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Spalį Šv. Jono gatvės galerijoje esančiuose požemiuo-
se įsikūrė Rūtos Matulevičiūtės paroda „Atlantida“. 
Nusileidę į požeminį-povandeninį pasaulį, susiduria-
me su mėlyna mitinių, sapnų ir vaikystės prisimini-
mų būtybių visata. Su Rūta Matulevičiūte pasikal-
bėjome apie paveikslų motyvus, kūrybinius pokyčius, 
ramybės kaip įkvėpimo kūrybai šaltinį, karą lietuvio 
galvoje ir gydantį pasakų poveikį. Kalbino Austėja 
Mikuckytė-Mateikienė.

Esu perėjusi labai ilgus ir sunkius savęs negerbimo 
ir nemeilės sau periodus, persmelktus nuolatinės 
nerimo būsenos ir absoliučios gyvenimo pilku
mos, – pripažįsta pašnekovė. – Radusi būdą pašalin

Rūta Matulevičiūtė:  
radau būdą grįžti į tik vaikystėje 
pažinotą ramybės būseną

ti nerimą ir grįžti į tik vaikystėje pažinotą ramybės 
būseną pagaliau ėmiau mylėti save.

Papasakok apie parodos pavadinimą? Ką tau reiškia 
Atlantidos istorijos, kaip ji veikia tavo kūryboje?

Mes patys gyvename Atlantidoje.
Atlantidos mitas mums visiems yra pažįstamas, 

vos išgirdus jį mintyse iškyla kokia nors asociacija. 
Kaip Senovės Egiptas yra tolima pasaka, turinti mi
ros sakų kvapą, o Senovės Japonijoje kiekvieną akme
nį saugo dar tada žmogaus akiai matomas dievukas.

Mintys apie senąsias kultūras man sukelia bega
lybės jausmą. Žvelgdama į jas, įsivaizduoju, kaip per 
tūkstantmečius keičiasi išorinis pasaulis, bet žmo
gaus vidus, jo giliausi norai visada lieka tie patys.

Rūtos Matulevičiūtės paroda Atlantida
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Tavo kūryba žurnale „Pašvaistė“ šiek tiek buvo pri-
statyta 2018 metais, tuomet kuravau tavo parodą 
„The Room“ galerijoje „Sphere“. Nuo to laiko tavo 
kūryba, rodos, gerokai pasikeitė. Kaip tu manai? Kas 
pakito, o kas vis dėlto išliko?

2018 metai su mano pirmąja paroda išdegė vieną 
tvirtą plytą mano pasaulėžiūros pamatui. Tuo metu 
ieškojau atsakymo į patį svarbiausią klausimą – ką 
aš čia veikiu? Kūriau, nes privalėjau, man taip liepė 
vidus. Įkvėpimą teikė gamtos grožis ir harmoningi 
jos ciklai. Nuo tada mano filosofija nepakito, tik 
labai pagilėjo, nes radau būdą atpažinti tuose cik
luose save.

Dabar irgi kuriu, nes privalau tai daryti, tik pa
kito pats svarbiausias dalykas – dabar kuriu būda
ma tikra sau. Išorinės teorijos ir madingi konceptai 
nuplaukia kaip nuomonės. Pagrįstos pripažintų 
barzdotų filosofų raštais, bet vis vien tiesiog nuo
monės, nuolat kintančios, priklausomai nuo isto
rijos aplinkybių ir valdančių galių.

Mano tikslas buvo kurti nepaisant aktualijų, 
nesigilinti į fragmentiškas pasaulio problemas, bet 
eiti prie pat jų pamato ir žvelgti į visa iš ten. Ra
dusi būdą kurti ramybės būsenoje, ne bėgti į kūry
bą slepiantis nuo pasaulio negandų, randu tikrąjį 
įkvėpimą.

Ką tavo kūryboje įvaizdina mėlynas koloritas ir kodėl 
vaizdiniai yra išplaukę? Ar pastaruoju metu tapai tik 
taip, o gal tai tik kūrinių serija?

Mėlyna spalva ir plaukiantis vaizdas atėjo lygiai 
taip pat kaip ir patys vaizdai – visiškai natūraliai ir 
spontaniškai. Mėlyna yra ramybės spalva, vanduo 
ir dangus. Plaukiantys vaizdai rodo nuolatinį pa
saulio kitimą ir realybės dinamiką.

Visada dirbu prie kelių projektų, dažniausiai 
juos skiria skirtinga medija, padiktuojama idėjos. 
Vis dar nepaleidžia idėjos, kurios turi būti įgyven
dintos būtent tokiu būdu, todėl matau, kad mėly
na serija dar turi tąsą. Kiek ji truks, priklausys nuo 
ateinančių idėjų.

Rūta Matulevičiūtė. Atlantida, 2021

Rūta Matulevičiūtė. Draugas, 2021
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Kaip tavo darbai rezonuoja su galerijos požemių 
atmosfera ir istorija?

XVI amžiaus gotikiniai raudonų plytų požemiai, 
kuriuose įkurdinau Atlantidą, yra tik mažytis frag
mentas milžiniško tinklo, glūdinčio po senuoju 
Vilniumi. Visos šio didžiulio labirinto istorijos pri
deda naują matymą šiuolaikinio meno kūriniams. 
Būdami tokioje aplinkoje, atsiduriame panašioje 
situacijoje kaip išvykus svetur, tik čia keliaujame lai
ku – įgauname šiek tiek kitą savo realybės matymo 
perspektyvą. Atsitraukę nuo kasdienybės, pamatome 
jos visumą, galime rasti įdomiausių dalykų, kurių ne
pastebėjome anksčiau, būdami įsigilinę į jos detales.

Kokią mitologiją galime įskaityti tavo parodoje? 

Atlantidos paveikslai įkvėpti lietuviškų pasakų ir 
asmeninės tobulėjimo kelionės. Pasakos buvo visos 
mano vaikystės pagrindas, tada kiekvienas medis 
ir upelis atrodė magiškas ir kiekviename miške 
gyveno bent po vieną raganą. Mėlynoje paveikslų 
kolekcijoje grįžtu prie senųjų savo įkvėpimų, ne
riboju ateinančių idėjų, jos suformuotos ir mano 
tautinės tapatybės, ir universalios kiekvieno žmo
gaus patiriamos kelionės savo tikrojo Aš link.

Kodėl naudoji autoportretą? Ar tapatiniesi su pa-
veiksluose matomais tavo amplua – dažniausiai gal-
būt tai būtų miškų elfė?

Rūta Matulevičiūtė. Šarka pavogė mano močiutės sužadėtuvių 
žiedą, 2021

Rūta Matulevičiūtė. Beatričės Graikija, 2021

Rūta Matulevičiūtė. Bob, 2021
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Autoportretas figūruoja dėl pačios paprasčiausios 
priežasties – visi Atlantidos parodoje matomi ta
pybos darbai sukurti man tapant studijoje, kurią 
įsirengiau močiutės bute Lazdynuose. Pusę metų 
skyriau laikui vien tik sau, nuolatiniam mokymuisi 
ir tobulėjimui. Net nepastebėjau, kaip atsiskyriau 
nuo menininkų bendruomenės ir jos daromų įtakų. 

Šį laiką visada prisiminsiu kaip vieną geriausių 
patirčių. Močiutės namų interjeras globojo tenai 
vykstantį augimą ir grąžino vaikystės prisiminimus, 
kurie tapo tokie svarbūs randant tikrąjį įkvėpimą. 
Nors nuo pat studijų pradžios autoportretas buvo 
man svarbus įrankis, dabar nustojau riboti jo vartoji
mą paveiksluose ir, šovus idėjai, vaizdiniui, paveiksle 
naudojama figūra natūraliai buvo mano pačios.

Elfų figūros kolekcijoje yra mano vaikystės 
įkvėpimų simbolis. Fantastinės apysakos ir roma
nai, taip pat filmai turėjo svarbų vaidmenį man 
augant. Atrodo, viskas, kuo užsiėmiau savo kelio 
pradžioje, buvo kūryba ir knygos.

Bitės motyvą aptikdavau ir anksčiau, ir naujausioje 
kūryboje. Ką tau simbolizuoja bitė, kodėl ji atsiran-
da tavo kompozicijose ir kaip jose veikia? O ką žymi 
gyvatė?

Šie padarėliai atsirado paveiksluose labai spontaniš
kai ir nejučia tapo vienu stabiliausiai besilaikančių Rūtos Matulevičiūtės paroda Atlantida, kūrinys Karališka, 2021

Rūta Matulevičiūtė. Devinta, 2021

Rūta Matulevičiūtė. Jūrinė bitė, 2021
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simbolių mano kūryboje. Taip tikriausiai nutiko 
dėl to, kad jie yra labai svarbūs lietuvių kultūroje, 
abu nuo seno labai gerbiami ir mylimi sutvėrimai. 
Jų nuolat aptinkame padavimuose.

Bičių, beje, jau mirusių, nuolatos rasdavau ant 
palangių ir grindų visose savo senosiose studijose. 
Negalėjau ignoruoti tokio simbolizmo.

Paveikslas su kasa man priminė Čiurlionio „Karalių 
pasakos“ interpretaciją, ar teisingai atkodavau nuo-
rodą, apie ką tau kalba šis tavo paveikslas? 

Tokį ryšį su Čiurlioniu radau tik pabaigusi pa
veikslą. Labai daug ženklų byloja, kad šis vienas 
žinomiausių pasaulyje lietuvių menininkų turėjo 
labai panašų priėjimą prie kūrybinio šaltinio.

Mano dėmesį patraukė paveikslas, kuriame paslap-
tinga moteriška būtybė nušvinta spinduliais altoriuje, 
kaip tokie motyvai atsirado paveiksle? Kokią būseną 
perteikia virš ežero sklandančios moters portretas?

Paslaptinga moteriška būtybė paveiksle irgi yra su
kurta autoportreto pagrindu. Figūra sklando baž
nyčios altoriaus fone ir rankoje galima pamatyti ją 
laikant išmanųjį telefoną.

Esu perėjusi labai ilgus ir sunkius savęs neger
bimo ir nemeilės sau periodus, persmelktus nuo
latinės nerimo būsenos ir absoliučios gyvenimo 
pilkumos. Radusi būdą pašalinti nerimą ir grįžti 

į tik vaikystėje pažinotą ramybės būseną, pagaliau 
ėmiau mylėti save ir įžvelgti stebuklus kiekvienoje 
akimirkoje. Tikrosios savęs pažinimas yra visa ko 
pagrindas, nuo jo prasideda gyvenimo džiaugsmas.

Tavo kūryboje esama šiek tiek baugumo, pavojingu-
mo, užkeikimų. Tikriausiai visai kaip ir lietuviškose 
pasakose. Kaip manai, kodėl tie šiurpuliukai tokie 
mėgstami pasakose ir kodėl jie įsiskverbia į tavo kūry-
bą, kaip pati juos priimi ir traktuoji?

Rūta Matulevičiūtė. Balandis, 2021

Rūta Matulevičiūtė. Vaivorykštė, 2021
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Nuo paauglystės prasidėjus nuolatiniam neri
mui ir savęs nepriėmimo būsenai, išbandžiau daugy
bę praktikų, bet niekada nesupratau, kas iš tiesų yra 
ta meditacija. Visur rasdavau tik klaidžius variantus, 
kurie patį meditacijos terminą labai mistifikavo.

Transcendentinė meditacija yra pati papras
čiausia ir natūraliausia praktika suvaldyti stresui, 
kokią žinau. Ji nėra susieta su jokia religija, bet 
pagrįsta daugybe mokslinių tyrimų. Reguliariai 
medituojant ryte ir vakare po dvidešimt minučių, 
protas natūraliai pripranta prie patiriamos ramybės 
būsenos ir ta ramybė persikelia į būdravimą. Tokiu 
būdu žmogus tampa atsparesnis kasdienybės stre
sams, todėl vis efektyvesnis, sėkmingesnis ir atvi
resnis idėjoms. Kiekviena akimirka tampa graži, 
auga meilė viskam.

Žinau, kad domiesi filosofija. Kokia citata tau pasta-
ruoju metu įstrigo, atitiko tavo mintis, ar „atvėrė akis“? 

„Laimė yra randama ne išorėje, laimė glūdi vidu
je“, – nuolatos kartoja Davidas Lynchas.

Rūta Matulevičiūtė. Wing Portrait, 2021

Rūtos Matulevičiūtės paroda Atlantida

Toks pasakiškas baugumas man labai įaugęs į krau
ją. Vaikystėje girdint, kaip ragana, už bausmę pri
rišta prie vežimo, vežiota, kol likusi tik kaip dabar 
žiemą sniege žvilgantys jos kaulai, tai niekada ne
skambėjo kaip kažkokie siaubingi dalykai. Pasakos 
turėjo labai artimą jausmą, skambėjo kaip namai. 
Taip yra todėl, kad pasakų laikas ir pasaulis egzis
tuoja už šios realybės, ten galioja kitokie įstatymai, 
todėl jų įvykiai mūsų lyg neliečia, krosnyse kepami 
vaikai neskamba bauginamai.

Tautinis lietuvių identitetas suformuotas ir 
nuolatinių represijų, pavojus ir grėsmė tebetvyro 
kasdienybėje. Nors karo nėra, jis tebesitęsia žmo
nių individualioje psichologijoje ir santykiuose. 
Baugios pasakos ir vaizdiniai padeda tai atpažinti 
ir po truputį gydyti.

Mano kūrinių idėjos akimirkai blyksteli kaip 
vaizdas mintyse. Mokausi nuimti tų vaizdų filtrą 
ir pridėti kuo mažiau savo riboto suvokimo, nes 
aiškiai suprantu savo užduotį – esu įrankis toms 
idėjoms išreikšti.

Kokią įtaką tavo kūrybai daro transcendentinė medi-
tacija? Kaip ja susidomėjai, kaip ėmeisi praktikuoti, 
kokia tai meditacija, kuo ji skiriasi nuo kitų?

Transcendentinė meditacija yra pagrindinis įrankis 
to minėto tikrosios savęs patyrimo. Ji taip pat yra 
paslaptis mano sugebėjimo kurti tik būnant ramy
bės būsenoje.



Esė

7

1

Iki giliausių gelmių pažįstama vieta. 
Šimtus rytų ir naktų matytos kambario sienos 

su tais pačiais prieš dešimt metų klijuotais plaka
tais, kurių tiesiog nesinori nuplėšti, nes... tiesiog 
tegul būna.

Lova, ant kurios praleidi šimtus naktų ir rytų. 
Nesvarbu, ar tos naktys pilnos sapnų, ar persmelk
tos nemigos. Nesvarbu, ar tie rytai kupini įkvėpi
mo, ar noro pagulėti kuo ilgiau. 

Tas pats veidrodis, prieš kurį stovi ryte, kai taip 
įnirtingai spintoje ieškai ką apsirengti, o ypač jei 
rytas ypatingas ir žinai, kad būtent šiandien reikia 
atrodyti ne taip kaip visada, bet geriausiai, nei kada 
atrodei. Tas pats veidrodis, prieš kurį stovi vėlai va
kare arba naktį, kai reikia pašalinti akių tušo liku
čius nuo blakstienų ar tiesiog išsišukuoti plaukus. 
O gal tiesiog stovi ir bandai suprasti, kas ką tik įvy
ko, ar tiesiog, žiūrėdama į savo atvaizdą, įžvelgti ir 
pamatyti tave. 

Megztinis, kurį šią akimirką dėvi. Jauti sesers 
meilę – ji šį megztinį ką tik, prieš dieną, pabaigė 
megzti. 

Žvilgsnis užstringa prie galvos atvaizdo. Gal
va, kurioje telpa tiek daug... Kurioje girdi dainų 
žodžius... „Kaip gera negirdėt tavęs...“ O kitą se
kundę: „Todėl šiąnakt grįžtu, / Kad apkabinčiau 
tave...“ Girdi įvairiausius sakinius, žodžius, są
skambius, prisimeni datas... 

Žvelgi į save kaip į visumą. Tai kūnas, tai vi
suma, kuri jaučia šilumą ir šaltį, myli ir nekenčia, 
džiaugiasi ir liūdi. Reaguoja į prisilietimus ir juos 
prisimena. 

Visa tai susidėlioja žmoguje.

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, 3c klasė

Vaida Bubrevičiūtė

Būk priežastimi

2

Vasarą, kai mano plaukai vėl pajus šiltą, švelnų 
ir nerūpestingą vėją, numesiu plaukų gumytę toli. 
Tegul plaukų sruogos ir vėjas suliečia, tarsi įsimylė
jėliai liečiasi rankomis. 

Kai mano oda vėl pajus saulę, jos bučinius, 
šiltus ir pilnus visko, kas telpa viename per daug 
nuvalkiotame žodyje „meilė“, užsivilksiu sukne
lę.

Tą pačią suknelę, kuri tegul primins tai, ką tu
rėjau, turiu ir turėsiu. 

Atsisėsiu ant žemės ten, kur kojos taip tvirtai 
prieš sekundę stovėjo.

Užsimerksiu. Tegul niekas nedrįsta trukdyti. 
Noriu pasinerti ten, kur žmogui ne vieta. 

Noriu pasinerti ten, kur gali užuosti žolės kva
pą – ne nupjautos, nes žolę nupjauna žmogus, o 
tos žolės kvapą, kuri auga niekieno netrukdoma ir 
neliečiama. 

Noriu išjausti kiekvieną garsą, sklindantį iš 
paukščių, kurie nejaučia ribų ten, kur nelemta ne
jausti ribų žmogui, – danguje. Gamtos giesminin
kai giedos, tarsi manęs čia ir nebūtų. Jiems nesvar
bu, ar jų klausosi, ar ne, jie gieda ne dėl žmonių 
dėmesio, jie to iš žmonių net nenori sulaukti. 

Noriu bent pabandyti pajusti medžius. Pasi
semti to, ką jie įgijo per amžius. Aš per maža, kad 
supračiau, bent pabandysiu suvokti tą išmintį, ku
rią įgijo ne per vieną dieną. 

Bet medžiai per dideli ir per daug išmintingi, 
kad kreiptų į žmones dėmesį. Aš taip pat žmogus, 
aš taip pat jų dėmesio nesulauksiu. Jie čia buvo, 
kai manęs dar nebuvo, jie čia bus, kai manęs ne
bebus. 
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Bet atsimerkdama suprasiu, kad noriu atsistoti 
ir juoktis, džiaugtis, bendraut, šokt ir galbūt net 
verkt šiam pasauly, kur žmogui ir vieta. 

Aš juk žmogus.

3

„Nemėgstu“ – švelnesnis žodis už „nekenčiu“. 
Nekenčiu tos tylos, kai girdžiu, kaip tiksi kam

baryje ant lentynos nakčiai paliktas laikrodis, ku
ris, būdamas ant mano riešo, primena lengvumą 
ir linksmumą. 

Tai per garsi tyla. 
Girdžiu ne tik laikrodį, girdžiu savo Zuikos 

kvėpavimą ir, žinoma, save. Girdžiu taip garsiai, 
kad noriu įsinerti į tą tylą, nuraminti save ir tik 
save.

Tik save, nes toje tyloje, kuri dabar skamba, 
nieko kito neįmanoma sutikt. Tai tyla, kurioje skir
ta pažinti save. 

Ateis laikas ir pamilsiu tylą, suradusi tai, ką 
praradau. 

Tuo tikiu. Tikiu taip, kaip kažkada tikėjau.

4

Galbūt aš noriu to tikrumo. Galbūt aš noriu ne 
numest viską, kai tik pasitaikys proga, o viską išgy
venti, kas skirta. Galbūt aš noriu panert labai giliai 
ir neišnert, o išnerti tik tada, kai panika apims visą 
kūną ir man reikės gaivaus oro gurkšnio.

Kaip ten sakoma? Kvėpuoti tik giliais plaučiais, 
juoktis iki ašarų, o verkti iki tol, kol nusišypsosi... 
Kai širdyje patirsi ar prisiminsi kažką tokio ma
lonaus, kas nejučiomis privers nusišypsoti... Būsi 
nors trumpai laimingas, pamiršęs priežastį, dėl ko 
verkei. 

Būsi priežastimi, dėl ko norėsi taip giliai pa
nerti? Būsi tas gaivus oro gurkšnis? Būsi tas gilus 
įkvėpimas? Būsi priežastis, kuri privers juoktis iki 
ašarų? Būsi mano šypsenos priežastis? 

Būk geras, neatsakyk. Tai nepasakoma. 

Tu toks tikras, kad gali tai pasakyti? O prieš 
pasakydamas gali pajusti? 

Neturiu teisės prašyt. Neturiu. Tu gal nesu
prasi, bet tau tyliai sušnibždėsiu tada, kai būsi tik 
mano ar taip tik galvosiu ir leisiu jausmui mane 
apgauti. Tu tada išgirsi. 

Išgirsi tai, kas bus ir yra skirta tik tau. Tik jaus
mui, tik pojūčiui ir jutimui.

 

5

Kaip gyvent? Kaip gyvent, kai skrydis baigia
si? Kaip gyvent, kai sparnai sulaužyti taip, tarsi jie 
niekada nebegalės pajusti dangaus? Kaip gyvent, 
kai jau po truputį bandai žengti žingsnius ant že
mės po skausmingo nusileidimo, bet tai dar ne 
žingsniai. 

Kaip gyvent, kai tų lūpų skonį prisimeni kiek
vieną sekundę? Kaip gyvent, kai neskiri tikrovės 
nuo prisiminimų? Kaip gyvent, kai praeitis mai
šosi su ateitimi? Kaip gyvent, kai malonumas 
maišosi su skausmu? Kaip gyvent, kai džiaugsmas 
maišosi su liūdesiu? Kaip gyvent, kai drąsa mai
šosi su baime? Kaip gyvent, kai šviesa maišosi su 
tamsa? 

Kaip gyvent, kai bučiniai ir prisilietimai, kurie 
teikė akių šviesą, maišosi su ašaromis? Kaip gyvent, 
kai nori judėti į priekį, bet dar to negali padaryt? 
Gal tiesiog nenori, nes dar reikia išgyventi akimir
kas, su jomis atsisveikint? Nėra iš ko semtis naujų 
jėgų, nes dar per daug skauda, dar per didelė žaiz
da, kuri net nespėjo pradėti gyti.

Tai dar per daug artima, nei atrodo. Tai dar per 
daug sava.

Tai dar mylima, jaučiama. Tai išgyventa. 
Bet taip pat dar nepažinta, nežinoma. Nepasa

kyta, kaip elgtis, kaip jaustis, kaip gyventi.
Aš klausiu: kaip gyvent? Neatsakyk, tu nebega

li. Tu net nebeturi šios teisės į mane, taip pat kaip 
aš į tave.

Dabar tai per sunku suvokt, tai per sunku su
prast.
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Suprasiu, pajusiu lengvumą, atsisveikinimo 
jausmą, bet dar negaliu. Dar gyvenu kitais jaus
mais.

Ne šiandien, ne rytoj ir ne poryt.
Tu jau nebe tas, aš jau nebe ta.

6

Ieškodavau akimis, dabar ieškau širdimi. 
Tarsi paukštis blaškaus pagal tavo nesamą šešė

lį. Pagal šešėlį, kurio nėra. Bandau save įtikinti, kad 
bent jį rasiu, kad bent tas šešėlis man liko, bet nėra 
nieko ir nieko neliko. Bandau elgtis, tarsi mane 
stebėtum, kad bent taip tave galėčiau turėti, gal net 
įsivaizduoti, kaip tave jaučiu. 

Bet neturiu. Bet nejaučiu. 
Vis dar tas jausmas, kad tuoj pat pažvelgsiu į 

tavo pusę ir ten rasiu tavo akis, kurios tarsi laukia 
manųjų. 

Aš noriu, man reikia bent įsivaizduoti. 
Negaliu pasiilgti, negaliu norėt artumo. Pasi

ilgau, nors neturiu teisės pasiilgti. Noriu artumo, 
nors neturiu teisės norėti. 

Bandau taip pat save įtikinti, kad pradėjau gyt, 
bet taip pat suprantu, kad dar atviros visos žaizdos. 

Užtenka vienos natos, vieno įkvėpimo, vieno 
pažįstamo kvapo, ir atsiduriu ant žemės. Nukrentu 
kaip pašautas paukštis nuo jausmo, kad per daug 
skauda. Per daug atvira. 

Dar tos pačios maldos, dar tie patys užkeikimai. 
Dar negaliu stovėt ir tik viduje jaust, dar žmonės 
pastebi, pamato. Tačiau viskas jau nebe taip kaip 
pirmą naktį. Jau po truputį bandau mokytis rodyti 
kitas emocijas, ne tik tas, kurias išduoda akys. 

Man dar reikia išmokti ieškoti stiprybės šalti
nio. Rasiu, bet jis bus ne tu. Bet dar tu, nors tai 
saldus melas, kaip yra saldus pirmas žvilgsnis, pir
mas žvilgsnis į akis. Nors ir tai darosi po truputį 
per saldu. 

Dar ne, negaliu pripažinti, kad tai ne tu. Dar 
nenoriu pripažinti kitos tiesos. Ji man dar neegzis
tuoja. Dar jaučiu, kaip kraujuoja žaizdos, tai dar 

ne randai, kurie sustiprina, neleidžia klysti. Man 
dar visos klaidos, visi sprendimai siejasi su tavimi. 
Dar esi tu. Nors iš viso šito liks dėmės – kaip dažų 
dėmės ant veidrodžio po sienų perdažymo. 

Tai dar įvyks, tai dar nutiks, o dabar tai vis dar tu. 

7

Būna. 
Būna, kai jautiesi saugus ir tvirtai stovi ant savo 

kojų, lyg jaustum, kad taip bus beveik amžinai. 
Būna, kai jauti, kad niekada nebeverksi. Būna, kai 
jautiesi tarsi neliečiamas. Būna, kai jauti, kad ge
riau niekada nebuvo ir nebebus nei šią akimirką. 
Būna, kai šventai tiki. Būna, kai tiesiog be jokių 
paaiškinimų ir abejonių tiesiog tiki. Būna, kai nori 
ir reikia. 

Bet kaip viskas gali pasikeisti, kai to nebelieka. 
Kai pradedi slysti, kai nebežinai, kas yra saugus 

stovėjimas ant savo kojų.
Kai viskas žlunga, kai visiškai atsitiktinai pa

junti pirmą ašarą.

Dainoros Vingytės piešinys
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Kai per daug skambiai viskas dūžta, kai tą pačią 
akimirką pajunti, kad neliečiamybė išnyko.

Nukrenti taip stipriai, kaip niekada iki šiol, kai 
supranti, kad kuo taip šventai, be jokių abejonių 
tikėjai, nebetiki. 

Faktai, kad taip, kaip buvo, nebegali būti, pasi
glemžia tai, kas buvo artima, norėta, tai, kas buvo 
norėta, bet nepažinta.

Giliausia bedugnė, kai nebenoriu, nebereikia.

8

Tolima. Keista. Nepažįstama. Gal net svetima. 
Tai toli, lyg nepasiekiama svajonė. Bet taip no

risi svajoti. 
Taip norisi priprasti prie to keistumo, nes tai 

tarsi pakylėja aukščiau virš žemės, kurią taip tvirtai 
jaučiu kojomis. 

Tai jau nepažįstama, bet nori būti pažinta iš 
naujo. Vėl patirti tą jausmą, kai bendraudamas su
žinai kažką nauja. Ne klausinėdamas, o bendrau
damas. Kad tai taptų vėl pažįstama.

Ironiška, bet tai tapo svetima. Ne svetima, bet 
ir ne tolima, dar labiau nei artima.

Ir vėl noriu prisijaukinti tuos jausmus, nesku
bėti, pažinti iš naujo. 

Iš lėto, neskubant. Lyg pirmą kartą. 
Tai ir yra pirmas kartas, ne man vienai ir ne 

tau vienam.
Tai taps artima, priimtina, pažįstama ir sava.
P. S. Kai nebelieka garso, gali išgirsti tylą. Kar

tais tyla naudingesnė už garsą.

9

Na, taip, kartais tiesiog supranti, kad naktį ne
miegosi... Kartais supranti, kad prieš akis bemiegė 
naktis. Kartais supranti, kad būtent šią naktį pra
leisi be sapno. Ši naktis pati išsirinko būti be miego 
ir sapno draugijos. 

Miegą ir sapną atstos mintys, prisiminimai. 
Šiai nakčiai reiks viso liūdesio, kurį jautei ar dar 

jausi. Taip pat džiaugsmo, kurio buvai pilnas pats 
ir jį dalinai netaupydamas visiems, kuriems jo rei
kėjo ir ne. Bemiegei, iškamuotai nemigos nakčiai 
prireiks ašarų, kurios bus tarsi mišinys liūdesio ir 
džiaugsmo. Liūdesys keis džiaugsmą, o džiaugsmas 
keis liūdesį. 

Visa tai tęsis nei ilgai, nei trumpai.
Kol suskambės žadintuvas, kviesdamas grįžti į 

tikrovę, o gal kol langą palies pirmas saulės spindu
lys. Jausdamas, kad ne liūdesys pakeitė džiaugsmą, 
o šviesa pakeitė tamsą, įvyks didelis stebuklas – auš 
rytas.

10

„Kaip gera jausti šaltį, / Paslėpti mintį po kal-
dra sena... / Kaip gera jaust – išėjai, / Kad sugrįž
tum pas mane, / O gal ir ne...“ 

Apsiklosiu, ir man bus nešalta. Tai mane kan
kins iki ryto. Vargins, bet prie to grįšiu kasnakt. 
Svaigins ir neleis užmigt. Pasinersiu į tai kiekvieną 
naktį iki aušros, iki tol, kol pats protas pradės man 
prieštarauti ir visais būdais lieps pagaliau užmigti. 
Protas nebesiderės, užmigt ar ne. Tiesiog lieps. 

Bet nemiegosiu iki tol, o keliausiu. Keliausiu 
ten, kur buvau taip seniai, keliausiu ten, kur nebu
vau dar niekad. 

Dabar mano naktys, iki kol... Iki kol grįšiu... 
Iki kol suprasiu ir pajusiu, ar man reikia grįžti, ar 
keliauti toliau... Iki kol vėl rasiu tą kelią, kurį bu
vau pamiršusi. Arba žengsiu nauju.

Keliausiu... Naktimis, bet pripažinsiu ir die
ną... 

Man reikia nakties. Man reikia to kelio, kurį 
pažinau tiek, kiek spėjau, tiek, kiek leidai pažint. 
Man reikia, aš noriu sužinot, kas už to posūkio, 
iki kurio net nebuvau nuėjusi, apie kurį neleidai 
klausti. 

„Bet link tavęs vis tiek einu...“
P. S. Sapnų kulkos.
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Aurelija Tomkevičiūtė

geidulys

dūzgia transformatorinė.
keliai šlapi, užpelkėjo duobės.
groviai. kaip garsiai daužosi plaučiai
į šonkaulius
kvėpuoju aš žinau kad kvėpuoju savim.
oras triukšmauja ir aš nebegirdžiu
nei transformatorinės nei plaučių

tuščias erdves krūtinėje
išdeginau gurkšniais garsų;
jie ten grojo simfonijas.

liežuvis užpelkėjęs, bet man jo ir nereikia
nes kvėpavimu ryju
pušų spyglius ir nematau vargo
nematau jokio valgio
prisispaudus prie kelkraščio
gaudau triukšmą ir tada išsiplaunu
iš žemės

smėlis trinasi
dirbtinė oda trinasi į tikrą mano
šlaunų odą; pakvimpu ananasais
pragystu įsitempusiais raumenimis
žemės kauburiais slėnyje.
ant šlaito pernykštis skuduras
permerktas šlapia žole. sklaidausi.

trinties su žeme neužtenka

Šiaurė

iš tiesų tai visas šis išsekimas
visai nėra gruodžio skiriamasis bruožas
aš atsimenu, kaip trejus metus iš eilės
gruodį vis
netekdavau jėgų
tu esi mano ketvirtasis toks gruodis
ir mano septynioliktasis išsekimas

manau, esu apdovanota gebėjimu ypač gerai suvokti
priežastis ir pretekstus
ir nieko su tuo suvokimu nedaryti
aš labai nuosekli, gal pastebėjote
grindlentės, neišnešioti padarai, pasiteisinimai nepažinojimu
ledynai ir šiaurės elniai
daug išsekimo ir gruodžio, bet mažai sniego

tai juk aš, tai juk aš esu gruodis
gimusi šiaurėje ir šalčio mylėta
ten, kur nieko nebuvo

jūs tiek daug man atiduodate
jūsų tiek daug
aš pasitraukiu į savo šiaures ir ledynus
ir vis tiek lieku laidais pririšta
nes juk iš tiesų tai visas šis išsekimas
visai nėra gruodžio skiriamasis bruožas

tai juk aš, tai juk aš
šiaurėje gimusi, neišnešiota iki galo,
neišmylėta ir nuolat viena
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kaip aš noriu, kad mane mylėtumėte
mylėtumėte, o ne mylėtumėte
juk tai aš esu gruodis
juk tai aš esu išsekimo pribaigtas gruodis

esu žiema
viena gimusi, viena užauginta
viena klykianti iš vidaus
iš savo ledyno dugno
užsiauginusi šiaurės elnio ragus
viena klykianti iš savo ledyno vidaus
po kailiu, iš grindlenčių tarpų
per laidus, per laidus, per savo
išsekimą aš neįsibraunu
niekad neprasibraunu į jūsų smegenis

keturi mano gruodžiai
keturi mano išsekimai ir septyniolika
neišmylėtos vienatvės, nesugebėjau pamilti
tos vienatvės
ji – vienintelė mano motina

kiek mažai motinų mano šiaurėje
kiek mažai brolių ir seserų
šiaurėje
jie iš ten bėga ir nebesugrįžta
aš iš ten bėgu ir neištveriu nesugrįžusi

kiek ten, mano ledynuose, jūsų daug
kiek ten jūsų daug ir jūs tokie gyvi
tokie gyvi taip švytite, kaip atėję iš vasaros

kiek mažai mano šiaurėje vasaros
kiek mažai mano ledyne gyvumo
per amžius nesugebėjau ištirpti
nusimesti šiaurės elnio ragų
ir užsiauginti gėlių ant galvos
o dabar jau tikrai, jau tikrai
nebemoku.

nemylėjau vienatvės, aš niekada jos nemylėjau
juk tai aš esu gruodis
juk tai aš esu išsekimas
dvidešimt pirmasis mano ledyno
amžius ir ketvirtieji mano šiaurės
mėnesiai be sniego. čia niekad
nesninga.

ievai

delnas kuriame mano stuburas
taip nuostabiai priglunda

ar galima susilieti galutinai
kai ir pusiau susiliejus neatskiri
kur tavo ranka
kur jos ranka
ar dar moki kvėpuot ar jau ne
ar tai tavo viduriai sako palauk širdie
mes nespėjam paskui tave
mes nespėjam

šalin visas duris
kokias duris velniai rautų
argi gali taip būti kad palikom vienas
neišgriautas

ir pro tas neišgriautas įžengus
švytėjau ir jų akys sakė mes žinome
jo akys sakė žinau aš žinau
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***

plytelei skilus, skilo ir mano antakis.
srovenau plona linija ir tyškau
į skardinę vonia, kurios emalis
jau kadais atsilaupęs subraižytas,
ir vanduo, kiek prisimenu, visad
tekėdavo rusvas, nežinau, ar kada buvau švari.

mėlynes slėpdavau krepšeliuose
su iš miško parsineštu trikotažu,
kad neklausinėtų, negailėtų ir nesijaudintų.

gulėdama netoliese skilusios plytelės,
klane rusvo vandens, aš pamažu skydau
ir pati vandeniu ištekėjau, šleikščiai
rausvu nuo srovelės praskilusio antakio.
raudojau, kaip dabar nepasikelsiu ir kaip
jie pamatys visas mėlynes, kaip klaus

kiekgi aš valgiau, ar tai mano galva tuščia;
kaip kokosas, prakeiktas kokosas suskilai
ar aš visai, lyg iš miško pargrįžus, šitiek mėlynių.

na ko gi tu raudi, šakalėliais virtusi mano,
atsilaupiusi, nutrinta ir švari kaip žemė,
ko tu raudi, ko nekalbi? tai kad jūs ne mano
vaikai, tik nutekėsiu kaip tas rusvas vanduo.
gyvenu, kad tik būčiau, ar būti man, kad

gyvenčiau? savo urve aš laiminga, purvas
ir šakalėliai vieni kitiems netrukdo, bet ak,
tu gyvenk, kad gyventum, na ko gi tu raudi?

šitaip troškusi patirti gyvenimą,
nubrozdintais viduriais, iškarpytais plaukais
bedantė slysčioji tu, nesuvokei, kad pasikeltum
dar kartą, žiūrėk, jau ir nebepasikeli.
iš krašto išėjusi suskilai savo antakiu kaip
ta plytelė, argi taip lemta, argi lemta raudoti?

***

tuščia
gatvėse. tuščia plaučiuose.
vasarėju

krypstu į šalikeles pilnas nerimo
į pievas pilnas vienišumo

per vasarą išgijau
per rudenį išgijau
per žiemą išgijau
pavasarį aš negyju

nagais per odą, styga per odą
į tuščius plaučius – orą
į šalikeles

vasarėju

***

ją sapnavau

ją baltaplaukę
ją ten, kur kartu niekad nebuvome
po kojomis buvo vanduo
į jos krūtinę įrėmus kaktą
klykavau kaip žuvėdra

man taip skaudėjo jausti
man taip skaudėjo ilgėtis

ir dabar tebeskauda
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Eglė Ambrožaitė

Katarsis

muoja kietas smaugiantis gumulas, kuris neleidžia 
oro srautui laisvai judėti į plaučius. Vos ne vos 
pavyksta nuryti seiles, žodžiai užstringa kažkur už 
Adomo obuolio. Nusprendžiu nekonfliktuoti.

– Tuomet tvarka, – mūsų dialogą užbaigė tėvas. 
Kaip visada!

Po tokių rimtų tėvo pareiškimų susimąstęs ir ge
rokai nusiminęs smunku į savo kambarį. Jo kvailos 
dogmos eilinį sykį įspraudė mane į kampą, iš kurio 
ištrūkti galėčiau nebent patyręs metamorfozę į nie
kingą kirminą arba į Kafkos vabalą. Arba jei sugebė
čiau save sukamšyti į tėvo sielos plyšius. 

Galvoje vis dar nepaliaujamai ūžia nuo nepa
keliamos įtampos, ausyse pašėlusiai dūzgia padri
ki tėvo žodžiai: psichiniai ligoniai... Vyras negimė 
čiulpti kitam vyrui... Užtraukė gėdą vyrų giminei... 
Pydarai... Užgaulūs žodžiai prasimuša pro užver
tas kambario duris ir, suradę mane sukniubusį ant 
lovos, tvoja visu smarkumu: Dievo atmatos... At
rodo, užsimezgusį dviejų artimų žmonių – tėvo ir 
sūnaus – dialogą, gaila, pakeitė tūžmingas monolo
gas... Tikėjausi brandaus dviejų žmonių pokalbio, 
bet... aš ir vėl neperžengiau tos ribos, nepuoliau 
jam įrodinėti, kad tie žmonės yra sveiki. Na... kad 
MES esame sveiki. Jis to dar nežino (greičiausiai 
nė nenutuokia), bet nė nesitikiu, kad kada nors iš
drįsiu jam atverti kraujuojančią savo sielos žaizdą, 
papasakoti tiesą apie save, juolab nemanau, kad jis 
mane supras. Homoseksualumas tėvui prilygsta 
ekscesui, geriausiu atveju egzotikai, kuri jam, aiš
ku, svetima. Pykina vien nuo minties, kad jis taip 
galvoja. Jeigu jam atsiverčiau ir papasakočiau, kas 

Vietoj įžangos

Tai istorija apie paauglį, lėtais žingsniais žen
giantį į suaugusiųjų gyvenimą. Pagrindinis apysa
kos veikėjas Karolis – „netradicinių“ pažiūrų, todėl 
sunkiai prisitaiko prie visuomenės primestų dogmų 
ir nepagrįstai keliamų reikalavimų, kokia turi būti 
„tikro vyro“ asmenybė. Pakelti kategorišką tėvo po
žiūrį į homoseksualius žmones darosi vis sunkiau. 
Kaip dorotis su priešiškais jausmais, kai baimė būti 
nesuprastam užgožia norą būti savimi – kurian
čia asmenybe. Vaikiną kankina ne tik baimė, bet 
ir praeityje kamavusios aistros ir abejotinos meilės 
šešėliai, vėliau virtę destruktyviomis mintimis apie 
gyvenimą ir meilės sampratą. Kur tai nuves?

I dalis

– Jie visi lig vieno psichiniai ligoniai!.. Tai aki
vaizdus iškrypimas! Tai ėjimas prieš natūralią žmo
gaus prigimtį! Vyras negimė čiulpti kitam vyrui, 
ne taip pasaulis buvo surėdytas. Jie užtraukė gėdą 
visai vyrų giminei! Ar ne, Karoli?! – visai emocijų 
nebevaldė tėvas.

– Kodėl jie ligoniai? – mėginau priešintis.
– Nes jie prakeikti šlykštynės, Dievo atmatos, 

PYDARAI!
– Bet supranti...
– Ką? Nori pasakyti, kad tu palaikai tuos iškry

pėlius?! – neleido pabaigti minties tėvas.
– Ne, tėve... ne... Sutinku su tavimi... Jie... – 

pamatęs skvarbų tėvo žvilgsnį, staiga persigalvojau. 
Jutau, kaip dėl kylančios įtampos gerklėje susifor

2021 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, III GB klasė
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esu iš tikrųjų, manau, jis manęs išsižadėtų, imtų 
nekęsti, gal daugiau niekada su manimi nesikalbė
tų, nors esu vienintelis jo sūnus... Gal teigtų, kad 
tai tik idiotiškas paauglystės tarpsnis, kad tai netik
ra ir tikrai praeis, kaip ir viskas praeina ir tampa tik 
klaidingu netvirto praeities žingsnio prisiminimu. 
Kertu lažybų – pradėtų koneveikti mane, žeminti, 
bet kartu, manau, kaltintų save, kad tobulai auk
lėdamas įvėlė klaidų (pasirodo, ir tobulai tobula 
sistema turi spragų – kaip ironiška, tėti. O gal to 
man nė neprisipažintum? Gal aš visai ne tavo sū
nus? Kaip tobulas tėvas galėjo į šį pasaulį paleisti 
tokį, kaip tu ten sakei, prakeiktą šlykštynę, Dievo 
atmatą, PYDARĄ?). 

***

Guliu medinėje lovoje ir žiūriu į vieną prakeik
tai hipnotizuojantį tašką. Užvaldytas žaibo blyks
niais praskriejančių trumpų, nesusekamų minčių, 
skaitau save kaip knygą, bet tarp visų poteksčių ir 
interpretacijų pasiklystu, kol galiausiai lieku vienas 
su atsivėrusia sielos opa, iki galo nesupratęs, kaip 
baigiasi knyga. Kartais tomis valandomis tyrinėju 
lubas, analizuoju kiekvieną jų įbrėžimą, nedailų 
įlinkį, jau puikiai žinau, kurioje vietoje nusilu
pę dažai, išbiręs tinkas, kuriame kampe juoduoja 
tupėjusios musės pėdsakai... Ot, šūdas... Tikrų 
tikriausias šūdas... Nuo lubų žvilgsnis sklendžia 
pro langą. Ten karaliauja prieblanda, skandinanti 
miesto kontūrus, susivėlinusių praeivių siluetus. 
Kartais žiūriu į niekur, o kartais stebiu pajuodusius 
namų stogus, iš kaminų kamuoliais besiritančius 
dūmus, retkarčiais palengva smilkstančią dūmelio 
giją. Pastaruoju metu vis dažniau matau, kaip užsi
traukę užuolaidas šviesoje mylisi kaimynai (kartais 
aistringai judantys jų siluetai šmėžuoja atviruose 
langų ekranuose)... Ne per seniausiai atsikrausčiusi 
įsimylėjusių jaunuolių porelė vakaro prieblandoje 
mėgaujasi seksu... Kaskart vis kitaip, kaskart ais
tringiau, gosliau, sinchroniškiau... Jiems niekas 
nedraudžia mylėti(s) – pavydžiu... Mane vakarais 

šildo tik gatvės šviestuvas, kuris stypso tiesiai per 
vidurį mano lango ir nė centimetro į šoną. Jo spin
duliai apgaubia mane šiluma... Kartais ta lempu
tė smaugia mane, dusina, o kartais įkvepia naujai 
minčiai. Kol kas netobulai, nedrąsiai...

norisi sukniubti į savo šešėlį,
iš jo sudžiūvusių nykių kontūrų
nebevilkti užaštrintų nuoskaudų,
sukloti karo ginklus po mintimis
ir dulkes nuvalyti nuo lietaus... 

***

Kol žvelgiu į niekur, galvoje vis dar sūkuriuoja 
tvirta apie šviežią kivirčą su tėvu, smaugia kartus 
apmaudas, kad artimas žmogus toks svetimas ir 
tolimas savo vertybinėmis nuostatomis. Vis sten
giuosi apnuoginti tuos skiemenų junginius, krūti
nę maudžiantį nepakankamo tyrumo jausmą, sub
tiliai, kaip atsargų valso žingsnelį išdėti patrakusias 
mintis, bet vis nerandu užtektinai tvirto žodžių 
bataliono, kuris atlaikytų smūgius ir priešiškus 
jausmus. Bet palengva mintys keičia kryptį, matyt, 
imu rimti, pamažu nirti į prisiminimus (naktimis 
nuolat į galvą lenda mintys, dažniausiai tempian
čios mane į praeitį). Taip nutiko ir šįkart: prisimi
niau savo pirmąją meilę – žavią jauną moterį. 

Man viso labo buvo šešiolika. Jai... Na, ji jau 
tvirta koja buvo įžengusi į suaugusiųjų pasaulį. Ji 
buvo vyresnė. Keista, kad susidomėjo tokiu jau
nuoliu kaip aš. Susitikome bendrų draugų rate. 
Sakyčiau, niekuo neypatinga pirmoji pažintis. Tą 
lemtingą vakarą dažnai susitikdavo mūsų žvilgsniai, 
„netyčia“ susidurdavome prasilenkdami, kol galiau
siai draugės namų virtuvėje likę vienudu, apsvaigę 
nuo Mimozų ir įvairių kitų kokteilių, pasibučiavo
me. Taip viskas ir prasidėjo. Jausti karštas patyrusios 
meilės srityje moters lūpas buvo gana įdomus jaus
mas: nepasakyčiau, kad man slydo žemė iš po kojų, 
bet, kiek buvau girdėjęs, turėjo. Verta sunerimti? 
Gal ją patraukė mano kūnas (pagal amžių atrodžiau 
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vyresnis veido bruožais, ūgiu), gal kalbėsena, o gal ji 
paprasčiausiai nusivylė savo bendraamžiais išsišokė
liais, tad nusprendė išmėginti geltonsnapį naivuolį. 
Tada galėjau suprasti, ko ji iš manęs troško – vis 
vien ji buvo vyresnė... Bet man tai nerūpėjo, bent 
iš pradžių (ką gi aš bandžiau apgauti, visada rūpė
jo!)... Norėjau nepraleisti progos būti toks, kokiu 
mane norėjo matyti aplinkiniai, o savo dar nesu
prantamus troškimus sugrūdau giliai į savąją Pan
doros skrynią, kurios niekam nevalia atverti.

Nuo ankstyvos vaikystės brandžių vyrų po
kalbiuose girdėdavau, kad moters kūnas svarbiau 
už jos mintis, nes juk jos visos vienodos isterikės, 
tad verčiau neprašauti su išvaizda. Nėra ko norė

ti, – taip moteris pradėjau vertinti ir aš, – pagal 
grožį, nors širdyje giliai kažkas virpėjo ir norėjo 
priešintis, bet šitą mažąjį plėšrūną stengiausi suval
dyti, negalėjau būti, na, kitoks, nevyriškas. Tą joje 
ir mačiau – tik jos dailiai, lyg iš vaško nulietą kūną, 
ilgas ir lyg smilgas lieknutes kojas, blizgančius, 
lengvai banguotus kaštoninius plaukus, gulančius 
ant jos švelniu raudoniu padabintų skruostų. Atei
davau pas ją į namus. Kartais kelioms valandoms, 
kartais visai nakčiai... „Miegu pas merginą“, – sa
kydavau tėvui ir jis manęs niekaip nevaržė (žino
ma, jis nežinojo, kad jai gerokai per dvidešimt), bet 
didžiavosi manimi, kad jo sūnus jau turi merginą. 
Niekada nenumaniau, kad žmogų galima valdyti... 
prisilietimais. Pojūčiai nenusakomi... Pamenu lyg 
vakar, kaip ji lėtai užmerkdavo akis, putlias lūpas 
iš jaudulio sukąsdavo (kartais taip stipriai, kad net 
pasirodydavo raudonas sekretas), kūnas atsipalai
duodavo ir pasiduodavo valdomas aistros, o kam
barys kartkartėmis nusidažydavo visomis aimanų 
paletės spalvomis, net pačiomis ryškiausiomis, nuo 
kurių man sukdavosi galva, vos švelniai lūpomis 
priliesdavau jos lengvai išriestą kaklą ir ranka lėtai 
prisėlindavau prie šlaunų. „O, Dieve!“ – šaukdavo 
ji smulkiausioms kambario dulkėms, visiems mer
dintiems ir gyviems padarams, kad visi lig vieno 
žinotų, kad jai atliekamas nekuklus išrišimas. Aš ją 
mylėjau taip, kaip mokėjau, tiek, kiek galėjau, kol 
galva pamažu ėmė sproginėti nuo kaltės jausmo. 
Atrodo, išdavinėjau pats save.

Kaip vienu metu galima jausti tiek skirtingų 
pojūčių? Viskas taip nauja ir neįtikėtina, bet kartu 
ir nesuprantama. Šitiek pykčio, baimės ir gėdos, 
bet kartu ir nevaldomo nesuprantamo potraukio 
jausmas, kuriam norėjau, stengiausi atsiduoti, ta
čiau savo emocinio barjero nesugebėjau peržengti 
ir tai moteriai visu kūnu ir mintimis atsiduoti ne
radau jėgų. Pasidaviau vidiniam balsui, kuris man 
šaukė, kad tai, ką veikiau su ja, buvo neteisinga ir 
skirta ne man. Baiminausi savo pojūčių, nesupra
tau, kodėl mano kūnas ir geismas neveikia taip, 
kaip turėtų suveikti prisiglaudus moteriai...

Izabelos Carlucci nuotrauka
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Ta moteris – tikra velnio išpera, kaltinu save, 
kad per vėlai tai supratau, kad bandžiau būti 
TIKRU VYRU taip apgaudinėdamas save ir savo 
giliai užslėptus įsitikinimus, kad nesąmoningai 
leidau kaip sapnui užvaldyti mane juodžiausiomis 
naktimis. Mano Achilo kulnas atsivėrė. Didžiau
sia silpnybė panikos pavidalu užvaldė visą kūną 
ir mintis. Saugumo jausmą pakeitė tamsi išgąstis, 
iš jos labirinto pabėgti negalėjau. Po išsiskyrimo su 
mylimąja visos šypsenos, žvilgsniai atrodė nenuošir
dūs, netgi pašiepiantys. Kiekvienas bandymas save 
įtikinti, kad taip bus geriau, virsdavo karu minčių ir 
sielos aimanų, kurios, deja, taikos ir ramybės neat
nešė. Paprastas, draugiškas paplekšnojimas per petį 
sukeldavo baimę ir pažadindavo savisaugos instink
tą, o žmogui, puolusiam į jo glėbį, sunku rasti savy
je jėgų tam instinktui pasipriešinti. Kai pasiduodi 
baimei – ji tave įtraukia. Atsiradusi išgąstis dėl kiek
vieno vėjo kuždesio į ausį priversdavo susimąstyti, 
kodėl taip stipriai reikėjo sužeisti apnuogintą sielą. 
Juk kiekvienas iš mūsų atsiveria brangiam ir svar
biam žmogui kaip knyga, prašanti: „...imkit mane 
ir skaitykit“. Tai padarius, klaikiai sunku apsimesti 
flegmatiku (sielai diktuojant sangviniko taisykles), 
kai yra išplėšomi knygos – sielos – lapai. Negalėjau 
pakęsti minčių, kurios viliodavo mane į velniškas 
apmąstymų tankmes apėmus silpnumo akimir
koms. Negalėjau ištverti buvimo savo juodžiausių 
sapnų marionete. Atrodė, nyru į minčių tamsumą, 
iš kurios išsivaduoti vienas jau nepajėgsiu. Ko pra
šyti pagalbos? Nuoširdi tapo tik tyla su savimi. Et si 
tu n’existais pas, dis-moi pourquoi j’existerais?1

***

Tad taip ir tylėjau, kol atsivėrė seniai, atrodė, 
užgijusi žaizda. Tvirtai apsisprendžiau, kad ji buvo 
pirmoji ir paskutinė moteris mano gyvenime. Nie
kada nemaniau, kad taip sakysiu, tačiau nusivyliau 
moterimis... Naiviai tikėjau meile, tačiau mano... 

1  Ir jei tu neegzistuotum, sakyk, kodėl aš turėčiau? (pranc.)

partnerė (kol kas nežinau, kaip tiksliau ją apibrėž
ti), suvokusi, kad esu naivus, norėjo manimi pasi
naudoti. Jai rūpėjo tik kūniški malonumai, nuoty
kiai su jaunu vaikinu, o mane tai vedė iš proto, varė 
nepaaiškinamą baimę, kėlė siaubą ir didžiulę gėdą. 
Aš negalėjau, tiesiog negalėjau atsispirti, šiurkščiai 
ją atstumti, pasakyti „Ne!” Ji gašliai lietė mane 
ten, kur negalėjau atsilaikyti, kur bet koks vyras 
neatsilaikytų. Bučiavo tai, ko, suprantu, neturėjo 
bučiuoti. Aš jai, dievaži, neleidau, bandžiau atsi
spirti... Greičiausiai buvau per silpnas pasipriešinti 
jos burtams, aistra degančioms akims, kibioms jos 
rankoms ir lipšnioms sultingoms lūpoms. Pasi
duodavau ir kaip baudžiauninkas kasnakt eidavau 
atlikti savo prievolės... Viskas baigdavosi tuo, kad 
nuoga ir palaiminga, susitepusi mirtina nuodėme, 
ji ramiai miegodavo šalia manęs, o aš, pasibjaurėjęs 
savimi, ilgai virpėdavau visu kūnu jausdamas gėdą, 
o odoje įsigėrusį goslų jos prakaitą. Ji manimi tik 
naudodavosi, kad pasiektų orgazmą, o man... man 
niekada nepavykdavo... pasiekti žvaigždžių, kaip 
sakydavo JI, tik žiojintį pragaro dugną. Visada su
pratau: JAI buvau tik priemonė iškrypusiam seksu
aliniam poreikiui tenkinti, ne daugiau... Visi mane 
auklėdami klydo, pasaulis klydo, AŠ klydau ir pa
dariau didžiausią savo gyvenime klaidą nusprendęs 
prasidėti su ja. Turėjau pasitikėti savimi, o ne tais 
klaikiais žmonėmis, manančiais, kad žino geriau
siai, ko reikia man – bręstančiam vyrui. 

po kojom pyliau rasą
ir pusryčiams tave skaičiau
kaip apsėstas hedonistas
bučiavau atokvėpius ir aistrą
iš dainuojančio mėnulio pagrobiau
tik prieš užverdamas akių žiedynus
kaip ilgai brandintą viskį ragavau
ir prabudęs palytėdavau akim

kartą panikos apsėstas nualpau
ir slidžiai klampiu atodūsiu 
kaip nuvytusi jaunystė išėjau
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Keista: gavau prisiliesti prie moters kūno, galų 
gale jame svečiuotis, tačiau man jis nebuvo toks 
saldus ir traukiantis, kaip aprašoma knygose ir 
vaizduojama kino juostose. Joje neradau namų, iš 
kurių nenorėčiau pabėgti. Daugelis bendraamžių 
(gal net gerokai vyresnių už mane) pavydėtų tokios 
mano patirties, laikytu kvailiu, kad atsisakiau aist
ringų glamonių. Nuo užplūstančių prisiminimų 
mane pradėjo pykinti, atsistojau, skubėjau atsigerti 
vandens. Žengiau vieną vienintelį žingsnį, po ku
rio viskas apsitraukė migla – atsidūriau ant grindų, 
aš legalus šio namo gyventojas, tačiau mane vis 
vien supančiojo kaip nuteistą Pravieniškių kalinį. 
Trenksmo būta nemažo – gerokai išgąsdinau tėvą, 
kuris gretimame kambaryje žiūrėjo mėgstamą seri
alą Svotai (kaip tokį šlamštą išvis galima žiūrėti?). 
Galva kaip krištolinė vaza visu smarkumu trenkėsi 
į grindinių plytelių mozaiką – neskilo, tik žaibai 
išvagojo akių tinklainę, o veriantis skausmas per
skrodė visą kūną. Nematau absoliučiai nieko, joks 
šviesos ruoželis neprasiveržia pro sunkias blakstienų 
spynas, regiu vien juodą sąmonės tamsumą, net pa
veikslo Paskutinė vakarienė kontūrai nusitrynė nuo 
sienos, tarytum beregint išbluko. Tikiuosi, šiandien 
nebuvo mano paskutinis vakaras, ne taip norėčiau 
užbaigti savo trumpą gyvenimą. Imu jausti silpnus 
kūno traukulius, o pirštai, virtę aštriais virbais, ne
pasidavė sulenkiami. Aštrus raumenų skausmas, 
išdrikusių minčių kaleidoskopas, atsivėrusi juoda 
skylė pagimdė paniką – drebėjau ir kūkčiojau, kol 
virtau pasiklydusia rauda, išleidusia į pasaulį nuo
dėmes, klaidas ir baisią kaltę. Kokia kančia būti 
supančiotam demonų, nematyti šviesos ruožo, 
traukiančio iš bedugnės, nevaldyti išalkusios sielos 
troškimo pražiodyti burną, negalėti ištiesti rankų, 
kaulėtų pirštų, deginamų pragaro liepsnos dėl kiek
vieno neapskaičiuoto ir menko judesio. Iš kažin kur 
atklysta išsigandusios mamos klyksmas:

– Karoli, ar girdi? Sūnau, atsiliepk! Karoli!.. 
Kas tau? Maldauju, atsakyk!

– Ma... Mam... Ne... galiu... Pra... pra... 
šau... – kaip išmėtytą dėlionę stengiuosi surinkti 
jos šviesų veidą.

Lyg pro miglą matau pakraupusias plačiai pra
merktas tėvo akis – jis žiūri tiesiai į mane. „Va, čia 
jau visiškai blogai“, – pro sopulio suspaustas lūpas 
ištaria visai sugniuždytas tėvas. Noriu jį nuraminti, 
bet negaliu ištarti nė žodžio, jaučiu nutirpusį savo 
kūną. Bandau pajudinti rankas, kojas... Nepasiduo
da. „Kas man? Gal ką tik patyriau infarktą?..“ – at
plaukia į galvą pasiklydusi mintis. Atsipeikėjęs tėvas 
skubiai kviečia greitąją. Virpantys jo pirštai nesu
randa mygtuko. 1… 1… 2… 112… Mirtina tyla. 
Ją nutraukia riebūs tėvo keiksmai (pirmąkart man 
girdint iš jo lūpų išsprūsta rusiška frazė). Filmas lyg 
nutrūksta. Nežinau, ar buvau per daug išplaukęs, 
ar greitoji tikrai atvyko vos per keletą sekundžių. 
Atrodo, sąmonę prarasdavau kas keletą varganų 
akimirkų, mane imdavo kankinti haliucinacijos, 
šiurpūs vaizdiniai lyg būčiau patyręs miego paraly
žių, o dar tas nepasiduodantis kūnas... Paramedikai 
negailestingi – vyksime į ligoninę. Maniau, į vieti
nę, visai netoli nuo namų... Klydau, išvežė į greti
mo miesto ligoninę. Už 25 kilometrų. Tiek trunka 
kelionė į save ir iš savęs. Tiksliai nepamenu, kaip 
atsidūriau greitosios automobilyje. Vaizdai kaip 
šviesos žybsniai – blykstelintys, bet greit ir dings
tantys. Matyt, pradėjau regzti pokalbį su antgamti
niu pasauliu. Gal jis jau kviečiasi mane? Vis dar esu 
pasiklydęs tarp dviejų pasirinkimų – sąmoningo 
kūno suvaldymo ir leidimo save patikėti dirigen-
tų partijai. Staiga mane kažkas timptelėjo stipriai 
suspaudęs už alkūnių. Matyt, nebuvo laiko rink
tis, teko pasiduoti stai giems kažkieno žingsniams 
ir stiprioms vyrų raudonomis striukėmis rankoms, 
skaudžiai mane gniaužiančioms per pečius. Para
medikai tiesiu taikymu sąmoksliškai mestelėjo ant 
gulto, uždėjo deguonies kaukę, kad nurimčiau. Pra
virpėjau visą kelią iki pat Šiaulių. Greitosios auto
mobilyje prisimenu tik malonią moterį, ryškias 
baltas šviesas, deguonies kaukės šnypštimą, lėtai 
skruostu tekančią panikos kupiną ašarą ir, žinoma, 
mamos klausimų seriją: „Karoli, mielasis, atsakyk, 
kas tau, mano brangus vaikuti?“ – su virpesiu balse 
klausinėja mane mama. Bandžiau atsakyti: žodžiai, 
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tarsi užkliūdami už ko nors kieto, palengva veržėsi 
iš gerklės, tačiau pasiekę lūpas nusiridendavo atgal 
į bedugnę. „Gal tai afazija? – trumpam toptelėjo 
galvon, – betgi negalėjo...“ Toksiškas mintis greitai 
nuvijau šalin. Mama sėdėjo šalia manęs ant gulto 
ir glostė ledines mano rankas. „Kaip mama atsi
dūrė greitosios automobilyje greičiau už mane ir 
kas ją ten įleido?“ – kirbėjo mintys, bet buvau per 
silpnas apie tai mąstyti. Sunkūs akių vokai užra
kino atplaukusį vaizdą, šokėjos mintys nusileido į 
atsivėrusią tamsą.

***

Kaip mistiškai atsidūriau greitojoje, taip iš jos 
ir išėjau. Na, mane beveik įtempė ir ištempė... Ne
besvarbu. Atsidūręs gydytojo kabinete, šiek tiek 
atsigavau, bent pradėjau orientuotis. Mama kaž
kur pranyko palikusi mane vieną. Kartu su mani
mi atvyko ir tėvas, žinoma, savo automobiliu. Jis 
drebėjo labiau negu sfinksas, vaikštantis lauke be 
apsiausto. Pajutau stiprų jo suspaudimą per pečius, 
bet buvau per daug nusilpęs, kad atsakyčiau tuo 
pačiu. Ligoninėje laukė aibė tyrimų ir pokalbis su 
visai maloniu gydytoju:

– Na, sakyk, vaike, ar vartojai psichotropinių 
medžiagų prieš atvykdamas?

– Vienareikšmiškai... galiu atsakyti... Žinoma, 
ne... – pamelavau prisiminęs prieš keletą valandų 
surūkytą mėtinę cigaretę.

– Ką veikei prieš nualpdamas?
– Daug galvojau, mąsčiau apie dalykus...
– Ar pastaruoju metu daug stresavai?
– Na, aš... Taip...
– Ar praeityje buvai patyręs panikos priepuo

lių? Ar buvai nualpęs? 
– Žinoma, gydytojau, ir ne vieną kartą, – už

plūdo skaudūs prisiminimai, kurie kaip jūrinė vir
vė kadaise užsmaugė mano kaklą.

– Taip ir įtariau. Seselės nuves tave padaryti ty
rimų. Greičiausiai tau nervinis išsekimas.

– Ar po apžiūros galėsiu keliauti namo? 

– Ne, vaikeli. Šiąnakt liksi stebėjimui čia, o 
tėvą prašysime važiuoti namo.

Na, jis taip ir padarė, neturėjo kur dingti. Gi
liai atsidusau. Kas belieka? Pusę gyvenimo praėjo 
vykdant kitų paliepimus, stumiant gilyn į sielos 
gelmes savo norus ir troškimus. Ką čia tas vienas 
kartas pakeis?.. Nesugebu priešintis, išstovėti ant 
savo, tad klusniai išlinguoju darytis tyrimų... Seselė 
pasitaikė ne iš maloniųjų.

– Kodėl nebėga kraujas?! Nejaugi visai negeri 
vandens?

– Juk negali mano venos būti tuščios, net tuš
čiausiu upeliu kas nors teka... Kad ir sudvisusi 
vandens srovelė. Kol dar esu gyvas, kraujo turėčiau 
turėti... – pajuokavau, bent taip maniau, tik grei
čiausiai šliūkštelėjau daugiau benzino į ugnį.

– Visai nejuokinga, nieko nesuprantu! – jau pa
keltu tonu išrėžė suirzusi moteris.

Galiausiai, mano laimei, kraujo atsirado! Nors 
jaučiau, kad, taip įnirtingai ieškant kraujo, mano 
venoje atsirado gal 20 skylių... Ne veltui išsiliejo 
milžiniška mėlynė. Tuo pat metu buvo įstatytas ka
teteris, neįsivaizduoju, kas tekėjo tuo lenktu vamz
deliu. Tai buvo vaistai ar paprasčiausias izotoninis 
tirpalas – pasakyti, deja, negaliu. Žinau, kad to gė
rio buvo visas litras. Jaučiausi išskridęs, vangus ir 
bejėgis. Mieliau būčiau nardęs po užšalusį Stiksą ir 
lengvai apsvaigęs pačiam Charonui dainavęs, kaip 
skaičiavau išgertus pavasarius. Naktis buvo visiškai 
bemiegė, tik paryčiais sugebėjau suskliausti pavar
gusius akių žiedynus menkam pusvalandžiui.

Ryte su saule atkeliavo ir mano tyrimų rezulta
tai – kraujyje nuokrypių nebuvo, todėl ramiai buvau 
išleistas iš ligoninės namo sesutei palinkėjus daugiau 
neatsidurti ligoninėje. Vis dar šokiruotas dėl mano 
nuomario pasiimti manęs atvažiavo tėvas – mačiau, 
kaip jo akyse paslaptingai šokinėjo išgąsčio ugnelės. 
Nėra ko stebėtis – rimtai jį išgąsdinau. 

– Karoli... – įsivyravo pauzė: akivaizdžiai tėvas 
delsė, matyt, rinko žodžius. Supratau, kad sakys ką 
nors svarbaus, – dėl tavo vakarykščių žodžių... Juk 
žinai, kad tavo moti... 
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– Taip, tėve, žinau... Bet dar tikėjausi... Gal
vojau... – nutraukiau tėvą jam nespėjus ištarti 
kraupiausios frazės. – Galvojau... aš... – nebaigęs 
minties, pajutau, kaip širdis dar kartelį suskilo į 
mažas aštrias ir skaudžiai žeidžiančias šukes, kurios 
negailestingai susmigo į sielą. Skaudėjo, bet prisi
pažinau: – Aš jos labai pasiilgau... 

– Ir aš, Karoli... Važiuokim namo... – tyliai 
sukuždėjo tėvas. Spėjau pamatyti (to jis stengėsi 
išvengti), kaip jo skruostu ritasi išdavikė ilgesio 
ašara. Šią jautrią mums abiem sceną, ko gero, būtų 
norėjęs nutapyti sujaudintas pats Edvardas Mun
chas.

***

Pagaliau aš namie! Lekiu atlikti išpažinties išsi
ilgtam bendraminčiui – fortepijonui (jis man tyliai 
prisiekė, kad aš vienas – jo katarsis ir tik man lei
džia liesti savo suaižėjusią klaviatūrą ir glamonėti 
klavišų randus). Manau, paskambinsiu Tau, mielas 
nakties prisiminime, karingą Rachmaninovo pre
liudą, nors esu nusilpęs ir padrikai tuščias – pasi
metėlis astralas nerado dar vieškelio atgal į mano 
širdį. Tik tavo džiaugsmui, prisiminime, girdžiu, 
kaip alsuoja nubraižytas fortepijonas, išklausau 
kiekvieną jo disonansą, paslaptingą minorą ir to
bulai netobulą sekundos giesmę. Šnekučiuojuosi 
atsargiai, kad neišgąsdinčiau jo trapumo – paglos
tau, subtiliai išbučiuoju kiekvieną klavišą, kad tik 
man atsivertų kaip žiedlapiai, gavę saulės rūpesčio. 
Neužgaudamas suskeldėjusiomis pėdomis apsiveju 
žalvarinius pedalus, kaip įmanydamas lėtai išgau
nu trapų šnabždesį it sapną ir palengva įsileidžiu į 
save, kad tik nesubyrėtų po manim ir manyje.

šukuodamas žemės krištolą
kopiu į žydinčią rasą 
skaičiuoju išgertus pavasarius
ir išverkiu lūpų lytėjimą
kad sužydėtų eilės
po manim ir manyje.

Grojamą melodiją ir atklydusias eilėraščio ei
lutes paverčiu konsonansu ir neskubėdamas mė
gaujuosi, kaip degustuotojas, ragaujantis praban
gųjį Romanée-Conti. Nežinau, prisiminime, ar aš 
glostau jį, ar jis glosto mano kirbančius intervalus, 
skambina širdies stygomis, ar naudojasi, kad atsi
duočiau, bet taip aistringai, kaip moku, išmyliu jo 
skambesius ir grąžinu atgal, nes gyvybė – ne meilė, 
jei tūno viena. Širdyje keistai ramu, pati Afroditė, 
matyt, prikišo nagus. Katarsio nešamas pasijuntu 
visavertis…

***

Po tokių alpulio akimirkų, panikos priepuolių 
ir nervinio išsekimo nusprendžiau – užteks galvo
ti apie meilę, to jau per daug. Nejaugi kiekvieną 
kartą apie ją pagalvojęs atsidursiu ligoninėje? Ne, 
ačiū. Geriau visas mintis sukoncentruosiu į moks
lus – ne už kalnų egzaminai. Mano tėvas, kaip visi 
paprasti žmonės, nori, kad aš gerai išlaikyčiau eg
zaminus (žinoma, ir aš pats to labai noriu). Visi 
dalykai sekasi pakenčiamai, o lietuvių kalba... atvi
ra žaizda. Filologijos studijas universitete matysiu 
kaip neregys spalvas. Koks poetas be filologinio 
pasirengimo? Nors... yra rašytojų, kurie ir be uni
versitetinio išsilavinimo honorarus kraunasi. Lite
ratūra man visada patiko, o štai gramatika sunkiau 
pasiduoda. Bėda ta, kad turiu mokytoją tikrų tik
riausią raganą – seną, susikūprinusią carinę bobą 
(kitaip jos nepavadinsi), skleidžiančią bjauriausią 
propagandą: „prie ruso buvo geriau“ arba „jums, 
brangieji, ruso laikais už akių draskymą su liniuote 
būčiau nutrankiusi nagus“ (keista, anksčiau ji tokia 
nebuvo). Žodžiu, jos mąstymas senesnis už pačią 
SSRS. Man atrodo, jog specialiai mane sukerta 
per visus atsiskaitymus, niekada negerbia mano 
nuomonės, prieštarauja kiekvienai mano minčiai, 
net ir puikiai išgvildentai. Viskas buvo gerai iki to 
momento, kai ji sužinojo, jog esu homoseksualus. 
Klasiokai viešai išsityčiojo iš manęs prieš jos pamo
ką, išvadino pydaru, mokytojai paklausus, kodėl jie 
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taip elgiasi, klasiokai paprasčiausiai atsakė: „Nes 
jis toks ir yra, jam patinka supisti vyrai.“ Nepati
kėsite – į tokius žodžius ji niekaip nesureagavo, 
nepuolė manęs ginti, tramdyti tų pašlemėkų ir ne
stabdė patyčių, nukreiptų į mane, ji tik atsisuko, 
niekinamu žvilgsniu nužvelgė nuo kojų iki galvos 
ir kiek patylėjusi ėmė vesti pamoką. Nuo to laiko ji 
pradėjo mane engti, prieštaravo kiekvienam mano 
žodžiui, išsakytai minčiai. Perskaitau daugiau kny
gų per pusmetį negu mano bendraamžiai per visą 
savo gyvenimą ir kokia viso to prasmė, jei mano 
žinios ir rašiniai geriausiu atveju įvertinami ketver
tu. Mane smerkia, kad rašiniuose nesigėdiju remtis 
Nabokovo Lolita ir mėgautis apsėstojo Humberto 
būsena, laiko iškrypėliu, nes tikiu – ta mergaitė 
pati šaukėsi Humberto, niekas veltui nepraminė 
nimfete. Negelbėja net pono Dostojevskio šedevre 
išanalizuota Raskolnikovo vidinė būsena. Nejaugi 
pasikeitė mano mąstymas ar mano kalba tapo tik 
nerišlių žodžių sankaupa? Aš jai tapau juoda avimi 
krūvoje apsimetėlių ir menkystų, bet geriau būsiu 
linčiuojamas už tai, kad renkuosi, ką mylėti, o ne 
apsimetinėju tuo, kuo nesu, tik dėl to, kad paglos
tyčiau kitų ego ir šlovinčiau man priešiškus įsitiki
nimus. Ak, ta prakeikta carinė... 

***

Nusnūdau, keletui saldžių valandų panirau į 
gilią tylos ir neapsakomos harmonijos oazę, kur 
buvo taip ramu ir gera, skendėjau maloningo
je palaimoje, kol manęs neprižadino trenksmas, 
pramušęs palaimingos būsenos kiautą ir pasiekęs 
mano ausis. Tai tėvas virtuvėje, kas gi daugiau. Vis 
dar jaučiuosi pavargęs, bet jau prašviesėjusia galva, 
manęs nebekankina demoniškos mintys ir apatija, 
beveik pamiršau tą „raganą“.

Einu į virtuvę išsivirti mėtų arbatos (namie vi
sada privalo būti mėtų lapelių, karštas žolelių gė
rimas uždega manyje norą kilti rytais iš lovos ir... 
rašyti eiles). Tai mano mažas kasdienis ritualas, be 
šios arbatos neįsivaizduoju savo dienos. Žingsniai 

kol kas vangūs, kojos lyg ir norėtų pintis, tačiau 
išlaviruoju posūkiuose. Atslinkau į maisto gimdyk
lą – virtuvę, kurioje mano tėvas su pasimėgavimu 
gurkšnojo juodą kavą iš raudonomis širdelėmis iš
marginto puodelio. Tai jo mylimiausias puodelis, 
jis niekam neleidžia prie jo liestis, iš jo gerti (taip 
buvo ne visada). Jį tėvui kadaise padovanojo mano 
motina, taip pranešdama apie į pasaulį lėtai atpėdi
nančią gyvybę – mane... 

– Na, Karoli, kaip miegojai? – vos pamatęs 
blyškų mano veidą iškart rūpestingai puolė klausti 
tėvas.

– Neblogai, būtų buvę dar geriau, jei nebūtum 
barškinęs tų kvailų puodų, – suirzęs atsakau.

– Kodėl iškart kaltini mane?
– Nekaltinu, tačiau, kai tu virtuvėje, nieko kito 

ir negirdėti, tik metalinių puodų skambesys.
– Gerai, neširsk. Norėjau sutvarkyti virtuvę, o 

tu... šita... dar išsimiegosi naktį. 
– Žinoma, kas ir belieka, – tyliai sumurmu.
– Klausyk, vaikine, kol miegojai, varčiau tavo 

elektroninę pažymių knygelę. Gali man paaiškinti, 
kodėl lietuvių kalbos vidurkis – keturi?! Kaip ruo
šiesi išsitaisyti vos teigiamus įvertinimus? – pykte
lėjęs ėmė atakuoti mane dėl blogų pažymių. 

– Nežinau, o ką čia bepadarysiu... – Melo už
danga vis labiau slegia ir dusina. Kaip tėvui reikės 
susitaikyti su mintimi, kad jo sūnus visai ne toks, 
kokį jis įsivaizduoja?.. Bijau tos dienos, kai tiesa tu
rės pasiekti tėvo ausis, skaudžiai suvirpinti kamba
rio orą. Juk apniukusi tiršta migla ilgainiui pradės 
smaugti mane patį...

– Kaip gali nežinoti? Tai apie tavo ateitį kal
bam, ne apie manąją! Aš nelaikysiu už tave egza
minų, tik tu pats.

– Žinau, bet aš nieko negaliu padaryti... aš... 
man... tiesiog nepavyksta, – kiekvieną akimirką vis 
sunkiau apsimetinėti prieš tėvą, nežinau, ko grieb
tis... Atsiskleisti jam negaliu, dar ne laikas. Jaučiuo
si kaip patologinis melagis... Apsimetėlis, visą laiką 
meluojantis tėvui. Na, aš jam tiesiogiai nemeluoju, 
tik... nutyliu.
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– Tada priemonių imsiuosi aš, – tvirtai priža
da tėvas ir priduria: – dar pagalvosiu, ką su tavimi 
daryti.

Nieko daugiau nesakęs, pasiima garuojančios 
kavos puodelį ir išeina į svetainę išsitiesti prie vel
nio veidrodžio – televizoriaus. Ką man jam bepasa
kyti? Atrodo, tėvas girdėjo mano mintis dėl nerimą 
keliančių egzaminų ir TOS pedagogės. Kokius žo
džius sau ištarti, kad pagaliau į patrakusią širdį nu
gultų ramybė? Svarstau įvairiausius variantus, kaip 
elgtis, ką sakyti, daryti, nuo ko pradėti pasakojimą, 
tačiau niekaip neįmenu šio sukto galvosūkio, kurio 
kūrėjas, žinoma, aš pats. Galvoje sukasi tik kvaili 
įvykių scenarijai ir kontempliatyvios egzistencinės 
mintys:

Kas būčiau, jei nebūčiau
tuo, kas tariamai esu,
ir tuo, kuo hipotetiškai
aš būti negalėčiau, jei esu
tik pats sau vienas ir, deja,
jokio kito panašaus nėra,
į kurį įsprausčiau aš save, 
nors vienas kitas... gal?

Prieštarauju –
Kas aš?

Sau esu tik aš.

Esu absoliučiai desperatiškoje padėtyje. Slenku 
į savo kambarį su mėtų arbata rankoje, jaučiuosi 
toks vienišas, vietos nerandantis paklydėlis. Net su 
savo tėvu bijau atvirai pasikalbėti. Atrodo, kalba
me ta pačia kalba, tačiau niekaip nesusikalbame ir, 
matyt, nesusikalbėsime ateity. Manęs jis nesupras, 
esu tikras. Iš pasąmonės atklysta žodžiai: „Kalba – 
nesusipratimų šaltinis“ – atrodo, taip teigė Mažasis 
princas. Grįžęs kambarin, pasileidžiu patefoną ir 
užsidedu plokštelę Vytautas Kernagis – Tautos šauk-
lys. Šio albumo klausau beveik kiekvieną vakarą 
prieš eidamas miegoti ar prieš panirdamas į savia

nalizę (kartais ji yra reikalinga, tačiau, peraugusi 
į dalykų sureikšminimą ir permąstymą, neduoda 
jokių kitokių vaisių, tik karčius ir sužiedėjusius). 
Kernagis mane nuramina, dainų žodžiai suteikia 
stiprybės, leidžia prisiminti, kad gyvenimo kelyje 
esu ne vienas. 

... tampi tik atgarsiu
psichodelinės būsenos
ir kvieti ne iškęsti,
o būti

Dabar kaip niekad man reikia patarimo, palai
kymo, tos šiltos rankos ant peties... mamos... Aš 
turiu ir privalau stengtis gyventi: „Mama, jei gir
di mane, nors esi kitoje dimensijoje, duok ženklą, 
patark, ką daryti, nukreipk teisingu keliu ar bent 
nutūpk ant tėvo peties ir jam ką nors gražaus apie 
mane pakuždėk. Tu vienintelė mane suprasdavai 
ir niekada manęs nesmerkdavai. Man trūksta ta
vęs. Viską atiduočiau, kad tik mane apkabintum 
ir leistum pabūti mažu, nerūpestingu ir patrakusiu 
vaiku, kuriam nereikia priimti svarbių sprendimų 
ir būti suaugusiam, aš dar nepasiruošęs. Gal tu šalia 
manęs? Gal saugai mano petį? Atsiųsk man ženklą, 
bet kokį, nors švelnų vėjo gūsį ar virpulį kūne...“ 
Klausant Paukščių, mane užplūdo sentimentai...

kol kaštonų žiedais
iškloju purpurinius sapnus
tapau save iš rytdienos žodžių
tik tam kad išreikalaučiau dangaus
po žeme kampelio saugaus

***

Ką tik grįžau iš mokyklos, džiaugiuosi parnešęs 
namo sveiką kailį. Dažnai pasitaiko, kad mokyklo
je mane pastumia, trenkia ar kitais būdais užkabina 
įkyrūs paaugliai, žinoma, sąmoningai. Tai būna ir 
fizinis, ir psichologinis smurtas, bet aš stengiuosi į 
tas padugnes nekreipti dėmesio. Galbūt jei nerea
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guosiu į perkreiptus jų snukius, smurto ir pykčio 
pripildytas akis, jie atstos nuo manęs. Bent aš taip 
viliuosi. Kol kas praktika duoda tik minimalių re
zultatų, tačiau viskam reikia laiko, jų protas kaip 
gėlės – reikia laiko užaugti. 

Tėvui šiandien buvo išeiginė, tad visai nenuste
bau, kai pamačiau jį virtuvėje atsipalaidavusį, niū
niuojantį kažkokią melodiją, kol rankos subtiliai 
deda makaronų lakštus į skardą. Jis gamina savo 
firminį patiekalą – lazaniją.

– Labas, tėve.
– O Dieve, Karoli! Kaip tu mane išgąsdinai! – 

sušuko tėvas ir sutrupino vieną lakštą, kurį laikė 
rankoje.

Matyt, tėvas buvo per daug užsisvajojęs apie 
sūrios lazanijos komponentų šokį burnoje, tą traš
kią ir gerai apskrudusią išsilydžiusio sūrio plutą, 
kai patiekalas bus galutinai iškepęs.

– Tikiuosi, šį kartą nepersūdysi kaip aną
kart... – pajuokavau.

– Nepersūdysiu, nepersūdysiu... Beje, susisie
kiau su vienu korepetitoriumi, jis mielai tau pa
gelbės dėl tavo rašinių ir geresnių įvertinimų. Gal 
kokių nors gudrybių tave pamokys?.. 

– Korepetitorius? Man?!
– Tikrai taip, Karoli, tik prašau – nesiožiuok. 

Jau šiandien vakare jis atvyks pas tave. Būk pasi
ruošęs užversti jį klausimais, kad pinigai nebūtų 
iššvaistyti be reikalo.

– Bet kam jis man? Tėti, aš pats...
– Juk pats sakei, kad nieko negali padaryti, tad 

darau aš. Kalba baigta, – vėl „diskusiją“ užbaigė 
tėvas.

Gerai, svarbiausia nepanikuoti, parašysiu kele
tą rašinių, gal tas dėdulė nebus labai priekabus, gal, 
pamatęs mano rašinius, supras, kad man nereikia 
korepetitoriaus. Svarbiausia jam neišsiduoti apie 
savo vyriškas bėdas, nes viskas tikrai bus atrapor
tuota tėvui, o man tai sukeltų dar didesnių proble
mų. „Viskas bus gerai, Karoli, kvėpuok“, – kartoju 
sau tyliai ir giliai įkvepiu.

gal
pasenom
ar
nesupratę
lietaus
trykštam
pavasariu
šaukdami
tylą
sudegintų
smilgų
rūke
ir
lėtai
išgaruojam
medžių
žieduos

Dmitrijaus Kudriavcevo nuotrauka
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Motiejus Vyšniauskas

*

Einu gatve 
Už manęs eina žmogus
Vėliau sapnuoju 
Kad mane pagrobė

*

Kur tu nakvosi?
O kur siūlai man nakvoti?
Kur nors kitur

*

Pasižadu nugalėti slibiną
Bet pirma
Norėčiau apžiūrėti jo nasrus
Viso gero 
iš kelio
Ko gero
Jau buvau 

*

Kitoje stotelėje išlipkite
Kas neišlipsite važiuosite toliau
Aš autobuso vairuotojas
Ir nežinau kur jus nuvežiau

*

Dažniausiai tavęs nesutinku
Arba sutikęs jau būnu pavargęs
Trupiniai kuriuos lesu
Daro mane neatpažįstamą gatvėje
Paėjęs gatve pasuku už kampo
Vietoje kurią esu prisijaukinęs
Pradingstu

*

Niekada nebuvau vienas
Tik litras vienatvės
Du litrai vienatvės
Litrais paskaičiuosiu 
Kiek čia dar liko

*

Šita gira kitokia
Čia daugiau burbuliukų
Ir užsimerki
Džiaugiuosi džiaugiesi
Kai ima lyti
Apsidairai į kurią pusę trenkė žaibas
Tikrai nori kad su tavimi eičiau miegoti?

*

Aš boružėlė
O vis tiek labanakt
Tu boružėlė
O vis tiek labanakt

*

Stiklo šukės plaukuose
Kai bandai nusiraminti
Kažkas užverčia dar šiukšlių
Ir dabar išeini
Kai naktis
Nepavyko pasipuošti 
Bet buvai papuoštas
Kas dieną vis kiti žaidimai
Kas dieną vis kitaip sukami
Pykstu ne ant tavęs
O dėl situacijos
Ir man beveik neskauda
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Nes taip jau buvo vakar
Gatve prabėga katės
Ne juodos 
O raudonos

*

Čia aš 
Aš nebijau
Aš išeinu
Tai neišeik

*

Mes susitinkame
Vien tam kad susipyktume
Čia jau dabar miegosi?
Šiaip stumiu laiką
Nieko daugiau nesugalvoju
Bet man gera 
Jog nieko neveikiu
Nes kai einu palei upę galvoju
Jog geriausiai būtų nuskęsti

*

Negaliu sakyti kad viskas normaliai 
Nuo traukinyje rėkiančio vaiko užsikimšo ausys
O senos moterys eina greičiau už mane

*

Pasaulis kaip pabėgimo kambarys
Žinodamas kad reiks išeiti
Veltui bandai pasiimti visus daiktus

*

Ligonio apšaudymas vakare
Aš dar bandau slėptis

*

Tu prabudai 
Pasakei siaubas 
Ir mes laukėm ryto
Tuo metu už durų 
Kaimynas laiptinėj ritosi 
Apsimetėm kad miegam
Olėolėolėolė olė olė
Bet tai nebuvo linksma daina

*

Eisiu miegoti
Ryt norėčiau atsibudęs
Atsigerti vandens 
Suspėti
Ir įgyvendinti
Tą tikslą
Kurį užmiršau

*

Laikas bėga iš tikrųjų
Bet veltui jį bandai sugauti
Po to prasidės kitas laikas

*

Užmušiu uodą kurio vaikas 
Man dar įkas į galvą
O sodininkas guli žiūri
Ne sodas aš
Nesužaliuosiu

*

Kita reformatų stotelė
Kas man reformatų stotelė?
Aš noriu reformų
Bet nenoriu išlipti 
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Rugsėjį didžiuosiuose kino ekranuose pasiro
dęs filmas Kopa – stulbinantis kino reginys, sukur
tas pagal to paties pavadinimo Franko Herberto 
romaną. Norint deramai suvokti filmo meninę 
vertę ir neeilinius prancūzų kilmės kanadiečių re
žisieriaus Deniso Villeneuve’o sugebėjimus ekrani
zuojant filmą pagal šią fantastinę knygą, pirmiausia 
bent trumpai reikėtų žinoti, kas toks yra Frankas 
Herbertas.

Amerikiečių rašytojas Frankas Herbertas išgar
sėjo visame pasaulyje kaip mokslinės fantastikos 
rašytojas 1965 metais sukurta knyga Kopa (Dune), 
po kurios sėkmės (pardavus per 12 milijonų kny
gos kopijų) buvo dar penkios knygos – tęsiniai: 
Kopos mesijus (Dune Messiah, 1969), Kopos vai-
kai (Children of Dune, 1981), Dievas Kopos im-
peratorius (God Emperor of Dune, 1981), Kopos 
eretikai (Heretics of Dune, 1983) ir Kopos šventykla 
(Dune Chapterhouse,1985). Frankas Herbertas su 
savo knyga Kopa – tai tarsi J. R. R. Tolkienas su 
Žiedų valdovu. Abu rašytojai savo kūriniuose iki 
menkiausių detalių nupiešia knygos veiksmo pa
saulį, psichologinius veikėjų portretus, buitį, pa
pročius. Todėl tai yra didžiulis iššūkis kino filmo 
režisieriams stengiantis sukurti filmą pagal tokias 
knygas. Visada bus susiduriama su knygų gerbė
jais, kurie kritikuos ir teigs, kad filmo kūrėjai ir ak
toriai nesugebėjo perteikti knygos idėjos ir esmės.

Taip jau yra nutikę kalbant apie Franko Her
berto knygą Kopa: 1984 metais filmą ekranizavo 
amerikiečių režisierius Davidas Lynchas (vieno sa
votiškiausių TV serialų Tvin Pyksas autorius ir kū
rėjas) ir jo kinematografinis nesusipratimas beveik 
keturiasdešimt metų kitus kino kūrėjus atbaidė nuo 

Domantas Milius

Kosminių dykumų stebuklas

idėjos deramai realizuoti knygą didžiajame ekrane. 
Kinematografinė Davido Lyncho Kopos versija – 
išsigimusios vaizduotės, tarpusavyje nederančio
mis kinematografinėmis išraiškos priemonėmis 
išprievartautas Franko Herberto kūrinys. Kritikų 
pasmerktas, žiūrovų pasišlykštėtas. Davido Lyncho 
Kopos ekranizacija patyrė nesėkmę dėl plačios re
žisieriaus kūrinio interpretacijos nukrypstant nuo 
originalių knygos idėjų, begalinių ir nuobodžių 
veikėjų monologų, vykstančių neva jų galvose, 
veiksmo trūkumo, keistų vaizdinių ekranizacijų 
(pradedant neaiškiais embrionų vaizdais ir baigiant 
skraidančiais pūliais apėjusiais aristokratais...), 
netikėtas lietaus prapliupimas dykumos planetoje 
parodant pagrindinio veikėjo „dieviškumo“ apraiš
kas, aiškios filmo idėjos neturėjimas. Kičas ir cliché 
kiekviename kadre, kurį žiūrint kyla dviprasmių 
jausmų.

Tačiau įvyko stebuklas ir režisierius Denisas 
Villeneuve’as sugebėjo ekranizuoti „neekranizuo
jamą“ knygą. 2021 metais sukurtas kinematogra
finis stebuklas buvo pripažintas ir 78ajame Kanų 
kino festivalyje, kuriame rugsėjo 3 dieną įvykusią 
pasaulinę premjerą žiūrovai stovėdami pasitiko 
ovacijomis.

Filmas – tai tik pusę knygos perteikiantis fan
tastinis veiksmo ir nuotykių epas, kuriame kosmi
niai laivai, robotai, ateiviai yra pateikti itin natū
raliai ir realistiškai, bet neužgožiant pagrindinės 
knygos idėjos – žmonių santykio su galia, ekologi
jos, šeimos, garbės.

Veiksmas vyksta ateityje, 10191 metais po Gil
dijos: galaktiką valdo imperatorius, o atskiras pla
netas – didikų klanai. Veiksmas koncentruojamas į 
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vienos šeimos dramą. Artreidai – didikai, kuriems 
imperatorius patiki valdyti svarbiausią planetą 
visatoje – Arakį. Tai atšiaurus dykumų pasaulis, 
kuriame išgaunama pati vertingiausia žinoma me
džiaga – melanžas (lietuviškuose filmo subtitruose 
verčiamas kaip specija, nuo angliško žodžio spice – 
prieskoniai). Melanžas neva pailgina gyvenimą, iš
plečia žmonių protines galias ir yra svarbiausia me
džiaga, naudojama kosminėms kelionėms. Kitaip 
tariant – melanžas yra galia. Tas, kuris kontroliuoja 
jo pasiūlą, kontroliuoja visatą.

 Skaitytojui gali atrodyti, kad melanžo api
būdinimas ir jo svarba visatoje – tai tarsi naftos 
ekvivalentas mūsų gyvenime. Pats knygos autorius 
niekada neslėpė, kad vienas iš Kopos įkvėpimo šal
tinių buvo žmonijos bandymas kontroliuoti naf
tos gavybos šaltinius. Knygoje smulkiai aprašoma, 
kaip veikia melanžo srautus valdančios kompanijos 
ir įvairios interesų grupės, o siužetą į priekį varo 
politiniai ir ekonominiai žaidimai. Visa tai paver
čia Kopą nenutrūkstama įvykių tėkme į priekį ju
dančiu veiksmo trileriu, kupinu manipuliacijų ir 
herojiškumo, tūkstantmečiais rezgamų intrigų ir 
atskleidžiamų paslapčių.

Frankas Herbertas savo gyvenimo knygai me
džiagą rinko daugybę metų, todėl jame vaizduo
jamas dykumų pasaulis atrodo beprecedentiškai 

tikroviškas. Tai pasaulis su savo buitimi, tradicijo
mis, mitais, religijomis ir apeigomis. Arakis – tai 
neįtikėtinai žiauri, neatlaidi dykumų planeta, kurią 
iš tikrųjų valdo milžiniški sliekai su milijonais aš
trių dantų, jie skersai išilgai išvarpę planetą. Van
duo čia – pats didžiausias turtas, o melanžas – jo
kių emocijų nekelianti aplinkos detalė. Vanduo yra 
toks neapsakomai brangus, kad vietiniai gyventojai 
tiesiog negali suvokti lietaus ar vandenyno idėjos, o 
miręs žmogus, panaudojant specialias technologi
jas, dehidratuojamas jo vandenį atiduodant šeimai 
ir genčiai.

Vietiniai Arakio gyventojai yra fremenai, visą 
gyvenimą klajojantys po nesibaigiančias dykumas 
ir gyvenantys bent šiokį tokį prieglobstį sutei
kiančiose olose įsikūrusiuose kaimuose – syčuo
se. Fremenai turi slaptą ambiciją, kuri kruopščiai 
saugoma nuo visų svetimšalių: jie kuria planą, kaip 
pakeisti Arakio klimatą ir padėti planetai sužaliuo
ti. Pagrindiniai filmo veikėjai – Polas Artreidas ir 
fremenų gražuolė – rodomi kaip naujo pasaulio 
simboliai, kurie ateityje stos į kovą su imperato
riumi siekdami atkurti visatoje teisybę. Polas tarsi 
tampa savotišku mesiju (antroji serijos knyga netgi 
ir pavadinta Kopos mesijas). Didžioji tragedija ta, 
kad pagrindinis veikėjas kuo puikiausiai suvokia, 
kad tai gyvenimo kelias, vedantis tiesiai į mirtį.
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Filmo muzika – tai atskiras kinematografinis 
stebuklas. Hansas Zimmeris, vokiečių kilmės kino 
filmų kompozitorius, Liūto Karaliaus muzikos au
torius, apdovanotas Oskaru, sugebėjo efemeriška 
muzika sukurti visą filmo pasaulį. Per Hanso Zim
merio muziką eilinis žiūrovas nebemato kino salės 
kaimyno, nebejaučia plastikinio spragėsių skonio, 
nebegurkšnoja išsivadėjusios kokakolos. Jis dyku
moje, jis kosmose, jis Polo kambaryje. Tai, kaip šio 
filmo muzika sugeba įtraukti žiūrovą į filmo pasau
lį, yra retai fiksuojamas reiškinys. Yra net trys dra
matiškai reikšmingos scenos, kuriose pagrindinių 
veikėjų dialogai tarsi specialiai užgožiami nediege
tinės muzikos taip sustiprinant scenos dramatizmą, 
peržengiant kinematografinius muzikos ir matomo 
vaizdo santykio derinimo kanonus. Ir tai veikia, 
įtikina, sujaudina, įtraukia!!!

Ir režisierius, ir kompozitorius sutiko, kad mu
zika kino filme turi atspindėti veikėjų religinius 
jausmus, potyrius ir savo ekspresija sužadinti sielą, 
sukelti tokį efektą, kokį gali sukelti tik liturginė 
muzika (užmačios, prilygstančios net A. Skriabinui 
ir R. Wagneriui). Hansas Zimmeris kūrybinių idė
jų sėmėsi tik iš pačios Franko Herberto knygos (nes 
jis nebuvo matęs 1984 metų filmo versijos) kur
damas naujus instrumentus, naujus kito pasaulio 
garsus, motyvus, labiau koncentruodamasis į garso 

intensyvumą, harmoninius sąskambius laike nei į 
pačią judančią melodiją. Visa muzika grįsta tarsi 
vertikaliąja (barokine), o ne horizontaliąja (klasiki
ne – romantine) muzikos prigimtimi. Visa muzi
ka plėtojama sonorinės prigimties moterų balsais, 
nes ir kompozitorius, ir filmo režisierius teigia, kad 
visa istorija plėtojama tik filmo veikėjų – moterų 
iniciatyva.

Pagrindinis muzikinis Kopos motyvas, pasi
rinktas Hanso Zimmerio, yra iš britų roko grupės 
Pink Floyd 1973 metų albumo Tamsioji mėnulio 
pusė (The dark side of the Moon), tai daina Eclipse. 
Pagrindinį šios dainos submotyvą kompozitorius 
varijavo, orkestravo ir pritaikė epiniam dykumos 
planetos ir visos Kopos pasaulio pavaizdavimui. 
Itin retas atvejis, kai naujo filmo anonsuose yra 
naudojamas originalus kompozitoriaus sukurtas 
filmo garso takelis, ypač remiantis 8ojo dešimt
mečio roko grupės dainos motyvu. Būtent Kopos 
treileris tuo ir ypatingas.

 Atrodo, kad per pastaruosius trejus metus 
žmonija išgyvena kinematografinį renesansą: kiek
vienais metais, kaip niekada gausiai, sulaukiame ne 
tik gerų filmų, bet naujų žanrų apraiškų, originalių 
istorijų, kurių kinematografija, siužeto originalu
mas, muzika, aktorių vaidyba – tikras kino filmų 
meno progresas.
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Prisėdęs rašyti šį tekstą, supratau, jog tai yra 
mano Paryžiaus teatro dienoraštis, ne visuomet 
tikslios įžvalgos apie tai, ką mačiau, ir tai, ką mane 
privertė jausti aktoriai, šokėjai, režisieriai... Tebū
nie tai patirčių koliažas, kalbantis apie du vakarus 
paeiliui matytus spektaklius Dans le noir on voit 
mieux ir Broliai Karamazovai, kurie kiek vėliau, 
atsikvėpus, leido pamatyti esminį, kultūrinį meno 
suvokimo skirtumą, dėl kurio ir dabar, net vis stip
riau, nerimauju, bet apie tai vėliau.

Pirmasis spektaklis. Tuščia, atvira, tamsi scenos 
erdvė, dešinėje blausiai šviečia keletas prožektorių. 
Loros Juodkaitės pasirodymas, kurtas kartu su cho
reografu, Nacionalinio Chaillot šokio teatro vado
vu Rachidu Ouramdane’u, prasideda iš tamsos, jau 
nuo pat pradžių skelbiant spektaklio pavadinimą 
Dans le noir on voit mieux (Tamsoje mes matome ge-
riau). Teatro salės tyla apgaubia kiekvieną žiūrovą, 
smulkiausi šnabždesiai išnyksta. Dar kol scena tuš
čia, mąstau, kaip keista matyti tuštumą, kurioje tik 
šviesa tartum kuria atskirą spektaklį vis suintensy
vėdama ir vėl nurimdama, įvesdama žiūrovą į me
ditacinę būseną. Ji vis keičiasi, kol visai išblanksta 
ir lėtai į sceną įžengia Lora. 

Visko pradžia ir pabaiga – sukinys. Ji lėtai atlieka 
minėtą judesį, kuris, kaip sakė ji pati, nėra jos pasi
rinkimas, ji gimė su juo ir kiek save atsimena – su
kasi. La giration (sukinys) – prancūziška sąvoka savo 
skambesiu judesiui suteikia dar paslaptingesnę, mis
tiškesnę būseną, bet tai – tik žodis, kuris yra neįgalus 
atskleisti tikrąjį šio judesio slėpinį, kurį turbūt gali 
atverti tik tas, kuris jį atlieka. Lora juda ratu aplink 
sceną lyg figūrą keičianti, save kurianti skulptūra, 
tai – atsikartojimas, kuris, kaip reta scenoje, leidžia 

Ignas Zalieckas

Dienoraštis nr. 1 

pažvelgti į tą patį objektą keletą kartų ir matyti jį 
vis kitaip, priklausomai nuo asmeninio susikaupimo 
lygio. Tai galimybė pradėti žiūrėti į šokį kaip į pa
veikslą, kuris yra vienoks jį pradėjus stebėti ir visiš
kai kitoks nuo jo atsitraukiant, tačiau choreografija 
neleidžia užtrukti prie vienos figūros ir kompozici
jos per ilgai. Tai lyg pasivaikščiojimas po skulptūrų 
parką, vykstantis vaizduotėje. Stebint pasirodymą, 
salėje pajutau žiūrovų įtampą lyg laukiant, kad prieš 
juos tuoj atsivers kažkas didelio. Kas?

Prieš bandydamas atsakyti į užduotą klausimą, 
noriu plačiau pamąstyti apie patį sukinį. Galiu apie 
jį kalbėti tik iš stebėtojo, o ne analitiko perspekty
vos, bet visiškai pasitenkinsiu šia nekuklia pozici
ja. Kodėl nekuklia? Todėl, kad drįstu komentuoti 
dvasios slėpinį. Loros sukinio naratyvas visų pirma 
šokį man prieš akis paverčia istorija, apimančia 
erdvę nuo buities iki žmogaus kūno simetrijos ir 
proporcijų analizės. Pirmoje spektaklio dalyje su
kinys atliekamas kiek uždaresnėje kūno pozicijoje 
priešinantis bet kokiai išorinei įtakai, net šamanės 
pasakojimui, jos išpažinimui, skambančiam kartu 
su atmosferine muzika. Tekant pasirodymo, kairos 
laikui, figūra veriasi. Atrodo, lyg ji bandytų atiduo
ti besikaupiančią energiją, bet dar gana uždarai ir 
ribotai. Ji yra tamsoje ir neria vis gilyn įtraukdama 
pilną žiūrovų salę. Niekada nesitikėjau, kad būse
nos stebėjimas gali įtraukti, bet negaliu teigti, jog 
absoliučiai paneriu nebematydamas paviršiaus. Iš
laikau stebėtojo vaidmenį, nors sukinys vis labiau 
panašėja į dvasinį aktą, kurį išgyvenu.

Loros plaukai uždengia jos veidą kaip šama
no kaukė. Ekstremumas, po kurio pasigirsta fra
zė: „Dans le noir on voit mieux.“ Tai primena prieš 
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keletą savaičių mūsų su Lora vykusį pokalbį apie 
realybę ir nerealybę. Realu yra tai, kas yra dvasiška, 
o pastatai, automobiliai, žmogaus sukurti daiktai – 
tai fiktyvu, nerealu. Dabar mąstant, taip yra todėl, 
kad tai – neamžina. Be to, tik paniręs į vidinę re
alybę, žmogus gali suvokti išorinį vaizdinį, nes, 
stebint naują miestą, pavyzdžiui, kad ir Paryžių, 
akyse pradeda raibuliuoti, atsiskiriama nuo to, kas 
yra aplink, tada esama „tarp“. Šiai „tarp“ būsenai 
Loros sukinyje vietos nebelieka. Iki aukščiausio 
taško kilus įtampai, keitusiai skulptūros formą, – 
ištiesiant rankas, atveriant kūną, – atrodė, jog tuoj 
iš krūtinės centro turėjo ištrūkti spindulys ir balta 
šviesa. Aukštų dažnių muzika, paskutinėmis se
kundėmis čerškusi ausyse, paliko klausimą: kas tai? 
Nirvana? Tunelio pabaiga? 

Viskam nutilus, su tamsa grįžtama prie ciklo 
pradžios. Tai – mitas, grįžimas prie esmės, didžio
jo sprogimo, Dievo, dvasių. Turbūt tik iš tamsos 
gimusioje šviesoje galima pamatyti tikrąjį savo vei
dą, užčiuopti natūralumą manière naturelle. Jau po 
pasirodymo šamanė, kartu kūrusi šį pasirodymą, 
teigė, jog sukinys yra pasaulio kūrimosi simbolis, 
ateinantis iš kosmogonijos ir pasaulio medžio vaiz
dinių, taigi į aukščiausią dvasinę įtampą atvedęs 

išgyvenimas leidžia prisiliesti prie šių simbolių. 
Tai – dvasinis išgyvenimas, kuris atskiria kūną ir 
sielą, suteikia galimybę vėl patirti save, savo pri
gimtį. Per tamsią sceną – patį žmogų. 

Nenoriu čia dėti taško, nes negaliu praleisti an
trojo spektaklio, matyto kitą vakarą Odeono teatre. 
Tai – Broliai Karamazovai. Bandysiu per daug ne
išsiplėsti, bet, jei užtruksiu per ilgai, prašau man 
atleisti. Visgi tai Dostojevskis, pastatytas prancū
zų ir, deja, paviršutiniškai, pigiai ir manieringai, o 
jiems patiems įspūdingai, nes trijų metrų beržas, 
kuris vertas atskiro pasakojimo, atneštas į sceną, 
atrodo, yra aukščiausias kultūrinis kontekstas. Ta
čiau, aptardamas šį spektaklį, noriu išskirti keletą 
pagrindinių aspektų.

Visų pirma aktorių manierizmas paslepia Dos
tojevskio teksto gylį, jo masę. Atrodo, jog režisie
rius leidžia jiems elgtis su tekstu tarytum su eiline 
prancūziška komedija. Bendravimas su žiūrovu yra 
toks negyvas, kad net kyla klausimas, ar tai tikri 
žmonės, kurie yra ant scenos, o ypač tėvo perso
nažas, savo poza griaunantis bet kokias iliuzijas 
apie natūralumą. Galbūt to priežastis, kad aktoriai 
spektaklį turi vaidinti šešis kartus per savaitę, ketu
rias savaites iš eilės?.. Galbūt, bet negaliu to patei

Ignas Zalieckas
Aistės Marijos Užaitės 
nuotrauka



Impresijos

31

sinti monotonija ir buitimi, juk kiekvienam žiū
rovui spektaklis yra pirmas ir paskutinis tą vakarą. 
Aršus manierizmas plėtojamas ketvirtadalį pirmojo 
veiksmo, kol galiausiai tėvas pasitraukia iš scenos ir 
kiti aktoriai kiek atgyja. Suprantama, prancūzams 
sunku suvokti Rusijos fenomeną, negaliu jų kriti
kuoti už tai, nes ir aš šią patirtį įgijau iš pasakojimų 
ir keturių dienų, praleistų Maskvoje, išvydus tik 
fasadinę pusę. Aišku, toks aktoriaus atsitraukimas 
nuo teksto liūdina, bet pati teatro patirtis sukuria
ma profesionaliai, o to negalima pavadinti išgyve
nimu, aktoriaus ir žiūrovo pokalbiu. Neneigsiu, to 
ir tikėjausi. Kaip buvo užrašyta scenoje: „Si Deux 
est mort tout est permis“ („Jeigu Dievas yra miręs, 
viskas leistina“), turbūt mūsų Dievai skirtingi, o 
trečiadienio vakarą jų Aukščiausiojo tikrai ten ne
buvo.

Žvelgiant iš režisūrinės perspektyvos, spektak
lyje esama trijų tikrai įspūdingų epizodų, bet tai 
ne kiekvienu atveju reiškia didelį minties svorį ar 
emocinę pajautą. Pirmiausia – tai jau minėto ber
žo scena. Po tėvo mirties Dimitrijus į sceną atneša 
didžiulį medį, vienoje rankoje laikydamas pistole
tą, dar ir iššauna. Nušauna rusišką sielą. Nežinau, 
kiek tai apgalvotas, kiek pasąmoninis sprendimas, 
bet po beržo scenos atsiranda degtinė, geriama iš 
mažų buteliukų, ir rusiškos dainos, skambančios 
prancūziškai. Rusiškos sielos vaizdinys paliekamas 
„tarp kitko“ ir brolių sielos tampa prancūziškais 
dariniais su rytietišku prieskoniu. Tai atskleidžia ir 
kita scena, kurioje broliai kalbasi klube/restorane 
prie prancūziškų staliukų – nepalikta jokios erdvės 
vaizduotei, akivaizdžiai spektaklio veiksmas perke
liamas į šių dienų Prancūziją, o scenos gale, kai
riajame kampe, šventikas tapo ikoną spoksodamas 
į du brolius, besišnekučiuojančius apie gyvenimo 
harmoniją po tėvo mirties. Ikona įkvėpta pašne
kesio restorane. Tragikomiška situacija ir brutali 
šiuolaikinė Dievo suvokimo inscenizacija. Tačiau 
problema yra ta, kad kultūriniai kontekstai taip 
perpinti, jog juos analizuoti tampa įdomiau nei 

klausytis Dostojevskio žmogaus sielos balso, gal
būt jiems dvasia visiškai praradusi svarbą. Ačiū, 
kad Rachide’as ir Lora apie tai dar drąsiai kalba, 
nesislėpdami už perdėtu eruditiškumu kvepiančio 
kontekstualumo. Sprendimas, bandantis sugrąžinti 
į Rusiją ir leidęs vėl pajausti kūrinį, tai televizijos 
videomedžiaga, kurioje Vladimiras Putinas žaidžia 
ledo ritulį. Šį vaizdą matome jau Sibire, kur yra 
įkalintas Dimitrijus, tai tartum prabrėžia sistemos 
žiaurumą, kai vienas šaltyje kali, o kitas jame patiria 
malonumą neatkreipdamas dėmesio į kenčiantįjį, 
bet ir čia režisierius įveda advokatą, kuris pašiepia 
Prancūzijos sistemą ir prancūzų gebėjimą tuščia
žodžiauti taip nukirsdamas vaizdinio tęstinumą. 
Tad spektaklis vaikšto plona linija tarp komedijos 
ir tragedijos, tarp Rusijos ir Prancūzijos lyg artė
damas prie Dostojevskio lygmens ir gylio, tačiau 
šis žaidimas yra išbalansuotas. Paskutinėje scenoje 
bandoma gilinti rusiškumo vaizdinį, kai laidotuvė
se atnešamas vaiko karstas, Alioša atvelka didžiulį 
akmens luitą, o iš scenos galo – mažosios Rusijos, 
kurią sudaro stalas, kėdės, beržas, Lenino biustas ir 
jo postamente įrengtas stačiatikiškas altorius – at
eina tipinius rusiškus veidus (mordas) atspindinčias 
kaukes užsidėję personažai, kurie trumpam sugrą
žina į vieno mažo žmogaus tragediją. 

Broliai Karamazovai atveria nerimą keliančią 
situaciją, kurią pastebėjau per literatūros paskai
tas universitete. Rytų Europos literatūra, teatras 
analizuoja žmogų, jo būvį, sielą, vis dėlto jis yra 
introvertiškas, bet dėl to turintis gilesnių dvasios 
klodų, o prancūziškas minėtų menų variantas yra 
nukreiptas į dviejų individų sąveikos tyrimą. Ne
rimą kelia tai, jog nepavyksta suderinti šių dviejų 
skirtingų požiūrių, nes dėmesys, bandant juos su
derinti, per daug sutelkiamas arba į formą, arba į 
emocinę abstrakciją, todėl noriu išreikšti viltį, jog 
vieną dieną šie du keliai susijungs į vieną ir bus 
galima išvysti empatišką šiuolaikinį kūrinį, kuris 
atkreips dėmesį ne tik į sociumą, bet ir į žmogų, 
ir atvirkščiai. 
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Ričardas Šileika

Pertraukos dienoraščiai

Aukštaitija
Kimšte prikimšta gandrų ir gandrių.

Magistralė
Reformatų bažnyčios sienos atbraila link stogo 
kopiančios rudosios skruzdės. Per visą vasarą.

Ukmergėje
Alkoholio krautuvėlėje išvystu Algį (jis pirkėjas) ir 
Liną (ji pardavėja).

Kad upė tekėtų toliau
Podraug su Nojumi įsviedžiame kelis akmenyčius.

Tyliai tebesvaigstu
Laižydamas laižydamas laižydamasis.

Tik tereikia
Juodakailė katė viso labo trumpam sustingęs 
objektas. Ketvirtadienio žolėje. Tereikia pridurti, 
kad negyva – ir išsyk kinta visi dėmenys. Ir nuo
taika nusidažo kitomis spalvomis.

Tavo
Šešėlis mano.

Sankryža
Vėjų pustomas guliu. Apvažiuojamas.

Ištisa savaitė
Tavo pasakojamos istorijos.

Gegužės 9-osios nežinia kas
Dugno tirštutėliausias žalias. Vyzdžiai vos vos 
įžvelgia rausvumą.

Kas mena, tas mena. Šauniai ir smagiai gyva
vusią internetinę svetainę rašančiajai moksleivijai 
Pertrauka.lt. Šios svetainės kuratorės poetės Rūtos 
Brokert 2007aisiais ar 2008aisiais buvau pakvies
tas savaitę skaityti ir komentuoti publikuojamus 
jaunųjų tekstus. Pertraukoje.lt buvo sumanytas vie
šas personaliai rašomas pertraukininkų dienoraštis. 
Dvi įrašytinos skiltys – pavadinimas ir tekstas. Ir, 
akivaizdu, užkibau ant šio kabliuko. Ėmiau įžo
dinti ir žymėti dienų įvykius ar dienų tuštumas. Tą 
Pertraukos.lt dienoraštį rašiau (žinoma, ne kasdien) 
nuo 2008 iki 2015 metų. 

Valgykloje
Pirmadienį visi šventieji valgo žirnių sriubą.

Skalbinių segtukas
Dirba ir po darbo.

Toks ryšys
Susitikti su mirusiojo gyvaisiais.

Dvidešimt eurų
Paleidau vėjais.

Vėjo linksniai
Tavo plaukų daugiskaitoje.

Rytoj
Gintaro Zinkevičiaus gimtadienis. Tačiau Bajorų 
degtinaitę atkemša jau šiandien.

Visada žinau
Kad ketinimai suvesti galus iki galo ir sudėlioti 
taškus ant visų savo susigalvotų i yra suvisam 
bergždutėliai.
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Nebūtinas
Lėtapėdis, bet pastebimas. Tuščiaviduris, bet kva
pnus. Klaidingas, tačiau ne(be)ištaisomas.

Botagas
Įnagis gyvuliams varyti, rimbas (virvelė; virvelė su 
kotu).

Blykst blykst vakarop gruodžio saulė
Maktelėsiu burnelę. Teateinie.

Paieškos
Veidrodyje, sapnuose, fotografijose, senų drabužių 
kišenėse, apatiniame stalčiuje, už lovos.

Saldėsis
Būti sau. Viešpaties uždarytam maloningos be
prasmybės ankštyje.

Pirmadienis
Vos įžengus prieangin – patikėk patikėk – jau 
galėjau apalpt.

Rosita
Sužvarbusių delnų pleištas tarpušlauny.

Šventoji Elena Kretingoje
Laižo bažnyčioje žemaičių medų.

Užuolankos
Gražus tavo skėtis. Derūs tavo bateliai. Blizgantys 
tavo breketai.

Diena su pridėtiniu cukrumi.
Ašaroju.
Proginė
Tokia meilės rūšis.

Tariamoji
Įtariamoji.

Mano didžiausia silpnybė
Vis nesugebu ilgąlaik eiti ta pačia kryptimi.

Sapnuoju prisiminimus
Ir vėl suvirpa visos kūno skaidulos.

Kapt kapt kapt
Lašelyčiai nuo Vinco Kudirkos bronzinių ūsų.

Įklimpau kelioms amžinybėms
Skaitydamas tavo dienoraštį.

Konfliktas
Gerklojanti Lietuva permuša mano klausomus 
tuvius.

Tokia erotika
Purvinutėliausios panagės.

Nouvelle Vague
Įkvepiu ir įkvepiu pro orlaidę vidun įsliuogiantį 
tabakdūmį.

Noriu būti paliktas
Pats sau.

Pilies gatvėje
Geltoną skaičiuojantis Gintautas Trimakas.

Atestatų teikimo diena
Ešolcijos, rugiagėlės, bajorės, baltosios rožės, 
ramunės, lelijos, geltonosios rožės, frezijos, herbe
ros, raudonosios rožės, saulėgrąžos, kalijos.

Prabusdamas, vartydamasis nuo šono ant šono
Išgirsdavau nakties paukštės sklidiną balsą.

Po dykinėjimo dešimtadienio
Vėl stengiuosi įtaikyti ton pačion vagon.

Status quo
Nebegirdžiu. Šalia tirpstančio. Nes regiu. Šalia 
pražystantį.

Antradienio popietę senamiesčio kiemelyje
Lyg niekur nieko tupinti ant kelmo.
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Mano neišsiunčiamas atvirlaiškis
Veidrodis 13x18.

Peržiūra
Nieko ničnieko paguodžiančio. Jokių slaptų do
kumentų. Jokių staigmenų ar intrigų. 
Vienintelis visur lydintis atspindys.

Kad praeitų kaltė
Reikia neritmingai kvėpuoti, negerti jokio alkoho
lio, atsukti čiaupą, sukišti plaštakas į smėlį. Ir 
laukti, kolei išsiliepsnos.

Gaišatis
Mano – tau. Tavo – man.

Talentas!
Ar miegodamas įveri siūlą adaton.

Įspėjimas
Baigiasi teksto galiojimo laikas!

Jau kelintas rytas
Stypčioju Pakilimo tako šalikelėje.

Beskonis, bekvapis, bespalvis
Pamėginsiu dar kartą.

Neištvėriau
Susapnavau.

Garbės ratas
Kramsnoju prastai keptas bandeliukes. Tešla apve
lia dantis ir gomurį.

Visiškas pasitikėjimas
Vos pradėjus dirbti nepažįstamosios rankoms.

Nestabilu
Vis neišvystu geidžiamo veido.

Negaliu praeiti pro šalį
Tokios dailios atraižos, tokios dailios.

Pasiekimai
Jau peršoku per balą. Ir suspėju su šešėliu. Ir išge
riu ligi dugno. Ir atpažįstu tave savo veidrodyje.
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Prabundu tarp vyrų. Į mane švelniai, su vidine 
šiluma akyse žvelgia Jeseninas, mąsliai stebi į sie
ną atremtas Dostojevskis ir ryžtingu veidu nužiū
ri Majakovskis. Tiesa, priešais mane pūpso ne tik 
žinomų vyrų portretai ant viršelių, bet ir moterų. 
Achmatova, Cvetajeva ir mūsų numylėta Salomėja 
Nėris.

Nesuprasdama, kas taip chaotiškai išmėtė kny
gas, tingiai pasirąžau lovoje, žinoma, jei taip būtų 
galima ją pavadinti. Po praėjusios naktelės, praleis
tos miegant ant senos sofos, supratau, jog verčiau 
miegosiu ant grindų. Atsistoju ir atitraukiu nublu
kusias oranžines užuolaidas, į mane plūsteli rytinės 
saulės spinduliai. Gaivus, šiltas vėjas, pučiantis pro 
atidarytą langą, švelniai paglosto man veidą. Įkve
piu pavasariškos gaivos ir mane apima malonus 
laisvės ir atgimimo jausmas. Kurį laiką dar grožiuo
si ant palangės augančiomis petunijomis ir miesto 
šurmuliu. Paskui basomis nutipenu per šaltas grin
dų lentas, nuo kurių jau nusitrynę dažai, ir atsisėdu 
ant rudos sofos. Užsikeliu kojas ant jos ir nužvelgiu 
juodai lakuotus kojų nagus. Staiga man į šlaunį 
skaudžiai įsispraudžia spyruoklė ir aš pašoku. Po 
galais, šios sofos vieta sąvartyne! Patrinu skaudančią 
vietą ir nusprendžiu paieškoti tetos Natalijos.

Atsiduriu ilgame koridoriuje. Pro akis slenka 
smulkūs geltonų gėlių motyvai ant sienų. Ant lubų 
nuo skersvėjo tabaluoja senas šviestuvas.

– Teta Natalija, kur jūs?! – sušunku, tačiau 
mano balsas tuščiai nuaidi per keturių kambarių 
butą atsimušdamas į autentiškas sienas.

Pasirodo, aš bute viena. Pamažu nueinu į vir
tuvę girdėdama iš ten sklindantį laikrodžio tiksė

Karina Tylingo

Sostinės širdis

jimą, pažvelgiu į vintažinio stiliaus rodykles. Jau 
beveik dešimta ryto. Ką gi, šiandien gerai išsimie
gojau. Rąžydamasi ir žiovaudama atsuku virtuvės 
kriauk lės čiaupą ir šaltu vandeniu nusiprausiu vei
dą. Jaučiuosi mieguista ir pavargusi, akimirką man 
net užtemsta akyse ir aš staigiai griebiuosi už stalo 
kampo. Girdžiu, kaip į grindis trinkteli vaza ir pa
žyra šukės. Aš mirksėdama ir iškvėpdama prisėdu 
ant šalia stovinčios taburetės. Ne iškart suprantu, 
kas nutiko. Buvau tarsi apimta keisto lengvumo ir 
kritimo jausmo. Tiesa, tai jau nebe pirmas kartas, 
stengiuosi į tai kreipti kuo mažiau dėmesio, bet ne
rimas vis dėlto manyje kirba.

Nukreipiu žvilgsnį ir mintis sudužusios vazos 
link. Na, tai tikrai teks kompensuoti, kol teta ne
grįžo namo. Jei atmintis manęs neapgauna, šią vazą 
padovanojo vienas jos gerbėjas italas. Pamenu, kaip 
ji beveik visai giminei gyrėsi, kad pagaliau susira
do tinkamą diedą ir šventė pagaliau aplankė ir jos 
namus. Deja, ir šventė, ir italas pasirodė esą laikini 
džiaugsmai Natalijos gyvenime. Charizmatiškas, 
išvaizdus ir galantiškas vyras buvo vedęs, o itališka 
porcelianinė vaza net iš arti neprilygo porcelianui, 
bet moteriai ji turėjo kažkokios simbolinės reikš
mės. Taigi, iš dalies tai dar labiau blogino situaci
ją ir aš supratau turinti rasti kažką ypatingo, nors 
mano moksleivės kišenėse toli gražu negulėjo de
šimtys kupiūrų.

Surinkau šukes, palikau kaisti virdulį ir nutipe
nau į savo kambarį rengtis. Praskleidžiau seną, dar 
neiškrautą lagaminą. Jame vyravo tamsių atspalvių 
gama, kuri ne itin tiko karštoms vasaros dienoms 
sostinėje, ypač pačiame centre. Praėjo tik kelios 

Konkurso Vilniaus viltis laureatė
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dienos, o aš jau pasiilgau Trakų ežerų skleidžiamos 
vėsos ir gaivos. Kartais susimąstau. Man prieš akis 
iškyla didingas, sniegu ir ledu apklotas arba vasa
riškai švelnus kraštovaizdis ties salos pilimi. Turbūt 
mus visada trauks ten, iš kur esame kilę. Betgi į 
Vilnių atvykau ne tam, kad kelčiau sau nostalgiją, 
tad turiu savo mintis nukreipti kita linkme.

Tad galiausiai lagamino apačioje susirandu bal
tą medvilninę suknelę, puoštą nedideliu aguonų 
raštu. Tiesaus kirpimo suknelė puikiai dera prie 
mano ilgų pelenų spalva nudažytų plaukų. Kelis
kart dar apsisuku prieš veidrodį, kosmetinėje su
sirandu pigų, baigiantį išdžiūti blakstienų tušą ir 
rožinius skaistalus. Kuriam laikui atidedu kosmeti
ką šalin, nes išgirstu, kaip užvirė arbatinukas. Už
siplikiusi ir išgėrusi arbatos, minimaliai paryškinu 
savo veido bruožus ir nušuoliuoju koridoriumi jau 
pasiruošusi pažinti Senamiesčio labirintus ir esybę.

***

Slankioju po mažai man pažįstamas gatves ir 
užkampius. Nesuprantu, ką jaučiu. Mane slegia 
senojo miesto aplinka, šurmulys, skleidžiama pra
banga, kuri dvelkia neapčiuopiama istorija. Tačiau 
taip pat mane žavi akmenimis grįsti keliai, spalvoti, 
išsiskiriantys pastatai, kurie, atrodytų, turi dvasią. 
Einu negreitai, bet mano akys bėgioja nuo vieno 
objekto iki kito ir aš nespėju visko atidžiai apžiū
rėti. Kažkur skubu, bet pati nežinau kur. Nesuge
bu pajusti šios akimirkos trapumo ir mano galvoje 
tvyro chaosas.

Pakeliui pastebiu įmantriai papuoštą gėlių par
duotuvę. Mano akis iškart patraukia ant prekys
talio stovinti žalvario atspalvio vaza su vieversiu 
šalia rankenos, ant jos taip pat išraižytas sidabrinis 
medis. Vos įėjus į parduotuvę, mane pasitinka be
sišypsanti pardavėja, sumoku už neįprastą vazą ir 
keletą raudonų gvazdikų, juos įteiksiu tetai Nata
lijai grįžus.

Man pasidaro tvanku, todėl nusprendžiu ati
trūkti nuo Senamiesčio centro ir nueinu Bernar

dinų parko link. Pakeliui mane kankina įvairios 
mintys, jaučiuosi šiame mieste svetima ir nepri
tampanti. O juk planavau sieti ateitį su šiuo mies
tu, įžvelgiau jame vis daugiau perspektyvų. Tik da
bar kaip vargana mokinukė tipenu parko takeliu. 
Šalimais ant suoliuko sėdi maždaug mano amžiaus 
merginos, matau tyrinėjančius žvilgsnius ir pašai
pias šypsenas. Susigėstu. Mane išmuša raudonis, 
lyg būčiau padariusi kažką negero. Suprantu, kad 
toli gražu neprilygstu sostinės gražuolėms, tad nu
leidžiu akis ir paspartinu žingsnį. Dar tvirčiau su
spaudžiu gėlių puokštę ir apkabinu vazą. Netrukus 
gaunu smūgį į šoną. Parklumpu. Pro mane keikda
masis pralekia vyras. Girdžiu tik frazės nuotrupas: 
„...kvaiša mergiote, kur lendi?..“ Vos pabandau at
sistoti ir pasitaisyti nuo peties nukritusią rankinę, 
man prieš akis šmėsteli medinė lazda su geležinio 
vilko galva vietoj rankenos.

– Siūlyčiau būti atsargesnei ir budresnei, – gir
džiu kažką tariant.

Priešais mane stovi garbaus amžiaus vyriškis, 
jis lazda sugraibo mano rankinės dirželį ir paduoda 
ją man. Sekundę stoviu sutrikusi. Rankinę tikrai 
bandyta atidaryti. Betgi dabar negaliu išlementi 
net padėkos žodžio. Mane baugina atšiauri vyro 
išvaizda, bet kartu ir kelia pagarbą.

– Emmm... labai jums ačiū. Tikrai... – vargiai 
išlemenu.

– Prašom, mieloji, – vyras pamerkia balta migla 
užsitraukusią akį ir pasiremia savo lazda. – Intuicija 
man kužda, jog būsi ne vietinė. Ar neapgauna ji 
senio?

– Taip, apsistojau čia pas tetą. Laikinai. Kitą
met baigiu mokyklą ir planuoju pradėti studijuoti 
Vilniuje. Bent jau planavau...

Senis man nusišypso, apsidairo aplinkui ir žvel
gia į toli taip, lyg kažko ieškotų. Po to taria:

– Nereikia savo norų naikinti dėl kitų užgaidų. 
Jei net jos atrodo stipresnės.

– Aš tikėjausi kitko. Na, kad žmonės bus sve
tingesni, tolerantiškesni. Na, žinot, kaip kalba
ma, – jaučiuosi kiek nesmagiai ir visiškai nesupran
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tu, kodėl visa tai pasakoju nepažįstamam žmogui. 
Nepaisant visko, pasitikiu juo.

– Tolerancija gyvuoja ne tada, kai apie ją kalba
ma, o kai ji pritaikoma gyvenime, – taria žilaplau
kis vyras ir pasuka rankose lazdą. Sublizga vilko 
snukis, o aš atkreipiu dėmesį į keistas tatuiruotes 
ant jo pirštų. – Dabar žmonės išgyvena nelengvą 
periodą. Gal todėl miestas tau atrodo svetimas, bet 

jį kuri ir tu pati, ieškok sostinės širdies. Be viso to, 
nebijok kartais atrodyti kvailai. Kvailumas geriau 
už naivumą. Kvailys galbūt pasimokys iš savo klai
dų, o naivuolis ir toliau tikėsis, kad tas pats grėblys 
trenks lengviau.

Po kojomis susvyruoja žemė. Man pradeda 
svaigti galva, jaučiuosi kaip sapne. Ne, tik ne da
bar. Turiu pasistengti grįžti namo, kol priepuolis 
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nepaūmėjo. Akies krašteliu pastebiu, jog ta vieta, 
kur stovėjo nepažįstamasis tuščia. Gal man pasi
vaideno? Tai eilinė mano ligos išdaiga? Tokiomis 
akimirkomis suprantu, kad kada nors ateis laikas, 
kai pati sau pavydėsiu būtojo minties tiesumo ir 
aiškumo.

***

Po dviejų valandų jaučiuosi geriau. Tiesa, vis 
dar kiek skauda pakaušį, vaikščiodama svirduliuo
ju. Virtuvėje indais barškina teta. Šiandien grįžo 
kaip niekad išsipuošusi ir laiminga.

– Pietausi? – pasigirsta jos balsas iš virtuvės. – Iš 
restorano parnešiau tikrų gardėsių. Be to, dėkui už 
gvazdikus ir vazą. Nereikėjo taip stengtis. – Ji atei
na į mano kambarį ir gailesčio kupinomis akimis 
įsistebeilija į mane. – Žinai, jei nebūtum pasakiusi, 
aš tos vazos net neprisiminčiau, kaip ir to nevy
kėlio, – sako grįždama į virtuvę, tačiau girdžiu jos 
balse melo gaideles.

Linkteliu sutikdama dėl pietų pasiūlymo. Ban
dau atsistoti nuo nepatogios sofos, bet mane lyg 
magnetas traukia atgal. Ne, visgi dar pagulėsiu. 
Galva it švininė, jaučiuosi mieguista ir pavargusi. 
Mintyse mirguliuoja nepažįstamo vyro parke at
vaizdas. Kažkodėl jo žodžiai paliko atspaudą mano 
galvoje, bet abejonių vis vien kyla...

– Teta Natalija, gal papasakosite, kokia jūsų 
džiaugsmo priežastis šiandien? – pasiteirauju atė
jusi į virtuvę, nors, tiesą pasakius, tai nelabai mane 
ir domina, nes žinau, kad šiuo atveju priežastis gali 
būti viena.

Tetos skruostai mažumėlę parausta, ji it tikra 
koketė nusijuokia.

– Na, nenoriu girtis, bet šiandien per buhalte
rių šventę sutikau Jį! Taip, mieloji, nežiūrėk į mane 
taip. Aš įsitikinusi, jog jis kitoks nei visi prieš tai 
buvę. Jis ypatingas!

Aš užverčiu akis ir nusišypsau. Senmergė teta, 
supratusi, jog manęs tuo neįtikins, nukreipia po
kalbį kita linkme: 

– Tai kaip tau Vilnius ir darbo paieškos? Gal 
jau spėjai susirasti darbelį vasarai?

– Kad viskas būtų taip paprasta. Į kelias vietas 
kreipiausi dar prieš atvykstant. Vienur mane išpei
kė dėl darbo patirties trūkumo, kitur pasakė, kad 
„perskambins“. Nenorėjau tau vakar nieko sakyti. 
Pamačiau visko užtektinai. Manęs čia niekas nelai
ko. Jaučiuosi kaip nepritampanti idealistė, – sun
kiai atsidūstu. – Nieko, turiu dar laiko apsispręsti 
iki kitų metų. Važiuosiu namo. Rytoj nuvyksiu į 
stotį ir nusipirksiu bilietą.

Kraudamasi į lėkštę cezario salotų ir vieno kąs
nio užkandžių, teta kiek nuliūsta. Žinau, kad jos 
liūdesys trumpalaikis. Ji greitai pripranta, bet grei
tai ir paleidžia. Iš tiesų aš jai nerūpiu tiek, kiek ji 
bando parodyti. Tad imdama lėkštę nuo stalo ir ne
norėdama girdėti nenuoširdžių paguodos žodžių, 
ruošiuosi tipenti į savo kambarį.

– Ne viskas taip greitai, – išgirstu ją sakant man 
pavymui.

Taip, tikrai ne viskas. O kartais išvis neįvyks
ta nieko. Įėjus į kambarį, mano žvilgsnis nuklysta 
prie knygų. Juo dažniau knygose aprašoma šviesi 
ateitis, tuo labiau aš pradedu abejoti jos egzistavi
mu realybėje.

***

Diena puiki. Vėsi. Dievinu tokį orą. Mano 
plaukus šukuoja vėjas, sėdėdama ant ežero tiltelio 
krašto, tabaluoju kojomis. Ežeras raibuliuoja, pra
plaukia būrelis ančių. Jaučiuosi pakylėta ir laisva 
kaip niekad. Atrodo, kad niekas neišmuš manęs iš 
pusiausvyros. Tačiau rankose laikau popierinį tetos 
laišką. Nenorom atplėšiu jį. Randu dailų atviruką 
su Vilniaus architektūros vaizdais, ant jo smulkiu 
raštu parašyta, kad lauks manęs sostinėje, mano 
keramikos darbais susidomėjo viena Natalijos pa
žįstama. Mane aplanko baimė, o kas, jei vėl nepa
siseks? Tačiau taip ir nesurasiu sostinės širdies, jei 
nesiryšiu šiai avantiūrai.



Proza

39

Tai dviejų jaunų žmonių istorija. Meilės ir kovos 
istorija, kurios baigties niekas negalėjo numatyti.

1918 metai. Puikus, spalvotas ruduo. Metų lai
kas, kai parke, krintant nesuskaičiuojamai daugybei 
gražių auksinių lapų, galima pamatyti sėdinčią, apsi
kabinusią, jau nebe jauną, bet mylinčią kaip tolimo
je jaunystėje, senukų porą. Laikas, kai dar šilta, bet 
oras keičiasi taip staiga, saulė pasislepia už debesies ir 
jau po akimirkos merkia rudeninis lietus. Tokiu gra
žiu metu susipažino du jauni žmones. Jis – Tadeu
šas, dirbęs laiškanešiu, kai jam buvo aštuoniolika. 
Nebuvo išskirtinio grožio, bet turėjo vieną ypatingą 
savybę, jo veidą puošė daugybė smulkių strazdanų, 
kurios labai patiko jai. Ji – Uršulė, metais jaunesnė. 
Nepaisant jauno amžiaus, mergina buvo smalsi ir 
paslaptinga. Joje slypėjo tokia jėga, vidinė stiprybė, 
kokios pavydėti galėjo bet kuris suaugęs žmogus, tu
rintis nemažą patirties ir išgyvenimų bagažą.

Jie akimirksniu įsimylėjo vienas kitą. Visada 
rasdavo temų pokalbiams, juos domino viskas, kas 
dėjosi kito gyvenime. Daug juokdavosi, Tadeušas 
tvirtino, kad juokas – tiesiausias kelias į ilgą gy
venimą, todėl mokėjo pajuokauti ir pastebėti kas
dienybėje kažką, dėl ko veidas nušvisdavo šypsena. 
Dažnai žiūrėdavo į viršum jų plaukiančius baltus 
debesėlius, bandydami aprašyti, ką primena jų pa
vidalai. Mėgo ilgus pasivaikščiojimus, kurių metu 
dalindavosi savo ateities planais ir daug svajojo. 
Tadeušas pirmasis ryžosi prabilti apie meilę, o tiks
liau – parašyti. Šį meilės laišką jis rašė kone mėnesį, 
todėl kiekvieną žodį ir raidę, kiekvieną kablelį ir 
tašką išnešiojo savyje per dienas ir naktis, kol šie 
nugulė ant popieriaus kaip meilės išpažintis.

Liwia Romanowska

Niekada Tavęs nepaliksiu

Brangioji Ule,
nebegaliu ilgiau tylėti. Myliu Tave, iš visos širdies 

myliu. Esi saulės spindulys, kuris pasirodęs neša šilumą, 
kuris apglėbia, sušildo, kuris parodo kryptį, atveria ke-
lią naujiems jausmams, prisiminimams, kelionėms... 
Man taip šito trūko, taip šito troškau. Dabar suprantu, 
kad nėra man gyvenimo pilnatvės be Tavęs, ir žinau, 
kad, jei nuspręsi mane palikti, pavirsiu į pabaisą, ne-
gebančią jausti, žingsniuosiu per Pasaulį nevaliodamas 
patirti laimės. Niekas man neatstos to, ką dabar turiu.

Tavo Tadekas

Laiškas buvo parašytas, bet jį įteikti Tadeušas 
dvejojo. Bijojo ir sieloje labai kankinosi, kad jo 
meilė bus be atsako, kad atneš skausmą ir kančias. 
Baiminosi, kad niekada jos nebepamatys. Netekti 
artimo jam reiškė išplėšti širdį, tą didesnę širdies 
dalį, kurioje gyveno tas žmogus. Nuplėšti jausmus, 
prisiminimus, patyrimus ir palikti žmogų vargšą, 
tuščią viduje, be jokių gyvybės ženklų.

Tačiau po savaitės Tadeušas ryžosi laišką įteikti. 
Ėjo sparčiu žingsniu, pakeliui keli pažįstami su juo 
pasisveikino, bet jis buvo taip susikaupęs, kad nei 
matė, nei girdėjo ką savo kely. Atėjęs ilgai rymojo 
prie durų, gniauždamas laišką stipriai, abiem ran
komis. Apačioje buvo nedidelis tarpelis, tarp durų 
ir grindų, įkišęs pro jį laišką, pasisuko eiti namo. 
Prabėgus gal pusei minutės, durys atsivėrė, Ulė iš
bėgo berdama žodžius:

– Myliu, myliu!!!
Pribėgusi stipriai apkabino Tadeušą. Jį perpildė 

jausmai. Jautė, kad jam išaugs sparnai ir iš laimės 
jis pakils skrydžiui. Apkabino ją dar stipriau ir 
džiaugsmo kupinu balsu ištarė:

Konkurso Vilniaus viltis laureatė
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– Niekada Tavęs nepaliksiu.
Kiekvieną dieną, 18ą valandą, jie susitikdavo 

savo vietelėje. Kai Uršulė ateidavo, Tadeušas jau 
būdavo vietoje ir nekantriai laukdavo savo myli
mosios, bet vieną dieną Tadekas vėlavo... Ulė labai 
įsižeidė ir supyko, galvojo tik, kaip, jam pagaliau 
atėjus, neištars nė žodžio. Bet Tadeko nebuvo 
pusvalandį, valandą, dvi... Jau temo, Ulė sušalo ir 
nusprendė grįžti namo. Jos veidas buvo iškreiptas 
pykčio. Antakiai suraukti, lūpos suspaustos, o aky
se blykčiojo pyktis, galėjęs sutrinti į miltus bet ką, 
pasitaikiusį kelyje.

Ryte pabudusi galvojo tik apie tai, kas įvyko 
vakar. Buvo labai prislėgta ir siuto ant savęs. Ne
pagalvojo, kad Tadeušui galėjo kas nors atsitikti, 
dėl ko jis negalėjo jos perspėti. Jautėsi tikra egois
te. Šmėstelėjo ir tokia mintis, kad jis galėjo visam 
laikui išvažiuoti, bet iškart suprato, kad negalėjo 
niekam nieko nepasakęs išnykti. Į dienos pabaigą, 
kai jau mintys apie tai, kas galėjo nutikti, pradė
jo ją „graužti iš vidaus“, nusprendė, nepaisydama 
savo mergaitiško išdidumo, nueiti ir paklausti 
tiesiai, kas atsitiko ir kodėl su ja taip pasielgė. Ėjo 
pro šventoves, bažnyčias, namus. Buvo panirusi į 
savas mintis, nebuvo jos akyse tų kibirkštėlių, nu
šviečiančių, kaip sakydavo Tadekas, dieną. Be to, 
diena buvo tamsi ir debesuota, dangus kuždėjo, 
kad tuoj tuoj prapliups lietus, bet visą dieną ne
iškrito nė lašo. Ulė ėjo nujausdama kažką negero, 
kas galėjo ją amžiams pakeisti. Tado namai buvo 
priešais ją. Priėjo ir pasibeldė. Išgirdo artėjančius 
žingsnius ir apsidžiaugė. Atidarė Tadeušo motina. 
Neaukšta moteris dėl kažkokios priežasties atrodė 
nuliūdusi. Ulė nieko nepasakiusi įbėgo, tikėdama
si, kad Tadas kaip visada sėdi prie rašomojo stalo 
ir skaito knygą apie keliones. Įpuolė į kambarį, o 
tai, ką pamatė, atėmė jai žadą, ji sustingo neįsteng
dama pajudėti. Jos širdis daužėsi kaip pašėlusi, o 
veidas išbalo kaip sniegas. Jautėsi kaip sudaužytas 
stiklas, pažiręs tūkstančiu mažų šukių. Jos skruos
tais pradėjo riedėti ašaros. „Jis negyvas“, – šmėste
lėjo mintis. Matė tik Tadą, gulintį lovoje be jokių 

gyvybės ženklų. Griuvo šalia ir paėmė už rankos, o 
ši buvo šilta... Jai akmuo nuo širdies nusirito, aki
mirką nusišypsojo pro vis dar riedančias ašaras ir 
įsitikino, kad jis kvėpuoja. Po minutės atėjo mo
tina ir paaiškino, kas atsitiko Tadui. Pasakojo, kad 
visame pasaulyje dabar siautėja nauja, iki šiol neži
noma liga – ispaniškasis gripas. Žmones palaužia 
didžiulis karščiavimas ir po kelių savaičių kankynės 
jie miršta. Kiekviename žingsnyje galima sutikti 
žmonių ašarų pritvinkusiomis akimis po artimų
jų netekties. Tai buvo baisus laikas, kai pasaulis 
prarado bet kokią viltį sulaukti laimingos ateities. 
Kiekvieną akimirką motina vis labiau prarasdavo 
viltį, kad jos sūnus išgis. Per šią dieną Tadekas tapo 
nebepanašus į save ir Ulė suprato, kad tik stebuklas 
gali jį išgelbėti.

Praleido prie jo lovos visą naktį. Kalbėjo, ban
dė juokauti, kad nors akimirkai pamirštų apie ligą. 
Tikriausiai Tadeušas per sapnus kažką girdėjo, nes 
kartais jo strazdanotame veide pasirodydavo šypse
na. Kai išaušo rytas, Tadeko motina paprašė Ulės 
nubėgti į vaistinę. Mergina ėjo nuleidusi akis, lijo, 
o skėčio ji neturėjo. Grįžtant jau švietė saulė ir Ulė 
pastebėjo, kad eina pro bažnyčią. Pakėlusi akis, 
pamatė Dievo Motinos atvaizdą. Kažkas jos vidu
je nubudo, ji puolė ant kelių ir pradėjo melstis. 
Kiek viena sukalbėta malda tvirtino jos tikėjimą, 
kad Tadas pasveiks. Nuo tada Ulė kasdien ateidavo 
prie paveikslo su širdimi, kupina laimės ir meilės, 
ir uoliai meldėsi.

Vieną dieną, vėl bėgdama prie Auštos vartų 
Marijos kojų, kad sukalbėtų poterius, išgirdo ta
riant savo vardą, bet atsigręžusi gatvėje nieko ne
pastebėjo. Taigi nubėgo toliau galvodama apie 
girdėtą balsą. Norėdama įsitikinti, kad jos tikrai 
niekas nešaukia, apsižvalgė ir jos žvilgsnis nuklydo 
ant namų, o tiksliau – ant namo stogo, kuriame 
gyveno Tadekas. Pamatė kažką mažo, balto, kas 
rytinės, bundančios saulės fone atrodė lyg skleistų 
šviesą. Tai buvo balandis. Baltas, gražus, švarus ba
landis. Nežinia, ką jis turėjo reikšti, bet Ulė jautė 
iš jo sklindančią šilumą, dar labiau sustiprinusią 
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jos tikėjimą. Grįžtant jos veidą puošė šypsena, o 
akys švytėjo. Jos sieloje sklandė lengvumas, kokio 
nebuvo jutusi nuo tos dienos, kai sužinojo apie 
ligą. Kai priėjo prie namo, balandžio ant stogo jau 
nebuvo. Pabeldė į duris. Girdėjo artėjančius žings
nius. Atidarė apsiverkusi Tadeušo motina. Atmin
tyje iškilo diena, kai pirmą kartą pamatė Tadeką, 
gulintį pataluose. Ėjo į kambarį. Kaip jai laiške ir 
rašė mylimasis, jis pamažu virto pabaisa, kuri nie
ko nejaučia, kurios sieloje žioji skylė, baisi, juoda 
skylė. Stovėjo ir ilgai nesiryžo praverti durų, kad 
pamatytų tai, ko bijojo labiausiai. Mirtį. Staiga iš
girdo balsą. Labai tyliai ištartą jos vardą. Apsipylė 
ašaromis, nes balsas buvo Tadeko. Kitą akimirką 
balsas nuskambėjo garsiau:

– Ule, mylima Ule.

Uršulė pajudino durų rankeną. Apakinta sau
lės, akimirką ji nieko nematė. Pamažu akys apsipra
to su šviesa ir joje išvydo kažkokį šešėlį. Tai buvo 
Tadeušas. Jis buvo įraudęs, akyse tvenkėsi ašaros, 
o veide švietė šypsena, kurios Ulei taip trūko. Pri
bėgo ir stipriai apkabino Tadeką. Buvo laiminga, 
o kartu nesitikėjo to. Galvojo apie blogiausia, bet 
atsitiko geriausia. Tadekas gyvas. Staiga jis suėmė 
jos pečius, pažvelgė į akis ir pasakė:

– Juk žadėjau, kad niekada Tavęs nepaliksiu.
Ulė nusišypsojo ir papasakojo Tadekui apie 

tai, kaip meldėsi Aušros vartų Dievo Motinai, apie 
meilę ir viltį, kurie ją lydėjo visą tą laiką. Nuo tos 
akimirkos ši jauna pora, o ateityje pora apsikabinu
sių, prisėdusių parke ant suoliuko senukų keliavo 
per gyvenimą žengdami koja kojon su Tikėjimu, 
Viltimi ir Meile.

Martyno Černiausko nuotrauka
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Įvairiais muzikos stiliais drąsiai eksperimentuo
janti atlikėja iš Vilniaus Karolina Mint, apiben
drinusi savo muzikinius ieškojimus ir atradimus, 
rugsėjį išleido debiutinį albumą Praminti. Dvylika 
autorinės kūrybos kompozicijų aranžavo Berklio 
(JAV) muzikos koledžo studentai Domas Žeroms
kas ir Jonas Gliaudelis, o rinkinys finansuotas geros 
valios žmonių aukomis. 

Karolina Mint (tikrasis vardas Karolina Kie
raitė) jau spėjo palikti keletą savo kūrybos pėdsa
kų Lietuvos muzikos erdvėje. Jos sukurtos dainos 
girdimos įvairiose muzikos platformose, o pernai 
jaunos muzikantės atliktas kūrinys Kitokia meilė 
pateko į Deboros Gvazdikaitės trumpametražio 
vaidybinio filmo Gimęs antrą kartą garso takelį.

Rudenį Karolinos gyvenime prasidėjo naujas 
etapas ‒ kompozicijos studijos Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje.

Kodėl pasirinkai būtent muziką? Ką ji tau reiškia?

Šią kūrybinę kalbą man patikėjo mano Kūrėjas – ji 
iš manęs veržiasi. Norėčiau mokėti piešti, bet šioje 
srityje varžyčiausi nebent su vištos koja. 

Muzika – tai, ko nebuvo prieš tai, atsiradimo 
stebuklas – kaip ir bet kokia kūryba, nauja mintis. 
Tik ši mintis turi girdimą išraišką. Man tai – ko
munikacijos forma, kalba, veikianti mus įvairiais 
paslaptingais būdais, apie kuriuos dar tiek nedaug 
žinome. Tik žinome, kad veikia. 

Karolina, kūrybos pasaulyje keliavai su skirtingais 
scenos vardais, dainavai su įvairiais atlikėjais. Ką 
reiškia pastaraisiais metais įsitvirtinęs tavo pseudo-
nimas?

Karolina Mint pristato 
pirmąjį albumą Praminti

Kiekvienas gali interpretuoti savaip ir nesinorėtų 
to atimti. Du žodžiai – mėta (angl. mint) ir min-
tis – tebūna užuominos, bet už jų slepiasi dar ne 
viena prasmė.

Kaip išrinkai savo albumui pavadinimą?

Man patiko žodžio praminti dviprasmiškumas. 
Praminti galime naujus dalykus, kurie dar neturi 
vardo (t. y. pavadinti), taip pat galime praminti 
naujus, dar neišvaikščiotus kelius. Pavadinime sly
pi ir žodis mintis, o man dainose išsakomos mintys 
taip pat yra labai svarbios.

Kūrėjo, muzikanto gyvenime yra daug įvairių aki-
mirkų – įkvėpimo paieškos, tada rašymo, kompo-
navimo etapas, galiausiai atlikimas. Kaip išgyveni 
kiek vieną jų? Kuris etapas tau svarbiausias, teikiantis 
daugiausia džiaugsmo?

Įkvėpimas dažniausiai ateina tiesiog kvėpuojant, 
t. y. ką nors darant. Jei muzikuočiau tik staiga išga
ningajai ilgai lauktai melodijai suskambėjus galvoje, 
mažai ką parašyčiau. Bet tikrai būna ypatingų mo
mentų, kai intymaus klausymo, artumo akimirką 
atėjusi mintis, melodija, mane pačią nustebina taip 
giliai, kad persmelkia visą vidų ir kažką jame daro. 
Tai suprantu iš to, kad tais momentais niekaip nega
liu sulaikyti ašarų, purtančio adrenalino ir kažkokio 
ypatingo prisilietimo. Tik jam praėjus, kūryba gali 
tęstis. Tie momentai būna išties ypatingi. Bet jų ne
sivaikau. Komponavimo etapas – tai žaidimas, bet 
jam reikia ir disciplinos. Komponuojant priimama 
daug kūrybinių sprendimų, kurie tam tikra prasme 
šiek tiek vargina, todėl kūrinio aranžavimą ar net jo 
pabaigimą nejučia vis atidėlioju... Atlikimas – vai
siaus valgymas dalijantis juo su kitais. Saldu, gera, 
prasminga. Kiekvienas etapas savaip ugdantis. Ta
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čiau pats pirmasis – dainos užuomazgos – tam tikra 
prasme yra mistiškiausias, trapiausias. 

Jeigu reikėtų vienu, daugiausia dviem žodžiais api-
būdinti savo atliekamą muziką, kaip jie skambėtų?

Mąstymui, ramybei.

Kokiam muzikos stiliui „Praminti“ atstovauja?

Albumas buvo aranžuojamas Berklio muzikos 
koledže studijuojančio džiazo pianisto Domo Že
romsko, tad išėjo džiazo ir indie folk melancholijos 
mišinys. Sunku apibrėžti kokį nors vieną žanrą. 
Pradėjusi nuo vienų formų, ilgainiui pamatau, kaip 
jos savaime yra koreguojamos to, kas tiesiog veržia
si iš vidaus. O tie vidiniai procesai – apmąstymai ir 
interpretacijos, apie tai, kaip veikia Dievas, žmonės 
ir kas vyksta pasaulyje – manyje susimaišo ir įgau
na savo išraišką, emociją, mintį.

Kokias temas sudėjai į šį rinkinį?

Temų iš tiesų nemažai. Įdomu, kad albumo pava
dinimą sugalvojau dar prieš išsirinkdama kūrinius 
ir tik baigusi įrašus pastebėjau, kad rinkinyje yra 
dvi dainos apie ėjimą. Šis darbas ‒ tai paraginimas 
eiti su kryptimi. Kryptį mes galime sužinoti skaity
dami Dievo žodį ir kalbėdamiesi su Juo, tačiau taip 
pat turime atsakomybę žengti žingsnius – neužsi
sėdėti vienoje vietoje.

Man ryšys su Dievu yra svarbiausias santykis, 
iš kurio išplaukia visi kiti santykiai ir požiūris į pa
saulį. Dievas yra ir Mylimasis, ir Viešpats, ir Tėvas, 
ir Draugas, tad su Juo galima kalbėtis apie viską. 
Šis darbas taip pat atspindi ir mano pokalbius su 
Dievu, maldoje kilusias refleksijas, širdies išliejimą 
Tam, kuris yra artimas, o kartu viską valdo. Ne 
viena daina radosi kaip padrąsinimas, kurio man 
pačiai tuo metu reikėjo.

Kokia muzika tave formavo?

Kai atsirado galimybė dalytis diskais ir internetas, 
pradėjau klausytis gerokai kitokios muzikos nei 
mano pažįstami: paauglystėje labai įtraukė egzoti
nių kraštų ir kultūrų folkloras – keltai, Indija, Tur
kija, Izraelis, Armėnija ir pan. Vėliau širdyje pra

žydo klasikos sodai, dar vėliau – metalo, ir viskas 
puikiai derėjo tarpusavyje, ir turėjo savo sezoną. 

Kaip paskatintum kurti tuos, kurie nori, bet nedrįsta 
pradėti?

Dainų rašymo, kaip ir bet kokį įgūdį, reikia lavinti 
ir aštrinti. Per naktį to neišmoksi, pirma sukurta 
daina nebus geriausia. Tačiau jei jauti, kad nori 
pradėti rašyti, neslėpk Jo duoto brangakmenio ir 
tiesiog ženk pasitikėjimo žingsnį. Pati esu baigusi 
muzikos mokyklą, tačiau ten sudėti pagrindai ne
daro manęs pranašesnės – šiais laikais kiekvienas 
norintis juos gali įgyti. 

Ko išmokai šio albumo kūrimo procese?

Šis laikas man davė tikrai daug pamokų. Man at
rodo, kad daug daugiau muzikantų galėtų imtis 
dainų įrašymo eidami žingsnis po žingsnio, ben
dradarbiaudami su kompozitoriais, prodiuseriais, 
aranžuotojais, garso režisieriais. Nes visko išmoks
tama tiesiog darant, minant savo gyvenime tuos 
naujus kelius. 

Karolina Mint. Jolantos Šereikienės nuotrauka
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Įdomu, kad albumą kūrėme karantino sąlygo
mis, tad idėjų aptarimas vykdavo žinutėmis. Tam 
prireikė labai gerai pažinti vieniems kitų komuni
kacijos, darbo stilių, kūrybines prieigas, suderinti 
vizijas. Pamačiau, kaip kartais tie patys žodžiai yra 
visiškai skirtingai suvokiami. Pavyzdžiui, vienam 
linksmai skamba visiškai kitaip nei man. Tačiau 
galiausiai esu be galo dėkinga už kartu dirbusius 
žmones, nes iš jų daug išmokau, jie padarė labai 
daug. Vienoje dainoje iš albumo cituoju Laiško 
efeziečiams eilutę: „O tam, kuris savo jėga, vei
kiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti dau
giau, negu mes prašome ar išmanome.“ (Ef 3, 20) 
Ši eilutė gali apibūdinti ir rinkinio įrašymo proce
są: mano lūkesčiai tikrai buvo pranokti. Lieka tik 
stebėtis ir pripažinti: aš tik pamažėle žingsniavau, o 
Dievas ėmė ir augino.

Šiais metais festivalyje „Sielos“ dalyvavai jau ketvirtą 
kartą. Ką šis festivalis tau reiškia?

Sielos – vienintelis renginys, kuriame susiburia ku
riantys, tikintys muzikantai, todėl labai svarbu, kad 
jis vyksta. Šiuo klausimu galėčiau pasakyti labai 
daug, nes man rūpi, kaip mūsų šalyje puoselėjamos 
kūrybinės dovanos. Ar pripažįstame jų svarbą? Ar 
matome jų įtaką kultūros raidai visame pasaulyje? Ar 
turime ir ar kuriame erdves toms dovanoms skleistis? 
Ar drąsiname tuos dar nešlifuotus deimantus, kad 
ištrauktų savo kūrinius iš stalčių ir visus palaimintų? 
Sielos – viena tokių vietų, kurioje atliepiama į visus 
šiuos poreikius. Džiaugiuosi, kad galiu prisijungti. 

Kokie prisiminimai labiausiai įstrigo iš praėjusių kartų?

Prisimenu, kai su bendražygiais Dariumi ir Domi
nyka važiavome į Šakiuose surengtas Sielas: auto
mobilyje, kuriame, galvojome, tilpsime visi, pasi
rodo, buvo likusi tik viena vieta, tad reikėjo greitai 
keisti planą ir skubėti gaudyti autobusą, kad spė
tume į soundcheką. Po maždaug pusantros valan
dos jau buvome pakeliui, bet kažkur pusiaukelėje 
sugedo autobusas... Turėjome iš jo išlipti ir laukti 
kito. Niekas nežinojo, kada jis atvažiuos, o reikėjo 
kažkaip praleisti laiką. Ko tik mes nedarėme, nes 
lauke tuo metu buvo gana šalta. Galiausiai, atva
žiavus kitam autobusui, šiaip taip nusigavome iki 
kelionės tikslo kaip tik tuo metu, kai turėjo prasi
dėti pirmasis pasirodymas. Mūsų laimei, turėjome 
greitą soundchecką ir viskas buvo gerai, bet ta kelio
nė buvo tikras nuotykis. Tuo metu buvau dėkinga 
už tokius puikius žmones, kurie visiškai neprarado 
nuotaikos, bet džiugiai žiūrėjo į šviesiąją situacijos 
pusę – juokas ir pozityvas visada gelbsti. 

Ko palinkėtum atvykstantiems į festivalį Palangoje?

Linkiu atkeliauti tiems, kurie dar nedrįsta viešinti 
savo kūrybos, ir įsikvėpti palaikant grojančius bei 
brandinant savyje pasiryžimo išlįsti iš stalčiaus sėklas.

Daugiau Karolinos minčių galima paskaityti jos „Fa-
cebook“ ir „Instagram“ paskyrose, o kūrybą atrasti 
platformose „Youtube“, „Spotify“, „Apple Music“ ir 
„Soundcloud“. Albumą „Praminti“ galima įsigyti 
pristatymo koncertuose ar susisiekus su pačia autore. 

Parengė Džiugas Kuliešius ir Augustas Kalinauskas

Karolina Mint su bendražygiais 
festivalyje Sielos 2019 Šakiuose
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