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Užaugau Žemuosiuose Šančiuose prie pat 
Nemuno. Baigiau Šančių vidurinę mokyklą, kuri 
mane siaubingai slėgė ir nepatiko. Baigusi ją, išvy
kau į Angliją bandyti surasti save, tačiau ten nepri
tapau, neilgai pabuvusi, grįžau atgal į Lietuvą.

Visą gyvenimą lig šiol ieškau savęs, būdų save 
nuraminti, būdų susitaikyti su gyvenime patirtais 
sunkumais, gyvenimo absurdiškumu ir beprasmy
be. Bendros vidinės ramybės ir savęs įprasminimo 
paieškos mane lydėjo nuo mažumės. 

Po mokyklos bandžiau daug įvairių darbų, pro
fesijų, galiausiai baigiau socialinius mokslus Kauno 
kolegijoje, nors menas visuomet traukė. Piešiau ir 
rašiau nuo mažumės. 

Po studijų ir dar kelių nesėkmingų savęs ieš
kojimų, visai atsitiktinai aplankiau vieną tapybos 
studiją. Susipažinau su Antanu Obcarsku ir jo 
Antaninių obuolių tapytojų kompanija. Pradėjus 
mokytis tapyti pas Antaną, nusprendžiau, kad 
dar nevėlu sukti kūrybos keliu. Įstojau mokytis 
juvelyrikos amato į Kauno taikomosios dailės 
mokyklą.

Dveji studijų metai ten buvo vienas maloniau
sių etapų gyvenime. Kurti papuošalus labai patiko.

Po studijų persikrausčiau į Vilnių, čia bandžiau 
įsitvirtinti juvelyrikos pasaulyje.

Tačiau po kelių nesėkmingų bandymų ir prasi
dėjusios pandemijos apleidau šią sritį. Tapti juvely
ru, turbūt kaip ir bet kitos srities kūrėju Lietuvoje, 
labai sudėtinga. Manau, kaip visada, man pritrūko 
ryžto, užsispyrimo. Jautri prigimtis vis pakiša koją, 
tačiau turbūt būtent iš jos kyla vidinė kūrybinė 
ugnis.

Augustė Rugpjūtė Daškevičiūtė

Tapybos ir poezijos pasaulis

Labiausiai kūrybai mane įkvepia jausmai, gy
venimo kasdienybė ir muzika. Poezijai labiausiai 
įkvėpė Bobo Dylano kūryba.

Niekada labai daug nesidomėjau tapyba ar po
ezija. Tačiau, pradėjus tapyti, pasidarė įdomu pa
matyti, kaip tapybos pasaulį mato kiti žmonės.

Žaviuosi Salvadoru Dali, Vincentu Van Gog
hu, Davidu Hockney, Edvardu Munchu, Egonu 
Schiele, Rene Magritte’u, Helen Frankenthaler.

Ir, žinoma, esu labai dėkinga Antanui Obcars
kui už pamokas, paskatinimus, įkvepiančius žo
džius ir nuolatinį palaikymą tikėti tuo, ką darau. 
Antanas padėjo atrasti ir suprasti man savo tapybos 
„kampą“, išmokė geriau matyti ir suprasti spalvų 
pasaulį ir nebijoti drobės.

Mano tapyboje dominuoja ryškios spalvos, 
drąsūs, nesuvaržyti potėpiai. Tapyba man – tai 
savo vidinio pasaulio iškėlimas į išorę. Todėl man 
geriausia kurti, kai viduje vyksta audra ir viskas tie
siog kunkuliuoja. 

Tapyti smagiausia pleneruose, kai gali iki galvos 
pasinerti ir darai tai dieną iš dienos, kokią savaitę. 
Tada lengva išeiti į tą kitą – tapybos – pasaulį. Na, o 
kai nevyksta plenerai vykstu į mūsų bendrą Antaninių 
obuolių studiją ir bandau pagauti įkvėpimo bangą. 

Geriausia man rašyti, kai jau jaučiu, kad tai 
manyje tupi, per prievartą bandyti iš savęs ištraukti 
kažką įdomaus pavyksta labai retai.

Tapyba ir poezija man visiškai atskiri pasauliai. 
Poezija labiau tarnauja kaip terapinė priemonė 
susidėlioti savo jausmus ir mintis į vietas, o štai 
tapyboje leidžiu sau išjausti ir paleisti, vadovauti 
chaosui, panyru į savotišką transą.
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Kūneliai

***

Kur mano gėlės?
Stotelėje lyja blakstienom.
Aš neimsiu tavo rankos
Bet imsiu vienintelę tavo koją.

Aš nežinau, ar tavo akyse kryžiukai,
Ar mėlynos sagutės.
Ar tavo skruostas
Pagalvės ornamentų išbučiuotas,
Aš nežinau.
Tačiau kažkas kažkur už nugaros 
Man sakė
 Labas
O aš neatsisukau.

Mėlynas

Tavo liemuo taip ištįso
Kad gali mane pasiekt kad ir kur būčiau.
Štai aš čia kažkur
Rašau tau laišką 
Kaip nieko nenoriu
Ir nieko negaliu
Kokios mano akys pilnos sūraus vandens
Ir pėdas maudžia.

Tu išdygsti ir pabučiuoji
Ir įžnybi į pėdą.
Tada dingsti
Už mėlyno krūmo
Liemenį sukiodama.

Augustė Daškevičiūtė. Paplūdimys, 
2020. 50x40 cm
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Kaip norėčiau kad šitaip
Viskas pasibaigtų.
Kad sudžiūtų popierius rankose
Ir rankos sudžiūtų.

Kūnelis	Adelei

Ir šitaip mes tupime ąžuolyne
Šešėliu ąžuolai mus apgaubia.
Pagaliau gaivu mano drauge
Sakyk man
Ar mes vis dar draugaujame
Ar mes vis dar draugės
O gal jau tapom berniukais.

Šitam ąžuolyne kanda uodai.

Mes turim šitiek maišelių
O juose pilna batelių.
Mes šitaip pavargom
Mes taip ilgai tylime.
Ar mes vis dar draugės
Ar mes vis dar draugaujame
Mano gražuole
O gal mes jau tapom berniukais.
Ar pasakys man tavo
Nebylūs veideliai ką nors
Besislepiantys šaltam šešėlyje.
Išliks visada šitas vaizdas
Šitos baltos pėdkelnės
Truputį raudonos.
Visada Adele.

Augustė Daškevičiūtė. Pirmas, 2020. 80x60 cm
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***

Seneliui ant nugaros rudeniniai lapai krinta.
Ant jo nugaros buriasi
Sliekai
Visokie vabalai ir vabaliukai.
Mano krikšto tėtis
Krikštija kitą vaikelį.
Nuo to vaikelio kaktos
Juodais plaukeliais teka
Vanduo.
Lašeliai krinta man į akis 
Ir aš užsimerkiu viskam.

Aš guliu lovelėj.
Šilti patalėliai.
Mama vėl lašina į akis vaistus
Kad geriau matyčiau pasaulį.
Kad eidama per gatvę matyčiau mašinas.
Baltas raides ant žalios mokyklos lentos.
Suknistas kreidos dulkes.
Ir kaip tą kreidą valgo Martyna.

Kad matyčiau kaip nuo pulsuojančio momenėlio
Laša vanduo.
Kad galėčiau matyti kaip ant senelio kupros
Buriasi sliekai.
Dūzgia vabaliukai
Sparneliais plazda.
Ir kaip ant jų visų rudeniniai lapai krinta.

Rankos

Teka upė
Kartu su pasiklydusiais
Gulbės jaunikliais

Nesustabdomai iš naujo
Dygsta mergaitei
Ant kojų plaukai
Ir jas glostydamas kavalierius
Jaučia ežiuką.

Rankos mėlynos
Raudonos 
Baltos
Geltonos dar būna kartais

Viskas atsiveria tau prieš akis
Kai esi vienišas.

Žiogas

Pavasario vakarą
Kai į mane buvo sulindęs žiogas
Draugė buvo už penkių žingsnių 
ir tempė žiogą už kojos.
Sakiau
Ne
Taip aš nenoriu kad būtų
Pasiliksiu su žiogu.

Kitą kartą mes laistėm draugės gėles balkone
O jos mama mus įtartinai stebėjo.
Ji didžiakrūtė teta kurios aš bijau
Draugė irgi bijojo savo mamos
O maniškę mylėjo.

Kai liejom gėles
Vieną vazoną žiogo koja išvertė.
Tada ir nusprendėm kad reikia žiogo koją nukirpti.
Nukirpom tą koją didelėmis
Sidabrinėmis žirklėmis.
Užkasėm mokyklos kieme.

Ilgai kasėm
Pakaitomis
Kai draugė kasė 
aš ją stebėjau
Ir gėriau šokoladinį gėrimą iš termoso.
Garai kilo į tamsiai mėlyną pavasario dangų
Ir draugė sukūrė dainą apie žiogo koją
Jutau kaip viduj žiogas ploja.
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Tu gera ir gera
Kaip pasaka kurią 
Prieš miegą man sekdavo mama.
Bet kai ji skaitydavo raganos balsu
Aš sakydavau
MAMA NESKAITYK ŠITAIP

Tu gerà ir géra
Man
Kartais padarai arbatos
Kartais su pienu
Kartais duodi

Tu gera ir skani
Sakei man
Kad kai mirsi tave galėsiu suvalgyti.

Meilė

Parnešk man dovanų save.
Nenoriu pasiilgti
Galiu nepasiilgti
Galiu ilgėtis 
Galiu pabėgti
Galiu sugrįžti.

Verksnys

Tavo kasos kaip vėjo malūnai sukosi.
Kai skriejome per laukus.
Tu buvai laiminga ir nerūpestinga bučiuodama pienes.
Prilipo jų lapeliai prie tavo lūpų
Atrodė man, kad tavo burnoje šviečia saulė.
Ir aš norėjau ją išsiimti 
Įsidėti į marškinių kišenę šalia širdies.

Karolina tavo suknelė tokia mėlyna
Tokia kaip dangus šįryt.
Ir visada kai apie tave pagalvoju
Matau vien mėlyną mėlyną dangų.
Dar visuomet prisimenu tavo balsą
Tavo balsą kai bėgom kartu nuo griaustinio
Ir tu buvai didesnė už jį.
Gražesnė už žaibą.
O aš bėgau su tavim
Ir mano širdis spurdėjo.
Aš visas spurdėjau iš susižavėjimo
Karolina.

Kodėl tu prarijai saulę
Ir palikai mane šituose laukuose
Aplink skraidžiojant gandrams.
Kodėl tu kaip visi
Prižadi man kad rytoj būtinai susitiksime
Bet ir vėl neateini.
Man skaudžiau visus šimtą kartų
Kai tu mane palieki.

Tavo reikalai svarbiau už pažadą
Tavo kirpčiai
Kurie taip idealiai įrėminą tavo veidą.
Jie tau svarbiau už mane.

Visas dangus prisigėrė mano liūdesio.
Ir dabar prapliups 
Kris ant manęs dar kartą.
Taip pat skaudžiai kaip ir tada
Kai bėgom laukais griaudint perkūnui.
Bet tada man buvo gera
Nes aš bėgau su tavim
Karolina.
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Parduotuvė Vilniaus gyvenimo skoniai buvo 
įkurta senamiesčio pakraštyje ir gyvavo jau dau
giau neiš šimtą metų išlaikydama senuosius recep
tus ir kokybę. Jos vieta ir pavadinimas per tą laiką 
kiek keitėsi, bet prekės išliko tos pačios. Ji nebuvo 
pernelyg didelė – kaip tik tokia, kokia turėtų būti 
panašaus pobūdžio parduotuvė, tačiau jos stilius 
dvelkė prabanga. Jau seniai joje nesilankiau, nes 
sėslus gyvenimo būdas pastaraisiais metais nutrau
kė paauglystės tradicijas. Vis dėlto šiandien išaušo 
diena, reikalaujanti pokyčių.

Ūkanotą rytą pramerkiau akis ir pirmą kartą nė 
kiek netroškau lipti iš lovos. Darbai, kurie anksčiau 
džiugindavo, dabar atrodė beprasmiški, o tie, kurie 
būdavo sunkūs, kėlė dar didesnį liūdesį. Prisiminiau 
draugus ir artimuosius – visi jie atrodė nutolę, šalti 
ir nemylintys. Išsiropščiau iš lovos ir perėjau kam
barius – papilkėjusius ir svetimus. Apimta nevilties 
turėjau tik vieną pasirinkimą – apsiauti batus ir ke
liauti į vietą, kurios jau nebesitikėjau aplankyti.

Įžengus į senovinę, bet šviesią parduotuvės salę, 
padvelkė vanile ir medžiu. Atrodė, kad nuo to lai
ko, kai paskutinį kartą lankiausi, čia niekas nepasi
keitė, tik pardavėja buvo kita – jos ryškūs rožiniai 
plaukai kone švytėjo saulėje ir man teko prisidengti 
akis, kad galėčiau į ją pažvelgti.

– Laba diena, norėčiau, – užmečiau akį į kai
ną, – šimto gramų vilties.

Pardavėja nusišypsojo ir papurtė galvą:
– Atleiskite, bet viltį pardavinėjame ne gramais, 

o dėžutėmis. Viena dėžutė – trys šimtai gramų, – 
ji mostelėjo į porą oranžinių kartoninių dėžučių, 
perrištų kaspinais ir sudėtų viena ant kitos.

Atsidūsėjau, išsitraukiau piniginę ir patikrinau, 
bet ten gulėjo tik keli centai – jų sunkiai būtų už
tekę ir šimtui gramų. Atsisveikinau su pardavėja ir 
grįžau į gatvę tuščiomis rankomis, nieko daugiau 
nenorėdama, tik griūti į lovą ir pamiršti visą pasaulį.

Kitą dieną sunkiai galėjau imtis kokios veiklos. 
Viskas atrodė beprasmiška, kūną skaudėjo, kamavo 

Gaja Lapinskaitė

Vilniaus gyvenimo skoniai
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nepaaiškinamas nuovargis. Nežinodama, ką daryti, 
vėl patraukiau į parduotuvę. Tačiau šįkart, vos įžen
gusi pro duris, pastebėjau, kad lentynoje nematyti 
nė vienos oranžinės dėžutės. Pasiteiravau pardavė
jos, tačiau ši, su gailesčiu žvelgdama į mane, tik pa
purtė galvą ir patarė pamėginti kitą savaitę.

Apmaudžiai apžiūrėjau kitas prekes. Akys rai
bo nuo spalvų, kvapai priminė apie tuščią skrandį. 
Meilės buvo apsčiai ir su nuolaida. Susiraukiau.

– Ką gi, tada duokite man meilės.
– Kiek norėsite? – paklausė pardavėja krauda

ma į maišelį saldainius, įvyniotus į raudonus žvil
gančius popierėlius.

– Daug, – sumurmėjau nugurkdama seilę. – 
Žinot, įdėkit pusę kilogramo!

Pardavėja nesistebėdama padarė, kaip prašoma.
Gniauždama rankose maišelį, patraukiau į Ber

nardinų sodą, nes grįžti į tamsų butą dabar mažiau
siai traukė. Pasisveikindama sušnarėjo gaivi medžių 
lapija. Pora mamų su vėžimėliais susidomėjusios 
nužvelgė mane. Susiradusi suolelį, puoliau lukš
tenti saldainius ir grūsti į burną. Prakandusi kartų 
šokoladą, pajusdavau romo ir vyšnių skonį, kartais 
akimirkai užsimerkdavau iš trumpo malonumo.

Apsalusi dorojau saldainius, tik staiga iš šono pa
sigirdo juokas. Nustebusi apsidairiau. Kitame suolo 
gale sėdėjo vaikinukas, kurio anksčiau nebuvau pa
stebėjusi. Susitaršę plaukai, tiriamai žvelgiančios akys.

– Gal nosinę? – paslaugiai pasiūlė. Supratau, kad, 
matyt, nekaip atrodau. Dėkinga paėmiau ir suskatau 
įnirtingai valyti šokoladą nuo lūpų ir smakro.

Man ant kelių nukrito antra nosinaitė.
– Ateičiai, – tarstelėjo suolo kaimynas nueida

mas tolyn į parką. Ant popierinės nosinaitės buvo 
užrašytas vardas Vakaris ir telefono numeris.

Kitą savaitę, antradienį, vedina tos pačios slo
gios nuotaikos, trečią kartą grįžau į Vilniaus gyveni
mo skonius. Lentynoje laukė net keturios oranžinės 
dėžutės. Jas pamačius, suspurdėjo širdis. Buvau be
einanti prie kasos, tik parduotuvėn įlėkė pusamžis 
vyriškis. Akimirką stabtelėjo mėgindamas atgauti 
kvapą, rankove braukdamas nuo plikės prakaitą. 
Tada, aplenkęs mane, nuskubėjo prie prekystalio.

– Kiek turit vilties? Visas paimsiu!

Jam išbėgus su mano pirkiniu, pardavėja tik 
liūdnai šyptelėjo.

– Kitą kartą, brangioji.
Pasaulis iš manęs šaiposi. Išpuoliau iš parduo

tuvės pasižadėdama kaip gyva nebekelti ten kojos 
ir nuskuodžiau per senamiestį klupčiodama ant 
grindinio. Buvau susitarusi su Vakariu susitikti ant 
Trijų kryžių kalno, taigi leidausi tenai, nors ir ne
norėjau, kad vėl pamatytų mane prislėgtą.

Paknopstomis pasiekiau viršūnę – nesitikėjau, 
kad jis, atėjęs anksčiau, jau manęs lauks. Prisėdau 
šalimais ant žolės ir pamėginau nusišypsoti – juk 
jis nekaltas dėl mano nesėkmių. Vis dėlto apmau
das kaip akmuo slėgė krūtinę. Sėdėjom tylomis. Po 
kojomis tyvuliavo miestas. Raudoni saulėlydžio at
švaitai dažė padangę. Vakaris krūptelėjo, tarsi kaž
ką prisiminęs, bet tuoj pat atsainiai numojo ranka. 

– Turiu tau dovaną. Tik nežinau ar patiks, dar 
per mažai tave pažįstu.

– Nagi, parodyk, – paraginau.
Jis pasilenkė ir iš krepšio ištraukė... skaisčiai 

oranžinę dėžutę.
Pravirkau ir puoliau Vakariui į glėbį.
– Atleisk, kad verkiu, – sumurmėjau. – Negaliu 

paaiškinti...
Jis ir neklausė. Tik laikė apkabinęs, kol išsiver

kiau, o paskui padavė pakelį nosinių.
Prasėdėjome kalbėdamiesi visą naktį. Miesto 

žiburiai ir žvaigždės pritariamai klausėsi mūsų pa
vargusių balsų, švelnus vėjas taršė plaukus. Paryčiais 
Vakaris pasakė norįs miego ir atsistojęs išėjo, o aš dar 
pasilikau, nebebijodama viena sutikti naujos dienos.

Vos jam nuėjus, pasidėjau dėžutę ant kelių 
ir atrišau kaspiną, lengvą kaip pūkas. Nukėliau 
dangtį. Viduje ant ryžių popieriaus gulėjo rausvi 
želė saldainiai, panašūs į lukumą, turkišką gardė
sį. Atsargiai paėmiau vieną, vėjas pūstelėjo nuo jo 
cukraus pudros dulksną ir įsukęs į gūsį nuskriejo 
aplankyti miegančių gatvių apačioje. Įsidėjau sal
dainį į burną ir užsimerkiau – jis kone ištirpo ant 
liežuvio, sukandau traškų riešutą. Gyvenimas tapo 
baltas, tarsi miltais užberta duona ar sniegu nuklo
tas kelias. Kai atsimerkiau, horizonte, nustelbdama 
virš miesto pakibusius sapnus, brėško aušra.
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Aukcionas	

Temo. Mano viduj bastėsi kažkokie laikrodžiai. 
Tylumoj praskrido širšė, tarsi ieškanti vidinio že
mėlapio ar klaidinama atodūsių navigacijos. Jau 
buvo gegužė, bet manyje dar sirpo kovas. Kažkur 
vis dar bolavo užšalusios akimirkos. 

Susitikau su draugais. Nesišypsojom. Vėl buvo 
sutrūkę lūpų kampučių kabeliai. Kalbėjom. Apie 
mokslą, darbą. It stotelėj susitikę kaimynai. Papos
tringavom apie benzino kainas kaip profesoriai, 
susitikę konferencijoj ekologijos tema. Pradėjom 
šnekėt apie lietų. Su draugais. Apie orą. Dar apta
rėm straipsnį, kurio buvom neskaitę. 

Mums laukiant kavos išsinešti, draugas pa
klausė, kaip jaučiuos. Susimąsčiau. Jaučiaus taip, 
lyg mano viduj kažkas būtų surengęs aukcioną ir 
stengtųsi mane išparduot, bet visi pirkėjai būtų 
bankrutavę. Neatsakiau nieko. Matyt, abu supra
tom vienas kitą. 

Gurkšnojom kavą. Jau buvo nužydėjusios 
sakuros. Tylomis turseno vėjas kedendamas sodų 
beretes. 

Kalbėjom apie kavą. Cukrų. Eismą. Pokalbis 
buvo tarsi gyvas, bet viduj šlitinėjom po savo iš
tuštėjusį miestą. 

Dabar širšės bidzena pro langus. Kažkur ošia 
tylos gainiojama pakrantė, sirpsta raugerškiai ir 
mano atodūsiai. Prietemos aromatas. Į tuščią puo
delį suverčiu cukrų. Tik saldumo nejaučiu. Min
tyse nuaidi užšifruotas balsas: kas pasiūlys daugiau? 
Nagi, kas? Tyla. Ką gi, aukcionas atidedamas. 

Linas Daugėla

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Kretingos Pranciškonų gimnazija, IVGe klasė

Matrica

Dar ir dabar mintyse spragsi nenutylantis lau
žas. It pulsas. Rankomis tipena tamsa, pasiklydusi 
tarp natų, sprūstančių iš lūpų. „Žmogus dainuo
damas tarsi teptuku suvilgo kito žmogaus vidinį 
paveikslą“, – kartą tarstelėjo rūškanas menininkas, 
požeminėj perėjoj pardavinėjantis laikrodžius. 

Dabar rankose vartau laikraštį, sudrėkusį nuo 
šypsenos sniego. Jau ruduo. Bet vasara dar gyva. 
Dar alsuoja nesusileidusios pūslės ant rankų ir 
spragsi vidinis krebždesys. 

Vis dar sapnuose, atspindžiuose sužėri sutik
tų veidų punktyrai. Kiekvienas žmogus it matrica 
mumyse kažką palieka. Kažkokį krebždesį, žaiža
ras, spragsėjimą, nakties kosulį. 

Ir akimirkas. Kai buvome tikri stovyklautojai, 
kai kankinomės Tatrų kempingo dušuose, kuriuo
se tik drąsuoliai prausdavosi po lediniu vandeniu; 
vis dar kyla šypsena atminus, kaip man nulūžo 
čiaupas ar nukrito užuolaidos karnizas; kaip duše 
dainavom dainas, juokdamiesi, kad nepažįstami 
svečiai nieko nesupranta, kol galop supratom, kad 
jie lietuviai; kaip ėjom kirsti nudžiūvusių medžių, 
it riteriai bridom per dilgėles, kaip bandėm su
skaldyt malkas atšipusiu kirviu; kaip gėrėm pitna 
vada, gausų baltymų nuo prikritusių musiukų; 
kaip kiekvieną vakarą su draugu vargdavom gau
dydami skruzdėles palapinėj, bet tik išvažiuodami 
supratom, kad palapinę pasistatėm ant skruzdėly
no; kaip galvoj skambėjo daina „Sudužo laivas, / 
Neatlaikė bortai...“, kaip visi, net klaikiai pervargę, 
ją rėkdavom taip, kad skambėdavo visas autobusas; 
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kaip kūrėm naujas dainos versijas: „Susprogo pūs
lės, / Neatlaikė nervai“, „Nuvyto gėlės, / Neatlaikė 
karščio“, kaip naktimis klausydavom ir įrašinėda
vom knarkiančius siluetus palapinėse. 

Vasara nuvyto. Kaip matrica, užsiūta paširdžiuo
se. Liko tik žmonės, kuriuos minėsiu kasdien, kuriuos 
kartais prisiminsiu, kurių niekada nebepamatysiu.

Perspausdinti	

Turbūt net prašmatniausiam košmare nesapna
vau, kad nebeatpažinsiu Raseinių. 

Kadais vaikystėj juos aplankydavau. Tada bu
vau skaidrus, vaikiškas, permatomas, tarsi baž
nyčios varpų aidas. Saulės gyvsidabris tuomet 
užtvindydavo miestą, visa atrodydavo it idiliška 
akvarelė. 

Nesvajojau, kad sėdėsiu tuščioje Raseinių aikš
tėje, kurioje bemaž iškirsti medžiai, ir skaitysiu 
Nyčę. Kad nepraeis nė vienas žmogus, kad nebe
bus to vaikystės dvelksmo, tolimo paspirtuko dar
dėjimo duobėtais šaligatviais ar senolio šnopavimo 
prie kiosko su vakarykšte spauda. 

Galvoje tvinksi tik perskaityti žodžiai: dioni
siškas, dionisiškai – jie tarsi bando užpildyti gatvių 
penklines. Neketinu sau save išteisinti, išaiškin
ti, išspręsti kaip uždavinį ar įrodinėti, kad, pagal 
Nyčę, matyt, esu apolonas. Nereikia. Šiandien lyja. 
Vėjas dvidešimt šeštą kartą išverčia skėtį. Skaičia
vau. Saulės gyvsidabris sustingo. Vaikystėj dar, 
pamenu, matuodavo temperatūrą gyvsidabriniais 
termometrais. Bet juk laikai keičiasi. 

Šiandien tos gatvės suremontuotos, sena žaislų 
parduotuvė uždaryta, tik kioskelis su gėlėmis vis 
dar toks pat sovietinis, gal tik grotos ant langų kiek 
labiau parūdijusios. Vis dėlto policija tokia pat – 
sustabdo: kur vaistinėlė, gesintuvas, tyrinėja it ieš
kodama spuogų ant veido.

Vis dėlto Raseiniuose pasinėriau į save – atro
dė, kad ir pats savęs nebepažįstu, tarsi tas ankstes
nis subjektas, manyje verpęs vaikiškus aikčiojimus, 
būtų palaidotas po naujomis šaligatvio plytelėmis. 
Pajutau, kad esu daugiau nei kitoks – kad esu kitas, 
ir ankstesnio manęs jau nieks nesugrąžins. Netroš

kau vėl jausti to, ką jaučiau kadais, bet dabar kažko 
trūko. Tarsi pats kažko nesugebėjau iššifruoti pasi
keitusio miesto veide. Tarsi būčiau išsiuntęs šūsnį 
atvirlaiškių sau, bet nė vieno nebūčiau perskaitęs. 

Stabteliu: senas pastatas dar labiau aptrupėjo, 
sienos išsirandavo. Keista, kad kartais nepripažįs
tam, jog keičiamės. O kam nors priminus, kad bu
vom kitokie, bandom išsiginti senųjų savęs. 

Bet šiandien išsiųsiu atvirlaiškį sau: po aštuo
nerių metų. Siunčiu. Atviruką be nuotraukos. Su
liję puslapiai. Be Nyčės. Ir jo (at)mirimų. Raseinių 
miesto kišenėj. 

Iš	skliautų	katekizmo	I

Tyla. Žvaigždžių origami. Kai pirštais gali su
trinti žvaigždę, kai dangus, rodos, taip arti, kai sva
joji apie amžinybę, bet kartu ir išgyveni dėl ryte su
degusio sumuštinio, išsiliejusio įsiūčio, vėjo lūpose 
ar pamesto juoko. 

Ten krentantys jausmai. Žmonėmis. Tik pavirtę 
žvaigždėm jie tampa tokie savi, savesni nei tu sveti
mas sau. Matyt, kalbasi su planetomis. Gal planetos 
viena kitą girdi, kai nori. Gal užsideda ausines ir 
klausosi likimų. Išlankstytų iš tamsos papiruso. 

Kadais kažkas sakė, kad norėtų mirt žiūrėda
mas į įsižvaigždėjusį skliautą. Aš verčiau mirčiau 
žiūrėdamas į smulkų raštą nei į žvaigždes. Vis tiek 
žvaigždėms būsi niekas, o raštui gali būti tas pats 
jūrininkas, savo kišenėse ieškantis krantų, bet ran
dantis tik degtukų dėžutę su kadais pasibaigusiais 
ištarimais mylimam žmogui. Ir užtarimais. Ir svar
biausia – slapta, kai niekas kitas negali įžengti į tave, 
į tavo kambarį, kuriame blausi šviesa dūksta ant sa
pnų. Permatomų sapnų. Permatomų kaip žmonės, 
kuriuos pažįsti it juoką, krykštaujantį tyloje. 

Ten šoka kometos, gumbuota šviesos kakta su
silieja su rūku. Žaižaros. Tyku lyg maudantis ryti
niame kavos puodelyje ir bijant jame paskęsti. 

Svarbiausia, kad galėtum bijoti. Ir kad, žiūrėda
mas į dulkiną skliauto veidą, jaustum, kiek švaros 
ir amžinybės telpa tarp pirštų. Kad galėtum tylėti ir 
jausti, kaip sninga kometos. Tau niekada. 

Tik tau. 
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Iš	skliautų	katekizmo	II

Jausmų gotika. Skliautuoti daugtaškiai. Žvaigž
dynauja šviesa. 

Žiūriu į tą vienintelę, kuri juda tik manyje ir 
manimi. It vabaliukai. Skorpioniški. Lyg niekad 
nepavargtų. 

Belaikė tyla krebžda užnugary. Žvaigždė atrodo 
kur kas savesnė iš toli nei priartėjus prie jos kelis 
šviesmečius. Ir vis tiek priartėsi daugiau nei sužino
jęs jos formulę – tai tas pats, kaip žvelgti į subėgusį 
raštą nemiegojus keturias naktis. 

Vis tiek gali žvelgt į žvaigždę ir joje matyti žmo
gų, nesvarbu, kokia jos paviršiaus temperatūra ar 
kiek šviesmečių ją skiria nuo juodosios skylės. 

– Pralėkė. Kometa, – sumurmėjo draugas. 
– Pralėkė. 
– Skraido. Šviesmečiais. 
– Matai, tavo jau skraido, o maniškės tik pasi

vaikščiot išeina, lyg su šviesos skėčiais vedžiotų šunis. 
Turbūt pralėkė ir tarpsniai. Jausmai jau baroki

niai. Dar žvelgsim į juos. Kitąsyk. Žvelgsim kitaip. 
Nei geriau, nei blogiau. 

Kitaip. 

Pa(si)matymai 

O gatvės tuščios, po jas braido tyla. Šaligatviai 
murma žingsnius, tarsi būtų išmokę juos atmin
tinai. 

Kostiumuotas vyriškis pereina gatvę. Staiga 
atsisuku – it vaiduoklis praslinko. Jis nueina prie 
namo durų, už kurių, ko gero, slepiasi moteris. 
Vyriškis rankoj laiko nukainotų saldainių dėžutę, 
pliušinį meškiuką ir kelias nupiepusias gerberas, 
kurios jau ir pačios nebežino savo spalvos. Bent 
kainą nulupkit, – sušnabždu, bet šis manęs neiš
girsta, tik beldžia. Negaliu pasakyti, kad įnirtingai 
ar atkakliai. Bildesy girdisi kažkokia baimė, abejo
nė. Vyriškis nugara atsiremia į duris. Klausosi. Aš 
irgi įsiklausau. Atrodo, kad moteris sėdi kitapus 
durų ir klausosi. 

Pūsteli šuoras. Nusipurtau. Tuščiose gatvėse 
jaučiuosi it keleivis, atrodo, tuoj išlįs niūrus filo

sofas ir paprašys bilieto į šį tylos traukinį. O aš 
gyvenu be bilieto. Žingsniais skiemenuoju gatves, 
tik nesugebu jų perskaityti. Iš už kampo išlenda 
svirduliuojantis siluetas, ima krebždėti. Stoviu į jį 
atsukęs nugarą. Kodėl taip bijom, kad mūsų kas 
nors nepaprašytų bilieto, kodėl bijom prisipažinti, 
kad jo neturim? 

Prie namo kampo tūno išmesti mėlyni aukšta
kulniai. Siluetas juos suvynioja į laikraštį ir įmeta 
į apgriuvusio namo balkoną. Žvilgteliu. Atrodo, 
jame jau daugelį metų nesilanko jokie vyriškiai su 
gėlėmis ir saldainiais ar damos, galinčios pasipuošti 
tais aukštakulniais, tik vis dar džiūsta kadais pakar
ti skalbiniai, jau skylėti, išsiuvinėti pelėsiu. 

Kai kurie žmonės veikia it geraširdžiai vaiduok
liai, jų niekur neišvysi, bet jie atsiranda, kai reikia. 
Ir neprašo bilieto, nereikalauja pasiteisinti, kodėl 
esi, kodėl būna kaip būnasi. Vyriškis vis dar sėdi 
prie durų. Nuo vienišo namo stogo pakyla keli var
nų trafaretai ir išnyksta tolumoj. 

Išgirstu girgždesį. Moteris įleidžia vyrą. Šis 
pačiumpa gėles ir pliušinį meškiną, tik saldainius 
pamiršta. Gal ir gerai. Jo meilėj viskas paprasta – 
užtenka tik palaukti. Nesuprantu, kodėl nemoku 
sėdėti prie durų, o kad išvysčiau jos akis, visada 
ieškau Ariadnės siūlų. 

Ima temti. Eisiu. Mėnulio ostiją karpo siūruo
jantys uosiai. Nuo namo balkono man ant peties 
nubyra skalda. Vaiduokliai šnairuoja pro užkaltus 
langus. 

Laimingas. Ir be bilieto. 

Ir	Čiurlionio	praeita	

Viešbutis. Ne pats prašmatniausias, geriausias, 
bet toks, kuriame gyventi įmanoma. Smagiausia 
viešbučiuose pasiklysti, nes tuomet pajauti jo dva
sią, kurios dar nepažįsti. Šis viešbutis senokas, ap
griuvęs, grindys girgždančios, sienos apsilaupusios. 
Bet jau sugebėjau jame pasiklysti. Matyt, tapome 
draugais. Visgi sovietiniai balkonai, apkalti medi
nėmis lentomis ir juose dykinėjantis porcelianinis 
mėnulis, vos apšviečiantis šaknų iškedentą šaligat
vį, ne itin suteikia jaukumo. 
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Įžengiau į kambarį, rodos, pro Baranausko 
laikų duris. Kambary snaudė seni sienų apmu
šalai, už mane senesnis televizorius, langai, už
kabinti kabliukais, nesileido atidaromi. Buvo 
gana tvanku, kambary tvyrantis kvapas priminė 
senovę, tokią, kokią daugelis pažįsta iš albumų ar 
pasakojimų. Jaučiausi it bėgčiau prieš laikrodžio 
rodyklę. Senuose pastatuose tarsi užantspauduo
ti lieka metai, dešimtmečiai, neišsprūstantys per 
krentančius langus ar duris, kurių rakto, beje, vos 
nenulaužiau. 

Pusryčiai buvo gausūs. Valgomasis priminė ka
vinę iš Briliantinės rankos, betrūko tik, kad Nikuli
nas užšoktų ant scenos ir imtų dainuoti. Viešbuty 
nakvojo tie, kuriems svarbiausia sutaupyti. Jauni
mo bemaž nebuvo, tik senjorai, vilkintys praėjusio 
amžiaus švarkus, senyvos moterys, pasidabinusios 
nudryžusiais kailiniais, bandančios užtušuoti vei
de atsispindinčius metus, ir vyriškiai, lauke pus
valandį stypsantys vienais marškinėliais trumpom 
rankovėm, avintys šlepetėm ir godžiai traukiantys 
dūmą. 

Šalia prisėdusi dama lėtai ant batono tepė svies
tą. Pastarasis atpjautas nepriekaištingai lygiai, net 
atšerpetojimo nematyti. Riekę moteris pamirko 
kavoje ir lėtai kramto žvelgdama pro langą, tarsi 
lauktų savo hidalgo. 

Tądien paskutinįkart pažvelgiau į pavasarinio 
šoko ištiktus Druskininkus. Atrodo, juose laikas 
ištrynė kelis dešimtmečius. Kai kurie pastatai seni, 
menantys sovietmetį, kiti – praėjusio šimtmečio 
pradžią; atrodo, tuoj praeis Čiurlionis, niūniuoda
mas ką tik pušyne sukurtą melodiją. Yra ir naujų 
pastatų, tarsi lenkiančių dabartį, – išvydęs sanatori
jas ir naujus viešbučius pasijunti it Vakarų Europo
je. Užsieniečiai, išvydę šalia prašmatnaus viešbučio 
apgriuvusią sodybą, kurioje senolė gręžia skalbi
nius, nustemba: that’s impossible. 

Einu nutilusiomis gatvėmis. Miestas arba dūs
ta nuo poilsiautojų, arba merdi. Dabar apmiręs. 
Viskas kaip tradiciniam kurorte: neveikiantis fon
tanas, užsigalvoję žmonės ir sutvarkyti neduobėti 
keliai, vainikuoti pušų alėjų. Čia gali sutikti arba 
praeitį, arba ateitį – leista rinktis pačiam. 

Paskutinįsyk stabteliu. Autobusų stotis sumir
guliuoja miesto įsčiomis – lyg abu būtų gimę tais 
pačiais metais. Ir moteris, sėdinti ant kelis dešimt
mečius menančio suoliuko ir skaičiuojanti, ar ne
permokėjo už bilietą, akimis palydi mane, lipantį 
į autobusą. Ir vyriškis, netoliese stryku griežiantis 
ant pjūklo, tarsi išlydi mane. Visai graži melodija, 
nors ir primena rusiškus filmus. 

Ir pėdsakai rūke. Tarsi Čiurlionio praeita. 

Kas	amžina	

Kartais jauti, kaip į tave skverbiasi liūdesys, 
atodūsiai tampa slogūs, geležiniai, o atminty išsi
lieja pilkuma. Tavimi ima kalbėti ruduo, o lūpomis 
šalvena artimiesiems neištarti žodžiai. 

Atsimenu žmogų, kuris piktai sukandęs dantis 
iškošė: aš nieko neturiu. Tylėjau. Lūpos tarsi suskir
do, žvelgiau į jį monotoniškai, o jis, užsimetęs pra
irusią kuprinę, nuėjo. 

Tą akimirką akyse užaugo piliakalnis, minty
se suošė vasara, kai žolės filharmonijoj smuikavo 
žiogai, kai sirpo šaltalankiai, kupini savos pilnat
vės, kai augo akmenys, primenantys delčią, kai 
bučiavosi danguje priklijuoti debesys. Prisiminiau 
skruzdėles, kurios tądien susikibusios dviese tempė 
smilgą. Tą dieną gamta pakuždėjo, kas yra draugai. 

To žmogaus nebesutikau. Troškau jam pasaky
ti, kad žmogui nereikia šlovės, aukštų kalnų, išdai
lintų sielos dangoraižių, kad pakanka pastebėti dvi 
šapelio įkibusias skruzdėles ar akimis nuraškyti šal
talankį, sunokusį vasaros delnuose, kad pasijustum 
laimingas. Nereikia nieko turėti, pakanka tik būti, 
kad galėtum pasijusti turįs. 

Lietus užklojo langus, namus užtvindė prie
tema. Tik degtukai suliepsnojo meile – ir užgeso. 
Tolumoj nuo piliakalnio ritosi debesys. Tai buvo 
laimė. Turėti, kas amžina. 
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Sima Bartninkaitė

* * *

Kiek manęs daug tyloj
Joje trykštu pati per save.
Šitas pasaulis didelis
Pagaliau jame užimu daugiau vietos negu tik mano kūnas.
Esu nusidriekus nuo Uralo kalnų papėdės
Iki senos eskimo trobelės...
Joje pamerkiu vienintelę tą pavasarį pražydusią tulpę.
Žiūrėdama į ją suprantu, kodėl 
Gimiau, kiek manyje daug prasmės.

Nebebijau eiti naujais keliais.
Galit surišti man rankas,
Pakirsti kojas,
Išpjauti liežuvį,
Ištraukti dantis,
Ir nukapoti pirštus...
Vis tiek būsiu daugiau negu buvau vakar,
Vis tiek būsiu tokia pat maža,
Kad net silpniausias vaikas
Išdrįs man ant peties padėti savo galvutę...

* * *

Medžių tikslas yra užaugti.
Aš jau augu,
Bet kaip man teks nukristi, nežinau.
Kartais norėčiau būti be apibrėžimų...
Tik augti pati sau.

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, IVg klasė

* * * 

Būk gera, nepamiršk savo palikimo,
protėviai niekada tavęs nepaliko.
Gimiau moterimi, 
šitaip jau pragyvenau aštuoniolika vasarų,
bet vis dar tebebandau save įtikinti,
kad sugebėsiu šitą gyvenimą nugyventi drąsiai.

Aš dažnai myliu stipriau negu galiu aprėpti,
bet mano mama man nuo vaikystės
kartojo, kad mano balsas bus už 
tą mano meilę garsesnis.

Aš esu visų savo protėvių maldų išsipildymas.
Visų moterų, kadaise pasodinusių  
save  gilyn...
Į save...

Aš esu tai, dėl ko tiek meldėsi dievams
pats Karalius Mindaugas.
Aš esu tai, dėl ko 
buvo aukojamos aukos Perkūnui.
Aš esu karalių ir karalienių dukra,
kuri dabar labiausiai bijo  
niekada nepažinti savęs pačios.
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***

Būk gera, nurimk. 
Tavo protėviai niekada tavęs nepaliko.
Aš mylėsiu tavo randus.
Aš tau parodysiu, kaip tu gali valdyti upių tekėjimą,
kaip gali visur, kur tik eisi, gimdyti naują gyvybę.

Dažnai sau prie veidrodžio kartoju visas 
žinomas mantras...
Aš dažnai nekenčiu savęs
Aš dažnai nekenčiu tavęs
Ir to, kaip visiems aplinkui yra lengva tave įskaudinti.
Aš nekenčiu tavo trapumų, tavo skaudulių,
Dėl kurių tu kartais dienomis guli lovoje
Su jau seniai išverktomis akimis...
Ir ta daina dešimtą kartą besisukančia per spotifajų.
Aš nekenčiu, kai tu apsiverki prie kitų.
Kam tau reikia taip daryti? 

Aš nekenčiu, kai tu taip visko bijai.
O labiausiai bijai, kad kiti aplinkui supras,  
kaip tu visko bijai.
Iškeli savo galvą aukštyn,  
apsiginkluoji savo nuomone,  
apsišarvuoji savo nuolat besikeičiančia savimi,  
savo dievu, savo mantromis,  
savo yrančia ir trupančia aura,  
savo draugais, savo pasiekimais,  
kai tau iš tikrųjų niekas kitas nerūpi... 
tik tu pati.
Aš nekenčiu, 
kaip tu kartais pasakai kažką ne laiku ir ne vietoje,  
kaip šimtą kartų pergalvoji viską,  
ką pasakei.

Aš nekenčiu, kad tu taip stipriai myli,  
nes tai tave dažnai silpnina,  
iščiulpia paskutines tavo jėgas,  
kol paskui vėl sėdi viena ant savo vonios grindų, 
žiūri į vieną tašką sienoje
ir bijai jau net pažiūrėti 
į savo pačios atvaizdą.

* * * 

Būk gera, nurimk.
Tavo protėviai niekada tavęs nepaliko.
Aš už tave mylėsiu tavo randus...
Aš tau parodysiu, kaip tu gali valdyti upių tekėjimą,
kaip gali visur, kur tik eisi gimdyti naują gyvybę.
Aš tau parodysiu, kokia drąsi tu gali būti
ir kokios gražios tavo rankos...
ir kokia tu graži,  
kai nuoga ant savo kūno 
su raudonu flomasteriu pieši širdutes...
Ir kaip įsimylėjusi pamiršti suvalgyti pusryčius,
ir kaip tu myli jūrą.
Kaip tu sugebi apkabinti visus kasdien vis stipriau,
pabučiuoti jų randus ir tuo pat metu gydytis savo.
Kaip tu viena nebijai eiti į kavines,
prakalbinti nepažįstamus, 
kaip tu tiki angelais...
Ir kaip tu garsiai sugebi kalbėti ne tik už save,
bet ir už kitus, kai jie dar to savo balso jėgos nepažino...

* * * 

Aš tavęs momentais taip nekenčiu...
tebekartoju sau į veidrodį.
Bet aš esu daugiau net ir už pačią save.
Aš kartais privalau būti daugiau už pačią save.

Aš dažnai jaučiu daug stipriau negu galiu aprėpti,
bet mano mama man nuo vaikystės
kartojo, kad gali būti, jog Dievo nėra,
ir tavęs, jo vaike, galbūt irgi nėra.
Ir tai, ką tu čia skaitai, irgi neegzistuoja.
Ir tai, ką girdi, ką jauti, ką mąstai, nėra tavo...

Šitą jos pasakymą dar dažnai sau primenu,
kai šiltomis vasaros naktimis guliu
prie atlapoto lango.
Kartais pro jį matau krintančias žvaigždes,
kartais besibučiuojančias poras.
Dažnai galvoju, kaip visa tai yra beprasmiška.
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Lenkų režisieriaus Łukaszo Palkowskio filmas 
Breaking the limits (lenk. Najlepszy) man nepasiro
dė išskirtinis. Pasirinkau šį filmą, nes jo aprašymas 
mažiausiai kėlė sunkių minčių. Neturėjau didelių 
lūkesčių, tad filmas nuo pat pirmų minučių malo
niai nustebino ir įtraukė.

Filmas yra paremtas tikrais įvykiais. 1990 me
tais jaunas lenkų sportininkas Jerzy Górski (akt. Ja
kub Gierszal) dalyvauja viename iš pavojingiausių 
pasaulio čempionatų – Ironmen. Jis laimi prizinę 
vietą. Vis dėlto, prieš iškovojant pergalę, vyrui ten
ka nueiti ilgą kelią. Jerzy jau nuo paauglystės buvo 
įnikęs į narkotikus, jo gyvenimo meilė ilgainiui 
taip pat susižavėjo šiuo malonumu. Viskas pasi
keičia, kai jie ruošiasi tapti tėvais. Akivaizdu, kad 
gyvenime turi kažkas keistis, nes dabartinis kelias 
veda į gilią bedugnę, iš kurios kelio atgal nebebus.

Jerzy mėgina atsisakyti narkotikų, tačiau vis su
klumpa, bet nepasiduoda ir mėgina vėl ir vėl, ir vėl. 

Santa Lingevičiūtė

Įkvepianti	istorija

Mažais žingsniukais siekia būti geru tėvu. Deja, jo 
mylimoji renkasi kitą kelią, o jo gale – visa ko pa
baiga. Tai matydamas, Jerzy tik dar labiau kabinasi 
į gyvenimą, tačiau ir vėl paslysta. Galiausiai nu
kreipia savo mintis sporto link, aktyviai sportuoja, 
treniruojasi, kol vieną dieną sulaukia sėkmės – jį 
pakviečia dalyvauti JAV vykstančiame čempionate.

Šis filmas pasakoja apie vyrą, kuris, kovodamas 
pats su savimi, išbrido iš narkotikų liūno ir ma
žais žingsneliais kūrė savo asmenybę. Jis užsibrė
žė tikslus ir po truputį siekė jų įgyvendinimo, kol 
galiausiai tapo Ironmen čempionu bei geru tėvu, 
pavyzdžiu savo mažametei dukrai.

Ironmen čempionatas – tai tarsi triatlonas, ku
riame reikia bėgti, plaukti ir mintį dviratį. Distan
cijos ilgos, todėl, norint dalyvauti šiame čempiona
te būtina ruoštis ir treniruotis (ir tai nereiškia, kad 
būsi atrinktas). Jerzy Górski du kartus dalyvavo 
šiame čempionate ir iškovojo pergales. 1990 rug
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sėjo mėnesį jis nuplaukė 7,6 km, dviračiu numynė 
360 km ir nubėgo 84 km. Visą šią distanciją jis 
įveikė per 24 valandas 47 minutes ir 46 sekundes. 
Kiek vėliau Jerzy Górski dalyvavo kitame panašaus 
pobūdžio čempionate (Ultraman World Champion
ship), kuriame nuplaukė 10 km, numynė dviračiu 
421 km ir nubėgo 84 km per 31 valandą 43 minu
tes ir 32 sekundes.

Breaking the Limits – tai įkvepianti istorija, kuri 
parodo vidinę žmogaus kovą su savimi. Asmenims, 
kurie klimpsta į narkotikus, kelias atgal būna be 
galo skausmingas ir sunkus (kai kuriems vargiai 
įmanomas, nes ilgainiui narkotikų reikia vien tam, 
kad žmogus galėtų palaikyti kasdienę organizmo 
funkciją ir nepatirtų skausmo).

Pačiai teko bendrauti su asmenimis, kurie yra 
priklausomi nuo psichotropinių medžiagų, dalis 
mielu noru mestų, bet jau yra pasiekę ribą, kai ke
lio atgal nebėra ir kasdienės dozės (dalijamos vais
tinėse) tampa būtinybe norint dalyvauti kasdienia
me gyvenime.

Taigi, Jerzy nuėjo ilgą kelią, krito ir kėlėsi, vėl 
krito, bet niekada nepasidavė. Tai įkvepia, verčia 
susimąstyti apie žmogaus galimybių ribas. Taip, toli 
gražu ne kiekvienas gali būti pasaulio čempionu, bet 
tai nėra priežastis pasiduoti. Turint tikslą reikia jo 
siekti. Kaip yra pasakęs Paulo Coelho: Fight for your 
dreams, and your dreams will fight for you.

Žinoma, tai yra meninė juosta, todėl siekiant 
ryškesnio efekto nepagailėta sugalvoti papildomų 
šokiruojančių scenų. Visų pirma narkomanai nėra 
zombiai ir nėra į tokius panašūs, kaip kad buvo 
vaizduojami filmo pabaigoje. Antra, tam tikri filme 
atskleisti simptomai toli gražu neleistų Jerzy tapti 
pasaulio čempionų. Trečia, nežinau, ar tai trūku
mas, bet filme kalba buvo „nefiltruota“, tad gana 
daug necenzūrinių žodžių, kurie kiek rėžia ausį.

Vis dėlto, nors filmo siužetas yra ramus, ak
toriai nėra rinktiniai Hollywoodo gražuoliai, pats 
filmas man pasirodė įdomus ir įkvepiantis. Kaip 
sakoma, grožis slypi paprastume, tad, matyt, tuo 
šis filmas ir patraukė mano dėmesį.
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Meniškai vertingiausi filmai būna tuomet, kai būdai ir 
priemonės, naudojami kuriant filmus, yra pateikiami naujai 
ir išradingai. Tuo pasižymi ir šiais metais net šešiose katego
rijose Oskarams nominuotas filmas Metalo garsas (Sound Of 
Metal), kurį 2019 metais režisavo Dariusas Marderis. Tai 
emociškai gilus filmas apie skurstančią roko žvaigždę, ku
riame garso išgavimo technologijomis pasakojama jautri bei 
asmeninė muzikanto gyvenimo istorija.

Pagrindiniai veikėjai yra Rubenas Stonas (kurį vaidina 
naujai atrastas talentingasis aktorius Rizas Ahmedas) – jau 
ketverius metus nė lašo alkoholio į burną neimantis sun
kiojo metalo muziką grojančios grupės būgnininkas ir jo 

Domantas Milius

Nebylūs	garsai

mergina Lu (akt. Olivia Cooke). Deja, 
vieną vakarą, prieš pat koncertą, Rubeno 
ausyje prasideda nepaliaujamai garsėjantis 
skambėjimas, kuris netikėtai perauga į vi
sišką apkurtimą.

Pirmose filmo scenose rodoma, kaip 
metalo grupės būgnininkas po intensy
vaus koncerto atsikelia ir gamina pus
ryčius savo merginai, girdime virdulio 
šnypštimą, kavos lašėjimą. Kitą rytą viskas 
vyksta taip pat, tačiau kasdieniai garsai 
skamba dusliau ir dusliau, tarsi neprasi
skverbtų pro tirštą tylos sieną.

Asmeninis Rubeno gyvenimas ir mu
zikanto karjera – ant didžiulio emocinio 
išgyvenimo slenksčio. Pagrindinis veikėjas 
turės nukeliauti ilgą kelią, kad susitaikytų 
su pasikeitusiomis gyvenimo sąlygomis ir 
su savimi. Sutikti žmonės ir patirtys po 
truputį keičia jo mąstymą. Galima teigti, 
kad režisierius Marderis nepretenzingai ir 
paprastai pasakoja istoriją, tačiau filmo 
veikėjai ir jų pasaulis kupini jausmų ir pa
tirties subrandintos išminties.

Ahmedas puikiai įsikūnijo į būgninin
ko Rubeno vaid menį. Jo vaidyba pasižy
mi vaidinamo personažo charakteristikos 
nuoseklumu. Kaip ir visi ryškesni Holi
vudo aktoriai, ruošdamasis vaidmeniui, 
daugiau kaip šešis mėnesius Ahmedas 
praleido intensyviai mokydamasis mušti 
būgnus ir kurčnebylių ženklų kalbos. Pro
fesionalus pasirengimas vaidmeniui mato
mas ir kino ekrane.
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Įdomiausi momentai, priverčiantys pažvelgti į 
pasaulį pagrindinio veikėjo akimis, yra tuomet, kai 
aplinką ir ypač aplinkos garsus girdime ir jaučiame 
per Rubeno pojūčių prizmę.

Dažniausiai galime kalbėti apie atskiras filmo 
išraiškos priemones: aktorių vaidybą, režisūrą, 
meninį apipavidalinimą, muziką, scenografiją, 
veiksmo ir istorijos dinamiką, o Metalo garse viena 
pagrindinių išraiškos priemonių yra garso dizainas. 
Ne toks jau dažnas ir eilinio žiūrovo ausį patrau
kiantis filmo išraiškos elementas. Būtent garso di
zainas ir momentai, kai mes, kaip žiūrovai, filmo 
dramaturgijoje išgirstame tam tikrus garsus, yra 
pats netikėčiausias patyrimas. Filme galime išvysti 
ir išgirsti daugybę techninių, nuostabą keliančių 
garso pateikimo variantų, tačiau vienas ryškiausių 
tokių momentų yra, kai Rubenas pradeda mokytis 
kurčnebylių ženklų kalbos.

Per visą filmo istorijos dinamiką matome, kad 
visas filmo veiksmas ir aiškumas, žingsnis po žings
nio, formuojasi etapais pagrindinio filmo veikėjui 
mokantis ženklų kalbos. Iš nežinomybės dėl savo 
ateities, su situacijos emociniu susitaikymu, Rube
nas keliauja kartu su žiūrovais.

Tai, ką mes, kaip žiūrovai, girdime žiūrėdami 
filmą, yra susiejama su matomų vaizdų garsiniu 
imitavimu, o tai eiliniam žiūrovai sukelia didelį 

žiūrėjimo malonumą (primityviausias ir populia
riausias vaizdo ir garso santykis filme). Tačiau fil
mo istorijos bendraautorius ir režisierius Dariusas 
Marderis naudoja garsą ir muziką tikslingai – kaip 
filmo istorijos perteikimo būdą. Būtent jis nu
sprendžia, kada auditorija turi girdėti garsus, o 
kada ne. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai 
ne visada logiška. Tačiau būtent režisierius spren
džia, kada žiūrovus priversti gyventi ir viską matyti 
per tiesioginį Rubeno aplinkos suvokimą, o kada 
tai matyti iš šalies, kaip stebėtojui – yra esminis 
meninis filmo elementas, už kurį ir giriamas filmo 
režisierius.

Aš asmeniškai tikrai nesu sunkiojo metalo mu
zikos mėgėjas. Tačiau, jeigu ir jūs jaučiatės taip 
pat, tai nėra priežastis atsisakyti pamatyti šį filmą. 
Sunkiojo metalo muziką girdime tik filmo ekspo
zicijoje, o likę 97 procentai filmo laiko – emocinė 
Rubeno kelionė atsigavimo ir susitaikymo su ne
galia keliu.

Nors filmas yra tarsi apie muziką ir garsus, bet 
iš tikrųjų tai tarsi motyvacinė istorija apie tai, kaip 
svarbu nesustoti mokytis, prisitaikyti ir nepalūžti 
užklupus gyvenimo negandoms. Filmo didakti
nė – asmenybės tobulėjimo tema – gudriai paslėpta 
po pagrindinio veikėjo emocijomis ir techninėmis 
filmo garso išraiškos priemonėmis.
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Saulė Veiknytė

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Elektrėnų Ąžuolyno progimnazija, 5 klasė

Nakties akimis

Varno sparnu apgaubsiu
Melsvą dangaus prijuostę
Žemėn šaknis suleidę
Medžiai išmoks gyventi
Dundant automobiliams 
Kelias praras tyrumą
Laikas pradės valdyti
Savo rankas grandinėm
Gal tai ne dūmai rūgsta
Tavo lange po gaisro
Gal tik žvaigždė paklydus
Tavo bute rusena
Vėjo suręstos lūšnos
Virs slėptuve plėšrūnams
Gal tai avelės verksmas
Juos nuo namų nubaidė
Mėnuo jau ėmė gesti
Ošia banga prie kranto
Šaltis atspindi sapną
Gal sapnavai jį šiąnakt
Dūžta auksinė kriauklė
Jūra išdžiūti baigia
Irias laivai per smėlį 
Niekaip neranda vėjo

***

Dienai akis užmerkus
Liks tik dangus nurimęs
Skriejant auksinei žvaigždei
Plaukiant lediniam vėjui
Porą trapių lelijų
Sapną savy įkalins
Girgždant pušims prie upės
Mėnuo pavirs į ledą
Rytui nedrąsiai auštant 
Jūra dangaus banguoja

Karantinas

Gatvės 
Tarytum žemėje pasodintos
Neišravėtos bulvės
Ar bent jau
Sunkiai bekvėpuojantys kopūstai
Suledėjusiais
Tarsi apnuodytais pirštais
Senokai pačiupinėtais lapais
Apgraužė juos tik baltas
Neturintis suvokimo drugelis
Apie dabartinį netikrą orą
Kopūstinukas
Viešbučiuose pasiliko tik
Beieškanti erdvės vienatvė
Norėdama pranešti pabaigą
Ar pradžią
Pradžią naujam gyvenimui
Be artumo

Atitirpo

Smėlis anglim pavirto
Viskas tarytum medus
Deginančioje arbatoje
Ištirpo nepalikdamas
Nė menkiausio 
Pilnaties šaltumo pėdsako
Teliko tuštuma
Karštesnė už neapykantos fontanus
Trykštančius bespalvėje nežinomybėje

Širdyje nebejaučiu šalčio
Akyse nušvito
Svaiginančių žvaigždžių atodūsiai
Rodantys kelią
Į naują užšalusį sapną
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Pilnatis	artėja

Dulkėtomis gatvėmis plaukia
Ištirpusio suteršto sniego upeliai
Ant medžių
Teliko kaboti stipriausieji
Gal ne tokie jauni
Kaip įsivaizdavau pavasarį
Ant sušalusios žemės 
Tebeauga ramunė 
Linkstanti į bedugnę balą
Žiūrint į neužšalusį ežerą
Gal pamatytum 
Naktinį dangų
Vietoj ugninės saulės 
Liktų smulki žvaigždelė 
Už debesies ledinio
Keistas ramumas švyti

Aš	tavo	šešėlis

Perskeltą akmenį iš kolekcijos 
Bando suklijuoti lipalu 
Tikriausiai jis nuo manęs nesiskiria
Gal tik įgauna šią tokią formą
Nemoka gulėdamas vaikščioti
Ar būti kitų nematomas
Nemoka išnykus šviesai 
Pradingti 
Lyg jo nebūtų buvę

Ar nuo manęs atsilikti 
Bėgant maratone
Aš jam esu tik bespalvis veidrodis 
Amžinai prikaustytas grandinėm
Prie širdies 

Surandu

Vienas 
Nerasdamas kelio
Nerasdamas pasiklydusio artumo
Spiriu į akmenį
Lašas 
Išdžiūvęs vandens lašas
Ant akmens palikęs 
Paskutinį įkvėpimą 
Atsisveikinęs su tuo
Ko niekada nematė

Atsisėdu ant sužeisto dangaus
Po truputį virstu
Lengvu debesiu
Lyg balionėlis kylu
Nesustodamas aukštyn
Kol nebelieka nieko
Užgęsta mano akys 
Kaip lašo 
Palikusio man gyvenimo 
Paskutinę ramybės sekundę
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Vienas spektaklio tikslų – pabudinti, sukrėsti 
žiūrovą. Ir tai dažniausiai pavyksta, nesvarbu, žiū
rovas išrankus ar ne, ar lankytųsi teatre pirmą kartą 
ar eilinį. Tačiau žmogui, nieko nenutuokiančiam 
apie teatrą, neturinčiam jokio suvokimo apie tai, 
kaip spektaklis turi atrodyti, norinčiam tiesiog atsi
palaiduoti, einančiam į teatrą kaip į pramogą arba 
neturinčiam suvokimo apie meninę kūrinio vertę 
toks spektaklis kaip Oskaro Koršunovo Shopping 
and Fucking gali pasirodyti pernelyg šokiruojantis, 
netradicinis, sukeliantis atmetimo reakciją, nors 
ir neprarandantis temos aktualumo. Arba atvirkš
čiai – šokiruojantis, netradicinis ir priverčiantis už
sukti į teatrą dažniau. 

Kad ir kaip būtų, spektaklis pasirodė prieš du 
dešimtmečius. Tuo metu visuomenėje sukėlė daug 
diskusijų ir sulaukė visuomenės pasipiktinimo, o 
štai teatrui persikėlus į virtualią erdvę ir pradėjus 
transliuoti spektaklį virtualiai, jis toks pat aktua
lus kaip ir anksčiau. Niekas nepasikeitė, galbūt tik 
laikas. Jeigu anksčiau žodis „homoseksualumas“ 
sukeldavo pasipiktinimą, dabar jis nieko nebestebi
na – visuomenė modernėja, tampa tolerantiškesnė 
ir toks spektaklis kaip Shopping and fucking – puiki 
galimybė atvirai diskusijai apie visuomenės paraš
tėse esančias, bet egzistuojančias ir savo buvimo 
neneigiančias grupes. Ir nebūtinai LGBT, bet visų, 
kurie turi kokių nors lūkesčių, siekia gyvenime 
savo tikslų, bet susiduria su iššūkiais, nesėkmėmis, 
dėl kurių jiems tenka nuleisti rankas, pasiduoti ir 
susidurti su neišsipildymu.

Spektaklis aštrus ir šokiruojantis ne tik dėl 
temos. Scenoje gausu nuogybių, vulgarios kalbos 
(tenka pasiklausyti ir keiksmažodžių), smurto ir 

Dovydas Paslauskas

Spektaklio DNR
Oskaro Koršunovo teatro spektaklis Shopping and Fucking: šokiruojantis, 
netradicinis, išsišokantis, bet neprarandantis aktualumo

aktorių veiksmų, kurie žiūrovą priverčia palikti 
savo komforto zoną: masturbacijos, seksualinių 
poteksčių. Galbūt dėl tokio netipinio, neklasikinio 
pastatymo spektaklis gali sukelti atmetimo reakci
ją, bet juo nesiekiama nieko supriešinti. Lietuva – 
krikščioniškas kraštas, žmonės turi savo moralinių 
vertybių ir įsitikinimų, jiems gali pasirodyti, kad 
šito – per daug. Bet tai ne minusas. Manau, kad 
net ir pažiūrėję spektaklį iki galo ar ištvėrę per su
kąstus dantis ras vietos apmąstymui, kas čia ką tik 
įvyko. O sukrėtimas tik įrodo, kad spektaklis pasie
kė savo tikslą, nesvarbu, ką apie jį kalba, kuriuos jis 
sužavėjo, o kuriuos atstūmė. 

Kalbėti apie dalykus, kurie parodo pasaulį su 
visomis išvirkščiosiomis jo pusėmis – be blizgučių 
ir balintų dantų, pigių įsitikinimų ir neišsilavinu
sios nuomonės – svarbu, nes tik taip kovosime su 
masiniu vartojimu, supanašėjusiomis visų nuomo
nėmis ir vienas kito neigimu. Ir, be abejo, drąsu. 
OKT Shoping and Fucking nesiekia įtikti visuome
nei, o kviečia siekti gylio. O kas sakė, kad medis 
gali augti tik į viršų?
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Dabar galima rasti informacijos apie tavo ver
timus, tačiau norėčiau užduoti klausimų apie senes
nius tavo gyvenimo metus. Esi studijavusi politikos 
mokslus. Ką labiausiai prisimeni iš to laikotarpio? 
Ką naudingiausia esi išmokus? Kokia tavo šios studijų 
krypties studijavimo patirtis? 

Galbūt ką labiausiai iš to laikotarpio dabar pri
simenu, tai būtų visgi šioks toks nuoširdus pasi
dygėjimas, kurį su savimi nešiojausi mokydamasi 
pirmame kurse. Aš turėjau galimybę susidurti su 
politiniais veikėjais, viešomis asmenybėmis – ką 
stebėjau iš pakampės vestibiulyje, kas mane pa
tys yra pakalbinę. Buvo vienas veikėjas, kuris vie
šai kalba viena, o kai asmeniškai kalbėdavaisi, tai 
vos ne išsižadėdavo savo žodžių. Į akis nieko prieš 
mane, tuo metu liberalę, už akių liberalai griauna 
šeimas ir visus pavers gėjais. Mačiau, kaip du vie
nas kitą talžantys oponentai draugiškai renginyje 
diskutavo apie futbolą tarytum geriausi draugai. 
Kai tik ką buvau išlipusi iš paauglystės, visa tai 
buvo toks didžiulis smūgis pasitikėjimui pasauliu, 
atrodė, viskas pastatyta ant melo, ką jau ten aš su 
savo idealizmu. Bet paskui kažkaip atlėgo, nebe
galvojau apie tai. Tik tas įspūdis buvo toks stiprus. 

Šiaip didžiąją dalį savo bakalauro studijų laiko 
sunkiai verčiausi su pinigais, tai irgi kažkaip labai 
įstrigo – jausdavausi prastesnė ir nepakankama, vi
sai pavydėdavau savo kai kurių kursiokų kelionių 
ir galimybių. Man labai trūko pasitikėjimo savimi, 
jaučiausi labai sutrikusi, pirmaisiais metais maniau, 
kad esu nelabai savo vietoje. Jaučiausi vis kažką ne
teisingai suprantanti. Dar ir su darbo paieškomis 
nesisekė, nė bandelių nepriėmė pardavinėti. Visa 

Kaip	nepamesti	svajonės
„Pašvaistės“ bendradarbę vertėją ir eseistę Saulę Kubiliūtę  
kalbina Karina Tylingo

tai susiję ne tiek su TSPMI, kiek su pačiu stun
detavimu ir šiaip tuo mano gyvenimo periodu. 
Taip jau buvo. Kita vertus, su kursiokais atlikome 
labai smagų tyrimą su tautinių mažumų mokyklų 
moksleiviais, susibendravome, vėliau gavau atlikti 
praktiką Tautinių mažumų departamente, sutikau 
nuostabių dėstytojų. Ta dalis, kai reikėjo bendrauti 
su žmonėmis, universitete visada yra smagiausia.

Manau, tas laikas VU TSPMI visada turbūt jau 
liks dalis to, kas esu. Didžiuojuosi savo kursiokų 
pasiekimais ir visai džiaugiuosi išgyvenusi tą laiką. 
Manau, kad po mokyklos neverta iškart kažkur 
stoti, bet tokia studijų programa, kuri supažindi
na su politika, valstybe, turbūt negalėjo kaip nors 
sugadinti. Turbūt ką tikrai vertinu iš to laiko, tai 
galimybę susipažinti su teoriniais rėmais, padedan
čiais suvokti ir apsvarstyti visuomenę, galbūt net 
ją suprasti. Kai tik įstojau į filologiją, jaučiausi iš
švaisčiusi laiką netinkamai pasirinktose studijose, 
nes filologijos fakultete nuo pirmosios dienos aš 
net labai jaučiausi savo vietoje. Tačiau vėliau dėl 
savo patirties su socialiniais mokslais pradėjau jaus
tis turtingesnė, manyje iš tiesų yra dalelė socialinių 
mokslų gerbėjos, nesu absoliuti filologė. Stodama 
galvojau, kad bet kokiu atveju neprašausiu geriau 
suvokusi savo, kaip pasaulio ar Lietuvos pilietės, 
vaidmenį, galimybes, galimas strategijas. Manau, 
kad neprašoviau.

Kaip manai, kokių asmeninių savybių žmogus 
turi turėti norėdamas studijuoti šios srities programą?

Nuoširdžiai nežinau. Mes susirinkome tikrai 
labai labai įvairūs. Galbūt ne visi save suradome 
toje srityje, bet kad būtum galėjęs prognozuoti iš 
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pat pradžių, kurie suras, o kurie ne, tai irgi ne
galėčiau pasakyti. Manau, taip yra visose studijų 
programose, bet ypač socialinių mokslų – šie maga 
būti įkyriai universalūs.

Galbūt studijos nors iš dalies pastūmėjo susidomė
ti Baltijos šalių kalbomis ir kultūra? Kodėl iš pradžių 
susidomėjai būtent latvių kalba? Juk dabar labiau 
populiaru mokytis ispanų, italų…

Ne, su studijomis mano interesas nebuvo susi
jęs. Bet tas gyvenimo laikotarpis atvedė mane į tokį 
akligatvį, kai aš tiesiog jau pradėjau galvoti, kad gal 
aš tiesiog darysiu bet ką, nes, šiaip ar taip, man at
rodo, kad manimi nelabai kas jau tiki, aš pati nebe
žinau, ko iš savęs noriu. Su tokia mintimi pradėjau 
savo 2018uosius – norėjau pagaliau surasti save, 
savo džiaugsmus. Ir va, visai tuoj pat viskas pradėjo 
pildytis – jau Vasario 16ąją, per Lietuvos šimtme
tį. Aš tik prisimenu, kad su kursioke prasilenkėme 
tą dieną Skapo gatvėje, kurioje netoliese viena ki
tos užstrigom. Ten aš prie namo kampo stovėjau ir 
stebėjau Baltijos šalių vėliavų pakėlimo ceremoniją 
Daukanto aikštėje, o paskui, jau grūsdamasi per 
minią, pažvelgiau į tas vėliavas ir pamaniau, kad 
šimtmečio proga gal reikėtų kitas dvi išmokti. Taip 
nutiko, kad pradėjau nuo latvių – kažkaip lengviau 
susiradau gramatikos knygą, kalba pasirodė be pro
to mielai panaši į lietuvių kalbą. Nenorėjau labai 
ten blaškytis per dvi kalbas. Aš šiaip nelabai mėgstu 
blaškytis, stengiuosi laikytis kokios nors linijos.

Su kokiais iššūkiais ir sunkumais susidūrei moky
damasi naujos kalbos?

Su kiekviena kalba, kaip ir su žmogumi, tie iš
šūkiai vis kitokie. Su latvių kalba, sakyčiau, jų net 
nebuvo labai daug. Tiesą sakant, tiek aš į tą grama
tikos knygą ir težiūrėjau, daugiau stebėdavau, kaip 
ten kas ką rašo Twitteryje ir bandydavau logiškai 
atsekti, kaip derinami linksniai ir pan. Man buvo 
labai nuoširdžiai įdomu, todėl aš nepersistengiau, 
net nesibaiminau rašyti viešus tekstukus su mili
jonu klaidų. Manau, dėl to man daug dalykų su ta 

kalba ir pavyko. Žmonės manim netiki, kai sakau, 
kad mokantis kalbos negalima perspausti, reikia vi
siškai atsipalaiduoti. Čia gal tikrai iššūkis – gebėti 
atleisti sau, priimti savo akcentą, priimti, kad tavo 
kalba bus šiek tiek kitokia nei to, kuris visą gyve
nimą ten gyveno, ar kad bus tokių, kurie pasijus 
savo gimtosios kalbos aristokratais ir kabinėsis, o 
kai kuriems žmonėms tiesiog reikės atleisti nema
lonias situacijas ir paaiškinti, kaip geriausia tave 
pataisyti, kad tu neišsigąstum, nesusigūžtum. Kal
bų mokymasis reikalauja labai daug psichologijos 
žinių. Tik riausiai būtent tai aš supratau mokyda
masi latvių kalbos.

Būtų smagu, jei papasakotum, kaip tapai latvių 
Twitterio žvaigžde. Koks buvo pirmas įspūdis, kai 
tau pasiūlė duoti interviu latvių televizijos kanalui. 
Kokie prisiminimai iškyla?

Jei ne Twitteris, aš tikriausiai nebūčiau prakal
busi latviškai, tapusi vertėja ir dar daug kitų daly
kų. Sankuperis – mano trečioji paskyra, trečiasis 
bandymas. Susikūriau taip simboliškai – į Baltijos 
šalis atvykus Popiežiui, man buvo smalsu, kaip 
ten protestantai jį sutiks. Ir latviškasis Delfis buvo 
įdėjęs latvių Twitterio komentarus. Man viskas ten 
pasirodė labai juokinga ir linksma, nusprendžiau 
prisijungti. Iš pradžių niekas į mane nekreipė dė
mesio, paskui su keliais latviais šiek tiek susiben
dravau. Tada vienas literatūros agentas, rašytojas, 
vieno kultūros žurnalo redaktorius – dabar geras 
mano bičiulis – kažkaip pastebėjo, kad jį seku. 
Susigalvojo manęs paklausti dėl vieno vertimo iš 
lietuvių kalbos į latvių kalbą ir pasiūlė pačiai iš
bandyti savo jėgas. Ir išsigandau (nes literatūros 
vertimas man visada atrodė siaubingai sunkus), ir 
apsidžiaugiau, nes man buvo sunku susirasti darbą 
ir kaip tik svarsčiau, kaip ten žmonėms būna, kad 
jų balsą koks prodiuseris išgirsta kur nors banke ir 
jie gauna pasiūlymą nusifilmuoti filme, o tada ta 
karjera tiesiog įvyksta. Tad, kadangi buvau labai 
dėl to laiminga, gruodžio 30 dieną parašiau savo 
metų apžvalgėlę, parašiau latviškai, kad jūs man 
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Saulė Kubiliūtė. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

visi labai patinkat ir jūs turit nuostabų humoro 
jausmą, ak, kaip aš džiaugiuosi pramokusi latviš
kai. Nuo tada viskas ir prasidėjo, sekėjų skaičius 
augo be perstojo. Niekad nesugebėčiau paaiškinti, 
kas ten tokio manyje buvo, kad atsirado tas susi
domėjimas. Nebuvo su tuo dėmesiu visada lengva, 
nes gyvenime laikas buvo sudėtingas ir ištiko toks 
kognityvinis disonansas – vienu metu stebėjau 
kažką griūvant ir kažką nauja sparčiai augant. Tar
si vėjas atpūtė kažkokią sėklytę ir ji pradėjo dygti 
lyg niekur nieko.

O su televizija irgi savotiškai nutiko. Vos ne 
pas kutinę dieną gavau laišką iš Latvijos preziden
tūros kanceliarijos, sako, mes norime jus pakviesti 
pasakyti kalbelę Baltijos šalių trisdešimtmečio mi
nėjime. Kažkaip taip vėlai pranešė ir dalykai susi
klostė, kad turėjau atsisakyti. Jie dar žadėjo padary
ti, kad gal aš kaip nors nuotoliniu būdu pasakyčiau 
tą kalbą, nufilmuočiau ją, bet galiausiai tiesiog 
pradingo. Kol laukiau jų atsakymo, dar pamečiau 
banko kortelę, buvau labai susinervinusi, susijaus
minusi ir štai gaunu Latvijos televizijos žurnalistės 
žinutę, kuriai jau pavasarį buvau davusi pažadą, 
kad, atvažiavusi į Rygą, leisiu padaryti reportažą 
apie save. Jai buvo labai liūdna, kad ne ją delegavo į 
Vilnių, bet sako, mano kolegė, kuri atvyks į Vilnių, 
sutiko padaryti reportažą apie jus. Tai va, taip pa
prastai, bet ir beprotiškai, išėjo. Turbūt jaukiausia 
mano patirtis su žurnalistais. Jaučiausi pagerbta, 
nes mane filmavęs operatorius Māris Jurgensonas 
buvo tas pats operatorius, kuris filmavo tikrąjį Bal
tijos kelią. 

Tavo vertimai yra publikuoti „Šiaurės Atėnų“ ir 
„Naujosios Romuvos“ kultūros žurnaluose. Pripažin
kim – būti publikuotam ten garbė ir sėkmė. Ar žur
nalo redaktoriai iš pat pradžių palankiai priėmė tavo 
siūlymą publikuoti vertimus? Nebuvo kliūčių?

Su vertimais problemų man nebuvo – Naujo
ji Romuva net apsidžiaugė, Šiaurės Atėnų vertimų 
redaktorius pagyrė mano vertimo kokybę, jaučiau
si labai pamaloninta. Galbūt ilgainiui jau pradė

jau pastebėti, kad atsibodau jau su tais latviais, iš 
manęs tikisi kitų kalbų. Tačiau aš stengiuosi likti 
žmogumi, neforsuoju vertimų kitomis kalbomis. 
Labai sunku atsilaikyti žmonių spaudimui, kai jie 
pamato, kad kažkas tau sekasi ir kad tu gali vis iš
krėsti jiems kokį siurprizą. Bet apskritai su vertimų 
publikavimu nėra taip sudėtinga, sakyčiau, kur kas 
baisiau yra pasiūlyti savo pačios kūrinį. 

Ar nebuvo baisu prašyti latvių rašytojų versti jų 
kūrinius? Pagal kokius kriterijus tu juos pasirenki? 

Žinoma, tai buvo tie elektroniniai laiškai, ku
riuos, prieš išsiųsdama, skaitydavau bent dešimt 
kartų. Su vienais būna drąsiau bendrauti, su kitais 
ne taip drąsu. Šiaip latvių rašytojai labai mandagūs 
ir malonūs. Bet aš ypač bijojau jau amžiną atilsį 
Paulo Bankovskio, nes jis man atrodė tokia didelė 
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figūra, toks rimtas latvių rašytojas, tad su juo net 
bijojau konsultuotis nesuprasdama kažko, kreipda
vausi į literatūros agentą, tą savo bičiulį. 

Nepasakyčiau, kad turiu baisiai kažkokių kri
terijų – perskaitau, pajaučiu, kad suprantu apie ką 
tiksliai pasakoja tas kūrinys, jaučiu, kad galiu jį pa
pasakoti lietuviškai, tada ir bandau.

Kita kalba, kurios pradėjai mokytis po latvių – 
estų. Ar ji tau pasirodė sudėtingesnė nei latvių?

Be abejo! Tačiau man padėjo tai, kad aš taip 
lig tol tiesiog paniškai baidžiausi finougrų kalbų! 
Vaikystėje drąsiai svajojau apie suomių, bet suau
gusi prisigalvojau, kad čia kita kalbų šeima ir ji 
mane pribaigs. Estų kalba neišgąsdino manęs taip, 
kaip aš maniau, kad išgąsdins. Turėjau nuostabią 
estų kalbos dėstytoją Eve Raeste, su ja estų kalba 
buvo vienas malonumas, gražus sunkios dienos 
užbaigimas. Kitų šeimų kalbų pasimokyti yra labai 
verta, jos pasiūlo visai kitokį mąstymą, įneša daug 
naujovių. Mokydamasi estiškai, turėjau mokytis iš 
naujo konstruoti kiekvieną žodelytį. Viskas tam, 
kad suprasčiau, kaip jį linksniuoti ir vienaskaita, 
ir daugiskaita, kad susikalbėčiau. Dėl to įdirbio, 
kurio estų kalba pareikalavo, ji man tokia brangi 
ir yra.

Tu esi aktyvi ir įdomi asmenybė. Rašai tinkla
raštyje, dar prozos ir poezijos kūrinius, tavo darbai 
publikuoti ne viename leidinyje, be to, esi laisvai 
samdoma vertėja. Iš kur semiesi energijos ir įkvėpimo? 
Kas tave skatina veikti, motyvuoja?

Ačiū, aš savęs taip įspūdingai neapibūdinčiau... 
Kartais mane įkvepia žmonės, kurie myli tai, ką 
daro, ir aš noriu būti panaši. Kartais šiaip žmo
nės moka papasakoti kažką įdomaus, aš susižaviu 
ir neturiu kur dėtis, man reikia tuo pasidomėti ir 
kaip nors papasakoti, perduoti, ką pati sužinojau. 
Kartais tiesiog neturiu ką veikti, bet ir nuo savęs 
jau bloga, tada stengiuosi susirasti kažką, kuo galė
čiau pasigrožėti, nes kaip sakė mūsų visų gerbiamas 
Čiurlikas, geriau žinomas kaip Mikalojus Konstan

tinas Čiurlionis, į save ilgai žiūrint gali bloga pasi
daryti, nes ten labai daug kas tobulintina. Kartais 
šiaip gyvenimas nemielas ir norisi kažkur prading
ti, susirasti savo buveinę, kur niekas nepasiektų. 
Manau, kad įkvėpimas gali slėptis absoliučiai bet 
kur. Matyt, man pasisekė, kad aš visada turiu noro 
išeiti jo ieškoti – gal net nelabai moku kitaip. Nėra 
kur dėtis.

Na, ir pabaigai… Kokia bus kita kalba, kurios 
žadi mokytis? Ar dar sulauksim naujų publikuotų 
vertimų? 

Manęs labai dažnai šito klausia, bet šiuos da
lykus taip sunku prognozuoti! Štai po švedų, ma
niau, bus jidiš, nes studijuodama gavau šiek tiek 
paskaityti apie šią kalbą, apie Vilniaus žydų istoriją 
ir buvau nuoširdžiai susidomėjusi, bet tada ištiko 
māoriai/máuriai. Tada galvojau, kad bus bulga
rų, o tada maniau, kad gal oficiali lietuvių gestų 
kalba. Bet Duolingo programėlėje atsirado jidiš ir 
pradėjau žiūrėti, kas ten kaip ką. Dabar vis dar 
žvilgčioju į bulgarų ir lietuvių gestų kalbas. Ma
nau, abi sulauks savo laiko. Kartais dar pasvajoju 
apie graikų... Galiausiai kiekvienais metais žadu 
sau grįžti prie prancūzų, bet niekaip negrįžtu. Bi
jau, kad panašiai jau bus ir su estų. Tačiau, kaip 
minėjau, šiuos dalykus be galo sunku prognozuoti. 
Kalbant apie vertimus... Manau, tikrai dar ką nors 
išversiu. Pasiilgstu literatūros vertimo. Čia kaip te
atras aktoriui – iš kino uždirba, bet teatras atgaiva 
sielai, kaip man pasakojo vienas aktorius. Tačiau 
šiemet jaučiu, kad norėtųsi daugiau pasidalinti 
savo mintimis. Labai paprasta yra dirbti su kaž
kieno kito kalba, perpasakoti to žmogaus mintis ir 
patogiai pasislėpti už jo, ne taip paprasta pačiam 
kažką pasakyti. Bet, va, kalbėjausi su vienu žmogu
mi, kuris, beje, ne lietuvis, verčiasi žurnalistika – ir 
jis man toks sako: „Ką tu kalbi, koks dar slėpimasis 
už kitų autorių – tu pati per daug turi ką pati pa
sakyti!“ Jaučiu, kad tikrai norėčiau kažką pasakyti, 
papasakoti ir pati, kad ir kaip man būtų baisu. Ti
kiuosi, man pavyks.
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Balandžio 2–24 dienomis LDS galerijoje „Arka“ 
veikė Dagnės Gumbrevičiūtės ir Virginijaus Kazlaus
ko paroda „Išbūti“. Kuruodama parodą, rašiau, kad 
„rinkdamiesi savo kūrybą matyti kaip vidinio pasaulio 
fenomenų atspindį, autoriai poetiškai atranda chao so 
ir tvarkos balansą“. O dabar pasikalbėkime su meni
ninkais. Kalbina Austėja MikuckytėMateikienė.

Savo kūryboje naudojate įvairias priemones – Dagne, 
tau svarbi tapyba ir videomenas, Virginijau, tu nau
doji tušą ir instaliaciją. Kaip renkatės, kada kurios 
priemonės imtis? Kaip, kuo skiriasi kūryba skirtingo
mis priemonėmis?

Dagnė Gumbrevičiūtė: Tapyba, palyginti su video
menu ar kinu, yra gana individualistinis menas. Net 
turint gyvą modelį prieš akis, pats tapymo procesas 
yra tik mano pačios, tapydama dažniausiai atsiri
boju nuo aplinkinių. Videokūryba, priešingai, yra 
komandinis, nuolatiniu bendravimu grįstas darbas, 

siekiant bendro tikslo. Kad visi judėtume ta pačia 
kryptimi, būtina išsigryninti idėją, raiškos formas, 
o tai reikalauja daug laiko ir pastangų, kai tapyba, 
šiuo atžvilgiu, gali nutikti spontaniškai ir be didelių 
apmąstymų leidžia fiksuoti kasdienybės žavesį.

Virginijus Kazlauskas: Rinkdamasis medijas, ap
svarstau jos raiškos galimybes. Dažnai kartu su kū
rinio idėja ateina ir medijos pasirinkimas. Svarbu, 
kad medija padėtų atskleisti idėją, leistų ją reikš
ti. Tušas man labai patinka. Jo juodumas gilus ir 
tamsus, tai sena grafikos technika, ateinanti iš Rytų 
šalių. Nuo pat paauglystės studijų meno mokyklo
je mėgau tušą ir jo galimybes skaidrėti praskiedus 
vandeniu ar likti itin tamsiam ir giliam. Instaliacija 
man padeda išeiti už labiau klasikinių vaizduoja
mojo meno rėmų, mintyti daiktais.

Pagrindiniu parodos kūrinių objektu įvardijote savęs 
jausmą. Kaip išplėtotumėte šią mintį – kas tai yra?

Išbūti

Dagnės Gumbrevičiūtės ir Virginijaus Kazlausko paroda Išbūti
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Dagnė: Sakydama, jog tapyba gali perteikti aki
mirkos žavesį, turiu papildyti, jog tas žavesys kyla 
many ir gal tik man vienai. Paskutiniuose kūriniuo
se šį jausmą sieju su kūno judesiu. Kūno judėjimas, 
kaip laiko tėkmėje išsitęsęs procesas, atveria naujas 
galimybes pajausti save, aplinka po kelių valandų 
bėgimo taip pat atrodo kitokia. Šiuos potyrius ir 
lydinčią nuostabą siekiu atskleisti kūryboje.

Virginijus: Šią sąvoką pasirinkome žiūrėdami į 
psichologijos mokslo lauką. Norėjosi paprastos ir 
aiškios sąvokos, nusakančios vidinį vientisumą ir 
ramybę. Nesinorėjo naudoti per daug sudėtingų 
sąvokų, tad savęs jausmas pasirodė aiškiai ir papras
tai atskleidžiantis bendrą temą, kuri vienaip ar ki
taip atsiskleidžia mūsų gana skirtinguose darbuose.

Dagne, tavo tapyboje ir videomene – peizažai. Ką 
tau reiškia gamta? Kokių vietovių tai peizažai ir ko
dėl būtent šių?

Dagnė: Gamta man labai svarbi, joje semiuosi pa
grindinių resursų kūrybai. Nuolatos dairausi įkve
piančių vietų, kur rasčiau ramią užuovėją molber
tui. Studija kartais tampa tėvų vienkiemyje esančio 
namo antras aukštas, kartais menininkams perleis
ta klebonija Marcinkonyse, o kartais „pasiskolinti“ 
draugų butai pajūryje. Išties ypatingų reikalavimų 
vietovėms, kuriose ruošiuosi tapyti, neturiu. Tai 

daugiau dėl mano pačios nusiteikimo – susitelki
mo ir noro atsiverti tam, kas gyva aplink.

Virginijau, tavo vizualinės poemos pasakoja „apie 
jausmus ir išgyvenimus, daugiau tamsius ir sunkius, 
nei lengvus ir švelnius“. Kodėl kūryboje kalbi būtent 
apie sunkesnes patirtis? Kodėl „Sirijus“ – ar tai tavo 
slapyvardis, ar tik tam tikrų kūrinių kaip projekto 
pavadinimas? 

Virginijus: Parodoje rodomi darbai – tai dalis 
mano kūrybos. Turiu visokių darbų. Pasirinkau ro
dyti būtent šiuos spontaniškai, šįkart norėjosi bū
tent tuo pasidalinti. Galvoju, dažnai kalbame apie 
tai, kas gera ir gražu, taip lyg paprasčiau. O man 
norėjosi pasidalinti mintimis apie tai, kas sunku, 
bet vis tiek estetiška ir poetiška. Akimirkos, kai pa
jauti tamsumos estetiką, man labai svarbios. 

O „Sirijus“ mano kūrybiniame gyvenime mistiš
ka sąvoka. Dar ieškau jai vietos. Pirma, tai buvo mano 
slapyvardis. Dabar „Sirijų“ matau kaip kūrybos peri
odą. Apraše miniu, jog tai mano projektas, taip dabar 
ir matau šį vardą. Gal ateityje jis įgaus kitokią prasmę.

Kaip kiekvieno iš jūsų gyvenime atsirado kūryba? 

Dagnė: Gimiau menininkų šeimoje, dar pradinėse 
klasėse prasidėjo mano dailės pamokos. Kauno dai
lės gimnazijoje, pasirinkus tapybos specialybę, atro

Virginijus Kazlauskas. Iš ciklo Poema. 2019–2020; popierius, 
tušas, 60x90 cm

Dagnė Gumbrevičiūtė. Išbūti toli. 2021; Video: Dagnė Gum
brevičiūtė, Garsas: Matija Vojvodic, trukmė 5:15
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Dagnė Gumbrevičiūtė. Suka ratą, 2020, drobė, aliejus, 60x80 cm

dė, jog visas mano kūrybinis kelias pasisuks būtent 
šia linkme – tapybą buvau įsivardijusi kaip labiau
siai mano vizualinę raišką atspindinčią formą. Bet 
netikėtai, pabaigusi mokyklą, atsidūriau režisūroje. 
Atradusi kino pasaulį, jame kuriu iki šiol, o tapyba į 
mano gyvenimą su pertraukomis vis grįžta.

Virginijus: Kūriau nuo mažens. Norisi paminėti 
savo šeimą kaip kūrybinio ir kultūrinio gyvenimo 
ištakas. Namuose turėdavom Vakarų meno darbų 
albumų, fotografijų ir paveikslų. Viena iš tetų piešė 
dailius ir itin kruopščiai išieškotus natiurmortus – 
žvakidžių, obuolių, knygų ir draperijų kompozici
jas. Prisimenu, žiūrėdavau į juos ir grožėdavausi. 
Manau, tai buvo vienas pagrindinių šaltinių, kaip 
kūryba atsirado mano gyvenime. Vėliau mokiausi 
meno mokyklose, dalyvaudavau įvairiuose piešinių 
konkursuose. Nors bandžiau, bet niekad nepavyko 
atsitraukti nuo kūrybos.

Kaip abiejų iš jūsų kūryboje koreliuoja, santykį at
randa menas ir psichologija? O vizualusis menas ir 
poezija?

Dagnė: Kūryba yra neišvengiama apie tai, kuo gy
veni ir ką mąstai. Noras gilintis į reiškinių priežastis 
atveda į tokias sritis kaip psichologija, ir šis noras 
niekur nedingsta kūryboje. Savo kūriniais tyrinėju 
jausmų pasaulį, ieškau būdų perteikti sunkiai ap
čiuopiamus dalykus. Dažnai tai pasibaigia poezija, 
nes nėra būdo kalbėti apie tai tiesiogiai. 

Andriaus Grigalaičio nuotraukos
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Virginijus: Sakyčiau, kad mano meno samprata 
ateina iš psichologijos. Menas – tai savirefleksija. 
Meno darbai iš esmės mums padeda pažvelgti į savo 
vidų giliau. Kartais nuo savęs atsitraukti ir pamaty
ti daugiau bendražmogiškame kontekste. Negaliu 
atskirti psichologijos nuo meno. Man rodos, kad 
apie žmogaus vidų ir būtį daugiausia pasako meno 
kūriniai – mitai, literatūra, vaizduojamasis menas. 
Jie tarsi leidžia ryškiau prisiliesti prie savo jausmų, 
juos tyrinėti meno kūrinio rėmuose. Mėgstu meno 
kūrinius lyginti su veidrodžiais, kad jie mus atspin
di. Nors, žinoma, meno prasmė kartu daug gilesnė 
nei vien savirefleksija.

Panaši sankirta vizualaus meno ir poezijos. Pir
ma į galvą ateina Tarkovskis. Galbūt iš jo į mano 
gyvenimą atėjo vizualiojo meno ir poetiškumo san
kirta. Estetiką ir lengvumą aiškiai pagauna poezija, 
bet ne visada vaizduojamieji menai. Poetiški vaiz
dai labai artimi – kaip krenta užuolaidų medžiaga 
ar vakarėjančios saulės šviesos ruožų lengvumas. 
Kartais tai, ką matau, užrašau žodžiais, bet tuo
met susimąstau, o kodėl nepavaizdavus ar tiesiog 
nepateikus kaip objekto. Kažkaip norisi daugiau 
poezijos visur.

Papasakokite, kaip sugalvojote rengti bendrą parodą? 
Kas jus sieja?

Dagnė: Virginijus mane pažinojo kaip menininkę, 
o aš jį – kaip psichologą. Vieną dieną atradau, jog 
pasislėpęs po slapyvardžiu Sirijus, jis kuria grafikos 
darbus. Gavusi progą juos pamatyti, pasidalijau 
ir apie savo susidomėjimą psichoterapiniais pro
cesais. Tą pačią lietingą dieną nusprendėme kartu 
rengti parodą.

Virginijus: Sakyčiau, kad sieja menas ir psicho
logija. Buvome kaimynai, gyvenome šalia vienas 
kito. Vieną dieną ėjome gerti arbatos ant pievutės 
šalia namų. Tuomet išsikalbėjome apie meną ir kū
rybą. Atradome sueities taškų ir kilo idėja, gal verta 
parodą rengti kartu!

Kaip kinta jūsų kūryba?

Dagnė: Kinta gana sparčiai, dėl to stengiuosi dar
bus pabaigti kaip galima greičiau. Juo ilgiau kūry
bos procesas išsitęsia, tuo daugiau buvusio darbo 
reikia perdaryti. Ne todėl, kad jis prastas, bet todėl, 
kad aš jau nebe ta.  

Virginijus: Kinta, bet ir kažkas išlieka stabilaus. Se
niau mano kūryba buvo abstraktesnė. Jaučiu, kad 
darbai, kuriuos kuriu, dabar vis buitiškesni ir kon
kretesni. Jie atspindi konkrečius daiktus, vietas ar 
įvykius. Norisi kurti iš kuo natūralesnių medžiagų, 
mažiau vaizduoti ir imituoti. Visgi temos išlieka gana 
abstrakčios, kaip kad šioje parodoje, tai – tamsos gro
žis, sakyčiau, kad tai mano kūryboje mažai kinta.

Kaip sekėsi kurti per pandemiją? 

Dagnė: Tai vaisingiausias mano kūrybos perio
das po studijų baigimo. Išmečiau iš galvos įpras
tas veik las, darbą, kurio tiesiog nebebuvo, ir visą 
dėmesį bei energiją skyriau kūrybai. Be galo įkve
piantis procesas, o rezultatai iki dabar džiugina.  

Virginijus: Gerai, nors neturėjau daug laiko kū
rybai. Buvo nemažai darbo su parodos rengimu ir 
kitų darbų. Visgi rinkausi kurti mažiau įpareigo
jančius kūrinius, daugiau sau pačiam – lieti akva
reles, rinkti fotografijas. Taip pat sukūriau keletą 
darbų tamsos, nežinios ir skausmo temomis. Gal
būt šie darbai taps ateities parodų turiniu.

Kokie artimiausi kūrybiniai planai?

Dagnė: Po parodos atidarymo tapyba šiek tiek at
sitraukė į šalį užleisdama vietą kinui. Su komanda 
ruošiamės dokumentinio filmo kūrimui. Kalbėsim 
apie jausmus, bet šįkart jau kitaip.

Virginijus: Vasarą turėsiu daugiau laisvo laiko ir 
atostogas, tad tikiuosi šį laiką išnaudoti kūrybai. 
Keletą darbų idėjų nešiojuosi jau ilgai,  gal pavyks 
juos realizuoti. Taip pat norėčiau surengti parodą 
jau minėta skausmo tema arba apie kažką labai pa
prasto, pavyzdžiui, mažučių akvarelių apie kalnus, 
gėles ir kitas svarbias akimirkas, gal tai būtų darbai 
apie akimirkos lengvumą.



MIELI PAŠVAISTĖS	SKAITYTOJAI!

Tinklalapis – www.pasvaiste.lt
Facebook puslapis – www.facebook.com/pasvaiste

2021 m. projekto Juvenes dum sumus 
skiltis Esė, Dailė, Impresijos remia

2021 m. parama – 2000 eurų.

Žurnalas leidžiamas nuo 2009 metų

Vyriausioji redaktorė – Audronė Daugnorienė
Meninis redaktorius – Rokas Gelažius
Redakcijos adresas – p. d. 2867, LT01008 Vilnius
Tel. 8 600 85107, el. paštas: pasvaiste09@gmail.com
Leidėjas – Naujosios Romuvos fondas
ISSN 20291817
Tiražas – 600 egzempliorių 
Spausdino UAB Petro ofsetas, Naujoji Riovonių 25C, Vilnius

Pirmame viršelio puslapyje – Augustė 
Daškevičiūtė. Vidus, 2020. 30x40 cm
Ketvirtame viršelio puslapyje –  
Augustė Daškevičiūtė. Vemiantis banginis, 2020. 
60x60 cm

Kviečiame įsilieti į mūsų bendruomenę: siųskite mums savo rašinius, piešinius, nuotraukas.
Siūlykite temas, klauskite ir komentuokite straipsnius. Kurkime Pašvaistę kartu!
Parašykite, kokioje įdomioje šiuolaikinio meno galerijoje lankėtės jūs.

Bičiuliai, jeigu Lietuvos pašte užsiprenumeruosite Pašvaistę 2021 metams, 
paremsite mūsų jaunuosius rašytojus ir dailininkus.

Dėkojame visiems užsiprenumeravusiems ir kitaip mus parėmusiems.

Ro
ko

 G
el

až
ia

us
 n

uo
tr

au
ka




