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1984-ųjų metų laidos ponios ir ponai,

kad ir kokie drąsūs ar atsargūs jūs ketinate būti, 
gyvenime jums būtinai teks tiesiogiai susidurti su 
tuo, kas vadinama Blogiu. Čia turiu omeny ne go-
tikinės novelistikos rekvizitą, bet, mažų mažiausiai, 
apčiuopiamą socialinę tikrovę, kurios negalite kon-
troliuoti. Nei gera prigimtis, nei gudrūs apskaičiavi-
mai neužkirs kelio šiam susidūrimui. Tiesą sakant, 
juo labiau stengsitės apskaičiuoti, juo atsargesni 
būsite, tuo didesnė bus šio pasimatymo tikimybė, 
stipresnis poveikis. Taip jau yra gyvenime, jog tai, 
ką mes laikome Blogiu, sugeba egzistuoti bene visų 
akivaizdoje jau vien dėl polinkio rodytis gėrio pa-
vidalu. Niekada neišvysite jo, žengiančio per jūsų 
slenkstį ir besiskelbiančio: „Labas, aš Blogis!“ Tai, 
be abejo, nurodo antrinę jo prigimtį, bet malonu-
mas, atsirandantis iš šio pastebėjimo, nublanksta 
dėl jo dažnumo.

Todėl apdairiausia būtų kiek įmanoma nuodug-
niau permąstyti savo gėrio supratimą, peržiūrėti, 
taip sakant, visą savo spintą ir patikrinti, kurie dra-
bužiai priimtini kitiems. Šis užsiėmimas, be abejo, 
gali virsti nuolatiniu darbu, taip ir turėtų būti. Jūs 
nustebsite, kiek daug dalykų, kuriuos laikėte savais 
ir gerais, be ypatingų pakeitimų tiks jūsų priešui. 
Gal net imsite dvejoti, ar tik jis nėra veidrodinis 
jūsų atspindys, mat pats įdomiausias dalykas apie 
Blogį yra tas, kad jis yra visiškai žmogiškas. Švelniai 
tariant, niekas nėra lengviau išverčiama ir išvirkščiai 
dėvima negu kieno nors suvokimas apie socialinį 
teisingumą, pilietinį sąmoningumą, geresnę ateitį 
ir t. t. Čia vienas neabejotinų pavojaus ženklų yra 
jūsų pažiūroms pritariančių žmonių skaičius; ne 
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tiek dėl to, kad vienbalsiškumas turi unikalų suge-
bėjimą išsigimti iki vienodumo, kiek dėl dideliems 
skaičiams būdingos tikimybės, jog kilnūs polėkiai 
tėra apsimestiniai.

Remiantis ta pačia logika, patikimiausia gynyba 
prieš Blogį yra ekstremalus individualizmas, savitas 
mąstymas, originalumas, netgi, jei norite, ekscen-
triškumas. Kitaip tariant, tai, kas negali būti suklas-
tota, padirbta, imituota; kas sutrikdytų net patyrusį 
apsišaukėlį. Dar kitaip: tai, kuo negalima pasida-
linti, kaip jūsų pačių oda; netgi su mažuma. Blogis 
deda į kelnes prieš vientisumą. Jis visuomet vaikosi 
didelių skaičių, savimi pasitikinčio užsispyrimo, 
ideologinio grynumo, išmuštruotų armijų ir tvar-
kingų ataskaitų. Jo polinkis į tokius dalykus, matyt, 
sietinas su įgimtu nesaugumu, bet šis suvokimas 
vėlgi menka paguoda, kai Blogis triumfuoja.

Tai jis ir daro daugumoje pasaulio dalių ir mu-
myse. Turint omeny jo apimtis ir intensyvumą, ir 
ypač nuovargį tų, kurie bando su juo kovoti, Blogis 
šiandien gali būti suvokiamas ne kaip etinė kate-
gorija, o kaip fizikinis reiškinys, matuotinas nebe 
dalelėmis, o geografiniais žymėjimais. Tad prie-
žastis, dėl kurios jums apie visa tai kalbu, neturi 
nieko bendro su jaunu jūsų amžiumi, šviežumu ir 
žvelgimu į tuščią lapą. Anaiptol, lapas yra pajuo-
dęs nuo purvo, ir sunku iš jūsų tikėtis sugebėjimo 
arba noro jį išvalyti. Mano kalbos tikslas yra tiesiog 
pasiūlyti pasipriešinimo būdą, kuris vieną dieną 
gali jums pagelbėti. Būdą, kuris, tikėtina, padės 
jums iškilti iš susidūrimo su Blogiu mažiau susite-
pus, nors ir nebūtinai labiau pergalingai negu jūsų 
pirmtakams. Tai, ką turiu omeny, žinoma, yra gar-
susis reikalas apie kito skruosto atsukimą.
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Spėju, kad vienur ar kitur būsite girdėję, kaip 
šias Kalno pamokslo eilutes interpretavo Levas 
Tolstojus, Mahatma Gandhi, Martinas Lutheris 
Kingas jaunesnysis ir daugelis kitų. Kitaip tariant, 
spėju, kad jums yra pažįstama ši sąvoka: nesmurti-
nis, arba pasyvusis, pasipriešinimas, kurio pagrin-
dinis principas yra blogiui atsilyginti gėriu, t. y. 
neatsakyti tuo pačiu. Tai, jog pasaulis šiandien yra 
toks, koks yra, rodo, jog ši idėja toli gražu nėra 
universaliai puoselėjama. Priežastys tokiam ne-
populiarumui yra dvejopos. Pirma, šiam supra-
timui įgyvendinti reikia būti pasiekus tam tikrą 
demokratijos lygį. Taigi, būtent tai, ko trūksta 86 
procentams Žemės rutulio. Antra, sveikas protas 
teigia aukai, jog, atsukdama kitą skruostą ir neat-
sakydama tuo pačiu, ji – geriausiu atveju – laimi 
moralinę pergalę, t. y. kažką gan nematerialaus. 
Natūralus nenoras pakišti smūgiui dar vieną kūno 
dalį yra pagrįstas įtarimu, kad tokio pobūdžio el-
gesys tik įaudrins ir sustiprins Blogį; kad mūsų 
moralinė pergalė jo gali būti palaikyta nebaudžia-
mumo įrodymu.

Yra ir kitų, svaresnių, priežasčių būti įtariems. 
Jeigu pirmas smūgis neišmušė viso proto iš aukos 
galvos, ji gali suvokti, kad kito žando atsukimas iš 

esmės yra manipuliavimas skriaudėjo kaltės jaus-
mu, jau nekalbant apie jo karmą. Toji moralinė 
pergalė gal visgi ne tokia ir morali, ne vien todėl, 
kad kentėjimas dažnai turi narcisistinių bruožų, 
bet ir todėl, kad ji paverčia auką pranašesne, tai-
gi, geresne nei jos priešininkas. Vis dėlto, kad ir 
koks blogas būtų jūsų priešas, esminis dalykas lieka 
tai, kad jis yra žmogus; ir nesvarbu, jog nesugeba-
me mylėti kito taip, kaip mylime save, – mes vis 
dėlto žinome, kad blogis įleidžia šaknis ten, kur 
vienas žmogus ima galvoti, kad jis yra geresnis už 
kitą. (Būtent todėl ir buvo smogta jums į dešinįjį 
skruostą.) Todėl daugiausia, ką galima pasiekti at-
sukus savo priešui kitą skruostą, yra pasitenkinimas 
atkreipiant pastarojo dėmesį į jo veiksmo bergždu-
mą. „Žiūrėk, – sako antrasis skruostas, – tai, į ką 
smogi, tėra kūnas. Tai ne aš. Tu negali sutriuškinti 
mano sielos.“ Vienintelė tokios laikysenos bėda yra 
ta, jog priešas gali tiesiog priimti iššūkį.

Epizodas, kurį netrukus papasakosiu, nutiko 
viename iš daugybės šiaurinės Rusijos kalėjimų 
kiemų prieš dvidešimt metų. Septintą valandą ryto 
buvo šiurkščiai atidarytos kameros durys ir ant 
slenksčio žengęs kalėjimo prižiūrėtojas kreipėsi į 
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kalinius: „Piliečiai! Šio kalėjimo prižiūrėtojų kolek-
tyvas kviečia jus, kalinius, į mūsų kieme sukrautos 
medienos kapojimo socialistines varžybas.“ Tose 
vietovėse nėra centrinio šildymo ir vietinė policija, 
taip sakant, apmokestina visas netoliese esančias 
medienos kompanijas dešimtadaliu jų produkcijos. 
Mano aprašomu metu kalėjimo kiemas atrodė kaip 
tikras medienos sandėlis: greta krūvų sulig dviejų 
trijų aukštų namu vienaukštis paties kalėjimo ke-
turkampis gūžėsi it nykštukas. Kapojimo būtinybė 
buvo akivaizdi, nors tokio pobūdžio socialistinių 
varžybų pasitaikydavo ir anksčiau. „O jeigu atsi-
sakysiu jose dalyvauti?“ – pasiteiravo vienas iš ka-
linių. „Na, tokiu atveju negausi valgyti“, – atsakė 
prižiūrėtojas.

Tuomet kaliniams buvo išdalyti kirviai ir prasi-
dėjo kapojimas. Tiek kaliniai, tiek prižiūrėtojai uo-
liai dirbo ir apie vidurdienį visi buvo išsekę, ypač 
nuolat neprimaitinami kaliniai. Buvo paskelbta 
pertrauka ir žmonės prisėdo pavalgyti – išskyrus 
vaikiną, uždavusį klausimą. Jis toliau mosavo kir-
viu. Tiek kaliniai, tiek prižiūrėtojai tarpusavyje 
persimetė keliais juokeliais apie jį, atseit šiaip jau 
žydai laikomi protingais žmonėmis, o šitas... ir taip 
toliau. Po pertraukos jie grįžo prie darbo, nors ir 
šiek tiek vangesni. Ketvirtą valandą pasišalino pri-
žiūrėtojai, mat tai reiškė jų pamainos pabaigą; šiek 
tiek vėliau nustojo dirbti ir kaliniai. Vaikino kirvis 
vis kilnojosi. Abi pusės kelis sykius paragino jį su-
stoti, bet vaikinas nekreipė į juos dėmesio. Atrodė, 
lyg jis būtų suradęs tam tikrą ritmą, kurio neketino 
nutraukti; o gal tai ritmas užvaldė jį?

Kitiems jis panėšėjo į automatą. Penktą, šeštą 
valandą kirvis vis dar kilnojosi aukštyn žemyn. Ir 
prižiūrėtojai, ir kaliniai dabar stebėjo vaikiną ne-
nuleisdami akių, ir pašaipios šypsenos jų veiduose 
pamažu persimainė į sumišimo, o paskui į siaubo 
išraiškas. Pusę aštuonių vaikinas nuleido kirvį, nu-
svyravo iki savo kameros ir užmigo. Per likusį jo 
buvimo tame kalėjime laiką jokios socialistinės pri-
žiūrėtojų ir kalinių varžybos nebebuvo skelbiamos, 
nors mediena ir toliau kaupėsi.

Ko gero, vaikinas galėjo taip pasielgti, – kapoti 
dvylika valandų be perstojo, – nes tuo metu buvo 
gan jaunas. Tiesą sakant, jis tuomet buvo dvidešimt 
ketverių. Tik truputį vyresnis už jus. Kita vertus, 
manau, jog galėjo būti ir kita tokio elgesio tądien 
priežastis. Visai tikėtina, kad tas jaunuolis – ir kaip 
tik dėl savo jaunumo – mokėjo Kalno pamokslo 
tekstą geriau nei Tolstojus ar Gandhi. Kadangi 
Žmogaus Sūnus turėjo įprotį kalbėti triadomis, 
jaunuolis galėjo atsiminti, kad mums rūpimas pos-
mas nesibaigia ties

bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk 
jam ir kitą

bet yra tęsiamas be jokio taško ar kablelio:

Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo 
marškinius, atiduok jam ir apsiaustą.

Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo ir 
dvi. (Mt 5, 38–42)

Cituojamos ištisai, šios eilutės iš tiesų turi ma-
žai bendra su nesmurtiniu ar pasyviu pasipriešini-
mu, su principais neatsakyti tuo pačiu ar atsilyginti 
už blogį gėriu. Šių eilučių prasmė yra toli gražu ne 
pasyvi, mat jose nurodoma, kad blogis gali būti 
suabsurdintas dėl savo pertekliaus; jose pasakoma, 
kad blogis virs absurdu, jo žala bus neutralizuota, 
o reikalavimai atrodys juokingi šalia jūsų besąly-
giško paklusnumo. Toks elgesys pastato auką į itin 
aktyvią padėtį, į protinio agresoriaus poziciją. Šioje 
situacijoje galima nebe moralinė, bet egzistencinė 
pergalė. Kitas skruostas čia ne išjudina priešo kaltės 
jausmą (kurį pastarasis puikiai moka užgniaužti), o 
atskleidžia jo jausmams ir protui viso šio sumany-
mo beprasmybę – kaip tai daro kiekviena masinės 
gamybos forma.

Leiskite jums priminti, kad čia kalbame ne 
apie sąžiningą kovą. Kalbame apie situacijas, kai 
nuo pat pradžių atsiduriama beviltiškoje padėtyje, 
kai nėra jokių galimybių pasipriešinti, kai priešo 
persvara yra triuškinanti. Kitaip tariant, kalbame 
apie labai tamsias gyvenimo akimirkas, kai tavo 
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moralinio pranašumo jausmas priešo atžvilgiu ne-
teikia paguodos, kai šis priešas jau per toli nuėjęs, 
kad būtų sugėdintas ar būtų įmanoma jam įžiebti 
seniai pamestos sąžinės graužaties ilgesį, kai turi tik 
tiek: veidą, marškinius, apsiaustą ir dvi kojas, ku-
rios dar pajėgia nueiti mylią ar dvi.

Tokioje situacijoje nėra vietos ypatingiems tak-
tiniams manevrams. Todėl kito skruosto atsukimas 
turėtų būti sąmoningas, šaltas, apgalvotas jūsų 
sprendimas. Jūsų galimybė laimėti, kad ir kokia 
liūdna ji būtų, visiškai priklauso nuo to, ar jūs ži-
note, ką darote, ar ne. Atkišdami priešui skruostą, 
turite žinoti, jog tai tėra jūsų išbandymo – o sykiu 
ir posmo – pradžia; privalote iš anksto matyti save 
visoje įvykių sekoje, visose trijose Kalno pamokslo 
eilutėse. Antraip dėl vienos iš konteksto paimtos 
eilutės galite likti luošiu.

Grįsti etiką klaidingai pacituota eilute reiškia 
arba prisišaukti pražūtį, arba tapti dvasiniu bur-
žujumi, besimėgaujančiu didžiausia ištaiga – savo 
įsitikinimų teisumu. Abiem atvejais (iš kurių pas-
tarasis su savo naryste kilnių tikslų vedinuose judė-
jimuose ir ne pelno siekiančiose organizacijose yra 
mažiausiai priimtinas) tai reiškia nusileisti Blogiui, 
taip ir nesuvokti jo silpnybių. Mat Blogis, norėčiau 
jums priminti, tėra žmogiškas.

Etika, pagrįsta klaidingai pacituota eilute, nie-
ko nepakeitė post-Gandhi Indijoje, neskaitant jos 
administracijos spalvos. Bet alkanam žmogui ne-
svarbu, kas kaltas dėl jo alkio. Gal jam netgi labiau 
patiktų, kad už jo apgailėtiną būvį būtų atsakingas 
baltasis, nes tuomet galima būtų įsivaizduoti, kad 
ši socialinė neteisybė yra kilusi iš svetur, gal ji net 
nepaliktų tokios nuoskaudos, kaip kančia nuo ar-
timo rankos. Kai valdo svetimšalis, dar yra vietos 
vilčiai, svajonėms.

Taip pat ir Rusijoje po Tolstojaus etika, grįsta 
netaisyklingai pacituota eilute, pakirto didelę dalį 
tautos stiprybės sąrėmyje su policine valstybe. Kas 
buvo po to yra pernelyg gerai žinoma: šeši dešimt-
mečiai kito skruosto atsukinėjimo pavertė tautos 

veidą viena didele mėlyne, ir šiandien ta valstybė, 
kuriai jau pabodo pačios žiaurumas, į tą veidą pa-
prasčiausiai spjaudo. Kaip ir į viso pasaulio veidą. 
Kitaip tariant, jeigu jūs norite sekuliarizuoti krikš-
čionybę, jeigu norite persakyti Kristaus mokymą 
politiniais terminais, jums reikia kažko daugiau nei 
modernūs politiniai tauškalai: jums reikia originalo 
– nešiokitės jį bent jau savo galvose, jeigu jis nerado 
vietos jūsų širdyse. Kadangi Jisai buvo labiau dieviš-
ka dvasia negu geras žmogus, būtų pražūtinga ap-
dainuoti Jo gerumą neatsižvelgiant į Jo metafiziką.

Turiu pripažinti, kad, kalbėdamas apie šiuos 
dalykus, jaučiuosi truputį nejaukiai, nes atsukti ar 
neatsukti kitą skruostą yra vis dėlto ypač intymus 
reikalas. Susidūrimas visada įvyksta vienas prieš 
vieną. Tai visuomet tavo oda, tavo marškiniai ir 
apsiaustas, ir tavo galūnės, privalėsiančios atlikti tą 
žygį. Dalinti patarimus, jau nekalbant apie ragini-
mą, kaip elgtis su visu šituo turtu, yra mažų ma-
žiausiai nepadoru, jeigu ne apskritai klaidinga. Aš 
siekiu tik vieno: ištrinti iš jūsų protų klišę, atėmu-
sią iš žmonių tiek daug ir davusią tiek mažai. Ir dar 
norėčiau jums įteigti mintį, kad nesvarbu, kokios 
jūsų galimybės, bet kol jūs turite odą, marškinius, 
apsiaustą ir galūnes, tol nesate nugalėti.

Tačiau yra ir svarbesnė priežastis jaustis nesma-
giai dėl viešo diskutavimo apie šiuos dalykus; ir tai 
ne vien jūsų natūralus nenoras matyti jaunuosius 
save kaip potencialias aukas. Ne, tai greičiau yra 
paprasčiausias blaivus mąstymas, verčiantis nu-
manyti tarp jūsų esant ir potencialių piktadarių, 
o atskleisti savo priešui didžiausią pasipriešinimo 
paslaptį nėra itin gera strategija. Tai, kas galbūt 
atleidžia mane nuo kaltinimo išdavyste ar dar blo-
giau -– taktinio status quo perkėlimo į ateitį, yra 
viltis, kad auka visuomet bus išradingesnė, origina-
lesnio mąstymo ir apsukresnė nei piktadarys. Iš čia 
galimybė aukai triumfuoti.

Williams koledžas, 1984
Iš anglų kalbos vertė Marijuš Antonovič ir Maksim Ivanov
Versta iš: Joseph Brodsky. Less Than One: Selected Essays. – Pen-
guin Books, London, 1987.
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Austėja:
Smilgos –
mano namai 
delnuose debesų kamuoliukai
lig juosmens aukso pievoj
Dangus

Lukas:
Vaikai
traktoriaus garsas
bėga neketindami sustoti
mąstau, kad  tuoj nukris
Nenukrenta

Edmundas:
Nerūpestingumas
visiška laisvė
darom, ką norim
begalinis vidinis džiaugsmas 
mumyse
Nuostabu

Rožė:
Vaikas
karuselėj lekia
klykia, verkia, juokias
jaučia saugų motinos glėbį
Ramuma

Roberta:
Vaikystėj
vasarom karštom

Paskutinė pamoka
Vilniaus Sietuvos vidurinės mokyklos 12 b klasė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 
Nijolės Kezienės paraginta,  prisimena vaikystę, atsisveikina su mokykla, 
myli meilę ir svajoja apie ateitį...

pievoje pilnų žiedų
karves ganėme visi kartu
Smagu

Dainius:
Vaikai
maži, purvini
laksto po žolę
begalinis noras pajusti laisvę
Vaikystę

Ieva:
Sūpynės
ryškiai geltonas
kyla ir leidžias
nukeldamos į tolimiausius 
kraštus
Svajoti

Titas:
Kaime
beprotiškai gera
lakstyti po pievas
laisva, nevaržoma, gryna ir 
tikra
Vaikystė

Živilė:
Vasarą
žaidėm žaidimą
ant šaligatvio plytelių 
mama, mama, kiek man metų?
Du drambliai

Gintarė:
Žaislai
labai mieli
pasiilgsta vaiko rankų
atskiria nuo pasaulio 
dirbtinumo
Artima

Vaiva:
Skylė
danties nebūtis
visiems sakyti „labas“
numarintas laisvumo atviras 
drovumas
Livingstonas

Ignas:
Žilas
pasakų burtininkas
ateinantis pas tave
iš tolimų kelionių, 
besišypsantis
Tėvas

Sandra:
Žaislas 
pievoje žalias
supamas linguoja, džiaugiasi
juslinis jausmas, kai užkuria 
momentas
Amžina
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Danielius:
Kaimas
karštos vasaros
įdomi nesibaigianti veikla
žaidimai, karstymasis medžiais
Vaikystė

Mokykla

Austėja:
Rytas 
medžių šešėliai
piešiniai ant takų
nugaros, kuprinės, žingsniai
Už durų

Lukas:
Klasė
mažytė patalpa
mintys skraido kosmose
niekas nežino, kas bus
Gyvenimas

Edmundas:
Mokykla
mokslo vieta
kur niekas nesimoko
tik linksmai bendrauja 
džiaugdamiesi
Linksma

Rožė:
Knygos
sunkios, storos
spaudžia man pečius
skauda, bet ir gera
Smalsu

Roberta:
Suolai
daugybė knygų
ankstų rytą keltis
bet vis dėlto tai naudinga
Įdomu

Dainius:
Pavasaris
šviečianti saulė
gyvenimas mokyklos suole
kylantis noras bėgt laukan
Ech

Ieva:
Skambutis
įkyriai skardus
pasigirsta šįkart kitaip
leisdamas suprast naują reikšmę
Paskutinis

Titas:
Suolas
nauja, nedrąsu
sėdėti ir laukti
kitas gyvenimo puslapis 
atverstas
Pirmokas

Živilė:
Sargas
rytais šypsosi
vėluoju, po skambučio
o man vis tiek jauku
Mokykloj

Gintarė:
Sunkelė
ryškiai mėlyna
primena tą dieną
kur prasideda naujas pasaulis
Nepažįstama

Vaiva:
Akys
noras sugerti
mokykla viską žino
suluošintos asmenybės – 
sistemos sėkmė
Tu?

Ignas:
Objektas
 visuomet baltas
su daug kaukių
absurdai ir komedijos čia 
padrikos
Užbaigtos

Sandra:
Pieštukas
paskendęs mintyse
 nupiešia atradimų sąsiuvinį
primindamas, ką pamiršau 
seniai 
Sugrįžimas

Danielius:
Mokykla
anksti keltis
laikas praleistas ne pamokose
laisvės jausmas pabėgus į gamtą
Potyriai
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Meilė

Austėja:
Buvimas 
mintimis  tyloje
už lango švinta
laukimas. Ginčas. Džiaugsmas. 
Liūdesys
Kartu

Lukas:
Visur
ore, žemėje
nuo jos nepabėgsi
žmogaus vaistas nuo visko
Amžinai

Edmundas:
Meilė
atrodo amžina
kiekvieno suprantama kitaip
teikianti džiaugsmo dvasiai, 
širdžiai
Laimė

Rožė:
Painiava
myli, nemyli
svajoji vis daugiau
kaip burbulai jausmai kyla
Sprogsta

Roberta:
Meilė
nors nebuvo
bet gal ateis
įžengs trankiai netikėtai 
nelauktai
Pagaliau

Dainius:
Žmonės
švytintys šiluma
pajuntamas meilės jausmas
iš naujo atrandama laimė
Mylėti

Ieva:
Vyšnios
kvepiančios ramuma
paliečia žiedlapiais plaukus
šnabždėdamos, kad jau pasiliks
Amžiams

Titas:
Jausmas
širdis stuksena
keista, nauja, nepatirta
skaudu, verkia, neplaka, 
nepamiršta
Tikroji meilė

Živilė:
Objektas
tik tiek
manau, esi daugiau
kitaip kodėl per pilnatį...
Sapnuoju?

Gintarė:
Širdis
tyliai plakanti
atveria naujas duris
į šiltą, nuoširdų pasaulį
Mano

Vaiva:
Šienas
ryto gaiva
per naktį lijo, ar begausi melisų 
arbatos?
Vėluojam

Ignas:
Mergaitė
plačiais šuoliais
šokinėte šokinėjo šiene
jis lyg voras ausdamas
Stebėjo

Sandra:
Sūpynės
aukštos, svaigios
supa kaskart iškeldamos 
rodančios, ką jau žinai
Savastis.

Danielius:
Meilė
geras jausmas
naujas potyris gyvenime
gerai, kai yra, blogai, kai nėra
Apakimas

Ateitis

Austėja:
Dabar
kas buvo 
amžinai, daugiau niekada.
Šypsena, užmerktos akys, 
kažkada...
Nuotraukose

Lukas:
Greitkelis
dvi juostos
vis skubantis kažkur
pasirodys takelis ir nusuks
Ekspromtu
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Edmundas:
Pabaiga
tolima, artima
staiga netikėtai atėjusi
džiaugsminga ir nuvilianti 
kartu
Baigta

Rožė:
Paslaptinga
labai viliojanti
verčia vis spėlioti
daros lyg ir nesaugu
Kažin

Roberta:
Ateitis 
didi nežinomybė
tačiau tikslingas
siekis žinomas ir aiškus
Stiprybė

Dainius:
Atestatas
daug neieškantis
apžvelgiamas išplėstom akim
puikaus šampano skonis 
burnoje
Džiaugsmas

Ieva:
Traukinys
rūke išnyrantis
pasiima kiekvieną mūsų
atverdamas vis naujus hori-
zontus
Tikėti

Titas:
Aš
naujas gyvenimas
atversti naują gyvenimo puslapį
ir vėl nedrąsu ir nauja
Gyvenimas

Živilė:
Matau
tave spalvotą
save, tokią linksmą
beprotiškai gera žinoti, kad
Esam

Gintarė:
Pasaulis
nepažįstamai naujas
kuriame daugybė svajonių
vėl pakeičia viena kitą
Painu

Vaiva:
Raktas
sulaužyti baimę
perlipti per tvorą
nerūpestingai verstis kūliais 
upelin 
Aušta

Ignas:
Aš
čia ir dabar
stovėdamas svajoju kartais
bent sykį pakliūti ten
Kopos

Sandra:
Laikrodis
rodantis tave
apsimeta nereikšmingu
skaudžiai tiksintis į laukimą
Pažinimas.

Danielius:
Ateitis
bauginanti nežinia
nuolatinis ruošimasis jai
optimizmo nepraradimas 
sunkiausiu metu
Puiki
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Apgaulingas. Tikrai apgaulingas rugsėjis. Lyg 
dar šilta, saulė dar neskuba tūpti žemyn. Manęs 
taip lengvai neapmaus. Šiame rugsėjo rūke tvyro 
didelė klasta. Lyg dar būtų vasara. Lyg dar būtų 
galimybė viską keisti, kažką padaryti kitaip, išlįsti 
iš supuvusio dienų kevalo. Ir kažkodėl slapta džiau-
giuosi, kad vis dėlto galima keistis.

Bet prisiminimai – suktas dalykas. Jų tikrai ne-
pakeisi ir nepasirinksi, kuriuos nori prisiminti, o 
kurių ne. Todėl  nuolat galvoju apie tą keistai žalią 
pavasarį... 

Vieną po kito užkasu žalius kirminus. Supilu 
kiekvienam po mažytį kapelį. Jie nemirė, tiesa? Aš 
juos numarinau, palaidojau gyvus. Štai vėl atžygiuoja 
žalių kirminų armija. Lipa ant raudonų namo pama-
tų, parazitai. Greitai juos čiumpu, kitus per skubėji-
mą suspaudžiu. Smėlio dėžėje šis žaidimas kartojasi 
gerą pusdienį. Einu mazgoti rankų – jos purvinos, o 
svarbiausia – suteptos žaliu kirminų krauju. Vanduo 
nenoriai teka tarp mano pirštų. Nenori nuplauti su-
teptų rankų. Na jau, čia ne nuodėmė, čia – darbas. 
Paskui stoviu viena geltoname pienių lauke, nieko 
nesuprasdama, pažįstanti dar tik miniatiūrinį pasaulį 
ir save truputį. Keista vienatvė prasmegusi geltoname 
pienių lauke. Neaišku, ar kada nors iš čia ištrūksiu. 
Apmaudu, bet kartu ir lengva, jei taip bus visada, jei 
ir toliau visą gyvenimą laidosiu žalius kirminus nuo 
raudonų pamatų. Pienės ramiai linguoja. Nusiviliu, 
kad pasaulis toks mažas – vos viena gatvelė mūrinių 
namų su žaliais kirminais.

***

Nori keistis, kad būtum geresnis nei vakar. Va-
karykštė aš, vakarykštis jis – abu tokie nevykėliai. 
Praeitis mina man ant kojų kiekvieną sekundę. At-
sisuku pasakyti jai: „Ko nori?!“ Tačiau ji man tik 
įžūliai mirkteli ir priverčia prisiminti...

Eglė Bliūdžiūtė

 Kaip keičiuosi?  Senstu...

***

Baisi trauma vidury kaitrios dienos. Meniškai 
neaprašysi, kaip plyta užkrito ant kojų pirštų. Me-
nas – po to. Rėkiu garsiai, kaip ir pridera. Jis sako: 
„Kaip Marisol iš serialo žliumbi...“ Supratęs, kad 
savo menku pokštu manęs nenutildys, pratrūksta: 
„Nekauk čia ant viso kaimo!“ Susikūprinęs, rankas 
įgrūdęs į kišenes, nulingavo į kambarį... Turbūt žiū-
rėti marisolių. O aš negaliu paeiti. Šliaužiu, šuo pri-
siartina ir draugiškai lydi mane kančios kelyje, nors 
iš tiesų, manau, giliai šuniškoje pasąmonėje jaučia 
slaptą džiaugsmelį, kad nors kartą jis aukščiau už 
mane. Šliaužiu, galima sakyti, atlieku religinę apei-
gą – keliais apeinu aplink namą ir šiaip ne taip pasie-
kiu kambarį. Virtuvėje jis gėrė jogurtą, prunkšdamas 
vadino mane maldininke. Jogurto puodelis gražiai 
tėškėsi ant žemės, negalėjau aš jo sučiupti klūpoda-
ma. Springo jis jogurtu, springo juoku, žiūrėdamas 
į mane iš aukšto... Žiūrėdamas į klūpančią... Nie-
ko tokio, išsiliejęs jogurtas menka bėda. Išėjo jis vėl 
savo marisolių žiūrėti. Pro langą matyti tykus dangus 
tykią tykios vasaros dieną. Gera, kai ramu... Kurį lai-
ką skausmas pasitraukė... Šliaužiu bent viena akimi 
pažiūrėti, kaip baigsis šiandieninė Marisol  serija.

***

Pomidorai jau gerai įraudę. Maniau, jog nieko 
iš jų nebus – tokie nususę iš pradžių atrodė, kad 
laistyti tokius nukeipėlius – bergždžias darbas. Bet 
dabar vos palieti, ir krenta ant žemės, suprask – 
daugiau nebegaliu sirpti, jau užaugau. Šypteliu pati 
sau, prisiminusi juos mažus, kai vadinau „nevykė-
liais pomidorais“. Kartais taip gėda žalios neprisir-
pusios vaikystės. Tačiau ji, apsimetusi  švelniu rainu 
katinu ar iltis šiepiančiu tigru, visada šalia manęs ir 
visada netikėtai paklausia: „Ar prisimeni?..“  
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„Tai kada grįši?“ Kvailas klausimas. Jis dar ne-
išvyko, o jie jau klausia, kada jis grįšiąs. Suprantu, 
šis klausimas ironiškas, juk grįš tikrai negreit. Bet 
vis tiek, iš kur jums žinoti, ar jis išvis nori grįžti. 
Jis jau įprato mindžioti tą slenkstį. Ne taip kaip 
jūs – panikuojate, kai nors dešimčiai minučių rei-
kia palikti namus.

Stiuardesė medine šypsena rodo, kaip elgtis ne-
laimės atveju. Patį pirmą kartą jis visa tai įdėmiai 
stebėjo, viską stengėsi įsiminti, o skrendant dėl 
kiek vieno lėktuvo pakrypimo prakaitavo delnai. 
Dabar pro langą jis abejingai žiūri į galingą reak-
tyvinį Boeingo variklį. Jam jau atsibodo tas šoki-
nėjimas per slenkstį. Reikia pastovumo. Šis kartas 
greičiausiai paskutinis. Namai nėra įgimtas dalykas. 
Gali keisti juos be jokių sentimentų, prisiminimų ir 
ašarojimų. Be to, pasaulis platus. Gaila nepagyventi 
bent keliuose jo kampeliuose. Pakankamai svarūs 
argumentai. Įtikina nebegrįžti. Įtikina, kad štai da-
bar jis grįžta namo ir jokių kitų namų nebėra.

Pasigirsta smarkus ūžimas, nes lėktuvas jau  
ruošiasi kilti. „Atsiprašau, gal žinote, kas yra Tai-
lando sostinė?“ – staiga paklausia šalia sėdinti jau-
na keleivė, rankose laikanti kryžiažodį, kurį kaip 
priedangą, matyt, pasiėmė, norėdama parodyti, 
kad skrydis lėktuvu jai kasdienybė, nieko naujo, 
nors iš tiesų skrido pirmąkart. „Bankokas“, – atsa-
ko jis, bet ji, rodos, nebegirdi, nes ją prie sėdynės 
pribloškia staigiai kylančio lėktuvo jėga. Ji įsitveria 
saugos diržo, o paskui, visai pamiršusi apie Banko-
ką, išsiima fotoaparatą ir ima pro langą fotografuoti 
visiškai neišvaizdžius niūrius debesis, kurie būnant 
ant žemės sukeltų tik pasibjaurėjimą. Kaip vėliau 
paaiškėjo, toji mergina vyksta į Didžiąją Britaniją 
aplankyti ten dirbančios pusseserės. Nepaneigsi, 
kad šiandienos mūsų tautiečių must have yra gimi-
naitis, gyvenantis Airijoje, Didžiojoje Britanijoje 
ar Norvegijoje. Emigracija – žavus reiškinys, ne-
nuspėjamas ir paliktas plaukti pasroviui. O srovė 
stipri. Masinė srovė.

Lėktuvo salone pasigirsta skambtelėjimas, lei-
džiantis atsisegti saugos diržus. Kiekvienąkart par-
vežti tie patys angliški saldainiai jiems turbūt įgriso. 
Jam atsibodo grįžti lyg pasakotojui keliauninkui. 
Kaip Markui Polui. Juk dirba jis įprastą darbą 
įprastoje darbovietėje. O jie tiek klausinėja. Me-
tas pabaigti. Jis turi apsispręsti, nebešokinėti per tą 
slenkstį. Ką jie pamanys? Nieko, lėktuvas jį nuneš 
toli. Šitas Boeingas greitesnis už jausmus, kuriuos 
jie jaučia ar jaus, kai sužinos. Gigantiški ir galingi 
varikliai stipresni. Elektroninis žemėlapis ant prie-
kyje esančios sėdynės rodo skrydžio trajektoriją. 
Liko apie penkiasdešimt kilometrų iki sienos. Jis 
turi ryžtis – palikti čia viską arba vėl grįžti, išskris-
ti, ir taip šimtus kartų. Salone įjungiama šviesa, 
nes jau temsta. Mergina nurimo, matyt, pasidarė 
bloga, ir skrydis nelabai vertas geriausio kelionės 
įspūdžio vardo. Liko keturiasdešimt kilometrų. 
„Galvok, galvok“, – sako jis sau, lyg reikėtų tuoj 
pat nukirpti mėlyną ar raudoną laidą, nors spalva 
neturi reikšmės, svarbu tik, ar tai siaubo, ar veiks-
mo filmas. Jis bando nusiraminti, nepanikuoti ir 
švariai mąstyti. Apgalvoti kiekvieną argumentą. 
Bet elektroninis lėktuvėlis žemėlapyje juda greitai, 
varikliai dirba nė nemanydami pačiame įkarštyje 
sustoti. Vos dešimt kilometrų. Keleivė šiek tiek at-
sigavo ir vėl pasiėmė kryžiažodį. „Ko norėsite ger-
ti?“ – klausia stiuardesė. Jis paprašo vandens. Lėtai 
gurkšteli ir jaučia, kad perskridus sieną vandens 
skonis nė kiek nepasikeitė. 

Jis mato, kad keleivė užstrigo ties vienu klau-
simu. Ji bado pieštuku į tą pačią vietą ir gėdijasi 
paklausti. „Oldrinas“, – sako jis. „Kas taip?“ – ji 
šiek tiek sutrinka. „Atsakymas: Edvinas Oldrinas, 
vienas iš dviejų pirmųjų žmonių, buvusių Mėnuly-
je“, – abejingai sumurma. Ji numykia ir padėkoja, 
aiškiai susinervinusi, kad  sutriuškintas visažinės 
titulas. Jis įsitaiso sėdynėje, o varikliai veikia visu 
pajėgumu – taip, kaip jis ir norėtų.

... nes viskas tik prasideda
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Pamenu, buvau septintokas. Ilgi susivėlę plau-
kai, masyvūs akiniai, keli tuzinai prisirpusių spuo-
gų, ir viskas – tu totalus ačkarikų karalius. Taip, 
buvau toks apšepęs suskis, į kurį visi atkreipda-
vo dėmesį ir dar nureketuodavo. Kadangi buvau 
aukštas ir liesas kaip dviračio stipinas, vaikščioda-
vau per trumpomis kelnėmis. Kartą per biologijos 
pamoką, kai mokytojos nebuvo klasėje, kažkokia 
dūročka užrėkė, kad esu panašus į skeletą, kuris ka-
bėjo netoli lentos. Nuo tos dienos visi mane pra-
dėjo vadinti Skeletonu (iš anglų kalbos skeleton – 
skeletas). Kiekvieną kartą, kai mane kas nors taip 
pavadindavo, man suskausdavo visą kūną, aštrūs 
diegliai tarsi galąsdavo kiekvieną kaulą, o gerklėje 
jausdavau karstelėjusį gumulą. Nekenčiau biologi-
jos pamokų. Sėdėdavau pirmame suole ir žiūrėda-
vau pakraupęs į tą skeletą. Atrodydavo, kad sėdžiu 
priešais veidrodį ir žiūriu į save. Niekada nepamir-

Agnė Vaičeliūnaitė

Skeletas

šiu, kaip kartą mane pakvietė atsakinėti. Stovėjau 
prie lentos ir šikau į kelnes, nes nieko, visiškai 
nieko nemokėjau. Per tą košmarišką kaulažmogį, 
į kurį kaskart įsistebeilydavau, aš buvau atjungęs 
savo klausą ir neįsileidau jokios informacijos iš 
pasaulio. Bendravau tik su kosmosu ir skeletu. 
Mokytoja kažką veblėjo apie evoliuciją, Darviną... 
Iš atsakinėjimo vietos jis atrodė daug baugesnis ir 
didesnis. Klastingai šypsojosi.

Kokia Liucijos karvė? – išpyškinau tarsi pabu-
dęs iš transo. 

Klasė prapliupo juokais. Atvėrę plačius savo 
žabtus, jie leido šaižų garsą. Man atrodo, tokį pat, 
kokį kartą girdėjau kaime, kai senelis skerdė veršiu-
ką. Tie pienburniai jautė kaifą, kad aš susimoviau. 
Nebegalėjau pastovėti, man sudiegė nugarą ir su-
klupau. Suprakaitavusiomis rankomis užsidengiau 
veidą ir verkiau, verkiau už tuos, kurie labiausiai 

Ieva Krivickaitė. 
Kai jūra išspjauna
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juokėsi. Tadą, smarkiausią iš berniukų, po savaitės 
partrenkė automobilis, kurį vairavo jo motina. In-
validas. Pauliui dešimtoje klasėje išdūrė akį. Aklas. 
Brigita, vos baigusi dvylika klasių, išvažiavo į Vo-
kietiją. Ir nieko. Bet prostitutė. Turbūt labiausiai 
nepasisekė tai, kuriai gimė geniali mintis, kad aš 
panašus į skeletą. Buvo rasta savo bute su keliomis 
durtinėmis žaizdomis. Dieve, kileriai tikrai nepasi-
žymi originaliomis idėjomis. Tada, liedamas ašaras, 
dar tiksliai nežinojau, kam sadomazochistiškas li-
kimas labiausiai pliaukštelės botagu per gyvenimo 
subinę. Būtumėte matę, kaip pasikeitė besijuokian-
čių vaikų veidai, kai kilus skersvėjui skeletas, pa-
lytėtas pavasarinio vėjo lūpų, grakščiai šmėstelėjo 
į šoną. Tą akimirką atrodė toks gyvas, kad visi po 
to įvykio pradėjo galvoti, jog skeletas sureagavo į 
mano nelaimę ir atkeršijo visiems besijuokusiems. 
Supratau tik tiek, kad tos pravardės jau niekada 
neatsikratysiu. Ją tarsi išgraviravo man ant kaktos, 
kaip kad graviruoja numirėlių vardus ir pavardes 
ant antkapių. 

„Skeletonas, Skeletonas“, – skambėdavo au-
syse. Kiekvienąkart, prieš eidamas miegoti, užsi-
traukdavau užuolaidas, nes, ilgiau pažiūrėjęs pro 
langą, pamatydavau tolumoje skeletą, kaip visada, 
klastingai besišypsantį. O kai danguje pribręsdavo 
pilnaties sėkla, man rodydavosi, kad regiu kauko-
lę. Jos akiduobėse gyveno sustabarėjusi vienatvė ir 
lengvai alsuodama klausydavosi vienišų vilkų, visai 
tokių kaip aš, dvasios kaukimo. Sutapom.

Tais pačiais metais, vėlyvą rudenį, sėdėjau 
mokykloje ant suoliuko ir valgiau spurgą. Buvau 
jau aštuntokas. Visas apsibuzojęs aviečių džemu 
iš paniūrų nužiūrinėjau einančiuosius. Dauguma 
merginų buvo kažkokios fuflo – netikros nuo kojų 
pirščiukų iki pakaušio. Šiaip jau į mane nepažvelg-
davo, nebent kokia normalesnė su beviltišku gai-
lesčiu. Na... man jis? Kerpėjau vienas ant suolo ir 
vargo nemačiau. Taip ir toliau būčiau daręs, bet 
procesą sutrukdė kažkoks vaikinas.  

– Ką tu? – tarstelėjo ir prisėdo. 

– Tu čia man? – nustebęs paklausiau ir nusi-
šluosčiau rankove trupiniais ir džemu aplipusias 
lūpas. 

– Puškinui... Ko čia sėdi vienas? 
– Valgau. Ką nematai? 
– Einam prie mūsų. 
Nevalingai pakilau. Mano smegenys nesugebė-

jo apdoroti naujovių. Po kiek laiko supratau, kad 
tai buvo iš pažiūros visai normalus dvyliktokas, 
kuris dažnai su kitais gan padoriais individais sė-
dėdavo vestibiulyje ant suolų. Bent jau nesišlaistė 
su mokyklos viercheliais. Kodėl jis užkalbino mane, 
kažkokį nustypusį aštuntoką? Atėjome prie dviejų 
jo draugelių, kurie rūbinėje ėmė striukes.

– Nori pasivažinėti? 
– Nenoriu. Man pamoka. Ko jūs norit iš ma-

nęs? 
– Mums pagailo tavęs, sėdi visada vienas. Per 

psichologijos pamoką mums skaitė sukrečiančią 
paskaitą apie atstumtuosius. Eik tu sau, nebūk 
toks, reikia prablaškyti tave.

– Nu, gerai. Tik pasiimsiu striukę. 
Buvau toks viskuo nusivylęs, kad pasitikėjau 

šituo nepažįstamu dvyliktoku. Dievaži, būčiau pa-
sitikėjęs net pačiu Liuciferiu, jei tik jis būtų priėjęs 
ir kažką gražaus pasakęs, taip užlopydamas skaudu-
liais suopėjusį mano gyvenimą. Akimirką net šmės-
telėjo mintis, kad tai nauja pradžia, pabudimas. Tie 
vaikigaliai ištrauks mane iš kiauto, kuriame lindžiu 
visą amžinybę. Pasiėmęs striukę, nusekiau naujie-
siems draugams iš paskos. Viskas atrodė kiek keista, 
nė vienas neskubėjo susipažinti su manimi. Žinot, 
kaip būna, rankų paspaudimai, juodi juokeliai... 
O čia nieko. Turbūt jie žinojo, kad esu Skeletonas, 
ir to jiems užteko. O jie yra dvyliktokai. Ir viskas. 
Kai ėjome koridoriumi, man pasirodė, kad į mus 
bado pirštais, viena mergiotė akivaizdžiai prunkštė 
į delną. Bet aš jaučiausi visai kietas, eidamas su šiais 
dvyliktokais, ir visiškai nekreipiau dėmesio į tuos 
debilus perkreiptais snukiais. Kai nuėjome į vidinį 
kiemelį, kur mokiniai ir mokytojai stato savo auto-
mobilius, vienas iš vaikinų sako: 
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– Šūdas, gi pamiršom chemijos mokytojai pa-
duoti tiriamąjį darbą apie gamtos taršą. Tu, Ske-
letonai, eik, sėsk į tą raudoną BMW. Gali sėstis į 
priekį. Mes tuoj grįšim. 

PYP PYP – vaikinas iš tolo atrakino automo-
bilį. Palengva ėjau jo link. Lydimas tūkstančio 
akių, kurios smalsiai žiūrėjo pro langus, nekan-
travau įlipti į šį išblizgintą mašiniuką. Tamsinti 
langai ir superiniai lietniakai suteikė automobiliui 
savotiškai maroziško žavesio. Iškilmingai pradaręs 
priekines dureles, pakraupau iš siaubo, atšokau ir 
pargriuvau. Ant sėdynės pasodintas skeletas išdar-
dėjo lauk ir barkštelėjo ant asfalto. Kruvinais del-
nais pasirėmiau į žemę ir vargais negalais atsistojau. 
Mokyklos langai kone traškėjo nuo masinio juoko 
bangos, iš kiekvieno reginį stebėjusio kvaišos žabtų 
dribo putos. Dvyliktokų draugiškumas buvo tik 
skanutėlaitis blefas. Jie išlėkė iš mokyklos žvengda-
mi ir plodami vienas kitam per petį dėl pavykusio 
bajerio. Aptirpęs stovėjau įvykio epicentre ir žiū-
rėjau į žemę. Asfaltas tarsi bangavo pajutęs mano 
gėdos karštį. Tai buvo maksimali pašaipa, nemoka-
mas spektaklis gaujai nesubrendėlių žvėrių. 

– Cha cha, būtum matęs savo rožą, vaikyti, – vos 
išlemeno iš juoko dūstantis mano „didysis draugas“ 
ir su savo pakalikais nuėjo atgal į mokyklą.  

Kiek atsigavęs nutariau tęsti spektaklį, nes tos 
pačios akys vis dar gėrėjosi dienos kulminacijos 
likučiais ir prisiminimais apie mano veido išraišką 
išvydus iš automobilio išsivyniojantį skeletą. Pama-
čiau praviras ūkvedžio sandėliuko duris ir užėjau 
vidun. Susiradau tvirtą kėdę ir gabalą virvės. Išėjęs 
laukan pasitikrinau, ar dar turiu žiūrovų. Nors veži-
mu vežk! Smalsios akys buvo įsistebeilijusios į mane 
ir nekantriai laukė, ką aš darysiu toliau. Akimis 
nuskenavau kiemelį ir išsirinkau plačialapį ąžuolą. 
Viena jo šaka buvo idealiai atitolusi nuo žemės, 
tad pasistačiau po ja kėdutę. Pasilypėjęs išvyniojau 
virvę ir aprišau ja savo nusižiūrėtą šaką. Pradėjau 
rišti smagią kilpą, nesusilaikiau nepažiūrėjęs į lan-
gus. Veidai jau buvo bepradedą keisti savo mimikas. 
Staiga pro duris išbėgo biologijos mokytoja. 

– Ką darai, baik! Nulipk nuo kėdės! –  drama-
tiškai suspigo artėdama. 

Rudens šiaurys iškilmingai siūbavo kabantį 
skeletą. Dievaži, velniškai panašų į tą, kuris šiaip 
jau kabėjo biologijos kabinete, o dabar tysojo prie 
kraujo spalvos BMW. Ant žolės, po storakamieniu 
ąžuolu, gulėjo dideli akiniai, o naujasis skeletas 
mūvėjo kelnėmis – taip graudžiai neskoningai per 
trumpomis.

Ieva Krivickaitė. 
Ir mus kada nors šitaip
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Kristina Paškevičiūtė

***

Skaidria drobe
Dengiu sau
Veidą
Stebiu rankas.
Į kojinę 
Mintis įšoko
Pauostyk
Nenubėk.
Kvatojimu sijoju
Baimes
Meldžiuosi sienai
Prisiliesk.
Laukymėj stabteliu 
Išmesti Saules
Jos tylios
Paklausyk.

***

Temsta
Tris žvakes degu prie lango
Girdžiu
Maldas kuždena trubadūras
Rečitalio tempas

Išniekinu
Vidury Keliautojo giesmės 
Nukrenta trys žvakės
In memoriam giesmyne!

Alchemikas
Atėjo pasiimt šviesos
Malda tik Dievui

Statau
Žvakes arčiau dangaus
Išgirsk
Užuomazgos plyšys

***

Kulka
Lekianti į dvigubėjantį sapną
Purslai
Išbalansuojantys prievartą
Virsmas
Išstumiantis matomumą

Garsas
Nusveriantis judesį
Prisilietimai 
Prišaukiantys realybėj defektus
Klyksmas
Užveisiantis neapykantos gėles

Procesas
Atrofuojantis siekiamybę
Štai
Tiek telieka po fiktyvaus prisilietimo
Būtis
Nerianti aliuzijų tinklus į anapus

Erdvė augti
Nučiulbėjo Tarptautinis poezijos festivalis Poe-
zijos pavasaris. Įvairiuose Lietuvos miestuose ir 
kaimuose, taip pat ir užsienio šalyse vyko dau-
gybė susitikimų, diskusijų, poezijos skaitymų. 
Dalyvavo daugybė žinomų ir nelabai poetų. 
Kasmet prie jų prisideda ir būrys jaunųjų. 
Gegužės 24 d. Rašytojų klube vyko moksleivių 
poezijos skaitymai Augame kartu su eilėraščiu. 
Jauniausi skaitovai buvo antrokai iš Jonavos 
pradinės mokyklos, o laureatu tapo Ukmergės 
Jono Basanavičiaus gimnazijos abiturien-
tas Tadas Zaronskis. Jis skaitė savo poeziją 
per baigiamąjį vakarą Vilniaus universiteto 
Sarbievijaus kieme. Geriausiu jaunųjų poetų 
ir dainuojamosios poezijos vakare Sueiliuotas 
pavasaris pripažintas Ernestas Noreika.
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Tadas Zaronskis

Pasaka

kur atsigręžia lietvamzdžiai      skylės perbėga grindinius
miestas dairos savęs o savęs čia kaip tyčia nebūta
ir gerai kad vienintelis sluoksnis yra tas paviršinis
ir garai apkabina žibintus kaip didelės lūpos

blunka tiltų istorijos      viskas seniai nespalvota
taip seniai kad be garso ir pamirštos svarbiosios dalys
nuvalytos alėjos rudens lapų nepaliestas kelias

tu taip baisiai pasikeitei mano mergaite su šluota

***

aitvarai išsislapsto už medžių kylančios saulės ir šitas miestas yra svetimas
dirgina odą prisidengiu nuo galimo triukšmo žinai ten pašiurpsta
pamėlsta užspaudžia kaip būdavo krintant įlūžus senuose namuose man patiko pro dulkes
užuominas ir tada autobuso ratai tada nors partrenk ir išmušk talonėlį į smilkinį aš susimokėsiu baudą
raudonais doleriais iš švarko kišenės suplyšusio švarko prakirsto smilkinio vieną tūkstantį
ir aitvarą blykstelint balose blykstelint rudeniui man prabėgant
iš vieno kadro į kitą niekada neišryškinto niekada nebuvusio įlūžusio į šitą rytą

 pro juodas skyles kokios jos būna languose ir duryse kai neatsigręži pro tuščias galvas
 skambančias kai rėki joms užkimęs skambančias nuo vėjo linguojančias taktui prabėgančių
 į drėgnas autobusų stotis
 pro septynis aitvarus ir sukeistas žvaigždes į šitą rytą

ir šitas rytas yra nieko vertas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka
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Greta Slapšytė

Dedikacija poetams

Jis nėra revoliucijos šalininkas ar priešas.
Sudeda ginklus prieš moterį, mūzą, o ypač prancūzę.
Tik kartais ant veido, baltesnio už sniegą, vis geriau negu niekur,
jis rašo kraujuojančiu vynu.
Nenustojau žavėtis net tąkart, kai danguje pamirkyti pirštai ant nugaros išrašė žvaigždes.
Jis – klajūnas. Liepsnos iš delno padega rankraštį, visiems salėje šiurpas lūpose stingsta,
ką jis daro su savo tekstu.
Tokią galią turi raganiai – vėjy kuždėti eiles.
Jis tik pakelia žvilgsnį nuo žemės.
Aš tau visa tai parašiau ant vinilo plokštelės sniegu.

Galima nustoti mylėti žmogų, bet niekada nenustosi mylėti...
Poeto.

***

Ji pavėlavo į traukinį.
Knygyne palinkusi akyse stovi,
Rankoj Sniegas, išsyk atpažinsi
Sidabrinį viršelį ir antakius, sidabro pieštuku lietus.
Jei nukristų blakstiena – skaudėtų.
Tavo nuotakos rūbas –
Tavo nuosprendis, tavo žvarba ar stiklo pavėsis.
Aš tavo laikas. Žodyje snaigės nelinkę užtrukti.
Priesaikoj skendintis dūmas iš lūpų karšto oro.
O tai buvo žiema – 
Net neliko tikėjimo, viską užsnigo.
Akyse mano rūkas, rusai sako „tuman“.
Tepajėgčiau ištarti – miražas.
Tavo nuotakos rūbas žeme velkasi.
Ten – taiga, sniegynai, amžino įšalo žemė.
Man įskausta akis, žiūrint į tavo drabužį, mieloji.
Panardinsiu rankas eketėn ir jausiu pirštus,
Kurie taip meiliai vedžioja puslapio eilutes.
Neparduočiau tavęs, net jei duoną dalintų veltui lyg knygos skirtukus.
Tu bijai speigo, kaustančio lūpas,
Gali skaityti tik aliejinės lempos šviesoje.
O delnais aš nemoku žėrėti. Per daug šalta sušilti.

Galiausiai tu nuteki į vakarus.
Tavo sniego baltumo suknele dabinasi obelys.
Tokia ta pavasario istorija.
–  –
(Traukinys pavėluoja į ją.)
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Ernestas Noreika

vėtrungė

ta vėtrungė buvo keista ir rodė tik kryptį mirusio vėjo 
kai mergaitės balčiausiom suknelėm žaisdavo kapines
girdėdavau šaukė namo jos alyvų varpeliais skambėjo
aš laikydavau rožės sraigtelį jos sakydavo pratinies

aš nupešdavau grubiai mėlyno mėnesio plunksnas
suklijuodavau valtį užkamšydavau mirusių pirštais
yriaus upėm alyvų bet girdėjau kaip po apačia dunksi
visa tai tik mergaičių širdis lakštingalom peršinti

o tamsiausiom naktim jos šokinėdavo gumą prie vartų
nežinojau vardų atpažindau žvelgiant į veidus
tarsi irklus sudeginęs upėje pusbalsiu tarčiau
pripratau tik kiek ankšta kai lyja ir ankšta kai laidoja

kai kažkam pamojuoji ir kažkur nusikosėja sargas
tik kiek ankšta kai pirmosios vėtros alyvose supas
kala žemę lietus spaudžia stipriai smilkinius kartais
kai išvysti veidrody vėtrungę į tave atsisukusią

sidabrinis raktelis

tavo liūdesį prisuksiu sidabriniu rakteliu
         kaip tą laikrodį, lietų ir senovinę pūgą,
paukščių dviračius, mažą namelį galiu,
        kuriame girdis pjaunamas vėjas jis stūgauja,
dar prisuksiu mirties juodą smuiką ir kvapą,
        kuris primena mažą stogelių planetą,
girdis tyliai iš nuotraukų ašarom krapija
        tik tai tiek, kad jau šitai išgriežta, girdėta,
tik tai tiek, kad raktelis rudija ir laikas
        mažais skalpeliais atskiria veidą nuo veido,
dega boružės, upės sandalais jau mainosi
        ir kažkur sniego žiogas nuo ugnies pasibaido
ir kažkur dega kryžiai nuo jų nulipa žmonės,
        juos prisuko mėnulio alyvinis raktas

upės remias į žvaigždę, žmonės remiasi šonais
        ir atrodo, kad šito užtektų, pakaktų
nes juk tuoj, nes juk tvanas galandasi tigrą,
        apsirengia tyliai kamufl iažinę naktį,
nulipdys šitą raktą iš vaško, netikrą,
        o paskui vėjų kartuvėj lieps žvirblį uždegti
tiktai tam, kad prisuktum jo mirtį ir protą,
        kuriame telpa miestai ir visos planetos
supranti, kad ir tu tiktai jo išgalvotas
        rožių dulkių mirtim krūmo prieblandoj mėtais,
neprisuksiu tavęs, tavo lūpų ir žvilgsnio
       ir mažos stogelių planetos, net bičių,
viskas kaulai mėnulio, bet vis tiek pasiilgstu,
      nes viduj spurda prisuktas žvirblis 
                                                           jei mirčiau

Benedikto Januševičiaus nuotrauka



Poezija

18

Ugnė Urbanavičiūtė

prisisapnavo

prisisapnavo vakar 
kad sniegas nutirpo 
neliko 
šešėlių, žaidžiančių pirštais 
langų, užkaišiotų vatos gabalais 
kad plieną į širdį 
suleidžia 
palinki nenubust 
gal uždust 
pamiršti vardus 
kuriais šaukė 
sapnuoti vis 
– – – sapnuoti 
 
ir kas vakarą taip 
nežinai, ar esi, ar atrodo 
vis kvatoja už sienos 
namus praradusios vėlės 
vis durų skambutis 
įgrisęs ligi pat pirštų galų 
ir pilkos, išvaikščiotos gatvės 
sielos takeliai 
iš čia į ten 
ir atgal 
ir pamiršk, kad kvėpuoji 
mirę nevaikšto – –  
jie skrenda
 

***

susidėliojau savo rytą
įkvėpimas. iškvėpimas. tyla. tu.
susipyniau iš virvelių vakarą
apraišiojau širdį mazgeliais
Dievą ant peties pasisodinau
nusirengiau seną nudėvėtą paltuką
išsileidau plaukus

juk ateisi, mylimas
pažadėk, kad ateisi
ranką ant širdies uždėjęs
pasakyk, kad šiandienos
nebuvo
kad nepavėlavau
į tavo glėbį
įsikniaubti
jog nespėjau į traukinį
pas tave nuramink
kad jis ratu ir tu grįši
žiūrėsi pro aprasojusius langus
o aš mojuosiu nosinaite balta
įsisegus rožę plaukuose

kada tas traukinys parvyksta?
pasakyk 
sėdžiu nuoga
ir taip šalta
nejaust tavo lūpų
ant savo pečių
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Darius Indrišionis

Kai būsiu 
Kristaus amžiaus

– Atleiskit man, vaikai! – ašaromis paplūdo pe-
dagogė.

Keletą akimirkų tvyrojo nejauki tyla. Mažasis 
Guliverionas pasikasė Rolex laikrodžiu murziną 
kaktą ir tarė palūžusiai moteriškei:

– Na, gerai, raminkis. Užteks tų ašarų. Tiesiog 
dirbk savo darbą...

Mokytoja ašarotomis akimis pažvelgė į mokinį 
ir džiugiai linktelėjo jam:

– Ačiū tau.

Kaip išaugs dvasinė kultūra

Pamokos baigėsi pusę dvyliktos, likus valandai 
iki Animacinių filmų valandos, kurią paskyrė Švie-
timo imitavimo ministerija. Visi Lietuvos moks-
leiviai turėjo sėdėti namie ir žiūrėti animacinius 
filmukus. Tuo metu gatvėmis važinėjo ir įstatymo 
vykdymą kontroliavo muziejiniai riaušėms malšin-
ti skirti tankai Tautos jėga vienybėje-1 ir Tautos jėga 
vienybėje-2. (Jie saugojo Lietuvos Respublikos val-
džią tais sunkiais 2013 metais, kai minios visokio 
plauko atmatų – pedagogų, medikų, menininkų – 
bandė sudrumsti ramybę.)

Iki namų Giabolo pavežė klasės draugas Vale-
rijus Marcinkevičius. Giabolo klasėje užguitas ne-
buvo, nes turėjo dujinį pistoletą Hellmaster-2020. 
Tiesa, šmėžavo niūrios ateities perspektyvos, mat 
didžiausias klasės peštukas Guliverionas Kalėdoms 
tikėjosi gauti automatinį kulkosvaidį ir porą gra-
natų.

Grįžęs namo, Giabolo skubiai įsijungė televi-
zorių. Pamatęs numylėtus animacinius personažus, 

Kaip patobulės mūsų švietimo sistema

Giabolo Jumantaitis buvo eilinis jaunuolis, gi-
męs kovo mėnesio Gimdymo dieną. Tą 2026 metų 
kovo dvyliktą jam suėjo šešiolika metų. Gimdymo 
reforma buvo įgyvendinta dar 2015 metais. Įstaty-
mas skelbė, kad vaikai gimdomi nurodytą mėnesio 
dieną – kad būtų lengviau juos suskaičiuoti.

Nors Giabolo gimė penkeriais metais anksčiau, 
nei įsigaliojo puiki reforma, bet jo tėvas Vardenis 
Pavardenis, ypač talentingas sukčius, sugebėjo savo 
sūnų pajauninti. Dėl socialinės pašalpos, kurią iš-
mokėdavo už žmonių prieauglį, išvydusį šį baisų 
pasaulį būtent Gimdymo dieną.

„Amen“, – mintyse tarė šį neseniai barbarizmu 
paskelbtą žodį Giabolo. Tada pasiglostė beželian-
čius ūsus. Aplink jį zvimbė penktokai.

– Piliečiai! – poliglotišką vaikučių pabiručių 
skleidžiamą triukšmą nutraukė užguitas mokytojos 
balselis. – Kokia yra pirmoji abėcėlės raidė?

Vaikučiai pabiručiai nutilo. Visi akiniuotomis 
akytėmis nustebę žiūrėjo į moterį. 

Į priekį iššoko berniukas. Atsistojęs priešais 
mokytoją jis drąsiai užriko:

– Kaip tu gali uždavinėti tokius klausimus?! – ma-
žytėmis rankutėmis stumtelėjo pusamžę pedagogę. – 
Mes skųsimės Kaišiadorių Vaikų Teisių Teismui!

Greta drąsiojo mažylio priekin stojo aukšta it 
memorialas juodaodė mergaitė:

– O jei Kaišiadorių Vaikų Teisių Teismas atmes 
mūsų skundą, kasacine tvarka kreipsimės į Pagėgių 
Vaikų Teisių Apeliacinį Teismą!

Mokytoja liūdnai sumirksėjo  ir ūmai parpuolė 
ant kelių priešais mažylius.
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jis nurimo. Po penkiolikos minučių į duris pasibel-
dė. Smūginiu grąžtu.

– Tuojau, ponas inspektoriau, – pamanęs, jog 
tai Švietimo imitavimo ministerijos įgaliotuoju va-
dybininku dirbantis kaimynas Bronius Juška, nu-
bėgo atverti durų Giabolo.

Deja, ten buvo butų plėšikai. Giabolo, pamatęs 
kaukėtus veidus, gailiai atsiduso.

– Na, kad jau atėjot, tai prašom, – nusivylęs 
santvarka, jis nulydėjo nusikaltėlius į savo aparta-
mentus. 

Šie, matyt, pajuto, kad šeimininkas kažkaip ne-
maloniai juos sutinka, tad butą apiplėšė dalykiškai – 
be jokių niekučių: smurto, lipnios juostos ir t. t.

Išėjus plėšikams, Giabolo pasijuto kažkaip tuš-
čiai. Ne todėl, kad jie išsinešė visus šeimos papuo-
šalus, pinigus ir dokumentus. Suprato įskaudinęs 
plėšikus savo šaltumu ir nihilizmu.

„Koks aš kartais bjaurus kitiems žmonėms“, – 
pravirko Giabolo. Prisiminė skaitęs kažkokio Jano 
Balmiūno kūrinį Kliudzhiaw (išverstą į moderniąją 
lietuvių kalbą), kuriame rašoma apie sušaudytą ka-
tiną. Šis kūrinys atvėrė Giabolo čakrą, pro kurią jo 
vidun skverbėsi liūdesys dėl savojo abejingumo.

„Reikia daryti gerus darbus“, – nusprendė jis. 
Eiti į gatvę nebuvo galima, tad teko pasitenkinti 
žvilgsniu pro langą.

Apačioje, prie laiptinės durų, ant suolelio ty-
sojo nenustatytos lyties jaunuolis. Tokių jaunuolių 
buvo dauguma. Žmonės į tokius neaiškias būtybes 
kreipdavosi diplomatiškai, pavyzdžiui:

– Nežinomos lyties pilieti, gal galėtumėte pra-
leisti?

Arba:
– Belyti pilieti, praleiskite.
Taigi tysojo tenai apačioje sąmonės nustojęs be-

lytis pilietis. Prie jo priėjo du mieli vaikučiai ir ėmė 
žiebtuvėliais svilinti ausis. „Gal riktelti ir nuvyti 
juos?“ – sukirbėjo Giabolo galvoje mintis. Ech, ta 
nuodėminga galva! Reikia iš širdies viską daryti! Jei 
mūsų šviesios ateities gėlės – vaikai – rado tokį sa-
vitą būdą pažinti pasaulį, tai kodėl reikia trukdyti?

„Koks aš šlykštus“, – dar sykį įsitikino Giabolo 
ir pasitraukė nuo lango. Pabudęs belytis pilietis nu-
sivijo mažuosius išdaigininkus.

Baigėsi Animacinių filmų valanda. Prasidėjo 
Gryno oro valanda, ir Giabolo Jumantaitis išėjo 
laukan.

Gryno oro valanda

Kai antrojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvoje 
išaugo kiniškos produkcijos gamyba, oras netikėtai 
staigiai praturtėjo įvairiais sieros, azoto bei kitais 
10-os klasės chemijos kurse minimais junginiais. 
Liaudiškai tariant, mylimą šalį apgaubė smogas. 
Lietuviškas smogas nė iš tolo neprilygo kitų šalių 
smogui. Jis nesukeldavo anei jokių kvėpavimo 
sistemos sutrikimų, anei onkologinių susirgimų. 
Niekas negalėjo paaiškinti kodėl. Buvo įsteigta 
Gryno oro ministerija, kurios valdininkai tautą 
nuramino: kadangi lietuviškas oras prisodrintas ne 
tik chemikalų, bet ir žmonių meilės Lietuvai, nėra 
jokio pagrindo bijoti. Lietuviškas oro užterštumas 
tiesiog nekenksmingas. Ir visai nieko nereiškia, kad 
į Lietuvą atvykę turistai nemokamai apdalinami 
dujokaukėmis ir respiratoriais – jiems lietuviškas 
oras atrodo pikantiškai.

Šios mintys iš tiesų nuramino postmoderniąją 
lietuvių tautą. Gamyklų savininkams buvo uždegta 
žalia šviesa steigti naujus cechus, atsisakyti filtravi-
mo sistemų. Kelmės karstų gamykla greit išsiveržė 
rinkoje į priekį. Kelmė dar 2024 metais tapo pačiu 
tamsiausiu Lietuvos miestu – čia tvyrojo dirbtinė 
poliarinė naktis: tiek smalkių ir kitų anglies darinių 
lakiojo ore.

Elektros tinklų monopolininkai 2025 metų 
viduryje pasirašė su Kelmės karstų gamykla gran-
diozinį kontraktą. Netrukus Kelmės firmos cechai 
ėmė kurtis visuose Lietuvos miestuose. Kol ritu-
alinių prekių genijai teršė orą, elektros valdymo 
gigantai įrenginėjo galingus dienos šviesos šviestu-
vus. Ne už dyką, savaime suprantama.
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2026 metų pradžioje į Lietuvą atvyko tarptau-
tinės organizacijos Žalioji taika atstovai. Vyriausy-
bės veikėjai sutiko Žaliųjų organizacijos atstovus 
dar oro uoste. Gamtosaugos ekspertai buvo skubiai 
sugrūsti į limuzinus Gražioji Lietuva, pro kurių 
langus iš vidaus nebuvo nieko matyti, ir nugabenti 
į Lietuvos Grožio rezervatą. Tas rezervatas – vienin-
telė vieta, kur dar nebuvo matyti smogo padarinių. 
Ten augo gražūs medžiai, netgi palmės ir kokosai. 
Žalioji taika pripažino Lietuvą viena gražiausių pa-
saulio šalių.

Gryno oro ministerija išleido direktyvą, pagal 
kurią kasdien nuo 13:30 iki 15:00 visi Lietuvos 
piliečiai turi išeiti į gatves ir kvėpuoti grynu lietu-
višku oru.

Neišėjusiems į gatves grėsė baudos arba net 
tremtis į masines miškų kirtavietes Dzūkijoje (apie 
tai vėliau).

Giabolo Jumantaitis išėjo gatvėn. Prie daugia-
bučių namų laiptinių būriavosi žmonės. Visi išėjo 
pakvėpuoti grynu oru, mat buvo patriotiški LR 
piliečiai, o gal bijojo baudos ir tremties. O gal dėl 
abiejų šių priežasčių sandaugos.

Tanku Drąsuolis pro Giabolo kiemą pravažia-
vo apylinkės įgaliotinis. Akiniuotu žvilgsniu jis 
nužvelgė susirinkusiuosius. Visi buvo vietoje. Visi 
kvėpavo lietuvišku oru. Įgaliotinis pabeldė pirštu 
per savo respiratorių. Iš džiaugsmo dėl LR piliečių 
nuovokumo.

Maisto Miltai – genialu

Po Gryno oro valandos buvo Maistingųjų me-
džiagų pasisavinimo pertraukėlė. Grynu oru pa-
kvėpavusius lietuvius nudžiugino linksmi garsai – 
atvažiuojančių sunkvežimių Ėsk, broleli varpelių 
skambėjimas. Šie sunkvežimiai galėjo sėkmingai 
vežioti smėlį ar cementą – jų talpyklos buvo milži-
niškos. (Bet ne, smėlio ir cemento šie sunkvežimiai 

nevežiojo. Šiems kroviniams gabenti teko naudoti 
žmonių jėgas – pensininkus, bedarbius.)

Egzistavimo instituto mokslininkų sukurti 
Maisto Miltai buvo nepakeičiamas produktas. Ga-
mino juos iš visko. Iš molio, iš smėlio, iš žvyro. 
Šiek tiek apverdama, šiek tiek saldiklių, ir štai pui-
kus produktas – Maisto Miltai. Mokslininkai išra-
do, kad į Maisto Miltus įbėrus atitinkamų saldiklių 
galima gauti įvairaus skonio maistingųjų medžia-
gų. Pirmadienis buvo žinomas kaip silkės skonio 
Maisto Miltų diena, o, pavyzdžiui, penktadienis – 
jautienos skonio Maisto Miltų diena. LR piliečiai 
Kalėdoms ir Valdžios švenčių dienoms gaudavo 
karamelės skonio Maisto Miltų. 

Atvažiavus sunkvežimiui, namo gyventojai čiu-
po milžiniškus popierinius maišus, skirtus maisto 
daviniui. Išsirikiavo ilgiausia eilė.

Sunkvežimio įgula kastuvais kasė Maisto Mil-
tus iš sunkvežimio Ėsk, broleli talpyklos ir pylė į 
plačiai atvertus maišus. Štai vienas senukas, pasi-
čiupęs skirtą davinį, nulapsėjo pakampėn ir ėmė 
saujomis ryti Maisto Miltus. Buvo kaip tik liūd-
niausia savaitės diena – trečiadienis, kai Maisto 
Miltai neturėjo skonio.

Koks buvo natūralus Maistmilčių skonis? Su-
trešusios medienos.

Pasiėmęs savo davinį, Giabolo nusitempė jį į savo 
butą. Maistmilčius kibire užpylęs vandeniu, padarė 
puikią košę. Vanduo buvo prisodrintas saldiklių.

Giabolo skubiai sulapnojo savo davinį ir išsku-
bėjo į kiemą. Reikėjo ruoštis kitam dienotvarkės 
etapui – Represijų Popietei.

Apie eksporto perspektyvas

Ant tuščios statinės užsilipo Šermuonėlių gat-
vės įgaliotasis oratorius. Jo rankose drebėjo regis-
truotas vokas iš Represijų ministerijos. Tame voke, 
kaip ir kasdien, buvo surašytos pavardės gatvės gy-
ventojų, kuriuos reikia skubiai represuoti. Atplėšęs 
voką, jis pradėjo:
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– Šiandien represuosime du žmones. Kažkokį 
Joną Mulenko ir Antaną Barbarevičių.

Kažkas riktelėjo jam:
– Taigi tu esi Antanas Barbarevičius!
Oratorius liūdnai linktelėjo galva.
Represorių grupelę sudarė paaugliai, kuriems 

nereikėjo į mokyklą. Suaugusieji buvo ištremti į 
Dzūkiją.

– O kas tas Jonas Mulenko?
Vienas užsilipo ant statinės šalia oratoriaus:
– Aš.
Represoriai nejaukiai pasijuto likę be savo lyde-

rio – oratoriaus.
– Apsikaltinkit, – paliepė jie ant statinės sto-

vintiems.
– Esam kalti, – duetu sušuko tiedu.
– Dėl ko? – paklausė kažkas.
– Dėl visko, – priklupo ant kelių kaltinamieji.
– Gerai. Dabar marš į stotį ir tiesiausiu keliu 

į Varėną.
Būsimieji tremtiniai nušoko nuo statinės ir 

bėgte pasileido autobusų stotin. Egzekucijos vyk-
dytojai išsiskirstė namo.

Represijų Popietės buvo sugalvotos tam, kad 
tarp Lietuvos Respublikos gerovės kūrėjų neatsiras-
tų juodulių. Realistinis mąstymas 2026 metų LR 
buvo laikomas nusikalstamu. Į viską reikėjo žiūrėti 
per optimizmo ir tolerancijos prizmę.

Visi represuotieji buvo koncentruojami Varė-
noje. Ten tremtiniai būdavo suskirstomi į medkir-
čių arba sėjėjų grupes. Tada visi turėdavo vykti į 
fronto liniją.

Fronto linija – tai linija, kuria Lietuvos Respub-
likos medkirčių kariuomenė kovojo su klastingo-
mis Dzūkijos miško pajėgomis. Galingi oponentai 
nesidavė moraliniams žlugdymams ir nesiteikė nu-
lūžti patys, tad teko juos iškirsti. Ir gulė ant sama-
nų Dzūkijos ąžuolai. Prieš LR įstatymus visi lygūs.

„Iškirskime visus Dzūkijos miškus“, – to-
kia geniali mintis šovė LR Ministro Pirmininko 
galvon 2024 metų liepos aštuntą, trečią valandą 

nakties. Su pižama jis nulėkė Vyriausybėn ir pa-
skelbė šalyje Nepaprastąją Padėtį. Miestų aikštėse 
tuoj pat ėmė gausti sirenos. Visi LR piliečiai, pra-
sikrapštę užmiegotas akis, įsijungė televizorius ir 
pamatė specialiąją transliaciją. Istorijon įeisiančią 
kalbą Premjeras pasakė vilkėdamas savo mėgstamą 
raudoną pižamą, dėl kurios jį pasmerkė visi Lietu-
vos dešinieji.

– Mieli Lietuvos žmonės! Mūsų tautai vėl atėjo 
išbandymų metas. Sunkių ir galbūt tragiškų išban-
dymų metas. Niekingi Lietuvos gerovės priešai at-
sisakė paklusti mūsų reikalavimams. Į tai Lietuvos 
Vyriausybė negali nereaguoti. Aš, Ministras Pirmi-
ninkas, pranešu, jog nuo šiandien skelbiamas karas 
visiems Dzūkijos medžiams! – šį lemiamą akordą 
palydėjo užsimiegojusių televizijos darbuotojų plo-
jimai ir entuziazmo kupini šūksniai.

Prasidėjo kruvinas karas su Dzūkijos medžiais. 
Kitą dieną tūkstančiai savanorių ir nelabai 

savanorių stojo į fronto liniją Kapčiamiestis–Lei-
palingis–Merkinė ir pradėjo negailestingą kovą su 
Lietuvos Respublikos priešais.

Niekingi medžiai buvo verčiami tankais, degi-
nami, kertami, raunami. Atkovotose teritorijose 
veikė aktyvūs sėjėjų būriai. Miškas iškart buvo 
atsėjamas. Karo planas – daugiau nei genialus. 
Medkirčių būriai naikina mišką ligi pat Lietuvos 
Respublikos sienos, o sėjėjai eina paskui ir atso-
dina tai, kas sunaikinta. Medkirčių pajėgos per-
grupuojamos ir vėl grįžta į pradinę kovos liniją... 
Nedarbo problema Lietuvos Respublikoje buvo 
išspręsta.

2024 metais Lietuva tapo viena iš daugiausiai 
medienos eksportuojančių šalių. 

Egzistavimo ministerija net padavė į teismą 
Išpardavinėjimo ministeriją, mat su medžiais par-
duotos samanos puikiai tiko Maistmilčių gamybai. 
Šis teismo procesas nežinia kaip būtų pasibaigęs, 
jei ne naujai iškepta Biurokratinės santaikos minis-
terija, kuri paguosdama nuskriaustą Maistmilčių 
gamybos šventovę jai atidavė viso baltojo Lietuvos 
pajūrio smėlį.
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Taip Lietuvoje prasidėjo Didžioji Tautinė Lo-
terija, kurios laimėtojais buvo paskelbti visi Maist-
milčiuose radę gintaro gabalėlių.

Pasirengę darbui ir gynybai

Po Represijų Popietės visada vykdavo Vakarinė 
Mankšta. Nereikia nė sakyti, kad toks, gyvybiškai 
svarbus ritualas kaip Vakarinė Mankšta turėjo savo 
ministeriją. Vakarinės Mankštos ministras it para-
doksas savo atstovaujamai institucijai buvo ypač 
putlus ir nelabai sportiškas žmogus. Instruktoriai 
visada aiškiai ir lojaliai aukščiausiam vadui atsaky-
davo į besimankštinančiųjų klausimus: „Kodėl mes 
turim lieti prakaitą, nors mūsų reikalo ministras ti-
krai to prakaito nelieja?“ 2018–2022 metais atsa-
kymas į šiuos klausimus buvo toks: „Ministras nėra 
storas. Ministras yra labai raumeningas.“ 2023 me-
tais buvo išleista nauja instrukcija, kaip atsakinėti 
į tokio pobūdžio klausimus. Naujasis atsakymas 
buvo toks: „Ministras daug ir sunkiai sportavo, iš-
liejo prakaito upes, bet dabar, baigęs sportinę kar-
jerą, šiek tiek atsipalaidavo.“ Šitie nuolat kartojami 
atsakymai veikė, nes kasdien vis daugiau žmonių 
tikėjo, kad tie trisdešimt keli kilogramai antsvo-
rio – „šioks toks apsileidimas“.

Giabolo atsistojo į eilę kartu su dar penkiais 
jaunuoliais. Iš viso buvo keturios tokios eilės, dvi-
dešimt jaunuolių, kaip būtų galėjęs suskaičiuoti 
vienas genialiausių to meto Lietuvos matematikų, 
VU Tiksliųjų mokslų katedros dekanas Ferijus 
Murko.

Atėjęs Vakarinės Mankštos instruktorius Jonas 
Zebys iš pradžių surūkė dvi cigaretes, tada nusi-
spjovė ir sukomandavo laukiantiems vyrukams:

– Dvidešimt šuoliukų!
Šitą pratimą visi atliko be didelių pastangų. 

Vis dėlto po ypač sunkios šuoliukų serijos Giabolo 
kairėje stovėjęs Kaimanas Linas jau buvo apsipy-
lęs prakaitu. Kitas Zebio nurodymas jau skambėjo 
kiek utopiškai (juk buvo 2026 metai):

– Dvidešimt pritūpimų!
Keletas lieknesnių vyrukų gan nesunkiai atli-

ko šią užduotį. Giabolo taip pat sugebėjo padaryti. 
Tuklesniems nesisekė. Kaimanas Linas griuvo vei-
du į žolę ir apalpo. Kai Jonas Zebys paliepė daryti 
dvidešimt atsispaudimų, palūžo visi iki vieno. Pats 
Zebys nusijuokė iš savo paliepimo ir tarė:

– Suprantu jus, vyrai. Pats stipriausias mūsų 
šalies vyras padaro tik dvidešimt keturis atsispau-
dimus.

Visi kokią minutę patylėjo. Zebiui buvo nejau-
ku. Kažkuris iš vaikinų jo paklausė:

– Ar tamsta čia nepasakei kokio politinio anek-
doto?

Zebys išbalo:
– Ne.
Jaunuolis paslėpė šortų kišenėlėje bloknotėlį. 

Tai buvo gatvės skundikas Nr. 2489 Antanas Dur-
baitis.

Šermuonėlių gatvėje gyveno 2850 gyventojų, 
tarp jų 2500 skundikų. Pasitaikydavo atvejų, kai 
skundikas neturėdamas ką skųsti, apskųsdavo kitą 
skundiką, esą šis per mažai skundžia.Tokie atvejai 
buvo vadinami „kanibalizmu“.

Baigėsi fizinė mankštos dalis. Prasidėjo idėjinė.
– Veidu į pietus!
Visi jaunuoliai pasisuko į pietus.
– Veiksmas!
Vaikinai kartu kilstelėjo rankas it sveikinda-

miesi ir ėmė mojuoti kažkam tolumoje, kažkam 
nematomam.

– Veidu į šiaurę! Veiksmas!
Jaunuoliai suklupo ant kelių ir pamaldžiai nu-

lenkę galvas tylėjo. 
– Veidu į vakarus! Veiksmas!
Mankštos atlikėjai vėl suklupo ant kelių. Šį 

kartą dar labiau žeminančia poza – jie priešais save 
ištiesė delnus ir ėmė juos laižyti liežuviais, it atliktų 
aktorinio meistriškumo užduotį „Vaidink benamį 
šunį, gavusį kaulą“.

– Veidu į rytus! Veiksmas!
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Dabar jie buvo panašūs ne į pasigailėjimo ver-
tus benamius šunis, o į kažkokius pakvaišusius lau-
kinius gyvulius, kurie būtų lankę bokso sekciją – jų 
kumščiai buvo sugniaužti, jie patys stovėjo tartum 
gladiatoriai, ruošdamiesi mirtinai kovai. Akys jų 
atrodė beprotiškai įniršusios. Visi choru ėmė bau-
giai inkšti, riaumoti, rėkti...

– Gerai! – nutraukė jų beprotybę Vakarinės 
Mankštos treneris. – Va dabar jūs tikrai panašūs į 
Baltijos tigrus! Mankšta baigta!

Jaunuoliai, nusibraukę prakaito jūras, ėmė ieš-
kotis cigarečių. Pagal naujoviškas sveikos gyven-
senos direktyvas po Vakarinės Mankštos būtinai 
reikėjo parūkyti, ypač todėl, kad už kiekvieną nu-
pirktą cigarečių pakelį du litai nubyrėdavo Sveika-
tos apsaugos ministerijai.

Daugiakultūrė seksualiai išprususi 
visuomenė

Po Vakarinės Mankštos Giabolo Jumantaitis 
pasijuto dvasiškai ir fiziškai išsunktas. Reikėjo kaip 
nors pasilinksminti. Prisėdęs prie kompiuterio, jis 
peržvelgė tiesiogines šiuo metu kilometro spindu-
liu vykstančių vakarėlių transliacijas. Visai įdomus 
atrodė vakarėlis pas Maksimą Slyvą, bet su šiuo vy-
riškiu Giabolo nelabai sutarė. Mažiau įdomus, bet 
tinkamesnis vakarėlis augo pas Valerijų Marcinke-
vičių. Kadangi Valerijus gyveno už kelių kvartalų, 
tad reikėjo pėdint.

Giabolo Jumantaitis, kaip ir didesnė dalis 2026 
metų Lietuvos gyventojų, buvo baltaodis. Jo gy-
venamame Valančiūno mieste (buv. Utena) buvo 
vos keli kitos rasės LR piliečių kvartalai. Giabolo 
bėdai, vieną tokių kvartalų jam teko pereiti.

Tai nebuvo anei indų, anei kinų, anei kame-
rūniečių kvartalas. Indų kvartaluose tradicinio 
kirpimo lietuvius sutikdavo gan draugiškai – esą 
bendros šaknys ir t. t.

Būdavo išimčių, bet kur jų nebūna... 
Kinų rajonuose apsilankantiems lietuviams vi-

sada tekdavo ką nors nusipirkti. Štai prišokus pir-
mam pardavėjui galbūt dar pavykdavo atsisakyti ir 
nepirkti guminių apvadų keptuvių dangčiams, bet 
kai koks Xin Cui Sakalauskas gracingai pamodavo 
mėsos kapokle – tekdavo pirkti.

Kamerūniečių rajonuose reta būdavo sutikti 
kamerūnietį. Kamerūnietę irgi. Tik daugybę mu-
latų berniukų ir mergaičių – sėkmingo kamerūnie-
čių kryžminimosi su lietuvaitėmis rezultatą. 

Rajonas, per kurį teko pražingsniuoti Giabolo 
Jumantaičiui, garsėjo prasta šlove. Tai buvo Rau-
donųjų žvakių rajonas. 

Prostitucijos problema Lietuvoje kasmet darėsi 
vis skaudesnė. 2010 metais seniausia pasaulio pro-
fesija buvo maskuojama erotinių, atpalaiduojančių 
masažų skraistėmis, o nuo 2020 metų, kai prosti-
tucija tapo legalizuota, kiekviename Lietuvos mies-

Augustina Piekuraitė. Figūra, 2007
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te, miestelyje ir kaime ėmė kilti Raudonųjų žvakių 
rajonai, kvartalai ir namai.

Skaitytojas kilnoja antakius: kodėl Raudonųjų 
žvakių rajonai? Labai paprasta. 2020 metais, kai 
buvo įkurta Tyros meilės ministerija, pati pirmo-
ji direktyva skelbė – meilė Lietuvoje laisvai tyra.  
Kadangi meilė tapo laisva, tad seksualinė prievarta 
ir pedofilija tapo norma. Apie begamiją net nešne-
ku. 

Valančiūno miesto Raudonųjų žvakių rajonas 
garsėjo didele pasiūla. Pati pigiausia prekė – vadi-
namosios „miegapelės“ (indų ir kinų mišrūnės). 
Brangiausios – „panteros“ (kinų ir lietuvių miši-
nukas).

Prie praeinančio Giabolo prišoko jaunas juodu-
kas ir sklandžia lietuvių kalba ėmė kviesti užeiti:

– Brangus drauge, nepraeik! Gryniausia „pan-
tera“, keturiolikmetė, galingo biusto – dvidešimt 
litukų!

Tais laikais už dvidešimt litų buvo galima nusi-
pirkti litrą stipraus alaus.

Giabolo, nenorėdamas pabusti su peiliu inks-
tuose, turėjo pademonstruoti visokiausius diplo-
matijos sugebėjimus:

– Brolau, nepyk! „Panteros“  ne mano skonio, 
man patinka tik „lūšys“!

„Lūšys“ – ypač retas modelis. „Lūšimi“ buvo 
vadinamos indų ir kamerūniečių mišrūnės, turin-
čios ilgus šviesiai dažytus plaukus. Visiška pabaisa.

Tamsiaodis lietuvaitis atšoko nuo įnoringo kli-
ento ir pribėgo prie kito praeivio. Giabolo būtų 
sėk mingai kiūtinęs toliau, jei ne prie jo prislinkusi 
ir rankomis akis uždengusi motlyties būtybė:

– Jei atsisakysi – sulaužysiu tavo akinius.
Kadangi Giabolo buvo pasidaręs jau dvi laze-

rines korekcijas, o akinius nešiojo tik iš įpratimo, 
todėl, šiems žnektelėjus ant grindinio, jis labai ne-
nusiminė. Tekinom jis perbėgo visą Raudonųjų 
žvakių rajoną ir įsiveržė į bendraklasio laiptinę.

2026 metų linksmybės

Vos Giabolo Jumantaitis įžengė į savo bendra-
klasio vakarėlį, prie jo iškart priėjo diskžokėjus Ba-
tusay Chimura Lukauskis. Giabolo jis paklausė:

– Kokios muzikos norėtum?
Giabolo nieko neišmanė apie muziką.
– Norėčiau ko nors greito, energingo, – vis dėl-

to paprašė.
Batusay Chimura Lukauskis pasirausė džinsų 

kišenėse ir, radęs reikiamą tabletę, padavė ją nau-
jajam vakaro dalyviui. Netrukus Giabolo galvą 
užpildė nepakenčiamai tranki, velniškai greita ir 
beprotiškai kvaila muzika.

Dvidešimt pirmojo amžiaus trečiojo dešimt-
mečio pradžioje Lietuvos Respublikos valdžia 

Augustina Piekuraitė. Sabot, 2008
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nusprendė, kad kovoti su narkomanija yra bepras-
miška. Tučtuojau buvo įkurta Kvaišalų ministerija. 
Kvaišalų ministras pasiūlė gana gudrų planą, kuris 
padėtų susišluoti pinigų į valdžios kišenes...

Visuose Lietuvos miestuose, miesteliuose, kai-
muose buvo steigiami valstybei priklausantys šokių 
klubai. Steigė juos požeminėse slėptuvėse, ligoninių 
rūsiuose, apleistuose pastatuose. Viduje pridėdavo 
visokių pigių, bet labai lengvai dūžtančių daiktų: 
kažkokių keistų stiklinių vazų, plonyčių staliukų 
stikliniais paviršiais. Net sienas įstiklindavo. Vis-
kas būdavo įrengta taip, kad net pats atsargiausias 
žmogus ką nors tame klube sudaužytų.

Svarbiausias tokių klubų elementas – filmavi-
mo kameros. Net tualetai, ir tie buvo filmuojami. 
Prie įėjimo į diskotekas stovėdavo dailios mulatės 
trumpais sijonėliais, rankose laikydamos indus su 
įvairiaspalvėmis tabletėmis.

Nuo narkotikų apsvaigę jaunuoliai sukeldavo 
klube muštynes. Viskas krisdavo duždavo, lūžda-
vo. Kitą rytą pas tuos jaunuolius į namus ateidavo 
apylinkės įgaliotinis ir atnešdavo šaukimą į teismą. 
Tada pagelbėdavo vaizdo kamerų įrašai, kuriuose 
buvo matomas detalus klubo niokojimas. Kai koks 
nors teisiamas jaunuolis teikdavosi pastebėti: „Tos 
kameros lyg įrengtos tam, kad įamžintų, kaip dūž-
ta kokie nors stiklai“, – teisėjai tik susijuokdavo: 
„Jos įrengtos kaip tik tam.“

Buvo keliami tūkstančiai teismo procesų. Nu-
teistieji valstybei turėdavo sumokėti šešiaženkles 
sumas. Vienas jaunuolis iš Sabonio miesto (buv. 
Kaunas) įkliuvo tokioje pačioje situacijoje tris kar-
tus. Kaltinamasis, sakydamas baigiamąją kalbą, tei-
kėsi pajuokaut: „Dabar keturios mano palikuonių 
kartos dirbs dykai, kad sumokėtų skolas valstybei.“ 
Prokuroras jį patikslino: „Septynios kartos.“

Giabolo palikuonių laimei, Valerijaus bute 
nebuvo jokių dužių daiktų. Tiesą sakant, Giabo-
lo jau buvo pripratęs prie lengvos narkotikų do-
zės. Valstybei buvo naudinga auginti narkomanų 

tautą. Narkotikai buvo pardavinėjami oficialiose 
parduotuvėse. Naujiems pirkėjams kainos būdavo 
nuleidžiamos, priklausomiems – pakeliamos.

Kambario centre, ant milžiniškos sofos, sėdėjo 
pats šeimininkas ir dar keturios iš kažkokios pa-
tiltės ištrauktos merginos. Giabolo pasisveikino su 
Valerijum. Valerijus pasisveikino su Giabolo. Gia-
bolo delnu trenkė vienai merginų per veidą ir atsi-
sėdo į jos vietą. Po to greitai nurimo ir pacifistiškai 
užsnūdo ant kažkieno peties.

***

Pabudo jis šeštą valandą ryto. Kai Giabolo išėjo 
iš buto, Valerijus, Batusay ir merginos dar miegojo. 
Raudonųjų žvakių kvartalas taip pat dar miegojo. 

Miegojo ir Maistmilčių išvežiotojai. Dzūkijos 
fronto kariai jau ėmė budintis. Štai užvedami tan-
kai Drąsuolis ir krūva pedagogų, intelektualų ir kitų 
2026 metų Lietuvos atmatų pasileidžia į ataką. Kai 
Giabolo žengė Valančiūno miesto gatvėmis, šalyje 
savo darbą jau pradėjo 68 ministerijos. Dvi iš jų – 
Bitininkystės ir Bitininkystės produktų eksporto 
reikalų ministerijos – dar miegojo, mat vakar buvo 
audringai švenčiamos antrosios švininio avilio išra-
dimo metinės.

Tebemiegojo kinų, indų, kamerūniečių kvarta-
lai. Tebemiegojo vienintelė neužteršta šalies vieta – 
Lietuvos Grožio rezervatas. Snaudė turistai, ant 
kurių veidų tebebuvo matyti respiratorių įspaustos 
raudonos žymės – nemokami suvenyrai, kuriuos 
jau planavo apmokestinti Turistų nubuožinimo 
ministerija.

Giabolo Jumantaitis, LR pilietis, sustojo miesto 
centre, prie Kedžio paminklo. Violetinio didvyrio, 
2013 metais paskelbto Lietuvos Globėju, veidas 
buvo ramus ir tyras.

Mūsų veikėjas atsiduso, nusispjovė ir nuėjo į 
mokyklą. Buvo 2026 metų kažkurio mėnesio ket-
virtadienis.
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Nulis. Šauksmas 

Balsai iš ten, kur žodžių nėra, negali ar neturėtų 
būti. Gal mes ten esame, nežinau, gal yra ir niekas 
iš skambaus pasakymo „ten, kur nieko nėra“. Pritilę 
ar pritildyti, nuo užšalusio ežero vidurio, iš olos, iš 
medžio viršūnės, viršukalnės, iš paties dugno, iš kitų 
matavimų ar žemių, galbūt tik egzistuosiantys ar jau 
egzistavę, nebylūs, kurti ir neįgalūs, plonom srove-
lėm suteka ir telkiasi balsai. Koncentruoti, tylūs. 

Kai kurie balsai vis labiau gūžiasi, kai aplink 
šitiek triukšmo, riksmo, jie klykia vienas garsiau už 
kitą, stengiasi perrėkti, balsai lyg švieslentės, fluo-
rescenciškai geltoni, rausvi ir žali. O mes gūžiamės 
murmėdami, dangstydamiesi delnais veidus. Ir be-
veik nebyliai šaukdami iš tylos. 

Pirmas. Prigimtis

Nebijok, aš tavęs neprievartausiu ir visur tave 
vartosiu – o ar pats vartojimas nėra prievartavimas? 
Gerai, visur tave rašysiu tik gražiai, tik taip, kaip 

Marija Antanavičiūtė

Monologai iš tylos

savo dvasią tu nešioji, nenužmoginsiu ir nesudie-
vinsiu, nenuvalkiosiu iki pasimatymų po beržais 
aprašymų ar žvaigždėto žvaigždėto dangaus, vėjo ar 
lietaus, vien dėl paties žmogaus, būk rami. Aš, gal-
būt ir tu, jau pavargau nuo siur siurrealizmų, žmo-
gus netoks, pasiilgau sveikos fantazijos, kalbančių 
medžių, bebrų ir lapių, pono lokio su skrybėle ir 
mėnesio. Neketinu nežinoti, ką turiu omenyje, ne-
ketinu kurti įasmeninimų ar tavo paralelių su žmo-
gumi – drebulėlės, ąžuolai, berželiai ir visa kita. 
Matyt, dėl tikėjimo socialinės inžinerijos neišven-
giamumu kyla noras kurti naują žmogų, – naujas 
žmogus, kažkur girdėta, neišsipildžiusi komunistinė 
užgaida, – tiesiog kurti žmogų, kuris ištirps tavyje, 
susigers į tavo sultingą žemę kaip vanduo, kaip tu 
pati pasineri savyje. Galbūt kurti žmogų tokį, koks 
jis sukurtas. 

Aš ateinu iš tavęs. Nulietas kalnų vandeniu, aš 
ateinu basomis per žolę, nepalikdamas pėdsakų, aš 
tavo žmogus, uodžiu orą, gėlių žiedus, raškau mė-
lynes ir saujomis dedu į burną, aš visas mėlynas, 
žengiu per samanas ant plytų grindinio, žengiu pro 

Marijos Strazdaitės piešinys
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medžius į kelio ženklų ir žibintų labirintus, mane 
lydi visi tavo žvėrys, žengiu nuo jų žvilgsnių į drėg-
nas žmogaus akis, nežinau, kur geriau. 

Aš ateinu iš tavęs.

Antras. Gimimas 

Norėčiau būti gimusi nuoga. Be nieko, kas 
būtų iš anksto įdėta man į kišenes, tada pati save 
kurčiau. Viskas būtų mano rankose: vaikystę 
praleisčiau vaikščiodama vieškeliu, pėdos skęstų 
dulkėse, o krentant dideliems lašams į mano dar 
menkai apžėlusią galvą mokyčiausi vaikščioti kėp-
linėdama kelkraščiu arba pieva, kur purvai, kur 
pro tarpupirščius sunktųsi tiršta šilta žemė. Vėliau, 
matyt, eičiau į labai griežtą katalikišką mokyklą 
ir nežaisčiau su kiemo vaikais. Neleisčiau niekam 
manęs gadinti. O tada, tada pavogčiau tris litus, 
kad gaučiau viešosios bibliotekos bilietą (ta nuodė-
mė vėliau siaubingai slėgs, sąlygos kitas nuodėmes 
ir graužatį bei atgailą iki pat nusibaigimo), tada 
skaityčiau viską, kimščiau į save ką tik galiu, kol 
įsimylėčiau, suvokčiau, jog net mylėdama nesu lai-
minga, vėl atsisėsčiau ant suolo lauke ir pasidėju-
si ant kelių popieriaus lapą vėl taip pat svajočiau, 
kaip save kuriu. Tik kitaip.

Gimstam, pasirąžom ir žengiam nauji į šiuos 
namus, reikalaudami – duokit, duokit! Aš nuogas, 
aš pažeidžiamas, minkykit mane, darykit viską, kad 
tapčiau žmogumi. O jie puikiai išmano, kaip pa-
daryti žmogų, jie kruopščiai ir švariai atlieka savo 
darbą. Nuo pat gimimo prištampuoja, prisuka ir 
paleidžia po pasaulį klaidžioti jau apsirengusius, 
jau individus, klaidžioti ir klausinėti: kas aš? kas 
tas žmogus? kas padaro žmogų žmogumi? ar aš 
jau įžengiau čia kaip žmogus? Iš tikrųjų nieko mes 
neklausiam, beveik niekam to juk nereikia, tai tik 
apsunkina vis labiau rūdijantį mechanizmą. 

O man reikia žinoti, iš ko gimiau, kuo būsiu, 
kas sąlygoja mano egzistenciją. Man reikia žinoti, – 
gniaužiu kumščius, – tačiau niekada nesužinosiu, 
todėl geriau susikurti save pačiai, nusipiešti savo 

prigimtį, iš popieriaus iškirpti visus draugus, krei-
delėm nuspalvinti instinktus, guašu uždažyti viską, 
kas daro mus žmonėmis, uždažyti pradžią: gimsta-
me, atrodo, tokie dideli, tačiau galiausiai vis labiau 
menkstame ir mažėjame. 

Taip pavydu tai mažai gilei, kuri nukrenta iš 
paukščio snapo kažkur laukuose ir išaugusi sugeba 
pradėti ąžuolyną. 

Trečias. Jausmas

Aš prisimenu dieną, kai ji gimė, atėjo, pati to ne-
žinodama, dar priešpiet, jau pavargusi, bet atėjusi ji 
pakeitė dangaus spalvą visiems aplink ją buvusiems 
žmonėms. Pažvelgęs matau – žino daugiau apie gy-
venimą nei žmonės.

Jos nagų forma labai tvarkinga ir graži. Atrodo, 
tobulas ovalas, nuostabu; atrodo, pati glotniausia ir 
nesikeičianti kūno dalis, labiausiai primenanti pie-
šinį, nutapyti pirštai, grafitu išvedžioti nagai. Visa 
kita ne taip. 

Jai pasilenkus nuo blakstienų kriokliukais varva 
vanduo. Ir daugiau nebesiginčiji, nebeklausi, kodėl 
mes čia esam, nebesiaiškini, ar būtume laiminges-
ni, jei mūsų nebūtų, jei neegzistuotume.  Nebūtis 
juk irgi savotiška egzistencija, atkirstum, o juk tu 
nežinai, kartais atrodo, kad mes nieko kito nevei-
kiam, tik nebūnam, neegzistuojam – kaip žmonės, 
kaip tie, kas esam, nebūnam ir vienas kitam. 

Viską taip lengva paversti abstrakcijom. Viską 
tarp mūsų galėtum paversti abstrakcijom, iš esmės 
neegzistuojančiais žodžiais, mus pačius – taip pat. 
Tik ovalūs nagai liktų tikri.

Ketvirtas. Gyvenimas

Svajonė: išmokti apsimesti mokančiu gyventi, 
išmokti apsimesti gyvenančiu, išmokti apsimesti 
turinčiu gyvenimą, išmokti apsimesti turinčiu ir 
mirtį. Atrodyti taip, lyg mokėčiau, lyg turėčiau. 

Mergaite, noris užsimerkti ir sušnabždėti, einu, 
matau tave, sėdinčią ant suolo ir rašančią kažką 
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pasidėjus popierių ant kelių, mergaite, prisiekiu, 
atrodo, jos basos kojos tuoj apžels, įaugs į velėną, 
o ji teatsisuks. 

Kaip įdomiai veikia tas socialinis mechanizmas: 
matai mergaites didelėmis ežerų akimis, jos gali 
tave išgelbėti arba sugadinti gyvenimą. Išsirinksi 
vieną iš tų belaukiančių stotelėje ir visąlaik svyruo-
si ant tos ribos – gelbėjimo/gadinimo. Ir vis tiek 
nesiliausi žiūrėjęs į kitas mergaites kiek mažesnė-
mis arba dar blogiau – dar didesnėmis akimis, dar 
ilgesniais plaukais. Ir visos jos pakankamai gražios, 
pakankamai protingos, pakankamai pilnos gyveni-
mo. O man, kad ir kas tu būtum, o man reikia 
paties gyvenimo, man reikia žole apaugusių kojų, 
Ieva Marija Sara. 

Penktas. Vienatvė 

Galėtų nebūti žodžio „reikia“. „Noriu“ taip 
pat. Nebūtų poreikių, būtų tik savaime suprantami 
ir būtini dalykai – o kas įrodys, kad tokie dalykai eg-
zistuoja. Visa kita liktų apvaizdai. Būtume atsitik-
tinumas. Kitas kraštutinumas nuo savęs sukūrimo. 

Negaliu nuspręsti, ar man geriau neturėti vardo 
ir vadintis „ji“, ar išsirinkti kokį egzotišką ir įman-
trų vardą, pavyzdžiui, užsienietišką Luiza ar lietu-
višką Brėkšta. Ar pasiimti paprastą Rūta, Laima, 
Ina. Lyg versčiau telefonų knygą, tiek daug gali-
mybių, sunku pasirinkti. Čia man reikia komu-
nizmo, stovėsiu eilėje, kad gaučiau vieną vienintelį 

vardą ir galbūt dar baltus marškinius. O gal man 
nebeužteks vardų ir teks grįžti namo raudoti ant 
raudono pufiko. O gal vis dėlto aš galiu išgyventi 
ir be vardo?

Susitarkim iškart: aš esu viena, kad ir kaip mane 
vadins; manęs per daug vienam vardui, manęs gal-
būt per daug vienam žmogui, vienam pasauliui. Ir 
taip vis vien lieku raudoti ant raudono pufiko. 

Ir kam to vardo, vis vien nėra kam juo mane 
šaukti. 

Šeštas. Tikėjimas 

Aš tikiu Dievą esant, tikiu, daugiausia dėl paties 
tikėjimo, kad yra dar kažkas, kas žino apie mane 
daugiau nei aš pats, yra kažkas, kas iki galo suvokia 
mano esmę, priežastį, paskirtį ir tikslą. 

Kas vakarą meldžiu šviesos protui ir ramybės. 
Bandau nupasakot, ką jaučiu, bet ar tai turi pras-
mę? Tikiu, jog Dievas geriau už mane patį žino 
mano jausmus, dvejones ir nerimus, geriau už 
mane jaučia mano žvakės liepsnos virpesius vėjy ir 
lietuj, pūgoj. 

Ir kam, kam, klausia tas tikėjimas, kodėl? Aš 
tampu maištaujančiu žmonijos porūšiu – tikiu ir 
tikiu senoviniu Dievu, atmetu modernius dievus ir 
nupučiu dulkes nuo kaustytos Biblijos. 

 O galbūt tikiu, kad tvirtai žinočiau, – žino-
jimą suteikia dar tvirtesnis tikėjimas, – kad po 
mirties, danguje, manęs laukia kažkas panašaus į 

Marijos Strazdaitės piešinys
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mane patį – o gal beveik toks pats, gal tobulas aš. 
Norėčiau susėsti kur ant beribės vienkrantės jū-
ros skalaujamų akmenų ir apžvelgti visą savo gy-
venimą – ką dariau gerai, ką ne, ką galėjau daryti 
geriau. Galutinis gyvenimo įvertinimas: kaip išlai-
kei – ar išlaikei – egzistencinį egzaminą. Aš tikrai 
nesigraužčiau ir nesikankinčiau, jei sužinočiau, kad 
visa tai nugyvenau blogai, pasirinkau visiškai ne 
man skirtą kelią, nugyvenau netobulai, ne geriau-
siai, kaip galėjau. Aš kostelčiau: „Na, ką padarysi, 
gal kitąkart pasiseks labiau“, mes nusijuoktume ir 
eitume žaisti kokio nors dar niekada prieš tai ne-
žaisto žaidimo, skvošo gal ar žolės riedulio.  

Septintas. Mirtis

Kaip? – paklausiau. Jis nusiėmė akinius ir pa-
sitrynė akis. Neblogai, sako, tik paskutinė dalis 
iškrenta iš visumos, nedera. Šypsojausi: mirtis ly-
giai taip pat nedera, mirtis lygiai taip pat iškrenta 
nepaklusdama žaidimo taisyklėms, bet tik ji viena 
privaloma perskaityti. 

Bažnyčiose lankosi labai daug mykiančių vyrų. 
Jie norėtų giedoti, tačiau nežino žodžių, todėl 
belieka mykti. Lyg armija daržovių ėjo visi link 
vieškelio, link altoriaus, armija, taip niekada ir ne-
priėjusi Komunijos; link altoriaus, vedami žmonų 
mykdami jie eina, tik niekad jo nepasiekia, niekada 
neišauga tikėjimas.  

Mykimui nutilus, baigiasi ir mišios. Išeinu 
į lauką, gryno oro gūsis pabudina, smilkalai ir 
storas mūras mane svaigina, bažnyčioje jaučiau-
si kaip prieš daugybę amžių – ji mane baugino, 
leido tiesiogiai pajusti – yra kažkas grėsmingai 
didesnio už mus. 

Kapinės visai netoli, senas paprotys laidoti šalia 
bažnyčių mažuose miesteliuose dar išlikęs. Marija 
palaidota beveik pačiame kapinių gale, netoli tvo-
ros. Jųdviejų su vyru galvūgalyje auga kelios pušys, 
kapas aptvertas žema ąžuoline tvorele. Prie kapo – 
suoliukas, keista mada ar paprotys, nežinau, tie 

suoliukai praplečia kapinių funkcijų ribas – kviečia 
prisėsti ir pamąstyti, pagedėti sėdomis, pabūti dar 
truputį šalia, kompensuoti tą nebuvimą, kai palai-
dotieji dar gyveno. Sukalbėjusi poterius prisėdu. 
Aplink viskas tyliai veša, tvinksi gyvybe, takeliai 
menkai nušienauti, prie kapų auga įvairūs augalė-
liai, menkažiedės pievų gėlytės. 

Marija, atsidūstu, tavo kapo tvora jau ima senti 
ir ruduoti nuo laiko. Marija, atsidūstu, ar tu nieko 
prieš, kad ši tvora po kiek laiko taptų ir mano tvora? 
Neturiu daugiau kur atgulti, nenoriu niekur kitur 
padėti galvos. Jau greitai prisiglausiu šalia jūsų kaip 
niekieno nemylimas benamis šunytis, glaustysiuo-
si prie judviejų kojų. O aš dar prisimenu, kaip tu 
buvai viena, tada tave mėgau labiau. Mėgau labiau, 
kai kramtėm pievų žoles ir guodėmės, kaip gerai, 
kad turim viena kitą, tarp visų taip nemėgstamų 
moterų. 

O dabar aš glausiuosi šalia.  
Ne, nieko tokio, – sako Marija. – Gulkis, juk 

mudu niekada nebuvom tokie artimi, kaip kad aš 
su tavimi. 

Ji sėdi šalia, nematau kuo vilki. 
Ačiū, – nežinojau daugiau ką sakyti, gal geriau 

pradėti pokalbį kaip visada. – Kaip tu? Kaip einasi?
Normaliai, ką žinau. Neseniai pakeičiau darbą, 

dabar paišau debesis. 
Vėl nežinojau ką ir bepasakyti, sėdėjau nulei-

dusi galvą. Galvojau paklausti, ar ji tiesiog piešia 
debesis ar ji spalvina debesis, kad turėtume juos va 
tokius. Bet tylėjau. 

Kas pas tave geresnio?
Nieko įspūdingo nenutiko nuo tavo mirties, 

saulė leidžiasi taip pat. 
Mano mirties? – Marija juokiasi. – Aš juk ne-

miriau. 
Saulė jau leidosi į pušaites apauksindama pil-

kus paminklus ir menkažiedes gėlytes prie jų. 
Marija manyje šypsosi. O aš greičiausiai nė ne-

ketinu daugiau keltis nuo suolelio. 
Ir vis tiek galiausiai aš ateisiu, aš pargrįšiu iš 

tavęs.
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Martyno Mažvydo bibliotekoje labiausiai 
man patiko Lituanistikos skaitykla. Atradau ją 
jau pirmajame studijų kurse užsigeidusi literatū-
ros lenkų kalba. Taip tada būdavo: reikia ko nors 
įdomesnio – rasi ten, trečiame aukšte, nedidukė-
je skaitykloje. Įdomesni, ne pagal kvailą, visiškai 
man nepriimtiną (visokie moksliniai komunizmai, 
ateizmai, kurių, tiesą sakant, visai nesimokiau, bet 
egzaminus kažkaip išlaikydavau) studijų programą, 
anuomet buvo tokie leidiniai kaip Życie literackie, 
Literatura na świecie, Literatura. Kad ir kaip būtų 
keista, bet jie man siejosi su namais, su anapus sie-
nos palikta dar labai gyva praeitimi. Juk šią spaudą 
su lenkų kalbos mokytoja polonistų būrelyje gliau-
dėme visus ketverius mokslo metus Punsko licė-
juje. Pasižiūrime kokį nors spektaklį per televiziją 
(jei gerai prisimenu, jie buvo rodomi pirmadienių 
vakarais) ir kitą dieną diskutuojame jo tema. Kai 
patiems pritrūksta kvapo, mokytoja pakiša profe-
sionalo parašytą recenziją. Ir vėl užverda kalbos: 
sutinkam arba ne su jo liaupsėmis, jo kritika. Iš tų 
laikų lig šiol prisimenu Tennessee Williamso Sti-
klinį žvėryną, Augusto Strindbergo Tėvą, Antono 
Čechovo dramas. Beje, mokytojos paskatinti žiū-
rėdavom ir retuosius, gana sudėtingus mūsų galve-
lėms fi lmus. Luchino Visconti Roko ir jo brolius dar 
ir dabar kartais susapnuoju. 

Taigi toje Lituanistikos skaitykloje perskaičiau 
ir pirmąsias žinutes apie naująjį Nobelio premi-
jos laureatą (1980 m.), lenkų rašytoją emigrantą 
Czesławą Miłoszą, apie kurį mūsų mokyklos po-
lonistė buvo tik truputėlį užsiminusi. Beje, patys 
lenkai tiek metų „nežinoję“ ir „neskaitę“ pabė-
gėlio kūrybos iš pradžių buvo mažumėlę sutrikę. 
Štai ima ir nusileidžia Nobelio premija nežinia 

Birutė Jonuškaitė

Likimo numylėtinis

kur esančiam tautiečiui. Toks tiesiog nepadorus 
padorios tautos užklupimas. Paskui visi litera-
tūriniai leidiniai pradėjo atradinėti didįjį poetą. 
Sekiau kiek įmanydama jų pėdsakais, kurie labai 
greitai atvedė į Lietuvą, į Šetenius. Taip ir smilk-
telėjo per dūšią: kai tik lenkams Viešpats dovanoja 
kokį didį žmogų, žiūrėk, jo šaknys bus ne kur ki-
tur, kaip Lietuvoj. Baisiai magėjo apie tai prasižioti 
platesnei publikai. Lyg tyčia tokia proga pasitaikė. 
Nors priklausiau fotospecializacijos grupei, reikėjo 
atsiskaityti ir prieš televizijos kamerą. Kiekvienas 
būsimasis žurnalistas privalėjo parengti po trumpą 
bet kokio žanro laidelę. Gavusi šviesaus atminimo 
dėstytojo S. Valiulio leidimą (juk Miłoszo pavardė 
Lietuvoje nebuvo geruoju linksniuojama), paren-
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giau trumpą kultūrinę laidelę apie naująjį Nobelio 
premijos laureatą. Taip 1981 metų pavasarį, papa-
sakojusi kurso draugams apie vieną talentingiausių 
Vilniaus universiteto absolventų, gavau įskaitą iš 
gana nemėgstamo dalyko.

Tą, anuomet surinktą, medžiagą išspausdinti 
pavyko tik pradėjus tirpti sovietiniam ledynmečiui 
Lietuvoje – devintame 1989 metų Nemuno nume-
ryje. Straipsnis pavadinimu Czesławas Miłoszas ir 
Lietuva.

Vilnietiška Miłoszo jaunystė

1921 metų pavasaris. Akmenimis grįstomis 
Vilniaus gatvėmis darda diližanas. Jame – moteris 
ir du berniukai. Vienas gal dešimties metų, kitas 
šiek tiek jaunesnis. Jie pavargę – juk kelias buvo 
tolimas. Motina, kaip visada, važiavo per Rygą, kur 
lietuvišką pasą pakeitė lenkišku. Abu snūduriuoja, 
gal dar vis manydami, kad ratai netrukus sustos 
gimtųjų Šetenių kieme, kur viskas pažįstama: par-
kas, trobesiai, takeliai ir ūksmingame slėnyje tyliai 
vandenis plukdantis Nevėžis. Sušilęs arklys pasuka 

Podgórna (dabar Pakalnės) gatve ir vežiko trukte-
lėtas sustoja ties mediniu namu, pažymėtu penk-
tuoju numeriu.

– Atvažiavom, – motina kumšteli berniukus. – 
Česlavai, Andžejau, atsibuskit!

Iš namo išbėga tėvas (Lenkų karinės organi-
zacijos (POW) narys, neturintis teisės įvažiuoti į 
Lietuvą). Vaikai nustebę dairosi aplinkui: ne, tai ne 
Šetenių dvaras, tai nepažįstamas miestas.

Galbūt šitaip atrodė Czesławo Miłoszo atvy-
kimas į Vilnių. Baigėsi nerūpestinga, kelionėmis 
po Sibirą (ten per karą dirbo tėvas – kelių ir tiltų 
inžinierius) paįvairinta vaikystė Nevėžio slėnyje ir 
prasidėjo gyvenimiškieji universitetai.

Pradžios mokyklos Czesławas nelankė. Motina 
jį išmokė skaityti, rašyti ir, gerai pasiruošęs, jis iš-
laikė egzaminus į Žygimanto Augusto gimnaziją. 
Pasaulis praplatėjo: kieme žaidimai su rusiškai ir 
žydiškai kalbančiais vaikais ir pažintis su mies-
tu keliaujant į mokyklą. Reikėjo eiti J. Jasinskio 
gat ve, paskui Portowa (dabar Pamėnkalnio), kilti 
į Bouff alo (Tauro) kalną... „Man pati svarbiausia 
Vilniaus gatvė, – rašo poetas, – turbūt buvo Porto-
wa, tai netgi nebuvo gatvė, nes joje buvo sąlygiškai 
mažai namų, o visa kita – tai žolėti, į gatvę nusilei-
džiantys krantai ir skardžiai. Portowa gatve daugelį 
metų ėjau į mokyklą ir pasukdavau Bouff alo kalno 
link. <...> Molingi skardžiai, žolė, takelis, vedan-
tis į viršų. <...> Paskui šlaitais eidavau beveik iki 
pačios gimnazijos.“ (Czesława Miłosza autoportret 
przekorny. – Kraków, 1988)

Žygimanto Augusto gimnazija – pastatas prie 
dabartinių Tauro ir Kalinausko gatvių sankryžos, čia 
dabar įsikūrusi Aukštesnioji transporto mokyk la.

1926 metais Czesławo tėvai išsikelia į Suval-
kus – tėvas pradeda dirbti Suvalkų apskrities in-
žinieriumi. Vaikas paliekamas Vilniuje, nes Žygi-
manto Augusto gimnazija turi gerą vardą, vargu ar 
bus tokia Suvalkuose... Vaikinukas nuomoja butą 
netoli Tomaszo Zano bibliotekos, prie Wielka Po-
hulanka (dabar J. Basanavičiaus) gatvės, pas ponus 
Biszewskius. Dar viena nuoma – Portowa gatvė-
je. Gyvenimas be tėvų, pas vis naujus šeiminin-

Vilniaus universitetas
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kus iš uždaro, vienišo Nevėžio slėnyje užaugusio 
„žvėriūkščio“ suformavo savarankišką, ambicingą 
jaunuolį. Jį domino literatūra, jis įstojo studijuoti 
polonistikos, bet, pamatęs, koks tai moteriškas fa-
kultetas, nusprendė pasirinkti „vyriškesnę“ specia-
lybę. Turbūt tik todėl, kad visada stengėsi užbaigti 
tai, ką pradėjo, jis baigė teisę Vilniaus universitete. 
Studijuodamas gyveno bendrabutyje ant Tauro 
kalno. „Apskritai visada labai džiaugdavausi savo 
itin kuklaus gyvenimo malonumais, ir studentų 
bendrabutis buvo man prabangos idealas. Tai buvo 
naujas bendrabutis. Turėjau mažytį kambarėlį: 
lova, stalelis – visa, ko reikia, kad būtum laimin-
gas. Koridoriuje – dušas. Geras dušas. Kvepiančios, 
vaškuotos grindys. <...> Netoliese, tame pačiame 
koridoriuje, gyveno mano draugas Pranas Ancevi-
čius. Na, ir nesibaigiančios diskusijos, ruošimasis 
egzaminams ir t. t. Čia pat, už kampo, buvo tokia 
geraširdė našlė, kuri maitindavo ponus studentus.“ 
(Ten pat)

Diskusijos vykdavo ir Universiteto Polonis-
tų ratelio Originaliosios kūrybos sekcijoje, kuriai 
priklausė Miłoszas. 1930 m. leidinyje Alma Mater 
Vilnensis pasirodo pirmieji Cz. Miłoszo eilėraščiai, 
o 1931 m. jis su T. Bujnickiu, A. Rymkiewicziumi, 
J. Zagórskiu ir kitais įkuria poetinę grupę Żagary. 
Tų pačių metų vasarą dalyvauja nutrūktgalviškoje 
išvykoje į Vakarų Europą, patiria įvairiausių nuoty-
kių, bet svarbiausia – pirmą kartą susitinka su toli-
mu giminaičiu Oskaru Milašiumi. Baigęs studijas 
ir išleidęs pirmąjį eilėraščių rinkinį Poema apie su-
stingusį laiką, jis su Liaudies kultūros fondo stipen-
dija vėl išvyksta į Paryžių. Grįžta po metų prislėgtas 
O. Milašiaus pranašysčių apie Antrojo pasaulinio 
karo neišvengiamumą. Dabar apsigyvena Literatų 
skersgatvyje ir pradeda dirbti Vilniaus radijuje. 
„Tai buvo labai aktyvios veiklos laikas, vadinamųjų 
Literatūrinių trečiadienių, ypatingos įstaigos, nes 
mūsų Literatų sąjunga turėjo savo būstą bazilijo-
nų vienuolyne. Viena to buto dalis buvo Konrado 
celė. <...> Buvo manoma, kad tose celėse buvo lai-
komi fi lomatai. Kartais toje Konrado celėje tekda-
vo miegoti, nes ten buvo svečių kambarys. Kai ne-

turėdavau kur gyventi arba kai labai pasigerdavau. 
<...> O salėje – buvo ten graži salė – trečiadieniais 
vykdavo kokie nors renginiai: paskaitos arba auto-
riniai vakarai.“ (Ten pat)

Vilniaus literatai susieidavo ne tik bazilijonų 
vienuolyne. Ir anais laikais ypač populiari buvo Li-
teratų kavinė prie Katedros aikštės. Bet, kaip sako 
Poetas, „Vilnius <...> buvo provincijos miestas. O 
aš... turėjau ambicijų, norėjau būti pasaulio kul-
tūros aplinkoje...“ Gal todėl, o gal kad jį išvarė iš 
darbo radijuje (atėjęs į valdžią vaivada Bociańskis 
greitai „susitvarkė“ su visais prolietuviškais, pro-
baltarusiškais darbuotojais), 1937 metų pradžioje 
Cz. Miłoszas išvyksta į Varšuvą. Į Vilnių trumpam 
dar sugrįš keturiasdešimtaisiais, o paskui jo jau-
nystės miestas it nepradingstantis miražas nuola-
tos pasirodys su savo bokštais, siauromis gatvelė-
mis, Tauro kalnu ar mažomis žydų krautuvėlėmis 
beveik visose jo knygose. 1989 metais būdamas 
Vygriuose, visai netoli Lietuvos, Poetas pasakys: 
„Vilnius buvo Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
sostinė. Aš visada galvojau ir sakiau, kad Vilnius 
negali būti provincijos miestas, o turi būti sosti-
nė. <...> Na, o asmeniškai Vilnius mane sieja su 
veidais, kuriuos čia jaunystėje pažinau, patyriau... 
Tai brangūs žmonės... Jau mūsų tokių nedaug... O 
gatvikės prie universiteto... Vien įėjimas į universi-
tetą pro Bonifratrų bažnytėlę... Stebuklingiausios 
vietos... <...> Na, taip, taip... Sakiau – Lietuva, Vil-
niaus kraštovaizdis – poetų šalis.“

Czesławo Miłoszo gimtinė – Šetenių dvaras
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Kontroliuojamas pokalbis

Pirmą kartą „savo Poetą“ sutikau 1990 metais. 
Atvažiavo pagerbti savo bičiulio, lietuvių poeto 
Tomo Venclovos, kuriam Krokuvos Alma Mater 
suteikė garbės daktaro vardą. Buvau paskutinė tarp 
žurnalistų, laukiančių eilėje gauti Miłoszo inter-
viu. Ir gerai, nes nuo kalbų pavargęs Poetas pasiūlė 
man pasivaikščioti po senamiestį. Mūsų kelionę 
baigėme prie Sukiennice, Noworolskio kavinėje. 
Už mūsų per tam tikrą atstumą ėjo nobelisto bro-
lis Andrzejus (dabar jau miręs), Tomas Venclova 
ir profesorius Janas Błońskis. Susėdome atsigerti 
kavos, leisdami iš padoraus atstumo mus stebin-
čiam dienraščio Gazeta Wyborcza fotoreporteriui 
Jerzy Szczęsny spragsėti fotoaparatu. Tada plaukus 
dar pyniau į storą kasą, kuri man tą „pasaulinės“ 
reikšmės valandą atrodė labai netinkama. (Reikė-
jo turėti vaizdingesnę šukuoseną ir, pavyzdžiui, 
nešioti, kaip kad Miłoszas, kai jį stebėjo kameros, 
kepurę su snapeliu.) Tačiau Poetas, regis, nepaste-
bėjo mano sutrikimo. Savo namą Berklyje jis vadi-
no vienišiaus urvu, pasakojo, kad užsidaręs jame 
ištisus mėnesius intensyviai rašo ir kad draugiją 
jam palaiko tik katinai. Kad labai vertina dėstymą 
universitetuose, ypač creative writing (kūrybinio 
rašymo) užsiėmimus, kurie yra gera mokykla ir 
studentams, ir dėstytojams. Iš visų tų pasakojimų 
parašiau trumpą interviu savaitraščiui Gość Nie-
dzielny, kuriame dirbau. Bet šimtą kartų man buvo 
svarbesnis asmeninis pokalbis, na ir kas, kad nuo-
latos kontroliuojamas trijų, vaidinančių, kad nieko 
negirdi, liudininkų. Visą laiką buvau tikra, kad ga-
lėjo būti daug blogiau, jeigu būčiau savo klausimus 
uždavusi per spaudos konferenciją.

Dar prieš mums susėdant prie lauko staliukų, 
išėmiau iš kuprinės ką tik išėjusį pirmąjį savo eilė-
raščių rinkinį Atsigerti pirmojo vandens. Ant trečio-
jo knygos viršelio nors ir nelabai tikėdama, kad ką 
nors lems, „dėl viso pikto“ užrašiau šratiniu savo 
namų adresą. Po kurio laiko pasirodė, kad lėmė. 
Nes jeigu nebūčiau tokia apdairi, tikriausiai mūsų 
susitikimas nebūtų turėjęs tokio man netikėto tę-
sinio. Po mėnesio į mano namus Čeladzėje oro 
paštu iš Kalifornijos atkeliavo laiškas. Ant geltono 
laiškams skirto popieriaus mėlynu rašalu Czesła-
wo Miłoszo ranka buvo parašyta: „Brangi Ponia 
Barbara – Jūsų rinkinėlyje labiausiai man patinka 
trumpi eilėraščiai. Geriausias yra Meilė. Į Jus turėtų 
kreiptis red. Illgas iš Znako, su kuriuo kalbėjau apie 
Jūsų eilėraščius.“ Iš džiaugsmo šokinėjau iki lubų. 
Deja, „red. Illgas“ niekada į mane nesikreipė. Bet 
nuo to laiko prasidėjo mūsų su Miłoszu susirašinė-
jimas. Iki šiol turiu Lokio Kalne parašytus laiškus, 
iš tų laikų, kai Poetas dėstė Berklio Slavų kalbų ir 
literatūrų fakultete. Jo parašytas ir kitų mano kny-
gų recenzijas.

„Palaimintoji Barbara, nes vis dėlto manau, 
kad palaiminta už savo poeziją, kuri mane džiugina 
ir jaudina savo lenkų kalba, ji, kaip reta tarp poe-
tų, labai lenkiška ir nebijanti gerų jausmų, meilės, 
maldos. Labai giriu Jus už rinkinį Privati teritorija 
ir linkiu Jums ir Jūsų vaikams visko, kas geriausia, 
susirūpinęs, kad jie auga Silezijoje, nes lankydama-
sis Lenkijoje stebėjau Krokuvoje vaikus ir galvojau, 
kad jie visi kažkokie smulkučiai, išblyškę, turbūt 
dėl užteršto oro. Jūs turbūt laukiate literatūrinės 
kritikos, konkrečių eilėraščių įvertinimo. Perskaitęs 
visus, esu linkęs pateikti bendrą savo įspūdį, geri. 
Turbūt visada mane traukia aprašantieji eilėraščiai, 

Barbara Gruszka-Zych

Mano Poetas
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tokie kaip Obuolys. Atskira kalba apie religinius 
eilėraščius, Jūsų pačios, ir ne tik. Yra tam tikras 
lenkų religinių eilėraščių stilius, tarsi toks idiliškas, 
primenantis kalėdines giesmes, šiek tiek vaikiškas, 
kurio esmė – prisijaukinti Dieviškumą. Man kry-
žius kelia siaubią ir nesuprantu, kaip jis taip len-
gvai tapo simboliu. Juk tai blogiau nei kartuvės, 
romėnų išgalvota kankinimo priemonė, ir kokios 
reikia sadistinės vaizduotės, kad mirties bausmę 
pakeistum lėta mirtimi, nes pati mirtis būtų per 
maža bausmė. Kartais mąstau, kad jų imperija žlu-
go todėl, kad šitaip baudžiamų vergų kančios galų 
gale pasiekė Dievo ausis. Taip, kaip išnyko Ameri-
kos indėnai, juk jų kaimai – visi, vyrai, moterys ir 
vaikai – mielai rinkdavosi pasižiūrėti itin mėgsta-
mo lėto kankinimo reginio, kuris baigdavosi karo 
belaisvių mirtimi. Argi tai galima lyginti su korida? 
Mama, aš irgi moteris turbūt geriausias iš eilėraščių, 
skirtų Marijai, bet tai – sunki tema, jeigu norima 
ištrūkti iš idilinio rato. Eilėraščiai apie egzotiškas 
šalis man mažiau patiko, tie su Lenkijos gamta ge-
riausi. Artėja Kalėdos, linkiu laimingai jas sutikti 
su šeima, palaimintoji Barbara.

Berklis  94. 11. 30.“
(Dalį savo apmąstymų apie kryžių Poetas po 

daugelio metų panaudojo Pakelės šunytyje.)

Su liudininku

Kai 1994 metais Czesławas Miłoszas su žmona 
persikėlė gyventi į Krokuvą, liovėmės susirašinėję, 
bet prasidėjo telefoniniai pokalbiai ir susitikimai. 
Į pirmą susitikimą „namuose“ 1998 m. rugpjūčio 
29 d. neperspėjusi nuėjau su savo vyresniuoju, tada 
dvylikamečiu, sūnumi Tymeku, nes labai bijojau, 
kad tas susitikimas gali būti vienintelis ir paskutinis, 
nes kas gali nuspėti „didžiųjų“ nuotaikas. Imdama 
interviu, visada apgailestaudavau, kad tik man su-
teikta garbė bendrauti su labai svarbiais žmonėmis. 
Todėl kartais, nesilaikydama taisyklių, leisdavau vy-
resniajam sūnui praleisti pamokas ir pasiimdavau jį 
kartu „daryti medžiagos“, kad ir jis atsimintų „mano 

pašnekovus“ kur kas ilgiau nei aš. Profesorius nuste-
bo išvydęs dar vieną, ir dar mažametį, „svečią“.

– Turiu susilaikyti, kad jo nedemoralizuo-
čiau, – kartojo kviesdamas mane sėstis ant sofos 
gretimame kambaryje, esančiame kairėje korido-
riaus pusėje. 

Ir iš tikrųjų jo atsakymai į klausimus buvo 
trumpi, tarsi šiek tiek abejotų. Tymekas sėdėjo 
priešais mus ant kėdės. (Prieš tai laukėme Profeso-
riaus, kuris kaip tik baigė valgyti pietus. Kai atėjo 
pas mus, ant jo liežuvio ir lūpų dar buvo užsilikę 
žalių lapelių, turbūt petražolių iš sriubos. Sėdėjo-
me arti, veidas į veidą, todėl mačiau tas kulinarines 
detales. Paskui Tymekas pasakojo draugams, kad 
didysis poetas yra toks kaip ir mes, kaip ir visi, val-
go sriubą tarškindamas šaukštu į lėkštę.)

– Jūsų gimtieji Šeteniai – tai dvaras Lietuvos 
provincijoje, bet jūs nemaištavote prieš tą „provin-
cialumą“. O mano vaikai nepatenkinti, kad gyvena 
mažytėje Čeladzėje. Jų idealas – Amerika.

– Aš ten gyvenau nesuskaičiuojamą daugybę 
metų ir manau, kad tokie norai yra naivūs ar net 
kvaili, – Profesorius įdėmiai nužvelgė Tymeką. – 
Amerika yra ne tik Amerika, bet ir visos žmonijos 
atspindys, žmonijos, kuri šiandien eina ne pačiu 
geriausiu keliu. Deja, dėl jūsų sūnaus turiu labai 
atidžiai parinkti žodžius. Manau, kad pramoginės 
kultūros, kurios srityje pirmauja Holivudas, įsiga-
lėjimas yra didelė žmonijos nelaimė.

– Bet juk žmogus gali būti laimingas nepriklau-
somai nuo to, kur jis tuo metu būna, – nutariau 
tęsti temą.

– Pilnatvės jausmo negalima susieti su jokia 
vieta. Žmogus arba yra laimingas, arba nėra, ir tai 
visai nepriklauso nuo vietos. Manyti, kad kur nors 
yra ideali šalis, yra naivu. Kiekvienas turi pasikliau-
ti savimi, o ne galvoti apie laimingas šalis. Dešimt 
metų gyvenau Prancūzijoje. Iš ten emigravau į 
Ameriką, nes privalėjau išlaikyti žmoną ir vaikus. 
Išvažiavau į Ameriką, kaip ir milijonai kitų žmo-
nių, finansinės padėties verčiamas.
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(Praėjus keletui metų iš mano cituojamo sū-
naus Antonio laiško sužinojau, kad tada Prancū-
zijoje fi nansinė Miłoszų padėtis buvo labai sunki, 
o etatas Berklio universitete tapo Poetui laiminga 
likimo dovana.)

„Neturėjau žalio supratimo apie baisiai sunkią 
mūsų šeimos padėtį šeštą dešimtmetį, – rašė Anto-
nis Miłoszas. – Pasiūlymas dirbti Berklio universi-
tete buvo stebuklingas įvykis.“

(Adamas Zagajewskis, pasakodamas man apie 
savo ir mano Meistrą, jo nepaprastą tų laikų darbš-
tumą, taip nusakė: „Viena ranka jis laikėsi lempos, 
o kita rašė.“)

– Būtent tuo pagrįsta nuolatinė protų emi-
gracija iš Europos į Ameriką, – tęsė savo mintį 
Miłoszas. – Tai, kad man pasisekė, nereiškia, kad 
pasisekė milijonams. Mane jaudina jų kančios ir 
skurdas. Aš svarstau stebėdamas susižavėjusius 
JAV: juk jie žiūri amerikietiškus fi lmus, ar padaro 
kokias nors išvadas?

– Emigracinėje tikrovėje jūs sąmoningai laiko-
tės lenkų kalbos. Ar su ja liko ir jums artima isto-
rinė patirtis?

– Kiekviena kalba turi savo istorinę patirtį, 
negalima sakyti, kad viena ar kita kalba yra labiau 

patyrusi. Yra poetų grupė, kurią vadinu lenkų mo-
kykla, kurių poezijoje istorinė patirtis labai stipriai 
įrašyta. Tarp jų yra Herbertas, aš, Różewiczius, 
Świrszczyńska, Zagajewskis. Ši poezija užėmė la-
bai gerą vietą pasaulyje. Ta istorinė patirtis yra joje 
perfi ltruota. Szymborska irgi tokia, nors ji visa tai 
modeliuoja kitaip, skeptiškai. Pavyzdžiui, Szym-
borskos eilėraščiai puikiai skamba išversti į švedų 
kalbą, į vokiečių, prasčiau – į anglų. Świrszczyńska 
irgi turi savo gerbėjų Amerikoje.

– Už tą metų metais rašymą lenkų kalba jūs 
sumokėjote.

– Už rašymą moku didelę kainą, ir ne kartą 
apie tai rašiau savo knygose. Už viską gyvenime 
mokame, nieko nėra veltui. Amerikoje gyvena toks 
vienas kvailys, tvirtinantis, kad aš pardaviau sielą 
velniui (juokiasi). Tai kvailys, bet reikia įsiklausyti 
į tai, ką kalba kvailiai. Norėdamas kurti didžią po-
eziją, turi pasirašyti tam tikrą cirografą, nebūtinai 
su velniu. Bet tai nereiškia, kad reikia būti blogu 
žmogumi, kad rašytum gerus eilėraščius. 

– Kur Tavo lobis, ten ir Tavo širdis, – byloja 
Šventasis Raštas.

– Literatūra nelabai suderinama su šia Evange-
lijos nuoroda. Nes rašytojo, kaip ir kiekvieno kūrė-

Krokuva. Sukiennice 
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jo, lobis pernelyg giliai tame, ką jis daro, o tai susiję 
su jo paties asmeniu. Jau vien prielaida šitiek laiko 
praleisti pačiam su savimi kelia pavojų, kūrėjas taip 
atsiriboja nuo kitų žmonių.

– Tomas Venclova yra man sakęs, kad rašyti 
jam padeda artimos moters buvimas šalia.

– Gal jis turėjo mintyje savo žmoną. Deja, rašy-
tojas per daug tikisi iš moters. Norėtų, kad tai būtų 
žmona, meilužė, draugė, mūza viename asmenyje, 
o taip nutinka retai.

– Kūrėjai paprastai, kaip sklinda legendos, 
būna sunkiai sugyvenami žmonės.

– Psichopatų tarp poetų yra labai daug, žinoma, 
nebūtinai daugiau nei tarp nerašančių, bet faktas yra 
tai, kad daugelis poetų balansuoja ant pamišimo ri-
bos. Taip, kaip Stachura... Bet tai nesumažina jo po-
ezijos vertės. Aš, žinoma, nenorėčiau savęs priskirti 
prie psichiškai sergančių, bet kas žino... Jeigu iš arti 
pasižiūrėtum į vadinamuosius „vidutiniuosius“, irgi 
galima pamatyti itin kraupių dalykų.

– Jūs esate poetas, bet dažnai pasisakote įvairio-
mis visuomeninėmis temomis.

– Na, nes poetas vis dėlto yra visuomenės as-
muo. Ir jį veikia įvairūs spaudimai, bangos, vibra-
cijos, niekur nuo jų nepasislėpsi. Bet poetui netu-
rėtų rūpėti, kaip jis bus klausinėjamas... Kartais 
netgi tyčia stengiuosi kalbėti apie ką nors kitą, o ne 
apie poeziją. Nes tai yra tema, kuria žmonės kalba 
nesustodami.

– Kokia poezija, jūsų nuomone, yra vertin-
giausia?

– Šiandien poezija tapo labai subjektyvi, visi 
rašo apie save, ir tai jai kenkia, tai yra siaubinga. 
Man patinka tai, kad jūs rašote apie šeimą, apie 
paprastus dalykus.

– O ką jūs skaitote?
– Pavardžių vardijimas visada tampa savotiška 

reklama, todėl esu gana atsargus. Kai kuriuos poe-
tus labai vertinu. Szymborską galiu nebaudžiamas 
reklamuoti. Różewiczių taip pat, Zagajewskį. Yra 
nemažai ir jaunesnių autorių, bet negaliu garsinti 
tų pavardžių...

– Vis dar kuriama religinė poezija, nors ją rašyti 
turbūt sunkiausia...

– Lenkų religinė poezija yra idilinė, ji grin-
džiama dieviškumo prisijaukinimu. Ne vienas XX 
amžiaus lenkų poetas nerašė tokių grynai katali-
kiškų eilėraščių kaip kad amerikiečių poetė Denis 
Levertov – revoliucionierė, agnostikė. Jos eilėraš-
čiai – vieni geriausių iš man žinomų religinių. Jie 
kalba apie Apreiškimą, Prisikėlimą, apie netikintį 
Tomą. Tai puiki Naujojo Testamento iliustracija. 
Bet turbūt reikia būti revoliucioniere ir agnostike, 
kad gyvenimo pabaigoje galėtum parašyti tokių ei-
lėraščių (juokiasi).  

– Kas jums yra svarbiausia?
– Susilaikau nuo atsakymo. Prašom paskaityti 

mano tekstus, – Miłoszas išraiškingai pasižiūrėjo į 
mano sūnų. Ir nieko daugiau jau nenorėjo kalbė-
ti. Bet dar mus sulaikė. Akimirką ieškojo knygos, 
kurią norėjo mums padovanoti. Išėjome su ką tik 
pas mus išleista jo iš graikų kalbos išversta Išminties 
knyga. Tą Biblijos vertimą jis padarė Berklyje, šalia 
dešimt metų sergančios pirmosios žmonos Jankos. 
Kaip tik tada jis pradėjo mokytis graikų ir hebrajų 
kalbų (Biblija buvo parašyta koine – paprasčiausia 
šnekamąja kalba). Paskui vertė Psalmes, Jobo knygą, 
Giesmių Giesmę, Rutos knygą, Raudų knygą, Kohele-
to knygą ir Esteros knygą bei Išminties knygą. Iš Nau-
jojo Testamento pasirinko Evangeliją pagal Morkų 
ir Apokalipsę.

Tai buvo labai atidus Šventojo Rašto skaitymas. 
Kai man padovanojo Išminties knygą, priėmiau ją 
kaip mūsų pokalbio išvadą. Atverčiau tą baltais vir-
šeliais knygą, kur pasitaikė: Visi panašiai ateina į 
gyvenimą / ir visi panašiai išeina.

Išeidami dar kartu nusifotografavome, tos nuo-
traukos dabar kabo mano kambaryje. Važiuodama 
traukiniu atgal į Katovicus, užrašų knygelėje para-
šiau eilėraštį. Tik po daugelio metų nusprendžiau 
jį įdėti į 2004 metais pasirodžiusį eilėraščių rinkinį 
Pasitikrinimas, ar esu beveik nieko nekeisdama.

Iš lenkų k. vertė Birutė Jonuškaitė
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Czesław Miłosz

Lėta upė

Tokio gražaus pavasario kaip šis jau seniai
nebuvo; žolė prieš pačią šienapjūtę
buini ir rasos pilna. Naktį nuo raisto kranto
girdis grojimas, raudona lava
rytuose guli iki pat ryto.
Tokiu metu mums kiekvienas balsas
bus triumfo šauksmas. Šlovė, skausmas ir šlovė
debesims ir žolei, žaliam ąžuolynui,
praplėšti žemės vartai, žemės raktas rastas,
aušra jau sveikina dieną. Tad kodėl
tavo akys uždarė savy nešvarų spindėjimą
kaip akys gyvių, kurie nepažino
blogio ir tik kraujo geidžia? Tau galia,
paauksuotuos žieduos tau debesys
groja, pakelės klevai šnabžda – garbė,
nuo kiekvieno gyvio iki tavo delno
prabėga nematomos vadžios,
trukteli – ir viskas sukas ratu
po baldakimu, vadinamu cirrus.
O tavo darbai? O, tavęs laukia
pušyno kalnas, jame tik siluetas
didelio namo, slėnis, kur javai
turės augti, stalas ir baltas popieriaus lakštas,
kuriame gal gims poema,
džiaugsmas ir triūsas. O kelias iš po kojų
sprunka taip greitai, baltos pėdos tįsta,
žvilgsnis vos ištaria pasveikinimo ženklą –
silpnėja paspaudimas rankų, atodūsis, jau po audros.

Tuomet per lauką neša žiauruolį,
supa žilą plauką, paguldo
pakrantės alėjoj, kur įlankos vėjas vėliavas glausto,
kur moksleivių žingsniai bėga per smėlį
su linksma daina.

– „Kad šventadienio soduos žvengdami žolėje gertų,
kad iš savo nėščių žmonų rankų duoną imtų,
nežinodami, kuomet pavargę, kuomet laimingi.
Prieš jokį ženklą galvos nenulenkia
mano broliai smaguriai linksmi,
kuriems pasaulis – svirnas, džiaugsmo namas.“

– „Ak, tamsi banda žalioj pievoj,
o krematoriumai tartum baltos uolos,
ir dūmai kyla iš lizdų širšių negyvų.
Didybės pėdą užgesino mandolinos,
griuvėsiuos maistas, ant samanų
aušra naujos rugpjūtės, dalgių dulkės.“

Tokio gražaus pavasario kaip šis pasaulio keleivis
jau seniai nematė. Vandens erdvės
jam pasirodė plačios kaip cikutos kraujas,
o burių juosta, bėganti per tamsą, tartum paskutinis
virpėjimas gyvos gaidos.

Jis matė ant smėlio išmėtytus žmones
iš skliautų krentančių planetų šviesoje,
o kai rimo bangos – viskas tilo,
iš putų kilo kvapas jodo? heliotropo?
Ant kopų Marija, dainavo, Maryja,
kruviną ranką dėdamas ant balno,
jis nežinojo, ar tai naujas ženklas,
kurs išganyti turi, nors šiandien žudo.
Tris kartus turi apsisukti ratas
žmonių aklumo, kolei aš be baimės
pažvelgsiu į jėgą, mano rankoj snaudžiančią,
ir į pavasarį, dangų ir jūrą, ir žemę.
Melagingieji turi laimėti triskart,
kol išsijudins didelė tiesa,
kol neiškils kuriame nors vienos dienos spindėjime
pavasaris, dangus ir jūra, ir žemė.

Vilnius, 1936
Vertė Juozas Kėkštas
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Pabėgimas

Kai ėjome iš dūmais užspragdinto miesto,
Ties pirmu lauko keliuku akis atgręžęs
Tariau: „Te mūsų pėdsakų, žolėm apaugusių, neras jau niekas,
Te liepsnos klykiančius tiesų skelbėjus pasiglemžia,
Te mirę mirusiems apsako visą mūsų niūrią būtį,
Rytoj lemtis mums skyrė kurti naują laisvą gentį,
Jai svetima ankstesnė laimė bus, o blogiui lemta žūti.
Eime.“ Ir į atvertą kalavijo gelmę pro liepsnas mes žengėm.

Goszyce, 1944
Vertė Algis Kalėda

Taip nedaug

Taip nedaug pasakiau.
Trumpos dienos.

Trumpos dienos,
Trumpos naktys,
Metai trumpi.

Taip nedaug pasakiau,
Nesuspėjau.

Širdį mano išvargino
Žavesio burtai,
Sielvartas,
Uolumas,
Viltis.

Leviatano nasrai
Užsiverdavo ties manim.

Nuogas gulėjau
Ant negyvenamų salų kranto.

Atoslūgio valandą
Pasigrobė mane baltas pasaulio banginis.

Ir dabar nežinau,
Kas nutiko iš tikro.

Berklis, 1969
Vertė Rolandas Rastauskas

Filologija
Konstantino Sirvydo SJ atminimui

Bėga pakylėjęs žieminio apsiausto skverną.
Kojinėti kulkšneliai, varnos ir sniegas.
Pagavo ir turi. Laiko lūpose. Žodį.
Išgirstą vaikystėj prie gimtosios upės,
Kur luotai nendrėse, lieptai, lazdynai
Ir dygūs medinių pirkių stogai.
Pro alumnato arkas bėga savo celėn
Žąsies plunksna įtraukti į rejestrą greta
Lotyniškų žodžių. Kosti. Malkos traška
Židiny. Ir Academia Societatis Jesu
Sklendžia virš gatvių, ir angelai
Įsikūnija į gipsą ir akmenį, modo Barocco.
Su prakaito dėmėm po pažastim, kiek marškinių,
Sijonų, slepiančių tamsius ūksmingus klubus,
Ir apatinių, kar̃tos apatinių, liemenių,
Kelnių, durtinių, sermėgų ant pliko kūno!
Dūdos ir smuikai, šoko žolynuos.
Šnabždesiai, prisilietimai, pas ką žydi žiedas.
O visi jie mokėjo tuos pačius žodžius,
Kurie tebegyvena, jiems kadai kada išmirus,
Tarsi būtų ne žemėj, ne nakty, ne kūne
Užgimę, bet iš eterio kunigaikštijų
Lankytų jį ir ją, senelį, vaiką,
Paklusę savosioms tiesoms, genityvui, datyvui,
Prielinksnio tarnystėje per amžius.

Atverčiu žodyną tarsi šaukčiau sielas,
Įkerėtas lapuose į nebylų garsą,
Ir bandau įžvelgti jį, kuris mylėjo,
Kad mažiau mane slėgtų mano nemirtingumas.

Vertė Tomas Venclova
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Kokios apsčios soduos obelų ir kriaušių atmainos!
Jos ugdomos, kaip liepia Strumilos Šiaurės sodai.
Ir serbentai, ir agrastai, sedula ir barbarisas
Didžiam uogienės virimui,
Kai šeimininkių skruostai kaista prie krosnies.

Kiek atokiau kertė vaistažolėms, kurias
Auginti pataria Gižyckio Ekonominis techninis 

herbaras.
Iš jų bus išvirų ir tepalų sodybos vaistinei.

Jaunatvės miestas

Būtų gražiau negyventi. Gyventi nėra gražu,
Sako tasai, kurs grįžo po didelės daugybės metų
Į savo jaunystės miestą. Nebuvo jau nieko
Iš tų, kurie kadaise vaikščiojo tom gatvėm,
 Ir dabar jiems beliko vien tik jo akys.
Klupdamas ėjo ir žvelgė už juos
Į jų mylėtą šviesą, į naujus alyvų žiedus.
Šiaip ar taip, jo kojos buvo tvirtesnės
Už nesančiųjų kojas. Plaučiai alsavo,
Kaip pridera gyviesiems, o širdis dar plakė
Ir stebino tuo plakimu. Kūne dabar sroveno
Jų kraujas, arterijos siurbė jiems skirtą deguonį.
Jis juto savy ir kepenis, liaukas ir žarnas.
Prapuolę vyriškumas ir moteriškumas jungėsi jame,
Ir visos gėdos, visos širdgėlos, visos meilės.
Jei būna duotas supratimas, pagalvojo jis,
Tai tik užuojautos akimirksnį, kada pranyksta
Visa, kas skirdavo juos nuo manęs,
Ir kai lašai pabyra nuo alyvų kekių
Ant vieno veido – jo ir jos, ir mano.

Vertė Tomas Venclova

Eilėraščiai iš knygos: Czesław Miłosz. Rinktiniai raštai. – 
Baltos lankos, Vilnius, 1997

Prisipažinimas

Viešpatie, aš mėgau žemuogių uogienę
Ir saldybę tamsią moteriškės kūno.
Degtinę atšaldytą su silkučių užkanda.
Cinamono mėgau ir gvazdikų kvapą.
Koks iš manęs pranašas? Ar dvasia galėtų
Aplankyti tokį? Daug daugiau iš tikrųjų,
Yra iš ko rinktis.
Kas man patikėtų? Juk ne vienas matė,
Kaip veržiuos prie valgio, išlenkiu taurelę,
Geidulingai žvilgčiodamas padavėjos iškirptėn.
Pilnas, ir žinau tai, visokiausių ydų. 

Trokštantis didybės
Ir galįs pažint ją po kiekvienu apdaru.
Vis dėlto, o Dieve, ne skvarbiausios įžvalgos.
Supratau, kas skirta kaip aš mažutėliams:
Trumpų vilčių šventė, išdidžių paradas
Ir luošių turnyras, – literatūra.

1986
Vertė Almis Grybauskas

Lietuva po penkiasdešimt dvejų metų

Deivė

Chaoso pirmagimė, Gaia,
Pasipuošusi žolėm ir medžiais pradžiugina mūsų 

žvilgsnį,
Idant mokėtume sutartinai pavadinti tai, kas gražu,
Ir dalytis džiaugsmu su visais šios žemės keleiviais.

Tarkime padėką savo vardu ir vardu savo sentėvių
Už ąžuolus, jų šiurkščiaodį orumą,
Už liemeningas pušis, liepsnojančias įsauly,
Už šviesžalius pavasario beržynų debesis
Ir drebules, it žvakides rudenėj girioj.
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I dalis. Odisėjos atvejis

Nesuklysiu pasakydamas, kad epai apskritai nėra 
populiarūs. Dabar tai būtų lyg imti Maironį arba 
Salomėją Nėrį skaityti. Pamenu, septintoje ar aštun-
toje klasėje per lietuvių literatūros pamokas skaitėme 
ištraukas iš Mahabharatos ir Kalevalos. Tai yra gana 
lengvai suvokiami kūriniai su nesudėtingu naraty-
vu ir aiškia moraline pozicija. Žinoma, kiek vieną 
tekstą atidžiau panagrinėjus, galima atrasti įvairių 
neatitikimų ir prieštaravimų, kuriuos ypač dievina 
akademikai, ir dažniausiai ne perdėtai, nes šie taip 
pat suteikia literatūrai žavesio. Bet yra taip, kaip yra: 
epai yra vidujai fragmentiški, o išoriškai itin sklan-
dūs, todėl jie tinkami ir žemesnių klasių paaugliams, 
ir universiteto bendruomenei, o štai koks Škėma yra 
ir vidujai, ir išoriškai išsiderinęs, todėl ypač tinkamas 
revoliuciškai nusiteikusiams abiturientams, kurie 
pradeda filosofiškai vertinti savo pasaulėžiūrą – tik 
ji dar netvarkinga ir nepastovi.

Bet ką mums – jauniems žmonėms – daryti, kai 
Homeras, persmelktas dieviško įkvėpimo, kalba1:

           I, 7
Per šventvagystę nelemtą visi ligi vieno pražuvo: 
Baisūs kvailiai! Jie Helijo, dievo padangių aukščiausio,
Jaučius suvalgė, ir tas jiems atėmė grįžtamą dieną.

Čia trumpai paminėtas įvykis, kai Odisėjas su 
savo įgula atplaukia į salą, kur ganosi vieno iš Olim-
po dievų galvijai. Pats Odisėjas nori aplenkti salą, 
bet jo vyrai, pavargę nuo jūros, tam paprieštarauja. 
Jis juos įspėja, kaip jį patį buvo įspėjusi burtininkė 

1 Čia ir toliau cituojama pagal: Homeras, Odisėja (vert. 
A. Dambrauskas). – Vaga, Vilnius, 1979.

Tadas Bugnevičius

Ką galima daryti su tekstais?

Kirkė bei pranašas Teiresijas, kad nevalia liesti ban-
dos, o ir maisto laive dar iki soties. Vyrai sutinka, bet 
vos išsilaipinusiems Dzeusas užleidžia stiprius, prieš-
priešinius vėjus, ilgam įkalindamas saloje. Odisėjas 
pakartoja įspėjimą, tačiau maisto atsargoms bai-
giantis vyrai sukrunta. Vienas jų, vardu Eurilochas, 
kviečia vyrus sulaužyti Odisėjo paliepimą ir išsikepti 
jautienos – jo kalbos negaliu nepacituoti visos:

XII, 340
Žodžių manųjų, draugai, paklausykit, nors jūs nusiminę.
Lygiai visokia mirtis baisi žmonėms nelaimingiems,
Bet nusibaigti badu – baisiau už viską pasauly.
Taigi paimkime, vyrai, mes Helijo jaučius geriausius
Ir paaukokim dievams, plačiųjų padangių valdovams.
Jeigu sugrįšim kada į Itakę ir tėviškės žemę,
Helijui Hiperionui šventovę aukštą, didingą
Mes pastatysim, jokių brangenybių jai puošt negailėję.
Jeigu supykęs ant mūsų dėl tų stačiaragių galvijų,
Laivą į dugną nuleis, dievų pritarimo sulaukęs, – 
Jūroj prigerti geriau, iškart atidavus gyvybę,
Nei čia nudvėsti badu saloje, negyvenamoj amžiais.

Žinoma, Eurilochas nesako tiesiogiai: einam, 
chebrike, mauti jaučių ant iešmų. Senovės graikai 
niekada nepuotaudavo nepaaukoję dievams. Bet 
Eurilochas yra smerktinas todėl, kad jam auka = 
maistas. Jo kalba yra nekalta, jo žodžiai mini tik 
auką, bet iš tikrųjų jam galvoje – tik urzgiantis pil-
vas. Jeigu „doras“ graikas aukos dievams iš padė-
kos, Eurilochas paaukos tam, kad jo puotaujančio 
nekankintų sąžinė.

Ar Eurilochas tikrai pastatytų Helijui šventyk lą, 
jei būtų grįžęs? Šituo abejoti gal nereikia, nes seno-
vės graikai galėjo tikrai iš idėjos pastatyti bet ką: juk 
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jie iš padėkos Atėnei pastatė Partenoną, tobulai an-
tipragmatišką pastatą – kaip tik dievams. Eurilocho 
taip pat negalima smerkti dėl to, kad jam blogiau-
sia atrodo mirti iš bado. Ne vien dėl to, kad tokia 
ji būtų lėta ir pernelyg kankinanti, – kas nenorėtų 
žaibiškos ir neskaudžios mirties nuo Apolono strė-
lės! – bet ir dėl to, kad Homero laikų graikui pati ge-
riausia mirtis yra mūšyje, o mirti nuo niekieno ran-
kos, nesulaukiant jokio dėmesio iš dievų, neturint 
net kuo savimi pasirūpinti, t. y. mirti lygioj vietoj, 
yra absoliučiai niekinga. Taigi, Eurilochas nėra šiaip 
koks nupezęs materialistas su megalomanišku kalbė-
jimo įpročiu, – taip Homeras prakalbintų bet kurį 
nūdienos žmogų, – jis tiesiog kalba neišmintingai, 
nes dievai yra numatę ką kita. Kitokiame kontekste 
jo kalba gal net būtų didvyriška, nes taip jis išgelbėtų 
savo draugus nuo bado. O už neišmintingumą Ho-
meras, pasislėpęs už žodžių, baudžia negailestingai.

Tai yra klasikinė šios kalbos interpretacija. Tam 
reikia žinoti šiek tiek apie senovės graikų kultūrą ir, 
pavyzdžiui, tai, kad būti išmintingam reiškia žino-
ti, ką tau pažadėjo dievai, likimas ar kas nors pana-
šaus. Žodžiu, jei nesužinai, koks tavo kelias, pra-
žūsi, – galima prieiti net ir prie tokio visiems gerai 
žinomo pasakymo. Bet čia yra klasikinis kūrinys, 
kai viskas tam tikrų taisyklių kontekste yra aišku, o 
jų laikymasis garantuoja laimingą pabaigą.

O ką galvoti moderniam žmogui, ypač jaunam, 
kuriam išmintis yra tik suaugusiųjų dorybė, nes ji 
sendina? Pasaulis, kuriame taisyklių laikymasis ne-
būtinai garantuoja vietą danguje, yra mums įaugęs 
į odą, o tai reiškia, kad dažnai kyla pagunda jų ne-
silaikyti. Kaip mums žinoti, kas šitoje kalboje yra 
negera arba kodėl Eurilochas klysta, jeigu mes išsi-
keliame sąlygą nepaisyti Homero moralistinio sub-
jektyvumo, nepaisant to, kad dažnai kalbėdamas 
kitų veikėjų lūpomis, jis apsimeta toks nesąs?

Kai pirmą kartą skaičiau šią vietą, niekaip nega-
lėjau suprasti, kodėl tas Eurilochas mane nervina. 
Jis dėl kažko mane erzina, ir tam turi būti priežastis. 
Aišku, čia kaltas Homeras, kuris irgi jo nemėgsta, 
Odisėjo žodžiais sakydamas: „Eurilochas <…> su-

gundė vyrus į pikta“ (XII, 339). Tačiau tekstas visa-
da įdomus tuo, kad pranoksta autoriaus lūkesčius ir 
intencijas. Tekstas – juo jis ilgiau gyvuoja – darosi 
vis  autonomiškesnis, pats save ryja ir gimdo. Dėl 
to kalti ir vertimai, ir skirtingos kultūros, kuriose jis 
yra nagrinėjamas. Man šovė į galvą mintis, kad gal-
būt Eurilochui lemta pražūti todėl, kad Eurilochas 
yra lochas; nors aš niekada nesutikčiau, kad, pavyz-
džiui, kitas graikas, – šįkart tikras, – vardu Archi-
lochas, buvo irgi lochas. Tegu veda mane sušaudyti 
už tokias mintis, bet aš negaliu paneigti, kad Euri-
lochas lietuvių skaitytojų akyse, ypač jaunesniųjų, 
užaugusių kieme tarp rusiškų keiksmažodžių, pats 
sau gali susikurti blogą įvaizdį tiesiog būdamas 
toks, koks yra. Tai nėra kabinėjimasis prie vardų, 
tyčiojimasis iš Odisėjos ar juolab šaipymasis iš grai-
kiškų vardų (mėgstu Homerą, o vardą Archilochas 
aš pats naudoju viename savo account’e): tai yra 
efektas, kurį tam tikra kūrinio detalė sukelia tam 
tikros epochos – tam tikros kultūros – tam tikram 
žmonių skaičiui. Partikuliaristinė analizė, kai atsi-
tiktinė ir pašalinė mintis padeda perprasti kūrinį, 
yra viena iš Modernizmo pasekmių. Froidui atsitik-
tinis galvojimas apie seksą irgi padėjo perprasti dau-
gelį kūrinių – jis Stefano Zweigo novelę 24 valandos 
iš moters gyvenimo suvokia ne taip, kaip dažniausiai 
esame linkę suvokti mes, o ir pats Zweigas ne juo-
kais suirzo pastebėjęs, kad nenorėdamas parašė len-
gvai Froido paikoms teorijoms pritaikomą kūrinį.

 Mano pavyzdys – suprantu – yra gal ir per 
tiesmukiškas, bet jo autentiškumo niekas negali 
užginčyti. Aš iš žodžio lochas tikrai nekursiu teori-
jos, bet nežinau, ar to nepadaryčiau su kitu žodžiu. 
Bijau, kad man gali būti prikaišiojama išsilavini-
mo ir kultūringumo stoka, jeigu man, perskaičius 
šį vardą, kyla tokių minčių. Todėl reikėtų pabrėžti 
tris dalykus:

a) Eurilochas yra lochas ne todėl, kad jo toks 
vardas. Pirmąkart skaitydamas šito lochiškumo nė 
nepastebėjau, o tik empatiškai susiliedamas su vei-
kėjais pajutau jam antipatiją. Šią antipatiją sukuria 
pasakotojas, manipuliuojantis skaitytojais ir pasi-
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kliaudamas jų moraline „uosle“. Mano rašinio tiks-
las buvo parodyti, ką galima daryti su tekstu žiū-
rint į jį pro „klasikinius“ akinius, t. y. pasikliaujant 
antropologija, žiniomis ir faktais, bandant priimti 
kūrinį tokį, koks jis yra, ir – kitu atveju – žvelgiant 
į jį pro spalvotus 3D naujoviškus akinius, t. y. pasi-
kliaujant atsitiktinumu, fragmentiškumu, bandant 
priimti kūrinį toks, koks jis niekada nebuvo. Taigi, 
Eurilochas yra lochas tik todėl, kad bandymas su-
prasti, kaip kūrinys dar kitaip mane nuteikia prieš 
jį, aš atkreipiau dėmesį į jo niekuo neišsiskiriantį 
vardą (kiti graikiški vardai: Eurimachas, Euripidas, 
Antilochas (!), Archilochas etc.), taip paversdamas 
jį keistu. Toks mąstymas neturi jokio logiško ar lin-
gvistinio pagrindo: Eurilochas gali būti lochas, bet 
Archilochas man nėra lochas. Tai – siurrealizmas. 

b) Šitam pavyzdžiui aš neteikiu daug reikšmės. 
Mane jaudina tik represuota skaitytojo intuicija. 
Jeigu tektų rašyti šio XII giesmės fragmento ana-
lizę, tokiu pavyzdžiu tikrai nesinaudočiau. Tai ne-
būtų „brandus“ argumentas. Jis būtų juokingas. 
Tačiau kai skaitome savo malonumui, galime sau 
leisti būti nebrandiems ir pažaisti. Tai daro ir patys 
rimčiausi akademikai (arba mokytojai), o geriausi 
jų anekdotai ar pokštai būna tikriausi represuotos 
intuicijos kūriniai. Mano esė taip pat gali pasigirti 
tokia kilme. Vėlgi, tai nėra džiaugsmingas šaipyma-

sis iš kūrinio – kartais tas vėjavaikiškumas prigaudo 
į tinklą daug liūdnų drugelių – minčių, kurioms 
nėra jokio pagrindo, o šitaip graudina sielą.

c) Aš norėjau parodyti tik dar vieną būdą, ką 
galima daryti su tekstu. Atsakymas: žiūrėti rimtai 
į tai, kas atsitiktina, trumpalaikiška, autentiška. Aš 
turėjau vieną nuostabią lietuvių kalbos mokytoją, 
kuri tokius mūsų bajerius, jeigu jiems tekdavo kar-
tais rašiniuose iškilti prieš išdegusių smegenų valią, 
geranoriškai išvadindavo minties srautais. Ir išties: 
Eurilochas lochas skamba kaip sąmonės srautas, 
atėjęs iš tų laikų, kai buvome vaikai ir skardžiais 
kalambūrais pravardžiuodavome vieni kitus.

Pabaigai dar viena istorija. Kartą į lietuvių kal-
bos pamoką reikėjo atsinešti parašius keletą pa-
straipų tam tikra tema. Galbūt mums reikėjo ten 
įmaišyti tam tikrų gramatinių elementų, o gal tik 
šiaip – rankai pasitreniruoti, nepamenu. Mano 
klasės draugas Arnas Aleksandravičius, sukūrė is-
toriją, kurioje figūravo toks Palergonijus su Amfi-
brachijumi. Visiems trūkinėjo lūpos nuo šypsenos 
išgirdus tuos vardus. Niekas nepamena, apie ką ta 
istorija. Bet Palergonijus ir Amfibrachijus – tai kla-
sika. Partikuliaristinė, tam tikra – bet – klasika. 

Jie turi galimybę tapti kietesniais už Kukutį ir 
K. B., o jei sėkmė nepavydės – už Rozenkrancą ir 
Gildensterną irgi.
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Esu Oskaras, banko tarnautojas. Užėjau į Skal-
viją išgerti šokolado, garbaus amžiaus ponia, ani-
macininkė, pasiūlė man pakvietimą į Kongresų 
rūmus, kur vyko Sidabrinės gervės apdovanojimai.

Aš nesuprantu nei Heideggerio, nei modernis-
tų, rašančių apie jį. Apie kiną visai neišmanau, bet 
pažįstu vieną kitą iš kinematografo, vieną kitą me-
nininką, pavyzdžiui, A. Maceiną, režisierių.

– Dokumentika, – pasakė A. Maceina, kai 
miela ponia paliko mane tarp Sidabrinės gervės 
renginio svečių (alpau nuo geriausių kvepalų ir 
juodų smokingų), – labai svarbus žanras. Henri-
kas Šablevičius statė filmą apie Stasį Brundzą, ku-
ris augo inteligentų šeimoje, kai šeimos kvartetas 
griežė Mozartą, visi grojo, ir Stasys grojo smuiku. 
H. Šablevičius parodė, kaip kalnuose po dulkių 
šleifu lekia Stasio Brundzos ekipažas, ir jis – mu-
zikoje mėgėjas, o automobilizme – profesionalas. 
Toks skirtumas tarp vairuotojo mėgėjo ir lenktynių 
meistro. Dokumentikos prizą laimės Manto Kve-
daravičiaus juosta Barzakh (taip ir įvyko).

– O prizą už režisūrą laimės Kristijonas Vil-
džiūnas, tai sakau aš, Oskaras, juk čia tik bandy-
mas kopijuoti Oskarų ceremoniją, aš, Oskaras, 
galiu spėti geriausiai, – pasakiau ir atsisėdau šalia 
ponios animacininkės. 

– Kristijonas Vildžiūnas pristatė Kai apkabinsiu 
tave, ir tai geriausias pilnametražis filmas, – pasakė 
į tribūną užlipęs Arūnas Gelūnas, mūsų kultūros 
ministras. – Aš augau Kaune, Žaliakalnyje, Pasa-
kos kino teatro kieme, įlįsdavau nemokamai į bet 
kurį filmą. Bet dabar aš toli nuo kino; aliumininis 
žvirblis atitektų kino paramai Lietuvoje. Man labai 
gaila, bet dėl paramos prastai. 2011 metų Sidabri-

Vytenis Rožukas

Sidabrinės gervės
(Kai apkabinsiu tave)

nė gervė atiteko Kai apkabinsiu tave. Kinas geriau-
siai atspindi gyvenimą Lietuvoje, ir svarbiausi kino 
įvykiai laukia ateityje.

Ekrane Marlonas Brando ir Kauno bigbendas 
groja filmo Krikštatėvis muziką. Shonas Penas – 
motina airė, o tėvas – išeivis iš Lietuvos. Ekrane 
Charlesas Bronsonas, amerikietiškas Alainas Delo-
nas, irgi lietuvis.

Ekrane vienas kitą keičia lietuviško kraujo kini-
ninkai. Ar galėtumėm prieš ketvirtį amžiaus spėti, 
kad bus lietuviškos Sidabrinės gervės, kad mūsų fil-
mai keliaus į Kanus ir į Veneciją?

Ekrane Rokis, Seksas ir miestas, Paskutinis samu-
rajus, Nuodėmės užkalbėjimas...

Lenkų žvaigždė Krzysżtofas Zanussis apdovanoja 
Kristijoną Vildžiūną ir jo filmą Kai apkabinsiu tave.

– Prieš metus važiavau į Lenkiją, užėjau į jo ofi-
są Varšuvoje, ir Zanussis pasakė, kad jam patinka 
mano filmas. Ir štai jis vėl sveikina mane, – kalbėjo 
Kristijonas Vildžiūnas. – Man baisu, negi tai nu-
tiko man? Aš kaip gangsteris, susimetęs daiktus ir 
dingęs giliai giliai į Europą... O, broli, – dar pasakė 
K. Vildžiūnas, muzikaliai judindamas klubus, va-
kare, po oficialios dalies, kai aš priėjau prie jo ir 
Romo Lileikio, – pastaruoju metu nenupjoviau nė 
vienos galvos, bet stinga mažų vienišų litukų, nors 
gyvenimas vertas žodžio „gyventi“.

Bet grįžkime į salę, kur tikrai ne prasčiau nei 
Oskaruose padainavo Erica Jennings, daili, su pui-
kia suknele. Ar yra noras įjoti ant scenos ant Eltono 
Johno nugaros? Ar jos (E. Jennings) akys – augalai, 
kupini džiaugsmo ir nustebimo? Jos kūnas – akva-
riumas, o gerbėjų žvilgsniai – piranijos. Kauno big-
bendas. Profesionalai.
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Aš, Oskaras, spėsiu, kas bus geriausias aktorius: 
Andrius Bialobžeskis, irgi iš Kai apkabinsiu tave! Po 
apdovanojimo priėjau prie V. Tomkaus ir A. Bia-
lobžeskio.

– Lukiškės? Pravieniškės? Ne. Grynakraujis 
žydas? Ne. Tai Tado Blindos noras tapti žydinčia 
vyšnia. Štai kas, – pasakė V. Tomkus.

– Greitakalbe pavarysiu: aš, Oskaras, prie stripo 
stulpo tik aš, Oskaras, nuodėmių pilna musė, – pa-
sakiau, – banko tarnautojas, čia patekęs netikėtai, 
su aptrintu megztuku, pabėgęs nuo tamsaus kaip 
čigono skrybėlė banko biznio, su sąžine, juoda kaip 
Otelo kaminkrėtys. Su palinkėjimu geriausiam te-
levizijos fi lmui – Sauliaus Vosyliaus serialui Gimi-
nės. Po 20 metų. Su palinkėjimu Auksinei gervei už 
nuopelnus nacionaliniam kinui (gavo R. Adomai-
tis), palinkėsiu Vytautui Tomkui to paties: kad tai 
būtų ruletės rutuliuko taukštelėjimas, rutuliuko, 
užšokusio ant laimingo skaičiaus. Kitais metais bus 
Tadas Blinda.

Štai aš apačioje prie šnapso ir šampano; šalia 
manęs Kipras Mašanauskas su ilgais ilgais plau-
kais – tartum citata Vudstokui paminėti. Mačiau, 
kaip jis čiupo iš Gintaro Rinkevičiaus rankos statu-
lėlę, čiupo kaip lydeka aukšlę.

– Degtinės? – paklausė Kipras. – Mėgstu ją 
gryną, jeigu apskritai mėgstu.

– Aš tik kaip lašus, – pasakiau darydamas drin-
ką Nr. 4, – norėčiau susirasti draugę ir užlipti į vir-
šų, į kabinetą su patogia sofute.

– Priminkit, – pasakė Kipras Mašanauskas, – 
kas gavo statulėlę už geriausius epizodinius vaid-
menis?

– Giedrius Arbačiauskas ir Margarita Broich, 
vaidinę fi lme Kai apkabinsiu tave. Tas pats K. Vil-
džiūnas gavo už scenarijų geriausią, tiek nekuklus, 
kiek maža yra mašaliuko akis, mašaliuko, tupinčio 
ant prakaituoto ristūno – Kai apkabinsiu tave.

– Prašome neišsiskirstyti, – paprašė Sidabrinės 
gervės ceremonijos vedėjas Marijonas Mikutavi-
čius, kai alkana ir ištroškusi publika leidosi žemyn 
prie šampano ir šnapso.

Ketvirtą nominaciją pristatė krepšininkas Mar-
tynas Pocius:

– Esu naujokas šioje srityje, nes sportas atima 
visą laiką. Bet aš pasitaisysiu. 

Tai mintis po plaukų šaknelių gripo.
Apačioje, prie šampano, sutikau D. Teišerskytę.
– Nėra švaresnės formos kaip kregždė ir vaisius, – 

pasakė Dalia Teišerskytė. Jos akys žybčiojo nepraleis-
damos nė vieno padoraus vyro su smokingu.

Aš, Oskaras, jaučiausi kaip žuvis vandenyje. Suk-
nelės, vienos už kitą įspūdingesnės, su vis didesne 
iškirpte ir po ja pūpsančiais šaunumo įrodymais, – 
trečio dydžio, jeigu leisite būti nuoširdžiam.

I. Keidošiūtė stovėjo pagrindinės grupės būre-
lyje, ketindama spurtuoti ir laimėti prestižines Vil-
niaus ir Kauno aukštuomenės lenktynes, o kol kas 
būdavo šalia Romo Lileikio, Užupio prezidento, 
bandydama įkąsti sau į smakrą, nes buvo jaunesnių 
ir gražesnių.

Gyčio Ivanausko šokio teatro su Alfredu Ba-
bilium trupė vaišinosi šampanu ir šokoladu, o rė-
mėjai iš viršaus stebėjo savo surengtą šventę. Visa 
publika vieningai save priskyrė prie aukštuomenės 
ir drąsiai varžėsi dėl dėmesio už puikų skonį, už 
superparfi umo kvapą ir superdeimantus, kuriems 
neabejingos „из грязи в князи“ („iš purvo į kuni-
gaikščius“) provincialės, kaimietės ir prasčiokės.

Kristijonas Vildžiūnas. Mindaugo Vaičiulio nuotrauka
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Gal „būti ar nebūti“ nėra labai svarbus klausi-
mas, svarbesnis: „Ar mes iš tiesų esame?“ Tokia de-
kartiškumu dvelkianti žmogaus būties versija – su 
egzistencializmo, fantastikos, kvantinio misticizmo 
bei stygų teorijos prieskoniu ir daugybe vintažinės 
romantikos – pateikiama fi lme Ponas Niekas.

Režisierius ir scenarijaus autorius Jaco Van 
Dormaelis stengėsi sukurti netradicinio naratyvo 
fi lmą. Tai jam pavyko – Pone Nieke nėra aiškios 
ribos tarp sapno ir realybės, nepamirštama ir persi-
kelti į kosmosą bei anapusybę. Išsižadama tiesinio 
laiko judėjimo, šokinėjama iš vienos pagrindinio 
veikėjo Nemo Nieko (akt. Jared Leto) gyvenimo 
dimensijos į kitą. Visų dimensijų išeities taškas yra 
devynmečio Nemo, stovinčio perone, pasirinki-
mas, su kuriuo iš tėvų likti jiems skiriantis. Ber-
niukas gali matyti ateitį – jo mintyse akimirksniu 
prabėga galimų gyvenimų, pasirinkus vieną iš tėvų, 
vaizdai: „Net ir dabar, kai žino, kas nutiks, jis nega-
li pasirinkti.“ Mes tampame šių vaizdų stebėtojais.

Tačiau šiame fi lme viskas nėra taip paprasta – 
yra daugybė įmanomų ir logiškai pagrindžiamų 
siužeto interpretacijos galimybių. Sakykim, pati 
paprasčiausia – tai 118 metų Alzheimerio liga ser-
gančio Nemo haliucinacinė kontempliacija apie 
tai, koks galėtų būti buvęs jo gyvenimas tuomet, 
perone, pasirinkus vieną ar kitą kelią. Arba dekar-
tiškoji interpretacija su kvantinio misticizmo ele-
mentais: „Kaip tu gali būti toks tikras, kad egzis-
tuoji? Tavęs nėra. Kaip ir manęs. Mes gyvename tik 
devynmečio, susidūrusio su neįmanomu pasirinki-
mu, vaizduotėje.“ Taigi, kiekvienas net nepadary-
tas, bet galimas, pasirinkimas sukuria naują visatą 

Jorė Janavičiūtė

Nieko odisėja



Kinas

47

ir galbūt viskas vyksta tik galimame pasaulyje. O 
žmogui mirus laikas pradeda eiti atgal. Kad ir koks 
chaotiškas atrodytų fi lmo siužetas, jis palengva at-
siskleidžia.

Visos dimensijos kinematografi škai susijusios. 
Dažnai iš vienos į kitą pereinama per daiktus – 
nuotrauką, atviruką, televizorių, traukinį... Kartais 
per bučinį ar kontrasto principą, kartais per mie-
gą. Dažnas perėjimas iš vienos realybės į kitą per 
vandenį – erdvę, kuri fi lme simbolizuoja tai, kad 
žmogus ne visada valdo situaciją, kad jo pasirin-
kimas kartais nieko nebelemia. Tačiau suklystume 
šias jungtis vadindami poetinėmis, mat jos daugiau 
techninės.

Pono Nieko odisėjoje gausybė aliuzijų į kitus 
fi lmus. Jei fi lmai 2001: Kosminė odisėja, Jausmų ga-
lia, Atsargiai! Durys užsidaro ir Keista Bendžamino 
Batono istorija kaip nors kinematografi škai susipo-
ruotų, tikriausiai gimtų toks hibridas kaip Ponas 
Niekas. O savo vizualumu fi lmas primena Ameliją 
iš Monmartro, nors galima įžvelgti ir hičkokiškos 
estetikos apraiškų.

Šioje romantinėje/fantastinėje mišrainėje gali-
ma rasti ir socialinės kritikos, pavyzdžiui, epizode, 
kai miniai leidžiama nubalsuoti, ar Nemo, paskuti-
nis mirtingasis, turėtų mirti, ar būti telemirizuotas 
ir tapti nemirtingas. Taip pat fi lmas pateikia įdomų 
déjà vu apibrėžimą: kartais mes prigriebiame save 
išgyvenančius tai, ką išgyvena mūsų alter ego kitoje 
dimensijoje. Įdomu, tačiau kiek tai tikra?

Tenka pripažinti, ši pasaka įtraukia, sukuria 
malonų ir saldų reginį. Tačiau fi lmo turinys, at-
metus iki banalybės nusaldintas gyvenimo tiesas 
apie meilę, pasirinkimą ar Drugio efektą, yra tuš-
čias. Turinio vietą užima stilius ir neva novatoriška, 
sudėtinga forma, kurią mes linkę labiau apmąstyti 
nei turinį. Mūsų pasirinkimas – ar vertinsime už-
liūliuojančią kūrinio formą, ar turinį.
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„Kas čia bus – manifestas, revoliucija?” – min-
tys pamačius nedidelį kvietimą į „jaunųjų rašytojų 
sambūrio susirinkimą” svetainėje bernardinai.lt. 
Tačiau šios mintys gerokai paskubėjo –  tai visiškai 
taikus bruzdesys, kurio pagrindinis tikslas yra bur-
tis, lavintis ir padėti jauniesiems kūrėjams prigyti 
kultūros erdvėje.

Pagrindiniai susirinkimo iniciatoriai Saulius 
Vasiliauskas ir Tomas Taškauskas teigia, jog tai 
būtų terpė, kurioje kiekvienas galėtų tobulėti kū-
rybiškai, augti, mokytis iš kitų. Pasak jų, kultūros 
erdvėje šiandien trūksta grįžtamojo ryšio, publika-
cija dažnai susilaukia vos kelių komentarų, kuriuo-
se (dažniausiai) nėra nieko, ką galėtume vadinti 
protinga kritika. Be to, trūksta jaunųjų kūrėjų so-
cializacijos, ji vyksta tik atskirose grupelėse. Orga-
nizatorių manymu, jiems (mums) reikia vienytis, 
susipažinti, įvertinti savo jėgas – gal kuris supras, 

Jaunieji literatai bruzda

kad jo vieta ne literatūroje, o, sakykim, sporto sa-
lėje. Sambūris reikalingas ir tam, kad būtų galima 
dalyvauti įvairiuose projektuose, juos rengti, kartu 
keliauti, susipažinti su kitų šalių jaunaisiais litera-
tais. Idėjos autoriai remiasi tokių sambūrių, kaip 
tarpukariu egzistavusios Šatrijos draugijos ar nuo 
2009-ųjų gyvuojančios draugijos Literatų arka, pa-
tirtimi.

Būtų buvę keista, jei per susirinkimą nebūtų 
kilusi diskusija dėl pamatinių jaunystės ir rašytojys-
tės sąvokų. Dėl jaunystės nuspręsta nelaužyti Ra-
šytojų sąjungoje priimtų įstatų ir jaunuoju laikyti 
kūrėją iki 35 metų amžiaus. O dėl rašytojystės, po 
poeto Aivaro Veiknio pastabų, nuspręsta likti ku-
kliems ir sambūrį įvardyti kaip „jaunųjų literatų“. 
Dėl galutinio pavadinimo taip ir nenutarta, šis 
klausimas, kaip ir visa sambūrio veikla, atidėta iki 
rugsėjo mėnesio.

Birželio 7 d. Rašytojų sąjungos patalpose su-
sirinko daugiau nei dvi dešimtys jaunųjų kūrėjų, 
tačiau organizatoriai apgailestauja, kad nesusidarė 
toks branduolys, kokio jie tikėjosi, o ir diskusijoje 
dalyvaujančių žmonių buvo ne tiek jau daug. Jau-
nesni galbūt  neišdrįso, manė turį per mažai pa-
tirties ar tiesiog nenorėjo ginčytis. Tačiau susirin-
kimo iniciatoriai džiaugėsi, jog pavyko išgryninti 
koncepciją, priimti tam tikrus draugijos kriterijus.

Norėdami sužinoti daugiau apie šią iniciaty-
vą, brūkštelkite laiškelį Sauliui Vasiliauskui arba 
Tomui Taškauskui facebooke; pokalbis su jais bir-
želio 10 d. radijo stoties Klasika laidoje Ryto allegro 
prieinamas www.lrt.lt archyve.

Parengė Jorė Janavičiūtė

Jaunieji poetai Aivaras Veiknys, Ernestas Noreika ir Mantas 
Balakauskas per Poezijos pavasarį Naujosios Romuvos renginyje 
Salovartėje. Giedrės Putnikaitės nuotrauka
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