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<1>

Braižyti popieriaus lapą,
Liniją,
Pamažu virstančia skyle. 
Pro ją galiu pamatyti kitapus.
Popieriaus lapo.

<2>

Neturiu ambicijos tavęs užrašyti, 
Nerašau ir savęs, kad neišsigąsčiau
Po metų ketverių ar dešimties. 
Neturiu pretenzijos, kad užrašytum mane. 
Nes bijau išsigąsti iškreipto veidrodžio. 
Galų gale
Kur visa tai sutalpinti. 
Į rojų ar pragarą kartu su siela nenukeliaus. 
O supūti ant kūno, 
Šalto ir tuo iškart svetimo...
Kažkaip
Nei šis, 
Nei tas. 
Nebent žinočiau, kad popieriaus skiautė
Tave sušildys 
Ir įpūs gyvybės į skruostus,
Nebeįgalius savaime parausti.
Tai kaipgi man žinoti,
Kad(a) galiu tave paliesti. 
Žodžius jaučiu gerai, 
Ant odos nuvilnija šiurpuliukai. 
Bet žodžių nėra, o odą
Šiaušia tik vėjas. 
Šaltas, kaip ir (žodžių)
Nebuvimas.

Viltė Kartanaitė

<3>

[Ištrauka] 

– Ir ką manai esąs skolingas? 
– Tiesą sakant, jeigu būčiau žinojęs, kaip čia toliau 
klosis viskas... 
– Čia ta prasme, kad klosis plytelės ant šaligatvių? 
– Juokai juokais, bet jeigu būčiau žinojęs... 
– Taip taip, jeigu varna būtų žinojusi, kad sūris iš
kris, tai būtų snapo nepravėrus. 
– Jeigu būčiau žinojęs, būčiau apsisodinęs visą savo 
turimą vietą medžiais. Per metus po medį. Kad, 
jeigu mirdamas neturėčiau vaikų, žemę, kurioje 
gyvenau atiduočiau jos pačios globon. 
– Rami mirtis... rami mirtis. 
– Bet čia jeigu būčiau žinojęs.
– Tai jo, tai varnai, apie kurią minėjau, irgi sūris iš 
snapo iškrito.

<4>

Tu, kurios vardą reikia skiemenuoti.
Rašyti eiles ir švelniai kalbėti – 
Kitaip nesuprasi. 
Kurią glostyt pirmiausia akimis, 
Paskui ir rankomis apglėbti. 
Galvoti ir tyliai, ir garsiai, 
Kad pajustum. 
kurios „daug“ yra mažiau nei atrodo. 
Tavo spygliukai išoriniai, dėl vaizdo, 
švelnu prisilietus. 
Adatos, 
suradus raktą apkabinime, 
Pūkeliu pavirtusios. 
Gal tai žinau, nes ilgai tave tyrinėju. 
Ir šiame tyrime 
kalbi trečiuoju apie pačią save.
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Į Daniją atsikrausčiau jau prieš gerą dešimtme
tį – net sunku patikėti. Gyvendama čia, keičiau 
gyvenamąsias vietas nesuskaičiuojamą kiekį kar
tų ir net dariau pertraukėles pagyventi dar kito
se svečiose šalyse. Gyvenau ir visų liaupsinamoje 
Kopenhagos širdyje, ir miegamuosiuose rajonuose, 
jaunatvišku miestu vadiname Orhuse, tačiau mano 
mylimiausia vieta yra Silkių miestas – Silkeborgas. 
Juokauju – tik lietuviškai kalbantiems taip aso
cijuojasi šio miesto pavadinimas (dk. Silke – šil
kas). Silkeborgo regionas yra unikalus: čia stūkso 
aukščiausia Danijos kalva, plyti susijungę ežerai ir 
prateka ilgiausia upė. Šiame mieste buvo įkurtas 

Miglė Daugnoraitė

Silkių miesto atradimai

vienas pirmųjų popieriaus fabrikų Danijoje, nes 
aplink augantys miškai ir vanduo teikia reikiamus 
natūralius resursus. 

Miestelis tikrai turi savo šarmą, jis ne toks ir 
mažas, tačiau centras labai koncentruotas ir galima 
rasti visko, ko prireikia. Vasaros savaitgaliais centri
nę aikštę užpildo ūkininkų ir vietinių menininkų 
prekystaliai. Iš aplink susispietusių miestukų daug 
gyventojų visada suvažiuoja nusipirkti šviežiausių 
produktų ar unikaliausių dovanų draugams ir gi
minaičiams. Dėl gėlo vandens kiekio yra įkurtas ir 
akvariumas su zoologijos parku bei tyrimų centru, 
yra net keletas skulptūrų parkų su begalybe susi
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raizgusių pasivaikščiojimo takų. Atrodo, per keletą 
metų šį miestuką išvaikščiojau skersai ir išilgai, ta
čiau netikėtai sulaukiau pasiūlymo sudalyvauti eks
kursijoje į „Silkeborgo vonią“ (dk. Silkeborg Bad), 
jei versčiau tiesiogiai. Pirmiausia pagalvojau, kad 
tai turbūt užmiestyje esanti kokia sanatorija. Tačiau 
vykti teko neilgai, pačiame miestelyje įsikūręs ilgą 
istoriją menantis pastatas, apsuptas didelio parko, 
kuriame prieš kelerius metus buvo pastatyta milži
niška iš atliekų sukonstruota trolio skulptūra. Visa 
teritorija man kažkodėl primena Birštoną, trykšta 
požeminis šiltas pilnas mineralų šaltinėlis, kurio 
vandens skonis ne pats maloniausias. Parko glūdu
moje vis dar stūkso apleisti bunkeriai, pats pastatas 
vienu laikotarpiu buvo virtęs vokiečių poilsiaviete, 
vėliau viešbučiu, o dabar įsitvirtino galerija. 

Galerijoje yra ir nuolatinės, ir besikeičiančios 
ekspozicijos, bet mane pakerėjo Pia’os Anderson 
(g. 1960) paveikslai. Turiu prisipažinti: danų auto
rių menas man nėra labai priimtinas, aš nelabai jį 
suprantu, ypač jų modernųjį meną, dažniausiai jis 
man nesukelia jokių jausmų, tik klausimą – ar tai 
menas, ar dalis kažko, ir kodėl tai galima pavadinti 
išvis menu. Nežinau, gal jų toks tikslas ir yra... To
dėl vykdama buvau nusiteikusi truputį skeptiškai. 
Tačiau, vos įžengus į pastatą, pasitiko Pia’os pa
veikslai, kurie man atėmė amą. Daug spalvų, labai 

pozityvių, smulkiausios detalės. Žiūri iš arti ir aik
čioji, atsitrauki – aikčioji. Užlieja nesuprantamas 
pozityvumas. Ekspozicija pavadinta Mėlynosios la-
šišos kelionė, pats meno centras aprašo ją kaip naujų 
formatų ir priemonių išraišką su klasikine tapyba. 
Dominuoja gamtos vaizdai – lyg gėlės, lyg vanduo. 
Keli paveikslai, pakabinti ant stiklinės sienos, vi
siškai susilieja su peizažu už jo. Apėjau visas kitas 
ekspozicijas – vienos tematika buvo žirgai Danijos 
istorijoje, grafikos paveikslai iš Hanso Christiano 
Anderseno pasakų, medžio šakų, išmestų jūros, 
skulptūros, tačiau prieš išeidama aš grįžau prie 
Pia’os paveikslų dar sykį įkvėpti pozityvios vibra
cijos ir išsinešti ją į kasdienybę už galerijos ribų. 

Miglės Daugnoraitės nuotraukos
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Viltė Kartanaitė

<5>

Dabar taip, žiūrėkit, žmonės. Ir aš labai labai 
rimtai. Žiūrėkit. Į ką? Į save veidrodyje, savaime 
suprantama. Paskui pro langą. Arba pirmiau pro 
langą, tada į veidrodį. Ir ką matot? Ar save? Ar pa
saulį tokį, į kokį buvot pasirengę ateiti? Ai, gi jus 
ištraukė, patys net nesiveržėt, tiesa tiesa... Jei pa
matyčiau šitą vaizdą ir aš nesiveržčiau. O žinote, 
kaip aš atėjau į pasaulį? Su špyga priešaky! Aha, aš 
labai rimtai. Sakė: „Bus berniukas, matom prie
dus.“ Na ir ką? Špyga, ne priedai. Susukta vaikiš
ka špygutė, ir ką jūs man, naujagimei! Nebent su 
ta pačia špyga į veidą, bet negi vaikui rodysi tai, 
ką jau, būdamas gimdoje, išmoko pats. Kažkaip 
primatiška. Antihumaniška. Gal net vulgaru. Nors 
kas ten vulgaraus, kai visi iš tos pačios uteras. Mo
tiną gamtą, turiu omeny. Taigi ir jus gandriukai at
nešė. Aš irgi taip galvojau, nes svarbiausia juk įro
dymai. Ant kaklo net ir žymė buvo likusi! Yra, yra 
ir dabar yra. O broliui tai nepasisekė, galvojau. Kol 
mane skraidino padangėmis, jį kopūstuose paliko. 
Vos tėvai surado. Ot, gyvenimas, atneša ir žemėj 
kaip kopūstą palieka. Ir dar taip, kad nesimato – 
kur vaikas, o kur kopūstas. Mane bent kaip varlę 
snapę, uoj, kokią snapę... Kaip varlę kokią snape 
nešėsi. Gerai, kad neparijo...

Bet suvedusi visus faktus, žinot, ką pagalvojau? 
O kaip atrodžiau, kai gandras mane nešė, o aš per 
visą Vilnių špygą atkišus? Dar pagalvojau. O kur 
Fabuose kopūstynus rasti?.. Jau nekalbant apie 
vaikus. 

Visko čia pripasakojau, palikau laiko apsidai
ryt. Ar ką pamatėt?

<6>

Pasaulis stipriai pasikeitė. Įdomiausia, kad ne
pastebėjau, ties kuria vieta ir kada tai prasidėjo. Gy
venau, ėjau ir savo darbais bei svajonėmis užsiėmusi 
buvau, kol pabudau tarsi iš sapno. Atsipeikėjau, su
stojau ir pamąsčiau. Ir tas visas didėjantis progresas 
suponuoja mintį, kad progresuojama ne ties ten. 
„Mutuojame“, prisitaikome prie naujų gyvenimo 
sąlygų, kurias patys žmonės ir susikūrė, kaip dog
mą, pagal kurią normalu eiti gyvenimo keliu. Pa
sigendu kai kurių pamatinių vertybių, kurias, vėl
gi, kažkokiu keistu būdu pavyko išsaugoti. Mama 
sako, kad „tu vintažinė pas mus“. Bet antikvariato 
vieta manęs netenkina, jei ant lentynos būsiu pa
statyta kaip nusibezdėjęs laikrodis, nebemušantis 
šios dienos valandų. O, beje, kalbant apie laikro
džius – vaikystėje jis didelis, kabantis ant sienos, 
tiksėjo lėtai ding dong, ding dong, iki kolei suklyks 
visu galingumu išlindusi medinė gegutė ir toliau į 
tą patį ritmą. Dabar gi – net negaliu būti kambaryje 
su mažučiu veikiančiu laikrodžiuku, kuris skamba 
visai kitokiu ritmu – tikitikitikita. It sunerimusiais 
širdies dūžiais muša valandas ir minutes, keliančias 
keistą nerimą. Kol kiti klijuoja lipūškes ant kompiu
terio ekrano kameros, aš jomis klijuodavau kintantį 
laiką ekrano apačioje, kad negąsdinčiau savęs, kad 
kažko dar nespėjau išmušus nakties valandai. O da
bar grįžkime nuo laikrodžių prie „duokit duonos 
ir žaidimų“. Valgom duoną atsistoję, o žaidimams 
nebelieka laiko? Tada kyla klausimas, kodėl gi pa
tiems neužsiauginus duonos, kad būtų ir duona, ir 
žaidimai. Ir tas pats darbas viename. 

Pasaulis keičiasi, turi keistis ir tu. Keičiuosi. 
Žingsnis į priekį, dešimt atgal, paskui ir atvirkščiai 
būna. Progresyvus regresas. Ir atvirkščiai būna. 

100 metrų iki asfalto. 
Ką čia iš viso veiki?
Bandau išjausti pirmojo žmogaus lemtį ir pa

tirti jo išgyvenimus, jeigu jau taip atvirai.
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I

Gaila, kad vaizdas už lango ne itin kinta. Auksu 
padabintos medžių karūnos skrodžia dangų, debe
sys kartais pratrūksta rauda, o kartais saulė bando 
nedrąsiai parodyt savo veidą. Aš, nepaisant visko, 
lekiu lyg ant sparnų. Tie sparnai išaugo nugaroje 
sugrįžimo akimirką. Tikiu, kad negreitai nusvirs.

Lieka vos 900 kilometrų. Šiandien nebesėsiu 
prie vairo, dabar mano likimo draugo eilė. Galiu 
ramiai nugrimzti į praėjusių mėnesių prisimini
mus. Bet nenugrimztu į palaimintą letargą, imu 
rašiklį, popieriaus lapą (ne kompiuterį!) ir rašau. 
Atrodo, nebeprisimenu, kaip tai daroma. Sausais 
delnais mėšlungiškai laikai rašiklį, neatpažįstu 
savo rašysenos. Ant kairės rankos pleistras, kažkas 
darbe turėjo vaikišką, su žuvytėmis. Dabar man 
viskas atrodo linksma, juokinga, o juk visai nese
niai buvo kitaip. Nebuvo blogai. Nėra sąlygų, prie 
kurių žmogus neprisitaikytų. Sunkiausios pirmos 
savaitės, vėliau priprantama prie tokio gyvenimo 
tempo. Kartais ilgėdavausi šilto naminio maisto ar 
savos pagalvės, ant kurios padėta galva regėdavosi 
ne tokia apsunkusi. Atstumo suvokimas slegia, kol 
galiausiai taip dažnai girdimi žodžiai, kad „pasaulis 
mažas ir ankštas“ netenka prasmės, nes kai padedi 
galvą ant kieto patalo, pasaulis tampa nepakenčia
mai erdvus. Didžiulis narvas mažam paukšteliui, o 
už jo tuštuma. Gerai būtų, jei tam narve galėtum 
ilsėtis. Kai išvažiuoji uždarbiauti, tikslas – pinigai. 
Daug pinigų – dolerių, eurų, svarų, frankų... Kiek
viena iš šių valiutų – tai narvo virbas, narvo, kuria
me prabėgo beveik penkeri metai.

Agnieszka Masalytė

Vis arčiau namų

Padedu rašiklį. Sunku rašyti, ypač tokiomis są
lygomis. Mintimis jau esu prie stalo su garuojan
čiais pietumis. Paskutinis mūsų maistas buvo kava 
iš degalinės ir du sumuštiniai su kumpiu ir sūriu. 
Po tokių lengvų pietų bandau akimirką nusnausti 
aidint raminantiems bagažinėje besivartančių laga
minų garsams. Ar tai aš grįžtu su tiek daiktų? Ne
galiu tuo patikėti.

Vis dėlto nemiegu. Jau rytoj viskas nušvis nau
jomis spalvomis. Artėja auksinis Vilniaus ruduo, 
puiki mintis buvo grįžti tėvynėn tokiu gražiu metų 
laiku. Vaikai eina į mokyklą, o aš... iš naujo pra
dedu gyvenimą gimtojoje šalyje. Ne ilgesys mane 
palaužė emigracijoje. Ne įtemptas darbo grafikas. 
Ne artimų žmonių nebuvimas. Man kojas pakirto 
jausmas, kad praradau laisvę. Visada rėmiausi teo
rija, kad tik toli nuo namų žmogus tampa iš tik
rųjų laisvas. Bet realybėje viskas kitaip. Jaučiuosi 
laisva galėdama grįžti namo.

Bet ar tikrai namo? Į gimtinę – taip, bet „na
mus“ reikės po kruopelytę kurti iš naujo. Laimė, 
pavyko šiek tiek užsidirbti, gal užteks mažam sa
vam kampeliui ramiame miesto rajone. Visa kita 
kaip nors. Išmokau jau nesijaudinti dėl tolimų 
rūpesčių, o džiaugtis šia diena. Šito išmokė kole
gė, per pertraukas ji pasakojo, kaip gera pagaliau 
neplaukti prieš srovę. Ji, kitaip nei aš, džiaugėsi 
emigracija. Bet kai atsisveikinome, netikėtai pri
sipažino, kad pavydi man grįžimo. Jei pati grįžtų 
kada į gimtąjį miestelį Ukrainoje, būtinai parašytų 
knygą apie nelengvą gyvenimą toli nuo namų. Bet 
tikriausiai ir čia ją aplenksiu.

Konkurso Vilniaus viltis laureatė
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II

Man nepavyko pasipriešinti sunkiai be
simerkiančioms akims. Net sapnavau kaž
ką. Sapne jutau kvapus. Paklydęs rytmečio 
dvelksmas ir garuojantis vanduo tvenkiny
je šalia namų. Vaikštau basa, žolė nupjauta, 
eiti malonu. Staiga tolumoje matau traukinį. 
Keista, juk čia nėra jokių geležinkelio bėgių. 
Bet suprantu, kad tai sapnas, o sapne viskas 
įmanoma.

Kadaise tikėta, kad toks sapnas pranašauja 
kelią. Dabar žinau, kad kelią namo. Panašų 
sapnavau kelias dienas prieš išvykdama. Tik 
vietoj tvenkinio buvo prekybos centras ir mi
nios žmonių, beveik kaip turguje. Ir staiga 
išnyra triukšmingas, purvinas ir gana senas 
traukinys. Rytojaus dieną mano nuomojama
me kambaryje laukė sukrautas lagaminas. Ir 
kaipgi netikėti sapnais?

Oras už lango pasikeitė. Lašai ant auto
mobilio stiklų išdžiūvo, saulė kepina visu 
pajėgumu. Suvokiu, jau Lietuva. Pažįstamos 
raidės nedrąsiai sveikina skubančius vairuoto
jus, ryškios, kartais prajuokinančios reklamos 
kviečia apsipirkti, į kiną ar išbandyti laimę lo
terijoje. Nežinau, ar įmanoma laimėti ką nors 
labiau vertingo už šį sugrįžimą. Namai jau vi
sai arti. Viskas atrodo kitaip, bet taip sava. Čia 
net spalvos sodresnės, oras švaresnis. Bandau 
suskaičiuoti, kiek dar liko iki kelionės pabai
gos (valanda? dvi?) ir nevalingai mano veidą 
užlieja palaiminga šypsena.

Dabar jau viskas bus gerai.

Iš lenkų kalbos vertė Edita MasiulianecAušros Šiaulytės nuotrauka
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Grįžus į Vilniaus kraštą, pasitinka raudoni pa
statai, užlieti paklydusių spindulių. Tai saulė, nely
ginant motina, barsto savo vaikus kas rytą. Kaip ir 
kasdien spalvoja namus ir gatves, veduosi juos už 
rankos rudenio takais prie Vilnelės, kur gyvena an
gelai. Spinduliai žvilgčioja pro debesis, rugio varpa 
tapo dangaus paveikslus, maitina žemę lengvom 
dulkėm, pripildo žmonių širdis vilties.

Mano namuose vėsu. Už atverto lango girdėti 
užliūliuotos gamtos šnabždesys. Nes dabar ruduo, 
kaip ir kasmet vaivorykšte nuo medžių jis užlieja 
basus Vilniaus krašto šaligatvius. Kaip ir kas vaka
rą uždega nakties žiburėlį, kuris kaip meška riog
linasi iš lėto į viršų, siųsdamas žmonėms vainiką 
žvaigždžių, klausančių giedrą naktį pro atidary
tus langus bemiegių sielų išpažinties. Vilniuje jau 
tylu. Nakties gatvių labirintuose supasi pirmosios 
snaigės, kyla ir krinta kaip bangos, palikdamos po 
savęs žybsinčius lyg sidabras pėdsakus ant rudeni
nių balų, išnykstančius taip greitai kaip bet kuris 
sap nas nubudus. Galbūt ir sodas jau snaudžia žie
mos pataluose, be lapų, nes jie kaip ir visi medžiai 
užmiega žiemos miegu, palikdami būsimoms kar
toms tik pelenus, grimztančius į užmarštį.

Kasmet pavasarį sodas, kaip mažytis mano že
mių ir vaikystės sargas, skęsta baltume. O aš kaip 
vaikas juokiuos ir snaudžiu motinos obels glėbyje. 
Sodas glosto basas kojytes gėlių žiedlapiais, maitina 
sava duona, o kai gyvenime užslenka audra – gydo 
žaizdas, sausina lūpas ir praveria duris iš šakų prieš 
užklumpant netikėtai meteoritų audrai. Mėgstu 
maudynes čia vasaros naktį ant žalumos kilimo iki 
pat vidurnakčio.

Daniel Dowejko

Naujo gyvenimo viltis

Konkurso Vilniaus viltis laureatas

Čia seni, į aukštį besistiebiantys medžiai 
niūniuoja prosenių istorijas. Vasaros rytą, auštant 
matuojasi sidabro rūbą, besimainantį visom spalvų 
paletės varsom. Medžiai merkia kojas žalumoje ir 
pina aukso kilimą iš pienių, kuris nelyg tiltas vienija 
tautą iš visų pasaulio kraštų. Girdėti bičių himnas, 
grambuolių ir drugelių šokis, smuikininkų: žiogo 
ir svirplio, varžybos, plazdėjimas paukščių sparnų, 
ieškančių pabėgimo nuo bado. Rudenį obelys pil
nos vaisių, truputį rūgščių, nenuspalvintų. Visai 
šalia noksta kriaušės, nedrąsios slyvos, susigėdusios 
vyšnios ir trešnės, jos slepiasi žalumos prabangoje. 
Vidury – pražydo saulė, tūkstančiu akių stebinti 
savo vaikus, kad nė vienas nepastebėtas nepraslys
tų. Sodas – tai žolių, medaus ir savikontrolės šalis. 
Jis dovanoja kiekvienam baltą spalvą, žieve apglė
bia žmones: ir artimus, ir nepažįstamus, kaip Dan
gaus Motina savo vaikus saugo nuo nerimo. Ir nors 
žinau, kad įsilauš ruduo kaip paukštis, kuris taršo, 
laužia ir kerta šakas, budėsiu šalia. Išgydysiu tavo 
žaizdas savo eilėraščių posmais.

Šalia sodo – sanatorija, kur kasdien prisėdu 
ant suoliuko, žiūriu į vandenį, klausausi paukščių 
ir žvejų pasakojimų. Kas vakarą čia ant vandens 
paviršiaus galima pamatyti žirgelių žaidimus, 
primenančius nerūpestingą balerinų šokį ant 
negyvo ežero, o auštant į sceną žengia į vandenį 
smingantys saulės spinduliai, kurie prieš panirdami 
dar spėja sublizgėti, palikdami po savęs tik laikiną 
pėdsaką atmintyje. Vandens kalba – tyla, ji ramina 
artimu skambesiu, susigeriančiu giliai į širdį. 
Kartais padeda pasveikti, gydo sielos žaizdas.

Būna, pakeliu akis. Matau gyvenimą ir saulę, 
šokančią iš dangaus į vandenį. Iš lėto, nes ji taip pat 
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motina, sauganti savo vaikus. Vis grįžtu į pakrantę, 
kad išsineščiau iš ten pintinę įspūdžių ir puokštę 
svajų. Vanduo išsaugos paslaptis, išgydys, padės, 
išklausys, kaip ir Dievo Motina, žvelgianti į mane 
ir laiminanti per Švč. Trejybės bažnyčios Sudervėje 
langus. Klasicistinė rotondos formos bažnyčia su 
stogą puošiančiu žibintu. Kas vakarą čia kalbamas 
rožinis ar Mergelės Marijos litanija. Perimetro prie
kyje, portike, kurį sudaro šešios kolonos, yra centri
nis įėjimas į bažnyčią. Tarpuose tarp kolonų – nišos 
su juose rymančiom XIX amžiaus šventųjų skulp
tūrom, kurias iš medžio išskobė Ignotas Pulmanas.

Sode prie sraunios upės stovi medinis namas. 
Tai vienišos, sudžiūvusios močiutės namai. Kartais 
ji seka pasakas apie batuotą katiną, dažnai lošiantį 
su ja kortomis, apie senmergę arba nykštuką, už
snūdusį po liepa. Namo durys girgžda lyg sužeistos 
tuštumos, langų stiklą apraitę voratinkliai sukuria 

dirbtinę apsaugą nuo saulės. Sienose matyti įlen
kimai, gal tai prievartos prieš senelį pėdsakas, jis 
žuvo kaip gėlė nuo sodininko rankų. Ant ąžuolinio 
stalo – pyragas, kortos, nuo pusryčių likę trupi
niai ir apdulkėjusi žvakė, kaip lempa nušviečianti 
pavargusi veidą vidurnaktį. Taip, tai ji, primena 
benamę su purpurine skrybėle iš gretimos gatvės, 
pavargusiu veidu ir pilku suplyšusiu sijonu ji sėda 
prie verpimo ratelio. Pakelia į mane akis tarsi pra
šydama pasišnekučiuoti prie puodelio kavos. Tada 
pakyla ir eina duonos kepalo iš molinės krosnies 
niūniuodama dainą apie laisvę. Ar tai tikrai mano 
močiutė? Mano atmintyje ji pilkšva, paliesta gyve
nimo skubos. Bet kai užeina sutemos, girdėti mo
čiutes šauksmas. Angelai skuba padėti. Bet girdi 
tik... paskutinius rožinio žodžius ir mato karčius 
neryškius upelius, ištekančius iš negyvų akių. An
gelai dangun kelia nekaltą močiutę, mirusią nuo 
kareivio rankos. O aš, rankose laikydamas šven
tą paveikslėlį, susikaupęs, tikintis plazdenu kaip 
liepsna virš jos kapo.

Dabartinis mano namas Vilniuje kitoks. Tylus, 
nebylus, tuščias. Tamsiai pilkas, rytinio rūko ap
raizgytas, skęsta ant mano šešėlio krašto, nuogas, be 
žmonių. Negaliu jam padėti, nes esu per toli. Nuo 
dangoraižio žvelgiu Vilniaus pusėn. Iškyla vaizdas – 
čia užmušė močiutę, o medžius iškirto eksportui. 
Greičiausiai jie dega krosnyse raitydamiesi iš skaus
mo arba pūva be vandens. Prisimenu tą žiežirbų 
šokį. Užsimerkiau, kad pabėgčiau nuo pajuodusių 
stulpų pievos. Sklandė gandas, kad šioje lygumo
je iškils ponų rūmai arba mūrinis namas, stikline 
akimi žvelgiantis į vandenį. Aukštas lyg užgrobtų 
žemių simbolis. Tas stiklas žiūri į mane, įsirėžia į 
širdį, nes esu per silpnas, kad stočiau ginti tėvynės.

Sapnuose ir svajose kartu su ašaromis sukasi 
laiko ratas, atbulinė eiga leidžia trumpą sugrįžimą, 
nubarstytą rudens sepijos. Gal tekanti saulė išvai
kys blogus sapnus ir medžio pumpurus pažadins 
pirmas saulės spindulys. Žinau, rytojus netruks at
eiti. Viltis nemiršta. Vilnius bunda.

Iš lenkų kalbos vertė Edita MasiulianecK
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„Kartais širdis pastebi tai, ko nemato akys.“ Šie 
žodžiai man iš karto priminė neregę kaimynę, kuri 
kadaise turėjo kalytę. Neregiai juos supantį pasau
lį suvokia kitaip nei mes – matantys. Jie sugeba 
įžvelgti grožį ten, kur dažnai, daugumos manymu, 
jokio grožio nėra. Kad ir saldainio popieriuke ar 
žolėje, kvepiančioje ryto rasa. Neregiams itin svar
bus nuolatinis kontaktas su šalia esančiais žmonė
mis, taip pat informacija apie naujausius išradi
mus, leisiančius jiems geriau orientuotis aplinkoje 
ir suprasti šių laikų pasaulį. Reikia pasakyti, kad, 
tyrėjų nuomone, paprasčiausias daiktas, kuriuo ne
regiai visiškai pasitiki ir yra įgudę naudotis, yra laz
delė. Bet kyla klausimas, ar tikrai ta „stebuklinga“ 
lazdelė padeda išspręsti daugybę problemų?

Iš istorinių šaltinių žinoma, kad aklieji vaikš
čiodavo su lazdele nuo seniausių laikų, o mintis, 
kad nematantys visada turėtų matomą ženklą, 
vadinamą baltąją lazdelę, kilo 1931 metais vienai 
paryžietei. Jos nuomone, turėdami tokį ženklą, 
neregiai būtų labiau pastebimi ir prireikus galė
tų sulaukti pagalbos. Praktika parodė, kad baltoji 
lazdelė aklojo rankose ne tik padidina jo savaran
kiškumą, leidžia jam laisviau judėti, bet ir suteikia 
pasitikėjimo savimi.

Pasinaudodamas kaimynės pagalba, prieš de
šimtį metų pasiryžau kreiptis į jos pažįstamus ir at
likti nedidelę apklausą. Į klausimus atsakė septyni 
žmonės: penki aklieji ir du silpnaregiai asmenys. 
Keturi iš septynių tada pripažino, kad lazdelė silp
naregio rankoje yra puikus signalas matantiems, 
nes tada pastarieji dažniau atkreipia dėmesį į 

Dariusz Lewicki

Neregė ir šuo... In memoriam Lirae

Konkurso Vilniaus viltis laureatas

akluosius ir padeda, jei atsiranda tokia būtinybė. 
Net vairuotojai, jei pamato žmogų su lazdele, tuoj 
pat pristabdo. Atrodytų, viskas puiku.

Kiti du apklaustieji neslėpė, kad jiems nebuvo 
lengva peržengti šį barjerą ir išeiti į gatvę su balta 
lazdele. Jų nuomone, geriausias sprendimas eiti ly
dimam reginčio žmogaus. O septintasis apklausta
sis rėžė tiesiai šviesiai: „Ei, drauguži, juk turi gerą 
kaimynę, ji laiko šuniuką. Ar matei ją kada nors su 
lazdele? Retai? Štai ir atsakymas: neregiui nėr nieko 
geriau nei šuo vedlys, jis atstoja ir lazdelę, ir geriau
sią draugą.“ Ir žinote ką, būtent tą akimirką pagal
vojau, kad jis pasakė visišką tiesą. Šuo vedlys – tai 
gyvas, vaikštantis ir lojantis padaras, minkštas „pū
kuotukas“ ir mielas išdaigininkas. Apmokyti veisli
niai šunys yra labai protingi, jie vedžioja neregius, 
o jei reikia, gali juos apginti, saugo šeimininkų na
mus, eina į parduotuvę. Argi nenuostabu?!

Žinoma taip... Čia ir būčiau baigęs savo pa
svarstymus... Jei ne blyksnis, sušvitęs atmintyje. 
Juk kaimynės šuo visiškai neatitiko šuns vedlio 
standartų. Kalytė vardu Lira buvo mišrūnė, taigi 
neveislinė. Maža to, ji buvo paimta iš gyvūnų prie
glaudos. Kaip pasakojo prieglaudos vadovė, buvę 
šeimininkai ją mušdavo, mėtydavo į ją batus, o 
toks elgesys tikriausiai neigiamai paveikė jos psi
chiką. Nepaisant to, atsirado žmogus, suteikęs jai 
teisę būt laimingai, džiaugtis „šuns gyvenimo pil
natve“ tikrąja to žodžio prasme. Ir tas žmogus, gal 
kiek nuskriaustas Dievo, buvo mano kaimynė.

Stebėdamas, ką išdarinėja Lira, kartais būdavau 
priblokštas jos elgesio ir galvodavau, kaip kaimynė 
pakenčia tokį neklusnų šunį? Kalytė nebuvo kvai
la ir, kaip man atrodė, naudodamasi šeimininkės 
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aklumu, eidavo ten, kur norėjo, ir darė tai, ką no
rėjo, tempdama iš paskos kaimynę ir lojimu gąs
dindama praeivius. Būdavo sunku suprasti, kas ką 
išvesdavo pasivaikščioti. Todėl išgąsdinti praeiviai 
neretai subardavo ar net prakeikdavo šunį bei jo 
šeimininkę. Kartais nelengva suprasti, kam mūsų 
laikais labiau reikalingas antsnukis: šunims ar žmo
nėms... Ką gi, belieka palinkėti, kad ateityje bū
tume vieni kitiems atlaidesni... Bet nenukrypkime 
nuo temos. Tiesą sakant, kai matydavau tą dūks
tantį, laimingą šuniuką, laižantį savo šeimininkei 
rankas, kai ji grįždavo namo, o jinai, glostydama 
savo draugę, nuoširdžiai šypsodavosi, pagalvoda
vau, kad jie vienas kitam sutverti...

Kaimynė pasakojo, kad kartais gatvėje girdėda
vo, kaip ją giria, pavyzdžiui: „O, pažiūrėkite, kaip 
drąsiai ši moteris eina su šunimi. Neregė, o taip 
toli nuėjo. Tikriausiai tai dėl protingo šuns.“ Kaip 
svarstė mano pažįstama, svarbiausia šunį mokyti, o 
ne dresuoti. Tai patvirtina ir psichologai, teigian
tys, kad dresavimas – tai dėl šuns refleksų „iškal
tos“ komandos, kurias jis tik vykdo ir dažniausiai 
tik susiklosčius tokioms sąlygoms, kokiose buvo 
mokomas. O mokymas – tai bendradarbiavimas su 
gyvūnu, kai šeimininko norai jam perduodami ir 
mintimis, ir žodžiais, ir gestais. Tačiau šuns ir šei
mininko pasitikėjimas turi būti abipusis.

Statistiškai daugiausia neregių gyvena miestuo
se, nes čia lengviau rasti darbą, taip pat sprendimą 
gyventi mieste lemia ir kiti veiksniai. Mano kai
mynė su šuniu irgi gyveno vilnietiškoje aklųjų ir 
silpnaregių tvirtovėje, kurią galima paprasčiausiai 
vadinti Skroblynu (nuo Skroblų gatvės pavadini
mo), dar sovietmečiu atsiradusiame gyvenamųjų 
namų kvartale. Čia įsikūrė Lietuvos aklųjų biblio
teka, Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų 
centras, teikiantis socialines bei kultūros paslaugas, 
kultūros centrai, įmonė Liregus, įdarbinusi nema
žai aklųjų gaminant elektros instaliacijos gaminius 
ir kiti objektai.

Tačiau aklieji miestuose vis dar susiduria su 
nemažai problemų, ypač tie, kurie turi šunis. Čia 

galima paminėti gyvūnų laikymo Vilniaus mieste 
tvarkos trūkumus. Nutarime nurodoma, kad tai
syklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai as
menys. Gyvūnų šeimininkai, taip pat ir aklieji, gali 
vedžioti šunis tik šunims skirtose aikštelėse arba 
laukymėse, be to, privalo turėti reikalingas prie
mones ir nedelsiant surinkti šunų ekskrementus. 
Jei nesilaikoma šių taisyklių, gresia atsakomybė, 
numatyta Administracinių nusižengimų kodekse. 
Yra ir daugiau spragų, kurių Vilnius iki šiol dar 
neišsprendė...

Be to, galima rasti daugiau paradoksalių faktų, 
kurie kartais priverčia nusišypsoti, o kartais susi
mąstyti, kas geriau: šuo ar lazdelė. Pamenate, pra
džioje minėjau, kad tyrėjai ir keturi mano respon
dentai tvirtino, kad neregiai visiškai pasitiki lazdele, 
kuri, be to, yra ir puikus ženklas aplinkiniams, nes 
būtent ji labiausiai atkreipia kitų dėmesį? Deja, 
turiu jus nuvilti. Kadaise, Baltosios lazdelės dieną, 
minimą spalio 15, atliktas eksperimentas paneigė 
lazdeles efektyvumą. Norint atkreipti visuomenės 
dėmesį į aklųjų problemas, buvo suorganizuota ak
cija, kurios metu aklieji su lazdelėmis bandė kirsti 
gatvę. Aišku, pagal kelių eismo taisykles vairuotojai 
privalo praleisti neregius su baltosiomis lazdelėmis 
arba žmones invalido vežimėliuose ne tik pėsčių
jų perėjose, bet ir bet kurioje kitoje gatvės vietoje. 
Kaip pasakojo projektą stebėję žurnalistai, Liepo
jos gatvėje Klaipėdoje, prie prekybos centro, kur 
vyko eksperimentas, automobiliai sustojo tik kartą, 
kai baltosiomis lazdelėmis mojuodami į gatvę išėjo 
visi aštuoni bandymo dalyviai. O į pavienius nere
gius vairuotojai visiškai nekreipė dėmesio!

Ar ne geriau aklajam būtų turėti šunį, kuris – 
kaip Lira – savo balsu ir neramiu elgesiu, o gal ir 
išvaizda, ne tik pajėgtų atkreipti vairuotojų dėme
sį, kad tie praleistų neregį, bet ir atjaustų, žaistų, 
kalbėtųsi, gintų savo šeimininką? Juk kartais „širdis 
pastebi tai, ko nemato akys“...

Iš lenkų kalbos vertė Edita Masiulianec
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Henrikas Radauskas – poetas modernistas, po
eto Alfonso NykosNiliūno pavadintas „menų al
koholiku“, nes žavėjosi kone visu europiniu menu. 
Tad niekam neturėtų būti keista, jog turbūt kas 
antras Radausko eilėraštis yra skirtas menui. Ta
čiau šią temą sudėtinga nagrinėti, nes „menas“ yra 
abstrakti sąvoka, kurios kiekvieno mūsų interpre
tacija skiriasi. Natūraliai kyla klausimai apie meno 
savybes, o akivaizdžių atsakymų lyg ir nėra. Kaip 
atrodo meniškas grožis, iš kur jis atsiranda ir kas jį 
naikina? Kaip gamtos ir buities santykis paveikia 
grožį? Kokia yra menininko paskirtis pasaulyje? 
Klausimų daug, ir jie sudėtingi. Tačiau Radausko 
poezijoje slypi filosofiniam traktatui prilygstančios 
idėjos, atsakančios į visus šiuos klausimus. Rem
damasis Radausko kūryba, stengsiuosi atsakyti į 
mano jau minėtus klausimus.

Ryškius meninius vaizdus galime įžvelgti kū
riniuose, kurių veiksmas vyksta gamtoje. Eilėraš
tyje Pavasaris, arba Vivaldi gamta pavaizduojama 
kaip paveikslas, nutapytas pagal Vivaldi muziką. 
Kyla noras cituoti visą tekstą, nes sunku išrinkti 
tik kelias „svarbiausias“ eilutes, kai kiekviena iš jų 
suteikia stiprų vaizdinį arba garsinį įspūdį. Dėl to 
šį eilėraštį pacituosiu visą, kad matytųsi ta meninių 
detalių gausa, kuri būdinga kone kiekvienam Ra
dausko kūriniui:

 
Fioletinės kekės balandžių
Ties nušvitusiu marmuru kabo.
Horizontai pavasarį švenčia,
Ir platanai pakyla iš kapo.

Vilniaus licėjus, 12 klasė

Bernardas Liukaitis

Radauskiška meno filosofija

Baltos kregždės pro debesį krinta,
Ir liepsnosvaidis orą suskaldė,
Kur sidabro audros labirinte
Groja smuikais ir fleitom Vivaldi.
Largo liūdesio potvyniu liejas
Per Italijos lygumą plačią,
Ir laimingu žingsniu, kaip šokėjas,
Bėga dangiškais sodais vivace.

„Fioletinė“, sidabrinė, auksinė spalvos, smui
kų ir fleitų garsas, į šokį panašūs žingsniai – visa 
tai priemonės, kuriomis naudojamasi kuriant 
atskirų tradicinių meno rūšių kūrinius: arba pa
veikslus, arba muziką, arba šokį. Tačiau Radaus
kas savo eilėraščiuose sugeba sujungti skirtingas 
meno rūšis taip, jog susidaro kažkas visiškai nau
ja, bet kartu ir tobula. Kitaip sakant, Radauskas 
išrado naują meno rūšį, kuri gali egzistuoti, kai 
pagrindinis vaizduojamas objektas yra gamta, 
nes būtent iš jos ir kyla menas. Tradiciniai meni
ninkai, kaip Vivaldis, savo kūryboje tik atkartoja 
gamtą kitu pavidalu (muzika, skulptūromis, pa
veikslais ir pan.). Tai, jog gamta yra „tikrų“ meno 
kūrinių įkvėpimas, galime pastebėti eilėraštyje Po 
rudens medžiu, kai ji pati metaforiškai „kviečia“ 
žmogų groti: „Dvi medžio šakos atsargiai, kaip 
rankos, / Prie šono miegančiam pastatė lyrą.“ Ta
čiau natūrali aplinka nėra vienintelė erdvė, kurio
je galime įžvelgti gamtos meniškumą. Žmogaus 
sukurta arba bent jau paveikta aplinka irgi gali 
būti meniška:
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Kambarys, jų kūnus pamatęs,
Ėmė klotis lėtais šilkais.
<…>
O nuo sienų muzika teka,
Susikaupus ąsočio dugne.
Natiurmorte, sklaidydamas tamsą,
Tyliai liejasi žemas do.
O vandentieky tragišką Brahmsą
Repetuoja pamišęs vanduo.

(Katės)

Akivaizdu, jog aplinka buitinė. Drįstu teig
ti, kad čia irgi visi vaizdai ir garsai yra meniški. 
Iš pirmo žvilgsnio eilėraštis gali atrodyti kupinas 
ironijos – juk vanduo vandentiekyje groja. Kyla 
klausimas, koks čia menas? Norisi sakyti, kad čia 
žmogaus įkalinta gamta visomis pastangomis sten
giasi išsivaduoti, bet negali, tad tragiškai „skaičiuo
ja savo dienas“. Tačiau aš nesutinku, kad viskas taip 
paprasta; nors Radauskas puikiai įvaldė ironiją kaip 
meninę priemonę, šiame eilėraštyje jos nėra (bent 
jau meniškumo aspektu). Vis minimas šilkas, tylūs 
ir žemi garsai, muzikos „tekėjimas“, susikaupimas, 
lėtumas – visa tai sukuria ramią ir jaukią aplinką. 
Jeigu norime matyti chaosą, skaitykime Furioso: 
„Įniršę nušoka nuo linijų tonai / Ir sienom – kaip 
žvėrys – nubėga po tris.“ Neretai kitų žmonių (taip 
pat ir Radausko) poezijoje pabrėžiama, jog žmo
gaus veikla naikina gamtos grožį, tačiau eilėraštyje 
Katės tas grožis išlikęs. Kambarys ir vandentiekis – 
žmogaus gyvenimui gana reikalingi dalykai – nėra 
kažkokia amorali prabanga ar materializmas, už
gožiantis gamtos turtus bei grožį, tad gamta gali 
„prisitaikyti“ ir išsaugoti savo meniškumą.

Vis dėlto Radauskas kituose eilėraščiuose pa
vaizduoja ir grožį naikinantį žmogaus poveikį. 
Visai kitokią atmosferą, negu iki šiol analizavau, 
parodo Pagrobimas:

 
Jis pagriebė popierius, šovė, užšoko ant dviračio,
Nuo kojų numušdamas neregį muzikantą.
<...>

Šaltais hieroglifais užrašė italas Montale.
<...>
Policija šaudė į debesis, krūmus akacijų,
Ir šunys kvatodami gaudė šviesas ir garsus.

Iš muzikanto parbloškimo matome, kad cha
osas trukdo menui klestėti. Sukuriama nemaloni 
aplinka. Skubėjimas, riksmas, šaudymas, šviesos ir 
garsai, kuriuos šunys gaudo, – tai negražu ir ne
meniška. Eilėraštyje Pavasaris, arba Vivaldi irgi 
įžvelgiame daug spalvų ir garsų, tačiau toje aplin
koje viskas tarpusavyje dera – gamta harmonin
ga su pačia savimi. O Pagrobimas net nepasižymi 
Radauskui būdinga disonanso harmonija – šiame 
eilėraštyje vyrauja tiesiog disonansas. Net ir italų 
poetas Montale čia bejėgis – menininkas tokio 
chaoso menu paversti negali. Užrašai, kilę iš šios 
aplinkos, – „šalti“ ir beprasmiai, tad net vadinami 
hieroglifais, lyg jie būtų nesuprantami. Tikri meni
ninkai į tokius vaizdus nereaguoja, nes jie yra ne
vertingi. Tą pat galime matyti ir kitame eilėraštyje:

 
Ir kažin kur rieda vežikai,
Ir kažin ką loja šuva,
Ir kažin ką plėšia plėšikai,
Ir kažin kam ritas galva.

(Laiškai sau pačiam)

Šio eilėraščio žmogus, sau pačiam rašantis „laiš
kus – eiles“, nesirūpina triukšmu. Jis pripažįsta, 
kad tokie dalykai vyksta, nes visgi juos pamini, bet 
toliau nesigilina, nes tai tiesiog kasdienis chaosas. 
O šis chaosas nei gražus, nei veda į meną; harmo
nija yra tas grožis, išryškinantis meną. Ir šį kartą 
turiu omeny ne Radauskui būdingą disonanso, o 
tikrą harmoniją. Tikrą harmoniją mes ir įžvelgiame 
eilėraščio Katės erdvėje, nes ir buitiniai, ir gamti
niai elementai vieni su kitais dera (pavyzdžiui, mu
zika gali „tekėti“ sienomis ir „kauptis“ ąsotyje).  
Radausko eilėraščiuose matome, jog grožis ir me
nas kyla iš gamtos harmonijos su savimi arba su 
buitimi. Tačiau, jeigu gamta gali su savimi derė
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ti, gal galime harmonijos įžvelgti ir vien buitinėse 
aplinkose? Drįstu teigti, jog galime, bet Radausko 
kūryboje tokią „dermę“ įmanoma pastebėti jau tik 
per disonanso harmoniją. Eilėraštis Bepročio šokis 
turėtų puikiai iliustruoti šį mano teiginį:

 
Štai prasideda bepročio šokis:
Abiem rankom smūgis į langą.
O, pasauli, sustok ir juokis
Ir klausykis, kaip stiklas žvanga.
<...>
Rėmuos ima peizažai žviegti:
Net Van Goghui daros baugu.
Ritmas pradeda kambarį pliekti
Nesustojančiu botagu.

Eilėraštyje matome vaizdus, kuriuos galima 
asocijuoti su tradiciniu menu: bepročio ir namų 
„šokį“ bei iš garsų kiekio juntamą „ritmą“. Bet 
visa tai, ką daro beprotis, yra chaosas. Elgesys per
žengia racionalumo ribas – tai neatitinka jokių iki 
šiol suvoktų žmogaus elgesio standartų, tad net 
„Van Goghui daros baugu“. Tačiau mes negalime 
teigti, jog beprotis ir jo sukurta aplinka su kažkuo 
nedera, jeigu vyrauja vien chaosas. Mes suvokia
me, kad, pavyzdžiui, kai plėšikai gatvėje išsklaido 
visą dermę, chaosas yra pasekmė, lemta dorovės ir 
pasipriešinimo jai kovos. O Bepročio šokis mums 
parodo, jog būna situacijų, kai pats chaosas tam
pa savarankiškai veikiančia galia. Yra sukuriama 
atskira erdvė, kurioje chaosas veikia nebe tarp kitų 
buitinių ar gamtinių galių, kaip įžvelgiame kituose 
eilėraščiuose, o pavirsta vienintele juntama stichija. 
Toks chaosas ir yra disonanso harmonija – grožis, 
vedantis į savotišką, netgi siurrealistinį, meną.

O kaip menininkas gali prisidėti prie meno, 
jeigu pati aplinka jau yra meniška? Anot Radaus
ko, manau, menininkas įamžina aplinkos grožį 
sukurdamas kūrinį apie jį. Kartu menininkas ir 
pats tampa veikiančia jėga (Pavasaris, arba Vivaldi, 
Koncertas, Festivalis); konkrečių menininkų var
dai netgi vartojami kaip epitetai arba sulyginami 

su įamžinta aplinka: „Nutilo sienose žaliuojantis 
Čiurlionis“ (Čiurlionis), „O vandentieky tragišką 
Brahmsą / Repetuoja pamišęs vanduo.“ (Katės), 
„Wagnerio smuikai putodami liejas per skęstantį 
Nietzschę“ (Karšti šaltiniai). Jaučiame, jog me
nininkas ne tik įamžina aplinką, bet ir pats su ja 
„susilieja“. Idėją, jog amžinybė kiekvienam meni
ninkui turėtų būti svarbi, galime įžvelgti eilėraštyje 
Poetui. Pasak eilėraščio žmogaus, poetas turi tikėti 
amžinybe, kad jo kūryba klestėtų:

Ir tu, kurs amžinybe netiki,
Ir tavo veikalas, uždusęs,
Įšals leduos.

Tačiau kūryba nėra tik aplinkos „archyvo“ su
darymas – meistriški kūriniai gali patys atgyti ir 
veikti pasaulį. Mūza mums kaip tik ir iliustruoja 
meninio kūrinio gebėjimą keisti aplinką:

Siuvėja mūza iš Denis paveikslo
Ant suolo deda siuvinį, pakyla.
<...>
Bet ji pro langą išmeta vaikus
Ir pelargoniją, ir kanarėlę.
Ir kūdikiai, plasnodami sparnais,
Kaip angelai į aikštę nusileidžia.
Gėlė pragysta gatvėj paukšteliu,
Ir kanarėlė pradeda žydėti
Skaisčiu geltonu žiedu. O akmuo
Paduoda vyrui stilių ir lentelę
Ir ima neskubėdamas diktuoti.

Matome, jog vyksta kažkas neįtikėtina. Kūdi
kiai, gėlė, kanarėlė pasikeičia, tačiau erdvės dermė 
ne tik nėra sugriaunama, bet ji dar ir sustiprinama. 
Gėlė perima kanarėlės bruožus (giedojimą), o ka
narėlė – gėlės (žydėjimą). Galiausiai iš viso to poky
čio atsiranda kiti meno kūriniai, nes akmuo vyrui 
„diktuoja“ apie naujai susidariusią aplinką (kaip ir 
jau minėtas medis, „pastatęs“ lyrą prie žmogaus). 
Tačiau nors ir menininkui suteikiama galia kurti 
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naujas harmonijas realiame pasaulyje, tai yra at
sakingas procesas, nes transformacijos gali būti ir 
naikinančios. Šį kartą vėl pacituosiu kitą eilėraštį, 
nes labai svarbu suprasti įvykių eigą, lėmusią tam 
tikrą katastrofą:

 
Nežinau, mergina ar kolona, –
Tamsumoj negalėjau atskirti,
Bet jutau jos liemenį ploną
Ir girdėjau negyvą širdį.
Iš dangaus nusileido balandis
Ir, nutūpęs ant mirusios rankos,
Virto akmeniu ir nusigandęs
Matė, kaip marmuro bangos
Užlieja erdvę ir laiką,
Ir pats Dievas jų nesulaiko.
 (Akmenėjimas)

Neįmanoma suprasti, kokia tai skulptūra – ar 
moteris, ar šiaip kolona. Tokiam sumišimui paaiš
kinti galimos dvi teorijos: arba skulptorius atsainiai 

kūrė, arba eilėraščio žmogus lengvabūdiškai žiūri į 
meno kūrinį. Bet kokiu atveju santykis su aplin
ka yra neatsakingas ir vedantis į pražūtį: skulptūra 
viską „užlieja“ ir sustingdo. Nelieka nei erdvės, nei 
laiko – nei harmonijos, nei chaoso. Neatsakingos 
kūrybos pasekmė – visko žūtis. Galbūt, suvokda
mas grėsmę, dėl to ir buvo supykęs eilėraščio žmo
gus ant poeto, netikinčio amžinybe (Poetui).

Henrikas Radauskas ne be priežasties vadi
namas „menų alkoholiku“. Poetas eilėraščiuose 
perteikia filosofines idėjas apie meną ir meninin
ko svarbą pasauliui. Šios idėjos mums teigia, jog 
aplinkos harmonija yra viso to, kas gražu ir meniš
ka, pamatas. Menininkas, atpažinęs tokią dermę, 
ją ir patį save gali įamžinti bei savo kūriniais trans
formuoti erdvę. Tačiau, jeigu tas pats menininkas 
nesuvoks harmonijos, jo kūryba lydės pasaulį į 
pražūtį.

Cituota iš: http://antologija.lt/text/henrikasradauskaseileras
ciai (Paskutinį kartą pasiekta: 20210129)

Rusnės Kuliešiūtės nuotrauka
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Minčių pėdsakais

Triptikas mąstant apie Radauską

Radauskas

Mūza pašlovinki vyrą
Kurs rašė kaip rašo genijai
Rinkos kelią lozorių ir poetų
Ir girdėjo sirenų giesmę 

Sėdi jis ložėj operos
Griežia smuikai gyvenimo uvertiūrą
Ir lėtai pakyla uždanga
O už lango ramiai tykiai temsta

Jam blondinė nuo scenos šypsos
Į dausas jojo mintys skrieja
Kur gyvenimo šio melodiją 
Groja grakščios lyg angelai arfos 

Mėnesienai miestą apšviečiant
Pro krautuvę kur sudėtos pasagos
Eina poetas rašyti
Grakštų lyg gulbė eilėraštį

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, Vilniaus licėjus, 12 klasė

Jarl Branting

Poetas ir naktis

Jį šis vasaros vieškelis veda 
Į šalis kur dar nieks nebuvo
Ten kur karaliauja pasaka
Ir naktys iš žalio šilko

Ten kur žvaigždės skamba lyg muzika
Lyg Vivaldžio ar Bacho melodijos
O aukščiausiam bokšte lunatikė
Į mėnulį tarsi į orakulą žiūri

Pakelia ten taurę sklidiną
Į poeto sveikatą kritikas
Ir tyliai čiulba lakštingala
O pasaulis didelis didelis

Pasaka

Kažkada tikėjau pasaka
Ir gyvenimo savo romantika
Kai sėdėjau prie lango žydinčio
Pavasario dienomis kvepiančio

Kai Radausko poeziją garbinau
Žiūrėjau į naktį žvaigždėtą
Ir mėnulis man šypsojosi
Liūdna savo šypsena

Klausiau angelo verksmo medyje
Lyg paukščiuko paskristi negalinčio
Ir bijojau pabusti iš sapno
Kaip kad angelas žemėn nukristi
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Trys in memoriam 

Kaukas

įamžino mane literatūros skaitinių
paraštėse
išliejo ir iš bronzos 
sėdintį prie jojo kojų
beveik po sutana

prisimenu kai nešė kažkada seniai mane
ant rankų kanauninkas
palydėt į šalį iš kurios negrįžo niekas niekada

palinkęs prie spingsulės rašė 
kažką jis vakare
eilutę ar kelias apie mane

išlietas bronzoj skaitinių paraštėse
aš jį prisimenu taip pat gerai
kaip ir save

Aktorė

kai prigęsta šviesos šiam gyvenimo teatre
ir sapnai  šikšnosparniai praskrenda tarytum pro mane
prisimenu istoriją kadais girdėtą
galbūt apie mane

kunigą ant kelių klūpantį sename teatre
galbūt net to nebuvo nežinia
juk tai tik dar viena maža komedija
gyvenimo skyriaus netgi neverta

nuvijusi mintis paikas 
sėdu laišką aš rašyti kaip tada
kai buvau ne dar viena drama
ant stalo literato ar istoriko kabinete

Vaižgantas

balti plaukai ir gilus žvilgsnis
juoda kaip varnas sutana
ir akinių stiklai

prie darbo stalo mintis didi užgimsta
jis siluetą savo sielos 
perkelia ant popieriaus

ryškų kaip gyvenimas paveikslą
galbūt seniai jau sutiktų žmonių istorijas
mato Vaižganto ir mano akys

Monikos Svėrytės nuotrauka
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Modernaus kaimo pasakos

(skaitant Marcelijaus Martinaičio 
eilėraščius apie Kukutį sodyboje Dzūkijos 
miškuose)

***

dulkėse rasti išganymą
nieko neklausiant kelio
nežiūrint į smilgų ilgesį grakštų
kai siela garsiai rauda

paukščiui prie kelio nutūpus 
eglėms šokant tango
saulės spinduliui juokiantis
mintys tampa vakaro muzika

***

čia gyvenimas aukštas ir kerintis
lyg pušies liaunos kamienas
kaip žiogo melodija parudavusioj pievoje
ir jaučio gilus atodūsis

čia sutrešus troba išgriuvusi
ir pievos seniai nešienautos
žodžiai praranda prasmę
prie ausies uodui zyziant gyvenimą

saulei į debesį leidžiantis
purpuriniam vakarui varvant
tyliai ateina sapnas
ir viskas aišku aišku

***

man tereikia tik dar vieno personažo
kad gyvenimą padėt suprastų
kad ant popieriaus sau egzistuotų
dar galbūt fantazijoje mano

jis turėtų būt lietuvis gal kaimietis
iš aukštų pušų supratęs visko prasmę
iš smėlynų ir iš pirkios dūmų
sužinojęs savo vardą

ir galėtų jis išeiti į pasaulį
tarsi valkata žynys ar pakeleivis
einantis tenai kur kojos neša
kur dangaus žydrynė begalinė

***

pro šalį bėgančios žaliosios samanos
padangos klimpstančios smėly
vėjo švelnus pabučiavimas
sparnų šlamėjimas medyje

saulė skelbianti vakarą
tyliai ošiančios pušys
senas suklypęs tvartas
dar vienos amžinybės pranašas

šuo prie sodybos lojantis
tarsi viską suprantantis
šį ir aną gyvenimus
pamatęs pušų viršūnėse

***

užsimerkęs vėl regiu tą vietą 
kur stačiau kadais pilis iš smėlio
iš senųjų pasakų sakmių ir padavimų
ir blausių kančių šešėlių

ten belikę smėlio kauburiai
seniai žole apaugę
dar pernykščios mintys tarsi lapai
sudrėkusios ir pūvančios po šia padange

šie griuvėsiai brangesni už paiką viltį
kad pasauly laimę gali rast žmogus
kad seniai jau nusileidus saulė 
tebešviečia mums
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Dviejų personų pokalbis

Antanas Garšva

bus verksmas ir dantų griežimas
Juozapato pakalnėj pavakary
ėriukas prie liūto gulsis ant kelio 
mėlyno autobuso stotelėje

skelbs teisieji įstatymus
kurių niekšai ir moralistai laikosi 
reikalaus sunaikinti ieškančius
įstatymų šiųjų nepaisančius

galbūt visa tai skamba dogmatiškai
per tyliai gal groja trimitai
kyla iš aukšto į aukštą liftas
ir duryse starteris

Merso

tai tik dar vienas ešafotas
tiktai nauja gyvenimo arba mirties pradžia
tik poilsis pavargusiam Sizifui
sename sapne

lyg peilio ašmenys mintis į galvą sminga
tegu prakeikia jie visi mane
kurie nutaisę veidą abejingą
mėgaujas kančia

kurie net į žvaigždes nežiūri
nemato to kas buvo ir kas bus
galbūt net tie kurių seniai jau miręs Dievas
tebeskelbia svajones

žinau gyvenimas šis abejingas
kaip grotų geležis šalta
jame prasmė teisinga subtili yra 
tačiau vilties jau ne

J. B. knygų surašymas (arba vietoje 
atsisveikinimo) 

metų metai telpa lentynose
amžių dulkės jau uždengė Troją ir senąjį Vilnių
knygų spintoje vyksta
archeologiniai kasinėjimai

prašau registruoti Andrejaus Bolkonskio žvilgsnį
kuriuo jisai žiūri į mano popierinį gyvenimą
reikalauju deklaruoti 
amžinybės trukmę metais ir mėnesiais

Dominyko Jasaičio nuotrauka
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* * *

Ir nedera tavo takai
Su mano dangaus brydėmis.
Jonvabalio aklumu
Naudotis galima. Neuždrausta.
 
Tik kuris kur daugiau mato...
Tas šviečiantis ar sekantis?
Tau, kaip mano persekiotojui, nesvarbu,
Kas uždrausta miškų.
 
Neapgina tamsoj jokie draudimai,
Apsaugota tik tiek,
Kiek pajėgiu apšviesti.
O viduje tamsu. Akluma.
 
Ir tiek to šydo.
Tiek nakties. 

* * *

Auksinės monetos riedėjimas –
Skambus likimo vingis,
Pagautas pakeleivio,
Kalvio pražiopsotas.

Duonos trupiniai – 
Simbolika balandžiams švęsti.
O aš tas žvirblis, 
Greitesnis susilesti.

Gabija Matkutė

Simbolika, simetrija, metras,
Kvadratas Tau vietos.
Susigūžęs pasieksi 
Euforijos sietus.

Bagažas, banginis, uterus ubagas,
Saulėlydy rogės.
Saulėtekio laiptais 
Užkopt nebėr kaip.

Riedėjimas trupinio – 
Bagažas ne tas. 

* * *

Išminčiai daug kartų
Nieko nepasakė.
Šimtas teatro klausimų
Privačių audrų minutėse.
Koktu.
Ūžesiai ritmikos.
Dinamikos kilpos.
Šiandien pamokos,
Ryt rutina.
Homo sapiens – 
Pastovi rūšis.
Greitai priprasti.
Dar greičiau mesti. 

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Kėdainių Šviesioji gimnazija, IV klasė



Poezija

20

Ai

Yra tokių grožių,
Skirtų tik gėrėjimuisi.
Yra pievos gėlių 
Ir sodų puošeivų lepių.

Yra tokios būtys,
Kurių esmė tik gražiausiai žydėti.
Yra. Tų žmonių, 
Skirtų tik leisti apsalti.

* * *

Tirščių puodelis išbūrė savo dužimą,
Šarados pradėjo savo gaidas,
Užkimęs puošeiva užstrigo klausykloj,
Grietinėlė per daug išplakta.

Riešutmedžio stuburas skilty,
Buvęs šunkelis dabar paslaptis.
Krizei puota ši skirta,
Vienuolyno naktis.

Labas vakaras kitas,
Ankstyva kvailystė jaunystė – radikulitas.
Archajiški mėliai sužibo
Šukės šliaužioti ritasi.

Legenda ir baladės apie vaikus,
Orkestras vieši receptų knygoj.
Nieko tokio, jei tu, per rimtas būdamas,
Susivaikėsi. 

* * *

Kutuliu ir šiurpuliu,
Aš Tavo skersvėjis tirpus.
Katė benamė,
Katė rudens džiazo ritmu.
 
Atvirlaiškiai, blizgės, medus –
Cukrus klampus.
Truputis objektyvumo –
Kartūs nuodai.
 
Žodžių žaismas – lietus.
Sausrose Tu be mano murkimo.

* * *

Melu grynins melagius
Melancholiški varnėnai
Vargdienių žmogaus
Birios stagnacijos pilni.
 
Padangėj nuskandins juos lyrinius,
Skęsti nemokant dėžutėj konservuos.
Nesuprastus bukins ir niekins,
Koja per veidą brūkšt ir klupt.
 
Ir kas kūrėjai bulves,
Supratę slėpsis taip
Lig teismo dienos,
Kol taps didžiais jos sąmonės lėmėjais.
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* * *

Padebesiais plaukia rausvi akiniai,
Traška vyriai romanso,
Poliglotas prarijo liežuvį.
Trumputės mano kojos, Meile!
O parketas slidus.
Sukryžiuoti rankas nesunku,
Tačiau kaip tada skaudžiai aš krisčiau?
Para it pora dienos ir nakties,
Savos rasės spalvos nėra ir niekad nebuvo.
Ištiestom rankom, Meile, krentu,
Tik atvira širdimi,
Ne paslysti, o kliūti tikiuosi.

* * *

Jaukumo namai prabilo
Ir Tu pamiršai, kad laikais.
Visom spalvom Tave išbėrė,
Kad nugrimuot nebegali.
Jau nebalti Tavo dantys,
Bet niekam tai nesvarbu.
Dabar neši Tu polėkį žmonių
Ir tolyn veji mazgus.
Skaičių karuselė,
Bilietas į laimę,
Šiaudinėj pastogėj lietus.
Už lango krenta lupenos kartėlių.

* * *

Kuo Tu tapai?
Skaistus neužmirštuolių dangau...
Kuo Tu tapai,
Kai aš įkritau.

Kaip susidrumstė mėliai,
Kaip nugludo formon
Rugiai, drugiai,
Mano lietus.

Kuo Tu tapai?
Ar dar ilgai toks liksi.

FLUX

Šoki su savim
Gimęs užrištom akim.
Karikatūriškai formuoji dėsnius
Puslapių lipintų.

Tau radijas užkimęs
Ir viskas tik sapnuos.
Audros epicentre
Šiaip stumdai šachmatų lentas.

Subyra šviesuliai
Rūkui subyrėjus
Ir norėsi pradėti vis
Gydymą ugnies.

Silpni lašai 
Realistų piniginėj.

Gabijos Matkutės nuotrauka
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I

Nekenčiu vabalų. Jie nežino, kur jų ribos. O 
jos baigiasi ten, kur esu aš. Vienas nuskendo. Sė
džiu sau pavakary, šalia stiklinė, kokį šimtą kartų 
už jį didesnė. Skanaus vandens sklidinana. Buvo. 
Buvo jo ten per daug. Štai kas būna, kai nusprendi 
vogti ir apsivagi per daug. Daugiau nei gali apžio
ti. Ant palangės augalas. Jis irgi vandens nori, bet 
nevagia. Ir visai nesvarbu, kad lapai jau pamiršę, 
kas tas vanduo. Bet jis į mano stiklinę nelenda. Na, 
jis kojų neturi, bet gal tai tik į naudą. Bent nenu
sideda. Ir stovi toliau ant palangės. Prižadu, kad 
kada nors nepamiršiu atnešti vandens ir jam. Jei iki 
to laiko jis, žinoma, kojų nepakratys. Ak, nepakra
tys – juk neturi.

Na, ir menka sėdėti tarp mazochistinės augali
jos ir sadistinės vabalijos. Vieni skriaudžia save, nes 
nevagia, o kiti skriaudžia mane, nes vagia. O aš ir 
skriaudžiu, ir pats skriaudžiamas esu. Štiš! Vanduo 
mano, aš jo užsitarnavau. Aš jo įsipilti nuėjau. Di
dingai. Kitas žingsnis – dominavimas pasauly. Ar 
bent jau jo dalies pavergimas. Kada nors, kaip nors. 
Visi galingi žmonės pradeda nuo labai mažai: jie visi 
gimsta silpni, jie visi klaidžioja gyvenime, jie visi 
pasirenka – arba būti augalais, arba būti vabalais, 
arba būti žmonėmis. Ir pirmiausia atrodytų, kad nė 
vienas iš pasirinkimų nėra geras, juk vienas mirš
ta, kitas miršta, o žmogumi būti tiesiog nemalonu. 
Niekis, nes augalą galima pamiršti, o vabalą – už
mušti. Kaip kad ir šitą va! Ir galima gyventi toliau.

Oktavianas galingosios imperijos per dieną ne
suformavo. Ir galbūt jo imperija galiausiai ir žlugo, 
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bet tai galima ištaisyti. Štai gal ir aš kada imperato
riumi būsiu. O kas man neleidžia? Svarbu mokėti 
lipti per galvas. Anksčiau jas reikėdavo nukirsti, 
kad pavyktų užlipti, o dabar nesunku rasti, kas pa
kankamai žemai nusilenks. Ar bus priverstas. Bet 
tai tik jų pačių kaltė. Visi mes juk lygūs. Jie tik 
nemokšos, kurie pralaimi. Štai verta pasaulį valdyti 
tiems, kurie turi imperatoriaus ryžtą. Bet kas gali 
būti imperatoriumi, tik kažkodėl nenori. Kas tokio 
man gali neleisti susirinkti pasaulio turtų? Sunkus 
darbas ir užsispyrimas išugdo aukščiausią luomą. 
Tą, kuris turtuose maudosi. Ir aš ten būsiu! Bet ko
kiu atveju!

II

Labai šį rytą troškina. Atrodo, kad ir saulė ryš
kesnė, net kiek skauda nuo šios šviesos. A? Pajudėt 
negaliu. Keista. Ir matau lyg ne savom akim. Tiks
liau, nelabai ir matau. Nematau. Vėjelis silpnas nu
garą kutena. O kojos lyg žemėj įkastos – spaudžia 
kiekvieną šonelį apatinėj kūno daly. Yra dvi gali
mybės: arba kas nors prastai su mano nervų siste
ma, arba pavirtau tuo mirštančiu augalu ant mano 
palangės prie kiek praviro lango. Aš racionalus 
žmogus. Aš būsimas mąstantis valdovas. Tai liga. 
Bet niekis, aš juk išgysiu. Manyje – valdovo ryžtas.

Darosi vis blogiau. Atrodo, kad praėjo jau am
žinybė, o aš vis dar ten pat. Troškina. Norisi van
dens. O ir saulės čia per daug. Skauda. Nuobodu. 
Kam išvis būti, jei net žingsnio žengti negaliu. Bet 
aš juk imperatoriška siela! Ant mano delno visas 
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pasaulis turėtų ilsėtis. O aš sergu. Ligos – ne pasau
lio pabaiga. Tik iššūkis. O stipriausi iššūkius visus 
įveikia.

Ai! Skauda! Visą kūną kandžioja. Galbūt čia tie 
vabalai. Kraują turbūt siurbia. Tokie menki, kad 
net patys pavalgyt negali, tai geria mano vande
nį, o dabar ir maistą su krauju siurbia. Beviltiški. 
Aš ranka juos taip pritrėkščiau! Ai! Ko jūs silpną 
skriaudžiat? Kai užmušt galėjau, lindot, tai ir dabar 
lendat! Tik palaukit, kol pasveiksiu... Ai! Na, gerai 
jau, baikit, palaukit, atstokit! O jų tik daugėja ir 
daugėja. Man silpna. Man darosi silpna. Silpna... 
Prašau, jau bet kuo geriau būčiau, bet ne augalu!

Prabundu ir vėl. Šįkart galiu matyti. Nuostabu. 
Tik nematau to, ką norėčiau. Aš ant skylėto augalo 
lapo. Maniškio lapo. Ir visą kambarį matau. Lova 
tuščia. A! Pasižiūriu žemyn – o ten kojytės mažos, 
tamsios. Mano smakras visai arti paties lapo. Kas 
tai per reinkarnacija? Girdžiu garsus. Aplink – bū
rys vabalų. Graužia lapus. Čiaumoja. Nagi, vaba
liūkščiai, baikit! Štiš! Tik kad kalbėt negaliu. Aš 
juk vabalas, nors vabališkumo ligos nežinau. O kai 
kurie žmonės tikri tarakonai. Net jei ir kalbėčiau, 
žiūrėtų jie į mane lyg į kokį nevisprotį. „Ką? Lapų 
mums nevalgyti? Valgėm visada lapus ir toliau val
gysim. Nieko tie augalai nejaučia – juk net pasakyt 
negali“, – kažką tokio pagalvotų. Aš irgi panašiai 
pagalvočiau. Jeigu nebūčiau sirgęs. Na, gerai, auga
lu pabuvęs akimirką. Nors truko ta akimirka augalo 
gyvenime amžinybę. Dar va taip va pagalvotų: „O 
kas daugiau belieka mums, jeigu maisto neturim? 
Reikia kitą ėst. Tą, kuris nepabėgs. Ir, svarbiausia, 
neužmuš.“ Niekaip nepasiginčysi. Aš juk vokiškai 
nekalbu, juo labiau ne austrų dialektu. Nesvarbu. 
Aš apetito neturiu. Visai. Galiu ir nevalgyti.

Labai noriu valgyti. O ir gerti vis dar noriu. 
Šitas vabalas, kurio kūną trumpam (tikiuos!) pasi
skolinau, taip pat nelabai vandens šiandien gėręs. 
Vandens. Man reikia vandens. Dar reikia duonos 
ir žaidimų. Vabalai tiesiog stovi vietoj. Dairosi. 
Neturi ką veikti. Tai pačiaumoja, tai pastovi. Ne
sibaigiantis, rutiniškas ciklas. Kaip tas augalas dar 

nepavirto musėkautu? Toks skanėstas ant kiekvie
no lapo. Atkeršytų. Susirinktų visa, kas buvo kitų 
suėsta, atgal. Tikriausiai tokie perversmai reikalau
ja daug laiko. Kitur jau pakankamai jo praėjo, kad 
dionaea muscipula pasakytų „pakaks“. Tik laiko 
klausimas, kada turėsim ēsor hominum – žmonių 
valgytoją.

Augalas toliau kenčia. Pats neturi, bet kitiems 
duoda. O tiems, kam duoda, tikrai reikia, tai kaip 
neduosi. Du neturintys dalijasi. Skaudžiai, deja. 
Vabalai net nesiruošia sustot. Tai vieno lapo jau 
beveik nebėra, tai kito. Noriu valgyt. Labai. Bet 
iš principo nevalgysiu. Kąsniuką. Tik truputį, 
paragauti. Kai išalkęs esi, tai ir lapai tinka. Galiu 
įsivaizduoti, kodėl vabaliūkščiai norėdavo į mano 
pietų lėkštę įlįsti. Gaila augalo. Galėtų tie vabalai 
tiesiog prisitaikyti patys maisto pasigaminti. Nu
eitų gyventi, kur vandens daugiau. Nieko daugiau 

Gabijos Matkutės nuotrauka
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nereikia – saulė ir vanduo maitina. Bet taip nėra. 
Neišeina. Tai turim juodadarbius, kurie už grašius 
žemę aria, ir turim vagis, kurie galo su galu nesu
duria. Kažko šioj ekosistemoj trūksta.

Bet kokia gera niša kada nors užpildoma. Ypač 
jeigu auksas kišenėse nebetelpa. Girdžiu murkimą. 
Tylų, tačiau garsėjantį. Lyg kokia audra artintųsi. 
Pūkuota ir kailiniuota. Prašmatni. Kasdien gerti 
gaunanti. Jeigu negaunanti, tai miauksianti garsiau 
už televizorių. Tokia dama visada turi vandens du
benėlyje. Ak, taip... Tik ne šiandien. Aš ir ją visai 
pamiršau. Artinasi monstras, negavęs kasdienės 
sielos. Juk visada tu visko turi, negi popietės ne
išbūsi ramiai? Lipa savo pėdutėmis ant lovos, da
bar jau ir ant palangės. Tupi, žiūri į augalą. Žiūri 
į vabalus. Į mus visus. Gali baigtis blogai. Nagi, 
nebenoriu aš vabalu būt, ei! Būčiau geriau kate, 
taip taip, kate būt noriu. Jau geriau bet kas, bet ne 
augalas ar vabalas!

Katė prasižioja ir nukanda visą lapą. Dabar aš 
jau nei augalas, nei vabalas. Tiesiog miręs.

III

Nereikėjo pavakariais ekologijos studijuoti. 
Pradeda vaidentis augalai, vabalai ir katės. Ir visi 
viską ryja. Grandine. Ryte praėjo noras būti im
peratoriumi. Koks iš manęs imperatorius, jei net 
augalo ant palangės nepalaistau. Bet jeigu vis 
dėlto tapčiau, tai mano pasaulyje tie, kurie van
dens apsčiai turi, įpiltų tiems, kurie ištroškę. Gal 
augalai ir vabalai taptų žmonėmis. Bet nesu ir 
nebūsiu imperatoriumi. O net jei ir tapčiau, tai, 
geriau pagalvojęs, pasaulio nekeisčiau. O kas man, 
ryžtingam valdovui, būtų iš to, kai visos pasaulio 
galvos nulenktos. Kai lapai čeža po kojomis, kai 
vabaliūkščiai rankas sudėję maldauja pasigailėjimo. 
Naivu tikėti, kad iš kažkur išdygtų gerumo sėkla. 
Juk imperatorius – ne augalas. Bet ir ne žmogus. 
Nebe žmogus. Tai einu bent augalą palaistyti ir 
katę pagirdyti, kad vėl neprarytų gyvo menkame 
vabalo kūnelyje.
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Tarp eilučių

Jie visi be perstojo kalba. Rėkia vieni per kitus, 
kartais vargu ar patys supranta ką, ir jiems net ne
berūpi, jiems tik svarbu užpildyti tą tylą, stipriai 
slegiančią jų vidų. Taip to ir neišmoksta; net lik
dami vieni jie bijo tylos, užgrūda ją trankia muzi
ka, televizorium, alkoholiu, beprasmiais žodžiais, 
beverčiais daiktais – bet kuo, kas tik pakliūna po 
ranka, kad tik jos greičiau nebeliktų! Tai yra jų di
džiausia baimė. Tuštuma.

Taigi jie be paliovos krauna viską į save, nes 
sunku jaustis tuščiam, sunku nuolat žinoti, kad 
toji skylė čia, tavo paties viduje, nesuprantant, kas 
joje dedasi. Todėl jie ir išsigąsta – nes bijo vis
ko, ko nežino, ko negali paaiškinti savo svariais, 
logiškais ir protingais argumentais. To, ko bijai, 
niekada nenori pripažinti ir matyti, tu bėgi kuo 
toliau, kad tik netektų stoti akistaton su tuo daly
ku. Jie irgi bėga.

Užspausti savo fobijų, jie nepastebi, kad ji, ta 
Tuštuma, yra visur, kur tik jie pasisuks, nuo jos 
nepasislėpsi nusipirkęs naujų drabužių ar išmau
kęs stiklinę vyno. Bet tereikia šiek tiek pasistiebti 
ar pasilenkti, kad ją pamatytum iš kitos vietos, 
neapipainiotas vidinių konfliktų, nepasitikėjimo 
ir baimių. Ji visai kitokia, negu atrodo. Jos kva
pas primena gaivų orą, ji skamba kaip pauzės tarp 
muzikos garsų ir tos nutylėtos, tik pajaustos, kas
dieniuose dialoguose, o jos baltumas žydi visomis 
vaivorykštės spalvomis. Ji dažnai mėgsta slėptis 
tuščiose vietose už nutapytų paveikslų arba pa
gautų kadrų. Taip, Tuštuma nuostabi: paslaptin
ga, pilna jausmų – gal melancholijos, gal laimės, 
gal skausmo, niekada nežinai, – žavi, poetiška ir... 

Rusnė Kuliešiūtė

laisva. Šalia jos gali mąstyti. Šalia jos gali kvėpuoti. 
Šalia jos gali kurti.

Atpažinau Tuštumą tik pamačiusi ją kitur nei 
esu įpratusi – tai ten, tarpuose tarp knygos eilučių, 
ji, ta pati Tuštuma, kurią visą laiką turėjau savy! 
Nebebijau jos – dabar ją jau suprantu, žinau, kad 
tai Tuštumos dalelei mano viduje trūko laisvės, to
kios pačios kaip baltoje drobėje arba tyloje. Jai ne
patinka būti suvaržytai materialiais dalykais, ji nori 
likti tokia, kokia yra – nenuspėjama ir nepriklauso
ma, kartais nutylėta ir tik pajausta. Aš jai visai ne
prieštarauju. Man patinka švelnus vėjas, kutenantis 
kiaurymę mano viduje.

Šią savaitę +26°C ir 
daug dviračių

Dabar sekmadienis, ankstus rytas, ir dangus at
rodo laimingas išvydęs saulę po bene daugiau nei 
septynių valandų. Net mėlyna jo melancholija trum
pam pranyksta užgožta švelnaus raudonio. Žibintai 
irgi nori prisidėti prie mažo ryto stebuklo, apsimeta 
visai nepavargę po ilgos nakties, atiduoda paskutinį 
savo spindesį ir tyliai užmiega, žinodami, kad jau 
greitai juos pakeis skaistesnis šviesulys danguje.

Tada šaltis einant tuos keletą metrų iki oro uos
to, lagaminų patikros, pora laisvų valandų, vieta 
prie lėktuvo lango, skrydis su iki galvos skausmo 
užgultomis ausimis – viskas labai greitai ir iš tiesų 
visai nesvarbu. Tik trumpas „ir“ tarp dviejų istori
jos dalių.

O toliau pirmas įkvėptas olandiškas oras. Čia 
jis kiek kitoks. Kvepia kitaip – švelniai atsiduoda 
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žaluma, gėlėmis (gal tulpėmis? Tik jų dar nematyti). 
Plaučiams prisipildžius, pasirodė, kad viduje pražydo 
visas pavasaris.Vairuotojas, vežantis iš lėktuvo į oro uos
tą, garsiai švilpauja Wonderful life. Taip šviesu, paprasta 
ir tyra, ir aš noriu uždainuoti pagal tą melodiją.

Tvarkingai surikiuoti namai su pievelėmis priešais, 
žaluma, gėlės, visi dviračiai ir pozityvumas – viskas taip 
tobula, kad akimirką net suabejoju to tikrumu. Bet 
matau nuoširdumą žmonių šypsenose, girdžiu laimę 
nesibaigiančiame paukščių čiulbėjime, ir čia pasidaro 
jauku. Po truputį pamilstu Olandiją.

Savaitė praeina greitai. Man gera, ir rodos, 
kad laikas sustojęs, bet iš tiesų bėga lyg pa
siutęs. Gera miesto gatvėmis važinėtis dvira
čiais kartu su kitais penkiolika žmonių iš bent 
trijų skirtingų šalių, valgyti ledus kavinukė
je, klausytis ir kalbėtis, matyti, kokie visi šie 
žmonės skirtingi ir gražūs. Jausti jaukią, bet 
ir laisvą Amsterdamo dvasią ir tvirtai žinoti, 
kad čia dar grįšiu, bent jau mintimis. Rytais 
ir vakarais kartojant tą pačią rutiną, suprasti, 
kad kažkas pasikeitė – galbūt aš pati, galbūt, 
kvėpuojant gaiviu oru, mano viduje iš tiesų 
išsiskleidė gėlės.

Ten rašiau nedaug. Nerašiau nei apie žmo
nes, kurių vardus vėliau pamiršiu, nei apie 
aplinką, nei apie įvykius, iš kurių liks tik faktai 
ir nedidelė dalelė tikro prisiminimo. Nerašiau 
todėl, kad šį kartą mano prisiminimas nėra 
apie tai, ką aprašau ar įamžinu. Jis apie tai, 
ką jaučiu. Kai esi labai labai laimingas, toks 
laimingas, kad apie nieką negalvoji ir tiesiog 
esi šioje akimirkoje, žodžiai praranda prasmę, 
ir nei jie, nei nuotraukos ar kiti bandymai iš
saugoti akimirką niekada nekalbės taip, kaip 
jausmas. Ir aš pamiršti nebijau. Pamiršiu viską 
be išimties. Geriau gyvensiu žinodama, kad 
pamiršiu, gyvensiu taip, kad nebeegzistuojan
ti praeitis prarastų bet kokią prasmę prieš šią 
akimirką.

Viskas prasidėjo rytu ir baigėsi vakaru, 
nakties dangum ir nakties miestu, daug skir
tingų žmonių, kurie turėjo šį tą bendro – ir 
dar turbūt tą kartėlį burnoj jaučiant, kad čia 
paskutinės valandos. Tai dėl to kartėlio ėmėm 
viską, ką galėjom pasiimti iš šitos keistos pa
skutinio vakaro netvarkos: pokalbius, šypse
nas, atsisveikinimus, ašaras. Tik vakaras šiltas 
ir visai ramus, spingsėdamas miesto žiburiais 
ir leisdamas grožėtis žvaigždėmis, atlaidžiai 
šypsosi jaukiai maišalynei.

Gabija Matkutė. Urbanizacijos miražas, 2021
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Pasaulinė kino industrija po truputį pradeda 
atsigauti nuo „amžinosios“ pandemijos ir pagaliau, 
nuo rugpjūčio 20 dienos, Lietuvos kinomanai kino 
teatruose turi galimybę išvysti filmą Žaliasis riteris 
(The Green Knight). 

Filmo autorius – režisierius Davidas Lowery sa
vaip interpretavo XIV amžiaus anglų poemą Seras 
Gaveinas ir Žaliasis riteris ir šių laikų žiūrovui pa
teikė gan įdomiai adaptuotą istoriją apie karaliaus 
Artūro sūnėną bei Apvaliojo stalo riterį Gaveiną, 
kurio vaidmenį puikiai ir labai natūraliai atliko 
Devas Patelis. Jaunasis Gaveinas filme vaizduo
jamas kaip be tikslo per naktis besilinksminantis 
plevėsa, kuris, atrodo, tik ir laukia savojo momen
to – gyvenimo žygio. Ir galų gale jo sulaukia: per 
kalėdinę puotą Kameloto pilyje pasirodo paslap
tingasis nežmoniškos kilmės Žaliasis riteris, kuris 
meta iššūkį visiems riteriams, bet jį entuziastingai 
sutinka priimti tik Gaveinas. Žaliojo riterio prašy
mu, Gaveinas turi nukirsti jam galvą... Taip ir pa
daręs, Gaveinas iš begalvio riterio sulaukia žinios, 
kad lygiai po metų, per ateinančias Kalėdas Gavei
nas, keliaudamas per prakeiktąsias žemes, kuriose 
jo lauks daugybė nuotykių, turi atkeliauti iki Ža
liojo riterio buveinės – Žaliosios koplyčios.

Tiems, kurie filmo nėra matę, atrodo, kad jau 
vien šiuose keliuose sakiniuose yra atskleista labai 
daug filmo informacijos... Deja... Deja, filmas pa
tiks ne visiems. Nors aktorių vaidyba beveik ne
priekaištinga (jei nekreipsime dėmesio į nepelnytai 
išaukštintą ir Oskaru nežinia už kokį vaidybinį 
talentą apdovanotą Alicia Vikander), kostiumai, 
scenografija ir kameros darbas gniaužia kvapą, ta
čiau... Viskas vyksta lėtai. Tad efektų mėgėjai turė
tų užmigti daugmaž ties 37a filmo minute (turint 
galvoje, kad visas filmas trunka kone 124 minutes).

Domantas Milius

Žaliasis nesusipratimas?
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Tai filmas – meditacija, kuris remiasi keltų le
gendomis ir simboliais, kurie ir matomi per visą 
filmą. Neslėpsiu: pirmą kartą matant filmą, jo pa
baigoje pagalvojau: „Kokia čia pretenzinga nesą
monė?..“ Bet filmo genialumas tuo ir pasižymėjo, 
kad po dviejų dienų ėjau jo pasižiūrėti antrą kartą, 
nes daugybė dalykų apie šią „pretenzingą nesąmo
nę“ neišėjo iš galvos. Žiūrėdamas filmą antrą kartą, 
supratau, kad ir aš buvau paveiktas veiksmo trūku
mo ir pasidaviau paviršutiniškam vartotojiškumui. 
Filmas net tik kad nėra „pretenzinga nesąmonė“, 
bet galima apeliuoti į tam tikrą meno kūrinio sta
tusą. Visiškai neabejoju, kad po 10–15 metų jis 
pateks į 100 geriausių visų laikų filmų sąrašą.

Gaveino kelionė kinematografikšai pateikta 
epizodais (kaip Quentino Tarantino filmuose Kill 
Bill, The Heightful Eight), kaip kokios poemos pasa
kojimas: kiekvieno skyriaus pavadinimas paruošia 
vis kitokį išbandymą pagrindiniam herojui. Tačiau 
ir čia filmas paneigia klasikinius riterio įvaizdžio 
kanonus: kitaip nei klasikinis viduramžių riteris, 
trykštantis didybe ir drąsa, Gaveinas iš Kameloto 
išjoja aukštai pakelta galva, bet tik tol, kol jį stebi 
kiti. Nenumaldomas garbės troškimas nuveda vi
dinių kompleksų kankinamą Gaveiną į pražūtingą 
kelionę, kurioje yra daugiau vargo ir nesėkmių nei 
pergalių. Nors tiesioginis jo kelionės tikslas yra tar
si mirtis (o gal inkarnacija į geresniąją savo paties 
versiją) arba taip trokštamas pripažinimas, tačiau 
pagrindinis tikslas yra bandymas atsakyti į klausi
mą „kokiu žmogumi aš noriu tapti“.

Vienas pagrindinių filmo išraiškos elementų – 
muzika – vertas atskirų aplodismentų. Muzikos 
autorius Danielis Hartas yra bendradabiavęs su 
Žaliojo riterio režisieriumi ir ankstesniuose projek
tuose (filmuose A Ghost Story, Ain’t Them Bodies 
Saints, Pete’s Dragon). 

Žaliojo riterio filmo muzikoje kompozitorius 
Danielis Hartas derina viduramžių muzikos skam
bėjimą su šių dienų žiūrovui artimomis muzikos 
išraiškos priemonėmis, kurios susijungia filmo gar
so takelyje chorinės muzikos intonacijomis. Kom
pozitorius1 ypač plačiai gilinosi į viduramžių anglų 

poeziją, žodyną, tarimą bei teisingą kirčiavimą, ku
riuose turėjo atsispindėti skandinaviškų kalbų įta
ka, kuri per šitiek šimtmečių visiškai išnyko, tačiau 
naujai atgimė filmo garso takelio motyvuose. 

Choristų balsai toli gražu nebuvo vienintelės 
muzikos išraiškos priemonės. Pats kompozito
rius įrašė smuiko ir violončelės akompanimentą 
skambančiam chorui (kurį dažniausiai sudaro 3–5 
solistai). Žaliojo riterio muzikoje skamba ir nyckel-
harpa – nuo XIV amžiaus paplitęs klasikinis švedų 
styginis instrumentas, kurio skambesys imituoja 
karaliaus Artūro laikų aplinką. Danielio Harto 
užsakymu tokį instrumentą specialiai jam paga
mino vienas instrumentų meistras iš Viskonsino 
valstijos. Specifinis instrumento skambesys plačiai 
paplitęs fantastiniuose ir mistiniuose kino filmuo
se, vaizduojančiuose viduriniuosius ir vėlyvuosius 
viduramžius: Roberto Eggerso filme Ragana2 (The 
Witch, 2015) nyckelharpa kuria mistinę anglų nau
jakurių Naujajame pasaulyje aplinką, kurioje jie 
kovoja su vietiniu ožio pavidalo velniu. 

Vienas įsimintiniausių filmo muzikinių nu
merių Praėjus vieneriems metams, kuris girdimas 
filmo pradžioje Žaliojo riterio galvos nukirsdini
mo scenoje ir iš karto po jos – mistinio skambesio 
mušamųjų ir sintezatoriaus simbiozė. Senųjų laikų 
muzikos kalba perteikta šių laikų muzikos instru
mentu – tai vienas ryškiausių filmo muzikos skiria
mųjų bruožų.

Žaliasis riteris – ne kiekvienam. Žiūrėdamas 
antrą kartą, pamatysite vienus dalykus, o žiūrėda
mas trečią kartą – išvysite pagoniškumo ir raganų 
burtais grįstą istoriją, kurioje vieni išvys vieno ri
terio, norinčio būti didvyriu, gyvenimo prasmės 
fizines paieškas, o kiti – tas pačias gyvenimo pras
mės paieškas, perteiktas ateities vizijomis ir sapnais 
persipinančiais su realybe. 

Viena tikrai aišku: žiūrint filmą pirmą kartą, 
gali kilti klausimas „kokia čia nesąmonė“. Tačiau 
ta „nesąmonė“ įstrigs jūsų galvose ilgam.

1 https://www.indiewire.com/video/greenknightcomposer
danielhartmichaelabels1234658944/?jwsource=cl

2 Filmo muzikos autorius – Markas Korvensas.
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Pirmame ir ketvirtame viršelio puslapiuose –  
Inetos Žymančiūtės piešiniai

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  
2022 metams, 
paremsite mūsų jaunuosius  
rašytojus ir dailininkus.

Dėkojame visiems 
užsiprenumeravusiems  
ir kitaip mus parėmusiems.
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