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Vaterlo tilto atbraila

Stovėdamas ant Vaterlo tilto atbrailos 

Lediniam  vėjui kandžiojant veidą 

Žiūriu į žemai tekančią Temzę.

Ji srūva ir banguoja, atmatų jūra.

Tvirtai laikausi už geležinio strypo,

A k is  įsmeigęs į D id įjį Beną,

M an  už nugaros žmonės skuba į darbą, 

Varpai muša be penkiolikos dešimt.

Iš čia dangus atrodo taip arti,

M ano pamišimas nuspalvintas nekantrumo, 

Didingasis Londonas tūno savo burbule, 

M ano pėdos per colį nuo krašto.

Ir staiga už manęs balsas:

-  Sveikas, aš M aikas.

Apsim etu, kad negirdžiu, bet jis kalba toliau:

-  Šiaip ar taip, tai neverta tavo gyvybės. 

Tylėdamas atsigręžiu ir pažvelgiu į akis 

Vyrui, tik vos vyresniam  už mane.

Švelniai šypsodamasis jis nuoširdžiai sako:

-  Padėsiu tau, bičiuli, ir tu išsikapstysi. 

M aiko balsas ramus, o manasis toks silpnas. 

Kalbėdam as pravirkstu:

-  Nebežinau, ką čia veikiu.

Buvau toks tikras, kad noriu mirti.

Tačiau mums su M aiku  šnekantis 

Šis noras ima blėsti.
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Viltingi žodžiai man grąžina tikėjimą,

Išsklaido depresijos rūką.

Ima kristi sunkūs lašai.

-  G a l eime kavos? -  siūlo jis. -  Pasikalbėtume.

M aikas ištiesia ranką,

Atsargiai prisiartina.

Paimu jo ranką, jis stipriai spaudžia manąją.

-  Tu išmoksi tvarkytis, -

Sako, man lipant ten, kur saugu.

Jis  apgaubia mane paltu.

Prie mūsų pripuola trys policininkai.

-  A r  jūs sužeistas? Kuo jūs vardu?

Išsigandęs apsisuku bėgti,

Bet mane greitai pargriauna ir surakina.

A tvyksta greitoji, įsodina mane,

M aikas pamažu nyksta tolyje.

A plink tiek veidų, aš apdujęs,

A kyse baltuoja.

Pabudęs pamatau, kad guliu 

Psichiatrijos skyriuje.

Galiausiai atgaunu seniai pamestą sveiką protą;

M aiko dėka vėl imu tikėti gyvenimu.

Jonny Benjamin, 

„Po tabletę: šizofreniški eilėraščiai“*

* Angl. P illA fter Pill: Poems from  a Schizofrenic M ind. Išleista 2012  m. (Čia 
ir toliau -  vert. past.)
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Pirmieji ženklai

Iš „Esu tik šešėlis"

N ėra kito garso, tik galvoje dūzgiantys 

balsai. Norėčiau būti miręs.

Jonny Benjamin, „Po tabletę"

b ū d a m a s  d e v y n e r i ų  p a t y r i a u  stiprų sukrėtimą: 
mirė mano senelė, tėčio mama Estelė. Pirmą kartą gedė
jau, skaudėjo širdį, nes mudu buvome labai artimi. Šeš
tojo dešimtmečio viduryje ji išsiskyrė su mano seneliu. 
Anais laikais žydų bendruomenėje skyrybos buvo ne
girdėtas dalykas. Mano tėtis, jau beveik paauglys, apsi
gyveno su savo tėvu, po kiek laiko šis vedė. Estelė visą 
gyvenimą liko viena, nors buvo nepaprastai graži, beveik 
kaip trečiojo dešimtmečio kino žvaigždė. Mudu su bro
liu Elliotu daug laiko praleisdavome ir su ja, ir su antrąja 
senelio žmona.

Estelė dažnai ateidavo prižiūrėti mūsų, o kiekvieną 
sausį nusivesdavo į „Disnėjų ant ledo" -  šios išvykos tapo 
mielu ritualu. Suaugęs supratau, kad žydų bendruomenė
je dėl skyrybų Estelė turėjo tapti vos ne atstumtąja, bet ji
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Nepažįstamasis ant tilto

liko linksma, šilta ir geraširdė, kaip ir mano tėtis. Ji rūkė 
kaip kaminas, todėl kalbėjo kimiu balsu ir, deja, anksti 
mirė užsikimšus kraujagyslei -  ją rado negyvą bute. Nė 
vienas nebuvome tam pasiruošę, todėl žinia sukrėtė visus, 
o ypač mane.

Tą sausį, kaip kasmet, turėjome eiti į spektaklį ant 
ledo. Tačiau mano tėvams teko greitosiomis rengti laido
tuves pagal žydų tradicijas ir namie atlikti šivos apeigas, 
tuo pat metu priiminėjant lankytojus. Nesupratau, ko čia 
plūsta visi tie žmonės ir kodėl per suaugusiesiems skirtas 
vakaro maldas turiu sėdėti savo kambaryje. Pirmą kartą 
susidūriau su mirtimi ir buvau priblokštas.

Labai išgyvenau, bet jausmų nerodžiau. Po mirties 
praėjus keliems mėnesiams pradėjau girdėti balsą -  ma
niau, angelo. Jis buvo vyriškas, skambėjo draugiškai ir 
iš pradžių tik išsakydavo paprastas pastabas, pavyzdžiui, 
kad šiandien šalta. Dabar esu įsitikinęs, kad šie kliedesiai 
labai susiję su senelės mirtimi. Kita vertus, jie galėjo kilti 
ir dėl to, kad labai uoliai skaičiau Bibliją. Turėjau kažkie
no padovanotą iliustruotą vaikišką Bibliją ir, jau anksčiau 
pakerėtas religijos, dažnai ją sklaidydavau. Pamažu pati
kėjau, kad jei girdžiu angelo balsą, veikiausiai esu labai 
geras berniukas. Paskutinėje pradinės mokyklos klasėje 
ėmiau labiau bijoti žmonių ir praleidinėti pamokas. Bal
sas darėsi vis įkyresnis. Jis mane valdingai bardavo: „Na, 
va, papuolei į bėdą", ir be atvangos komentuodavo viską, 
ką darau. Buvo labai panašus į Richardo Burtono balsą
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Jonny Benjamin ir Britt Pfluger

ir skambėjo taip, tarsi juo kalbėtų sąžinė. Maniau, kad 
toks balsas skamba kiekvieno galvoje. Kartą užsiminiau 
apie tai draugui, bet šis tik nusijuokė ir iškart viską išklo
jo broliui, o tas savo ruožtu perdavė mano mamai. Kai ji 
atėjo manęs pasiimti, jaučiau tokią gėdą, kad net neno
rėjau lipti žemyn. Slapčia tikėjau, kad visi girdi balsus, 
bet meluoja.

Perėjus į Kamdeno žydų laisvąją mokyklą, daug kas 
pasikeitė. Pradinėje mokykloje mokėsi trisdešimt mano 
metų vaikų, o ten jų buvo 250. Mokslai sekėsi gerai, pati
ko drama ir anglų kalba, bet mokyklos didumas slėgė, o 
lygindamas save su šeštokais jaučiausi neįtikėtinai mažas.

Mane glumino daugybė dalykų. Turėjau aibes klau
simų, bet nė vieno atsakymo. Nekenčiau visko, kas susiję 
su augimu: paauglystės (nuo minties, kad aš galbūt smir- 
džiu, krausčiausi iš proto, nors naudojau dezodorantą ir 
kramčiau daug gumos), mokyklos, meilės, draugų, muš
tynių. Jutau, kad nemoku bendrauti, ypač su suaugusiai
siais, be to, sutrikęs išrausdavau. Atrodydavo, kad nuolat 
prakaituoju. Nuotaika būdavo bloga, troškau dėmesio. 
Svarsčiau, kas man negerai. Viskas erzino ir trikdė: aš 
pats, mano išvaizda, balsas, būdas. Susirūpinęs mėgin
davau įsivaizduoti, kad prieš mane stovi veidrodis.

2001 m. spalio 22 dieną rašiau:

Nebeištveriu mokykloje. Per didelis spaudimas. Noriu

pasikeisti. Tapti aktoriumi. O tada priminsiu sau nie-
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Nepažįstamasis ant tilto

kada nebesiskųsti. M okytis man per sunku: neišlaikysiu 

matematikos. Nekenčiu savęs, savo elgesio, išvaizdos, o 

ypač spuogų. M ane kamuoja paauglių bėdos.

Po dviejų mėnesių vidinė sumaištis dar sustiprėjo. Pirmą 
kartą supratau, kad noriu žalotis.

Šįvakar jaučiausi blogai. Daužiau save, purškiau ant 

odos dujas, kad išbertų, skutausi, kol ištryško kraujas. 

M aniau, kad pamišau. Viskas nesiseka. T iek  daug darbo, 

ir jei nepradėsiu mokytis geriau, neišlaikysiu egzaminų. 

Reikia nurimti. Radio 4  poezijos vakaras. Padeda.

Prieš kurį laiką su draugu žiūrėjau „Trumeno šou". Pa
sakojimas apie Trumeną Berbenką, nieko neįtariantį 
savo paties realybės šou veikėją, kurio kiekvieną judesį 
filmuoja tūkstančiai kamerų, padarė man didžiulį įspūdį. 
Vis dar ryškiai prisimenu, kaip po kino abu su draugu 
paskendę mintyse žingsniavome į autobusų stotelę. Va
žiuojant namo bičiulis pajuokavo, kad gal ir aš dalyvauju 
savo „Trumeno šou":

-  Galbūt šiuo metu į mus nukreiptos kameros, o fil
mas buvo tik apgaulė.

Nekalta jo pastaba mane stipriai paveikė. Grįžęs 
namo pradėjau ieškoti kamerų. O  gal tikrai dalyvauju 

„Trumeno šou"? Fantazija greitai tapo tokia tikra, kad 
ėmiau dairytis paslėptų kamerų: veidrodyje, laikrodyje,
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savo kambario lempoje. Kaskart su šeima važiuodamas 
atostogauti būdavau tikras, kad viskas surežisuota, kad 
viešbučio darbuotojai ir kiti sutikti žmonės yra aktoriai. 
Man atrodydavo, kad visur prislapstyta kamerų.

Manęs tai negąsdino, atvirkščiai, rodėsi gana smagu. 
Trumeną visi mėgo ir gerbė, jis turėjo puikią šeimą, jį 
supo draugai. Jei man nutiko tas pats, kas jam, vadinasi, 
esu panašus į jį, ar ne?

Bičiulis numanė, kas vyksta, ir dar pakurstydavo 
mano fantazijas. Pavyzdžiui, kai gerdavome kokakolą, jis 
pakreipdavo stiklinę į „kamerą", tarsi reklamuotų gaminį 
kaip filme. Apsimesdavau, kad man juokinga, bet iš ti
kro į viską žiūrėjau rimtai. Be abejo, daug ką lėmė ir tai, 
kad vaidinau nuo šešerių metų, kai mama nuvedė mane į 
dramos būrelį, ir man tai patiko. Vaidinti buvo smagu, o 
dabar galėjau tai daryti visą parą (net jei spektaklis vyko 
tik mano galvoje). Netgi įsivaizdavau, kad leidžiamas 
mėnesinis žurnalas su mano nuotrauka ant viršelio. Kas
dieniai atsitiktinumai, pavyzdžiui, susitikimas su žmo
gumi, apie kurį neseniai pagalvojau, įgijo naują prasmę ir 
tapo įrodymu, kad esu savo šou žvaigždė ir kad tą neti
kėtą susidūrimą surengė prodiuseriai.

Terminus „Trumeno šou kliedesiai" ir „Trumeno sin
dromas" pirmieji ėmė vartoti broliai gydytojai Joelis ir 
Ianas Goldai. Joelis, dirbantis Niujorko Beleviu ligoni
nėje ir profesoriaujantis Niujorko universiteto medicinos 
mokykloje, turėjo kelis pacientus su panašiais simpto
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mais. Jie visi pradėjo gydytis po 1998 metų, kai pasirodė 
filmas, ir save laikė pagrindiniais realybės šou veikėjais. 
Kitų psichiatrų nuomone, nėra pagrindo teigti, kad dėl 
realybės šou ar „Trumeno šou" padaugėjo haliucinacijų. 
Jie įsitikinę, kad vienaip ar kitaip pacientai vis tiek būtų 
susirgę psichoze.

Šiaip ar taip, mano asmeniniai „Trumeno šou kliede
siai" tęsėsi iki dvidešimties metų. Laikiau juos paslaptyje, 
bet savo fantazijų pasaulyje jaučiausi laimingas ir neno
rėjau jo palikti.
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Gėda

Iš „Apmąstymų"

Pažvelgiau į veidrodį 

Ir  ką pamačiau?

Pažvelgiau į veidrodį,

Bet nepamačiau savęs.

Jonny Benjamin, 

daina, sukurta, kai jam buvo 16 metų

į p u s ė j u s  p a a u g l y s t e i , kai dar tikėjau, kad esu savo 
„Trumeno šou" žvaigždė, sunkiai susirgau akne. Lan
kiausi pas bendrosios praktikos gydytoją, išmėginau 
įvairius kremus ir tepalus, bet niekas nepadėjo. Priešin
gai, būklė tik blogėjo. Prisimenu, vieną dieną koridoriuje 
kitas mokinys sušuko:

-  O, Dieve, tavo veidas kaip koks žvaigždėlapis!
Nereikia nė sakyti, kad jo žodžiai mane užgavo ir 

galiausiai kaip paskutinę priemonę sutikau gerti roa- 
kutaną. Tai gerai žinomas vaistas nuo aknės, deja, sie
jamas su depresija ir netgi savižudybėmis. Trokšdamas 
švarios odos, negalvojau apie šalutinį poveikį. Neturė
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jau priežasčių būgštauti, kad mane gali ištikti šios ne
gandos.

Galiausiai oda tapo švari, bet geriau nepasijutau, 
atvirkščiai, ėmė varginti bloga nuotaika. Jaučiausi pris
lėgtas, nelaimingas, tik nesupratau, dėl ko. Anuomet 
nenutuokiau, kas ta depresija -  mokykloje apie ją tikrai 
nekalbėjome. Man ėmus vis ilgiau miegoti ir vis dau
giau valgyti, visi tai priskyrė paauglystei. Tapau nepa
prastai verksmingas, nuo menkiausio nieko prapliup
davau raudoti. Tiesą sakant, kartais nereikėdavo net to 

„menko nieko".
Nepadėjo ir tai, kad subrendau anksčiau už ben

draklasius. Baisiai gėdijausi savęs. Iš vakaro prieš kūno 
kultūros pamoką žirklutėmis nusikirpdavau kojų plau
kus, juos suvyniodavau į popieriaus skiauteles ir kitą 
dieną mieste slapčia išmesdavau į šiukšlių dėžę. Labai 
stengiausi būti toks, kaip kiti mano metų vaikai, o jiems 
kojų plaukai dar neaugo. Drabužinėje drovėdavausi savo 
kūno. Kas savaitę kirpdamasis kojų plaukus jaučiausi ge
riau, bet vakare prie to baisiai ilgai užtrukdavau. Deja, 
nežinojau, kad kerpami plaukai dar greičiau auga.

Verta pridurti, kad mano kojos labai plaukuotos, ir 
man tai patinka. Tačiau vaikystėje to kažkodėl gėdijausi. 
Įtampą didino ir tai, kad tuo metu laikiau egzaminus 
ir iš manęs tikėtasi gerų pažymių. Tačiau man neatėjo į 
galvą kam nors pasiskųsti dėl sunkumų. Nusprendžiau 
kentėti tyliai.
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Maždaug tuo metu balsas mano galvoje vėl pasikeitė, 
pradėjo nebe komentuoti, o grasinti. Jis man vis liepda
vo ką nors padaryti tris kartus, pavyzdžiui: „Tris kartus 
pakelk puoduką. Jei to nepadarysi, tavo tėtį suvažinės 
automobilis." Tai buvo ne šiaip į galvą lendančios mintys, 
o tikros garsinės haliucinacijos, skambančios taip, lyg su 
manimi bendrautų tikras žmogus. Tą balsą pavadinau Ša 
ša, nes kai pasidarydavo per garsus, imdavau jį raminti.

Tais metais per Jom Kipurą, atpirkimo šventę, kai pa
gal žydų tradiciją perdien sinagogoje pasninkaujama, ra
binas per pamokslą paminėjo, kad jausti potraukį tai pa
čiai lyčiai -  nuodėmė. Sėdėdamas sinagogoje, slegiamas 
įsitikinimo, kad balsas galvoje tapo šėtono balsu ir ėmė 
iš manęs tyčiotis, pajutau dar didesnę kaltę ir gėdą. Bai
minausi, kad kas nesužinotų, jog mane traukia berniukai. 
Buvau stipriai paveiktas tikėjimo ir karštai troškau būti 
geru žydu, o kadangi iš prigimties lengvai pasiduodavau 
įtaigai, staiga pasijutau esąs nusidėjėlis.

Jau anksčiau man buvo sunku priimti savo lytiškumą. 
Kad esu gėjus, pirmą kartą įtariau restorane švenčiant 
šeimos nario gimtadienį, kai pajutau fizinį potraukį mus 
aptarnaujančiam padavėjui. Tuoj po to jausmo pasidarė 
gėda ir ėmė graužti kaltė: Tegu tik tai būna netiesa. Ir: 
Turi to atsikratyti, turi užgniaužti poreikį.

Nors slapti jausmai vyrams vis stiprėjo, mane ir toliau 
traukė moterys, mėgdavau pasvajoti apie santykius, nors 
ir platoniškus. Turėjau merginų, bet toliau bučinio ne-
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pasistūmėdavome. Viena mergina pasakė, kad esu labai 
šaunus. Šiek tiek anksčiau per pusbrolio vestuves šokau 
pagal Eltono Johno Crocodile Rock. Visi stebėjo mane 
siautėjantį šokių aikštelėje, o aš galvojau sau: „Ne, turiu 
aprimti."

Sinagogoje išgirdęs, kad homoseksualumas yra nuo
dėmė, pasijutau labai blogai. Mes priklausome reformuo
to, o ne ortodoksinio judaizmo šakai, bet mums tokie 
dalykai vis vien labai svarbūs. Lankiau žydų darželį prie 
sinagogos kitapus gatvės nuo mūsų namų, vėliau vaikš
čiojau į sekmadienio mokyklėlę. Ten mokėmės hebrajų 
kalbos ir studijavome judaizmą. Ūgtelėjęs kiekvieną šabo 
rytą eidavau į sinagogą, nes to reikalaujama iš besiruo
šiančiųjų bar micvai, lankiau pagrindinę žydų mokyklą. 
Taigi drąsiai galiu sakyti, kad jaunystėje religija man 
buvo labai svarbi.

Tikėjimas mane vienijo su šeima -  ne tik su tėvais, 
bet ir su visa gimine. Kiekvieną penktadienio vakarą 
švęsdavome šabą, žydų kalendoriuje buvo daugybė dienų, 
kurios mus jungė. Niekas manęs nevertė tikėti, tai buvo 
mano sprendimas, kurį turėjau priimti bręsdamas, bet 
tėvai tikėjimą visada laikė labai svarbiu, ypač tėtis, per 
holokaustą netekęs artimų žmonių. Manau, kaip tik dėl 
to mano tėvai liko tokie ištikimi judaizmui. Vaikystėje ir 
paauglystėje stengiausi uoliai laikytis visų taisyklių, kas 
vakarą melsdavausi. Apie homoseksualumą negalėjo būti 
nė kalbos.
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