Pašvaistė
Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui

2022 I 1

Turinys

Pašvaistė Tauragės r., 2022, sausio 15, 00:25. Justo Montvydo nuotrauka

Austėja Mikuckytė-Mateikienė. Paauglių kuruotoje parodoje

O kur žmonės? – problemos, kurias dažnai tenka spręsti vienam

1

Poezija nėra gražios nesąmonės. Poeto Rimvydo Stankevičiaus pokalbis su studentais

7

Viktorija Nihil. Eilėraščiai

9

Alina Borzenkaitė. Eilėraščiai

12

Patricija Daugėlaitė. Esė

14

Daira Paškevičiūtė. Proza

20

Ieva Sokolovaitė. Degtukų fabrikas

22

Elena Nedzinskaitė. Esė

24

Akvilė Lapelytė. Eilėraščiai

28

Orestas Razumas. Eilėraštis

30

Jokūbas Naglinskas. Eilėraščiai

32

Ignas Zalieckas. Dienoraštis nr. 2

35

Poeto Dominyko Norkūno debiutinė knyga

37

Mindaugas Kirka: „Aš, nors ir ne Sabas, bet ūgio turiu“

38

Domantas Milius. Žvėris nubudo!

39

Gabija Pritkovaitė. Dabartis ateina

42

Dailė

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Paauglių kuruotoje parodoje
O kur žmonės? – problemos, kurias
dažnai tenka spręsti vienam
Nacionalinėje dailės galerijoje žiemą įgyven
dintas unikalus Baltijos šalyse edukacinis projek
tas – paauglių rengta paroda „O kur žmonės?“,
kurioje jaunuoliai sukūrė parodos idėją, atrinko
kūrinius ir bendravo su menininkais, kūrė paro
dos architektūrą ir dizainą, tyrė auditoriją ir vyk
dė reklamą.
Vienas dalyvių tikslų buvo sukurti tokią paro
dą, kuri būtų įdomi ir aktuali bendraamžiams,
būtų suprantama ir artima.
Su projektą kūrusiu jaunimu pasikalbėjo
me apie iššūkius ir patirtis, problemas, virtusias
tabu, ir drąsą jaustis gerai dėl savo unikalios kū
rinio interpretacijos.

Projekto „Kažkoks keistas menas“ dalyviai ir
parodos rengėjai: kuratoriai Ona Akelė, Roberta
Alksnytė, Tėja Kalpokaitė, Greta MarVaitė, Ma
rijonas Verbel, architektai Saulė Andrejevaitė,
Enrieta Cicėnaitė, Rovena Karvelytė, Emilija La
nevskaja, Eva Piragytė, Elžbieta Poliakova, di
zaineriai Aneta Beginskaitė, Kasia Bojarun, Li
jana Chmilkevičiūtė, Morta Mažeikaitė, Jus
tė Samuolytė, Gabija Stūrytė, rinkodara: Meda
Baltramonaitytė, Lukrecija Jurėnaitė, Greta Lei
gaitė, Urtė Minkevičiūtė, Kamilė Pavlovskaja,
Elzė Stanulionytė.
Kalbino menotyrininkė Austėja MikuckytėMateikienė.
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Dailė
Parodos kuratorius Marijonas Verbel:
interpretacijų yra tiek, kiek žmonių
Kodėl pasirinkai kuratorių komandą?
Norėjau sugriauti išankstinę nuostatą, jog kura
torių veikla yra lengva.
Kokias funkcijas atliko kuratorių komanda?
Išgrynino temą, sugalvojo parodos pavadinimą,
atrinko kūrinius, rašė anotacijas, rinko citatas iš
literatūros, bendravo su menininkais...
Kaip atsirinkote menininkus, jų kūrinius? Kurie
kūriniai artimiausi Tau? Kodėl šie?
Mums pateikė sąrašą puslapių bei archyvų (įskai
tant NDG), kuriuose galima ieškoti meninin
kų. Aišku, mums nebuvo privaloma rinktis tik iš
duotų šaltinių, galėjome siūlyti ir mums žinomus
menininkus.
Man artimiausi yra Gudrun Krebitz kūriniai. Gal
būt dėl to, jog, pamačius jos darbus dar 2018 me
tais Berlyne, man kilo noras užsiimti menine kū
ryba. Ji įkvėpė mane kurti.
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Kaip atrinkote tekstų citatas? Kokius autorius
rinkotės, kodėl juos?
Tekstų citatų naršėme, kai jau žinojome, kokios
bus potemės. Daugiausia ieškojome knygose ir
išgirstų dainų citatose, kurios paliko tam tikrą
įspūdį, asmeniškai rezonavo. Citatas atrinkau iš
Tu Tu Neurotic by the Hellp, A. Camus Svetimas,
A. Škėmos Baltos drobulės.
Kaip apibūdintum, kokios temos problemos apta
riamos šioje parodoje?
Parodoje aptariamos problemos, kurias dažnai
tenka spręsti vienam, kadangi apie tai kalbėti
viešai yra tam tikras tabu.
Kokie renginiai vyko parodos metu? Kam jie skir
ti? Kaip jie papildo parodą?
Šiuo metu vyksta interaktyvios ekskursijos po
parodą su projekto dalyviais. Jose lankytojai, da
rydami užsiėmimus, supažindinami su faktu, jog
interpretacijų yra tiek, kiek žmonių. Manau, tai
puikiai papildo parodą, nes mūsų tikslas yra toks,
jog kiekvienas lankytojas jaustųsi drąsiai su savo

Dailė
kūrinio interpretacija ir parodos apsilankymas
būtų kaip unikali patirtis.
Ką Tau davė ši patirtis?
Ilgas sąrašas būtų, tačiau vieni svarbiausių daly
kų man yra pakeistas požiūris į teksto rašymą bei
kuratorių veiklą.

Parodos architektė Saulė
Andrejevaitė: svarstėme, kaip
lankytoją paversti parodos dalimi
Kodėl pasirinkai architektūros komandą?
Tik išgirdusi apie keturias skirtingas komandas,
iš karto žinojau, kad rinksiuosi architektų. Moty
vacija tokiam sprendimui kilo iš noro pajusti, ką
reiškia dirbti su erdvėmis ir interjeru, mat pati
savo ateitį planuoju sieti su interjero dizainu ar
interjero architektūra.
Kokius darbus darė, sprendimus priėmė ši ko
manda?
Architektų tikslas buvo sukurti parodos erdvę,
geriausiai atspindinčią kuratorių išgrynintą pa
rodos idėją: žmogaus vidinio ir jį supančio išori
nio pasaulio ribas ir sąveiką. Tam pirmiausia kū
rėme idėjinius koliažus, vėliau braižėme parodos
planus, atrinkinėjome idėjas, pagal jas kūrėme
detalų salės maketą ir galiausiai visos idėjos buvo
įgyvendintos realybėje.
Priimant sprendimus, reikėjo atsižvelgti į me
nininkų pageidavimus dėl kūrinių eksponavimo,
kokius potyrius lankytojams sukels tam tikros
aplinkos spalvos ir medžiagos bei kitų projekto
dalyvių pastabas.

vidų ir nagrinėti ne tik juos supančią išorę, bet ir
kaip tai atsiliepia jų vidiniame pasaulyje.
Kaip skirstėte erdvę – ar teminėmis grupėmis?
Kuriant erdvę, nesinorėjo, kad lankytojui būtų
diktuojama, kur toliau eiti. Pasirinkimo laisvė
buvo svarbus aspektas mąstant apie salės skirs
tymą ir pakišo mintį leisti lankytojui keliauti la
birinto principu. Kuratorių sukurti penkių kūri
nių „teminiai debesys“ padėjo sukonkretinti šią
idėją rengiant judėjimą tarp jų.
Kodėl naudojote užuolaidą? Ką toks sprendimas
suteikia parodai?

Kaip, kodėl pasirinkote idėją citatas rašyti ant
vaizdą atspindinčių paviršių, kuriuose smagu įsi
amžinti – nusifotografuoti? Kaip ją įgyvendinote?

Užuolaidos pasirinktos dėl audinio savybės len
gvai keisti formą bei sugerti garsą. Tai leido kur
ti netradicinių formų erdves, išvengti garsų aido
taip sukuriant jaukią atmosferą. Taip pat nesun
ku pastebėti, kad einant šalia tokios „minkštos
sienos“ juda – tai erdvėje kuria dinamiką ir gerai
atskleidžia idėją, kad viskas, ką mes darome, turi
kokį nors atsaką mus supančioje aplinkoje.

Ilgai svarstėme, kaip lankytoją paversti parodos
dalimi. Veidrodžiai tai leido įgyvendinti, mat ke
liaujant per salę ir žiūrint į meno kūrinius, jie kas
kart primena žmonėms pažvelgti ir į save, į savo

Įdomu matyti Kristinos Inčiūraitės kūrinį atsigu
lus, o Gudrun Krebitz kūrinį – įlipus į tarsi kosmi
nio laivo konstrukciją. Kaip kilo šios idėjos? Kaip
jas įgyvendinote?
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Dailė

Šiais sprendimais norėjosi pakviesti lankyto
ją į meną pažvelgti iš įvairių žiūros taškų. Kartu
gultas, pastatytas Lemties erdvėje yra savotiškas
kvietimas akimirką sustoti ir pasižiūrėti, ką gy
venimo lemtis turi pasiūlyti.
Kosminio laivo konstrukcija, kurią mes vadi
name „portalu“, jungia Pokyčių ir Lemties erdves.
Konstrukcija slepia mintį: norėdamas gyvenime ką
nors pakeisti, turi įveikti kliūtį. Ta kliūtis gali būti
pats likimas. Taigi žmogus pats renkasi: ar išeiti iš
komforto zonos ir siekti savo tikslo, ar kliūtį apeiti.
Tačiau taip padaręs jis savotiškai neįgis patirties –
nepamatys portale eksponuojamo kūrinio.

Parodos dizainerė Justė Samuolytė:
buvo nelengva išbraukti patinkančius
variantus
Kodėl pasirinkai dizaino komandą?
Nors buvo įdomu, kaip kūryba vyksta kuratorių
ar architektų grupėje, žinojau, kad dizaino ko
mandoje rasiu bendraminčių, o tai man buvo la
bai svarbu, nes pati noriu savo karjerą sieti su šia
sritimi.
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Kokius sprendimus priėmė dizaino komanda?
Mūsų komanda turėjo sugalvoti, kaip paroda at
rodys. Tai yra kokios spalvos varijuos, kaip atro
dys plakatas ir ką juo norėsime perteikti lanky
tojams, kaip bus surašyti tekstai ir pan. Žodžiu,
mąstėm, kaip patraukliai ir mielai akiai pateikti
mūsų projektą.
Kaip apibūdintum šios parodos dizainą – koks jis?
Kuo jis Tau artimas?
Kurdamos parodos dizainą, kiekviena turėjome
sukurti moodboard’us. Pamenu, kad jie „pasako
jo“ apie paslaptingumą, sapnų ir vidinį pasaulius,
dominavo neutralios, tamsesnės spalvos, mels
vi atspalviai. Manau, visa tai ir pasijunta atėjus į
parodą.
Su kokiais iššūkiais susidūrėte? Kaip juos išspren
dėte?
Nemažai laiko skyrėme geriausio iš geriausių
plakatų rinkimui. Buvo nelengva išbraukti pa
tinkančius variantus, kad atsirinktumėm tą, ku
ris taikliausiai apibrėžtų parodos konceptą, aiš
kiai komunikuotų reikiamą informaciją, atrody
tų profesionaliai ir būtų mielas širdžiai.

Dailė
Parodos rinkodaros komandos narė
Greta Leigaitė: supratome, jog
parodose trūksta patyrimo
Ką darė rinkodaros skyrius?
Rinkodaros skyrius užsiėmė parodos reklama.
Tam, kad vykdytum gerą reklamą, pirmiausia
reikia žinoti, kam reklamuoji ir kas yra paklausu.
Tai mes sužinojome įvykdžiusios kokybinį ir kie
kybinį tyrimą. Iš pradžių man, kaip turbūt ir dau
gumai, buvo neaišku, kodėl, kuriant parodą, da
lyvauja marketingas, tačiau ši apklausa – tai visos
parodos pamatai.
Kaip rinkodaros skyriaus tyrimas veikė parodos
architektūros idėją?
Šis tyrimas tiesiogiai veikė tai, kas vyksta paro
dos salėje. Pavyzdžiui, dauguma apklaustųjų
manė, kad prietema yra daug maloniau už ryškiai
apšviestą erdvę. Taip salėje atsirado lempos, rea
guojančios į judesį.

Taip pat supratome, jog parodose trūksta
patyrimo – žmonės išreiškė norą salėje ne vien
vaikščioti ir žiūrėti, o ir prisėsti, pagulėti, paklau
syti, paliesti. Mano nuomone, įdomiausias archi
tektų atsakas į šį prašymą – salėje esantis gultas,
o virš jo, ant lubų, rodomas Kristinos Inčiūraitės
filmas Šešėlio aidas.
Kaip buvo atrinkti norintieji? Kaip nusprendei čia
sudalyvauti? Kodėl būtent rinkodaros skyriuje?
Norintieji dalyvauti projekte buvo atrinkti per
šiokį tokį žaidimą. Turėjome iš trijų daiktų, esan
čių namuose, sukurti kompoziciją. Pirmas daik
tas turėjo būti nuobodus, antras – įdomus, tre
čias – keistas. Vėliau mentorės, išanalizavusios
mūsų kompozicijas ir jų aprašus, pasiūlė mums
susiburti į tam tikrą komandą.
Visgi galutinis sprendimas vis vien buvo
mūsų. Aš pasirinkau rinkodarą, nes čia buvo ža
dėta daugiausiai tekstų rašymo, o tai man labai
širdžiai mielas dalykas. Tas pažadas buvo ištesė
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Kas buvo įdomiausia Tau? Su kokiais iššūkiais
susidūrei? Kaip ši patirtis tau buvo naudinga?

tas su kaupu – turbūt dar niekada taip nesigilinau į
tekstų kūrimą ir sakinių formuluotes, net per lietu
vių kalbos pamokas.
Sudalyvauti projekte mane paskatino grafinio
dizaino būrelio mokytoja (linkėjimai jai!), tačiau jai
atsiuntus kvietimą negalvojau, kad su šiuo projektu
teks nueiti tokį ilgą ir įdomų kelią.
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Man įdomiausia buvo pamatyti parodų pasau
lio vyksmą iš arti. Tai, kaip Nacionalinės dai
lės galerijos darbuotojai bendrauja tarpusavy
je, kas būna parašyta įvairiose formose, prašy
muose, laiškuose, koks jausmas ateiti į galeriją
ir iš karto žinoti, kur eini, lyg ateitum į savo
darbovietę.
Didžiausias iššūkis projekte – dalyvių ko
munikacija. Turėjome daug laisvės, visus
sprendimus priėmėme patys, tai reiškia, jog
turėjome daug diskutuoti, dalintis idėjomis
bei dirbti kartu. Dažnai šiame darbe atsiras
davo trikdžių, dėl to turėjome išmokti mąsty
ti keliais žingsniais į priekį ir nuolat bendrau
ti tarpusavyje.
Šiame projekte daugiausiai išmokau ne
apie meną ar rinkodarą, o apie komandinį dar
bą. Vertingiausia mano išsinešama pamoka –
visada imkis iniciatyvos. Tavo pirma žinutė,
klausimas, pasiūlymas yra be galo vertingas
pasistūmėjimas į priekį. Jei tu to nepadarysi,
tikriausiai nepadarys ir niekas kitas.

Austėjos Mikuckytės-Mateikienės nuotraukos

Pokalbis

Poezija nėra gražios nesąmonės
Poeto Rimvydo Stankevičiaus pokalbis
su studentais Vilniaus universitete

Žiūrėdami į mane, jūs matote savo ateities
projekciją. Nes aš perėjau visas jūsų pozicijas.
Kas atsitinka, kai išeini už Universiteto sienų. Iš
pradžių buvo mokykla, dabar Universitetas, tai –
aplinka, kurioje, nori ar nenori, esi labiau inte
lektinėje erdvėje: širdies erdvėje, kultūros er
dvėje. Suaktyvintas jūsų pastabumas, jautru
mas, dėmesys gelmei, literatūrai. Dabar tai jums
atrodo natūralu. Pasijunta, kai iš šitų rūmų iš
eini. Tuomet jus apsupa žmonės, kurių daugu
mai tai, kas jums dabar svarbu, visiškai nesvar
bu. Be to, aš esu sovietinės realybės žmogus, ku
riam literatūra buvo išsigelbėjimas nuo pernelyg
skurdžios tikrovės. Man tikrai buvo svarbiau, ką
sako Hesse’s Haris Haleris negu Leonidas Brež
nevas (Sovietų Sąjungos komunistų partijos ge
neralinis sekretorius – red. past.). Knygos hero
jus man buvo tikresnis negu visi politikos šulai.
Ir dabar, manau, jums svarbiau, ką sako Czesła
was Miloszas negu kad Ingrida Šimonytė. Ir tai
yra sveikintina, tai yra nuostabu. Tačiau, kai iš
eini iš čia, ištinka šokas, kad viskas ir lieka tarp
šių sienų. Niekas nesikliauja tomis aukštosiomis
vertybėmis, kuriomis jūs ginkluoti. Tada pasi
junti lyg valtis be burės stiprioje srovėje. Man at
rodė, kad aš per didelis tam menkam pasauliui.
Man visada atrodė menkystos tie prekybcentrių
vergai. Tokio gyvenimo aš niekada nenorėjau.
Tuomet pradėjau savo bohemiavimą kaip pro
testą. Nes pajutau, kad bunku, nes aplinka vei
kia labiau, nei mums atrodo. Aplinka bukina, glu
dina tuos aštrumus, kuriuos jūs čia turite, nes
nėra prasmės nerti į gelmę, kur tos gelmės nie
kam nereikia. Dar pajutau, kad literatūros žmo
gui yra pavojus įsivaizduoti save kaip knygos he
rojų: kad tave kažkas stebi, kad tavo pojūčiai turi

kažkokią publiką. Bet tos publikos nėra ir žmogus
smunka ir prasmegs kaip tūkstančiai. Ir tada su
voki, ką tau davė Universitetas. Pirmiausia – me
todiką. Dabar, pavyzdžiui, labai populiaru kalbė
ti apie laisvę ir teises. Bet, vaikai, kas yra jūsų tei
sės? Jūsų teisės yra tai, ką jums duoda valstybė,
kurioje jūs gyvenate, ką jums duoda susitarimas.
Teisės nėra prigimtinės. Kai gyvenau sovietiniais
laikais, mano teisės buvo visai kitokios negu jūsų.
Mano teisė buvo kvėpuoti ir teisė paklusti – vis
kas. Tai efemeriški dalykai. Manau, absoliuti lais
vė yra žmogaus nelaimė. Kai manęs klausia, kas
yra laisvė, sakau: tai savanoriškas savo ribų ap
sibrėžimas. Nes gyventi begalybėje neįmanoma –
išeisi iš proto. Kai gyvenau sovietiniais laikais,
psichologų pagalbos reikėjo mažiau. Klausimas –
kodėl. Nes buvo uždrausta eiti į dešinę, į kairę,
aukštyn... Todėl visi ėjome gylyn – ten eiti buvo
neuždrausta. Dabar gi yra begalybė. Žmogus jau
čiasi saugus tik savo namuose, nes jis čia šeimi
ninkas. Tačiau kai jis įmeta save į tą neaprėpiamą
pasaulio kontekstą, jo nelieka, jeigu jis nėra apsi
brėžęs savęs. Tie internetiniai srautai – nesakau,
kad tai savaime blogai – nuneša žmogų nuo savęs
į niekur. Kai paklausi žmogaus, ką veiki, atsaky
mas – žiūriu į savo telefoną. Oho, kaip gilu!.. Kaip
tauru ir ne gėda tam paaukoti savo gyvenimą...
Tas apibrėžimas, kas aš esu, kas man svarbu, kur
baigiasi mano meilė, mano pareigos, mano dome
siai, yra svarbiau už mano jaunystės laikais turė
tą informacijos stoką. Šiandien yra informaci
jos ir galimybių perteklius. Žmogus turi nardyti
tame pertekliuje, susikurti kažkokius kriterijus,
kad atsirinktų, ir buksuoja vietoje. Taigi absoliu
ti laisvė žmogaus neišvaduoja. Jeigu turi ką nors
švento, jau nebesi laisvas, jau esi atsakingas prieš
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Pokalbis
tai, kas tau šventa. Jeigu ką nors myli, jau nebe
si laisvas. Mano laisvė ir teisės – tik fikcija. Uni
versitetas man padėjo neprapulti. Tada aš apsi
brėžiau save, ėmiau domėtis tuo, kas man iš tiesų
įdomu, ir kurti aplink save panašią aplinką.
Kalbant apie poeziją, laiką poezijoje – tai jis
ir diktuoja poetui tematiką. Tačiau poeto misija
nėra aprašyti kažkokius kataklizmus, dalyvauti
tame istorijos fiksavimo procese. Mano nuomo
ne, silpnoji šiuolaikinės poezijos vieta yra feikas,
nenuoširdumas. Istorinių žinių pakanka parašy
ti apie bet ką, bet trūksta tiesioginio išgyvenimo.
Pagrindinis nūdienos poezijos tikrumo kriterijus
yra nuoširdumas: ar tu rašai savo kailiu patikrin
tą vertę ar koketuoji su laiku, kaip šiais laikais
yra madinga. Aš nerašau apie tai, kas man nei
na iš vidaus. Gyvename projektų laikais, bet po
ezijos nereikia suvokti kaip projekto. Jeigu daili
ninkas tapo paveikslą skaičiuodamas, kiek jis už
dirbs – jis neuždirbs, bus prastas jo paveikslas. Jis
turi būti to paveikslo dievas – tada jis ir uždirbs,
ir išgarsės. Poezija irgi yra žmogaus kraujo kuž
desys. Tada yra tikra poezija.
Studentės klausimas:
Norėčiau paklausti apie Jūsų rašymo procesą. Sa
kėte, kad įkvėpimas ateina kaip kraujo virpesys, o
kaip vyksta redagavimo procesas – kaip Jūs reda
guojate eilėraščius?
Pradėkim nuo to, kad aš seniai rašau ne eilėraš
čių rinkinius, o knygas. Todėl savo skaitytojų vi
sada prašau, kad skaitytų iš eilės nuo pirmo ei
lėraščio iki paskutinio. Nors iš pirmo žvilgsnio
ir neakivaizdu, bet tai yra seka, kuri atskleidžia
kažkokį pasaulėlį. Yra žinomas posakis: skaity
ti tarp eilučių. Mano atveju reikia skaityti ne tik
tarp eilučių, bet ir tarp eilėraščių. O dar plačiau –
ir tarp knygų, nes aš nepamirštu, ką rašiau anks
tesnėje knygoje. Noriu, kad žmonės žinotų mano
žaidimo taisykles ir nereikėtų iš naujo aiškinti.
Man labiau rūpi ne atskleisti tiesą, o labiau pojū
tį. Labai svarbu metodika – būti tame, kas svar
bu, neišskaidyti, neišsibarstyti. Kai pasėdi inter
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nete visą dieną ir dar pusę nakties, ką tu išsineši?
Nieko. Tai neduoda nieko – nė prakąsto obuolio.
Svarbu suprasti, kas tau svarbu ir link to eiti.
Pirmiausia ateina žinojimas, koks turi būti
teksto poveikis skaitančiajam. Žinai skonį, emo
ciją, tonaciją, bet neturi nė vieno žodžio. Tada
pradedi ieškoti žodžių. Pirmiausia rašau ranka
ant lapo. Rašau, rašau, išrašau viską, ką norėjau,
tada padarau pertraukėlę, vėl perskaitau, nusivi
liu, kad ten nėra nieko bendro su tuo, ką norėjau
parašyti, tada braukau visa, kas yra silpna, išgel
bėju kaip iš skęstančio laivo kelias eilutes, kurios
yra gyvos. Imu naują lapą ir rašau iš naujo. Kai ei
lėraštis jau panašus į eilėraštį, rašau jį kompiu
teriu. Tai, kas parašyta kompiuteriu, nuo to, kas
buvo parašyta lape, skiriasi kaip ugnis ir vanduo.
Dar dirbu prie teksto, tvarkau ritmiką. Labai klys
ta žmonės, kurie mano, kad verlibras parašytas
bet kaip. Verlibras turi savo melodiją, ir tie, kurie
jos nejaučia, – vargani žmonės. Todėl aš stengiuo
si bendrauti su jaunais poetais ir pasakyti jiems
tai, ką suvokti man prireikė dvejų trejų metų. Ne
dėl to, kad jausčiausi aukštesnis. Kam jiems gaišti
ir išradinėti dviratį, jeigu jis jau išrastas. Jaunam
poetui, kuris jaučia gaivalą savyje, galbūt atrodo,
kad poezija – tai gražių nesąmonių vėriniai. Gal
aš pats nesuprantu, bet tie, kurie mėgsta poeziją,
supras... Ne. Poezija nėra gražios nesąmonės. Vis
kas yra tikslinga – kiekvienas žodis, kiekviena ei
lutė turi savo tikslą.
Buvimas poezijoje yra tam tikra priklausomy
bė. Koks geros poezijos poveikis? Svaigulys. Tai
nuolat žmogų ištinkantis atradimo ir atpažinimo
džiaugsmas. Tai yra dalykas, kurį jūs kažkur kaž
kada esate patyręs ir nesuformulavęs. Ir dabar,
kažkam suformulavus, atpažįstate tą akimirką,
tą džiaugsmą, pasak Mačernio – aukštąją akimir
ką. Mačernis teisus: mes esame šiame pasaulyje,
kad išgyventume aukštąsias akimirkas, kad išgy
ventume vertybę. Tai ir yra pelų nuo grūdų atsijo
jimas. Man regis, mes čia ir nuleidžiami, kad at
sisijotume. Juk pasaulis yra tai, kas jums yra pa
saulis: per ką pereinate, paragaujate, pauostote...

Poezija

Viktorija Nihil

Kaunui

Dienos skonis

aštuoniais vyšnių kauliukais
nukraujavau semiotinį kvadratą
betoninę sieną prie kapinių
kuriose žaidžia įdienojusi saulė
lyg budindama miegančius

jeigu pasigaminčiau dieną
kokio skonio ji būtų
aštri ar mėtinio varveklio
ar ji kvepėtų braškėmis
vaikyste, ateinančiu pavasariu
jeigu pasigaminčiau dieną –
paskutinę prieš mirtį
kuo ją užgerčiau
skystu medumi, gilių kava
ar Letos vandeniu
kuriuo patekau į motinos įsčias
kokios muzikos klausyčiau
ragaudama dieną prieš mirtį
smuiko, gerklėje plazdančio varno
ar man užtektų tik už lango
diriguojančių snaigių

vėl Aleksoto kapinėse girdėti
kylančių lėktuvų gausmas
(matyt, gabena sielas į anapus)
o aš esu vis dar vaikas
raukšlių subraižytu veidu
ir pradedu bijoti rūko

Išmatavimai
kaip išmatuoti laiką:
savaitėmis, mėnesiais, Grįžulo ratais,
žodžiais, knygomis, brėžiniais,
vaikais ar anūkais,
širdperšomis ir lietumi,
šuns ištikimybe ar
apskritimais, rodyklėmis,
raukšlėmis, akiduobėmis
ir jų gelmėse
mirties šokiui susikibusiais skaičiais?
kaip įkainoti laiką,
jei Dievas besotis neturi ribų?

Kalėdos
vidury lauko
taip pilka
nusilenkia vėjui grūšelė
mėlynos marios
nebaigta rašyti knyga
ir baltas laivelis
leliumai, leliumoj
kibirkštėlės jau sprogo
iš pirmapradės tylos
šiandien tik girdėti
kaip tyliai tyliai išeina Kalėdos

9

Poezija
Būviai

4. vienatvė

1. nerimas

nežinau, ar per kalno pamokslą
sakydamas, kad palaiminti vargdieniai,
nes jų laukia dangaus karalystė,
Jėzus kalbėjo apie vienatvę
o aš jums sakau
kai praradau visus savo turtus
likau vienas ir nuogas
lyg motinos pamirštas kūdikis
tapau turtingiausias danguje
ir ant žemės.

nuraudo
platybės
vis dar šviesu
medžių
penklinėse

šokinėjančios
čirškauja
natos

neužgęsta
rusena
rytinės kavos tirščiai
nenutyla spragsinti laiko rodyklė.

2. liūdesys
mėlynas vakaras sėdi prie stalo
lyg norėdamas save įžiūrėti
priešais – suglamžytas popieriaus lapas
kreivomis dienomis išrašytas
už sienos melancholiško džiazo ritmu
Chet Baker kartoja „almost blue“
mėlyno vakaro toks mėlynas sniegas
o aš pavėlavau į save, poete D. Ka.

3. atgaila
man Dievas sakė eiti į Ninevę,
o aš plaukiau į vidurius žuvies net tris naktis
pagarbinusi aukso veršį pravirkau
į baltą bepročio chalatą, ranką
lyg būčiau Danielius liūtų duobėje.
piemuo paklydusios avies ieškot pavargo
ir išmetė žuvis mane į krantą.
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Laipsniavimai
pilkas rūkas.
dar pilkesni žmonės
pilkiausioje tuštumoje
tuščius takus šluoja.
nuogas medis.
dar nuogesnis vėjas
nuogiausiame veide
veidmainystę nupaišo.
tylus lietus.
dar tyliau verkia
tyliausioje maldoje
tas, kuris meldžias už mus

Viešnia
stovi naktis prie slenksčio
ligi pat kojų apsipyliau tamsa
teka juodas vynas tarp pirštų
teka snaigė, įstrigus lange
mano buveinė šalta jau nuo ryto
krentanti paukštė – mano viešnia
nežinau, sidabras ar auksas mus tyko
ar nektaras šventajam kalne
žvelgiu į save it pro langą
pilkas sniegas gelia akis
įsileidau ir naktį be veido
įsileidau, nors ji neištirps

Poezija
Kelionės

Pasivaikščiojimai

spragsi bičių suneštos žvakės
puodelyje raivosi žemuogių lapai
ant radiatoriaus užsnūdusios kojinės
ant nagų nudžiūvo dūmo spalvos lakas
ant sienos mirga Euridikės šešėlis
basomis leidžiuos į Stikso pakrantę
grįžtu tuščiomis rankomis

taip toli nuėjau
aplink savo medį
namą ir miestą
žingsnių nieks nematavo
nei kojos, nei išmanieji laikrodžiai
nei putlūs cigarečių dūmai
taip ilgai keliavau
aplink žmogų į centrą
iš miesto į ten
ko niekada neturėjau
tik kišenėje žvangančių keletą grašių
už kuriuos pardaviau
savo motiną tėvą
taip ilgai užtrukau
juosdama Kūčių stalą
iš po juo pasislėpusių burtų
išaustos kelionės užgriuvo lyg luitas
per toli nuėjau per vėlai sugrįžau
kur mano žingsnių nieks nematavo

lango stiklą tyrinėjanti musė
pilką naktį užgesinęs jonvabalis
pro susivėlusius debesis styro
aklo mėnulio šukės
dangus nieko nepranašauja

Viktorijos Nihil nuotrauka

ir vėl leidžiuos į Stikso pakrantę
saulėtas posūkis – Eliziejaus laukai
ir vėl grįžtu tuščiomis,
tik su žemuogių arbata rankose
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Poezija

Alina Borzenkaitė

Naktis Užupy
– Užupio tiltai, išlinkę nuo meilės ir plieno,
šmėkšo naktinėj migloj kaip pasiutėlės vėlės,
basas mėnulis Vilnelėj išvydo Atėnus,
n-tąjį kartą apgautas gudrios undinėlės – –
Ji tūkstantį metų tėkmėj paskandina žvaigždynus,
suvokus, jog upės vanduo iš tikrųjų – klampynė,
jos sentėviai miega kartu su mamutais ledynuos,
o siela rymo nusėdus ramiam vandenyne.
Jaunasis mėnulis jos žodžiais it kelrodžiu seka,
nuklysta, pavirsta traktierių ir viešnamių dulkėm,
balandžiai, apduję nuo gatvėj išpilto konjako,
pastogėje krankia tarp purvo ir šimtmečio kulkų.
Pikti paaugliai, susapnavę turtus ir kariauną,
slapčia ieško lobių metalo ieškikliais prie tilto,
bet, nieko nepešę, sušalę, pirštus įsipjauna
rastu rakteliu su užuomina „kostas+milda“.

Kamanių medus
rugpjūtį užmiega kamanės
ir nebepabunda.
užmiega tarp viržių šilinių
dėl saujos
kartoko ir drumsto medaus
senojoj stoty,
kur bėgiai siauruko nutrūksta,
kuris jau seniai užmaršty –
vargu ar kada atsigaus
šitoj lygumoj
nežvaigždėtoj nakty
mėnuliui pakibus
kaip niekad arti
virš dingusių kaimų,
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kur šiandien nė vieno
žmogaus –
tik dūzgės
ir tirpstantis kvapas
kamanių medaus.

nesumelavo
mokykloj grasino
blogai mokysies – tapsi kiemsargiu.
stebėdavau juos pro langą,
apsilapojusius,
mokiaus prastai – netapau.
namuose mokė
neik išsipynus kasas į mišką –
sučiups laumės.
pasileisdavau plaukus
tamsiausiuos eglynuos –
nė viena jų nepasirodė.
darbe perspėjo
dažnai vėluosi – išmes iš darbo.
pramiegojau penkis kartus –
nesumelavo.

Užupio katės
dvi katės pūkuotos gyvena senojoj pastogėj,
jos nuomos nemoka ir sodrai neturi skolų,
negaudo žuvies – jas maitina viena filologė,
medžioti peles joms seniai pernelyg banalu.
jos sėdi ant stogo ir žiūri į ankštąjį kiemą,
kaip bėga vėluoja dienos nuolankieji tarnai,
jos žino, kad jos ir sudaro tą tikrą bohemą
ir blizga nuo saulės šviesos jų auksiniai plaukai.

Poezija
vasarą lietuje

Mergaitė parašo knygą

sulyti žmonės
lyg akvarelė,
sulietos spalvos –
graži pastelė,
gyvesnis miestas –
spartesnis žingsnis,
garsesnės varnos –
ryškesnis žvilgsnis,
šlapi drabužiai –
kitokios formos,
lijundra neša
dienos reformas.
jausmai beribiai –
bekrantės upės,
vandens lelijos –
išdidžios gulbės.
nedrįsk pasakyti,
kad tau nepatinka lietus.

žmogus gimsta,
stebi gyvenimą,
auga, mato, jaučia,
skaito, myli, nekenčia.
galiausiai parašo knygą –
vieną, antrą ir trečią.
siunčia konkursan,
(tiesa, anonimiškai)
laimi, įveikia misiją,
išeina skaityt,
pasirodo komisijai.

paradoksas

išgirsta žmogus, supyksta,
nukarpo augintus plaukus,
įvaldo ginklus ir gipsą,
šlifuoja žinias ir kaulus,
išminko raudoną molį,
parašo dar vieną knygą,
konkursą eilinį laimi
(vėl laimi kaip anonimas).
galiausiai švieson išeina,
komisija vėl prabyla.

leidosi saulė
gilyn į gatves
Antakalnio
viskas žydėjo
net tai,
kas žydėti negali
saulė skubėjo,
vijaus ir vejuos
dūstu,
stabteliu
gatvėj Tramvajų –
nė vieno
nėra
tramvajaus

– mergytė graži, talentinga,
visai dar jaunutė, -ytė,
suknelė ryški, skoninga,
be abejo, eruditė.
gal tekstuos mažokai meilės,
daugoka rimtų dilemų,
ar verta tokiai mergaitei
suvokt tiek svarbių problemų? – –

– ak, buvo tokia mergaitė!
dabar jau beveik pražilo.
daug mačius, tiesa, daug skaičius,
vis -ytė, viena gyvena.
kaip liūdna – naivias mergaites
galiausiai pražudo menas – –
žmogus neberašo knygų.
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Esė

Patricija Daugėlaitė

Kūryba
Man kartais tiesiog siaubingai norisi rašy
ti. Ne tam, kad kažkas pastebėtų, tiesiog rašy
ti. Atrodo, giliai ten „savyje“ žinau, juk tikrai ži
nau, ką būtent noriu, o tiksliau, ką turiu pasaky
ti. Bet nepavyksta, nepavyksta atsiverti, kodėl?
Manau, dėl to, kad širdis jau kuris laikas nustojo
spurdėti, blaškytis ir romiai atsidūsdama bumbsi
tame savo mažame kambarėlyje. Ji nebesiduoda
nerasdama sau vietos, jos trapios sielos nespau
džia grandinės, neleidžiančios patekti pas myli
mą. Ji čia – laimė atėjo. Dabar aš pilna. Pilna mei
lės ir tai aukščiausia manosios tikrovės viršukal
nė. Tai mano svajonių Everestas, ko dar, žmogau,
gali norėti? O aš sėdžiu viena ir jaučiuosi buka.
Kūryba – srauni upė, o aš plūduriuoju ežere. Mo
notonija mano mintyse, ar turėčiau kovoti, ar su
sitaikyti? Kaip pasiilgau to nerimo, pasiilgau ne
tikrumo ieškodama laimės kančioje. Dabar aš
laimėje trokštu kančios. Koks vaiduokliškas sno
bizmas! Pamenu aiškinimą, jog rojus – būsena,
amžinos ekstazės ir santarvės su savimi, taip pat
ryškiai pamenu save, slapčia galvojančią, jog ši
palaima privalo kada nors nusibosti... Mano tada
dar jaunas protas padarė neįmanoma, jis sukū
rė tuštumą pilnatvėje. Visą tą laiką bėgusi dabar
vėl atsidūriau laime pripildytame kape, aš tokia
laiminga, kad net dūstu. Iš tiesų buvau teisi – di
džiausias kūrybinis potencialas gimsta nelaimė
je ir miršta laimėje. Esu bukas kampas filantropų
olimpe. Ką galiu suręsti iš menkų žabų, kuriuos
vienintelius tegeba išgimdyti mano vaizduotė,
nunuodyta aklos meilės? Širdis laimėje nebeve
da į neaprėpiamus tolius, ji stovi vietoje ir ilsisi,
o žmogus, vargšas ir bedvasis, nežino, ką daryti,
kai gauna tai, ko taip troško. Tik krapštyti nosį ir
tikėtis ten surasti kažką tiesiog neįtikėtino? Da

bar belieka mėgautis, mėgautis saldžia intelektu
alo pražūtimi, kai nebėra dėl ko stengtis: dabar
jau gali skandinti įkvėpimo saulę pražūtingos lai
mės jūroje, galbūt dar sugrįš ji... Kūryba...

Kas aš dabar?
Lėtai lipau iš mėlynų džinsų. Nusimoviau ko
jines. Veidrodyje spoksojau į savo kojas. Kas aš
dabar? Lėtai pasukiojau galvą. Nežinau...
Šiandien vėl ėmiau šypsotis. Nežmoniškai pa
vargau. Keista, anksčiau nejusdavau šio sunku
mo raumenyse. Dabar galėjau nebesišypsoti, tik
bukai spoksoti į savo kojas, rankas, plaukus. Nu
sirengiau. Spoksoti į kojas, rankas, plaukus, pil
vą, krūtinę, gaktą... Nesu tikra, ką tikėjausi pama
tyti. Pamažu gęstantį savo pačios šešėlį? Nusisu
kau. Iš visų jėgų pasukau radiatoriaus rankenėlę.
Pirštais jutau, kaip jis kaito. Vis labiau ir labiau.
Suklupusi spaudžiausi prie jo ir bandžiau šildyti
tą šaltį viduje. Dabar tai buvo viskas, ką mėgda
vau veikti. Spoksoti į savo kūną veidrodyje ir svi
linti odą degančiu radiatoriumi.
Kažkas dvokė puviniu. Nekreipiau dėmesio ir
toliau spoksojau. Spoksojau ir svilinausi. Nesijau
čiau gyva, nesijaučiau mirusi. Ant žemės pabėriau
Skittles saldainius. Suskirsčiau juos pagal spalvas
ir suvalgiau visus geltonus, nemėgstamiausius. Iš
girdusi namuose garsus, užrakinau duris. Neno
riu kalbėti, nenoriu aiškinti, kas ir kaip, nenoriu
paguodos, užuojautos, atjautos. Noriu atgal. No
riu turėti pasirinkimą. Pasirinkimą mirti.
Kiekvienas žmogus gimsta su žinojimu, jog
kada nors mirs. Žinoma, visi visada mano, jog bū
tinai ne šiandien, šiandien juk skalbinių diena, o
rytoj į banką, o poryt krikštynos. Niekada savy
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Esė
je nejaučiau šio žinojimo, niekada nemąsčiau apie
nebūtį, tik apie būtį. Nemąsčiau apie šią laisvę. O
dabar man šio pasirinkimo trūko, atvira žaizda
kraujavo. Skaudino suvokimas, jog nesurasta, ne
aprūpinta aš guliu tikrai ne ant kietų grindų šalia
svilinančio radiatoriaus. Dar labiau skaudino, jog
nebuvau tikra, ar šią būtį norėjau rinktis.
Dabar aš tebuvau viltis. Aš tebuvau suknis
ta viltis! Viltis žmonijai, viltis mirusiems ir mir
siantiems. Aš buvau vienintelė išgyvenusi lėktuvo
katastrofą, vienintelė išgyvenusi taifūną kažkur
Azijoje, teroristų ataką, karą, marą, mirtį... Vie
nintelė, kuriai lemta džiaugtis ir gyventi. Aš bu
vau tas auksinis vaikas, kuris studijuos dideliame
mieste ir dirbs didelį darbą, taps dideliu žmogumi.
O aš visai nesijaučiau didelė, net nenorėjau tokia
būti. Norėjau gyventi mažame būste, turėti mažą
karjerą ir nugyventi mažą gyvenimą. Kodėl tai aš?
Kodėl tai mano lemtis? Kas šioje beribėje visato
je nusprendė, jog nusipelniau galimybės. Atrodo,
vienos iš milijono (nors išties negebėjau suprasti
tokių didelių skaičių ). Galimybės gyventi.
Kažkas pasibeldė, paklebeno durų rankeną.
Suprato, užrakinta, atsiduso ir nuėjo. Taip, taip,
eikit tolyn, visi beširdžiai niekšai, kurie nori man
daryti gera. Man jūsų gerovė varo neviltį. Dažnai
žmogus jaučiasi darąs gera parsinešdamas sužeis
tą paukštelį ir jį numarindamas, šelpdamas varg
šų skandinimąsi degtinėje, gelbėdamas gyvybę
ir išgelbėdamas daržoves, skambindamas 112 ir
trumpą mirtį paversdamas ilga. Ačiū, ačiū, ačiū.
Kartėlis burbuliuodamas veržiasi lauk. Dabar aš
nei gyva, nei mirusi, tik kenčianti, tik viena.
Pasiilgau savęs mažos. Tos mažos mergaičiu
kės, tikėjusios gyvenimu. Pasiilgau to angeliško
vaiko, kuris taps toks didelis. Kas aš dabar? Nebe
tas vaikas. Pamenu savo keliones į kapines ir kaip
aš atpasakodavau mirusiai prosenelei savo die
nas ir nuotykius, sakydavau jos pasiilgusi, moda
vau nuo kalniuko sudie. Dabar viskas yra tik sun
kus akmuo, baltos gėlės, šaltas vėjas. Ar aš, jau
suaugusi, turiu tikėti stebuklais? Dabar aš nega
liu būti maža, jau beveik didelė, man galioja kitos
taisyklės, pavyzdžiui, kaip nemaišyti saldainių

skonių (suvalgau dar vienos spalvos saldainius,
oranžinius). Ar turiu eiti kalbėtis su vaizduote?
Kas aš dabar?
Norėjau eiti miegoti, nors nebebuvo vilties,
kad atsibusiu pilna. Sapnuose niekas manęs ne
paveja, net košmarai, o kasdienybėje jų buvo
daug. Turėjau aš didelę baimę (dabar tai jau buvo
nebesvarbu), bet siaubingai bijojau mirti. Ne mir
ties pačios bijojau, to supratimo, jog likau viena,
niekieno nesuprasta, neapmyluota... Bijojau at
merkti akis apžėlusiame, niekieno neprižiūri
mame kape, pažymėtame pūvančiu kryžiumi,
kur manęs niekas nelanko, niekas nesikalba, Vė
linių naktį nepuošia nė viena liepsnelė. Kiek šių
žemės žvaigždelių puoštų maną žemę? Ar mane
būtų kas lankęs? Kaip atrodytų mano laidotuvės?
Ar bent vienas šiandien į mane liūdnai pažvelgęs,
pasidžiaugęs, jog „vis dar esu čia, tarp mūsų“ ap
lankytų mane, apverktų, ateitų palydėti po sun
kia žeme? Kiek automobilių lydėtų mane į kapi
nes? Kažkas dvokė. Kas aš dabar?
Vėl įsispoksojau į savo atvaizdą veidrodyje,
vėl prisiliečiau prie įkaitusio radiatoriaus. Ban
džiau ignoruoti tas kirmėles, kurios rausėsi mano
kakle, kurios graužė mano mėsą. Skaudžiai spus
telėjau kaklą ir vaitodama iškvėpiau. Tai aš, dvo
kiu aš. Nagi, aš visada žinojau, kad tai mano vi
daus puvenos, mano žarnos ir viduriai, kuriuose
rausiasi nariuotakojai. Kodėl niekam kitam ne
dvokiau? Kodėl niekam kitam neatrodžiau mi
rusi? Kodėl net pačiai sau nebuvau mirusi? Kodėl
nebuvau ir gyva? Kas aš dabar?
– Pasileisk, pasileisk iš visų jėgų, – šaukė
mano siela. Negalėjau. Paleisti skaudu, o laiky
ti taip gera. Plačiai atlapojusi langą skaičiau dan
gaus žvaigždeles. Kiek jų daug ir kokios visos gra
žios. Galbūt po begalybės metų tapsiu žvaigždele.
Manyje tvyrantis šaltis užsidegs ir taps nepaken
čiamai karštas, o aš šildysiuosi kaitroje pagaliau
džiūgaudama, jog nebešalta, jog mano egzisten
cijos neapibrėžia gyvybė, jog pagaliau esu pilna,
esu žvaigždė, kurios gyvenimas iš esmės toks
mažas. Kas aš dabar? Nesu tikra, bet ateityje aš –
dangaus žvaigždelė.
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Tėvelio dukrelė
Tikriausiai niekas nepatikėtų, kaip keroja
mano vaizduotė maitindamasi kalte ir baime. O
jos Karlo gyvenime buvo apstu. Ir su ja jis gyveno
kas dieną. Kaskart užsimerkdamas jis bijojo ne
beatsimerkti. Baiminosi, jog šiandien yra jo teis
mo diena, bet suprasdavo, jog galbūt ta diena ry
toj, galbūt užporyt, galbūt niekada neateis. Gyve
nimas bijant buvo jo bausmė. Už visas sugriautas
svajones, norus, džiaugsmus ar net gyvenimus.
Ir visgi nuodėmė pasivijo jauną žmogų. Jį pasivi
jo jauna mergina, su kuria kažkada buvo... Jaunoji
moteris jam įteikė didžiausią nelaimę, nors dabar
jis ir mano kitaip. Ji atidavė tai, kas liko iš vienos
nakties, praleistos kartu.
Sako, kad meilės iš pirmo žvilgsnio nėra, ir
Karlas tuo šventai tikėjo. Niekas jo niekada ne
mylėjo, o ir jis per daug nemylėjo. Tai nebuvo di
delė bėda. Jam pakako vieno žvilgsnio suprasti,
ko jis nori. Susitikęs su ką tik pagimdžiusia nelai
mėle, jis nustebo. Ji atrodė jauna. Per jauna. Žino
ma, jos niekada nepasisako savo amžiaus, žino
ma, jis niekada ir neklausia. Jis nebuvo tikras, ar
jam, apsvaigusiam, būtų rūpėjęs jos amžius.
Kažką sumurmėjusi, ji apsisuko eiti. Galbūt
atrodo keista, bet vaikinas nieko neklausinėjo ir
leido jai tolti. Jis net neabejojo, kad vaikas jo. Ir jau
kitą sekundę jis ėmė mažo žmogaus nekęsti. Visgi
tai nėra istorija apie neapykantą, o apie tyrą mei
lę. Taigi, vos pažvelgęs į nešioklėje gulinčio pada
rėlio akis, jis pamilo. Pirmą kartą pamilo ir jautė
si mylimas.
Nežinau, ar įmanoma nusakyti, ką jis pamatė
mažoje savo dukrelėje, nežinau, ar jis pats supra
to... Galbūt jį sužavėjo iškart pastebimas panašu
mas į save, galbūt kūdikėlio tyrumas ar suvoki
mas apie galimybę išpirkti savo kaltes.
Iš pradžių buvo sunku. Jis privalėjo pasikeisti:
tapti atsakingu ir mylinčiu žmogumi. Nors pats,
dar jaunas, galėjo nukristi į bet kurį griovį ir iš
simiegoti tarsi minkščiausioje lovoje, o kūdikio
bet kur paguldyti negalėjo. Pasirodo, linksmini
masis, svaiginimasis, merginų kalbinimas nebu
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vo vertingi įgūdžiai darbo rinkoje. Karlui reikėjo
nemažai paprakaituoti... Ir jis prakaitavo, o ma
žoji augo.
Šis augimas buvo didžiausia kada nors jį iš
tikusi nelaimė. Su kiekviena diena jis vis aiškiau
suprato, jog ji gimė moterimi, viena tokių, kurių
gyvenimus griovė jis pats, dar visai neseniai. Jis
mylėjo dukterį ir žinojo, kad dėl jos padarytų vis
ką. Ir visgi ji gimė moterimi. Suvokimas tarsi žai
bas vieną dieną blykstelėjo jo galvoje. Karlas pate
ko į nesugriaunamą gyvenimo ciklą. Juk ir jo vie
nadienes drauges kažkas mylėjo taip pat stipriai
kaip jis savąją Viltę. Jį pavijo per tuos metus lydė
jusios moterų ašaros, keiksmai ir skausmai užli
po ant vyro nugaros ir niekada nebenulipo.
Naktys buvo sunkiausios. Jis pabusdavo
smaugiamas savo nuodėmių, išpiltas prakaito ir
susuktas. Kaskart mieguose jis girdėdavo visus
keiksmus, skirtus jam. Nepaprastai skaudžiai tal
žė vieną dieną kažkurios motinos išrėktas „linkė
jimas“, jog jo dukra patirtų tą patį, ką josios, – pa
sijustų išduota, panaudota, apgauta, įskaudinta
ir niekam nereikalinga. Pasijustų tokia maža šia
me dideliame pasaulyje. Pasijustų dužusi į tūks
tančius mažų dalelių, pirmą kartą nusivylusi taip
dievintu pasauliu.
Karlas nežinojo, kaip išpirkti savo kaltes, kaip
atsiprašyti... Bet tvirtai žinojo, jog šios kaltės pa
vys jo mylimą dukrą kaip velionių tėvų paliktos
skolos, blogas vardas ir paveldimos ligos. Jei kas
nors suteiktų galimybę pasirinkti, Karlas atken
tėtų savo bausmę, atsiimtų visą skausmą ir tap
tų kempine jam sugerti, bet taip ilgai lauktas teis
mas juk niekada neateis, nes tokia daugybė žmo
nių linkėjo nelaimių ne jam, o jo Viltei. Jis nemanė
turįs teisę šiuos žmones kaltinti. Karlas pernelyg
stipriai juos įskaudino. Ir pernelyg dažnai. Juk šie
asmenys net nepagalvojo, kad jų žodžiai paveiks
ne kaltininką, o kažką mielo ir švelnaus, kažką,
ką Karlas mylėjo. Visiškai nekaltą. Visos tos mo
terys tenorėjo, kad jis suprastų, suprastų, ką daro.
Jis suprato... suprato su kaupu. Tik globoda
mas mažąją moterį suvokė realią jos vertę. Tik
dabar, įsimylėjus savo paties kūną ir kraują, kita
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lytis tapo tokia mylėtina ir globotina, o ne lai
kina ir pasisavinama. Bet ką padarysi, ką pakei
si savo praeities šešėliuose? Gali tik atgailauti, ti
kėtis, jog pasaulis gailestingas. Vis geriau, nei gy
venti be vilties.
– Prašau, tik neskubėk užaugti, – kartojo Kar
las savo dukrelei. Vėl ir vėl, kaskart iš naujo...
Metai bėgo taip greitai, visai nepastebimai.
Nors dabar ji maža, mintyse dukterį regėjo au
gančią ir bręstančią. Regėjo ją gražėjant, jos kūną
besikeičiant, krūtis didėjant ir klubus platėjant.
Jos šypsnys nebe vaikiškas, o moteriškas. Ir Kar
lui taip graudu kaskart apie tai galvojant. Jis ži
nojo, kas nutiks dabar. Jis (pa)žinojo visas tas
šlykštynes, kurios jos laukia. Bjaurios apkalbos,
šauksmai gatvėse, gašlūs prisilietimai, nepagrįs
ti gandai, visi šlykštūs žvilgsniai ir mintys. Ir visa
tai Karlas žino, nes jis kažkada buvo VISI. Ir jis
niekada neištrins šios tamsios dėmės iš savo pra
eities. Kol kas dukters šypsena ir klegantis juokas
darė gyvenimą visavertį.
Galbūt verta pamiršti baleto pamokas ir mu
zikos mokyklą, galbūt verta mokyti mažylę kovos
menų ir įtaisyti dujų balionėlį. Tik neskubėk už
augti. Ši mintis sukosi vyro galvoje. Jis tepaluotais
ir sutrūkinėjusiais pirštais glostė mažylės plau
kus, žandukus ir tyliai kūkčiojo gailėdamasis sa
vęs ir dukters ateities, kurią, rodos, jai sukūrė. O
kad galėtų ką nors pakeisti, vienintelis pažadas,
kurį realiai galėjo jai duoti, – amžinai būti šalia.
Jo mažos dukrelės siela spurdėjo kūne, ji vis
bandė pasakyti, nors kalbėti nemokėjo...
– Aš, tavo dukra, esu stipresnė, nei manai.
Viskas bus gerai, nes tu esi šalia...

Judo pasaulis
Judas mylėjo savo mamą. Mylėjo ir tėtį. Tik ne
tada, kai jie pykosi. Niekada, kai jie pykosi. Nors
dažnai vaikų protiniai sugebėjimai kvestionuoja
mi. Aš tikrai sutikau su mažuoju vyru. Savo pyk
čius perkelti ant pietų stalo buvo kažkaip žema.
Penkiametis tikrai nemokėjo suprasti, kas yra
pykčiai ir kodėl jie kildavo, bet jis žinojo, kad

tuomet jam liūdna, kad pasaulis nebebuvo pil
nas. Pasislėpęs po antklode (kažkodėl mes, žmo
nės, vis dar slepiamės nuo pasaulio po antklode)
jis klausydavo trankymosi, rėkimo ir ašarų už jo
durų. Judui imdavo spengti galvoje, o akys kais
ti nuo susitvenkusių ašarų. Bet niekas nežinojo,
jog Judas gyveno ne pagal šio pasaulio madą. Jis
neegzistavo toje pačioje realybėje kaip jo tėvai. Iš
tikrųjų mažylis gyveno kitame pasaulyje su kita
mama ir kitu tėčiu, kurie nemokėjo pyktis. Ši ste
buklinga vieta tapdavo mažojo namais ir paguo
da sunkiomis, tiesa, vaikiškomis akimirkomis.
Čia jo nepasiekdavo realybė, nepasiekdavo tėvai.
Čia Judas nejuto liūdesio.
Po gero pusvalandžio tais liūdnais, pykčio ku
pinais vakarais garsas svetainėje imdavo nykti,
šviesos gesti, emocijos slopti. Tyliai prasiverdavo
kambario durys ir pro jas įsliūkindavo mama, pa
lįsdavo po nuo ašarų šlapia ir visgi šilta antklode,
o Judas apsimesdavo miegąs. Mama tyliai kūkčio
dama ir bučiuodama vaiko kaktą dainuodavo:
– Hey Jude, don’t make it bad, take a sad song
and make it better. Remember to let her into your
heart, then you can start to make it better...
The Beatles – jaunystėje (kvailystėje) pamilta
grupė, kuri ir supažindino Judo tėvus. Dabar tai
buvo tik senų gerų laikų atminimas, kažkoks pa
tvirtinimas, jog galbūt, visgi tik galbūt, ta būtoji
laimė sugrįš. Dėl šios meilės The Beatles berniu
ko vardas ir negalėjo būti kitoks, tik Judas. Dabar
ne tik muzikiniai takeliai, bet ir gyva būtybė, at
žala, liudijo jaunuolių meilę. Ši muzika buvo vie
nas tų sakralių dalykų Kristinai, kuris dėl neaiš
kios priežasties skatino nepasiduoti, eiti toliau.
Jos gyvenimo kredo.
Ir nors muzika sensta kaip geras vynas, Kris
tinos ir Pauliaus meilė nebedegė, o tik ruseno. Jie
abu žinojo, jog gyvenimas, taigi ir jausmai, kinta.
Tiesa, baisu buvo ne tai, jog žmonės, kadaise tokie
artimi, vienas kito nebemyli, o tai, jog negali prisi
minti, kodėl pamilo vienas kitą apskritai. Šis nega
tyvas, praeities pamiršimas skaudžiai talžė visus
jų šeimoje, net senasis šuo Brisius pasimirė nuo
patalpose susikaupusios neapykantos. Vargšelis.
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Vis dėlto Kristina, glausdamasi prie vaiko,
nes, griausmingai palikus vyrą kambaryje, ne
begalėjo sugrįžti, vis kartojo sūnų mylinti. Ir Ju
das žinojo, jis giliai savyje žinojo, kad tai buvo tik
meile maskuota neapykanta, neapykanta savo
gyvenimui, todėl ir jam, Judui. Mažylis, nors dar
kvailelis, gebėjo atskirti geras emocijas nuo blo
gų, todėl jis dar stipriau užmerkė akis ir vaizda
vosi gyvenimą Marse. Matė savo keistai lengvas
galūnes, aprengtas baltais astronautų drabu
žiais, raudoną žolę, medžius, nes Marsas, sakė tė
tis, raudonoji planeta. Jis bėgo siauru takeliu rau
dono namo link, raudonu stogu ir langinėmis, o
duris jam atidarė mėlyna mama ir mėlynas tėtis.
Mėlyna spalva Judui patiko labiausiai. Čia jie visi
trys kartu su nauju, žaviu šuneliu plėšė tą pačią
Judui gerai žinomą dainą. Pirmą kartą, išties pir
mą kartą, ją išgirdo ne iš kūkčiojančios motinos
lūpų. Liūdna daina virto linksma. Berniukui buvo
gera – Marsas jo širdyje jau buvo apgyvendintas
ir tai pasiekti neprireikė jokio Elon Musk. Ir vis
gi šiuos savo klaidžiojimus Judas laikė paslapty
je. Juk jis mylėjo mamą, mylėjo ir tėtį. Tačiau siau
bingai bijojo pasakyti, jog ten, Marse, jis laimin
gesnis. Laimingesni ir tėvai, nes buvo mėlyni. Aš
irgi norėčiau būti mėlyna.
Tiesa, kartą valgydamas obuolius Judas vis
dėlto nusprendė pasisakyti. Šalia sėdinčiai mo
tinai ištiesė ranką aukštai aukštai ir pirštu paro
dė į pačią didžiausią ir ryškiausią žvaigždę. Tada
pasakė:
– Ten, Marse, gyvena mano šeima.
– Kaip taip gali būti? Juk mes tavo šeima.
– Aš myliu tave ir myliu tėtį, bet jūs esate kita
mano šeima ir aš kada nors sugrįšiu pas juos.
Tapsiu astronautu ir nuskrisiu ten, kur būsiu lai
mingas.
– Tai žadi vieną dieną tiesiog palikti mane ir
tėtį? Tiesiog taip išskristi?
– O jūs norite, kad aš pasilikčiau?
Kristina sutriko ir ėmė kalbėti tai, ką tikrai ži
nojo: jog žvaigždės yra degantys dangaus kūnai,
o Marsas, kuris tikrai nėra mažas dangaus taške
lis, kurį nurodė sūnus, šiaip jau dar neapgyven
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dintas... Kalbėjo ir visas kitas nesąmones, kurias
mums apie padanges kiša į galvą mokykloje.
– Na kaip taip gali būti? – nesuprato vaikas, –
kaip netikra gali būti vieta, kur tėvai myli vienas
kitą, myli mane ir gyvenimą, o tikra vieta ta, kur
aš nenoriu būti, kur taip dažnai jaučiuosi liūdnas
ir slepiuosi...
Žinoma, Judas, dar nepažįstąs pasaulio, nie
kaip negalėjo teigti, jog vieni žmonės yra tiesiog
geresni už kitus. Negalėjo sakyti, jog viena šei
ma yra geresnė. Todėl apsisprendė, jog kažkada
matė, kaip į tėvų kūnus sulindo bjaurus, juodas
baubas (kartą matytas sename japonų filmuke),
kuris naikino geras emocijas, vertė jas blogomis
ir apskritai nuodijo du visiškai sveikus kūnus.
Šis juodulys juk buvo tik kažkas panašaus į glei
ves, susikaupiančias gerklėje sergant plaučių už
degimu arba tiesiog paspringus skanesniu mais
to kąsniu. Galbūt baubus tik reikia iškosėti lauk...
Ir visgi nei tėčio, nei mamos juoduliai vaiko visai
negąsdino galbūt todėl, kad buvo tokie pažįstami
ir tam tikra prasme artimi jam.
– Aš jau seniai buvau tokia laiminga, – kartą
sakė Kristinai draugė, o Judo mama tiesiog liūd
nai nusišypsojo.
– Na, aš džiaugiuosi dėl tavęs.
– Tai ko tu lauki? Skirkis. Ar bent prisimeni
save laimingą? Judą laimingą?
Kristina nežinojo. Ją sukrėtė faktas, jog ji nuo
širdžiai nesusimąstė, ar jos sūnus yra laimingas.
Niekada. Ji visuomet galvodavo tik apie savo ne
laimę, kančią... Tačiau dabar ji pagaliau supra
to, jog galbūt, tik galbūt buvimas su sutuoktiniu
ne gelbėjo, o skandino vaiką nelaimėje. Berniu
ko paistalai apie kitą gyvenimą tai tik įrodė. Ar ji
visada buvo tokia nelaiminga? Atrodo, taip, nors
Kristina ir žinojo, kad būta laimės valandų. Blogi
dalykai tiesiog visada atrodydavo didesni nei geri.
Moters pyktis sutuoktiniui buvo pasiekęs
aukštumas. Ji nebegebėjo mylėti, tik nekęsti. Tiesa
ta, kurios Kristina, žinoma, niekada nepripažins,
ji nenorėjo vaikų. Nuo pat mažens Kristina gy
veno noru bėgti... pabėgti iš tėvų namų ir keliau
ti, mokėti kelias kalbas, pažinti įvairias kultūras,
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ręs. Moteris nelabai norėjo aiškintis, nes tuomet
ši opi jų santuokos griūties problema taptų per
nelyg reali.
Klausydamasi draugės pasakojimų apie nau
jąjį, geresnį gyvenimą po skyrybų (kaip ironiška)
ir be sustojimo maišydama atšalusią kavą stikli
nėje, Kristina iš tikrųjų mąstė apie neseną ginčą:
– Kas valgyt? – pasiteiravo Paulius vos įėjęs
pro duris. Jokio labas ar sveiki. Keistas žmogus.
– Taip, man irgi įdomu, ką pagaminai? – pa
lenkdama galvą paklausė Kristina.
Viskas ir taip aišku... Kam toliau rašyti apie šį
beprasmį ginčą...
Mažasis Judas ir vėl tirtėjo kaip lapelis. Vos
nutilus motinos balsui, berniukas atsistojo ir nu
bėgo į kambarį. Tik dabar vienas kitam svetimi
žmonės suprato, kad visą šį laiką Judas buvo vi
sai šalia. Siaubingi pykčiai, tikrai siaubingi... Lai
mė, kad bent jau Marse, toj Judo žvaigždelėj, buvo
kita šeima.
Tik po mėnesio, o gal po metų sūnelis paklausė:
– Mama, kodėl tu ir tėtis neišsiskiriate?......
..............

Viktorijos Nihil nuotrauka

degti saulėje ir šalti sniege. Tada ji įsimylėjo. Pir
mą kartą taip karštai kažką mylėjo, klausė muzi
kos, juokėsi ir mylėjosi. Ir tada dar visai jauna su
žinojo, jog laukiasi. Ji nenorėjo vaiko ir vis dėlto...
Jos vyras Paulius buvo advokatas, visai ne
lankstus darbas, todėl, vos sužinojusi, kad laukia
si, palaidojo visas svajones. Dabar ji nekeliavo, ka
daise dovanotas nutrinamas pasaulio žemėlapis
buvo neliestas ilgus metus ir šis žinojimas, jog nie
kur nebuvo išvažiavusi taip ilgai, skaudino mo
terį. Dabar ji planavo ir pardavinėjo keliones ki
tiems, pati pamiršusi savo svajones. Kristina jau
tėsi išdavusi savo tikrąją būtį, gyvenimo prasmę.
Mama nuolat pyko ant tėčio, kodėl jis vis grįž
ta kvepiantis moteriškais kvepalais, o tėtis pyko,
kodėl žmona jo nebemylinti. Kristina žinojo, kad
niekada nesugebės vėl pamilti Pauliaus. Jai vy
ras buvo tas – pagrobęs jaunystę, užtaisęs vaiką ir
sužlugdęs svajones. Paslapčia Kristina manė su
prantanti sutuoktinį ir nepyko. Jie vienas kito ne
bemylėjo, todėl jai nebuvo keista, kad jis nori būti
su kažkuo... Tačiau jis niekada nepripažino savo
„nusikaltimų“, galbūt jų niekada ir nebuvo pada
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Daira Paškevičiūtė

Puokštė laukinių gėlių
Dar neseniai žydras dangus dabar buvo ap
trauktas nenusakomo storio pilkšva debesų ant
klode. Stojo visiška tyla, kokia būna tik prieš aud
rą, kai negirdėti apsunkusių bičių dūzgimo nei
niekur neskubančių karvių mūkimo, nei daugia
balsio paukščių čirškimo. Gamtoje nė menkiau
sio garselio, kai staiga dangus pratrūksta ir orą
užpildo tik monotoniškas lietaus ošimas.
– Kasmet tas pats, kaip užsakyta, – Ramunė
atmetė atgal jau spėjusius sudrėkti plaukus. Ieš
koti, kur pasislėpti nuo lietaus, ilgai neteko. Tan
ki medžių laja kūrė laikiną prieglobstį liūties už
kluptiems nelaimėliams.
– Gal kada nors pasimokysim, – Marius šyp
telėjo nenuleisdamas akių nuo horizonto, nuba
linto ant jo nusileidusio lietaus šydo. Tikriausiai
tikėjosi ten išvysti šviesesnį dangaus ruoželį, ta
čiau nesibaigianti vienoda pilkuma tęsėsi į visas
puses, kiek akys užmatė. Lietus galėjo nustoti po
penkių minučių arba nesibaigti iki ryto. – Kaip
sakai, verta laukt?
– Galim truputį pabūti.
Tyla užpildė erdvę tvankiau nei vidurvasario
karštis.
Kai pastarąjį kartą buvo susitikę, žodžiai lie
josi laisvai, nutraukiami tik juoko arba gilesnio
įkvėpimo prieš dar vieną laviną. Tada abu buvo
ką tik grįžę namo atostogų iš studijų sostinėje,
dalijosi džiaugsmais ir pasakojimais. Pirmas pus
metis naujoje aplinkoje, tarp naujų žmonių, mo
kantis tai, apie ką taip ilgai svajota. Apie ką tiek
daug kalbėta čia pat, po šiais medžiais.
Ir dabar abu turėjo daug ką pasakyti, tik nebe
buvo aišku kaip. Visi žodžiai buvo netinkami, ne
pakankamai reikšmingi. Tyloje abu bandė atrasti
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prasmingą pokalbio giją, užvesiančią ant reikia
mo tako. Net gamta, sulaikiusi kvapą, laukė, kol
kuris nors pratrūks. Veltui.
Pilkus debesis nušvietė plykstelėjęs žaibas.
Kelios akimirkos ir visą erdvę užpildė galingas
griausmas. Atrodė, kad dreba ir dangus, ir žemė.
Nereikėjo nė pažiūrėti į Ramunę, kad žino
tų, ką pamatys. Ir vis dėlto, vien iš įpročio, Ma
rius stebėjo merginą, kaip ši užsimerkė ir veide
pasirodė šypsena, kupina susižavėjimo gamtos
galybe. Kad ir kaip jie pasikeitė bėgant metams,
kai kurie dalykai buvo atsparūs laikui ir atstu
mams – lietaus kvapas ore, vasaros nostalgija, akį
rėžianti medžių žaluma. Ir Ramunės meilė žemiš
kiems stebuklams.
Dangų supurtė dar vienas griausmas ir švel
nią šypseną pakeitė valiūkiškas vypsnis. Pagauta
akimirkos sukeltų emocijų, mergina palinko prie
savo draugo.
– Prisimeni, – jos veide atsispindėjo neuž
slėptas džiugesys, lyg prisiminimas iš senų dienų
vaizduotėje būtų atgimęs, toks pat tikras ir ryš
kus kaip kad kadaise, – kaip per vieną tokią audrą
aš likau stovėti lietuje vidury pievos? Buvau visiš
kai tikra, kad miške gyvena laumės ir jos mane
pagrobs, jei įžengsiu į jų teritoriją... O tu leipai iš
juoko pasislėpęs po medžiais! Ar pameni?
– Žinoma, o ką? – atrodė nuoširdžiai nustebin
tas netikėto pasakojimo iš vaikystės. Ne jis vienas
bandė kabintis už atmintin įsirėžusių detalių.
– Tiesiog, tada tai atrodė labai juokinga, – ji
nusigręžė ir pasukusi galvą pradėjo pinti šlapius
plaukus į netvarkingą kasą. Dabar, kai jos veidą
galėjo matyti tik medžiai, šypseną pakeitė ne
slepiamas nusivylimas – Ramunė puoselėjo viltį,
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kad gal vis dėlto jie ne taip ir pasikeitė. Kad anks
čiau buvęs toks artimas žmogus vis dar buvo čia.
Žinoma, naivu buvo tikėtis, kad viskas liks
taip, kaip vaikystėje. Jie suaugo. Retai matėsi. Su
brendo jų charakteriai, atsirado nauji pomėgiai ir
požiūriai. Pasikeitė ir ryšys tarp geriausių draugų.
Nieko keisto, Ramunė bandė save raminti. Juk
žmonės keičiasi, santykiai keičiasi. Kai kurie nu
traukiami atstumo, kiti laiko. O dažniau už vis
ką – pačių žmonių. Bet kad ir kaip mergina bandė
nuginti slegiančias mintis, nejauki tuštuma už
pildė krūtinę, užgniaužė gerklę. Dusinanti baimė
prarasti geriausią, artimiausią draugą pasaulyje
užklupo taip netikėtai: Ramunė negalėjo, nenorė
jo patikėti, kad tai būtų įmanoma, kad jie galėtų
netekti vienas kito. Kelios nutylėtos mintys čia,
pora atšauktų planų ten. Tiek tereikėjo?
Šalti pirštų galiukai brūkštelėjo jos kaklu pri
versdami Ramunę krūptelėti. Mintys išsidraikė,
bet liūdesys niekur nedingo.
– Palikai čia šiek tiek, – jis suėmė išslydu
sius plaukus ir ne itin sėkmingai įterpė pabėgu
sią sruogą į jau ir taip netvarkingą kasą. Mergina
linktelėjo ačiū, netikra, kad ašaros, užstrigusios
gerklėje, leistų prašnekėti. Kai galiausiai pasiryžo
atsisukti, veidą buvo iškreipęs nelaimingas šyps
nys. Grimasą pasitiko atsukta nugara – Ramunė
atsiduso su palengvėjimu. Nebus klausimų, ku
riems atsakymų ji neturėjo.
Marius vėl stebėjo permirkusį horizontą. Nie
ko neregintis žvilgsnis slydo išbalusių pušų vir
šūnėmis. Medžiai tolumoje laukė sulaikę kvapą –
gal lietaus pabaigos, gal pavasariškos gaivos aido,
gal lemtingo dviejų pokalbio jaunuolių pievos pa
kraštyje.
Jis jautė į save įbestą žvilgsnį. Sustingę jie sto
vėjo tyloje, ir akimirkos trapume nė vienas nera
do tinkamų žodžių. Kai tik atsisuks, bus žengtas
lemtingas žingsnis, bus padarytas sprendimas.
Koks tiksliai, Marius dar negalėjo pasakyti.
Vis dar nežiūrėdamas į Ramunę, jis nusky
nė kelias vasaros karščius ištvėrusias neužmirš
tuoles. Menki žiedeliai buvo vaiskiai žydri, nepa

siduodantys apniukusios dienos pilkumai. Visai
kaip pora skvarbių akių, sekančių Mariaus jude
sius. Atsisukęs į Ramunę jis atsargiai užkišo gėles
merginai už ausies nekreipdamas dėmesio į klau
siantį žvilgsnį.
– Visad buvai tokia patikli, negalėjau nepasi
naudoti proga truputį pagąsdinti liaudies pasa
komis. Gal šiek tiek per daug, turint galvoje, kad
po stovėjimo lietuje visą savaitę gulėjai lovoje, bet
užtat yra ką atsiminti!
Ramunė bandė nutaisyti įsižeidusį veidą, bet
nesėkmingai. Nelyg šešėlis jos lūpomis prabėgo
išdavikiška šypsena.
– Buvai geras pasakotojas, bet kas būtų ma
nęs, kad sakai gryną tiesą.
– Vargu, – Marius atsitraukė per žingsnį ir
žvilgsniu įvertino sulytą suknelę, susivėlus plau
kus ir į juos nerangiai įpainiotas gėles. – Bet žinai,
dabar pati galėtum būti nebloga laumė.
– Bijau, kad patikėsiu tavimi ir šįkart, – abu
pratrūko juoktis. Net kai nutilo, nė vienas nega
lėjo liautis šypsotis.
Debesys pradėjo sklaidytis. Trumpas lietus
neįveikė per visą dieną susikaupusios tvanku
mos – oras buvo lipnus ir drėgnas – lyg vandens
lašeliai kybotų sustingę ore taip ir nepasiekę že
mės.
Lyg negalėdama patikėti, kad audra jau baigė
si, Ramunė paliko medžių užuovėją ir atsistojusi
ant kelio atsuko veidą į dangų, ištiesė rankas į šo
nus. Vėl atrodė kaip maža mergaitė, mylinti gam
tą ir tikinti pasakomis.
– Tai kaip, jau galim eiti? – Marius atsistojo
šalia jos.
– Galim, – abu dar kurį laiką stovėjo ant kelio
negalėdami nuspręsti, ar verta tęsti kelionę.
Ramunė atrėmė galvą į Mariaus petį.
– Namo?
– Namo.
Jie patraukė atgal tuo pačiu išmintu ir dabar
klampiu taku, kuriuo atėjo. Ranka rankon, koja
kojon kelias namo pasirodė gerokai trumpesnis,
nei atsiminė.
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Ieva Sokolovaitė

Degtukų fabrikas
Žvelgiant iš kitapus upės, tamsoje liepsno
jantis mūro gremėzdas atrodė išties įspūdingai.
Ugnis glamonėjo pastatą tarsi įkaušusi bakchan
tė, jos aistra nenuramdoma, jos geismas nenu
malšinamas, kol mylimojo nesunaikina, kol ne
uždusina glamonėmis ir mirtinai nesutraiško iki
svaigulio, šokio, neišvengiamybės, iki atlaidumo
žemiškam žemiško kūno silpnumui įsisiūbavu
siais klubais. Šimtarankė, šimtakojė, tūkstant
burnė liepsna mokėjo paspausti, paglostyti, pui
kiai jautė tempą, protarpiais nuoduodavo abe
jingą, o paskui vėl mesdavosi kaitros šėlan, ir tai
senąjį pastatą varė iš proto. Dar niekas nebuvo jo
taip glamonėjęs, dar niekas iki tol nemylėjo su to
kia gaivališka jėga. Sijos traškėjo it nutrūkę elek
tros laidai ir viena po kitos virsdavo žemėn, lan
gų stiklai lydėsi ir sidabro upeliais varvėjo grindi
nio, gatvės, upės, jūros link, į dangų raitydamiesi
skausmo malonume kilo tiršti juodų, neperregi
mų dūmų tumulai. Tasai pastatas – degtukų ga
mykla. Gaisras prasidėjo prieš valandą. Fosforo
sandėlį ugnis pasiekė prieš minutę.
Kodėl nesuveikė daugybė priešgaisrinių siste
mų, kodėl dar iki sandėlio sproginėdami tai vie
nur, tai kitur įsiplieksdavo vis nauji liepsnos lie
žuviai, žinojo tik vienas žmogus, rymojęs kita
pus upės ir stebėjęs degantį fabriką užsikvempęs
ant krantinės turėklo, – vienmarškinis nakties
šaltyje, plačiai atmerktomis akimis ir spurdan
čia, narvo grotas virpinančia širdimi. Atsigodęs
reginiu, akims pripratus prie įspūdžio, regos re
ceptoriams prisitaikius prie raudonos ir juodos
kontrasto, pamėgino grįžti į sąmoningą būvį. Pa
mėgino įsivardyti, nors ir apytiksliai, ką regi. Di
dybė – toks žodis jam atėjo į galvą pirmiausiai. Ta
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čiau to vyro – maždaug penkių dešimčių amžiaus
gunktelėjusio, nerangios figūros žmogėno krei
vokomis pėdomis, atsikišusia apatine lūpa ir pus
plike galva, statistinio vieneto daugybėje sąrašų,
pavyzdžiui, nukainotų prekių pirkėjų, kirpyklų
ant kampo klientų, potencialių diabetikų, besą
lygišką patriarchatą praktikuojančių sutuokti
nių, degtukų fabriko darbuotojų sąrašuose, – toji
didybė, kurią tarėsi matąs, anaiptol netraiškė iki
saldumo persmelkiančiu savo paties menkystės
pojūčiu, kurį, jei tik nebūtų buvęs vienas tų, ku
riems svetimas teorinis gyvenimo būdas, teori
niuos veikaluos būtų radęs kaip grožio sampratą.
Ne. Didybė, kurią regėjo – kur kas paprastesnė ir
būtinesnė. Jis buvo sąžiningas fabriko darbuoto
jas. Sąžiningai užsagstydavo visas uniformos sa
gas, sąžiningai atstovėdavo prie konvejerio lėto
mis nuobodulio replėmis virstančias darbo va
landas, nemeluodamas sau pamainos pabaigoje
pavydėdavo automatams plieninės ištvermės ir
abejingumo. Kiti darbuotojai ateidavo ir išeida
vo, neištverdavo nė pusmečio, o jis – likdavo. Tu
rėjo tik vieną keistybę – retai karpėsi nagus. Bro
kuodavo tik po vieną dėžutę partijoje – tik nuo
vienintelio degtuko per dieną slapčia nugremž
davo į panagę raudonojo fosforo mišinį, kuriuo
padengiamos jų galvutės, ir tokio mikroskopinio
kiekio, kasdien iš panagių iškratomo į persiren
gimo kambary kabančių nenaudojamų uniformų
kišenes, atitarnavusių konvejerių raukšles, grin
djuosčių tarpus, tarpdurius, palangių įdubimus
bei mašinų stūmoklius, niekas nepastebėjo. Joks
buhalteris neapskaičiavo, kad fabriko produkci
ja neabsiribojo vien pagamintomis prekėmis. Po
daugelio metų kantrybės, mechanizmo sraigte
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liui tapus pavyzdingu skyriaus vadovu ir įgavus
pareigą paskutiniam palikti patalpas pasibaigus
naktinėms pamainoms, beliko vieną vakarą atsi
stoti vidury apmirusios salės, įtraukti į plaučius
tylos, įskelti vienintelį iš savo paties pagamintų
milijardų degtukų ir leisti kristi į sprogiojo mi
šinio prisigėrusias grindis. Tuomet – bėgti, kiek
kojos neša, persikelti per upę, sustoti ten, iš kur
atsiveria geriausias vaizdas. Tai buvo sąžiningas
ir gyvybiškai svarbus gestas.
Būtinas kaip aristokratiškas žiauktelėjimas
apžiojus per didelį, neįmanomą suvirškinti kąsnį.
Neišvengiamas kaip senatvinis protingo, išti
kimo šuns pasiutimas, kaip įkandimas maitinan
čiai rankai. Bakchantiškai atlaidus išsižadėjimas
peno, kuriuo tegalėjo būti maitinamas nešioda
mas savo pavardę ir atstovaudamas save repre

zentuojantį skaičių statistikoje. Nuo pamišimo
neatsiejamas šuniškas, bent prieš pastimpant iš
plaučių iškvepiamas grožis. Grožis tėra atsitikti
nis, neaišku, kaip įvykęs bjaurumo išsižadėjimas,
tik pernelyg akivaizdus, kad jo būtų galima nepa
stebėti, – dingtelėjo vienišam vyrui.
Šaižiai sušvilpdamas ir išsviesdamas milži
nišką violetinių kibirkščių spiečių, įgriuvo pasta
to stogas. Šiaurinė siena prakiuro ir, žliaugdama
stiklo prakaitu, byrėdama liepsnos apimtais plyt
galių dantim ir metalo kontrukcijų šonkauliais,
susilygino su žeme. Gaisrininkų figūrėlės pasi
pylė iš griuvėsio tarsi parazitai iš pūvančio kūno.
Žmogus kitapus upės atlošė galvą, susirado
akimis mėnulio pilnatį ir užkaukė skardžiu, virš
vandens toli skriejančiu balsu. Atsitiesė tik pri
trūkęs kvapo. Paskui ilgai juokėsi.

Justo Montvydo nuotrauka
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Elena Nedzinskaitė

Jeigu būčiau po dangum
Jeigu būčiau architektas, derinčiau pastatus
prie dangaus.
Jei būčiau buhalteris, skaičiuočiau skaičius
lyg žvaigždes danguj.
O jeigu būčiau paprastas žmogus, tiesiog gy
venčiau po dangum.
Bet dabar aš jau danguj ir matau, kaip kruopš
čiai architektai parenka spalvas, formas, stilių,
kaip gražiai saulė apšviečia architektų šedevrą,
kad galėčiau dar aiškiau juos pamatyti.
Matau, kaip buhalteriai skaičiuoja algas, ty
liai su svaja stebi žvaigždes, kurios man jau bai
gia nusvilinti pakaušį.
Matau ir žmones, tokius kaip ir aš, kurie eina
gatve, nusišypso ir pasižiūri į dangų. Tai svajok
liai, kupini vilties, meilės ir šilumos. Tai jie gra
žiausiai dera prie dangaus, tai juos saulė taip šil
do, tai jų šypsenos verčia dangų gyventi, žvaigž
des užsižiebti ir mane nusišypsoti.

Ką galima rasti tyloje?
Tyla. Dabartiniame pasaulyje daugelis ją už
miršta. Mes einame į koncertus, kur skamba ne
vien atlikėjo balsas per didžiules ir galingas gar
so kolonėles, bet ir užsidegusių aistruolių šauks
mai. Einant į mokyklą, darbą, polikliniką ar par
duotuvę, mus supa pravažiuojančių automobilių
variklių garsai, statybvietėje tik ką įjungto grąžto
garsas, vaikų, bėgančių į pirmą pamoką, linksmi
arba išsigandę balsai, pro šalį einančių draugių
pokalbis ir dar daugybė kitų garsų, kurie jau yra
tapę mūsų kasdienybe. Kartais, o gal net dažnai,
ir aš pasiklystu be galo greitai bėgančiam gyveni

mo šurmuly. Jis užgožia tylą ir atrodo, kad nebeži
nau, kur toliau eiti. Jei kas dar mano, kad tyla yra
niekas, vakuumas, tuštuma, mėginsiu atskleisti,
ką matau, ką girdžiu, ką jaučiu tyloje, kas ji tokia,
kokią svarbą suteikia žmogaus širdžiai ir jo ryšiui
su Dievu.
Tyla nėra vakuumas, ji yra erdvė, pripildy
ta tylios vilties arba gilaus troškimo išgirsti savo
širdies balsą. Tikroji tyla kyla iš vidaus gelmės –
širdies. Tik nusiraminus, prisimimus, kad nesi
vienas pasaulyje, kad tave supa tobulai sukur
ta augalija, gyvūnai, kiti žmonės, tokie pat sutri
kę kaip ir tu, o svarbiausia, priminus savo sielai,
kad visur aplink tave yra Dievas, tik tada tavo šir
dis gali priimti tą tylą. Ją reikia įsileisti iš lėto, nie
kam netrukdant ir turint tyrą norą joje būti ir gy
venti. Kartais tyla gali būti visa griaunanti jėga,
jei nesupranti jos reikšmės. Tu gali pasiklysti tik
ką užplūdusiose mintyse, baimėje, neviltyje ir
skausme. Tada akys aptems ir tu nebematysi tik
rosios šviesos, kurią skleidžia Dievo buvimas ir
besąlyginė Jo meilė.
Norint pasiekti gilesnį ryšį su Dievu, mums
reikia nustoti kalbėti ir pasistengti išgirsti, ką Jis
mums sako. Tikroji maldos galia slypi ne garsiai
ištartuose žodžiuose, o širdies tyloje. Toje begar
sėje erdvėje ir slypi tyras grynumas. Meldžiantis
nereikia žodžių, tereikia suglausti lūpas, nutildy
ti materialius poreikius. Tokioje ramioje maldos
tvirtovėje turėsime galimybę gilintis į Dievo visu
mą ir jo negirdimą, bet jaučiamą balsą. Mūsų kas
dienės maldos kartais tampa lyg seniai išmoktu
eilėraščiu, kuriam nebejaučiam aistros. Pati, tai
supratusi, sustojau, sustojau ne vidury kelio, ne
parduotuvėje prie bandelių skyriaus, kur visuo
met pirmiausia patraukiu, bet sustojau savo gy
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venime. Atrodė, lyg kažkas televizoriaus pulte
lyje būtų paspaudęs mygtuką „pauzė“ viduryje
mano gyvenimo laidos. Ši pauzė, užpildyta tyla,
mane labai išgąsdino ir sukrėtė, nes ji atėjo taip
staiga, jog nespėjau jai paruošti savo širdies. Su
pratau, kad jau ir anksčiau kažkas tuo pačiu pul
teliu man bandė siųsti žinutes, tik aš negirdėjau.
Tai buvo Dievas, jis bandė kalbėti, įeiti į mano šir
dį, bet aš tiesiog bėriau išmoktas eiles. Kaip muzi
kos kūrinį sudaro ne tik natos, bet ir pauzės, taip
ir maldoje reikia tylos, apmąstymo pertraukėlių.
Kasdienėje maldoje reikia įsigilinti į kiekvieną
žodį, suprasti jo reikšmę ir kodėl aš jį tariu, ne
bijoti sustoti, patylėti ir įsiklausyti į širdies bal
są, nes per ją kalba ne vien vidinis „aš“, bet ir „Jis“.
„Kas aš esu? Ar tai, kam pasiryžau vakar, ar
tai, ko tikiuosi iš rytojaus?“ – rašo Tomašas Špid
likas knygoje Širdies nutyrinimas. Tikiu, jog pa
našūs klausimai kankino ne mane vieną, bet ir
daugelį kitų jaunų asmenybių. Taigi, ką svarbiau
sio atrandu tyloje. Turbūt SAVE. Vienas žodis,
kitų šešių šimtų žodžių net nereikia, kad galėčiau
atsakyti į iškeltą klausimą. Tik pažinę save ir tu
rėdami tyrą bei mylinčią širdį, mes galime pažinti
kitų širdis, Dievą ir jo balsą.

Pokalbis su savimi
– Sėdėk tyliai.
– Nepavyks. Mano širdis rėks.
– Sėdėk tyliai!
– Nebegaliu. Bandau, bet nepavyksta. Širdis
išsilgo. O kūnas pavargo būti ilgesy.
– Laikas gydo žaizdas.
– Taip, bet...
– Laikas gydo žaizdas!
– Tai kodėl man dar skauda?
Bandau įtikinti save, sakau, viskas gerai ir to
liau šypsausi. Tačiau, atrodo, juo ilgiau laikau tą
šypseną, tuo stipriau širdis pradeda rėkt. Aš pati
save įkalinau keistuose steriotipuose, standar
tuose, visuomenės požiūryje. Sakau, kad man jie
neįdomus, bet vis vien jų laikausi.

Ar aš esu aš? Ką man reiškia būti žmogumi,
jei sąmoningas mąstymas mane žudo, net mano
mintys žudo, neduoda ramybės miegoti.
– Paleisk jas, tas ašaras.
– Bet paleidus man nepavyks jų sustabdyti.
– Tada nusišluostyk į mano rankovę.
– Gerai, būk. Ir jos nustojo riedėti. Keista, nu
stojo riedėti ašaros ir mintys nurimo. Akyse ir
galvoje šviesu.

Kova
Vieną kartą aš kažkur nugrimzdau. Kažkur,
kur pasaulis nebuvo toks, kokiame gyvenau iš
tiesų. Ten viskas buvo sudėliota kitaip, ten veikė
kitokie dėsniai, jei išvis tokie buvo. Aš negalėjau
judėti, viskas atrodė lyg būtų baisus košmaras, iš
kurio turėčiau tuoj pabusti, bet taip neatsitiko.
Kovoju. Bandau atplėšti savo akis, bet nepa
vyksta. Galiausiai atsimerkusi nieko nematau.
Atrodo, lyg sunkios, juodos užuolaidos būtų už
dengusios rudeninę saulę. Geriau įsižiūrėjusi, pa
mačiau, kad užuolaidos buvo tamsiai pilkos spal
vos, kaip ir siena, kuri mane supo iš visų pusių.
Pasaulis nubluko ir jau daugiau nebekovojau.
Nebebandžiau atsimerkti. Laukiau stebuklo. Bet
jis neatėjo. Ant užuolaidų susikaupė storas pilkų
dulkių sluoksnis. Atrodė, kad laikas tyčiojosi iš
manęs. Keistuolis ėjo pro mane, man atrodė, kad
jis čia, bet manęs nepasiėmė kartu. Ėjo, skubėjo
prieš sunkias, dulkėmis mano aplipusias akis, o
aš nieko negalėjau padaryti.
Vieną dieną atsitiko kažkas nepaprasto.
Užuolaidos sujudėjo, aišku, labai trumpam, bet
per tą sekundę į mano akies vyzdį pateko vie
nas spindulys. Jis buvo toks ryškus, kad dar la
biau suspaudžiau akis. Po tiek daug laiko pama
čiau kitokią spalvą, o ne jau iki gyvo kaulo įgrisu
sią, šleikštulį keliančią tamsiai pilką. Smalsumas
neleido ilgai laikyti baimės sukaustytų akių už
merktų. Atsipalaidavau. Sunkiai pabandžiau pri
kelti akis, dulkės sujudėjo, akys peršėjo. Bet aš at
simerkiau ir... Ir vėl nieko, tos pačios užuolaidos,
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Esė
toks pats pilkos spalvos atspalvis. Tik šįkart vil
tis taip greit neišblėso. Mano pasąmonėje vis iš
naujo švysteldavo tas saulės spildulys. Jam nušvi
tus, užsiliepsnodavo tikėjimas, kad vis dėlto pa
saulis nėra išblukęs. Pradėjau matyti kitokius pil
kos spalvos atspalvius, supratau, kad ir pilka yra
graži spalva. Po dar nežinia kiek laiko, kai dul
kes jau buvo sukaupusios naują sluoksnį, aš ge
bėjau įsivaizduoti kitas spalvas. Taip po trupu
tį susikūriau savo pasaulį. Kitokį nei tas, kuria
me iš tiesų gyvenau. Jis nebebuvo blankus ir jame
niekur nebuvo užuolaidų. Tame pasaulyje pralei
dau tiek daug laiko, jog pradėjau nebeatskirti, kas
realybė, o kas ne. Mano vaizduotėje aš galėjau ju
dėti, mano akys buvo plačiai atmerktos, o visur
aplinkui spalvinga gamtos paletė. Mačiau viską:
ryškiai raudoną rožę, skaidrų, dar niekieno nepa
liestą šaltinėlį, šiltos žalios spalvos žolės stiebe
lius, sodriai geltonus bičių pilvelius ir dar sodres
nės spalvos jų medų. Galiausiai net garsai įgavo
spalvas: lakštutės balsas buvo šviesus lyg krišto
lo gabalėlis, gegutės rusvai kukuodavo apie savo
vaikus kituose lizduos, gulbių plunksnų plazde
sys skleidė melsvą spalvą. Ten viskas buvo taip
gera: ramybė, harmonija, laimė, taika ir tas gra
žus paprastumas.
Bet vieną dieną į mano slėnį įžengė tamsa.
Pirma nuvyto gėlės, tada dingo bitutės ir lakštu
tės, kol galiausiai net vanduo tapo drumzlinas.
Nesupratau, kaip tai įvyko. Išgirdau vėjo nešamus
žodžius: „Atsimerk, atsibusk, prašau.“ Iš pradžių
jų išsigandau, nes jau seniai negirdėjau nieko kal
bant. Vėliau pajutau, kad tas balsas man kažkuo
pažįstamas, priminė girdėtą seniau, kai dar ne
buvo pilkųjų užuolaidų ir sienų. Supratau, kad
mano vieta kur nors kitur, kad dabar aš tesu savo
vaizduotės sukurtame pasaulyje. Nebežinojau,
ką daryti, tupėjau ant nuvytusios žolės ir laukiau
atsakymo iš vėjo: „Nepasiduok, atsimerk.“ Šį kar
tą girdėjau aiškiau. Ką reiškia, tas atsimerk, negi
aš dabar nematau pievos, nematau savo basų,
purvinų kojų joje? Užsimerkiau ir pabandžiau at
simerkti, bet jau kitaip, tikėdamasi, kad pamaty
siu jau kitokį pasaulį. Taip slinko minutės, valan
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dos ir dienos, o aš vis bandžiau atsimerkti, kaip
man buvo sakęs vėjas. „Aš tavęs pasiilgau“, – stai
ga išgirdau, bet šį kartą pajutau vėsų, sūrų laše
lį ant savo delno. Negalėjau jo pamatyti, bet jau
čiau. Jaučiau jo tekėjimą ir dar didesnį poreikį at
simerkti. Pradėjo niežėti blakstienas, akių vokai
virpėjo ir didžiulis šviesos pliūpsnis skverbėsi
pro mažą tarpelį. Norėjau užsidengti akis, bet nu
galėjau norą ir tik dar plačiau atsimerkiau.
Šūksniai, prisilietimai, peršinčios akys, juo
kas, ašaros ir šviesus neryškus vaizdas. Štai ką
pirmiausia pajutau, bet, praėjus kelioms akimir
koms, pamačiau siluetą kito žmogaus šalia savęs.
Tai buvo mama, kuri tyliai kartojo: „Ačiū, kad at
simerkei.“ Ji ir buvo mano vėjas.

Saulės ir Rūko susitikimas
O aš dar niekados nemačiau, kaip Saulė susi
tinka su Rūku. Juk Saulė ten, aukštai virš debe
sų, o Rūkas tik pažeme vingiuoja. Bet šiandien
mano dar nesugalvotas noras išsipildė. Taip pa
prastai, kad jį buvo galima praleisti pro akis. Tirš
ti balti debesys kilo nuo Neries ir sklaidėsi po
mišką. Atrodė, lyg jie bandytų aprėpti visus me
džius ir mane kartu. Rūko apkabinimas buvo vė
sus ir drėgnas, bet atgaivinantis ir padedantis
dar labiau prabudinti kūną. Tada iš medžių išlin
do Saulės spinduliai. Iš pradžių jie buvo drovūs,
tik kartais pakutendavo akies rainelę, bet, pra
ėjus šiek tiek laiko, jie apsiprato prie vėsaus oro
ir pradėjo šokinėti po visą mišką. Jie nerūpestin
gai šokinėjo ir staiga vienas jų užmynė Rūkui ant
ausies. Supyko Rūkas, bet pamatęs, kad tai Sau
lė, nustebo. Jinai iš nuostabos taip pat sustojo. Jie
kaip šunys iš lėto apsiuostė ir tyliai patupėjo. Bet
staiga – Rūkas griebė Saulei už rankos ir pradė
jo sukti ją ratais. Tuomet mano akyse pirmą kar
tą susitiko Saulė su Rūku. Išsiskirti jiems tekda
vo greitai, nes Saulė turėjo kilti, o Rūkas nusileis
ti atgal į Nerį. Vėliau jie dar ne kartą šoko. Jiems
nerūpėjo, kad jie spėdavo sušokti vos pusę šokio
prieš išsiskirdami, jiems nerūpėjo, kad kartais

Esė
pavydus Debesis užkirsdavo Saulei kelią iki Rūko, jiems nerū
pėjo ir tai, kad Neris ne visada leisdavo Rūkui pakilti iki miš
ko paklotės. Jie vis tiek kiekvieną rytą kantriai laukdavo vienas
kito. Laukiu ir aš...

Peticija prašant įkvėpimo
Matematikos pamoka. Moko
mės, kas yra sinusas, kosinusas,
tangentas... O aš sėdžiu ir kažką ra
šau, net pati nesuprantu, ką. Atrodo,
kas minutę pamirštu, kas vyko prieš
minutę. Staiga įsitempiu lyg įgel
ta. Mano tuščioje galvoje aidi žodis
„įkvėpimas“, kuris kiekvieną kartą,
atsimušęs į kaukolę, pasigirsta vis
garsiau. Noriu įkvėpimo. Noriu vėl
pajusti, kaip vaizduotė užlieja kiek
vieną mano gležno kūno ląstelę, no
riu pajusti, kokią galią tuomet įgau
na mano pirštai, laikantys rašiklį.
Ar galiu parašyti peteciją, prašyda
ma įkvėpimo per matematikos pa
moką? Kam aš dar klausiu, mano
kairioji ranka jau spėjo parašyti:
„Peticija prašant...“ – tačiau čia ir
sustojau. Ar galima prašyti įkvėpi
mo? Ar įmanoma suteikti kam nors
įkvėpimo? Kas tas įkvėpimas? Iš kur
jis atsiranda ir kur dingsta? Ar gali
ma įjungti ir išjungti įkvėpimą kaip
stalinę lempą, stovinčią dešiniaja
me mano stalo kampe?
Matematikos pamoka. Aš negir
dėjau, ką mokytoja kalbėjo apie kon
tangentą, pasirodo, šalia tų trijų se
niau minėtų ir šis eina kartu. Todėl
smarkiau suspaudžiau rašiklį, vos
vos suraukiau kaktą bei antakius ir
palenkusi kūną žemyn ėmiau rašy
ti, ką sako mokytoja, kaip ir kiti dvi
dešimt devyni mano klasės draugai.
Įkvėpimo pabaiga. Matematikos są
siuvinio kampe per vieną laisvą se
kundę pabaigiau rašyti seniau pra
dėtą frazę: „...įkvėpimo...“

Angelinos Lapinskaitės nuotrauka
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Poezija

Akvilė Lapelytė

O gal ir tavo

Vėjui

Niekinančiai naikinantis ruduo.
Pražudys.
Atlaikys tik stabilumas,
Sielos gaivumas.
Vėjas nusineš pražuvusius pelenus
Mano.

Pabūk
Paklausyk
Pamatyk
Neramiai blaškosi mano vyzdžiai
Rankos neranda tinkamos vietos
Padėk
Sustabdyk
Įvyks katastrofa
Velniškai nepadori
O gal paleisk

Metamorfozė
Vakare įkrisi į purvo duobę
Daužysi galvą į sienų neturinčią realybę
Rėksi tirštam skysčiui bėgant gerkle
Rysi išgyventas akimirkas
Nesipriešinsi
Nuskęsi
Scenarijus pasikartos
Vakar šiandien rytoj
Nuskęsi bet vis vien būsi
Kitoks

***
Su naktim, nakties šalna
Ramuma
Tavyje
Po žeme.
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***
Išnyksiu lyg snaigė pirma,
Karštą ir gyvą paviršių palietus.
Išbėgsiu kaip upė – basa,
Neradus sau tinkamos vietos.
Liksiu galiausiai viena
Tikrovėj savoj ir pasauly.
Negrįšiu, nešauksiu nakčia.
Numirsiu. Juk tai tik apgaulė.

Nepažįstamas
O akys žaidžia
Ir lauke visai nebešalta...

Poezija
***

***

Buvo jau lietus seniai nutilęs,
Nutilusi tuomet ir aš buvau.
Verkė užmirštas kikilis,
Aš jo ašaras rinkau..

Kuo mažiau veido tuo geriau
Šnabždėdavai man
Žinoma netikėjau
Kodėl gi turėčiau slapstytis
Bet atėjo ruduo
Ir
Kuo mažiau veido tuo daugiau
Manęs
Man

***
Pasikabinsiu sūpynes
Ant senos nukarusios šakos
Tai bus pirmas ruduo
Kai svaiginsiuosi jau ne cigaretėmis ar tavimi
Tik vėju

***
Kaštonai man primena mus
Sutrikusius vaikus
Pramuštgalvius paauglius
Iškritusius iš švelnaus pasaulio į aštrią realybę
Kur nežinai kas vis dėlto būsi
Ir kas bus tau
Greičiausiai dėl to pamačius vieną jų
Įsidedu į kišenę

***
Drebulys
Ne jaudulio
Tik
Baimės
Baimės
Baimės
Būti

Ritos Makselytės nuotrauka
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Poezija

Orestas Razumas

Atgimimas
Nepamenu, kad būčiau miręs.
Nors kitaip turbūt neatgimsi.
Jie sugavo mane alėjoje besivaikantį balandžius
ir įkišo į šiukšlių maišą.
Trūko oro. Duobėtu keliu furgono bagažinėje
trankiausi nuo vieno šono į kitą.
Kai pradėjo lempa spiginti akis,
galvojau, kad čia sapnas
arba nevykus išdaiga.
Bet kai kastuvo briauna sulaužė šonkaulius,
supratau, kad jie nejuokauja.
Negalėjau ant jų pykti – jie manęs atsiprašė.
Kai išlupo visus dantis ir išnarino čiurnas,
pradėjau šauktis pagalbos,
bet jie mane nuramino:
viskas bus gerai.
Nežinau, kiek laiko išgulėjau ant grublėto betono.
Rodos, buvau praradęs sąmonę.
Suskilinėjusio liežuvio galu brūžinau išdžiūvusį gomurį,
pro skylę sienoje žvelgdamas į lėtai slenkančius debesis.
Po kiek laiko jie vėl pasirodė.
Paprašė, kad atsisėsčiau ant kėdės,
bet nesugebėjau pajudinti savo kūno.
Keista, man nė kiek neskaudėjo,
tik nepasotinamai niežėjo.
Jie patys mane pakėlė ir dar kartą atsiprašė.
Ir jiems nesmagu, kad taip nutiko.
Pasiteiravo, ar nieko nenoriu.
Bandžiau atsakyti,
bet pravėręs burną užspringau krauju.
Iš odinio lagamino jie ištraukė izoliacijos juostą
ir popieriaus klijus. Nežinojau, ką ketino daryti.
Vienas iš jų nuo kaulo atšokusią odą priklijavo izoliacija.
Viktorijos Nihil nuotrauka
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Poezija
Kitas surinko ant grindų pabirusius dantis,
patepė juos klijais ir įstatė atgal į dantenas.
Dar kitas suspaudęs lūpas pūtė į supuliavusius šonkaulius:
ar neskauda?
Pabaigę operaciją paprašė, kad susimokėčiau.
Neturėjau pinigų, bet nieko, išrašys sąskaitą.
Kai viskas baigėsi, mane paleido atgal į alėją,
kurioje vaikiausi balandžius.
Niekada gyvenime nesijaučiau geriau.
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Poezija

Jokūbas Naglinskas

(Ne)gyja
***
Tankmėj už medžių
Slėpsiu savo širdį,
Pamėlęs rinksiu
Poeziją, eiles,
Kai lygiagrečiai
Per sprindį eisi
Ir seksi mano sekundes.

Suleido žodžiais
man į kraują nuodus
ir dabar negyja žaizdos.
Pūliniais nusėta oda
vis dar prašos rankų,
kad iš mano kūno drobės
skiemenis po vieną trauktų,
nes vėjais negaliu paleisti žodžių,
kuriais kiekvienas kraujo lašas korės.

Absurdas

......

Vienetais ir nuliais
Užkodavau visus „myliu“ –
Zaroj pirkau šitą paltą.

Aš gyju naktimis,
kai vėjai drasko medžių viršūnes.

Čia sistemos klaida,
Nes skaičiuoju,
Kada išsiverkt:

Žvaigždžių seniai neklausiu,
ar dar kažkam praversiu langines...

Lygiai trys ašaros
Jau nukapsėjo.
Trimis jau daugiau
Sąskaitoj banko.

M. K. Čiurlionis

„Nusiimk visus AŠ
Palik tik mažąjį aš.
Perbrauk kryžium
Didžiąsias raides –
Palik vietos mažosioms.“
Bet net ir tada
aš tik absurdas.

Jūrą miške
Čiurlionis užgrojo:
Ten žaltį mačiau
Jis juodžemiu jojo.
Apvijo man kaklą
Žvynine oda
Ir smaugė
Laukinio liūto galia.
Kol horizonte lojo šuva,
Kraujo neliko –
Čiurlionį pražudė daina.
Jau nebenoriu
gyventi mite.
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Poezija
Širdis sušildė širdį

Akla

Aš tik norėjau
tau ištarti myliu,
Nes visas mūsų laikas
medžių lapais lyja.

Suskaičiuočiau visas raukšles
Ant tavo veido
Padalinčiau iš nulio
Ir liktų meilė
Kuri apakinta tikrumo

Prisnigo Tavo žodžiais
man ant palto,
Bet aš vis vien kišenėje
laukimą gniaužiu.
Jau spėjo paukščiai
grįžti į namus,
Bet dar ne laikas, –
sako man dangus.
Pievose
pirma rasa iškrito
Ir tik dabar širdis pravirko.
O tu brauki per mano skruostą
lyg grotum man tyla –
širdis sušildė širdį…

Pabaiga
Ežero stiklus
nudažė saulė
kraujo trupiniais.
Tyla pasruvo
mano žemėj…
Dabar beliko pabaiga.
Ir koks tu jos bekraščiame fone?
Ar tik ne juodas siluetas
Sulinkęs ir kuprotas?

Jį radau
Aš tik Žmogus
Nors kartą
Pažvelk į mane kaip į žmogų,
Jei nespėčiau iškvėpti to sopulio,
Kai bejėgystė užklups iš už kampo.
O jei rūkas užtrauktų akis –
Pajauski Širdim,
Kad nepasieksiu visų dangaus šviesulių,
Kad kartais per karšta sučiupus žvaigždę rankoj laikyt,
Kad ir aš netvirtas kaip plienas, matyt…

Jį radau
susigūžusį tolimiausioj pakampėj
kai žaizdotom rankom
glostė supjaustytus riešus –
jam rodės, kad viskas darnoj.
paglosčiau,
sutvarsčiau žaizdas,
susirangiau jam po kojų,
prigeso šviesa
ir užmigom.

–––––
Prašau,
neužmiršk –
čia žemėj
aš tik Žmogus…
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Poezija
Niekingas liūdesio šešėlis

Dangaus mėlis

Įleisk vidun
Niekingą liūdesio šešėlį
Apkabink
Paglostyk
Pamaitink
Juk nežinai
Kiek laiko
Jis stovės už durų
Kiek jis barbens
Šaltais stikliniais pirštais
Tau į širdį

Tavo skruostu
Rieda
Dangaus mėlis
Kurį pamilau
Tik širdim praregėjęs
Kai man
Išdžiūvo kūnas
Nuo troškimo
Apkabinti
Tavo sušalusią sielą

Vienišos tylos
Akimirksniui
Visąlaik galvojau,
Kad mes tik laikinai
Trumpam.
Šiek tiek.
Akimirksniui.
Aš ką tik sumirksėjau...

Kai krisiu tuštuma
Jei aš, pro atdaras trobos duris,
tik skersvėju paliksiu –
tu niekada manęs nebesurasi.
Jei aš nugulsiu lauką rūku tai tu į delnus jo nebesurinksi.
Jei debesiu į tavo dangų grimsiu –
tai aš tiesiog neliksiu.
aš tirpsiu
tavo kavoje lyg cukrus
Ir kas tuomet,
kai krisiu tuštuma
po tavo kojom?
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Čia tik
Vienišos
Buto sienos
Apdriskusiais tapetais
Pelėsiu dvokiančiais
Nuo vienumos
Nuo vieno girdimo garso
Nuo tos tylos
Nuo vienišos
Tylos
Tai, kad net tylai nejauku
Čia būt
Iš tos vienatvės

Niekingas liūdesio šešėlis
Įleisk vidun
Niekingą liūdesio šešėlį
Apkabink
Paglostyk
Pamaitink
Juk nežinai
Kiek laiko
Jis stovės už durų
Kiek jis barbens
Šaltais stikliniais pirštais
Tau į širdį

Impresijos

Ignas Zalieckas

Dienoraštis nr. 2
Pradedu skaityti Shelaghos Delaney Medaus
skonį. Imu naują pjesę kaskart vis galvodamas, ką
reikės skaityti toliau. Toliau po jos. Tokia iliuzija,
kad juo toliau, tuo mažiau skaitau, nes neperskai
tytų kūrinių daugėja, apninka mane registruo
jantis į lėktuvo reisą grįžti į Paryžių. Nežinau,
kurį žodį pasirinkti „grįžti“ ar „vykti“. Dabar ten
praleidžiu daugiau laiko, tad šiuo metu renkuosi
pirmąjį, bet visada jis galios ir atvirkštiniu atveju.
Visada akivaizdu ir net neverta klausti kodėl, bet
kadangi prie šio dienoraščio aną kartą užrašiau
žodį teatras, tai tęsiu apmąstymus apie jį. Ir ko
dėl šiandien sakau žodį vykti į Odeono, bet grįžti
į Jaunimo teatrą?
Vis dažniau kritikuoju save už neapsiskaity
mą. Už neapsiskaitymą ir konteksto trūkumą vis
dažniau liūdna matant prancūziškas Rytų Euro
pos literatūros interpretacijas teatre. Žinau, kad
manoji problema bėgant laikui turi galimybę ma
žėti, juo labiau, kai ant stalo guli Delaney, Lor
ca, Dostojevskis. Ir spausdamas save skaityti tris
keturias knygas, kartais leidžiu sau bambėti, jog
režisieriai – ar tai būtų Sylvainas Creuzevault ir
jo jau minėti Broliai Karamazovai (žr. Pašvaistė
2021, nr. 6 – red. past.), ar Julienas Gosselinas, iš
keliantis Čechovo amžininką Leonidą Andrejevą
spektakliu La Passé (Praeitis) – neturi noro, valios
(?) gilintis į svarbias smulkmenas kaip striukes,
kurias vilki OMONO kareiviai, degtinės butelius,
beržus, trobų interjerą, jei taip galima jį pavadin
ti. Tai vis mane apsėdanti kontekstualumo pro
blema. Kontekstas – pasaulio kūrimas. Kiekvieno
personažo, kiekvienos spintos, kiekvieno kilimo.
Jis ateina ir išeina su sava istorija, sukurdamas ką
Lorca vadina La duende – dvasią, kuri yra nepa

aiškinama, bet tvyranti spektaklyje. Kiekvienas
kūrinys jos reikalauja. Dėl to ir pykstu, dėl to ir
liūdžiu, kaip ir tą kartą eidamas į barą po Brolių
Karamazovų ar kiek vėliau važiuodamas namo
metro po La Passé. Liūdžiu, nes bijau, kad nie
kam nebereiks jausti žiūrint spektaklį, pažvelg
ti į save, o tik mąstyti ir pateikti dar vieną sausą,
akademinę analizę, kad įrodytum savo erudici
ją. Kur šūksniai: „Tai atpažįstu iš savo gyvenimo!
Taip buvo vakar! Man šie žodžiai girdėti!“ Vis už
simenu apie šiuos spektaklius, nes jie, atsižvel
giant į Odeono teatro kalibrą, jo galimybes, tu
rėtų reprezentuoti aukščiausio lygio teatrą, bet
deja... Tik teorinis laikotarpio išmanymas, eru
dicijos parodymas nesukuria dvasios, kuri galė
tų leisti skleistis personažui ir jo istoriją išgyventi
žiūrovui. Juo labiau, kai visas – antrojo spektaklio
atveju – veiksmas filmuojamas ant scenos pasta
tyto namo viduje ir projektuojamas ant didžiulio
ekrano virš jo. Todėl vėl – La duende est mort.
Galbūt esu stačiokas, netašytas taip elgda
masis su šiais spektakliais, bet to nesigėdiju. At
simenu, buvo juokinga, kai girdėjau žiūrovus iš
einant ir sakant: „Mes atėjome teatro, bet gavo
me kiną.“ Tiksliau – buvo juokinga ir liūdna. Su
kolegomis vis kalbėjome apie tai. Vieni prita
rė formų laužymui, kiti žavėjosi aktoriais, tre
ti sėdėjo sutrikę ir nusivylę. Bet turbūt liūdniau
sia matyti, kaip šiam įvykiui atsistojusi ploja aš
tuonių šimtų žiūrovų salė. Skaudu. Galbūt toks
mano skonis? Galbūt. Bet vis dėlto ateiti į teatrą
kaip į nebylaus kino seansą, kurį užpildo gyvi
aktorių balsai, yra liūdna. Atrodo, jog viso ekra
no esmė buvo žiūrovą paversti pliušiniu žaislu,
kuris stebi gyvenimo psichozę per savo plasti

35

Emilijos Sikorskytės nuotrauka

Impresijos

kinių akių ekranus ir nieko negali dėl to padary
ti, tik sušukti „Quel ennui!“ (Koks nuobodulys!).
Turbūt tai frazė dabartinei viskuo aptekusiai vi
suomenei, vis panėšėjančiai į Čechovo, Andre
jevo kritikuotą devynioliktojo amžiaus Rusijos
aristokratiją, bet vis dėlto tokiu būdu režisierius
pats save apgauna, nes jo kuriamas personažas
sušunka tą pačią frazę, nesuprasdamas, kad juo
kiasi pats iš savęs. Visgi klasika ekrane – tai tik
formalistinė kova, nieko daugiau. Kodėl neatsi
gręžus į klasiką? Į paprastumą. Stalą, kėdę, mil
tus, drobes? Kasdienio gyvenimo metonimijas?
Reikia tai bent prisiminti.
Pradėjus su tokia liūdna gaida, norisi kaip
nors atsigaivinti. Džiaugiuosi, kad po vieno pras
tai parašyto egzamino šlitinėdamas nuo univer
siteto savo pamėgtomis gatvėmis, vedančiomis
Operos ir Comédie Française link, nusprendžiau
užsukti būtent į antrąjį teatrą ir nusipirkti bilie
tus į tą dieną rodytą spektaklį pagal Ingmaro Ber
gmano Fani ir Aleksandras. Grįžęs namo, apsi
rengiau kostiumą, užsimoviau raudonas kojines
ir išėjau gerokai per anksti. Visgi pirmas kartas
šiame teatre. Dar geriant kavą prieš spektaklį La
Terasse (dideliame Prancūzijos meno mėnrašty
je) perskaičiau Brolių Karamazovų spektaklio re
cenziją, kurioje buvo šlovinamas naujas režisie
riaus žvilgsnis į šį kūrinį. Tai komiškas žvilgsnis,
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kuris buvo šlovinamas. Komiškas. Dar kartą – La
duende est mort. Išgėriau paskutinį kavos gurkš
nį ir nuėjau į salę giliai širdyje jau nusivylęs, bet
su menka viltimi, jog išvysiu ką nors, kas sugebės
kiek atgaivinti. Ir iš jos išėjau besidžiaugdamas
švente. Subtiliu lyg kažkur jau jaustu, bergmaniš
ku prisilietimu narstant sielą – žmogaus silpny
bes ir tikėjimą. Aktoriai ne tik profesionaliai ir
tiksliai atliko vaidmenis, bet ir suvokė, apie ką jie
yra, priešingai nei prieš tai minėtuose dviejuose
spektakliuose. Ir nieko daugiau nebelieka pasa
kyti, tik pasidžiaugti, kad teatras dar vis praside
da nuo rūbinės, o ne kaip kartą konstatavo švie
sios atminties Vytautas Šapranauskas „nuo į salę
atsinešto plastikinio bokalo alaus“. Aišku, šis ke
liamas uždavinys sukurti neapčiuopiamybę kar
tais yra neįmanomas, todėl verta bandyti apie jį
kalbėti toliau, bet dabar noriu pasakyti tik tiek,
kad aktorius turi gyventi tuo vaidmeniu, nenu
tolti nuo jo sielos pasitaupydamas save, atlikda
mas tam tikrus scheminius, loginius veiksmus,
skirtus sukelti tam tikrai emocijai, bet ir žino
ti, kodėl juos atlieka, turbūt tai ir yra pagrindinė
problema – per daug saugoti save, bijoti save nu
alinti ieškant. Tai skamba abstrakčiai, vaikiškai,
bet vis vien aktorystė, režisūra – tai tik amatas.
Tik amatas, kuris per paprastus dalykus leidžia
prisiliesti prie amžinybės. Tai kam gi žudyti šią
galimybę formalizmu ir fiziniais pratimais? Gal
metas suteikti erdvės klasikai? (Jei šioms min
tims trūksta akademinių argumentų, dabar te
būnie taip, juos rasiu ir, tikiuosi, jie manęs nepri
vers kurti to, ką mačiau.)
Dabar vaikščiodamas vėl mąstau, ko dar ne
užrašiau į dienoraštį, kuris dažniau galvoje nei
ant popieriaus, nors turiu daug įvairių žmonių
dovanotų užrašinių. Kaskart vis eidamas sten
giuosi užrašyti mintis į tas gatves ir jų kampus,
kad vėl ten eidamas atsiminčiau, ką mąsčiau ir
pridėčiau ką naujo. Jas išplėsčiau vėl ir vėl, ir vėl.
Turbūt dabar, pabaigęs šį puslapį, eisiu skaityti ar
pasikalbėti su draugu. Pokalbiai kartais taip pat
yra mano dienoraščiai.

Knygos

Poetas Dominykas Norkūnas
debiutinėje knygoje kviečia
apčiuopti savosios tapatybės pulsą
Pasirodė debiutinė talentin
istorijos: juk senovinių skulp
go, savitą poetinį braižą turinčio
tūrų skeveldros jau anksčiau
poeto Dominyko Norkūno eilė
yra prislėgusios mus nebylaus
raščių knyga Tamsa yra aštuon
akmens svoriu, iš kurio išsiva
kojis. Ši knyga neabejotinai taps
duoti įmanoma tik prisimenant
literatūriniu įvykiu poezijai nea
ir naujai įžodinant po jų griūties
bejingiems žmonėms. Joje – itin
likusius reliktus.
ryški šiuolaikinės kultūros ir
Poetas Antanas A. Jonynas
praeities gyvenant tarp žuvusių
apie šį debiutą sako: „Dominykas
mitų ir karų šukių įtampa.
Norkūnas išsiskiria – jo poezija
Dominyko Norkūno eilėraš
konceptuali, pasižymi originalia
čiai kalba apie XXI a. žmogaus
kultūrinių vaizdinių traktuote,
siekį apčiuopti savosios tapaty
nesiriboja išpažintine savianali
bės pulsą pasaulyje, kuriame žo
ze, siekia naujai įžodinti praeities
džių ir simbolių reikšmės grimz
gelmines patirtis ir įžvelgti virpe
ta į persiklojančius kultūrinius
sius po tariamai paviršutinišku
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021
kontekstus – kur viskam iškyla
dabarties spindesiu. Ir parašyta
užmaršties ir nebuvimo grėsmė, sutverianti nau
profesionaliai, su poetinės meistrystės paslapčių
ją poetinį mitą ir jo atšiaurų, tačiau gyvybingą
ir poetinės kalbos niuansų išmanymu. Įdomi, eks
kraštovaizdį.
presionistinių įtampų nestokojanti knyga.“
Knygoje praeitis suvokiama kaip mitinė rea
Dominykas Norkūnas yra ne tik aktyvus įvai
lybė, artimesnė gamtinei stichijai arba dangaus
rių literatūros renginių ir festivalių dalyvis, jis
kūnams negu suklasifikuotai faktinei istorijai, –
taip pat yra vienas produktyviausių jaunųjų ver
taip siekiama apčiuopti tikrąjį, nors ir sunkiai re
tėjų. Verčia įvairių žanrų literatūrą (daugiausia
gimą mūsų sąmonės šaltinį. Taip pat joje kalbama
poeziją ir pjeses) iš anglų, vokiečių, latvių, olan
apie tikrovę po Holokausto, atmintį bei dievišku
dų, rusų, jidiš kalbų. Šiemet jis už meistrišką Je
mo paieškas nudievintame pasaulyje.
rome’o Rothenbergo eilėraščių rinktinės Khurbn
Knygos puslapiuose dominuoja miesto, ypač
vertimą apdovanotas Dominyko Urbo premija,
su Vilniumi susiję, motyvai, mąstoma apie ar
taip pat drauge su poetu ir vertėju Mariumi Bu
timus žmones: ir gyvus, ir mirusius. Pabaigoje
roku išvertė ne vieną Nobelio premijos laureatės
miesto tikrovę keičia abstrakcija, imama vengti
Louise’s Gluck poezijos knygą. Nuo 2014 metų jo
tikrinių vardų, atsigręžiama į gamtiškąjį pasaulį,
poezijos vertimai publikuojami spaudoje ir tarp
nors lunarijos, kaip išdavystės simbolis, siejamos
tautinių literatūros festivalių Poezijos pavasaris,
su trisdešimčia Judo sidabrinių. Todėl subjek
Poetinis Druskininkų ruduo almanachuose, Euro
tas, net ir bandydamas ištrūkti į bežodę gamtos ir
pos poezijos platformoje Versopolis. D. Norkūnas
simbolių vaizdiniją, nebegali pamiršti didžiosios
yra vienas leidyklos Bazilisko ambasada įkūrėjų.

37

Knygos

Mindaugas Kirka: „Aš, nors
ir ne Sabas, bet ūgio turiu“

Mindaugo Kirkos knyga
savosios properšos. Privilegija
Dangus užsitraukia ledu – 2021
būti žmogumi ir, nepaisant am
metų Pirmosios knygos konkur
žinųjų dėsnių, tiesiog gyventi,
so, kurį tradiciškai skelbia Lie
stebėti, būti nuolat tapomu pa
tuvos rašytojų sąjungos leidyk
veikslu, o kartais – tiesiog at
la, laimėtoja poezijos katego
spindinčiu paviršiumi“, – poe
rijoje. Tai pirmoji autoriaus
tiškai pasakoja Mindaugas Kir
eilėraščių knyga
ka.
Autorius sako, jog ši knyga –
Leidykla primena, kad
tai lyg atspindys. Ne visada to
2021-aisiais rankraščių priėmi
bulas, apgaulingas, jame kaž
mas poezijos kategorijoje buvo
ko esama, o kitkas – tik iliuzi
pratęstas, tad Mindaugas Kir
ja, kažkas iškreipta ir netikra.
ka savąjį rankraštį atsiuntė an
Tai netobulo pasaulio, netobulų
truoju kvietimu. „Buvo minčių
žmonių, netobulos meilės ir Die
rankraštį atsiųsti ir į pirmą kar
vo atspindys užšąlančioje, bet
tą skelbtą konkursą, tačiau vis
gyvybės pilnoje upėje. Taip pat Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021
kas taip ir liko mintyse. Šiek tiek
tai yra knyga apie meilę. Teks
patingėjau. Šiek tiek nespėjau.
tuose veikiančio asmens kaitą ir ėjimą tam tikros
Galiausiai praėjo ir terminas.
ramybės link. Knygoje yra keli skyriai, kuriuose
Sužinojęs, kad konkursas pratęsiamas, nes
tekstai gana ryškiai skiriasi savo emocijomis ir
komisija atmetė net 53 rankraščius, pamaniau,
nešama žinute. Yra paklydimų ir pykčio pasau
kad gal verta pabandyti, savotiškai pasitikrinti,
liui, ieškojimų, atradimų ir praradimų, galiausiai
ar tik aš manau, kad tekstai verti knygos, ar vis
savotiško susitaikymo, ramybės ir savęs stebėji
dėlto ir kitiems taip atrodo. Galiausiai dar ir po
mo iš šalies.
etas Tomas Petrulis po leidyklos įrašu apie pratę
„Gimiau 1987 metų lapkričio pabaigoje. Tik
siamą konkursą retoriškai klausė „ar dar išbėgs
riausiai buvo šalta ir darganota, nepamenu.
kas nors į aikštelę?“ – pagalvojau, kad aš, nors ir
Keistas metas – dalis gyvybės mirusi, dalis te
ne Sabas, bet ūgio turiu, tai kodėl gi ne“, – prisi
bemiršta, o dar kita bando išgyventi laukdama
mena Mindaugas Kirka.
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Žvėris nubudo!
2022 metais Kaunas tampa Europos kultūros
sostine. Sausio 22 dieną Nemuno saloje įvyko šio
Lietuvai svarbaus įvykio atidarymo šventė, kurią
per Nacionalinę televiziją stebėjau ir aš.
Nuo 1985 metų organizuojamoje Europos kul
tūros sostinių programoje Kaunas išsiskiria iš
kitų buvusių Europos kultūros sostinių tuo, kad
Kaunas 2022 programa formuojama kaip vien
tisas visus metus truksiantis draminis veikalas.
Ši programa bandys keisti kultūrinį ir socialinį
miesto gyvenimą per naujo mito sau susikūrimą.
Šiuolaikinio Kauno mito trilogiją sudaro trys
veiksmai: sausio 19–23 dienomis vykęs Sukili
mas, gegužės 20–22 dienomis vyksianti Santa
ka ir lapkričio 25–27 dienomis visą renginių ciklą
užbaigsiantis paskutinis veiksmas Sutartis. Per
šiuos metus Kaune vyks apie 40 festivalių, dau
giau kaip 60 parodų ir daugiau kaip 250 scenos

meno renginių – visi jie bus įgyvendinami ir ku
riami daugybės Lietuvos ir užsienio menininkų,
kurių idėjose atgims ir istorinės Kaune gimusios
bei kūrusios asmenybės Emmanuelis Levinas bei
Jurgis Mačiūnas.
Viso projekto didysis atidarymo šou Sukili
mas, įvykęs sausio 22 dieną Nemuno saloje prie
Kauno Žalgirio arenos, buvo vakaras, dėl kurio
šimtai žmonių iš Lietuvos ir Europos dirbo kele
rius metus, ir tai buvo toks įvykis, kurio tikriau
siai miestas tarp upių neregėjo nuo pat savo įkū
rimo pradžios. Atidarymo šventės centre – šiuo
laikinės muzikos, milžiniškų vaizdo projekcijų
ir poezijos sintezė (remiantis geriausiomis ope
ros žanro tradicijomis), pasakojanti istoriją apie
Kauno miestą kaip gyvą, nuolat atsinaujinantį
stebuklą. Šios tikrai unikalios programos, kurios
idėjos autorius – Rytis Zemkauskas, tikslas – kiek
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vieną ir visus įtraukti į miesto kūrybos sukilimą.
Stebint atidarymo šventę, kaip profesionaliam
muzikologui ir muzikantui, ne viskas atrodė pui
ku ar „tobula“, bet tikrai džiaugiuosi, kad kaunie
čiai bei visa Lietuva ar net Europa pamatė tikrai
daugiau mažiau kokybišką sceninį-meninį pro
duktą. Galima girti puikias miesto erdves, ku
rios yra idealios grandioziniams ir plačių užmo
jų renginiams: Nemuno sala, Žalgirio arena, tiltai
į salą, miesto panoramoje į dangų besistiebianti
Prisikėlimo bažnyčia.
Atidarymo šou muzikos autorius – kompozi
torius Antanas Jasenka, kurio muzikinė kalba pa
sižymi griežta struktūra, konstruktyviu garsų ir
formų varijavimu, garsų intensyvumo manipu
liacijomis bei ritminių formulių modeliavimu.
Visa tai ir buvo galima pajusti stebint atidarymo
šou: Nacionalinio simfoninio orkestro bei cho
ro Vilnius profesionaliai atlikta muzika, kuriai
akompanuojant solistai Joana Gedminaitė ir Me
rūnas Vitulskis profesionaliai įgyvendino muzi
kines menines kompozitoriaus idėjas. Ką dainavo
solistai – kitas klausimas...
Nors visa meninė šou atidarymo idėja iš es
mės buvo skoninga, meniškai suprantama ir pri
imtina eiliniam miesto gyventojui su savo eiliniu
muzikos skoniu ir supratimu apie ją, bet jei ir pro
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fesionaliam muzikantui kyla klausimų, ar dai
nuojamas tekstas yra konkretūs žodžiai ar padri
ki garsai siekiant tik sukurti akustinę erdvę, tada
šis klausimas nėra iki galo išspręstas.
Labiausiai erzinęs dalykas – solistų svarba
įgyvendinant šou: ar taip įkyriai pirmame ekra
no vaizde matomas dirigentas, gerbiamas Mo
destas Pitrėnas, tikrai yra svarbi viso šou vizu
alinė dalis? Kodėl kartkartėmis matomi specia
liais kostiumais apsirengę solistai – suprantama,
bet kodėl staiga dirigentas, kad ir koks žinomas ir
profesionalus jis būtų, bet kurio darbas nėra sce
niškai aktualus, rodomas visiems žiūrovams –
įdomus klausimas. Solistai dėl savo darbo spe
cifikos (nuolatinio buvimo scenoje) yra žinomi
natūraliai. Tikriausiai jų sceniniai drabužiai, dai
nuojamas tekstas, iš dalies perteikiamas ir veido
mimika, yra sudėtinė viso šou meninė dalis. Jie
atlieka, vaidina, įsikūnija į perteikiamus perso
nažus, jų būsenas.
O kad orkestrui diriguoja dirigentas – žino
visi. Kad per šventės atidarymą grojusio orkes
tro dirigentas buvo gerbiamas Modestas Pitrė
nas, dauguma žmonių vis vien nežinos. Tad ir
skirti jam tiek eterio laiko ir svarbos buvo bepras
mis dalykas. Nebent gerbiamo dirigento išspaus
tos artistiškos veido išraiškos pagal profesionaliai
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braižomas batutos ritmines diagramas tikrai būtų
meniškai vertingi šou epizodai, kuriuos privalėjo
išvysti eilinis žiūrovas. Deja, nebuvo. Meniniu as
pektu tai buvo lėkšta ir egocentriška, iš žiūrovo
pozicijos – visiškai nesvarbu ir nereikšminga.
Kitas įdomus pastebėjimas – erdvės pajuti
mas: didelė lauko erdvė ir atstumai turėjo paska
tinti ieškoti masiškesnių šokėjų ar meninių šou
atidarymo raiškos būdų ir priemonių. Dabar keli
šokėjai, persirengę įžymiausiais architektūri
niais Kauno pastatais, ir aplink juos tuos pasta
tus gąsdinantys kiti keli šokėjai paskendo erdvė
je ir atrodė labai primityviai ir savamoksliškai. O
pavyzdžių, kaip viską buvo galima išspręsti efek
tingai, yra apstu – tereikia pasisemti idėjų iš bet
kurių olimpinių žaidynių atidarymų. Nereikia
10 000 žmonių, bet apsiriboti tik keliais ar kelio
lika šokėjų, irgi ne išeitis. Gaila, kad techninis šou
vizualizacijos aspektas gerokai lenkė žmogišką
ją pusę. Suprantama, kad Auros šokėjų kolektyve
nėra 200 šokėjų, bet per tiek metų, kiek buvo ruo
šiamasi atidarymui, buvo galima rasti bent 200–
300 savanorių – šokėjų entuziastų, kurie su pro
fesionalių choreografų pagalba galėjo parengti
įspūdingą reginį. Kita vertus, bepigu kritikuoti,
ką ir kaip reikėjo daryti, kai visi kas antrą mėnesį
krito į kovidinius ligos patalus, ir kalbėti apie ma

sines scenas, paremtas žmogiškaisiais statistais,
sunku. Tačiau norint – viskas įmanoma.
Kritikuoti norėtųsi ir daugiau, bet iš esmės –
tai būtų tik keli dalykai, kurie labiausiai užkliu
vo eiliniam žiūrovui. Bet kokiu atveju – Kaunas
tikrai savo kelionę Europos kultūros sostinės ke
liu pradėjo gana originaliai, įspūdingai: ir meniš
kai, ir techniškai. O svarbiausia – organizaciškai
tvarkingai.
Tarp visų gražių žodžių būtų galima rašyti
„linkėčiau... norėčiau... viliuosi... kad Kaunas pui
kiai įgyvendins visus savo kultūrinius užmojus“,
bet tenka konstatuoti faktą, kad Kaunas JAU juos
įgyvendina ir YRA puikiai viskam pasirengęs. Gi
męs ir augęs Kaune, dirbdamas Kauno senamies
tyje, kiekvieną dieną matau, kaip miestas keičiasi
neįtikėtinais tempais: žmonės grįžta iš emigraci
jos su kitu požiūriu į gyvenimą tėvynėje, kuriasi
mieste, vietiniai tampa dar oresniais kauniečiais,
kultūrinės bei meninės veiklos įtraukia vis dau
giau miestiečių ir vakarų leidimas mieste, o ne
prie televizoriaus ekrano namuose tampa natū
ralia eilinio kauniečio kasdienybe.
Kaunas 2022 skelbia, kad Mitinis Žvėris nu
budo, bet manau, kad jis niekada nebuvo mitinis:
Kaunas savo kultūriniu ir žmogiškuoju potencia
lu visada buvo ir bus Tikras Žvėris.
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Gabija Pritkovaitė

Dabartis ateina
Gabija Pritkovaitė (g. 1998) – jaunosios kartos ta
pytoja, šiuo metu studijuoja tapybos bakalau
rą Vilniaus dailės akademijoje. Sausį galerijoje
„Arka“ surengta pirmoji menininkės personalinė
paroda „Dabartis ateina“.
Kūrybinėje praktikoje tapybos studijas bebai
gianti menininkė nagrinėja ir asmeninę, ir ko
lektyvinę atmintį kaip priemonę išreikšti daik
tų savybėms, šviesos ir nuotaikos santykiams ar

11-tą, drobė, aliejus, 220×180 cm, 2021
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pasitelkia kaip naratyvo pamatą, kuris ilgainiui
tampa arba autobiografiniu, arba fiktyviu – ne
aišku. Reflektuodama konkretiems laikotarpiams
būdingus daiktus ar nuotraukas, autorė tarsi ke
liauja laiku, kažkieno praeitį paversdama sava
dabartimi. Taip ji ieško, kaip pati teigia, „būdo
prieiti prie pamatinio žmogaus poreikio ir atkur
ti laiką kaip patirtį, leidžiančią ne tik prisiminti,
bet ir susitaikyti“.

Dailė

Sekmadieniais aš pas tave užeisiu, drobė, aliejus, 140×120 cm, 2021

Ugniabudė. Grybas, augantis žiemą bei min
tantis negyvais organizmais. Ugniabudė prime
na žmogų, kuris gimė ne savo epochoje, gyvenan
tį laike, kuriame jo padermei pasaulis yra pasi
baigęs ir jam viskas atrodo mirę, sustingę. Aplink
save jis mato vien nykų žiemos gamtovaizdį. Ką
reiškia kažko ilgėtis? Matyti save, savo mintis,
savo judesius. Be tūrio, be apimties, be šešėlio.
Paradoksalu, dabartis jau yra. Tačiau kartais
ji mane aplanko, o gal labiau – ištinka netikėtu
prisiminimu ar pojūčiu. Nuostaba.
Neprisimenu savęs ten, kur būčiau norėju
si būti. Bet prisimenu varvantį sniegą ant keleto
kieme likusių malkų. Arba du plyšius stoge, užlo
pytus pernykštėm kojinėm.
Dabartis stoja tyla, išsitęsia, kol lieku dvima
tė, be savybių, pusiau egzistuojanti. Palendu po
stalu, bandau negirdėti miško, kurį parsinešiau,
žvėrių, kurie neatleido man, kad ėjau per jų erčias
ir valgiau jų lapus.
Išgirsti anapus aš. Gal kartais pavyksta, kai,
pavyzdžiui, ryte lipu laiptais į kitą miestą, kitokį,
nei mačiau už lango, būna baisu, nes nešu kūną
be centro, žiedadulkėm aplipusias akis, kurias
išpusto į visus gatvių kampus. Tas miestas toks

realus ir tikras, dažniausiai atsiliepia
skausmu virš širdies, nes nieko ne
pažįstu, o tai, ką pažįstu, neprašytai
braunasi vidun – ir aš vėl kvėpuoju to
laiko dangum. Stoviu toje pačioje sto
telėje, kurioje laukdavau paskutinio
autobuso namo, kažkur tarp Kulau
tuvos ir Netonių dangaus, žinau, kiek
kelio dar reikės pareiti, kol rasiu na
mus, stoviu, ir dabartis manęs nelie
čia. Nostalgija kaip gynybinė reakcija.
Mamos rankos tokios sunkios ir pa
vargusios neglostė, už tai kvepėjo sa
kais ir šviežiom pomidorų šakelėm.
Ilgą laiką kaupiau žinias, kurios
tarnavo kaip kompensacinė atmin
tis, vis labiau skirdama mane nuo da
barties ir tikrovės apraiškų. Pasilieku
virtualiuose vaizdų archyvuose, in
terjeruose, tarp žmonių, besisukančių šventinė
je muzikoje, tarp eglutės žaisliukų, mašinos veid
rodėlyje – nors manausi sėdinti gale, tačiau savo
atvaizdo jame nematau. Matau pasilikusius žmo
nių prisiminimus, o galbūt tik tų žmonių atvaiz
dus, plokščias, nykstančias jų akimirkų nuotru
pas. Kai kurios pasilieka many it skiriamieji žen
klai, būtini taškai minčių sraute, kai kurie lieka
klausimu tapyboje, kai kurie pasirašo kaip atsa
kymas, jei kas klaustų, kaip išbūti dabar?

Per veidrodėlį, drobė, aliejus, 50×40 cm, 2021
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Dabartis ateina miškais,
drobė, aliejus, 190×170 cm,
2021

Bet tai aktualus klausimas. O aš neži
nau.
1950-ieji. Kalėdos. Murzinos vaikys
tės dienos, aptekusios fantazijomis ir pa
sibjaurėjimu, vabalais ant rožių krūmo, ir
tėvai, nuolankiai nešantys dar vieną savo
žiemą. Tie judantys paveikslėliai ekra
ne visad mane pasitikdavo, visad manęs
laukdavo. Jie mane patikimai įsileisda
vo, net nenumanydami, jog visas jų aki
mirkas nusirašysiu ir pasakysiu visiems,
jog jos buvo mano. Nutapysiu save inter
jeruose, šviesoje, kurios nepažįstu, bet
kuri tinka prie manęs, nes nuolat trūkčio
ja, gęsta ir blanksta. Užsidarysiu ilgesiu
kambariuose, kurie man svetimi, tačiau –
ironiška – vieninteliai manęs laukia.
Dabar, manau, ir aš turiu teisingą at
sakymą – aš irgi turėjau namus, ir jokios
žiemos manęs nėra aplankiusios.
Pikolas ir Sangokas mano spintoje, drobė, aliejus, 160×180 cm, 2021
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