– Nieko baisaus, aš patenkintas, kad jis atrodo taip įtikinamai.
Kaip tikras sodininkas. Adomas savo valdose. Būtent taip.*
Julian Barnes, „Vienintelė istorija“

Aš užtvindysiu žemę vandenimis, kad išnaikinčiau kiekvieną kūną,
kuriame yra gyvybė. Visa, kas yra žemėje, pražus.
Pr 6,17

Metai yra kaip ir metai prieš tūkstančius metų,
mes ničnieko nežinom,
ničnieko nežinom apie prapultį,
apie nugrimzdusius miestus, apie potvynį, kai
skendo arkliai ir žmonės.**

Arthur Rimbaud, „Girtas laivas“
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Kaip saloj, mano deny triukšmo daug buvo,
Plunksnų, išmatų paukščių rėksmingų, tačiau
Dar plaukiau aš, kol sąsajos laivo supuvo,
Atbuli net skenduoliai įnirdavo čia!***

* Iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė
** Iš vokiečių kalbos vertė Gytis Norvilas
*** Iš prancūzų kalbos vertė Vaclovas Šiugždinis

Thomas Bernhard

akla valtis
akla valtis – pasroviui, pavėjui, kai srovė tiršta
elektrą jaučiu šlaunimis, krauju ir strėnomis
kaukia, ūkia, bet dugnas tvirtas, aš stoviu vienas
akla valtis – iš kaulų, odos ir venų
dilbiai grakščiai riesti, sąnariai sutepti it ginklai
akla valtis – šonais juodais, ką pasakytų Rimbaud?
jei imtų ji ir prigertų? prigers – virs ruoniu, nuodu, viskuo – – –
blaško verpetai, žuvų pilna jos burna – tylės, neišduos
akla valtis – nubarkši akmenų dantimis
į degančias aikštes ir sietuvas, kur ganos apžilpę arkliai
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akla valtis – į krantus ryto rūko – – –
žioji kiaurymės – tamsa užkamšysim ir duona
į vidų srūva žibintų šviesa – štai koks vaiskus krovinys
akla valtis – pasaulis ant menčių, dugnas jau žiūri į dangų
inkaras įsikibęs žvaigždynų, o stiebas sminga į dumblą

akla valtis, kiaura – irklais laikausi pasaulio
naktiniam bare plečias ir pampsta erdvė, horizontas
potvynis užpylęs akis, stadionus, miestus ir kaimus
švyti dangoraižių falai, bažnyčių smailės it priekaištai
o skenduoliai plaukia iš baro į barą – kojom į priekį ir aš
akla valtis, skersa – nuo kranto prie kranto, o džiaugsmas koks
ungurių – mūsų kišenėse jie veda vaikus – – – o išties, o išties
akla valtis – tai tik mano akis, atskilusi sapno lytis
blakstienų irklais irias pirmyn per gižų peizažą, gatvės tirščius
ir kas ją pririš, ir kas ją užspaus pagaliau pailsėti
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sodininko byla

apie jį ir jis

viršūnės. potvynis
		

dievas žiūri televizorių, trečiosios futbolo lygos rungtynes

jau rudeniop skendo sodas, obelys įsibridusios į vandenį nusiplovė
rankas ir kojas. ir iš kur tokie ryškūs kraujo ratilai, ir iš kur? obuoliai
plūduriavo ir vartėsi iš krantų išėjusioje visatoje, o mano akys dangaus ertmėse, karosai – kūdroje.
yra viršus ir apačia – tai išpažįstu, o tarpe – mes, smurtas, skerdynės
ir tujos. jokiam dievui čia nėra vietos. tiek tos visatos.
iš obuolių bus išspaustos sultys, žuvys išskrostos stalui ir paaukotos
šv. skrandžiui, akys nebeatlaikys vaizdų spūsties, o miesto vartai –
ledonešio, pabėgėlių ir barbarų. ir iš kur tokie ryškūs kraujo ratilai,
ir iš kur?
nieks neįtarė, jog reikės kasti griovius, kad šie nesergės nuo vandens,
šlykštybės ir žiurkių. metai po metų vanduo vis kils, ir kilo – – –
nieks neįtarė, kad žiemą sklęsim ledu tarp kamienų, pačiūžų peiliais raikysim žemės grožį, šioje šlovės, šioje apledėjimo ir nevilties
olimpiadoje.
didžiųjų valstybių demonai ledo ritulio lazdomis išsidaužys dantis – švies kruvini saulėtekiai, saulėtekiai donorai. saulė kasmet leisis vis žemiau ir žemiau. kils konservų kainos. ir iš kur tokie ryškūs
kraujo ratilai, ir iš kur?
nuraškėm obelų viršūnes, siekėm trofėjų. kartimis praskyrę ledo lytis ir nukirstas debesų galvas.
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mirusiųjų pasivaikščiojimai I
pro vieną trobos galą įeini, o pro kitą – į sodą – tave jau išneša.
išneša dėžėse vis po vieną ir nešioja, šios gondolos plaukioja medžių
labirinte, šešėliuose ropoja it vabalai, taškai uždaroje koordinačių sistemoje. tokia visata.
sodininko svajonė – povandeninis sodas.
po vandeniu viskas – lėtai lėtai lėtai lėtai lėtai.
po vandeniu – minkštai minkštai minkštai minkštai minkštai. ne tokios skausmingos kasdienybės apkrovos ir pagirios.
ir žvilgsnis lėtas ir minkštas, ir kūnas į kūną – minkštai, ir mirtis
švelni, ir daiktai – tada jau matai jų esmę. esu matęs – kokie jie dar
iki užgimstant kalbai.
–––––––––
pritūpęs sodininkas vis dar numautom kelnėm puola prie griovio –
apsiplauna ir kimba į kokį darbo įnagį. tokia ekologija. svetima jam
žolė ir kiti svaigūs dūmai.
„didesnį svaigulį patiriu malkinėje tykiai tūnodamas, kur supjautų
obelų nekropolis, kiekviena pliauska – man urna, malkinė – kolumbariumas ir observatorija, o pakura – amžinybė“, – taip yra prasitaręs sodininkas.

12

šiuo sezonu keliai labai pažliugę.

mirusiųjų pasivaikščiojimai II
skina obuolius, vyšnias spaudžia delnuos visi susiėję iš Krekenavos,
Kęstučio gatvelės, dar iš XX amžiaus, iš mano vaikystės: i Puvilaits,
Arimaitene, Baceičene, Vatkeičis i Nikuods, Rūšs, Klimkeičene, Klimkeičis
su armoniku, Juzapaits, Martūzs, žvejys Tiuopte, Juzaitene, senis Šatinsks, i Jons Šatinsks i kìti. Banaitene šešėly pjausta duoną i dešrą – – –
pasilipę ant taburečių skina, paduoda, meta į dėžes, perdžia, spriegia kauliukus į viens kitą, juokiasi, visiems gerai, gera. saulė plieskia
ir varva kaitra. perkūno oželis virina dangų. siūlės, gervių dygsniai,
vėjo jėgainės maišo debesų kortas. tiek vaisių šiemet, nė vieno rauplėto. dangumi nubarkši paspirtas šulinio kibiras, paukščių lenciūgas, jam iš paskos nutrūkęs ruduo.
„o aš čia tik čirvų bartukas“, – sučekši sodininko žirklės.

13

2018 11

