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Tylos! Kalbės Prezidentas. 1949 metai

Art#jo prezidento did%iosios kalbos momentas. Pir!-
t" barbenimas & stal', reikalavimas laikytis tvarkos – vis-
kas vyko prezidento pa!on#je ir nepraslydo negirdomis 
pro jo de!ini'j' aus&, sus#dusieji prie pagrindinio stalo 
visk' kuo puikiausiai suprato. Na, o besirengiantieji vie-
!ai kalbai – juk %inote, jei kada nors teko tai daryti, – vi-
suomet sunkiai nustygsta vietoje, vos pris#da ant k#d#s. 
Laukdami tos akimirkos, knebin#ja maist', u%simano 
& tualet' arba pajunta, kad ima d%i(ti burna tarsi %ok#-
jams, i!sirikiavusiems prie Njumarketo* starto linijos. 
)sitemp* ir pasiruo!* startui, puikiai suprantantys, kad 
netrukus pasaulio akys nukryps & juos.

O prezidento atveju – suklus t(kstan+iai aus".
Ne, jis nesijaudino. N# trupu+io. Jeigu jaudint"si, juk 

b(t" pasira!*s vis' kalb', u%uot tik br(k!tel#j*s kelias 
frazes antroje valgiara!+io pus#je, i! visos !irdies m#gau-
damasis vakariene. Prezidentas visuomet tvirtindavo, 
kad maistas ir g#rimai skirti tam, kad jais m#gautumeisi. 

* Njumarketas (Newmarket) – %irg" lenktyn#s, vienos pirm"j" 
lenktyni" Britanijoje, & kurias susirinkdavo %irg" lenktyni" elitas. 
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I! ties", prezidentas nekantriai lauk# savo kalbos, savo 
gulb#s giesm#s: %inojo, k' reikia pasakyti susirinkusie-
siems. Ir, dieva%i, t' ir ketino i!kloti.

Jis lauk# starto.
Ta+iau!
Barbenimas & stal', nors ir pakankamai garsus, kad 

pats gal#t" j& i!girsti, ma%ai k' rei!k# sus#dusiesiems ato-
kiau ir buvo n# motais did%iul* galerij' u%tvind%iusiems 
d%iaugsmingai klegantiems vyrams. ,is garsas n# kiek 
netrikd# tolumoje su cigar" d(mais sumi!usio ir palubi" 
link kylan+io skardaus juoko. Prie tolim"j" stal" &sitais* 
jaunesnieji akademikai, viena ausimi nugird* renginio 
ved#jo barbenim', kaip visuomet mandagiai apsimet# 
nieko negird&. Prie! daugyb* met" s#d#damas j" vietoje 
prezidentas irgi darydavo lygiai t' pat& ir naudodavosi ta 
pa+ia delsimo taktika, tik kur kas pras+iau. Taigi, supras-
damas, kad ka%kam mandagiai barbenant & stal' nuo!a-
liau &sitais* vakarien#s dalyviai neu%si+iaups, prezidentas 
atsigr*%# & ved#j' ir liep# pam#ginti dar kart', tik !& kart' 
„trinktel#ti smarkiau“. Ir ved#jas, vyras ir i! stuomens, ir 
i! liemens, puikiausiai suprato prezident': pabeld# gar-
siai ir l#tai, ir !is bildesys rei!k# gerokai daugiau negu 
„na-gi, da-bar, d%entel-menai, pra-!au d#-me-sio“.

Jis lauk# starto.
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Ir tai, didesnis garsas bei i!kalbingos pauz#s, pad#-
jo pasiekti tiksl'. Nutilo net ir did%iausi' kleges& k#l*s 
stalas; pagaliau visiems nu!+iuvus, ved#jas, i!sipust*s 
raudonais apdarais, atstat*s savo pla+i' tarsi kubilas kr(-
tin*, taip nutais# bals', kad !is pakilt" vir! susirinkusi"j" 
galv", praskriet" pro dviem arba trimis eil#mis ant sien" 
sukabintus paveikslus, prasiver%t" pro raudonmed%io 
duris ir nuaid#t" iki paties Pikadilio.

– J(s" Karali!koji Didenybe, – kreip#si ved#jas, o %o-
dis „Didenyb#“ pad#jo &sivyrauti pageidaujamai pagar-
biai tylai. – J(s" Ekscelencijos, J(s" ,viesyb#s, brang(s 
ponai ir d%entelmenai, pra!au tylos. Kalb#s Karali!kosios 
men" akademijos prezidentas seras Alfredas Maningsas.

Taip, jis!
Tylos. Kalb!s antrasis ka"kokio Safolko* mal#nininko 

s#nus, "em!s vaikas. Bet juk Konsteblis**, didysis Konste-
blis, – irgi Safolko mal#nininko s#nus. O kas gi nesip#st$ 
"engdamas jo p!domis?

Ved#jo kalb#senoje nuskamb#jo ka%kas tokio, kas i! 
ties" patiko prezidentui. Jis visuomet pabr#%davo, jog 
geras renginio vedimas prilygsta artilerijai: i!valai pa-
b(kl" vamzd%ius, u%taisai sviediniais, nustatai teising' 
trajektorij' ir paleidi kurtinan+i' salv* & prie!'. Prisitai-

* Safolkas (Su-olk) – grafyst# Ryt" Anglijoje.
** D%onas Konsteblis ( John Constable) – XIX a. prad%ios angl" 
tapytojas, vienas &%ymiausi" peiza%ist".
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kyti – ugnis! Ir prie!as nukautas. Prie%as? Bankete Ber-
lingtono r#muose?

Koks prie%as?
Prie!" +ia yra, ir j" apstu.
Kol renginio ved#jas palengva tar# savo frazes, pre-

zidentas m#gavosi absoliu+iai kiekvienu %od%iu, g#r#josi 
kiekvienu ai!-kiai ta-ria-mu skiemeniu. &tai taip, – pa-
sak# sau, – b#tent taip reikia pristatyti "mog$ – tiesiai 
%viesiai, nemekenant ir nepilstant i% tu%'io ( kiaur). 

„J(s" Karali!koji Didenyb#“ – jam i! de!in#s tikrai 
styp+iojo gerokai susitar!*s Glosterio hercogas.

„J(s" Ekscelencijos“ – prie kiekvieno stalo s#d#jo die-
va%in koki" !ali" ambasadoriai, &skaitant ir prie pagrin-
dinio stalo &sitaisius& ka%kok& turk' ar t' pon' Ak&-Kak&.

„J(s" !viesyb#s“ – taip, &skaitant ir pat& Kenterberio 
arkivyskup', k' tik netoliese tau!kus& ka%kokius niekus 
su tuo keistuoliu admirolu ir feldmar!alu. Galustal#je 
pamat# sen& Mont&. Jau nekalbant apie daugyb* lord" ir 
d%entelmen", gausyb* pasip(t#li" baltut#liais i!krakmo-
lytais mar!kiniais ir saujel* lep!i", nesugeban+i" atskirti 
padoraus paveikslo nuo arklio !lapimo balut#s.

Nagi, dabar surimt!k, Al*edai, – liep# sau. – Atsar-
giai, vyruti, juk s!di ne alud!je „Karieta ir "irgai“*, esi 

* „Karieta ir %irgai“ (+e Coach and Horses) – Londone, Soho ra-
jone, veikianti alud#.
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civilizuotoje draugijoje, apsuptas garbing$ ir nusipelniu-
si$ pon$. Jie 'ia atvyko ne tik dalyvauti prabangioje va-
karien!je, bet ir tod!l, Al*edai, kad nori pasiklausyti tavo 
kalbos, kurioje pasakysi, jog traukiesi i% prezidento posto ir, 
kaip Diev) myliu, jie %it) i%girs!

Ved#jui i!tarus paskutiniuosius %od%ius „seras Alfre-
das Maningsas“, sal#je pasigirdo ka%kas pana!aus & svei-
kinimo aplodismentus. Daugiausia plojo Vinstonas ir 
s#dintieji netoliese, prie pagrindinio stalo. Ties' sakant, 
to pakako, kad %mogus pajust" !iok& tok& pripa%inim' u% 
visk', k' pavyko nuveikti b(nant prezidentu. Aplodis-
mentams nutilus, seras Alfredas nurijo dar vien' gurk!n& 
vyno – velni!kai gero paties i!rinkto raudonojo vyno – ir 
pasitikrino, ar tvarkingai u%segtos keln#s. )sitikin*s, kad 
d#l j" gali b(ti ramus, atsistojo.

Banketas vyko sausakim!oje Tre+iojoje Berlingtono 
r(m" galerijoje, Pikadilyje. ) vakarien* sugu%#jo !imtas 
a!tuoniasde!imt sve+i". Prezidentas akimis perb#go %va-
ki" !viesoje skendin+ius stalus ir, sugniau%*s abu kum!-
+ius, krumpliais &sir#m# & balt' stalties*. Kalb#damas jis 
m#go laikytis tokios pozos. ,itokia k(no pad#tis ne tik 
perkeldavo svor& nuo jo netvirtosios kojos, bet ir (jo ma-
nymu) puikiai tiko puolimui.
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Taigi. &tai ir jis.
O ten jie.
Prezidentas dr'siai nu%velg# Akademij'. I% jo pus!s 

neb#t$ pernelyg ("#lu pasakyti „savo“ Akademij). Prezi-
dentas sto,i prie%ais Akademijos narius, visai tautai klau-
santis jo "od"i$ per radij). T#kstan'iai "moni$ nuo D"on 
O Grotso iki Lands Endo* (sijung- radijo imtuvus, t#ks-
tan'iai paprast$ dor$ "mogeli$, kuriems patinka paprasta 
ir ai%kia angl$ kalba sakoma tiesa.

Taigi, i%mu%! tiesos akimirka.
– J(s" Karali!koji Didenybe, – l#tai prakalbo jis, – 

brang(s Lord" r(m" nariai ir d%entelmenai.
Kaip pats ir nor#jo, prezidentas skyr# u%tektinai laiko 

kiekvienam skiemeniui. Po pavykusio vakaro jis visuo-
met pabr#%davo, kaip svarbu neskub#ti; visuomet geriau-
sia, kai arklys namo risnoja gra%iai palengva, kai %engia 
takeliais. Kaip ne kart' yra tek* patirti savo kailiu, jei tik 
paskub#si, gali k(lvirs+ia nusiristi ant %em#s. Deja, jis kal-
b#jo ne tik l#tai, bet ir pernelyg l#tai. Ir visai nenoromis jo 
balsas per#m# kai kurias vakaro ved#jo kalbos manieras.

– Mane, – prad#jo jis, – ap-ima-ka%-koks-ne-rimas. 
)vykus ka%kokiam y-pa-tin-gam susita-rimui, visi !ie tos-
tai pakelti u% prez-i-dent'.

* Nuo D%on O Grotso iki Lands Endo (*om John O’Groats to 
Land’s End) – tai atstumas tarp labiausiai nutolusi", imant !iaurin& 
ir pietin& ta!kus, Did%iosios Britanijos vietovi".
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Tuose %od%iuose pernelyg daug r ir p gars". Preziden-
tas suprato, kad !ie garsai gali tapti tikru prakeiksmu: 
jeigu nebus apdairus, netrukus ims deklamuoti Edgaro 
Alano Po „Varn'“* arba kartoti koki' kvail' greitakalb*, 
ma%daug „vidur pr(do bl(das pl(dur“, ar pasakys dar k' 
nors pana!aus.

Stabtelk, – patar# sau, – padaryk pauz-, Al*edai!
Jis nutilo. Dabar metas skubiai %vilgtelti & u%ra!us, 

kuriuos br(k!tel#jo ant antrosios valgiara!+io pus#s. Pa-
k#l*s plono kartono lap', prezidentas i!vydo:

&abli vyne tro%kint) j#r$ lie"uv(
An'iuk) su alyvuog!mis ro"i$ pada"e

.aliuosius "irnelius
&vie"ias bul,es

Smidrus
&v. Onor! tort)

Ledus
Sausainius ir pyragai'ius

Desertus ir kav)

I! to nedaug naudos, jeigu jau patekai & b#d' ir ne%i-
nai kur eiti. Bet tame lape jis pasteb#jo ir visai neblogai 
pie!tuku nupie!t' cigar' traukiant& Vinston', br(k!telt' 

* Aliuzija & Edgaro Alano Po eil#ra!t& „Varnas“.
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prie! ma%iau nei de!imt minu+i". Ir velni!kai pana!". Vi-
si!kai pana!" & Vinston', smarkiai susik(prinus&, rauk!-
l#ta kakta, su dideliu cigaru – tas vyrukas pavaizduotas 
tobulai, ar ne taip ir tur!t$ atrodyti pie%inys, argi netur!t$ 
b#ti pana%us ( subjekt)?

Patenkintas !ia mintimi ir jos padr'sintas, prezi-
dentas v#l ry%tingai pasiruo!# t*sti kalb', tik !& kart' 
n usprend# risnoti, taip sakant, truput& timptel#ti vade-
les.

– .inau, k' tai rei!kia, ir visuomet %inojau, k' rei!kia 
s#d#ti prie stalo susirinkus gerokai didesnei draugijai. – 
K)? .ymiai didesn! draugija, k) tai rei%kia? Nieko tokio, 
tuoj tuoj. – Toliau puotaukite ir gerkite, nelabai kreipda-
mi d#mes& & stovint& prie stalo varg!' prezident', kad ir 
k', paprastai !nekant, jam b(t" tek* patirti, kad ir kaip 
b(t" tek* suktis i! pad#ties.

Prezidentas i!kv#p# or'. Nors i! prad%i" nuskamb#-
jo !ioks toks %od%i" kratinys, bet !itas sakinys jau buvo 
gerokai sklandesnis. Prakalbus apie „puotavim', g#rim' 
ir menk' d#mes&“ prezident' u%pl(do bjauri akimirka, 
kuomet ap#m# jausmas, kaip panika smelkiasi & delnus, 
kuomet (mai i!sigando to puikiai pa%&stamo !okin#-
jan+io kalbos ritmo ir %inomo rimavimo, kai i! esm#s 
nety+ia prad#davo deklamuoti vien' i! savo ekspromtu 
sukurt" balad%i".
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Bet, po perk#nais, juk neat!jo ( ka"koki) alud- ar me-
ninink$ vakar!l( paskaityti Edgaro Alano Po. Jis – aris-
tokrati%kai pasidabin-s Karali%kosios men$ akademijos 
prezidentas, pagrindin! brit$ meno /g#ra, ir, svarbiausia, 
"mogus, privalantis kalb!ti i%mintingai! Reikia %nek!ti 
paprasta angl$ kalba!

– Dabar, b(damas +ia, noriu kreiptis & Akademij'. 
Neseniai kalb#jo Kenterberio arkivyskupas, – solid"iai 
pasakyta, – dabar noriu atsakingai pakalb#ti apie !i' or-
ganizacij'... Tik apie k) %ioje organizacijoje?

Jis tur#jo galvoje !i' vyr" organizacij', kolektyvin* 
angl" meno organizacij', Berlingtono r(muose gausiai 
prie stal" sus#dusius %mones. Prie stal", i!rikiuot" tiesiai 
prie!ais j&. Prezidentas ap%velg# vien' stal' po kito. Pa-
%i(r#jo kair#n, %vilgtel#jo de!in#n, tada nukreip# %vilgs-
n& tiesiai ir, reikia pripa%inti, nelabai apsid%iaug# tuo, k' 
i!vydo. N# trupu+io. Pats laikas u"duoti klausim) visiems 
%ios angl$ meno organizacijos nariams. Ir paklausti tiesiai 
%viesiai, tautai girdint per radij). Juk tokiu atveju jie nega-
l!s teigti nieko negird!j-?

Ar jie to verti? &tai kur klausimas. 
– Ar visi nusipeln# b(ti !itame pastate, kuriame glau-

d%iasi? Ar mes dirbame taip puikiai, kaip tur#tume? Juk 
ne man reik#t" +ia !&vakar verstis per galv'...  – Per gal-
v)? Tu sto,i kojomis ant "em!s, Al*edai. – ...ir !&vakar 
ie!koti, kas Akademijoje vyksta ne taip.
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T' akimirk' ka%kas pritariamai sumurm#jo, pasigir-
do auk!tuomen#s bruzdesys, m#ginantis j& u%+iaupti, 
aristokratai paband# prezident' nukreipti j" pam#gtais 
mandagiaisiais diplomatiniais kanalais. Prezidentas jau-
t# j" nebyl" ku%des&: „Ne, Maningsai, j(s" teisyb#, ne 
jums, antrajam ka%kokio Safolko mal(nininko s(nui, 
mus kritikuoti.“

Tai tik dar labiau kaitino prezidento jausmus. Oho, ne 
mano nosiai! Jeigu !itiems %mon#ms nors akimirk' !ov# 
& galv' mintis, kad pavyks prezident' priversti atsisakyti 
savo sumanymo, tai turb(t ne&manoma dar labiau apsi-
rikti. N! u" k) gyvenime, n! u" jokius pinigus, – tar# sau.

– Ta+iau, TA/IAU suvokiu save kaip prezident' or-
ganizacijos, kuri, saky+iau, tu!+iai leid%ia laik'.

Jis pabr#%# „tu!+iai“ ir akcentavo „laik'“, o nuskam-
b#jus frazei apie „tu!+iai leid%iam' laik'“, nema%ai vyr" 
liulan+iais pagurkliais susmeig# akis & stal', visi vart# 
akis, o kai kurie vienu akies kra!teliu d#b+iojo & !on'. Per 
sal* nuvilnijo baim#, kad jis tai padarys. Dar daugiau, 
padarys tai milijonams klausantis per radij'. Jis velni!kai 
teisus. Juk sakiau tau, Lora, kad padarysiu.

Tylumoje prezidentas i!vydo & vir!" kylan+i' balt' 
maniki(ruot' rank'.

Tu%'iai gai%tamas laikas. B#tent, Monti, b#tent taip ir 
yra. Montis visuomet sakydavo, kad pernelyg daug kari" 
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tu!+iai !vaisto laik'. Vinstonui irgi savoti!kai patiko !ita 
mintis. „Pernelyg daug politik", – sakydavo Vinstonas, – 
ir „vadinam"j" valstybinink"“ tu!+iai leid%ia laik'.“ U%si-
t*sus tylai, prezidentas dar kart' ap%velg# patalp'. Akys 
neu%kliuvo u% jokio konkretaus ta!ko. Jis papras+iausiai 
leido kaltinimams &siskverbti giliai & !ird& ir sukelti skaus-
m'. Laiko !vaistytojai %ino, kas es', jis irgi %ino, kas jie 
tokie, ir sudraskys juos & skutelius.

– Jie! – prezidentas pak#l# bals'. – Jie mano, kad va-
dinamajame MODERNIAJAME MENE yra ka%kas 
tokio.

I!tarus lemtinguosius %od%ius „modernusis menas“, 
per sal* nuvilnijo atod(sis, puikiai girdimas atod(sis. 
Taip, lapinas Renaras i%lindo ( vie%um) ir !m! b!gti. Da-
bar jau ai%ku, kad med"iokl! prasid!jo. Staiga – kartais 
jam taip nutikdavo ir tapant – prezidentas pajuto nepa-
prast' j#g" antpl(d&, staigiai pl(stel#jus& adrenalin', tarsi 
did%iuliu grei+iu skuost" palei Kornvalio pakrant* arba 
!uoliuot" lygiais Norfolko laukais, rankoje laikydamas 
botag', ant !ono pakreipta kepure, lekiantis visu grei+iu 
ir visi!kai nesibaiminantis prie! akis i!nirusio plataus 
griovio. Beprasmi!ka pulti & !al&, reikia ry%tis !uoliui.

Jo balsas &gavo daugiau galios, daugiau rungtyni" dva-
sios.

– Na, a! pats mieliau... – prezidentas suvok#, kad 
jeigu jau pikt%od%iauja, tai ver+iau elgsis civilizuotai: i% 
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ties$ reik!t$ elgtis padoriai, atsigr-"ti ( Kenterberio arki-
vyskup) ir jam linktelti. – ...Ak, atleiskite, pone arkivys-
kupe, ver+iau a! jau velni!kai susimausiu pasirinkdamas 
prast' apdulk#jusi' senien', kurioje bandyta ka%kaip 
pavaizduoti tai, k' dailininkas pamat# ar pajaut#, negu 
dirbtinai gudrausiu sekdamas... na, gal pavadinkime tai 
Pary%iaus mokykla?“

Prezidentas labai m#gavosi tuo s'moju apie Pary%i", 
ta panieka, tiesiog ver%te i!siver%usia tariant %od& „Par-
y%ius“. Jam tai labai patiko. Taigi, visi!kai kaip /arlis 
/aplinas „Did%iajame diktatoriuje“ prezidentas &spend# 
rankomis & !onus ir apsimet# %vilgsniu prie stal" ie!kan-
tis &si%eidusi" pranc(z" diplomat".

– Tikiuosi, Pranc(zijos ambasadoriaus !&vakar +ia 
n#ra.

Reikia pripa%inti, kad !iam nukrypimui nuo pagrin-
din#s temos prezidentas pasirinko gana neblog' momen-
t'. Po jo %od%i" pasigirdo nuo!irdus juokas, pritariantis 
juokas, o geriausiai !is nuokrypis paveik# Vinston', kurio 
pe+iai tai pakildavo, tai v#l nusileisdavo. Senasis gerasis 
Vinis – prezidentas nusi!ypsojo – niekada nepataikauja 
elitin!ms pranc#z$ varl!ms ir j$ naujo,i%koms madoms. 
Pa%velg*s & visus, prezidentas ry%tingai t*s# kalb'.

– Ne per seniausiai !ioje pa+ioje vietoje kalb#jausi su 
studentais, vaikinais ir merginomis, ir jie i! Vyriausyb#s 
sulaukia &vairiausi" dovan". U% k'? U" k)?
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Jokio atsakymo.
Niekas neatsak#. Niekas nei!dr&so.
– Kad mokyt"si meno. Ir kad tapt" kuo? Nemeni-

ninkais. Na, tuomet patariau !iems studentams: „Jeigu 
tapysite med&, tai, d#l Dievo meil#s, nutapykite j& pana!" 
& med&, o jeigu tapysite dang", pasistenkite padaryti j& 
pana!" & dang".“ 

Ai!ku kaip dukart du, kad Vinstonui patiko kiekvie-
nas %odis: prezidentas jaut# jo !ilt' palaikym', nebuvo 
visi!kai jokio reikalo pasitikrinti. Argi per pastaruosius 
m#nesius jiedu ne pakankamai prisidiskutavo apie me-
d%i" tekst(ras ir dangaus dangi!kum'?“

Jis kalb#jo toliau:
– Vien per pastar'sias dvi dienas automobiliu nu-

va%iavau i! savo nam" Dedhame & Njumarket' ir atgal. 
Sekmadien&, va%iuodamas per Safolk', vis' laik' %i(r#jau 
& padang*... O koks dangus buvo pirmadien&! – Ir nors 
visi !ie vyrai tap# dang", visgi mes tur#tume dang" tapyti 
geriau!

Dang"! Ne ka+iukus su tiek pat koj" kaip ir !imtako-
jo. Dang"! Ne pikasi!kus portretus, ne dvinoses ir tripa-
pes moteris su i! aus" ky!an+iais ryklio dantimis!

Taip, dabar prezidentas s#d#jo savo ve%#+iose.
– Bet nepaisant vis" d#l meno dedam" pastang" 

&vyko tas kvailas pertr(kis. Tam pasitarnavo spaudoje 
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ra!antys kvailiai, skatinantys vis' t' velni!k' nes'mo-
n*, – !& kart' arkivyskupas nei!girdo atsipra!ymo u% „vel-
niavim'si“, – i!mu!antys jaunim' i! v#%i". A! neklystu... 
Savo pus#je turiu lord' mer'... – Esu tikras, jis eina u" 
mane. – ...o man i! kair#s – naujai i!rinktasis nepaprasta-
sis Akademijos narys, ponas Vinstonas /er+ilis...  – B#-
tent mano i%rinktas, nes jis moka nutapyti ( med( pana%$ 
med(, o jo nutapytas dangus pana%us ( dang$. Vinstonas 
0er'ilis, kur( i%rinko antrasis vieno Safolko mal#nininko 
s#nus. – A! %inau, kad Vinstonas eina u% mane, nes kart' 
pasiteiravo: „Alfredai, jeigu sutiktum gatve ateinant& Pii-
kass-', ar man pad#tum i!spardyti jo ka%k'-ka%k'-ka%k'? 
O a! atsakiau: „Taip, sere, prisid#+iau.“

Na, to jau gana! Sal#je kilo baisus !urmulys. Did%iulis 
s'my!is, ne kitaip. Alfredas jaut#si pasiek*s savo tiksl'. I! 
tikr"j" i!judin*s vis' rengin&. Tre+ioji Berlingtono r(m" 
galerija suo!#. O nuo paskutini"j" stal" pakilusi juoko 
banga atvilnijo iki pirm"j" stal" ir atsirito iki prezidento. 
Galustal#je kikeno Montis.

Taigi, puiku. Kol kas. Bet kaip reagavo tie lep!iai? O 
k' daro tie !io pasaulio blantai* maniki(ruotais nagais, 
moduliuotais balsais ir porcelianiniais veidais? K' jiems 
rei!kia Vinstonas ir prezidentas, kokiame nors tarpdury-

* Aliuzija & XX a. angl" meninink' Enton& Blant' (Anthony Blunt) 
ir jo geb#jim' i!si!okti.
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je tykantys Pikadiliu at%ingsniuojan+io Pablo su berete 
ant galvos, kad staiga i!puol* gal#t" &spirti jam & u%paka-
l&? A?

Prezidentas jaut#si es's nuostabiai puikios formos; 
dar niekada jis nesijaut# geriau.

– Na, – t*s# jis, – !&vakar pas mus atvyko visokiausi" 
auk!tosios kult(ros atstov", eks-pert$, galvojan+i", kad jie 
apie men' i!mano daugiau u% tuos vyrus, kurie tur#jo nu-
tapyti paveikslus. Ir netgi u% tuos varg!elius, kurie atsis#-
d* lauke bando nutapyti peiza%' ir kuriems nepavyksta.

Nes, anot prezidento, b(tent taip ir reikia tapyti pa-
veiksl', en plein air*, kaip sakydavo Bastijenas Lepa%as**. 
Tai daryti ir paprasta, ir sud#tinga. Prireikia vis" da%", 
baltos spalvos, terpentino, sk#+io, skudur" ir puikiausi" 
teptuk". Ant aki" u%simauk!lini kepur*, &sikandi teptu-
kus, pasiimi molbert', palet*, drob* ir kur nors Norfolke, 
Hamp!yre*** ar Kornvalyje dro%i & lauk' bet kokiu oru – 
ir v#jui pu+iant, ir lietui %liaugiant, ir saulei plieskiant. Ir 
karui siau+iant, ir &sivyravus taikai. I!eini ir dirbi – !tai k' 
jiedu su Lora vienas kitam sakydavo Lamornoje. „Dro%k 
& lauk' ir dirbk iki nukritimo.“

* En plein air (pranc.) – pleneras, tapymas gamtoje, perteikiant ti-
krovi!k' nat( ralios gamtos vaizd'. 
** .iulis Bastijenas Lepa%as ( Jules Bastien-Lepage) – pranc(z" dai-
lininkas, na t(ralizmo atstovas.
*** Hamp!yras (Hampshire) – grafyst# pietin#je Anglijoje.


