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Vendeta

žodis rodos iš pasakų, o buitiškai nusileidžia
it nuo skalbinių virvės nusidžiovus paklodė.
„kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
net kelios šeimos vien mūsų parapijoj
gyvena slapta.
Į albanų mišias nevaikšto, negieda, pavardes
pasikeičia, Velyknaktį neneša duonos palaimint,
slepiasi, meldžias prancūziškai, pašnibždom,
kad tartis neišduotų, – netyčia, tai atsitiko
netyčia. Dėdės pusbrolis, jaunas vaikinas, prieš
dešimtį metų gamykloje užmušė žmogų.
Netyčia, teismas patvirtino, tai atsitiko netyčia,
žuvo žmogus. Darbinė trauma. Nelaimė darbe.
Visiems taip gali nutikti. Visi tai supranta, bet.
Mirusio giminė privalo. Taip
reikia, vendeta. Jie dabar turi užmušti ką nors
iš jo giminės. Jaunuolio gentis didžiulė, plati
greit susenusio vaikio gentis. Jam tiesiog
nepasisekė.
Iš miesto į miestą, iš vietos į vietą – kraustomės,
neleidžiam vaikų į mokyklą, nevedam senų tėvų
pas gydytojus, nesiregistruosim parapijos knygon.
Vendeta, pasakų žodis, ridenas ant kurijos stalo.
Kartais jie sako (prabyla gražuolė albanė)
kartais jie sako: gerai, dabar truputėlį
pamirškim. Leisime jums pailsėti. Terminas
šimtas metų, šimtą metų jūsų ir jūsų vaikų
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ir jūsų vaikų vaikų mes neliesim, tegul auga
viščiukai, tegu
stiprėja jų plunksnos. O tada, o tada jie –
neatleidžia. Jie laukia, jie. Nepamiršta.
Sako gražuolė albanė, virpa jos balsas, virpa
rankose kavos puodelis, kol mūsų sūnūs
kamuolį spardo, pro langus matai, kaip jis
skrieja, – nuo bažnyčios ligi kapinių tvoros
ir atgal.
2017 11 19

7

3|

su tuo sijonu atrodai
			 kaip troleibusas,
			 arba dešimt kilometrų

Būdavo, eina mergaitė mišku
ir kad verkia kad verkia:
dabar:
skuta moteris parku
septyni km haš ir kad
žliumbia kad žliumbia:
šitaip visą gyvenimą būti,
šitaip (norėti) būti geriausia, o
šūdas kaskart, didelis
apskritas niekas bekraštis:
boba va kažkokia su šuniu
žiūri ir ryškiai
užjaučia:
kaip pisčiau į snukį:
damai taip nedera, sako
senas poetas, damos
skysčių nerodo:
skysčius laikyti savy, nesilaistyt, nuryti:
kaip pisčiau į snukį:
aš stipri, aš stipri, aš
stipri:
nežiūrėk į mane:
silpną.
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