto ir šalto.

                                                              2021 m. rugpjūčio 12-13 d.
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KAIP GREITAI VISKAS PRAĖJO

Vincentas seniai jau ir ne romantikas, ir netikintis.
– Kaip greitai viskas praėjo... Kaip greitai viskas... – 

pajutęs, kad kalbasi pats su savimi, Vincentas apsižvalgė. 
Įsitikinęs, kad nėra ko baimintis, dar sykį pakartojo: – 
Kaip greitai viskas praėjo...

Iš kur visa tai? Kokia velniava be atsiklausimo lenda į 
galvą? Na taip, kažkada, labai seniai, kai dar buvo jaunas 
ir kvailas, tuos pačius žodžius pusbalsiu pasakė viena jo 
būsimo straipsnio herojė. Tuomet jie nepasirodė nei la-
bai svarbūs, nei prasmingi, o ir gal ne visai vietoje, nes jis, 
redakcijos praktikantas, savo korespondencijoje  jų net 
nepanaudojo. Bet kodėl vis dėlto taip įsiminė, kad pats, 
praėjus beveik pusei amžiaus, savo balsu pakartojo?

Jau ne šiandien pajuto, kad pavydi net vaikiščiams, 
kuriuos mato per savo langą žaidžiančius mokyklos sta-
dione. Ką jau bekalbėti apie į automobilį lipančią jauną 
porą arba apie gatve praeinančią merginą – apie tokias 
jo jaunystėje sakydavo: „Nie idiot, a pišiet*“. Labai tikslus 
kalambūras, kurio šiais laikais turbūt jau niekas nežino.

* Ne eina, o rašo (rus.).
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Regis, visai blogai. Baigia suvaikėti. Kiekvienas pagal-
vojimas dar labiau viską sujaukia – akivaizdu, jog iš tikrų-
jų nieko naujo, o visų pirma nieko gero iš sumauto gyve-
nimo negalima tikėtis. Turbūt tikrai Dievas yra ir dabar 
baudžia, kad buvo tapęs Ateizmo muziejaus darbuotoju. 
Nelabai ir turėjo iš ko rinktis: kai išgrūdo iš redakcijos, 
pažįstamas įkalbėjo, kad gali rekomenduoti. Įsidarbinęs 
neilgai džiaugėsi – netruko pajusti, kad žmonės, sužinoję, 
ką jis veikia, pasistengia arba kuo greičiau atsisveikinti, 
arba iš anksto pereina į kitą gatvės pusę. O labiausiai pa-
žemintas pasijuto, kai, atėjęs į darbą, prie bažnyčios durų 
pamatė prikrautą solidžią krūvelę, ir direktorius ne bet 
kam, o jam, naujokui, liepė su ja susitvarkyti. Ir tai pasto-
viai kartojosi.

Direktorius, regis, jokių kompleksų neturėjo – visada 
su šypsena, pilnas netikėčiausių idėjų, tinkančių labiau 
velniui, nei žmogui. Ir jo akys buvo kažkokios keistos, 
tarsi įsodintos į jau egzistuojantį kūną, vis lakstančios 
į šonus. Visi muziejaus darbuotojai buvo įpratinti prie 
keistos tvarkos – kiekvienas iš jų privalėjo atsiminti, jog 
kasdien tą pačią valandą direktorius eina gerti kavos pas 
patį Petrą Petrovičių, o susitikus su išeinančiu, garsiai pa-
sidžiaugti tokia galimybe. Juk ne pas bet ką, o pas Pirmą-
jį eina. Su retom išimtim – kai draugas Griškevičius kur 
nors išvykdavo ar  posėdžiaudavo, apie tai per sekretorę 
būdavo iš anksto pranešama. Ir tokia naujiena buvo pri-
valu pasidalinti su visu kolektyvu.

Kartais pagalvodavo, kodėl vis dėlto dalį įdomiausių 
eksponatų, kuriuos jis ir kolegos parveždavo iš taip vadi-
namų ekspedicijų, direktorius į savo namus išbogindavo. 
Kartą yra juose buvęs ir vos garsiai nenusistebėjo, kad 
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rūpintojėlių kolekcija ir senutėliai kryžiai kur kas vertin-
gesni nei muziejuje. Iki šiol gailisi, kam pasidavė direk-
toriaus įkalbinėjimui atiduoti jam Motiejaus Valančiaus 
autografą, kurį per vasaros atostogas buvo gavęs dovanų 
iš pažįstamo klebono. Jis taipogi nugulė direktoriaus as-
meniniame archyve.

O kai viskas virto aukštyn kojomis, nepražuvo direkto-
rius. Ne taip, kaip daugelis buvusių darbuotojų. Jis ne tik 
atsidūrė tarp aktyviausių sąjūdiečių, bet dar ir tapo žur-
nalo, kuris okupacijos metais buvo leidžiamas užjūryje, 
redaktoriumi. Kaip ir kas jam tokią teisę suteikė, visokių 
kalbų buvo. O įdomiausia naujiena buvo, kai Prezidentas 
Brazauskas jam, į Prezidentūrą atėjusiam su Lietuvos ka-
rininko uniforma, įteikė Gedimino ordiną. Ne vienas, tai 
matęs per televizorių, pagalvojo: „Kaip kagėbistui skirtos 
žvaigždutės sulietuvėjo?“

– Kaip greitai viskas praėjo... – vėl panosėje murma 
Vincentas. Ir Brazausko nebėra, ir Ateizmo muziejaus ne-
bėra, ir visoms valdžioms įtikusio direktoriaus nebėra. 
Tik jo sūnaus gaila – ko gero, Dievulis už tėvo negerus 
darbus nubaudė: rado jį su žmona po vaišių nuo dūmų 
užtroškusius. Buvo neblogas dailininkas, tačiau per daž-
nai užbaliavodavo. Buvęs universiteto dėstytojas pasta-
ruoju metu prisistatydavo savotiškai: „Biržietis“. Ne, ne, 
su Biržais nieko bendro, tik su Darbo birža. 

Ir Vincentui toji daug liūdnų akimirkų suteikusi įstai-
ga pažįstama. Nieko gero ji jam, nemažai metų bedievys-
tę propagavusiam, nepasiūlė. Gal dėl to, o gal ir ne taip 
nieko doro ir nepavyko nuveikti. Prie partijų nesiglaudė, 
gerų dėdžių giminėje neturėjo. Atėjus senatvei, nėra kuo 
pasidžiaugti. O ir nebūtų su kuo džiaugtis. Dabar supran-
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ta, kad labiausiai pats dėl visko kaltas. Nebūtų šeimą į pa-
leistuvę iškeitęs, nuo kurios paskui pats kaip nuo maro 
bėgo, būtų kas kita. 

Ir į bažnyčią kol kas neišdrįso nueiti. Jei pasiryžtų at-
likti išpažintį, net nežinotų nuo ko pradėti ir kuo užbaigti. 
O ir ką tai pakeistų?

Niekaip neišeina iš galvos susitikimas su sūnumi. Vi-
sai atsitiktinai, grynai vyriškoje kompanijoje. Baisiausia, 
kad neišdrįso pasakyti, jog šalia seniai nematytas sūnus, 
o šis, neabejotinai jį pažinęs, pakėlęs taurelę,  keistu bal-
su pasakė: „Į jūsų sveikatą, Vincentai“. Net nepamena, ar 
dar kažkur buvo matęs tokias nežmoniško skausmo pil-
nas akis.

– Kaip greitai viskas praėjo... – atsirėmęs į lazdelę, 
kurią ne taip seniai pirko ir prie kurios dar nespėjo pri-
prasti, lyg eilėraščio pradžią kartoja Vincentas, prisėdęs 
ant suoliuko pėsčiųjų bulvare. Taip, kažkada ir jis bandė 
eiliuoti, bet viskas taip ir liko, be rimto tęsinio. 

                                                      2021 m. rugpjūčio 29-rugsėjo 1 d.
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KAS BŪTŲ, JEIGU BŪTŲ

Kalikstas Bardauskas jau senokai gilus pensininkas, 
tačiau jam niekaip nepavyksta susitaikyti su ta nelemta 
tiesa. Pastaruoju metu susirado ganėtinai rimtą užsiėmi-
mą: bando aiškintis, kaip jo gyvenimas būtų pasikeitęs, 
jei vienu ar kitu atveju būtų pasielgęs kitaip. Tokia revizi-
ja ir pasekmėmis, kurių galėjo sulaukti, užimtas nuo ryto 
iki vakaro. Gyvena vienas, todėl turi visišką laisvę elgtis, 
kaip šauna į galvą. 

Kas tik nesugrįžta į tą jo gerokai nuo įvairių pergyve-
nimų pavargusią galvą. O kai sugrįžta, pačiam sau netikė-
tai vėl pasijunta jaunu ir daug žadančiu. 

Štai ir vėl dvidešimt vienerių. Garbanotas ir greitas. 
Tik ką grįžęs iš kariuomenės. Nesunkiai susirado darbą 
Kaune – beveik kasdien laikraštyje gali užtikti skelbimą, 
kuriame vairuotojams dar ir bendrabutis garantuojamas. 
Laimės kūdikiu ne vienas pažįstamas vadino, kai sužino-
jo, jog, tapęs kareiviu, atsidūrė visai netoli Lietuvos, ma-
žame Baltarusijos miestelyje Puchovičiuose, be to, ne bet 
kur, o gaisrinėje. Regis, Dievulis ir Kaune jo neapleis.

Tik neilgai toji laimė truko. Grįžo pavasarį, o rugpjū-
čio pabaigoje, naktį jį ir porą kambariokų pakėlė iš lovos 
ir įteikė šaukimus į komisariatą. 
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– Zagranicu uvidite*, – lyg su pašaipa, o gal su pavydu 
pasakė jaunutis leitenantas. Pusę jų autoūkio kolonos vai-
ruotojų tokia laimė ištiko, visų pirma tuos, kurie neseniai 
buvo gavę naujas mašinas. Rugpjūčio dvidešimt pirmąją 
kirto pirmąją sieną, Lenkijos pasieniečių net nesustabdy-
ti, tarsi pasakoje. Oras pasitaikė puikus, tik nerimas dėl 
rytojaus neleido džiaugtis – jau buvo atpratęs nuo ginklo, 
o dabar jis vėl įteiktas, prieš tai išklausius sunkokai su-
gromuliuojamą paskaitą. Buvo paaiškinta maždaug taip: 
čekoslovakai apsišiko, todėl jiems reikės priminti, iš kur 
kojos dygsta. Jei nesupras geruoju, teks bloguoju.

Kalikstui dar ir kompanioną įpiršo. Kabinon įlipęs vy-
resnysis leitenantas buvo lietuvis, kaip ir jis.

– Gintaras Vilemas, – prisistatė. – Žurnalistas.
„Žinau, koks tu žurnalistas“, – pats sau pagalvojo Ka-

likstas.
– Nuraminsim fašistėlius, – tarsi atspėjęs, ką pagalvo-

jo šalia sėdintis, pasakė.
Va, va, ir Puchovičiuose jį kartais taip pavadindavo. 

Tik jis neimdavo į galvą – iš vyresniojo brolio buvo girdė-
jęs, jog ruskiams visi jie fašistai. O dabar ne bet kas – lie-
tuvis taip pragydo. Teks pasisaugot. Tokiam ką iš tikrųjų 
galvoji – nepasakysi.

Sugrįžęs į tas dienas, Kalikstas pagalvojo: „Ar tikrai 
ten visada elgėsi taip, kaip dera? Ir kaip žmogui, ir kaip 
lietuviui“. Ko gero, ne. Jeigu tai pasikartotų šiandien, iš gė-
dos neturėtų kur dėtis: juk į svečius su automatu atvyko. 
O ir tada buvo gėda girdint, kaip čekai ir slovakai, pris-

* Užsienį pamatysite (rus.).
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lėgti to, kas vyksta, skandavo: „Okupantai, grįžkit namo!“, 
„Ivanai, tai mūsų reikalas, nesikiškit!“

Tik po daugelio metų, kai Lietuva vėl tapo nepriklau-
soma, sužinojo, kad tas jų draugystės žygis ilgam sustabdė 
dar pavasarį Prahoje pradėtus laisvės žingsnius. Zampoli-
tų*, tarp kurių maišėsi ir Gintas, kasdienė informacija kru-
šo kaip ir ne taip seniai kareivinėse, tačiau dar gudriau ir 
šlykščiau. Ačiū Dievui, jiems, lietuviukams, neteko pakelti 
savo šautuvų, bent jis apie tai negirdėjo, tačiau dabar jau 
žino, kad tą rudenį žuvo 108 čekai ir slovakai, keli šimtai 
buvo sužeisti, o į Vakarus pasitraukė net trys šimtai tūks-
tančių. Vadinasi, tarp tų dviejų šimtų tūkstančių, kurie 
nekviesti įžengė į šalį, buvo kas pakėlė ginklą. Sugrįžęs 
kartais pagalvodavo: „O jeigu būčiau pasinaudojęs ta pro-
ga ir pabandęs sprukti kad ir į Austriją?“ Nebandė, nes 
kažin ar būtų pavykę. Pernelyg žalias buvo. Be to, bendra-
keleivis būtų sutrukdęs, nors jis vis kažkur paslaptingai 
išnykdavo, o sugrįžęs būdavo kažkoks susijaukęs, pritilęs, 
jau ne toks drąsus kaip išvažiuojant iš Lietuvos. 

Sugrįžus į Kauną, Gintas apie save vis primindavo – 
tai alaus į „Rambyną“ kvietė išgerti, tai cepelinų į „Lie-
tuviškus patiekalus“. Pasirodė, jog jis iš tikrųjų yra „Va-
karinių naujienų“ korespondentas. Gintas kažkodėl dar 
nebuvo nusivilkęs uniformos, kai redakcijon pakvietė, 
nors po sugrįžimo jau geras mėnuo buvo praėjęs. Tarsi 
didžiuotųsi ja. Begeriant šimtgramį keistokai nuskambė-
jo jo kolegų klausimas: „Universiteto dar nebaigei, o jau 
trys žvaigždutės. Už kokius nuopelnus?“ Nieko tuomet 
neatsakė Gintas, bet ir taip buvo aišku, su kuo tai susiję. 

* Vadų pavaduotojų politiniams reikalams (rus.).
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Bent jau Kalikstui, kuris savo bendrakeleivio ne tik buvo 
prisaikdintas, kad niekam nepasakos, ką matė už sienos, 
bet dar ir privalės jam pranešti, ką kiti vairuotojai apie tai 
kalba. Tokią šneką pirmą sykį išgirdęs, Kalikstas gerokai 
pyktelėjo. „Eik tu šikt“, – pasakė. Tuomet kažkokio įsimin-
tino atsakymo nesulaukė. Tačiau neatstojo ir Kaune, nors 
Kalikstui jo draugystės visai nereikėjo. 

Nieko iš Kaliksto neišpešęs, kartą net autoūkyje pa-
sirodė. Garaže ruošė mašiną techniniam aptarnavimui, 
kai pasikvietė viršininkas. „Kolega, su kuriuo kartu į to-
limą kelionę važiavot, pakalbėt nori“, – paaiškino. Buvo 
jau žiema. Gintas kabinete sėdėjo nenusiėmęs kepurės, 
pilnas keistos didybės. „Kodėl valstybės organams nenori 
padėt?“ – priekaištingai paklausė šefas. Kalikstas pasiju-
to nei šiaip, nei taip. „Nnesuprantu, ko iš manęs reikia. 
Aš juk paprastas vairuotojas...“ – nutarė apsimesti šlanga, 
nors labai gerai suprato, ko tam svečiui reikia. 

Gal todėl, o gal ir ne po šito vizito pasirodė laikraštyje 
nieko gero autoūkiui nežadantis Gintaro Vilemo straips-
nis „Ratai sukasi, mašina vietoje“. O viršininkas surado 
pretekstą nubraukti Kalikstui ketvirčio premiją. Tačiau 
kai dar sykį panašia intencija pasikvietė į kabinetą (tiesa, 
tada buvo dviese), pasakė tiesiai šviesiai: „Ne“. 

Kurį laiką jį paliko ramybėje. Kai vieną, kitą kartą at-
sisakė palaikyti kompaniją, gal dėl šito. O gal ir todėl, kad 
įstojo į politechnikumo vakarinį skyrių ir laisvo laiko kaip 
ir neliko. 

Kai vienas iš budinčių mechanikų išėjo į pensiją, vir-
šininkas vėl pasikvietė: „Esi tvarkingas žmogus. Kaip ir 
tiktum naujoms pareigoms“. Patylėjęs pridėjo: „O kaip dėl 
ano reikalo?“ „Neturiu tokiems reikalams laiko“, – nesu-
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triko Kalikstas. Jis jau buvo įsitikinęs, kad toji bjauri isto-
rija užraukta. Pasirodo, ne. 

Vis dėlto mechaniku patvirtino.
Po Prahos pavasario įvykių Kalikstas tarsi atsibudo – 

pradėjo domėtis Lietuvos istorija. Pasirodo, ir jo tėvų 
namuose buvo ne tik smetoniškų žurnalų, bet ir garsioji 
A. Šapokos „Lietuvos istorija“, apie kurią daug kas pirmą 
kartą išgirdo tik prasidėjus Atgimimui. Kai vieną, kitą 
kartą, sugrįžęs į gimtinę prakalbo visai kitaip nei anks-
čiau, tėvas ir pasiūlė užkopti ant aukšto, kur tarp nereika-
lingų rakandų, tarp spalių slėpėsi tikri lobiai.

O tą septyniasdešimt antrųjų gegužės keturioliktąją, 
sekmadienį, buvo visai netoli nuo tos vietos, kur susidegi-
no Romas Kalanta. Šventadieniais buvo įpratęs ne tik per-
eiti Laisvės alėja, bet ir pasėdėti ant vieno kito suoliuko, 
ypač netoli Muzikinio teatro. Jau pietavo „Lietuviškuose 
patiekaluose“, kai kažkas, įbėgęs į kavinukę, sušuko: „Jūs 
čia sėdit, o šalia teatro žmogus susidegino!“ 

Atbėgus iki Laisvės alėjos vidurio, vis daugėjo mili-
cininkų. O skveras netoli teatro buvo užtvertas ir saugo-
mas. Besibūriuojantys buvo raginami skirstytis. Kažkas iš 
aplinkinių pasakojo neva matęs, kaip viskas įvyko – kaip 
ilgaplaukis jaunuolis padegė save, iš trilitrinio stiklainio 
užsipylęs kažkokio skysčio. Bandant nuplėšti nuo jo de-
gančius rūbus, vaikinas vis šaukė: „Laisvę Lietuvai!“

Kaunas virė. Kitą dieną pasklido kalbos, kad jaunuo-
lis mirė naktį iš sekmadienio į pirmadienį ir kad ant ka-
lendoriaus lapelio buvo užrašęs: „Dėl mano mirties kalta 
tik santvarka“. Jis  gyveno Vilijampolėje, netoli tos vietos, 
kur ir Kaliksto autoūkis bei bendrabutis. Išleidžiant ma-
šinas į reisą, antradienio rytą netikėtai prisistatė seniai 
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nematytas Gintas Vilemas. Ir vėl pradėjo seną maldelę: 
„Reikia tavo pagalbos. Tas, kuris susidegino, pašarvotas 
netoliese. Ketvirtadienį laidos. Pasiklausyk, kas ką kalba“. 
„Na jau ne“, – iškart nukirto. „Tai gal ir mokytis toliau ne-
benori? Barankos pasiilgai?“

Gintas žodį tęsėjo. Pasibaigus riaušėms, Kalikstas vėl 
tapo vairuotoju, nors jo dalyvavimo Kaune vykusiose de-
monstracijose ir negalėjo įrodyti – buvo komandiruotėje. 
Regis, kažkam buvo daromas spaudimas ir politechniku-
me, bet, kadangi gerai mokėsi, pavyko studijas užbaigti.

Kalikstas dar Prahoje buvo girdėjęs apie čeko studen-
to Jano Palaho susideginimą tą šešiasdešimt aštuntųjų 
rudenį. Tačiau tai, kas įvyko šalia, čia pat, visai kas kita – 
sukrėtimas buvo didelis. „Ar aš taip galėčiau?“ – net tokia 
mintis buvo kilusi. Ko gero, ne. Tikriausiai – ne. Ne taip 
paprasta tam pasiryžti... 

Neišeina iš galvos susitikimas su buvusiu klasioku. Jis 
irgi jau seniai kaunietis, bet nuo anų tolimų laikų, kai mo-
kėsi kaimo aštuonmetėje, nebuvo matęsi. Kažkoks susi-
jaudinęs, ne juokais įpykęs. Pasirodo, dėl „Snoro“ akcijų, 
kurių nemažai buvo prisipirkęs ir kurios tapo niekuo. Ka-
likstas apie tai nieko neišmano, todėl ir netikėtai pasufle-
ruota tema ne jam. Jis pats Prano net nebūtų užkalbinęs – 
tik gerai įsižiūrėjęs atpažino kažkada matytą veidą, laikas 
daro savo. Be to, jie niekada ir nedraugavo. To klasioko 
tėvas buvo iš tų, kurie abiems savo sūnums neleido sto-
ti į pionierius, be to, neslėpė, kad kiekvieną sekmadienį 
lanko bažnyčią. O Kalikstas buvo netinkama partija drau-
gystei – būrio tarybos pirmininkas. Todėl iš pradžių ne-
suprato, kaip vertinti tai, ką dabar išgirdo iš Prano lūpų:

– Jei vėl ateitų rusai, su gėlėmis sutikčiau.
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– Durnas tu ar ką? – po minutėlės perklausė. – Pats ką 
tik gyreisi savo mišku, žeme. Taigi viską prarastum...

Buvęs klasiokas, nors ir baigęs politechnikos institu-
tą, jau tikras turginis. Kitos šnekos, kaip apie tai, kas kiek 
kainuoja, lyg ir nėra. Liūdnos mišios. Regis, ir į bažnyčią 
nebevaikšto. Gėda turėtų būti prieš amžinatilsį tėvelį.

Kalikstui niekas testamentų nerašė, ir jis laimingas 
tuo, ką turi, ką pats užsidirbo. Nors ir turėjo galimybę 
praturtėti, nesusigundė. Lengva ranka atidavė tam, ku-
riam iš tikrųjų nepriklausė.

Regis, šiai dienai pakaks. Nuo prisiminimų pradėjo 
veržti galvą. O tikėjosi... O ko gi tikėjosi? Dabar net pats 
nebepamena. Turbūt kažko šviesaus, seniai patirto. Tik 
vis kažkokie ne tokie tie prisiminimai sugrįžta. Visa lai-
mė, kad ne gėda dėl jų. Vis vien teks kaptoprilį* sučiulpti, 
tokia jau ta vienišo pensininko dalia. 

                                                              2021 m. rugpjūčio 22-24 d.

* Kraujospūdį mažinantis vaistas.
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AR IŠMINČIAI BUVO TEISŪS?

Tarp Adeodato atsiminimų, kurie kartas nuo karto 
vis išlenda į paviršių, yra keli, apie kuriuos niekam nėra 
išsitaręs. Na nebent vienas ar du, nutikę paauglystėje. 
Anokios ten ir paslaptys, tačiau jautriam berniūkščiui jos 
atrodė lyg didžiausia nuodėmė.

Kai iš tolo bandė apie tai pasikalbėti su retokai jų na-
mus aplankančiu, tačiau gerokai iš kitų išsiskiriančiu mo-
čiutės broliu, buvo išklausytas kaip sau lygus, be to, nesu-
laukė nepatogių klausimų, ko labiausiai bijojo. Adeodatui 
net pasirodė, kad jis apie tai žino ne mažiau už jį.

– Ir tai taip pat praeis, kaip dar senų senovėj tvirti-
no išminčiai, – net suaugusiam žmogui tai būtų padarę 
įspūdį: dėdukas Ignas į mažo žmogaus abejones atsakė 
ne kaip paprastas felčeris, o mažų mažiausiai kaip filoso-
fas. Tik ar vaiko jėgoms tai suprasti?

Anuomet tas paslaptingas žodis išminčiai Adeodatui 
buvo žinomas tik iš pasakų knygų. Dėduko lūpose jis nu-
skambėjo visai kitaip, o jau pats tvirtinimas, jog tai taip 
pat praeis uždavė tokią mįslę, su kuria ilgai nesiskyrė. O 
ar tikrai gerai, kad praeis? Kai tau tik dvylika, ne taip pa-
prasta iki galo tokius žodžius suvokti. 
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Koks buvo to pasakymo tikslas? Nuraminti vaiką? 
Betgi juo galima pateisinti ir ne visai dorus darbus. Ne, 
dėdukas buvo ne iš tų, apie kuriuos kas nors kada nors 
blogai kalbėjo. Bent jau Adeodatas niekada panašių kalbų 
nebuvo girdėjęs.

Daug metų nuo tos dienos praėjo. Kodėl šiandien tai 
prisiminė?

Ogi todėl, kad sužinojo, jog nebėra dėduko Igno.

Šiandien visą dieną prieš akis ne tik anas, dar paau-
glystės prisiminimas, bet ir kiti susitikimai su tuo nepa-
prasto gerumo žmogumi. Užsukęs į jų namus, dėdukas 
dažniausiai praleisdavo laiką sode. Beveik visi vaisme-
džiai jo skiepyti. Atsidūręs šalia jo ne kažką teišgirsdavo – 
buvo pastoviai besišypsantis tylenis. Tiesa, apie medžius 
ir paukščius net iš gamtos mokytojos nieko panašaus ne-
buvo girdėjęs. Į trobą užsukdavo tik prieš atsisveikinda-
mas. Čia jo visada laukdavo iš anksto močiutės paruošta 
lėkštė rūgusio pieno ir kaimiška duona, kurios atsiriekęs 
nepradėdavo valgyti nenupjovęs plutos. Adeodatas ne 
sykį buvo pasiruošęs klausti, kuo gi pluta netinka, tačiau 
neišdrįso. Jam pluta buvo net už pačią duoną skanesnė. 
Su močiute taipogi beveik nekalbėdavo. Tačiau ir iš tų ke-
lių sakinių buvo aišku, kokia pagarba vienas kitam sieja 
šiuos žilaplaukius.

Anksčiau kažkaip nepagalvodavo, kodėl taip ar kitaip, 
patekęs į sudėtingas aplinkybes, atsitikus ypatingai situ-
acijai, kai lyg ir nebėra išeities, pasielgė. Be kita ko, ir ty-
lėti bei patylėti, kai kalbėjimu gali tik viską sugadinti, iš 
dėduko Igno išmoko. Ir ne sykį pasigailėjo paskubėjęs ir 
pasielgęs priešingai.
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Dabar, net pačiam keista, ausyse, tarsi iš magnetofono 
juostelės, aiškiai girdi prieš daugelį metų ištartus dėdu-
ko Igno žodžius. Tą sentenciją daug vėliau, jau studijuo-
damas, ne sykį ne tik perskaitė, bet ir girdėjo kartojant 
ne vieną mokslo vyrą, bet niekada ji nebuvo tokia svarbi, 
kaip toji, anuomet pasakyta vaikiščiui, panorusiam išsi-
aiškinti kilusias abejones, su kuriomis anksčiau ar vėliau 
lemta susidurti kiekvienai pradedančiai mąstyti asmeny-
bei. 

– Nesielvartauk, Adi... – prie kažkada ištartų, o dabar 
pakartotų  žodžių dar pridėjo dėdukas, priversdamas 
Adeodatą krūptelti. – Viskas tavo gyvenime bus gerai...

 Protu suvokia, kad taip būti negali, kad nebėra dėdu-
ko, ir kad šalia nieko nėra. Bet juk tikrai tik ką aiškiai gir-
dėjo balsą, kurį atpažintų iš daugybės balsų.

Ar tikrai visada elgėsi išmintingai, sunerimsta Adeo-
datas, pasijutęs tarsi prieš egzaminą. Ko gero, ne. Tikrai 
ne. Kodėl? Nejau suklydo senovės išminčiai, tvirtinę, jog 
viskas praeis?

 Blogai pasielgus, vis dėlto ne išminčių tiesa buvo 
svarbiausia. Tačiau vėliau kaip tik ji kažkiek nuraminda-
vo, pateisindavo. Vis dėlto neįtikindavo.

Netikėta tų praėjusių įvykių revizija tik dar sykį pa-
tvirtino, kad ne viskas, kas buvo, kas dėl vienokių ar kito-
kių priežasčių įvyko, praeina. Na taip, žinoma, tam tikra 
prasme taip, kaip ir viskas šioje Žemėje, tačiau kol esi gy-
vas, kol dar vaikštai šia žeme, ne viską lemta užmiršti.

Bent kelių savo išsišokimų Adeodatas labai norėtų 
atsikratyti. Vienas jų ypač bjaurus, beveik bolševikiš-
kas. Kolegai perpasakojus, ką išgirdo iš vyriausiojo in-
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žinieriaus lūpų apie į atostogas išėjusį direktorių – vėl 
išeidamas kiaulę pakišo – juk galėjo nutylėti, bet ne, – pa-
starajam sugrįžus, ėmė ir leptelėjo per gamybinį tik jam 
vienam kaip paslaptį pasakytus žodžius. Ir kolegą visiems 
laikams prarado, ir į valdžios nemalonę pateko – nuo tol, 
vyriausiajam skirstant premijas, jam atitekdavo mažiau-
sia suma arba nieko nelikdavo. Neįvertino jo ir pats kalti-
ninkas – įmonės vadovas. O ir gerą vardą ilgam prarado.

Tiesa, tai buvo ir gera pamoka. Taip neišmintingai pa-
sielgti daugiau niekada mintis nekilo. 

Dabar, nuo tos dienos praėjus net keliems dešimtme-
čiams, lyg ir būtų galima sakyti, jog viskas praėjo, bet juk 
tikrai nepraėjo, liūdnai sau konstatuoja Adeodatas. O ir 
niekada nepraeis. Ir dėdukas Ignas, nors ir paprašė ne-
sielvartauti, dabar, atsidūręs danguje (dėl šito Adeodatas 
neabejoja), geriau už jį supranta, kad, pasielgus neišmin-
tingai, ne taip paprasta tokią nuodėmę pamiršti.

                                                               2021 m. rugpjūčio 15-17 d.
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DVI NELAIMINGOS GATVĖS

Tarpukariu čia gyveno patys laimingiausi žmonės. 
Tos dvi gatvės – Vaisių ir Advokatų – artimiausios Bliumo 
pievų, kurioms buvo lemta tapti miestelio parku, kaimy-
nės. Viena, tiesi kaip styga, rėmėsi į būsimo parko priei-
gas, kita kirto ją, įsibėgėdama nuo aukščiausios rajono 
vietos iki pakalnės, kurios pabaigoje,  smarkiai palijus, 
praeiviams prireikdavo kaliošų. Iki miestelio centro tolo-
kai – beveik kilometras, užtat ramybe čia tiesiog kvepė-
davo. 

Feliksas Aksvytis šiandien beveik po keturių dešim-
tmečių  pravėrė buvusio netolimo kaimyno namų var-
telius. Nors tai buvo labai seniai, paskutinę dieną savo 
pastogėje atsimena kaip šiandien. Ačiū Dievui, kad iš 
anksto buvo įspėtas, jog naktį veš. Pernakvojo su žmona 
ir sūnumi pas pažįstamus, o kitą dieną pasuko Žemaiti-
jon – ten, kur mažiau akių, kur už poros žingsnių miškas. 
Kas jų namuose ir gatvėje nutiko tomis dienomis, kai jau 
buvo toli, sužinojo negreit, tačiau baisiausia naujiena pa-
siekė netrukus – jo didžiausią turtą – tūkstančius knygų 
bolševikai sunkvežimiais išgabeno į tolokai už miestelio 
stūksantį kalną ir ten padegė. Luokės turguje išgirdo apie 
tą gaisrą pasakojant pagyvenusį žemaitį.  
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Vaclovui Dragūnui labiau pasisekė – namų palikti ne-
reikėjo. Gal patyrusio statybų inžinieriaus vardas, o gal 
brolis pogrindininkas gelbėjo.  

– Laimingas tu, Vaclovai, – sako Feliksas, iš portfelio 
traukdamas butelį konjako.

– Kaip čia tau pasakius... – senų laikų kaimynas nusi-
teikęs mįslingai. – Visko buvo. 

Prieš užsukdamas pas jį Feliksas ilgokai stoviniavo 
prieš savo jaunystės namus. Iš išorės beveik atpažįstami, 
nors ir antras aukštas atsiradęs. Nedrįso pasibelsti. Jei 
kas nors būtų išėjęs ar parėjęs, būtinai būtų pakalbinęs, 
bet taip niekas ir nepasirodė.

– Tavo palociuose dideli šiškos gyveno. Iš pradžių Šu-
mauskas, srities sekretorium atsiųstas, po to – vykdomo-
jo pirmininkas Plechavičius. Išvažiuojant ir parvažiuojant 
sekretoriui, gatvėje šnipeliai pasirodydavo, vis uostinė-
davo, žvalgydavosi, kažką tikrindavo. Sargybiniai ir per 
naktį saugodavo – namelyje, kur savo leidyklos knygas 
laikei, glaudėsi, pro šalį eidamas esu matęs, – pjaustyda-
mas dešrigalį prisiminė Vaclovas. – Plechavičių ir aš pa-
žinojau. Bemokslis buvo, tačiau partijai nusipelnęs. Kai 
reikėdavo pasirašyti, išsitraukdavo tam reikalui specia-
liai pagamintą antspauduką. Ne vienas anekdotas apie tą 
keistą parašą sukurtas.

– Ir dabar didelis šiška ten gyvena, – lyg sau, lyg Vac-
lovui pusbalsiu sako Feliksas. Spėjo įsitikinti: kai ban-
dė susigrąžinti namus, antras aukštas tapo neįveikiama 
kliūtimi. O iš tikrųjų mafijozas, nugvelbęs dailų kąsnelį. Ir 
jo advokatas, kuris niekada nepralaimi. 

Dragūnas tiksliai nežino, kiek kaimynų išvežė, bet 
kiek liko – taip, yra įsidėmėjęs. Be jo –  dar dvi šeimos. 
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Abi gatvės buvo likusios tuščios. Teisėjas, advokatai, mo-
kytojai, vaistininkai, gydytojas, parduotuvėlių savininkai, 
net buvę savivaldybės tarnautojai tarybų valdžiai tapo 
dideliais priešais. Tokiais, kuriems Lietuvoje ne vieta. O 
dabar beveik visuose namuose – svetimi.

– O mums vieno kvadrato pritrūko iki namo naciona-
lizavimo. Tačiau vis vien valdžia dvi etatinių enkavedistų 
šeimas įkėlė. Mums, šešiems, paliko mažiausią, dešimties 
kvadratų kambarėlį, o jiems atidavė didžiuosius, tris, – 
liūdni Vaclovo prisiminimai. 

Kol Dragūnų namuose karaliavo svetimi, jų šeima jau 
patys galvojo iš savo namų kraustytis. Visa laimė, kad po 
Stalino mirties iš pradžių vieniems, paskui kitiems nuo-
mininkams per prievartą paskyrė atskirus butus. Nebe-
reikėjo badytis užpakaliais ir tyliai aiškinti vaikams, kad 
pakentėtų, nes garsiai ištartas negeras žodis, skirtas to-
kiems kaimynams, labai greitai galėjo užsibaigti keliala-
piu pas baltas meškas.

– Sunku patikėt, Feliksai, bet vieno iš tų enkavedistų 
anūkė dabar aukščiausioje valdžioje, – apsidairęs, tarsi 
bijodamas, kad kas neišgirstų, tyliai ištarė Vaclovas. 

Vyrai sutartinai patylėjo. Gurkštelėję šlakelį konjako, 
kažkodėl prie tos naujienos neapsistojo.

– O kas dabar amerikono name gyvena?
Amerikono triaukštis – Vaclovo namo kaimynystėje. 

Jį statant savo patarimais prisidėjo ir jis, tuomet jaunas 
statybų rangovas. Iš Amerikos krūvą dolerių parsivežęs 
buvęs angliakasys paliko pačius gražiausius prisimini-
mus. Ne sykį pasakojo, kaip nelengvai tie pinigai atsirado. 
Dragūnas gerai atsimena ir tą naktį, kai prie triaukščio 
sustojo sunkvežimis, į kurį kaip didžiausi priešai buvo įs-
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tumti amerikonas su žmona ir trys mažyliai. Pro uždeng-
to lango kertelę baisu buvo tai stebėti, žinant, kad niekuo 
negali padėti. Lygiai tą patį darė ir galvojo ir kiti artimiau-
si kaimynai, kurie kiekvienos nakties laukė kaip pasaulio 
pabaigos – iš anksto pasiruošę šiltesnių rūbų ryšulius ir 
džiūvėsių maišelį, lašinių bryzelį.

– Tas namas – tikras nelaimėlis. Kas tik jame negyve-
no – sovietiniai karininkai, visoks brudas, atklydęs iš Ru-
sijos. O įdomiausias egzempliorius buvo toks Chalajevas, 
į darbą baldų fabrike nešiodavęsis kirvuką. Vis kažko bi-
jojo, matyt, buvo stipriai kažkam nusikaltęs. 

– Turbūt šeimininkas neatsišaukė, kad namas toks ap-
šepęs?

– Na, taip. Ir vaikai turbūt Sibire pražuvo.
Feliksas anais laikais buvo dažnas svečias pas advoka-

tą Lankauskį. 
– Ar ir tame dviaukštyje svetimi?
– Tikrai taip. Ir advokatas, ir abi dukros mirę. Tos du-

kros, kuri prieš okupaciją į užsienį studijuot išvažiavo, 
vaikai lyg ir Australijoje gyvena. 

– Lankauskio namas, ko gero, gražiausias gatvėje. 
– Tą ir svoločiai pripažino. Visą sovietmetį ten pasi-

keisdami karaliavo saugumo tūzai. Atrodo, kad paskuti-
nis iš jų ir privatizavo namą.

Karo metu abiejų gatvių namai beveik nenukentėjo. 
Tikras stebuklas, nes iš miestelio ne kažkas liko. Tačiau 
antrasis stebuklas neįvyko – iš sibirų sugrįžo tik vienas 
kitas, o ir ne patys vyriausi, – jų vaikai, anūkai. Vaclovas 
su kai kuriais jau susipažino, buvo užsukę, papasakojo, ką 
teko pergyventi. Atsidūrus Sibire, tėvai ne sykį minėjo Va-
clovą, kaip gerą žmogų.
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Tačiau jau ne visi namai tokie, apie kuriuos vėl būtų 
galima sakyti, jog čia gyvena patys laimingiausi žmonės. 
Vėlyvu metu vienam vaikščioti nesaugu. Pats nejaukiau-
sias – buvusio teisėjo, taip ir negrįžusio, medinis dviaukš-
tis, tapęs narkomanų priebėga. Iš jo dažnai girdisi triukš-
mas, barniai, keiksmažodžiai. Net neaišku, kas dabar jo 
šeimininkai.

– Toks gražus kalnelis prieš tavo kiemą buvo. Koks 
paršas drįso čia įsiterpti? Juk tikrai ne vietoj.

– Taip, Feliksai, ne vietoje. Dėl jo ir į namus kartais 
nebesinori grįžti. Pastovus triukšmas, mašinos, statomos 
net ant žolyno, šiukšlės šalia tvoros, kurias pačiam tenka 
rinkti... O atsirado viešbutis devyniasdešimtųjų pradžioj. 
Savivaldybės sekretoriumi dirbo labai gudrus vyras, kuris 
ne tik mafijozams, reketininkams pagelbėjo, bet ir savęs 
nepamiršo. Dėdės vardu sklypą suorganizavo. Paskui, kai 
jau buvo užbaigta statyba, žmonės kalbėjo, kad nunuodi-
jęs tą savo dėdę. Gal todėl paskubėjo viešbutį parduoti. 
Dabar jis gal penktose ar šeštose rankose.

Naujienų – visas maišas, o butelaitis dar tik įpusė-
jo – Feliksas ir Vaclovas nedideli, smetoniški gėrovai. Kad 
naujienos nebūtų tokios karčios, namų šeimininkė atnešė 
vyrams tik ką iškepto pyrago su vyšniomis. 

– Ir mano namus jau ne vienas norėjo nupirkti. Net 
pirmasis komunistų sekretorius buvo užsukęs, didelius 
pinigus siūlė, – šypsodamasis prisiminė Dragūnas. Tačiau 
jis iš pastoviųjų giminės. Be to, amžiaus galą sutikti kume-
tyne – ne jam.

Aksvyčiui, jau senokai gyvenančiam miškų kaimynys-
tėje ir pripratusiam prie tylos, pasirodė, kad jaunystės 
bičiulis nėra labai laimingas. Jiems besišnekučiuojant ir 
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viena, ir kita gatve be perstojo zujo mašinos, atrodė, kad 
čia jau vos ne greitkelis. Anuomet tokio triukšmo negalėjo 
būti jau vien todėl, kad beveik nebuvo automobilių. Parko 
prieigose sukurtos gatvelės turbūt ir dabar neturėtų būti 
tokios triukšmingos. Tačiau akivaizdu, kad ramybė iš čia 
jau visam iškeliavusi.

– Na, dar po dvidešimt gramų, ir pakaks, – pasakė, 
žvilgterėjęs į laikrodį, svečias. – Bilietas – šešioliktai va-
landai.

– Apie save taip nieko ir nepapasakojai.
– Kad nelabai ką yra pasakot... Tarybų valdžia visus 

planus suėdė. Jei neįkyrėjau, vėl kada užsuksiu.
Prieš pasukdamas į stoties pusę, Feliksas dar sykį nu-

sileido pakalnėn – kad žvilgtertų į savo jaunystės namus.

                                                                        2021 m. rugsėjo 2 d.
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BARBORA, BARBORA, KĄ DARAI?..

Algirdas Šatūnas našlauja jau trečią dešimtmetį. Nors 
už pečių daugiau kaip devyniasdešimt, jokiu būdu tiek 
neduotum. Daugiausia – septynias dešimtis. Tiesus kaip 
styga, dailiai išskustais ūsiukais, su sklastymu per galvos 
vidurį sušukuotais plaukais, – nuo Smetonos laikų nieka-
da nekeitė jaunystės įpročio. Tiesa, jau senokai kaštoninė 
spalva tapo balta, o plaukai kiek išretėjo. 

Nuo ryto iki vakaro visada geros nuotaikos. Pašvilpi-
niuodamas ir į turgelį nueina, ir ten ne vienai pardavėjai 
galvą savo smagiom šnekom susuka. Sutikęs pažįstamą 
visada pasako gerą žodį, kurio, regis, kaip tik tam sutik-
tajam ir trūko. O paskui namuose, taipogi pašvilpiniuo-
damas,  ruošia pietus. Jauniausias anūkas, su kuriuo 
kartu gyvena, mokytojauja, sugrįžta tik apie ketvirtą, 
tuomet ir už stalo abu susėda.

Jaunėlis laimingas, kad turi tokį senelį. Yra su kuo ir 
apie ką pakalbėti, o jei reikalas rimtas, ir pasitarti. Jei 
kas nors iš bendraamžių bando patraukti per dantį, kad 
per dažnai užsisėdi namuose, turi ką atsakyti. Dažniau-
siai tiesiog pasiūlo užsukti į svečius, pavyzdžiui, šešta-
dieninių pietų. Tikrai nenusivilia. 
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Ne tik namiškiai, kiekvienas, nors kažkiek turėjęs 
reikalų su senuoju Šatūnu, galėtų patvirtinti: taip, Al-
girdas iš tų, su kuriais niekada nenuobodu, kurie daug 
gyvenime patyrė, pergyveno,  suprato, nemažai pasie-
kė, o svarbiausia, –  kuriems svetimas bet koks pyktis, 
pavydo, keršto jausmas. Yra iš tų retų šiais laikais as-
menybių, kurios nenešioja su savimi patirto negerumo. 
Pabendravus su juo ir pačiam norisi būti didesniu. O il-
gainiui supranti, kodėl jis ne pagal savo amžių taip jau-
nai atrodo, – visa paslaptis kaip ant delno. 

Palūžusį, sunkiai atpažįstamą Šatūną prisimena tik 
po jo brangiausios mirties. Išėjo Salomėja visiems ne-
tikėtai – lyg ir niekuo nesiskundė, ir staiga... Kažkodėl 
slėpė moteris nuo savo artimųjų, kad sunkiai serga. Gal 
buvo įsitikinusi, kad jai jau niekas nepadės, o skausmu 
su mylimiausiais dalintis nepanoro. Visada tokia buvo – 
aristokratiška. Kai Algirdas šiaip taip įkalbėjo apsilan-
kyti pas pažįstamą gydytoją, toji pasakė šeimos galvai 
piktai, nerinkdama žodžių:

– Kur buvot anksčiau? Nejaugi nieko nepastebėjot? 
Dabar jau per vėlu...

O juk tarp universiteto draugų, kurie kartas nuo kar-
to užgriūdavo į jų namus, buvo ir daktaras. Dažniausiai 
trise jaunystės laikus prisimindavo. Trečiasis – dide-
lis valdininkas, net iš raudonųjų rūmų, vienintelis iš jų 
kompanijos partinis, bet ne piktybinis. Tačiau iš įkau-
šusio Algirdo visada išgirsdavo: „Gaila, kad miško bro-
lių nebėra – šikną ištarkuotų. Bent jau nepamiršk, kad 
lietuvis esi“. Tiesa, priekaištas būdavo ištariamas deli-
kačiai, žodžiais, kurie nepribaigdavo, tik versdavo ne-
užsimiršti. Nepykdavo ant jo Aleksandras. O padauginę 
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vyrai sutartinai užtraukdavo: „Barbora, Barbora, ką da-
rai?..“ Kažkodėl tik tą ir jokią kitą, iš tolimos jaunystės 
jiems įsiminusią dainą.

Toje vyriškoje kompanijoje šneka daugiausia suk-
davosi apie seniai nutolusius laikus. Tuos, kai Kaunas, 
o ir visa Lietuva dar buvo lietuviški. Algirdas pirmasis 
iš trijulės išdavė vyrišką draugystę – sugrįžęs atostogų 
į Šiaulius, užsukęs į Piliečių klubą, susipažino su Salo-
mėja, ir nuo tos dienos apie nieką kitą galvoti negalėjo. 
Toji nepaprasto grožio mergina buvo visiška našlaitė, 
šokolado fabriko darbininkė. Didelių mokslų nebaigusi, 
o atrodė kaip tikra ledi. Vaikystėje labai daug vargusi – 
piemenavo, buvo skriaudžiama vyresniosios sesers, pas 
kurią, iš ūkininko atsiėmusi atlyginimą, praleisdavo žie-
mą. Buvo girdėjusi, kad Venclauskių rūmuose auga bū-
relis našlaičių, kelis kartus net buvo nuėjusi iki tų namų 
tvoros, bet taip ir neišdrįso pasibelsti. 

– Pasisekė tau su Saliute, – prisiminę tuos laikus, kai 
Algirdas su gėlių puokšte laukdavo savo išrinktosios 
prie fabriko vartų, šimtą kartų yra pakartoję ištikimieji 
bičiuliai. Gražesnės poros ir po daugelio metų nebuvo 
sutikę.

Nebėra tų bičiulių. Nė vieno bendraamžio nebėra.
Telefono skambutis iš miesto laikraščio redakcijos 

šiandien Šatūnui priminė, kad čia pat jo jubiliejus – de-
vyniasdešimt penktasis. Fotografuos. Pasirodo, nepa-
miršo jo, tarpukario  olimpiados čempiono. Gal ir neblo-
gai, bet iš tikrųjų Algirdui jau nei šilta, nei šalta. Senokai 
nuo panašios garbės atprato. Būtų gyva Salomėja, būtų 
ir kita nuotaika. 
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Vis dėlto, laukdamas sutartos valandos, susirado dai-
lesnį rūbą, peteliškę. Kelis kartus žvilgterėjo į veidrodį. 
Visai nieko jaunuolis, šyptelėjo sau, pagalvojęs, kad taip 
ar panašiai pasakytų jo brangiausioji. Pats sau netikėtai 
pusbalsiu bandė lyg ir padainuoti: „Barbora, Barbora, ką 
darai?“, tačiau susigėdęs nutilo.

Fotografui pasiūlė iš kiemo persikelti į miesto parką, 
kuris čia pat, už namų tvoros. Ilgaplaukis svečias siūlė 
ir taip, ir kitaip atsistoti, pažvelgti į kairę, paskui į deši-
nę, dar ir tiesiai, niekur nedingsi, teko paklusti. Kol įvy-
ko nei šis, nei tas – fotografas paprašė atsisukti šonu, o 
šalia stovėjusiam Algirdo anūkui tyliai pasakė: „Vis tik 
amžius, turi būti nors viena regima detalė“. Atseit, foto-
grafui labai norėjosi, kad bent nedidelė kuprelė maty-
tųsi. O anūkas nieko nelaukęs ėmė ir persakė seneliui 
to didžiojo menininko sumanymą. Šatūnas, kuriam šiaip 
jau svetimas pyktis, įširdo ne juokais, ne tik fotografą, 
bet ir anūką išgąsdindamas:

– Kad kelią į mano kiemą pamirštum!
Supratęs, kad stipriai prašovė pro šalį, – kuprelės, 

net ir labai pasistengęs, šitam žmogui nesukursi, – sve-
čias bandė atsiprašinėti, tačiau nieko nelaimėjo.

Visa laimė, vėliau džiaugėsi fotografas, kad tuo vis-
kas ir užsibaigė – straipsnio iliustravimui pakako švie-
saus, giedro veido, kurį spėjo įamžinti vos atėjęs.

Tačiau pačiam Algirdui toji akimirka ilgam sujaukė 
ramybę. Jau tos pačios dienos vakarą suprato, kad pasi-
karščiavo. Gal ir jis jaunystėje panašiai galvojo? Vis tik 
ne – pagarba tėvuliui, o ir bet kur sutiktiems seneliams 
visada buvo ir nuoširdi, ir tikra. Kupros tikrai niekam 
nelinkėjo. Taip buvo išauklėtas.
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Jubiliejus jau praeityje. Kai dabar kas nors, suabe-
jojęs dėl Algirdo amžiaus, ima ir netaktiškai paklausia, 
kiek vis dėlto jam metų, nė kiek neįsižeidęs atsako:

– Greitai šimtas. O kaip toliau klosis, matysim...

                                                                   2021 m. spalio 10–12 d.
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DU  VIENAME

  Du vabalėliai vasarai meldžias.
 Juozas Ruzgis

Toji pora ne iš tų, kurios trūks plyš stengiasi kuo nors 
išsiskirti, atkreipti į save dėmesį, tiesiog tyliai įgyvendina 
savo sumanymus, kuriems kažkada pakvietė prigimtis. O 
iš tikrųjų ir vieną, ir kitą pastaroji Didenybė apdovanojo 
nemenkais gabumais. Todėl ir be didelių norų išsiskirti iš 
pažįstamų, kaimynų, bendradarbių tokia laimė savaime 
išlenda į paviršių.

Atspėjote – turime reikalų su menininkų pora. 
Neslėpsiu – daugiaaukštyje, kuriame gyvena, yra ne-

mėgstami. Net neaišku, kodėl. Susitikę kaimyną, pasisvei-
kina, tačiau bendrysčių šalinasi. Gal ir todėl. Juk daugeliui 
smalsu, kas už tavo buto durų darosi, kodėl nepakvieti 
šalia gyvenančio į svečius, o ir pats niekada nepasibeldi, 
bent jau druskos pasiskolinti. Taip, vienas kitas kaimynas 
yra apsilankęs jų darbų parodoje, bet ne kažką tesupra-
to. „Tokie pat tie jų paveikslai, kaip ir patys“, – nieko gero 
nežadanti išvada, kuri jų kieme kurį laiką buvo aptarinė-
jama.
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Jei atvirai – toji pora nieko nėra girdėjusi apie ją lie-
čiančias apkalbas, ir turbūt gerai, kad nieko. Žinoma, jų 
pasaulio tai nesugriautų, bet ir nieko gero iš to nebūtų. 

Daug ką toji pora daro vienodai, išskyrus paveikslus, 
kurių per bendro gyvenimo metus sukurta tiek, kad, pa-
žymint pirmąjį jubiliejų,  vos tilpo į tris Parodų rūmų sa-
les. Dabar abu laukia parodos atidarymo. Šį vakarą jiems 
mažytė šeimos šventė, tinkama ir prisiminimams, ir dai-
lesniems žodžiams, kuriems paprastą dieną nelabai yra 
laiko.

– Už du viename, – pripildęs taurę vyno, lyg ir tostą 
pasiūlo Jis. Kaip ir girdėti tie žodžiai pasirodo Jai, tačiau 
nebeprisimena, kur ir kada. Na taip, juk tai judviejų pa-
žadas vienas kitam, pasiryžus bendram gyvenimui. Kaip 
tokį svarbų dalyką galėjo pamiršti? 

– Už du viename, – gražiai šypsodamasi pritaria. 
Proga prisiminti tai, kuo tie stebuklingi žodžiai ypa-

tingi. Vis dažniau ir vienas, ir kitas pradėjo pastebėti, kad, 
jei vienam kas suskausta, ir kitam būtinai tas pats ir taip 
pat. Net mintys, ir tos, lyg sesės dvynės. Visur – lyg du tos 
pačios rankos pirštai. Kartais net patiems šypseną suke-
lia tokie sutapimai.

Sutapimai sutapimais, tačiau visai šalia ir tai, kas ski-
ria. Gal čia ne visai tas žodis, bet... Tai, kas atsiranda dro-
bėje, – nors autoriai patys artimiausi, iškart atspėtum, 
kas kurio. Kaip dangus ir žemė ir temos, ir spalvos, ir dro-
bėje vaizduojami pasauliai. Didelei kolegų nuostabai ir 
net aršiausių kritikų malonei. Kas be ko, ir pačių autorių 
džiaugsmui. Nesupanašėjo net kasdien tapydami vienas 
šalia kito.
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– Ir vis dėlto už du viename, – dar sykį pakartoja Jis. 
O paskui ir Ji. 

O kaip kitaip – juk kažkada ištartas pažadas vienas ki-
tam tęsiamas, ir jis tapo kūnu. Tai jau ne tik žodžiai, kur 
kas daugiau.

                                                                       2021 m. spalio 13 d.
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TRUPINIAI PAŠTO DĖŽUTĖJE

Jau kuris laikas kažkoks nežinomasis žaidžia keis-
tą žaidimą: pašto dėžutėje šalia laikraščių vis atsiranda 
duonos ar pyrago plutelių. Koks šitos akcijos tikslas – pa-
žeminti, atkreipti dėmesį ar dar koks? Radus tokį turtą, 
nuotaika namuose nuotoliniu būdu jau antri metai dir-
bančiam Rimgaudui bent kuriam laikui gerokai sugenda, 
išmuša iš normalaus nusiteikimo vėžių.

Per kelis dešimtmečius nieko panašaus nėra buvę. 
Tiesa, be senbuvių laiptinėje yra ir dvi ar trys naujos šei-
mos – gal iš jų kažkuriam užkliūta. Gal tam, kurio grąžto 
garsai vos neišvarė iš proto ir kuris savo nesibaigiančius 
remontus nutraukė tik paprašytas?

O gal čia per žiemą lesinami balandžiai kalti? Tarp 
jiems porą kartų per dieną ant balkono atbrailos papila-
mų trupinių yra ir panašių pašto dėžutėje vis atsirandan-
čių plutelių. Tas lesalas tikrai nenukrinta į kitų uždarų 
balkonų palanges, nebent vienas kitas trupinys, balan-
džiams kovojant dėl kąsnio, pasiekia žemę. Betgi kam tai 
trukdo? Balandžiai ir ten nukritusius susirenka.

O gal čia kokie negeri burtai? Anądien šalia plutelių ir 
žemės žiupsnelis pašto dėžutėn įbertas.
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Gal pabandyti kreiptis į tą keistuolį raštu? Tik kokia 
tikimybė, kad toks skelbimas ant pašto dėžutės nepaska-
tins dar aktyvesnei veiklai? 

O gal čia karantinas kaltas? Gal iš neturėjimo ką veikti 
visa tai?

Šiandien viskas lyg ir išsisprendė: pašto dėžutėje vie-
toj trupinių Rimgaudas rado spalvotu printeriu didžio-
siom raidėm atspausdintą įspėjimą: DĖMESIO! PAUKŠ-
ČIŲ LESINIMAS UŽTRAUKIA ADMINISTRACINĘ BAUDĄ! 
PRAŠOME NELESINTI PAUKŠČIŲ

Ryto nuotaikos kaip nebūta. Kaip ir jautė, kad kažkas 
negero netrukus įvyks, nes jau gerą savaitę pašto dėžutė-
je nerasdavo trupinių. Ir apsidžiaugė, ir sunerimo, nes iš 
tokio žmogaus, kuris pusę metų taip nedorai bendravo, 
nieko gero tikėtis negali. Deja, neklydo taip galvodamas.

Rimgaudo sparnuoti bičiuliai jau tupi už balkono 
stiklo. Šiandien vėsoka ir vėjas aštrus, akivaizdu, kad ir 
paukščiai neramūs, kaip ir jis. Uždegdamas darbo kamba-
ryje šviesą ir sėsdamas prie rašomojo stalo, Rimgaudas 
visų pirma išeidavo į balkoną ir, pradaręs vieną iš įstiklin-
tų langų, ant atbrailos paberdavo trupinių. O kaip dabar 
pasielgti? O rytoj, o poryt?

Taip, internete yra viena kita informacija, kad balkone 
nevalia lesinti paukščių. Betgi jo bičiuliai į balkoną ir ne-
užsuka. Rimgaudas sėdi prie kompiuterio, o už balkono 
stiklo – jį stebintys ir nesuprantantys, kas atsitiko, balan-
dėliai. Kaip jie ten ir išsilaiko ant tos siaurutės atbrailos? 
Vienas paukštelis – jauniausias, trečiasis – jau ir snapeliu 
į stiklą stuktelėjo. Prasidėjus pažinčiai jo dar nebuvo. Ne-
kantrus, kaip ir visi vaikai. 
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Viena akimi Rimgaudas žiūri į ekraną, kita – į balkoną, 
kur už stiklo vis dar lūkuriuoja balandžiai. O gal tam be-
širdžiui, kuris pusmetį terorizavo, iš tikrųjų vienas kitas 
trupinys įkrisdavo į jo balkoną? Jų name tik vienas bal-
konas neįstiklintas – trečiajame aukšte. Jei iš tikrųjų taip, 
argi sudėtinga susitikus apie tai pasakyti? 

Regis, šiandien rimto darbo nebus. Širdį skauda la-
biau nei tais rytais, kai šalia laikraščių surasdavo saują 
trupinių. Taip, pasijusdavo pažemintas, bet dar nebuvo 
įminęs mįslės, kodėl, už ką. 

Nepadėjo ir migdomieji. Rimgaudas tik prieš rytą kaž-
kiek snūstelėjo. Uždegęs šviesą ir sėdęs prie rašomojo 
stalo, pamatė už balkono stiklo jau tupinčią porelę, šįkart 
be vaikučio. Jauniklis, ko gero, bus įsitaisęs ant stogo pa-
kraščio – ten patogiau, ne sykį yra matęs. Nors vakar tru-
pinių nepabėrė, paukščiai laukia. 

Ar sulauks?

2021 m. lapkričio 12 d.



64Leonas  PELECKIS-KAKTAVIČIUS

GRĮŽO,  
arba 

TOKS LIKIMAS

Pirmąsyk apie senatvę Vincas kiek ilgėliau susimąs-
tė, kai jam dar nė trisdešimties nebuvo. Bendradarbis po 
pietų į kabinetą sugrįžo kažkoks keistas, neatpažįstamas. 
Iš susitikimo mieste grįžo pėsčiomis, norėdamas šiek tiek 
prasiblaškyti. Šiandien jo gimtadienis – trisdešimt pen-
keri, tokią dieną turbūt kiekvienas jaučiasi šiek tiek pa-
kylėtai, o gal ir priešingai – priklausomai nuo to, kiek tau 
stuktelėjo.

– Tu įsivaizduoji – iš paskos ėjo dvi panos, o viena jų 
pasakė: „Paklauskim to senio, kiek valandų“, – savo popie-
tinį nuotykį bandė perpasakoti Algis, pirmą kartą gyve-
nime pavadintas seniu. Iš jo nusiteikimo buvo akivaizdu, 
jog kolegai tos paauglės pataikė tiesiai į širdį.

Kodėl Vincas prisiminė tą seniai užmirštą situaciją? 
Vis dėlto praėjo galybė metų. O gal todėl ir prisiminė? Ir 
pagalvojo, kad dabar ir jis, nors žilaplaukis, taip pavadin-
tas, kaip kažkada kolega, tikrai neapsidžiaugtų.

Šiandien sugalvojo nukakti iki gimtinės. Girdėjo, jog 
trobą kažkokie niekšeliai, joje vaišinęsi, sudegino. Ačiū 
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Dievui, bent sodas, kažkada buvęs gražiausias apylinkėje, 
išliko. Dabar po jį ir vaikšto. Tik kad iš to buvusio ne kaž-
kas telikę. Žolių tarp  medžių – iki tarpkojo, vaismedžiai 
kažkokie suvargę, neatpažįstami, kai kurie gerokai aplau-
žyti – matyt, tam, kuriam parūpsta svetimas, o iš tikrų-
jų jau tarsi niekieno sodas, obuolį ar kriaušę nusiskinti 
patogiau nulaužus šaką. Argi gaila? O ir niekas nepaprie-
kaištaus. Stebuklas, kad tie medžiai išvis dar išliko, nors 
dauguma jau sulaukėję. Eglės, daugiau kaip pusę amžiaus 
iš dviejų pusių saugojusios sodybą, išpjautos. O kelmai, 
kaip kokioj Rusijoj, vos ne metriniai. Sovietinėje kariuo-
menėje teko tokius matyti – tenykščiams tingu, pjaunant 
medį, pasilenkti. Bet juk čia tikrai ne ruselių darbas?

Prisėdęs ant žolės, Vincas dairosi aplink, bandydamas 
prisiminti, ką ir kada čia yra matęs, girdėjęs. Nors jis visiš-
kai vienas, jam kažkodėl regisi, kad tikrai kažkas yra visai 
šalia, gal net už jo nugaros. O jam prisimenant tas kažkas 
vis pakužda, jog ne visai taip buvo, net pasufleruoja, kaip. 
Tik balsas niekada negirdėtas. Net sunku suprasti moters 
jis ar vyro, bet širdis sako, jog tai gero žmogaus balsas. 

Vieną akimirką jam net atrodo, tarsi iš naujo skaitytų 
Antano Vienuolio apsakymą „Grįžo“. Ko gero, panašiai ir 
yra. Ir dar vienas prisiminimas neduoda ramybės. Pats 
nežino, kodėl, bet į atmintį nuo jaunų dienų įstrigusi vie-
na publikacija kažkuriame žurnale – apie tą patį Vienuolį, 
kuris, jį aplankius ligoninėje, labai graudžiai, iki vaikiš-
ko kūkčiojimo pravirko. Tai buvo netrukus prieš rašytojo 
mirtį. Deja, ir jam dabar kaip tik tiek metų.

Jei jis pravirktų, niekas nei matytų, nei girdėtų. Kaip ir 
anksčiau nelabai kas girdėjo. 
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Iš mažens buvo ne toks, kaip visi. Bet niekas jam labai 
ir nepriekaištavo, kad vis vienas ilgam pradingdavo tarp 
sodo medžių. Iš tikrųjų ne vienas – su knyga.

O juk net šokti kažkada tarp jų bandė. Buvo dėdės 
Petro vestuvės, kuriose dalyvavo ir tik ką iš armijos sugrį-
žęs Mečislovas, pusiau dėdė, pusiau pusbrolis, gretimame 
kaime užaugęs. „Laimės kūdikis“, – kalbėjo apie jį, išgirdę 
pasakojimą, kuo užsibaigė tarnyba: Kurilų sala, sudrebė-
jus žemei, su joje stovėjusiais pastatais, tankais ir patran-
kom atsidūrė po vandeniu. Gyvų kareivių ir karininkų 
liko vos keletas. Tarp jų – Mečislovas. Vincui vis rūpėjo 
nubėgti į sodybą, kurioje buvęs laimingasis kareivis šalia 
senutėlio namelio pastatė tikrą, didelę trobą, kvepiančią 
pušinėm lentom. Čia ir pats oblium darbuotis pabandė. O 
kai Mečislovas virš namo iškėlė anteną, ausinėse pirmą 
sykį gyvenime išgirdo Vilniaus radiją. Anuomet jų apy-
linkėje tokio stebuklo dar niekas nebuvo patyręs. Daug 
talentų šitas žmogus turėjo.

– Vincuk, pamokyk šokti, – tarsi vėl girdi truputį išgė-
rusio Mečislovo, sodybos kieme pamačiusio besisukan-
čias vestuvininkų poras, balsą. 

– Tai kad aš pats nemoku...
– O mes imkim ir pabandykim...
Jei kas juos matė iš šono, turbūt už pilvų susiėmę pri-

sijuokė. Greičiausiai, kad nematė – visi buvo užsiėmę savo 
reikalais. Mokymasis šokti dešimtmečiui ir dvidešimtme-
čiui bent porą kartų baigėsi nugriuvimu ant nelygios že-
mės, tačiau vis dėlto paskatino Mečislovą sugrįžti į sody-
bos kiemą ir išdrįsti nusilenkti mergaitei, kuri patiko.

Vincas gerai prisimena ir tą baisią naktį gal už poros 
metų, kai per miegus išgirdo Mečislovo brolio balsą: „Kaip 
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pasakyti tėvams, kad nebėra?“ Nelaime užsibaigė Mečis-
lovo ir dėduko Albino kelionė mopedais į Rygą. Stabtelė-
jus poilsiui paplentėje, kažkur netoli Kryžių kalno, ant jų 
užlėkė girtas vairuotojas. Mečislovas žuvo vietoje, dėdu-
kas, nors ir sužeistas, išgyveno.

– Toks likimas, – per laidotuves kalbėjo kaimynai. – 
Kurilų salose išliko gyvas, o mirtis laukė čia pat...

Pakilęs iš žolės, Vincas bando nueiti į kitą sodo galą, 
prie cukrinės obels, kažkada amžinatilsį Mečislovo įskie-
pytos. Beveik stebuklas – ir pilna raudonskruosčių, ir nė 
viena šaka nenulaužta. Gal todėl, kad pačiame sodo kam-
pe? Paragauja. Skonis toks pat, iš vaikystės pažįstamas. 
Niekur daugiau neteko tokių vaisių užtikti. Kokį svečią 
bevaišindavo, visi stebėdavosi. 

Čia ir su abiturientės sesers jaunikaičiu, ilgaplaukiu, 
gero veido konservatorijos studentu susipažino. Ir jo kal-
ba patiko – santūri, ne pagal metus rimta. Graži pora ga-
lėjo būti. Deja, – turbūt toks likimas, – daugiau jo matyti 
neteko. Įklimpo sesuo į bėdą su kitu, įklimpo suvisam. 
Kai jau visiems tapo aišku, jog laukiasi, ir motina išgirdo: 
„Taip. Atleiskit... Kalta...“ Tragiški buvo paskutinieji metai 
mokykloje.

Nors iš armijos sugrįžęs Stasius ir neatsisakė savo jau 
paaugusio sūnaus, tos istorijos tęsinys dar liūdnesnis. 
Gėrė, mušdavo, dar ir pačią įpratino taurelę pakelti. Su-
grįžusią iš miesto į kaimą bandė susigrąžinti, dievagojosi 
visais šventaisiais, kad jau niekada, niekada... Taip dar ir 
dukra atsirado. 

Tačiau vieną nelaimingą dieną jau šiek tiek ūgtelėju-
siems anūkams teko basomis parbėgti į kaimą. Nuolat 
mušama motina taip pat išsikraustė iš uošvio namų. Nors 
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dar dirbo, bet vis dažniau išgerdavo. Vieną naktį čia, tame 
sode, matyt, neišdrįsusi pasibelsti į duris, ir nugriuvo. 
Rytą rado jau atšalusią. 

– Toks likimas... – per gedulingus pietus ne kartą pa-
kartojo ir kaimynai, ir prislėgti artimieji, jau senokai kaž-
ko panašaus tikėjęsi. Iki pažinties su Stasiumi apie mer-
gaitę niekas blogo žodžio nebuvo girdėjęs. Gerai mokėsi, 
ruošėsi studijoms, kol, savo nelaimei, atsitiktinai susipa-
žino su juo, iš armijos atostogų parvykusiu. 

Vincas jau seniai gyveno kitame mieste ir ne kažką ga-
lėjo pakeisti. Tiesa, porą kartų bandė Stasių atvesti į pro-
tą, tačiau ir po pirmo sykio buvo aišku, kad nieko gero iš 
to neišeis. 

Kad juodas likimas ir toliau nepaliks, niekas numatyti 
negalėjo. Kaip ir tos dienos, kurią iš miesto atėjo žinia, jog 
nebėra anūkės – pakėlė prieš save ranką. 

– Toks likimas... – kas kaip išgalėdamas ramino anūkę 
užauginusią močiutę. O studentas brolis kaip išprotėjęs 
lakstė po sodą. Visaip žmonės apie jį, nelaimės išvakarėse 
išvariusį iš namų seserį, kalbėjo. 

„Ir kodėl tik liūdni prisiminimai į galvą lenda? – pats 
savęs klausia Vincas, žingsniuodamas iki dar vienos ypa-
tingos obels, kurios vaisiai skaniausi būdavo tik žiemą 
ir kuriuos mama kabindavo ant kalėdinės eglutės. – Juk 
tiek daug gražių dienų ir akimirkų būta“. Prie šito mede-
lio prieš pradedant lankyti mokyklą kaimynų sūnus, jau 
ketvirtokas, ramino, kad nėra ko pergyventi, viskas bus 
gerai. Kažkodėl įstrigo į atmintį toji paskutinė vasaros 
diena. „Gal kad likimas lėmė tapti moksliuku?“ – šypteli 
Vincas.
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O kad jo gimtųjų namų laukia toks netikęs likimas, nė 
prastam sapne nesapnavo. Čia užaugintam anūkėliui, re-
gis, dėl šito nei šilta, nei šalta. Nereikėjo jam šitų namų 
atiduoti.

                                                                   2021 m. gruodžio 4-5 d.
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SENAS PAVEIKSLAS

Jau senokai jis persikėlė į Eduardo Urbono butą dau-
giaaukštyje. Iš vaikystės namų nieko daugiau ir neliko – 
tik tas senutėlis paveikslas, kurio centre – paslaptinga 
triaukštė pilis, o dešiniajame kampe – medžiai, nepana-
šūs į mums įprastus. Pilis lyg ir ežero viduryje. Aplink – 
kažkokios nežemiškos spalvos, į kurias įsižiūrėjus galima 
pagalvoti, kad tai net ne spalvos, o jomis sklindantys mu-
zikiniai garsai. Aliejiniai dažai vietomis jau kiek suskel-
dėję, kai kur net aptrupėję. Ir ne specialistui aišku: daug 
metų šitai drobei. 

Paveikslas visada kabojo tame kaimiškos trobos kam-
baryje, kuriame šeima susirinkdavo tik per šventes, kur 
mama rėdydavo eglutę, kur pro šonines duris būdavo 
įleidžiami kalėdotojai, smagiai rogėmis įvažiavę į kiemą 
ir slenkstį peržengę zakristijono užvesta giesme. 

Netrukus Šv. Kalėdos, gal todėl Eduardui, šįryt tarsi iš 
naujo pamačius senąjį paveikslą, ir tas prisiminimas at-
gimė. Rodos, ta giesmė tik vakar nuskambėjo ir tuoj tuoj 
vienas iš kalėdotojų, tikriausiai kunigas, paprašys sukal-
bėti Tėve mūsų ir įspraus į rankas šventą paveikslėlį. Na, o 
mamytė taipogi kažkaip neįprastai, net paslaptingai lauk-
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tiems svečiams įteiks po pinigėlį. Jau po to, kai vienas iš jų 
bus pastebėjęs tą visų visada pastebimą paveikslą:

– O, koks įdomus abrozdas!
Kiek paaugęs Eduardas bandė aiškintis, iš kur tas pa-

veikslas, kas jame pavaizduota, tačiau atsakymai buvo 
labai migloti. Įsiminė tik viena smulkmena: kai kaimy-
nystėje vasarodavę Kymantai, prieš išvykdami prasidė-
jus pasauliniam karui, užsuko pas senelius atsisveikinti, 
turėjo tik vieną prašymą – išsaugoti tą paveikslą. Sakė: 
jei jiems jau nebus lemta sugrįžti, atėjus geresniems lai-
kams, toji drobė būtinai turi atsidurti muziejuje. Tai – di-
delio talento kūrinys. 

Teko pačiam sukurti atsakymus į savo paties klausi-
mus. Ko tik neprisigalvodavo. Iš paveikslo sklindanti mis-
tika, simboliai pasufleruodavo vis ką nors naujo, netikėto, 
paslaptingo. Kai kurias pasakas dar ir dabar prisimena. 
Jose – pilyje apgyvendinti viduramžių riteriai ir prince-
sės, čia svečiavęsi net karališkų šeimų nariai. Na ir prie-
šų, mėginusių įveikti šitą tvirtovę, nepamiršo. Jų galvos 
atsidūrė ežero, kuris supa pilį, gelmėje. Ir ne tik galvos, 
bet ir priešų sidabrinės patrankos, kuriomis vieną tolimą 
žiemą bandė įveikti pilies gyventojus. 

Tačiau tik tapęs studentu atkreipė dėmesį į tų buvusių 
kaimynų vasarotojų pavardę: Kymantai. Labai jau ji gir-
dėta. O gal?.. Nejau šis paveikslas galėtų būti susijęs su 
pačiu Čiurlioniu? Tačiau toks pagalvojimas taipogi buvo 
trumpas. „Kvailystė, ir tiek“, – taip įvertinęs savo pastan-
gas atspėti neįspėjamą mįslę, Eduardas ilgam nutraukė 
savo spėliojimus, nes jau buvo matęs Čiurlionio paveiks-
lus Kaune, o tarp jų ir nuo vaikystės pažįstamos drobės 
neįžiūrėjo jokio panašumo. Na, gal ir ne visai taip, bet... Iš 
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pradžių lyg ir buvo nutaręs kreiptis į rimtą menotyrinin-
ką. O paskui pagalvojo: apsijuoks. Taip ir užsimiršo nie-
kuo nepamatuoti svaičiojimai.

Dabar, kai jau senjoras ir kai marios laisvo laiko, Edu-
ardo žvilgsnis vis dažniau stabteli ties senutėle pilimi ant 
svetainės sienos. Kiek vis dėlto tame paveiksle paslaptin-
gumo! Tokią harmoniją sukurti galėjo tik neeilinis talen-
tas. Prireikė vos ne viso gyvenimo, kad šitai suvoktų? Kuo 
toliau, tuo labiau ima atrodyti, kad su metais pradingęs 
žingeidumas padarė jį kietakakčiu. Gal, jei būtų jo profe-
sija nors kažkiek susijusi su menais, taip nebūtų atsitikę. 
O dabar... Dar ir abu vaikai gryni technokratai, jiems ne 
tik tas paveikslas, bet net ir knyga jau nė motais. 

O juk visai neblogai pažįstamas su miestą garsinančiu 
menotyrininku. Tiesa, jis – tautodailės adeptas. Betgi – 
profesorius, habilituotas daktaras. Gal pradžiai į jį kreip-
tis? Gal tikrai ilgiems dešimtmečiams tarp keturių sienų 
uždaryta neįkainojama vertybė? Tačiau jei profesorius 
pagalvos, kad jam svarbu, ar tas paveikslas turi didelę 
materialinę vertę, blogai, – Eduardui bus ne unoras, pini-
gai niekada nebuvo svarbiausia. Betgi privalu juk atlikti 
tų paslaptingųjų Kymantų įpareigojimą  seneliams. O gal 
išgirstas atsakymas ne vienam ir didelį džiaugsmą pada-
rys?

Nutarta: daugiau neatidėlios. Paskambins profesoriui 
dar šiandien.

                                                               2021 m. gruodžio 18-19 d.    
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BUVUSIŲ BAJORŲ NEBŪNA

– Tarsi bajoras...
– Tartum bajoras...
– Lyg koks bajoras...
N. M. nuo vaikystės tokius ir panašius žodžius iš pa-

žįstamų, o ir visai nepažįstamų girdėjo ne kartą. Net pri-
prato prie jų. 

Iš tikrųjų nieko jie jam nei pridėjo, nei atėmė. Užaugu-
siam niekuo neišsiskiriančioje kaimo troboje apie jokias 
bajorystes kalbama nebuvo. Dar daugiau – vienas myli-
miausių jo eilėraščių prasidėjo eilute Kilmė – ne grafų, ku-
nigaikščių... Tuos Jono Strielkūno ketureilius pirmą kartą 
perskaitė žurnale „Jaunimo gretos“, jie jam pasirodė kaž-
kuo ypatingi. O kai dailiojo skaitymo konkurse laimėjo 
pirmąją vietą rajone, susirado ir to poeto eilių rinkinėlį. 
Nenuvylė ir jis. Turbūt tada pirmą kartą pagalvojo, kad 
poetai – laimingiausi pasaulyje žmonės. Juk taip nepa-
prasta, kai visiems žinomi žodžiai tampa stebuklingomis, 
daug prasmių turinčiomis eilutėmis.  

Tiesa, kaimynai kiek stebėjosi, kad N. M. niekada ne-
buvo įkėlęs kojos į tvartą. Tačiau pirmiausia su ta jo savy-
be turėjo susigyventi artimieji, kurie iš visai dar vaikiščio 
išgirdo, jog kur jau kur, o ten jis neis. Iš kaimo vaiko išgirs-
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ti tokį pareiškimą buvo maždaug tas pats, kaip sužinoti, 
jog gyvuliukai tame tvarte moka tik tam vaikui žinomą 
kalbą, kurios dėka nuo savęs ir atbaidė. 

Lyg ir niekas aristokratiškų manierų nemokė, tačiau 
kuo toliau, tuo labiau N. M. elgesys skyrėsi nuo bendra-
amžių. Jau ir mokytojai pradėjo pavyzdžiu rodyti. Ka-
dangi tame elgesyje nebuvo nei tuščiagarbiškumo, nei 
akivaizdaus noro išsiskirti iš būrio, buvo mėgstamas ir tų 
pačių bendraamžių, net kai kas kai ką bandė atkartoti, tik 
nelabai pavykdavo.

O pačiam N. M. atrodė, kad jis panašių manierų išmo-
ko iš senelio. 

N. M. tik gerokai ūgtelėjęs pradėjo suprasti, kad ir vis 
daugiau žinių jo galvelėje atsiranda senelio dėka. Apie ką 
tik su juo nekalbėdavo, net apie filosofiją. Lyg ir atsitik-
tinai tie jų pokalbiai prasidėdavo, bet kiek įdomaus, ne-
tikėto išgirsdavo. To, ko nė viename vadovėlyje nebuvo 
užtikęs, o ir iš mokytojų neteko girdėti. Ir tiek daug žino 
paprastas kaimietis! Iš kur tos žinios? Deja, į panašų klau-
simą taip nė karto neišgirdo tikro atsakymo. Tik maždaug 
tokį:

– Et... Per gyvenimą visko sužinai...
Puse lūpų buvo girdėjęs, kad troba, kurioje augo, ne 

jų ir kad joje seneliai apsigyveno grįžę iš Sibiro, kai jo dar 
nebuvo. Ir kad jo artimieji nelabai panašūs į kaimynus, 
nors dabar tokie pat kolūkiečiai, kaip ir aplinkiniai. N. 
M. tos kalbos nei šildė, nei šaldė – jam kur kas artimesni 
buvo pokalbiai su seneliu ir knygų pasaulis, į kurį vis daž-
niau nugrimzdavo. 

Kai prasidėjo Atgimimas, N. M. baiginėjo mokyklą. 
Pastarosiom dienom senelis darėsi vis paslaptingesnis. Iš 



75 Du viename

šalies atrodė, kad anūkui norėtų kažką negirdėto pasaky-
ti, tačiau taip iki galo ir nepasiryždavo. 

– Seneli, kas atsitiko? – pirmasis tas keistenybes pa-
bandė nutraukti anūkas, kai jau neabejojo, jog turėtų iš-
girsti kažką labai svarbaus.

– Nn... nieko... – iškart vis dėlto nepasidavė senelis. 
Kai Gedimino kalne suplevėsavo trispalvė, pasikeitė 

ir senelis. Jau nesidairydamas į šalis (tą keistoką įprotį 
anūkas buvo įsidėmėjęs iš mažumės) kažkodėl pakvietė 
klėtin. Užkopus laiptais atidengė skrynią ir joje ilgokai 
kažko ieškojo. 

– Tebėra... Ačiū Dievui... – ištarė, iš įvairiaspalvės ska-
relės išimdamas storoką, į kelias dalis sulankstytą popie-
rių. Ant grindų pabiro senoviškos nuotraukos. Panašias 
fotografijas – atvaizdus ant storoko kartono N. M. buvo 
matęs muziejuje, kai jame lankėsi su klase.

– Oho! – nusistebėjo pamatęs radinį. – Kas tai? 
– Mūsų praeitis... – neskubėjo su paaiškinimais sene-

lis. Iš pradžių leido pačiam anūkui pabandyti įminti mįs-
lę. O šis, jau supratęs, kad jo rankose ne bet kas, o senu-
tėliai ir turbūt labai svarbūs dokumentai, taipogi tylėjo. 
Ištiesinęs popierių pamatė ypatingai dailia rašysena lyg 
ir rusiškai surašytą liudijimą, kurio apačioje buvo ne tik 
keli įmantrūs parašai, bet ir gerokai aptrupėjęs įdomus 
vaškinis  antspaudas, perpus padalintas storoku siūlu. 

– Tai bent!
Poroje nuotraukų įamžintas dailiais rūbais ir įman-

triai užriestais ūsais pusamžis vyras N. M. pasirodė labai 
panašus į senelį. Tačiau kur kas keisčiau pasijuto vienoje 
iš nuotraukų atpažinęs save. 
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– Negali būti... – tyliai sau šnibžtelėjo, nepastebėda-
mas, kad jį iš šono stebintis senelis taip pat, o gal dar la-
biau susijaudinęs. 

– Mano ir tavo artimieji. Tuomet mūsų giminės dvaras 
buvo netoli Kauno. Fotografuota devynioliktojo amžiaus 
pabaigoje – yra datos kitoje nuotraukų pusėje, – ir be se-
nelio paaiškinimo šį tą ir pačiam buvo galima atspėti. – 
O tas į mane labai panašus – proprosenelis, pasižymėjęs 
antrajame sukilime ir dėl šito nemažai metų praleidęs Si-
bire. Mačiau, kad ir save atpažinai. Taip, tai mano senelis.

O apie virš liudijimo esantį spalvotą herbą tiek tepa-
sakė:

– Tai – mūsų senasis herbas. Vėliau buvo suteiktas ki-
tas. Kodėl kitas, aš ir pats nežinau.

– O kodėl niekada nepasakojai apie tai?
– Bijojau... – kiek patylėjęs atsakė senelis. – Bijojau, 

kad dar kartą neišvežtų. Ir tavo tėvas, kuris jau Sibire 
augo, bijojo. Visų pirma, dėl tavęs.

O dar po minutės:
– Kai atėjo keturiasdešimtieji, dvaras mums buvo kaip 

peilis po kaklu. Nebuvo nei kada, nei kur slėptis. Išvežė 
su pirmaisiais. Ir toliau už kitus. O kai jau leido grįžti, už-
draustas buvo ir Kaunas, ir pakaunė. Toji troba, kurioje 
užaugai, – tokių pat nelaimėlių, kaip mes. Sibire susidrau-
gavom. Iš čia išvežti buvo bevaikiai. Likęs našliu senutėlis 
nutarė nebegrįžti, jis ir pasiūlė tuos namus susirasti.

– O tas dvaras dar yra?
– Kažkada su tavo tėvu atsargiai buvom pasukę į tą 

pusę. Tebestovi. Iš išorės ne kažką pasikeitęs. O viduje 
velnias koją nusilaužtų. Ornamentuotas parketas purvu 
ir šiaudais apskretęs, ąžuoliniai laiptai į antrąjį ir trečiąjį 
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aukštus vos laikosi. Pora ant slenksčio gulinčių girtų vyrų 
sakė, jog dvidešimt trys šeimos ten įkurdintos. Regis, pa-
našių į juos...

– Dabar turbūt jau nepavojinga būtų užsukti?
– Turbūt. Tik kokia iš to nauda? Tik dar sykį save įskau-

dinti...

Taip N. M. sužinojo apie savo bajorišką kilmę. Nepa-
sijuto dėl to nei didesniu, nei išskirtinesniu. Tik širdyje 
kažkas tarsi įtrūko – labiausiai gaila buvo senelių, o ir 
tėvų, kuriems prisiėjo nugyventi neužtarnautą gyvenimą. 
Sorbonos universitetą baigęs senelis tapo kolūkiečiu, ne-
turinčiu teisės prasižioti apie savo sugebėjimus ir išsila-
vinimą. Nei tėvas, nei mama nebuvo priimti į universitetą, 
nes ne tik Sibire, bet ir negeroje šeimoje užaugo. 

Tik ar tikrai jie teisingai elgėsi apie visa tai neužsimin-
dami jam, savo atžalai? Nejaugi ta juos ilgam sukausčiusi 
baimė tokiom didelėm akim? 

N. M. su klasiokais rytoj vyks į Baltijos kelią. Ragina 
kartu vykti ir namiškius. Tikrai nebėra ko bijoti. Viliasi, 
kad pavyks įtikinti.

                                                                     2022 m. sausio 2-3 d.
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SANDĖRIS

Apie tragišką poeto Algimanto Mackaus žūtį Ameri-
koje sužinojome dar iki Atgimimo. Pirmiausia iš tuome-
tinio „Pergalės“ žurnalo, o po kurio laiko ir iš išleistos 
knygelės. Užatlantėje panašiom aplinkybėm, tik trejais 
metais anksčiau žuvo ir talentingas dramaturgas Anta-
nas Škėma, kurio pjeses po trejų dešimtmečių pirmasis 
tėvynėje statyti pradėjo Gytis Padegimas. O Juozo Tininio 
vardą į Lietuvą atvežė jo artimas bičiulis Bernardas Braz-
džionis jau šiais laikais. Tai buvo ne tik žinios apie mums 
dar negirdėto rašytojo ir mokslininko gyvenimą bei kūry-
bą, bet ir tai, kad ir šis talentingas tautietis savo gyvenimą 
užbaigė greitkelyje. 

Tos nelaimės kažkuo labai panašios. Be to, spėjusios 
apaugti būtom ar išgalvotom legendom. Visose – daug 
mistikos, sunkiai paaiškinamų dalykų.

Jaunas poetas B. A. jau kuris laikas vis dažniau ir vis 
ilgiau prisimena tuos tris niekada nepažinotus vyrus. Ko-
dėl – pats nelabai supranta. 

Ypač jam įsiminė Brazdžionio papasakota istorija apie 
Tininį, kuris prieš mirtį Santa Monikoje vykusiame lite-
ratūros vakare skaitė novelę „Preferansas mauzoliejuje“. 
Šiurpus jos turinys: kapinėse naktį trims kortuotojams į 
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kompaniją pasisiūlo dar vienas, kaip vėliau paaiškėja, ne-
seniai žuvęs katastrofoje. Kas galėjo pagalvoti, kad vos po 
poros dienų autokatastrofoje žus ir tos novelės autorius 
ir taipogi atsidurs panašiame kapinių mauzoliejuje. Rašy-
tojo, per atostogas planavusio aplankyti įdomesnes Kali-
fornijos vietoves ir tą dieną vykusio į Hearsto pilį, mašina 
susidūrė su iš priekio važiavusiu automobiliu. Čia jį ištiko 
Mackaus ir Škėmos likimas.

O šiandien B. A. visiškai sutrikęs. Jam prisisapnavo tie 
trys šviesios atminties tautiečiai. Ir ne bet kur, o kapinių 
mauzoliejuje, panašiame, į kurį savo novelės herojus buvo 
sukvietęs Tininis. Taip, ir jie kortavo, lošė preferansą. Jau-
najam poetui labiausiai keista buvo atsidurti kortuotojo 
vaidmenyje, nes niekada gyvenime savo rankose kortų 
neturėjo. O tarp tų keistųjų kompanionų, kaip nekeista, 
visiškai nesijautė naujoku. „Betgi aš dar gyvas, gyvas?“ – 
vienu metu net suabejojo, jog tikrai su juo nieko pana-
šaus, kaip su dabar už vieno stalo sėdinčiais, neatsitiko. 

Amžiumi tik su Mackum panašūs. Škėma beveik de-
šimtmečiu vyresnis. Tininis visiems jiems tiktų į tėvus. 
Gal todėl daugiau už kitus ir kalba.

– Išloši – ir į mūsų kompaniją nebetiksi, – dar sapno 
pradžioje sakė Juozas Tininis. Įdomiausia, kad pokalbio 
metu paaiškėjo, jog ir jis, ir Škėma su Mackum ne tik iki 
smulkmenų žino, kas ir kada jiems atsitiko, bet ir dėl šito 
nelabai pergyvena. 

– O jei... pralošiu?.. – ne visai vyrišku balsu paklausė B. 
A., visom kūno ląstelėm pajutęs, jog tas keistas žaidimas, 
nors jis ir sapne, gali baigtis liūdnai. 

– Na, na, – nuramino Algimantas Mackus. – Per anksti 
tokioms kalboms... O ir sekasi tau geriau už mus.
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Kiek nurimo. O po kurio laiko suprato, kad tikra do-
vana girdėti tai, ką jo keistieji kolegos kalba apie kūry-
bą, kurios jie nespėjo,  būdami gyvi, palikti pasauliui. 
Na taip, kažkas liko juodraščiuose, bet tik menka dalelė. 
Ypač Mackus pergyveno, kad didesnė pusė to, ką galėjo 
parašyti, liko su juo. Keletą eilėraščių, niekada niekur ne-
spausdintų ir neužrašytų, dar ir perskaitė. B. A. pasirodė, 
kad jie net  įdomesni už tuos, kuriuos teko skaityti. O, kad 
pavyktų nors keletą jų atsiminti! Tai bent būtų įvykis. Be 
to, Mackus iki šiol nepamiršęs sovietmečiu Lietuvoje pa-
skelbtų neva jam priklausančių žodžių: „poetą baugino 
liūdna išeivijos literatūros perspektyva – likti rašytoju be 
skaitytojų“. „Ne, ne ir dar kartą ne“, – sakė gerokai pyk-
telėjęs tarsi tie nesąžiningo kritiko išgalvoti žodžiai būtų 
išspausdinti vakar, o ne prieš pusę amžiaus. O Tininis vis 
kartojo, kad apgailestauja, jog taip ir neparašė romano 
apie Emiliją Pliaterytę ir kad liko iki galo nesutvarkyti žo-
dyno ir  studijos metmenys. Ne bet kokių – graikų-lietu-
vių, lotynų-lietuvių kalbų. 

– Tai buvo mano didžiausia svajonė. Vardas pasauli-
nio masto lingvistų tarpe būtų buvęs užtikrintas, – jau 
visai nesikuklindamas sakė, dalindamas kortas, Tininis. 
O po kurio laiko liūdnai pridūrė: dabar jau žinąs, jog tas 
rank raštis žuvo kartu su kitais, po jo mirties atsidūrusiais 
šiukšlyne.

– Kai Šiauliuose pastatė „Baltą drobulę“, premjeroje ir 
aš buvau, nors manęs, žinoma, niekas nematė, – prisipa-
žino dramaturgas, kuriam B. A. nieko apie tą spektaklį, 
vykusį jėzuitų bažnytėlėje, nebuvo sakęs. – Maždaug taip 
rašydamas ir įsivaizdavau. 
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„Sapnui pasibaigus, ar atsiminsiu tai, ką čia girdžiu“? – 
porą partijų laimėjęs poetas B. A. jau darėsi kažkiek savi-
mi pasitikintis. Žinoma, niekur nedingo ir baisioji mintis: 
„O jei pralaimėsiu?“ Tiesa, jokio sandėrio su tais keistai-
siais kompanionais lyg ir nesudarė, bet Tininio įspėji-
mas – išloši, ir į mūsų kompaniją nebetiksi – turbūt neat-
sitiktinis. O gal, kad būtų ramiau, pačiam pasiūlyti, bent 
jau kažkiek palankesnį, sandėrį? 

– Ką turėčiau padaryti, kad greitkelyje nieko neatsi-
tiktų? Nejau  tik kortos nulems? – šalia sėdintiems toks B. 
A. klausimas, regis, nebuvo visai netikėtas. 

Po ilgokai trukusios tylos prakalbo vyriausias amžiu-
mi:

– Kai atsibusi, pamiršk, ką čia matei ir girdėjai. 
Visai netikėtai B. A. laimėjo dar kartą, jau trečią. Tarsi 

pati teisinga korta naujokui, niekada jomis nesidomėju-
siam, būtų ėjusi į rankas. 

– Na va, ir jokio sandėrio nebereikia, – nuramino poe-
tą Tininis, pastumdamas kortų kaladę į šoną.

Šiandien poeto B. A. laukia kelionė greitkeliu – iš Klai-
pėdos į Vilnių. Reikėjo išvažiuoti dar prieš valandą, bet 
pamigo. Lyg ir buvo užsukęs žadintuvą, bet ar jo neišgir-
do, ar jis nesuskambėjo.

Laikas būtų pajudėti, bet kažkas tarsi stabdo. Prisimi-
nus sapną, net nupurto. Brrr... O gal vis dėlto nevažiuoti?

Na ne – sostinėje privalo būti laiku, – svarbus susitiki-
mas. Jau ir taip vėluoja, teks paskubėti. 

B. A. jau greitkelyje. Palinkėkime jam laimingo kelio.

                                                                   2022 m. sausio 4-7 d. 
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DRUGELIS IŠ ANAPUS

Amelija – iš svajoklių giminės, tačiau to, su kuo su-
sidūrė praėjusią vasarą, iki šiol negali paaiškinti. Birželį 
pro atdarą langą įskrido nepaprastai spalvingas druge-
lis – raudoni-juodi raštai ant jo sparnelių buvo taip sudė-
lioti, kaip ne kiekvienas dailininkas sugebėtų. Tačiau įdo-
miausia ne tai. Jis tiesiu taikymu švystelėjo iki jos, nutūpė 
širdies plote, minutę ar dvi lukterėjo ir vėl, tokia pat tra-
jektorija, kaip ir atskrido, išspruko pro langą. Tas keistas 
nuotykis taip netikėtai pasibaigė, kaip ir prasidėjo. 

Tąsyk daug apie tai ir negalvojo. Tiesiog pasidžiaugė 
ją aplankiusiu netikėtumu, ir tiek.

Kai po kelių dienų visa tai pasikartojo, pradėjo galvoti, 
kad tai, ko gero, ne atsitiktinumas. Tuo labiau, kad antrąjį 
kartą drugelis ant jos krūtinės glustelėjo gerokai ilgiau. 
Buvo akivaizdu ir tai, kad tas netikėtas svečias nebijo, jog 
jį gali paliesti. 

Ne, Amelija drugelio nelietė, buvo skaičiusi, kad tai 
pakenktų sparneliams, tik apsidžiaugė, jog gali ilgėliau 
pasigrožėti ypatingais spalvų deriniais. Nekilo jokių abe-
jonių, jog tai tas pats netikėtas svečias, kartą ją jau aplan-
kęs.
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– Tai turbūt amžinatilsį tėvelis tave aplankė, – išgirdu-
si naujieną, pasakė bendradarbė. – Mūsų šeimoje yra pa-
našiai buvę. Tačiau atskrisdavo ne drugelis, o mažas dai-
lus paukštukas, kurio net vardo nesugebėjom išsiaiškinti.

Kurį laiką drugelis nebeatskrido. Gal kad orai pasitai-
kė nelabai tikę – lietus, stiprus vėjas. Tačiau Amelija ir to-
kiu oru laikė atvirą langą, vis laukė to spalvingojo svečio. 
Ir vėl sulaukė. Ir ne kartą. Ir vis drąsesnio. Įskridęs tokia 
pat tiesia linija, kaip anksčiau, ant jos krūtinės užtrukda-
vo vis ilgiau. 

O kartą, jau rudeniop, pro langą įskridęs drugelis kaž-
kodėl pasuko kambaryje stovėjusios spintos link ir tarsi 
prapuolė už jos. Bent jau Amelijai matant neišskrido. 

Daugiau panašių netikėtumų nebebuvo. O baigiantis 
rugsėjui iš už spintos netikėtai švystelėjo tas pats spal-
vingasis drugelis ir tiesiu taikymu pasuko lango link. 
Viskas įvyko taip greitai, kad Amelija tik drugeliui išskri-
dus pradėjo galvoti, jog neįmanoma paaiškinti, kaip tas 
beveik prieš mėnesį įskridęs svečias sugebėjo išlikti jos 
namų pastogėje. Juk jis kažkuo turėjo misti. Be to, kodėl 
taip ilgai slėpėsi. Na, o išskrisdamas, kodėl nebeprisi-
glaudė savo sparneliais prie jos – taip, kaip vasaros metu 
buvo ne kartą. 

Amelija žino, kad drugelių amžius neilgas. Vis dėlto 
labai laukia kitos vasaros – o gal ir vėl atskris? Ko gero, tai 
kažkoks paslaptingas ženklas, kurį norėjo perduoti ana-
pilin iškeliavęs tėvukas. Ką ir kodėl jai norėjo pasakyti? 
Dėl ko nors įspėti? O gal tiesiog panoro prisiglausti?

                                                                    2022 m. sausio 10 d.
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