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Martynas Pekarskas. Tai dabar mums reikia 
padirbėti su Pašvaiste, ar ne?

Kipras Černiauskas. Tai gal ir pasišnekam tie
siog. Kadangi jau nemažai visokių interviu duota, 
tai gal kaip tik būtų įdomu tiesiog pasišnekėti, la
bai paprastai, neišsidirbinėjant. Galbūt taip iš to 
kas nors unikalesnio išeitų?

M. P. Įprastai kokie penki, šeši klausimai būna. 
Tai reikia išsiaiškinti, kas būtų tie tikrai įdomūs 
dalykai. Nes kas, pavyzdžiui, man įdomu  – tai, 
kas yra ta akis tavo paveiksluose, kuri viską stebi?

K. Č. Aš dažnai tapydamas galvoju apie žiūro
vą, apie žiūrovo žvilgsnį ir stengiuosi supras

Kas aš iš tiesų esu?
Dviejų jaunų tapytojų Martyno Pekarsko ir Kipro Černiausko 
pokalbis apie kūrybą ir gyvenimą.

ti arba susikonstruoti tokią viziją, kaip žiūrovas 
turėtų jaustis. Aš žinau, kad aš nesusikonstruo
siu iki galo to ir tikrai čia nepataikysiu visą lai
ką, bet šiaip tapau visokias figūras, fonus ir taip 
toliau, ganėtinai nuasmenintus. Na, tarkim, jei
gu Dekamerone (10 paveikslų serija, kuri yra mo
derni Giovani Boccaccio kūrinio Dekameronas 
interpretacija, nutapyta tarsi įsivaizduojamo fil
mo kadrai, pristatyta parodoje Dekameronas 
2021 metų kovą Dūmų fabrike, Vilniuje) aš nuta
piau paveikslą su kino juostom ir su subtitrais ir 
stengiausi sudaryti įspūdį, kad eilinis paprastas 
žmogus, kuris žiūri filmą, ir yra tas, kuris mato. 
Ir jeigu aš naudoju tokius efektus kaip fronta

Kipras Černiauskas ir Martynas Pekarskas, parodos 380 B.C. fragmentas
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lus, tiesiai esantis vaizdas, kaip ta pana, kuri savo 
krūtinę rodo ir ją fotografuoja kažkas, ir nak
tis, bet viskas apsišviečia nuo blykstės, tai reiš
kia, kad tas, kuris žiūri, greičiausiai yra fotogra
fas, nes jis nepavaizduotas, tai reiškia  – žiūrovą 
pastatau į žiūrovo poziciją. Ir to paveikslo pras
mė gali keistis priklausomai nuo to, ką mąsto tas 
fotografas, – aš perleidžiu žiūrovui nuspręsti, ko
dėl atsirado tas vaizdas. Tad žiūrovas nuspren
džia, ar aš esu kažkoks serijinis žudikas ir kažko
kiu godžiu, geidulingu žvilgsniu žiūriu į tą kūną, 
ar aš su pasibaisėjimu žiūriu, nes čia kaip kažko
kia siaubo filmo scena, ir man baisu. Ar priešin
gai  – aš neturiu tokių intencijų ir čia kažkas la
bai nekalto ir for fun. Tai va taip ir nutiko, kai aš 
bendravau su žiūrovais per Dekamerono parodą, 
kalbant apie tą paveikslą, vieniems žiūrovams jis 
baisus, šiurpus ir gal net tragiškas, o kitiems ji
sai sukelia juoką. Taigi priverčiu žiūrovą bent jau 
sau pačiam giliai viduje atsakyti, kas aš iš tiesų 
esu. Tad prisiminus seną apibūdinimą, kad me
nas yra visuomenės veidrodis, čia gal ir tiktų dėl 
to, kad pats paveikslas veikia skirtingai, priklau
somai nuo žmonių. Ir pagrindinis paveikslo po
veikis atsiranda tada, kai žiūrovas žiūri, vynioja 
savo mintis, bet niekam jų nesako, tiktai sau pa
čiam. Tokia asmeninė strėlė. Paveikslas yra im

pulsas, kad žiūrovas savyje, savo viduje, savo vi

diniuose dalykuose pajustų kažkokį trenksmą, 

kažkokį šoką viduje. Ir plačiąja prasme tai susi

ję su tuo klausimu, kaip išsilavinęs europietis XX 

amžiaus viduryje sugebėjo nužudyti daugiau nei 

šešis milijonus žmonių. (Kalbama apie Kipro Čer

niausko paveikslą Dekameronas I)

M. P. Ir šiaip jis patiria tai, ko negali išsakyti jo

kia kita kalba, tai, kuo jis jau nepasidalins ir gali

ma sakyti, kad tokie provokatyvūs tavo siužetai, 

kurie turi jėgos.

K. Č. Na, bet dabar, šiais laikais, kalbant apie siu

žetus, jais aš nieko nešokiruosiu. Ir vis dėlto da

bar yra per daug šiukšlių informacijoje, kurią 

mes gauname, ir žmonės yra nujautrėję. Kiekvie

ną dieną televizijoje ir internete yra lavina tokios 

žiaurios ir emociškai sunkios informacijos, ka

tastrofų visokių ir žiaurių vaizdų, tai kaži ar ga

lima kažką tokiu būdu nustebinti. O tas šokiravi

mas, manau, ateina ne iš siužeto, o iš tapybos, tai, 

kaip sužaidi su spalvom, su kompozicija, su lesi

ruotėm. Siužetas plius tapybinė kalba  – tada at

siranda tas šoko elementas. Dvi kalbos, susijun

gusios į vieną, ir sukuria tai, tačiau pats siužetas 

vienas to nepadarytų, nes pasaulis visad yra daug 

žiauresnis nei bet koks paveikslo siužetas.

Kipras Černiauskas ir Martynas Pekarskas, parodos 380 B.C. fragmentas
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M. P. Čia gal ir suveikia tas tapybos efektas – pa
kabink jį kur nori ir, kad ir koks triukšmas būtų 
aplinkui, jis nepranyks. Nebent tavo kitų paveiks
lų triukšme. Jis neturi būti labiau šokiruojantis už 
kažką kitko, bet jis yra šokiruojantis enough, kad 
neišvengiamai, jeigu tu su juo pirmą kartą susi
duri, paklaustų tavęs tų klausimų. 

Bet įdomu – aš dabar matau sąsają tarp blyks
tės šviesos ir (Platono) olos idėjos ir šešėlių. Maž
daug yra taip, kad tu apšvieti figūrą blykste, o 
žmogus prieina ir pamato, savo trumpą regos 
blykstę įjungia ir priima tą info. Bet va kas matė, 
kas nutapė ir kas pagavo tavo Platono olos pa
veikslą? Kas ten yra žiūrovas? Man šitas yra įdo
mu. Kas yra akis Platono oloj? (Kipras Černiaus
kas. Platono olos alegorija)

K. Č. Tas vargšas, apgautas žmogus. Tas, kurį tie
siog apgavo. Tas, kuris galbūt ieško rimtesnės, gi
lesnės prasmės ir tada jis susiduria su tuo, kad pa
tenka į reklamą. Jį gražiais, patraukliais dalykais 
bando įvilioti į didesnės iliuzijos spąstus.

M. P. Nes kuo labiau pateisinsi, tuo labiau būsi 
laimėjęs. Turiu omeny, kad žiūrovas ras pateisi
nimą, kodėl viskas čia iš tiesų normaliai, tuo jis 
bus giliau toj reklamos iliuzijoj paskendęs. Aš gal
vojau apie tą klausimą, kas toje valtelėje, tai gru

pei žmonių reiktų sakyti – čia esate jūs. Mes vis

ką darėme, kad jūs ateitumėt iki šitos vietos, pasi

žiūrėtumėt gyvai, kaip jūs atrodytumėt valtelėje 

plaukdami pasižiūrėti stalaktitų ir stalagmitų.

K. Č. Tai tiesiog yra tai, ką visi daro nuolatos. Per

keltine prasme visi ir yra toj reklamoj. Ir čia toks 

Inception momentas. Aš šiaip nemačiau Incep-

tion, bet čia pakankamai daug cituojamas reika

las, kad žinotum, apie ką tai. 

M. P. Va, va, aš kaip tik bandau suprasti, kaip rei

kia naudoti tą informaciją, kurios originalaus šal

tinio nesi lietęs, bet tai yra populiaru visuomenė

je, netgi tų, kurie nėra matę tos originalios formos.

K. Č. Aš visą laiką tą patį pavyzdį prisimenu apie 

Francis’ą Baconą, aš, aišku, tau esu pasakojęs. Jis 

Velasquezo popiežių tapė rėkiantį, ir viename in

terviu mačiau, kai jis pasakoja apie tą popiežių. 

Žurnalistas klausia: „Aš žinau, jog jūs, tapyda

mas jį, buvote Romoje.“ Baconas sako: „Taip, bu

vau Romoje.“ Žurnalistas: „Ten yra tas origina

lus paveikslas muziejuje, ar nuėjot pasižiūrėti?“ 

Baconas: „Ne, nebuvau, nemačiau aš to paveiks

lo. Aš atviruką turėjau su tuo paveikslu. O kam 

man tas originalas reikalingas?“ Tai va, čia apie 

tuos šaltinius šnekant, jie nebūtini. Aš netgi įdė

Kipras Černiauskas, Platono olos alegorija, drobė, aliejus, 250x560 cm, 2021
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miai skaitydamas Platoną, nuo pradžios iki galo, 
vis vien panaudoju pačią garsiausią, žinomiausią 
Platono vietą. Taigi galėčiau ir neskaityti. 

M. P. Ir mes dabar visi tapom pagal Bacono popie
žių iš ekranų.

K. Č. Aš nesakyčiau visiškai šimtu procentų, kad 
tas dalykas su ekranais ir tapyba ekranuose, yra 
blogas dalykas. Galima skųstis, kad „tapytojo pri
ze“ išrenka tuos darbus per ekranus, paskui ne
sąmonė nutinka realybėje, bet čia tokie grynai 
techniniai dalykai, o šiaip nereikia apsimest, kad 
gyvenam neekranų pasaulyje. Vis tiek mes gyve
nam ekranų pasaulyje. Ir galų gale tai, kad tapy
boje ir tapybos procesuose atsispindi tas ekranų 
pasaulis, nėra blogai, tiesiog taip yra. Būtų keista, 
jeigu neatsispindėtų.

M. P. Man tai gal su ekranų pasauliu yra esmi
nis dalykas, kad ekranų pasaulyje ne visur kultū
ra yra. Čia yra toks pereinamas dalykas, ne visur 
vaizdas skirtas meno kūriniams pamatyti. Kartais 
yra pritaikytas sukalibruoti šiukšlėms ir meno kū
rinių pamatymas per tą ekraną yra toks šaltai kon
ceptualus. Pamatei, pasižiūrėjai, bet negali pame
dituoti prieš ekraną taip kaip prieš paveikslą.

K. Č. Vis tiek reikia naudotis galerijų ir muziejų 
paslaugom.

M. P. Tai sakydamas, aš turiu omeny, jog tai daly
kas, kuris išsispręs ir ateity per tuos ekranus vis
kas šiek tiek normaliau bus. Aš irgi sutinku, kad 
čia viskas su tuo OK. Aš gal labiau pykstu dėl ba
nalių būdų nusiimti technikas. Kartais matau ta
pybą, kuri pameta pati save, nes ji negalvoja, ji 
tik seka tas technologijas, kurias dabar suteikia 
ekranai, projektoriai ir visa kita. Mat tiktai šita 
vieta kartais kelia liūdesį. Kas dėl ekranų susijun
gimo su tapyba, o visa kita man OK, aš supran
tu, kur mes gyvenam. Šiaip kas pamatys tavo pa
veikslą gyvai? Tiktai sauja žmonių. Ekrane jį gali 
pamatyti visai kitas skaičius.

K. Č. Iš arti pamatyti, pačiupinėti tą tapybą, aiš
ku, yra naudinga, bet tai nėra būtina visiems. 
Nėra būtina, kad visi pamatytų tą Mona Lizą. Ir 
šiaip, kai eina prie tos Monos Lizos, tai yra kome
dija didžiausia.

M. P. Taip. Žinai, aš dabar iš šalies pasižiūrėjęs 
visą tą parodą (380 B. C. 2022 01 11 – 2022 02 05, 
VDA parodų salės Titanikas) matau, kad vis tiek 
pas mane yra tas Hashtagas psichodelika. No

Kipras Černiauskas ir Martynas Pekarskas, 

parodos 380 B.C. fragmentas

Martynas Pekarskas, Drakoniuko šėrimas vaizdo skambučio metu, 

drobė, akrilas, 95x130 cm, 2021
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riu aš jo ten ar nenoriu, bet ji yra. Ir tai nebūtinai 
apie narkotikus kokius ten vedantis, bet stengia
masi sukloti labai daug visokių sluoksnių vienas 
ant kito, kad jie skirtingose vietose spirtų ir atsi
rastų visokie random combo. Nes pasižiūri į tą pa
veikslą, kuriame prikrauta visko, ir jame pamatai 
vienus dalykus ir juos sujungi, kitą kartą pasižiū
rėjęs matai, kad visiškai nematei kitų dalykų, ir 
sujungi visiškai kitą grandinę, kol galiausiai nu
sitapai tą savo paveikslo reikšmę, ir visa tai tam
pa procesu. 

K. Č. Bet čia tiesiog ir man, ir tau, matyt, kitaip 
neišeina. Čia ne tai, kad tu stengiesi šitaip, tiesiog 
taip yra.

M. P. Man atrodo, kad mūsų pasikalbėjimai su 
dailėtyrininkėmis jau įrodė, kad mes jau turim 
savo galvose kažkokį užprogramuotą savitą pa
saulį su savo istorijomis. Ir sunku tai išjudinti.

K. Č. Aš nežinau, ar tu susiduri su tuo, bet man 
jau savotiška rutina susiformavo. Aš per metus 
tris parodas atidariau. Jau labai daug šneku apie 
visų tų parodų prasmes. Jeigu kas nors kokį inter
viu ima ar ekskursijos ir panašiai. Aš, atrodo, jau 
tą patį per tą patį kalbu ir man jau taip nusibodo. 

Taip, tie darbai yra apie tai ir tai ir aš apie tai šne
ku, bet aš jau juos padariau. Tačiau vis iš naujo ir 
iš naujo turiu apie tai šnekėti, nes ne visi girdėjo, 
o kai kurie žmonės pirmą kartą su manim susi
duria. O po kiek laiko, besikartojant, ateina toks 
jausmas, kad aš niekur nejudu iš vietos. Iš tie
sų tai judu, bet yra užsistovėjimo jausmas. Labai 
baisus jausmas. Ar tau toks būna?

M. P. Man būna, bet jis gal ateina etapais, o ryš
kiausi etapai būna tada, kai aš iš tiesų ką nors pri
statau ir nieko nedarau. Ir aš pastaruoju metu ne
daug šnekėjau apie tai, ką aš veikiu. Aš nuo paro
dos Rotušėje 2019 metais nieko nedariau Vilniuje 
(Žmogus juodu liežuviu, 2019, spalis, Vilniaus ro
tušė). Dabar buvo pirmas mano sugrįžimas per 
380 B. C. ir daug nešiojuosi temų, bet šita nebuvo 
apie vienatvę, liūdesį ir depresiją. Buvo pora eta
pų, kai piešinius pabaigiau, tuomet visiškai gyve
nau tuo, kad kažką padariau, tada tu jau nesijauti 
toj kūrybos būsenoj. Bet aš nemanau, kad čia la
bai parodos kaltos.

K. Č. Man dabar dašilo, kad kai tu šneki apie savo 
darbus, tu nuolat šneki skirtingus dalykus. Daž
niausiai sakai pagal tai, ką tuo metu galvoji. O aš 

Kipras Černiauskas. Dekameronas I, drobė, aliejus, 140x220 cm, 2020
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vos ne toks tiksliukas atseit. Aš išgryninu kažką 

ir tada kartoju kaip kokia papūga ir mane patį tai 

šiek tiek erzina. Ir tuomet pats sau atrodau dur-

nas, nes papūginu. O tu žiūri į savo kūrinius taip 

laisvai, kad gali vienąkart vienaip tą kūrinį prista

tyt, o kitą kitaip. Ir man tai galbūt yra siekiamybė.

M. P. Na, taip, bet, manau, tavo atveju galbūt 

sprendimas būtų ten, kur tu rodai kūrinius, padir

bėti, kad kuo daugiau žmonių išgirstų porą kartų 

pasakant, kad tau nereikėtų penkiolika kartų pa

kartoti savo istorijos, kad užtektų tris. Aš girdėjau 

daug tavo ekskursijų, tai, jų best fragmentus sudė

jus, būtų sulipdomas tam tikras epic tekstas apie 

tai, kaip tu trumpai papasakoji apie parodą, kuri 

va čia dabar įvyko. Nes vis tiek ateis tas laikas, kai 

darbai nebekabės ant sienų, o tavo atveju yra gerai, 

kad gali surasti tą stabilų pasakojimą, kurį galima 
užrašyti ir fiksuoti. Čia dviašmenis kardas.

K. Č. Galiausiai praeis kažkiek metų ir man sa
kys, kad tu čia sakei taip ir anaip, o aš jau būsiu 
labai toli nuo viso šito ir sakysiu – nesąmonė ten 
buvo, nesąmones šnekėjau.

M. P. Matei F for Fake?

K. Č. Mačiau.

M. P. I am Pablo Picasso, so I can do fake Pablo Pi-
casso. Nežinau, kad ir kaip ten būtų, aš stengiuosi 
kalbėti tiesą ir nemeluoti gyvenime ir tuose daly
kuose, kuriuos sakau ir rašau.

K. Č. Šaltenio receptukas.

M. P. Aš rašau taip, kad po dešimties metų pasižiū
rėjęs, ką kalbėjau, galėčiau pasitikėti savo žodžiu, 
kad aš taip ir galvojau, kai kalbėjau. Jeigu po dvide
šimties metų kas nors mane cituotų, aš sakyčiau, 
kad čia aš prieš dvidešimt metų sakiau, o dabarti
nis aš nieko bendro su anuometiniu neturi.

K. Č. Na taip, taip. Aš į savo temas gilinuosi, pasi
darau išvadas, pristatau tas išvadas parodos for
ma ir taip toliau, bet aš nenorėčiau, kad tos išva
dos būtų kažkokia absoliuti tiesa. Aš noriu, kad, 
jeigu kas nors mane įtikintų savo kita nuomo
ne, gebėti pakeisti visas savo išvadas. Man atro
do, vienas iš meno pliusų yra tas, kad gali šnekė
ti apie akademinius dalykus nebūdamas akade
miku ir turi teisę nusišnekėti, ir tame nieko blogo 
nebus. Ant M. Foucault irgi stūmė istorikai, kad 
jis ten nusišneka, kad jis netiksliai, asmeniškai ir 
su daug klaidų nagrinėja tą istoriją, tačiau, nepai
sant to, jis įtaką milžinišką padarė. Esmė net ne 
objektyvi tiesa, o labiau pats efektas.

M. P. Beveik, aš manau, kad yra gal pora įdomiau
sių dalykų, kuriuos galim išsirinkti, pavyzdžiui, 
man įdomu, ką tu pasakoji apie žiūrovą, atsisto
jantį prieš paveikslą, konkrečiai kas susiję su De-
kameronu. Tai va, išsirašyti tokius klausimus, į 
kuriuos galima gal savais žodžiais trumpai atsa
kyti. Tai plius minus ką tu manai?

Nukelta į p. 38

Martynas Pekarskas, Vietiniai – Kleopas, Šamanas, Mėlynas, 

Svečias, dar paukštis, negruntuota drobė, mišri technika, 

130x95 cm, 2019–2022
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Lina Buividavičiūtė

Laiškas karo vaikui

Mano vaike, sako, kai ištisai kartai 
gimsta berniukai, reikia laukti karo. 
Panašiu laiku pas mus atėjo sūnūs – 
džiaugėmės, visos giminės matronos, 
bet tamsūs pavidalai šmėkščiojo, 
nebuvo ramu. Tuos pavidalus 
matė dar mano močiutė, prieš Antrąjį 
pasaulinį danguje regėjusi kryžiaus 
ženklą, moteris, vičvienaites, 
tempiančias ant savo pečių visus
pasaulio naščius. Rugsėjo 11 dieną 
Tau sukaks aštuoniolika metų, ir aš vis 
neramiau žvalgausi po dangų, seku 
naujienas kaimynų žemėse.

O visgi atleidžiu Tau, kad gimei, karo vaike.

Negaliu apsakyti, kaip norėčiau, kad niekad 
nereikėtų avinėlio krauju ženklinti 
mūsų namų durų, kai pareisi. 
Stipriai viliuosi, kad 
taip ir nesužinosi, kaip svarina rankas ir širdį 
plieno vėsumas, kaip išpila prakaitas 
bemiegėmis naktimis skaičiuojant 
kritusius. Ar dėl Tavęs 
šito viliuosi, ar dėl savęs?

Visgi baisiausia ne strampai, galūnių 
fantomai, išblukę mūsų plaukai –  

baisiausia, kad niekada neatsikratysime 
pliko vėjo vaiduoklių, niekas nebebus, 
kaip buvo.

O visgi paleidžiu Tave, karo vaike – 
mano pavadžiai nebenulaiko žirgų.

Karo vaike,

mano pačios sūnus saugus, mokykloje. Nelei
džiu sau galvoti, – o jei Pašos istorija? Kraupaus 
kelio romane ieškant išėjimo pas sūnėną inter
nate. Distopija, tampanti tikrove. Bet ne – mano 
vaikas dabar jau baigė pamokas, eina dūkti į kie
mą. Aplink  – visi sveiki ir žvalūs, šoka džiaugs
mą, o ne išgyvenimą aplink kaukiant sirenoms ir 
sproginėjant mirties fejerverkams. Jis grįš namo 
saugiu keliu ir nereikės šokinėjant ant pelkių pa
saulio kupstelių svarstyti – šitas žingsnis – spro
gimas ar gyvenimas? Žinau, kad Tau tai neturės 
jokios praktinės naudos  – bet apkabindama tą 
vienuolikmetį berniuką, įkvepiu–iškvepiu cik
lą – baimę ir išgyvenusiojo kaltę. Kartais ji smo
gia tokiu stiprumu, kad susiriečiu dvilinka, dvi
linka susiriečia ir mano širdis. Tais karštligiškais 
rytais ir abejonių kupinais vakarais, kai skaitau 
mūsų karo metraštininkus, kai išgyvenu visą 
emocijų karuselę, joju ant juodžiausio arkliuko, 
supimasis be atvangos, be atilsio. Ir zvimbian
tis vilkutis, toji kaltė, vis labiau įsisuka, žybčio
ja, juda. O vėl pasikartosiu, ar ta mano kalte tu 
uždengsi negrįžtančius, ar it stebuklinga skrais
te apgaubsi mažutėlių nugaras, kad nekrūpčiotų 
nespėję išsapnuoti viso sapno? Sentimentai, pa
čios patogumas tauškinant klaviatūrą, menku
tės aukos, kurias sudedu kasdien. Nors nebegaliu 
rašyti poezijos, viskas atrodo kažkaip per maža, 
o tam, kas didu, žodžių dar nerandu. Nesiskun
džiu, jokiu būdu, tiesiog pasakoju, kaip veikia tas 
kolektyvinis nuodas, sprogusios pasaulio elek
trinės radiacija. O vis dėlto atsikeliu, sugebu ap
sirengti, atlikti būtinus darbus, myluoti katinus, 
kartais net džiaugtis. Labiausiai bijau, kad prie 
visko priprantama, tas kariamas šuo, tas žmogus, 
kuriam kažkas įjungia išgyvenimo programą. La
biausiai bijau atbukti, nesistebėti ir pirmą kartą 
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gyvenime nenoriu, kad atslūgtų manasis pasmer
kimas, neapykanta tam, kuris viską pradėjo. 

Galvoju, ar reikia pamėginti suprasti, kaip 
bandai pateisinti ir išgirsti neišmylėtus vaikus. 
Čia jau mano jėgos baigiasi, ir empatiją nori
si skirti tikriesiems karo vaikams, kitoje pusėje. 
Mano rusiškas šaknis turinti psichoterapeutė pa
skelbė įrašą apie kolektyvinę kaltę. Kas savaitę at
sisėdu prieš ją, terapiškai sujungiame savo kaltes, 
ir man ramiau – kad šalia ir tokie žmonės.

Judu su Paša užminuotomis teritorijomis, kai 
anapus patikrins mano dokumentus – ar praleis? 
Ar visgi – praleis?

O žinai, mano močiutė tikrai matė kryžiaus 
ženklą danguje. Kepalą duonos, kaip simboliš
ka, kai ruošiatės blokadai. Ir moteris. Tas, kurios 
kariauja, tas, kurios laukia grįžtančiųjų. Rankos, 
glostančios, rankos, laikančios ginklą. Pasakyk, 
kaip įžodinti tai, kas nujaučiama, tai, kas užra
šyta pasąmonėje, taip, archetipai, taip Jungas, ir 
mes. Žiaurumo archetipas, irgi toks, neišreikš
ta energija, raudona, kraujas, užpilantis akis, 
svilinantis širdis. Skaitau kito lietuvių psicho
terapeuto knygą – jis rašo, kad jau ilgai gyvena
me taikiu laikotarpiu, nežinau, ar iš tikrųjų, vis 
tiek žingsnis po žingsnio neriame ten, kur gilu
moje tamsiai žydi vanduo – turėjo sprogti, lašas 
po lašo, ta tamsa, sukapsėjusi į kelių, keliolikos, 
šimtų savastis.

Aš dar nepaklausiau Tavęs, kaip jautiesi, karo 
vaike? Ką praradai? Ar laikei išeinančiojo ranką? 
Ką matei? Ką patyrei? Ar turėjai laiko įvardyti ir 
suskaičiuoti randus, traumas? Kiek diržų išrė
žė Tavo nugaroje už tai, kad nesutikai su juodų
jų užmačiomis? Kiek paaukojai? Kiek dar paau
kosi? Tiesiog nedrįsau Tau užduoti šių klausimų, 
jie atrodo tokie netikri, tokie trivialūs... Ypač kai 
laikau savo glėbyje sveikus namiškius, ypač kai 
mano karo vaikas kol kas gali rinktis, gali rėk
ti tribūnose, gatvėse, gali būti maištininkas, ku
riam tik pagrūmos piršteliu. 

Kartais aš esu Judas, tik mano trisdešimt si
dabrinių ne taip smarkiai žvanga. Vakar taksis
tas pasakojo, kad iš mašinos teko išsodinti ukrai
nietę, nes nesutapo pažiūros. Kažkodėl neišlipau, 
bandžiau suprasti, aiškintis. Esą mes tiek daug 
darom, aukojamės ir padedam  – nė velnio. Ant 
mūsų ir ant mūsų vaikų nekrinta bombos, krin
ta tik, ak, kaip pompastiškai pasakysiu, prakeiks
mas dėl neveiklumo, dėl bailumo, dėl savo kom
forto, krinta kraujas, visa bibline rūstybe. 

Iš tiesų – dėl savęs, ir dėl savęs viską darome.
Karo vaike, aš esu Tavo gentainė, jei mane 

priimi į savo gentį. Iki šiol maniau esanti labai 
traumuota, išgyvenusi daug baisių dalykų. Gal
būt  – bet man niekada neteko laidoti ne savos 
mirties ištiktų mylimųjų. Man niekada neteko 
melstis ir aukoti Arėjui. Viliuosi, kad ir neteks. 
Nors viskas taip arti, arčiau nei per dievų vokų 
virptelėjimą. O gal nekiškime čia dangaus, gal 
tai, ką matome, tėra šalta ir abejinga išdegusios 
galaktikos šviesa...

Neatvėriau Tau savo namų durų, neturime 
laisvo kambario, viskas užversta mano knygo
mis. Kaip sunku rinktis ir pasirinkti teisingai. Ar 
turiu teisę tada čia rašyti, atverti langus?

Karo vaike, žodžiai baigiasi, ir kaip norėčiau 
užbaigti šį laišką su didžiuoju trejetu – tikėjimu, 
viltim ir meile. Bet esu Judas ir labai nenoriu tapti 
fariziejumi, kuris ištikus didžiausiai grėsmei tie
siog nusisuka ir pasirenka naudą sau. Nežinau, 
kaip būtų, jei vamzdis įsiremtų į mano vaiko krū
tinę? O gal – žinau?

Nekokia iš manęs maištininkė, popierinė, ke
liolika iš socialinių tinklų išmestų draugų. O vis 
dėlto tie pavadžiai nebenulaiko žirgų, atleisk 
man, karo vaike, už viską, kas Tau teko ir teks. 
Eisiu pirkti palaikymo marškinėlių. Juokinga ir 
rimta. Daug ir mažai. Viskas susiniveliuoja.

Lauksiu Tavo laiško, tada žinosiu, kad išplau
kei balta puta. Bent tiek galiu padaryti. 
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Čaikovskio Cherubinų himnas imperijai pra

dėjo groti daug anksčiau, nei visi pasaulio eks

pertai prognozavo, o caras savo kelionę Kremliu

je užbaigs taip skaudžiai kaip žemiškąją kelionę 

užbaigia jo vasalai Ukrainoje.

Nors visas pasaulis dabar dienas skaičiuoja ne 

mėnesių dienomis, o naktimis Kijeve, tačiau tai 

dar viena itin skaudi proga atsisukti į save. Kas 

mes tokie ir ką mes darytume tokiu atveju, jeigu 

kažkuriuo metu dėl kažkokių neapgalvotų istori

nių klaidų dvi civilizacijos susidurtų kurią nors 

šaltą vasario ar kovo naktį prie Vilniaus?

Į šį klausimą nerandu nuraminančio atsaky

mo ir lyg norėtųsi sakyti „jus visus nuraminan

čio“. Bet visa tragedija – kad daugelis iš jūsų ir taip 

pakankamai ramūs. Jūsų nė kiek nejaudina ter

mobarinės bombos, krentančios naktimis Ukrai

nos viduryje, kaip ir nejaudina jaunavedžiai, pa

siėmę ginklus ir savo pirmuosius (neduok Die

ve, gal ir paskutinius) vedybinio gyvenimo metus 

praleidžiančius Brovarų skersgatviuose. Jūsų ne

vargino globalinė pandemija, dūstantys žmonės. 

Ir, manau, neklysiu, jei pasakysiu, kad daugelio 

jūsų nesujaudino dar šimtai pasaulio, velniop  – 

bent Europos, skaudžių įvykių.

Nesiimsiu daryti išvadų, kodėl jūsų tai nedo

mina, nors prielaidų reikšmingai daug. Homo so-

vieticus ryškiausiai apibūdintų turinį, kurį turiu 

galvoje. Į rytus nuo Berlyno ši frazė nebėra tik žo

džiai, apibūdinantys gimusius Sovietų Sąjungo

je ar sentimentaliai jai prijaučiančius. Šie du žo

džiai yra lėtinė ir dažnai paveldima liga. Ja sirgo 

ir vis dar serga visos šalys, kadaise priverstos gy

venti su Stokholmo sindromu (pamilti prievar

Justinas Rizgelis

Neabstraktiems didvyriams 
ir mums  – sergantiems

tautoją, paprastai tariant). Tik skaudūs įvykiai, 

tokie, kaip vaikų žudynės Ukrainoje, išgydo to

kias ligas. Ukrainai išgyti nuo šios šizofrenijos 

reikėjo daug seansų. Oranžinė revoliucija, Mai

danas, Krymas, karas Donbase ir dabar paskuti

nė kova su maskoliais. Tačiau kiekvienas vyras, 

dabar paliekantis savo vaikus ir žmonas prie Len

kijos sienos, apsisukantis ir grįžtantis atgal, dar 

kartą įrodo, kad ši liga išgydoma.

Logika lyg vestų prie klausimo  – kas išgydy

tų mus? Preliudija sufleruotų – karas? Tačiau dar 

niekados nebuvau nuviltas įvykių ištraukimo iš 

abstrakcijos, kaip vaisto visoms šioms ksenofo

bijoms. Abstrakcija yra puiki užsklanda nesuvo

kimui arba nenorėjimui suvokti. Kai pasaulį kre

čia pandemija, abstrakcijos padeda kalbėti apie 

sąmokslus, susitarimus, korupciją, nepatinkan

čią valdžią. Viską, kas nėra apčiuopiama ir įro

doma. Viskas, kas padeda paslėpti faktus. Karas 

Ukrainoje – lygiai tas pat. Abstrakcijos kaip koks 

raminamasis vaistas viską paverčia maloninan

čia iliuzija, kur vietoj žūstančių civilių gali maty

ti konservatorius, visus provokuojančią Ameriką 

ir lygiai tokius pat sąmokslus, kurie malonino iš

tvirkusias sielas visos pandemijos metu.

Tik nušokimas nuo minėtųjų „abstrakcijos“ 

vaistų padeda vožtis į realybę. Tik kai visi pan

demijos sąmokslai atsiremia į nuo covido dūstan

tį draugą ir vamzdelius gerklėje, visa pandemijos 

„beprotybė“ susitraukia kaip košmaras staigiai 

atsibudus naktį. Kaip ir visi samprotavimai apie 

Ukrainą kaip Rusijos dalį pasibaigia pamačius 

Ukrainos rusakalbius, pakėlusius ginklą prieš 

savo sunkiai sergančius brolius iš rytų. 
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Tačiau būna, kad ir tai nepadeda. Būna, kad 

šeimos sušaudymas tampa pateisinamu, kaip ir 

pateisinama tampa metro stotyse gimstantys 

vaikai. Pateisinami tampa nusikaltimai, kurie 

vyksta ne kur nors džiunglėse, ne šalyje, kurios 

nė vienas neparodytume žemėlapyje. Šis istorinis 

nusikaltimas vyksta čia pat už durų, nuo to paties 

recidyvisto, nuo kurio reguliariai kenčiam kas 50 

metų. Ir jei taip nutiks, kad dar kartą reikės bol

ševikams vesti istorijos pamoką, galbūt ir mano 

ir mano draugų mirtis kur nors Dzūkijos miškuo

se taps pateisinama. Bet tada tai jau bus ne mano 

problemos.

Tačiau dabar dar turime šansą išsigydyti 

anksčiau ir kitais būdais nei per šią chemotera

piją einantis išdidus Kijevas su visais savo didvy

riais.

Baigiant rašyti šį tekstą Lietuvoje švinta. 

Ukrainos sostinėje, kuri nugalėjo dar vieną tam

sią naktį – taip pat. Tačiau netrukus, kažkuris ry

tas taps paskutiniu baimės rytu Juodosios jūros 

pakrantėje, Baltijos paplūdimiuose ir visame miš

kingame bendros istorijos ruože. 

Ir visa Europa Kijeve gers ukrainietišką vy

nuogių vyną kaip padėką visiems, kurie šiąnakt 

nemiegojo.

Lino Daugėlos nuotrauka
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Hormonų audros griauna sienas

Jis verkia. Sėdi įdelbęs akis į televizorių, kuria
me įspūdingi vaizdai iš praeities mainosi su grės
mingą statistiką dėstančios poniutės veidu, ir jau 
trečią savaitę žliumbia, nes kūną taip spaudžia ke
turios sienos, kad darosi sunku kvėpuoti, o televi
zija rodo visus tipelius iki vieno, išskyrus jį. O dar 
prieš kelias dešimtis dienų jis ėjo į blizgančią stu
diją ir aiškino neišprususiai liaudžiai apie masa
jus, Afrikos glūdumose renčiančius namus iš mėš
lo ir šlapimo, apie keistus azijiečius, mintančius 
vabalais (jie, beje, nėra tokie šlykštūs, kaip atrodo), 
apie skiepijimosi procedūrą, kurią privalai atlikti 
leisdamasis į bet kurią ilgesnę odisėją, nes kitaip 
neatsilaikysi prieš uodo kūnelyje gyvenantį plaz
modijų ir šlykščią jo sutuoktinę maliariją... Na ir, 
žinoma, apie viename tų didžiulių oro uostų pra
puolusį lagaminą ir tvirtą valią, padėjusią be aša
rų pamiršti brangius daiktus. O dabar... Dabar be 
verksmo neišsisuksi, nes praradai ne daiktus, o 
gyvenimo būdą, it stimuliatorius palaikiusį tra
paus kūnelio gyvastį ir atnešusį gražias moteris, 
netylančius aplodismentus ir vilą ant jūros kranto.

Ne! Tai negali būti gamtos, norėjusios šiek 
tiek sumažinti populiacijos dydį ir išvaryti įsišė
lusius individus iš ne jiems skirtų vietų, iškrėstas 
pokštas. Čia būta sąmokslo! Tie niekingi mafio
zai žiūrėjo televizijos laidas, instagramo istorijas 
ir skaitė knygas apie pribloškiamai sėkmingas jo 
keliones tol, kol iš pavydo ėmė diegti visą kūną, 
o į galvą šovė išganinga mintis paleisti kelių de
šimčių kilobazių dydžio žvėriūkštį, kuriam nebū
tina teptis rankų žudant tą išperą. Pakanka infil
truoti savo kariuomenę į visus Žemės užkampius 
ir priešas neutralizuotas. 

Taip, keliauninke! Nesuklydai  – šios eilutės 

apie tave. Nori pasakyti, kad šiomis dienomis 

nesirauni plaukų? Galbūt. Galbūt tu susirūpinęs 

stebi kylančią susirgimų kreivę ir stengiesi kuo 

rečiau išlįsti iš namų. Galbūt keikiesi, kai užstrin

ga internetas ir nepavyksta prisijungti prie virtu

alaus susitikimo, o po siutinančios darbo iš namų 

dienos žiūrinėji nuotraukas iš gausybės savo ke

lionių ir nesupranti, ar ašaros byra iš ilgesio, ar 

dėl to, jog apie save nori pranešti su kompiuteriu 

susipykusios akys. O gal kaip ir aš džiaugiesi ga

limybe pabūti su savimi ir giliniesi į Aristotelio 

filosofiją arba Bergmano filmus? Nori pasakyti, 

kad mes turim bendrų taškų? 

Turbūt nesupranti, kodėl tave keikiu. Ko gero, 

mes niekada nebuvome susitikę, o tavo laidos tik

rai nežiūrėjau, nes į televiziją nė kojos nesi įkėlęs. 

Nuomonės formavimu veidaknygėse neužsiimi, 

nerūkai, šuns kakučius visada surenki ir kram

tomosios gumos ant šaligatvio nespjaudai, o va

žinėji elektromobiliu, tad anglies dvideginio kon

centracijos nedidini. Kas negerai? Lyg ir nieko. 

Bet niekada neturėjau to, kuo mėgaujasi tavo pa

dermė. Niekada nepatyriau jausmo, kai skrisda

mas į kitą pasaulio galą stebi žemai kabančius de

besis. Kai išlipęs iš lėktuvo mankštini sustirusias 

kojas ir svaigsti būsimais pojūčiais, kurių kryp

ties ir gylio dar nenujauti. Kai esi vėžinamas po 

neregėtus miškus, dykumas ir miestus, aplinkui 

ulba nežinomos kalbos magija, o tu visomis kūno 

ląstelėmis ragauji tai, ko nematei nė slapčiausio

se fantazijose.

Ak! Tavo žvilgsnis mainosi, liežuvis rezga pa

guodos žodžius, kad viskas dar priešaky, o ato

kiausioje smegenų rievelėje kuriasi planas nu

Mūza Svetickaitė

Ašių apylinkėm
 

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, 
Palangos senoji gimnazija, 3 klasė



Esė

12

pirkti šiai vargšelei paskutinės minutės kelionę 
į Turkiją? Tik nereikia pigių skrydžių ir išanksti
nių įsivaizdavimų. Aš neuosčiau tavo deguonies 
ne dėl banknotų trūkumo ar keistus įsitikinimus 
turinčios šeimos. Kalčiausia čia biologija ir gimi
naičių genai, keistų procesų metu įsiterpę į mano 
DNR ir sudarę klastingą smulkių nukrypimų nuo 
normos gniužulą, vadinamą vestibulinio aparato 
sutrikimu. 

Matau, kaip gūžčioji išgirdęs keletą paukščių 
kalbos žodžių ir nenutuokdamas, kas po jais slypi. 
Nereikia – tas pakrikęs vestibulinis aparatas viso 
labo yra ūmi jūrligė, kankinanti ne tik vandeny
no vidury ar siautėjančiose oro srovėse, bet ir au
tomagistralėje ar siauručiame kaimo žvyrkelyje. 
Tai virvė, surišanti kaklą vos uždarius automobi
lio dureles. Troškus skafandras, aprengiantis tik 
pajudėjus, uždengiantis net menkiausią šviesos 
spindulėlį ir įkalinantis bedeguoniame drebuly
je. Kol esi jo sterblėje, negirdi ir nematai nieko, iš
skyrus keistus garsus, leidžiamus nebeatpažįs
tamo kūno, ir gleives – žiūrėdama į jas nesuvoki, 
kaip galėjai tokias sukurti. Tas skafandras nepa
leidžia net sustojus ir išlipus iš transporto prie
monės, virtusios pragaro mašina – užtrauktukas 
leidžiasi atsegamas tik praleidus porą valandų 
ant stabilaus paviršiaus. 

Tačiau tvirtindama, kad nežinau, kaip atro
do tas Didysis Kelionės Džiaugsmas, perspaus
čiau. Man patinka išlipus iš automobilio įkvėpti 
nežinomo krašto oro ir žinoti, kad po centrifugo
je praleistų valandų laukia dar nepažinti džiaugs
mai. Patinka vaikščioti išilgai klaidžių miestų ir 
mėgautis skersgatviuose tykančiais pirmais kar
tais. Patinka sutikti žmones, kurių nepažįstu, 
kalbėti apie tai, ko neišmanau, ir keliaujant il
gais aplinkkeliais pasiekti tą pačią sankryžą, su
jungiančią tolimus taškus. Galų gale imu justi, jog 
gydytojai, teigiantys, kad tas vestibulinio aparato 
sutrikimas bėgant laikui slopsta, yra teisūs: kar
tais man net patinka važiuoti automobiliu ir skai
čiuoti debesis kutenančias vėjo jėgaines! Gal ke
leriems metams prabėgus kaip ir tu krykštausiu 
raižydama Žemę lėktuvais ir laivais, o nemalo
nūs pojūčiai taps praėjusio laiko ženklais, leidu

siais dar stipriau džiaugtis po kojomis tirpstan
čiais kilometrais. 

Jaučiu, kad tavo liežuvis jau stojasi pasišaipyti 
iš manęs, staiga pakeitusios giesmelę ir užuot vai
nojus pasiryžusios tapti tokia kaip tu. Atleisk  – 
dėl teroro išpuolio kalti hormonai ir žmogiška 
prigimtis, sudievinanti tas platumas, kuriose ne
gyvena, o vėliau iš nevilties imanti ieškoti prie
kabių ir piktdžiugiaujanti dėl tariamų tų platumų 
šeimininko nesėkmių. Bet nejaugi tarp mūsų ga
lima brėžti tokį griežtą brūkšnį, it aš būčiau už
kietėjusi namisėda, o tu – prisiekęs bastūnas? Il
gai galvodama supratau, jog dar vaikystėje, kai 
tėvai, norėdami įvilioti mane į besikandžiojantį 
keliavimo agregatą, turėdavo prakaituoti, tapau 
priklausoma nuo kelionių fotelyje arba hama
ke po vaisiais svyrančia obelimi. Tos kelionės iš
skraidindavo į kitas visatas, kuriose sutikti pada
rai lengvučiausiai sukiodavo laikrodžio rodyklę 
ir vedžiodavo po nesibaigiančias girias, kantriai 
aiškindami apie smegenyse snaudžiančius visa
galius burtažodžius ir obuolius, kurių šiukštu ne
galima skinti. Ten neegzistavo pykinimas, drau
gai niekada neįskaudindavo, galva neapsunkdavo 
nuo išaiškintų paslapčių begalybės, o keliai ne
linkdavo net po milijonų kilometrų. Kelionei pa
sibaigus likdavo kur kas daugiau nei nostalgiški 
prisiminimai – avių, kurias ganei, kailio juoduma 
viliojo žvelgti pro ją kiaurai, į baltumą, kuri pirma 
rodosi it neperžvelgiama migla, bet ilgai spoksant 
ima pamažu sklaidytis, kol atveria veidrodį, ku
riame save išvysti kitais bruožais. Jie veria it visa 
apimantis aiškumas, žygiuojant ganyklomis to
lyn virstantis klausimų pilnu balionu, kuris pu
čiasi sulig kiekvienu perskaitytu žodžiu.

Taip, aš tapau priklausoma ne tik nuo siuže
tų kaltūnų, man nepakako įsimylėti pagrindinio 
veikėjo, o atomazgai išsišukavus užversti knygą 
ir pulti ieškoti dar intensyvesnių stipriklių kito
je. Tų stipriklių nė nereikėjo: nuo pat mažumės 
mano kūnas atmesdavo beveik visus nenatūra
lius preparatus, o kvapą gniaužiantis veiksmas 
dusino. Knygose desperatiškai bandžiau rasti 
tarpą tarp grindlenčių, kurį rašytojas paliko tik 
kuoktelėjusiems krapštukams, ir jį suradus įsi
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brauti į save, į tą nežinomą tunelį žemomis lu
bomis, nuo kurių lašančios abejonės veja ne tik 
skaityti dar daugiau, bet ir pačiai rašyti, su įkarš
čiu pildyti popierių kringeliais ir ieškoti pasaulio, 
renčiamo iš žodžių, ribų. Bet žodžiai buvo tik de
koracijos, dailūs senamiesčio butai, kurių sienas 
dengė sluoksniai apmąstymų apie visa ko prie
žastingumą. Tie apmąstymai man tapo tarsi van
deniu, kuriuo niekaip neatsigaivindavo Tantalas.

Vyliausi, jog rasi tame šį tą pažįstamo. Juk tu 
irgi blaškaisi tolimuose kraštuose ne tam, kad 
nusifotografuotum prie aukšto krioklio ir įkel
tum įspūdingą nuotrauką į feisbuką? Tu irgi pra
dėjai nedrąsiai, nuo Vavelio pilies Lenkijoje ar 
Kalio kraterio Estijoje, džiaugeisi sužinojęs šį tą 
naujo, kol pajutai, kad kur nors apsistoti ilges
niam laikui nebegali, tam tiesiog priešinasi kiek
viena tavo kūno ląstelė, o šio nepasotinamumo 
priežastis slypi kur kas giliau. Taip, ta popieriaus 
fabrikų išlaikytoja panašesnė į tave, nei jai atro
dė, kai mėgaudamasi varpė tave kulkomis iš ka
lašnikovo vamzdžio. O šis nenustygstantis val
kata slapčiomis augina tą patį velniuką, kaip ir 
ji, verčiantį abu nemiegoti naktimis ir vaizduotė
je braižyti būsimų kelionių trajektorijas. Tad gal 
metas nebesvaidyti vienas kitam tūžmų, gailesių 
ir atsiprašymų, o pagaliau susimušti kaktomis ir 
kopti į saldžiai bauginančią nežinią kartu?

Vidinės kasdienybės akys

Būna dienų, kai svarstau, kodėl vis dar ra
šau eilėraščius. Kodėl knebinėju liguistą savo pa
sąmonę, kai gyvenimo priežastingumą gali pa
aiškinti istorija, kalnų, upių ir jūrų kvapą – geo
grafija, o nemigą gydo tik medicina? Idealistiškai 
skambėtų, jei atsakyčiau, kad be rašymo negaliu 
gyventi. Tačiau mano egzistenciją nutrauktų tik 
badas, troškulys ir draudimas vaikščioti į tuale
tą. Na, gal dar miškų iškirtimas sugraužtų plau
čius, o jei atimtumėte knygas, iš nuobodulio im
čiau vaikytis savo menamą uodegą. Tačiau poe
zijos rašymas neatneša nieko, išskyrus tai, jog su 
kiekvienu tekstu vis giliau kišu grąžtą į savo pa
sąmonę  – vidudieniais tylinčią, tačiau miegant 

imančią spjaudyti patirtas ir įsivaizduojamas ne
tektis, ligas ir apiplėšimus. Ir kas įtikins, kad šie 
košmarai nėra šalutinis poezijos poveikis?

Tačiau Rimvydas Stankevičius sako, kad be 
rašymo negali gyventi. Tomis dienomis šis tei
ginys atneštų kibirus peno mano cinizmui. Bet 
kitais momentais tai sukeltų pasigėrėjimą ir net 
paskatą kurti. Nes tada, kai nurimstu, į visas pa
saulio kryptis atsuku neregimus lokatorius, ku
rie kiekvieną sučiuptą virpesį mėgina paversti 
poezija. O tokie kūrėjai kaip Rimvydas, skelbian
tys savo pašaukimą būti popieriaus lapo ir eilutes 
diktuojančių aukštesnių jėgų tarpininku, tam
pa pavyzdžiais, kurių niekad nepasieksiu, tačiau 
stebėdama it muziejines relikvijas galėsiu bent 
žingsneliu prie jų priartėti.

Domėjimasis kitais autoriais man tampa tar
si tyrimu, kurio rezultatai byloja apie poetinį bi
polinį sutrikimą: vieną dieną esu cinikė, krem
tanti mokslus ir neberandanti santarvės su ei
lutėmis popieriuje, antrą susižavėjusi kito poeto 
mintimis kimbu į rašymą, lydimą nusivylimų ir 
euforijos šūksnių, o trečią vadindama save poete 
akcentuoju skirtį tarp mano ir kito autoriaus žiū
ros taškų. Šiandienos auka vėl tampa R. Stankevi
čius: jis teigia, jog kūrėjas – tik šratinukas, kuriuo 
savo bylas užrašinėja Kažkas Kitas. Seniau norė
dama rašyti eilėraštį eidavau pajūrin, siurbdavau 
savin sūrų orą tol, kol apsvaigdavo galva, many
dama, jog kūniškasis įkvėpimas prikvies ir meta
fiziškąjį. Tačiau per tris mėnesius nepajutusi virš 
galvos prasiveriančių debesų, supratau, jog vis
ką – kiekvieną eilutę, žodelį, skiemenėlį, kiekvie
ną raidę ir net diakritinį ženklą – turėsiu parašyti 
pati. Galbūt padės tie lokatoriai, gal – vėjo bučia
vimas seilėtomis lūpomis ir kvapiųjų žvakių de
ginimas, o gal pakaks trejeto dienų sopančia gal
va, tačiau visa rasis iš manęs pačios. 

Ech, Rimvydai! Ar Tu – iš kitos poetų plane
tos, ar identišką kūrybinį procesą mudu vadina
me skirtingais vardais?

Ne. Esu beveik tikra, kad dėl šio skepticizmo 
kaltas keblus mano santykis su religija. R. Stan
kevičius  – tikintis poetas, todėl tuo Kitu, dik
tuojančiu eilėraščius, jis laiko Dievą. Aš irgi ne
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abejoju, jog pasaulis tėra stiklainis, kurio išorėje 
gyvena orangutanai. Kartais jie iš mūsų juokia
si, kartais mėto į stiklainį pagaliukus arba degi
na žvakutes ir, lydydami stiklą, sukelia žmonijai 
paniką. Tačiau kas tos beždžionės  – Kristus su 
apaštalais, Alachas ar Buda – abejoju. Kartais pa
stebiu, jog artėju prie katalikybės, tačiau bažny
čios istorija  – indulgencijos, ištvirkavimai, bea
todairiškas turto ir valdžios gviešimasis ir Kris
taus vertybių išsižadėjimas  – tarp mūsų stato 
poliarizuotą stiklą. Atrodo, jog atsiduoti religijai 
trukdo ne pats Dievo mokymas, o gremėzdiškas 
bažnyčios tarpininkavimas, priverčiantis jaustis 
taip, tarsi skaityčiau genialią knygą, išverstą Go-
ogle vertėju. O gal, sulaukusi Rimvydo Stankevi
čiaus amžiaus, gardžiai nusijuoksiu iš šių svai
čiojimų, nes neleisiu sau nugyventi sekmadienio 
be mišių?

Štai dabar juokiuosi iš savęs, prieš keletą metų 
neleisdavusios sau nugyventi savaitės be eilėraš
čio. Pabėgusi nuo poezijos bent mėnesiui, imda
vau nuogąstauti, jog pastarasis eilėraštis taps 
gulbės giesme menkoje mano poetėlės karjeroje. 
Tačiau dabar esu ramesnė: ar mano rašymas už

aks, ar taps niekingesnis, jei per metus, užuot pa
rašiusi trisdešimt abejotinos kokybės tekstelių, 
sulaužytų į eilutes, sukursiu tris kūrinius, ku
riuos vadindama eilėraščiais neraudonuosiu? Šį 
klausimą su R. Stankevičiumi jaučiame panašiai: 
jis irgi mano, jog sąmoningas apsisprendimas 
tam tikru metu parašyti fiksuotą eilučių skaičių 
nuvestų į akligatvį. Mane, neapsiplunksnavu
sį poetinį viščiuką, labai žavi ir brandus R. Stan
kevičiaus apsisprendimas rašyti ne padrikus ei
lėraščius, o viena kitą papildančias knygas, ku
rių eilėraščiai sąveikauja it susisiekiantys indai. 
Aš irgi mėginu eilėraščius guldyti į konceptua
lius rinkinius, tačiau jaučiu, jog dažnai kartojuosi 
ir menamą vientisumą prie tekstų pritempinėju. 
O kiekvieną eilėraštį rašyti tarsi pastarojo teksto 
tęsinį ar įžiebti kibirkštį, anksčiau kūryboje ne
rusenusią, vis dar nepajėgiu.

Bet gana proceso  – šnektelkim apie kūrybą: 
rezultatą tūkstančių nueitų kilometrų, dešimčių 
nemigos valandų, mylias nusidriekusių eilių prie 
prekystalių ir izoliacijų, sentimentus namams 
pavertusių neapykanta. Būtent autobiografišku
mas, pasak Rimvydo Stankevičiaus, yra būtina 

Ev
el

in
os

 A
ud

in
yt

ės
 n

uo
tr

au
ka



Esė

15

sąlyga poezijai. Nes poezija – „sielos dienoraštis“, 
„išgyvenimo druska“ ir „aplenkta tikrovė“. Eu
reka! Kitų, išgalvotų gyvenimų ar įvykių aprašy
mus, veikėjus, turinčius tikslą, logišką konfliktą, 
kulminaciją ir atomazgą palikime prozai. Juk po
ezija – kita meno rūšis, baigianti išlipti iš literatū
ros rėmų ir savo skreite globojanti muziką, mate
matiką, net grafiką, tačiau atstumianti bet kokią 
šalto proto įtaką. O viską, kas gimsta iš mūsų pa
sąmonės, esame vienaip ar kitaip nugyvenę: uos
tę ievas, prisilietę prie įkaitusio virdulio, išgirdę 
iš mokyklos gandonešio, perskaitę Šekspyro so
nete arba regėję kasnakt pasikartojančiame sap
ne. Nes poezija – vėjas, siautėjantis po arčiausiai 
kūno prigludusiais baltiniais. Svetimkūnis, ap
laistytas mūsų krauju ir seilėmis.

Tačiau galvodama apie tai, kokias mintis 
Rimvydas Stankevičius norėjo išreikšti savo kū
riniuose, save sustabdau: juk viskas, ką norėta 
pasakyti, parašyta eilutėse. Visa kita – mūsų in
terpretacijos ir sukaupto bagažo klausimas. Pa
kutenusi savo intuiciją, įspūdžius iš skaitytų kny
gų, praeities patirtis ir jausmus, eilėraščiuose 
mokymasis skaičiuoti. trupmenos ir kalbelė, ant 
prasikaltusios širdies patupdanti vorą įžvelgiu 
troškimą įžengti į mirusiųjų pasaulio prieigas ir 
pažinti save per santykį su atsisveikinimais, Die
vu, trauminėmis patirtimis, laidotuvėmis ir nu
tikimais, prisodrintais mistikos. Eilėraščio žmo
gus šiuose tekstuose – tarsi šamanas, atliekantis 
spiritizmo seansą, kuris, prisimenant poeto sie
kį eilėraščius praturtinti autobiografiškumu, ly
riniam herojui tampa tarsi saviterapija, kviečian
čia į kelionę po vaikystės prisiminimus, religi
nių švenčių, mirusiųjų pasaulius ir padedančia 
geriau pažinti save. Lyrinis herojus šiuose kūri
niuose kiek neurotiškas, skleidžiantis kone gotiš
ką atmosferą, eilėraštyje kalbelė, ant prasikaltu-
sios širdies patupdanti vorą net linkęs į agresiją. 
Tačiau šie kūriniai  – savotiškos apeigos, pade
dančios lyriniam subjektui išspjauti tūžmastį ir 
apsivalyti. Tekstus skaitymuose papildo ir išraiš
kingos R. Stankevičiaus intonacijos, sukurian
čios dar ryškesnį apeigų įspūdį. Rimvydo kūry
ba  – gigantiška, tamsi ir demiurgiškai siekianti 

sukurti paralelinį pasaulį, intensyviai sąveikau
jantį su mūsiškiu.

Būtent šio ambicingumo kūryboje dažnai sto
koju. Negebu, o galbūt netrokštu sukurti teksto, 
apimančio kūrybą ir karą, meilę ir speigą, pasku
tinį atodūsį ir klyksmą, ištryškusį pirmąkart pa
ragavus oro. Nesiekiu sukurti savito mechaniz
mo ir išdidžiai aiškinti kiekvieno krumpliaračio 
veikimo reikšmę, nes neturiu žalio supratimo net 
apie save ir planetą, kasdien besisukančią po ko
jomis. Jei sukaupčiau savyje tiesų, kuriomis nea
bejoju, rinkinį, visas jas iškalčiau ant akmens ir 
pakabinčiau prie prekybos centro durų, kaip ka
daise padarė Martynas Liuteris. Tačiau mano kū
ryba randasi iš nesusivokimo ir egzistavimo ant 
virpančių paviršių, iš siekio numatyti, kada patir
siu kitą žemės drebėjimą ir kodėl mane taip su
glumino pastarasis. Jei gaučiau užduotį akademi
ne kalba perrašyti savo eilėraščius, vietoj strofų 
nusidriektų klausimai, o atsakymai į juos liktų 
pasislėpę atodūsyje, išsprūstančiame balsu bai
gus skaityti sakinį.

O štai ir paskutinės šio padriko teksto eilu
tės, laukiančios standartinių žodelių „apiben
drinant“, „galų gale“, o po jų  – susitaikymo arba 
aukštyn pakeltos galvos, atsisakančios sutikti su 
bet kuria Rimvydo Stankevičiaus mintimi. Bet 
šiandien nenoriu pasukti kuria nors kryptimi: 
tetrokštu toliau sėdėti šioje kryžkelėje, dairytis į 
praeinančius karavanus, virš pievų skraidančius 
ilgaliežuvius sfinksus ir valkataujančius šunelius, 
skaityti jų paliktus pėdsakus, o labiausiai įstrigu
sias bylas pasilikti sau. Viename iš tų karavanų ėjo 
ir Rimvydas, šamaniškai skaičiuodamas įveiktus 
kilometrus – du blogi, vienas geras... Šiuos užkal
bėjimus atsiminsiu. Ir visai nesvarbu, kad jo poe
tiniai lokatoriai veikia kiek kitu principu nei ma
nieji. Tik dėl mūsų skirtybių ta menka saujelė po
ezijos skaitytojų neužtrokšta homogenišku oru. 
Tačiau svarbiau už skaitytojus, svarbiau net už 
pačius tekstus tai, jog ir Rimvydas, ir aš su poezija 
gyvename. Jog tikslas – ne eilėraščiai, o kasdieny
bė, prisodrinta poezijos: kartais užrašomos, kar
tais juntamos žvelgiant į byrančius kalendoriaus 
lapelius, o kartais tvyrančios virš mūsų kūnų ir 
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švelniąja sugrubusių rankų puse glostančios pul
suojančius randus. Glostančios ir leidžiančios pa
matyti, kokie jie vis dėlto gražūs.

Žaidimai Žemės centro prieigose

Tą dieną su tėvais važiavome į konkursą Vil
niuje. Eilinė pavasario diena magistralėje, galin
ti tapti prisiminimais, kurių svaigulį gramais do
zuosi kankinama nemigos. Arba bandysi užkiš
ti už radiatoriaus ir niekad neužuosti puvėsių 
smarvės.

Tačiau ryte virpėjau. Desperatiškai kartojau
si pasaulio valstybių vėliavas ir LDK kunigaikščių 
chronologiją, jusdama, kad nutrūko lynas, kuriuo 
vaikščiojau pastaruosius mėnesius. Radijo bal
sas, užtvindęs automobilį plepalais apie tabletes 
nuo antsvorio, užliūliavo, bet jaučiau, kad tai – tik 
debesys, uždengę trūkį, neleisiantį vėl įveikti sa
vęs. Šeškinėje pasitiko rūškana kovo saulė, tačiau 
įėjusi į Černobyliu dvelkiantį tetos butą supratau, 
kad plyšinėja ne tik mano vidus. Pamažu trupa 
spalvotas stiklainis, kuriame nesuverdama šyp
senos gyvenau pastaruosius mėnesius. 

Tetos Aldonos skruostai nuo panikos buvo 
paraudę. Užuot pasisveikinusi, ji pranešė, kad 
Lietuvoje nustatyti du koronaviruso atvejai.

Na ir kas? Prieš tris savaites viena lietuvė šia 
liga jau persirgo. Taip, toli toli nuo viruso mirė 
tūkstančiai žmonių, tačiau mes per nuobodūs, 
kad taptume pasaulio sensacijos taikiniu. 

Tačiau teta manė kitaip. Ji kas valandą klausė 
žinių ir tikino, kad artimiausioje laidoje bus pra
nešta apie apokalipsę ir evakuaciją iš Žemės. La
gaminų niekas nesikrovė, tačiau kasdienybė svi
ro kampu, kuriame dar nesame stovėję: dviem 
savaitėms uždarytos mokyklos, rekomenduota 
vengti palikti namus, o iš parduotuvių lentynų 
akimirksniu iššluotos kaukės ir grikių pakuotės.

O man stiklo trupėjimas sukėlė juoką. Bijoda
ma, kad neatšauktų filmavimo, kas keletą minu
čių tikrinau elektroninį paštą, o kita ranka ban
džiau įgrūsti tetą į lovą. Man reikėjo ieškoti siū
lų, kuriais suriščiau savyje nutrūkusius galus, o 
ši panika  – tik atrakcija, išprovokuota beskonės 
kasdienybės. Porą savaičių paatostogausime ir 
išnaudosime daugiau muilo, tačiau joms praėjus 
viską prisiminsime it nevykusį pokštą. 
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Kitą dieną laimėjau. Atrodė, kad visa Žemė 
su savo įtampomis nusidriekė po mano kojomis. 
Taip, tądien nustatyti dar šeši susirgimai. Tačiau 
tos kovo 13osios centre buvau aš ir nenužudo
mas jausmas, kad esu maladiec.

Tądien net teta nebežiūrėjo žinių.
Tačiau ta diena praėjo. Išaušo naujas rytas, 

o kartu – ir suvokimas, kad nebesu Visatos ašis. 
Nesu net mažytis sraigtelis, sukeliantis girgždė
jimą, kai didieji krumpliaračiai plečia kosmosą į 
neegzistavusias erdves. Tądien net tie krumplia
račiai neteko reikšmės  – visi nujautė, kad atei
na laikas, kai kasdienybei diriguos nebe Europos 
parlamentai ar akropolių išpardavimai, o dalelės, 
kurių negalime nė įžiūrėti. 

Atsimenu apytuštę autostradą ir bežadį kovo 
saulėleidį važiuojant namo. Jam tai tebuvo dar 
vienas vakaras, kai gali dilginti romantikų širdis 
ir žlibinti vairuotojų akis. Vienas iš milijonų.

Grįžę sužinojome, kad Lietuvoje prasideda 
karantinas. Mama džiaugėsi, jog spintelės pri
grūstos ryžių ir mėsos konservų, tėtis plūdo 
darbdavį dėl nesuteiktų galimybių dirbti namuo
se, o aš šitai regėjau kaip nuotykį. Pagaliau atsi
dūriau šerdyje fantastinio filmo, kurio pabaigos 
nenumanai, tačiau žinai, jog ji bus laiminga. O iki 
tol reikia pasimėgauti atrakcijomis: dezinfekci
niu skysčiu, kaukėmis, atstumais ir – pagaliau – 
atostogomis. Nors ir atsikračiau Žemės centro 
vaidmens, vis dar jaučiausi maladiec. 

Įdomu, ką tada būčiau jautusi, jei būčiau nu
maniusi, kad pokalbius prie kavos puodelio pa
slapčiomis dozuosime it kokainą, o svaigulys 
koncertų dūmuose ir prarastas kvapas kopiant į 
aukščiausią Europos viršukalnę taps mana, nie
kad neparagausima ateistų. Ką būčiau mąsčiu
si, jei būčiau žinojusi, jog kasdienybė nuo šiol sū
puosis ant pandemijos bangų, kurias skaičiuoda
mi susipainiosime. 

Močiutė sako, kad kiekvienai kartai lemta iš
gyventi kataklizmą. Iki 2020ųjų kovo 16osios 
maniau, jog mes – Z karta – gimėme Francio Fu
kuyamos istorijos pabaigos epochoje, kurioje 
totalitaristinius režimus nugalės demokratija ir 
liberalizmas. Jog mes pagaliau gyvensime taip, 

kaip svajojo mūsų tėvai  – laisvėje, pertekliuje 
ir ramybėje. Taip, mes gimėme ant naujo tūks
tantmečio slenksčio, tačiau pokytis, į kurį nuri
densime Žemę, bus sukurtas mūsų protų ir vaiz
duočių.

Žvelgdama į praeitį suprantu, jog buvome 
pernelyg ambicingi. Nepažinome pasaulio, ta
čiau visus atsakymus rasdavome Google; nesu
pratome vienas kito, tačiau charakterio savybes 
perkąsdavome Instagrame. Kritikavome tėvus ir 
aiškinome išmanantys visuomenės koegzistavi
mo principus, kai pasaulis negirgždėdamas su
kosi ant mūsų prosenelių padirbtų krumpliara
čių. Tačiau rėkėme garsiausiai – vien dėl to buvo
me žiauriai maladiec.

Regis, tuos krumpliaračius vis dar suka mūsų 
ainiai: pastebėję, jog pernelyg įsijautėme, jie nu
sprendė, jog atėjo laikas pokyčiui. Tačiau jį davė 
ne mums, o gamtai. Įsodino į šikšnosparnių įsčias 
ir leido biologijai pademonstruoti savo talentą. 

Juk gamta dėl visko ir kalta: pirmieji žmonės 
į Lietuvą atsikraustė pasitraukus ledynams, su
žėlus žolėms ir įsiveisus elniams. O mes dėl jos 
dėsnių nebegalime gyventi be ašaroti verčian
čių koronaviruso testų ir kaukių, su kuriomis vie
nas kito neatpažįstame. Gal po daugelio metų ne
pridengtas veidas viešumoje bus nebepriimtinas 
kaip nuoga moters krūtinė ar lyties organai?

Yra retų atvejų, kai naivumas praverčia. Abe
joju, ar būčiau sugebėjusi išlikti rami per pirmąjį 
karantiną, jei būčiau supratusi, jog šukės, į kurias 
trupėjo pasaulis, paliks negyjančias žaizdas pė
dose. Nemanau, jog važiuodama iš Vilniaus bū
čiau grožėjusis saulės laida, jei būčiau nujautusi, 
jog teta susirgs Alzheimeriu ir tikrosios Aldonos, 
tapusios trečiąja močiute, niekada nebesutiksiu. 
O jei žinočiau, kad pandemija tęsis dar dešimtme
tį, vargu ar Naujuosius sutikčiau lengvabūdiškai 
tampydama šunį už ausų. 

Dabar esu savikritiškesnė. Tačiau jaučiuosi 
maladiec, kad 2020ųjų kovą nemąsčiau blaiviai. 
Nes atsisveikinimas su teta žinant, kad artimiau
sius keletą mėnesių glėbyje spausi tik efemeriš
kas vaizduotės hologramas, būtų nudilginęs per
nelyg skaudžiai.



Poezija

18

skrydis į tapatumą  

šį vasarį 
kraujo telkiniu 
paženklinti baimės namai 
nukloja nuo kūnų 
skaisčius šiltus patalėlius 
menkas užsidengimas 
spengianti tyla po šūvių 
į nekaltus  
 
prablaškantis hedonizmas 
transformavosi į  
postmodernaus pasaulio 
psichopatišką  
demonų šokį  
 
spėlionės yra  
jausmų maišaties 
paviršius  
 
laistome saulėgrąžą 
pamiršdami trumpam 
ko neįstengėme nepadarėme 
ir galiausiai gailimės

Angelai gali atsukti tris minutes

mintyse dar ošiančią jūrą palydžiu 
miledi liemeniu smėlio javai raižo 
aukso palydėtą ornamentą tolyn 
atskyrė mozė vandenų skiemenis 
o čia man įeiti jei nemoku plaukti 
vizginančiom kūno bangom  
švyturį pasiekti  
 

Diana Koncevičiūtė

angelai gali atsukti tris minutes 
ir pabučiuoti pasimatymus į šventuosius 
neužkirto šaltos tuštumos vandeniai 
neužgijęs pavasaris nuvalė dulkes 
liemenės tarsi žievė spustelėjo  
vaiko pasižaidimus įraižo  
jausmų kasetę tokias sirpias  
žemuoges nuskynei atidainavau 
spindulio laišką numojau lipnias 
garbanas sniegučio vainiko  
nepamečiau bet tai man buvo 
gražiausia

pajūrio laukimas

kaip norėčiau kad 
kvėpuotum pušų takais
ir pamestum nakty savo skaistybę 
liūliuotume neatmainomu džiaugsmu
sielos klaustų ar tai nerealu

veiduos tau glausiu saulę 
trapi esi teisybės atspindžiuos
kopos dirgliai bado
o tąvakar juokeis iš medžių kamanių
košmariškam pasauly likai viena
mane glostė smėlėtais takais

atvyk į padangę
nuskraidink išverktas ašaras 
stiprybė svyruoja taip negailestingai
svaigsiu pasakas tavyje
širdy dainuosiu gyvenimą
kol užkimsiu ir liūdna
linguosiu linų bedugnėj
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nepritapusi  

šilko drugelis 
buvo užrakintas 
po mano oda 
kol sezonų 
dulkėtos ašaros 
suformavo neįprastai 
agonišką 
kokoną  
 
ten norėjau 
būti susukta 
kad nejausčiau 
šilko drugelio 
įkandžių į  
plaučius 
nustočiau kvėpuoti 
tuo kas mane 
laikė įstrigusią 
tarp dviejų kontrastingų 
aristokratijų 
dimensijų 
tiek jau to  
 
dieviška ir smerkiama 
didysis pakilimas jau čia

taro  

mano nuogybei 
tampant stipria laisve 
pakelsiu tostą  
už mūsų nihilistinę šventę  
 
degantis troškimas 
akyse 
ištvers savą intensyvumą 
o pažvelgimas tiesiai 
į tai 
kas atspindi mane 
bus sunaikinta  
 
teįvyksta 

Nevykusi šventė

Niekada nebus gana akimirkos etiudo,
Kai, išmesdama į šiukšlinę popieriaus skiautelę, 
užtrenksiu duris nemylimiems scenarijams. Kas
bežino, kas supras mąslius žingsnelius ir caktelėjimą liežuviu,
be vingių, po kuriais slepiasi žodžiai.
Be žiūrovų, be nušvilpimų, be piktybiškų 
spyrių, laimėjus tašką... žaidimas. 
Kas pasakyta nuo manęs,
ne pagal tavo sukurtą taktiką,
už laimėtą tašką tėviškas paplekšnojimas per petį – 
etiudas turi būti trumpas ir aiškus.
Turi. Juk ašara nuo vidinio monologo
palieka dygsnius ant skruostų,
už kuriuos isterija lekia maratoną,
ne, geriau man nebegrįžti atgal
ir neįsipainioti purvinose
lianose, ant kurių veikėjai krenta
stipriai ir žemyn, nebėra žemės.
Nereikia tų baldų teatre, nereikia.
Tu – mano sceną pasiėmęs ponas,
rungiamas, jauste jaučiu, mirksnių,
bangų, caktelėjimų ir žvilgsnių evoliucijos
krante. Neapleisk savęs, kai tapsiu vėjo 
šnabždesiu, vyturiu ar smėlio kruopele,
telpančia Aukščiausiojo delnuos –
tai vis vien kūnas, gal tik stichijų karste. 
Aš tave pirmiau įamžinsiu žvaigždžių dulkėse...
Pamatysi.

mažoji salė

mano
širdis skelbė rečitalį
tylenė neištirpusiuose 
sniegynuose kėlė puotas
galiausiai
netikėtais pavasariais
ji sminga
kūkčiodama
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Šviesos! Kameros! Muzika! Plojimai! 
Mirtis!

To vakaro šou buvo ypatingas. Vedėjas, kaip 
niekad išsipuošęs, pranešė, kad kitos savaitės lai
doje jis viešai sustabdys visus laikrodžius ir pra
dangins viską, absoliučiai viską. Žiūrovams ne
leidęs net sureaguoti, jis iškart pasiteiravo, ar kas 
nors turi kokių klausimų. Ir tik vienas atsistojęs 
suriko: „O kur jis viską padės? (Pasigirsta dirb-
tinis juokas.) Chronas, laidos vedėjas, jam atsa
ko: „Koks tau skirtumas, nejaugi žadi tuštumo
je ieškoti savęs?“ (Vėl tas dirbtinis juokas.) Salė
je, be abejo, ir namuose niekas nesijuokė, nes kas 
čia per velniava? Nejaugi taip gali būti, kad, laikui 
sustojus, jie visi pradings? Hmm... visgi minčių 
brangieji Žemės žmonės, kurie kaip siurbėlės pri
lipę prie ekrano žiūrėjo šį šou, susidėliot taip grei
tai nesuspėjo – buvo dar viena naujiena!!! Prieš
paskutinė laida sužydės visu savo grožiu, nes ger
biamas režisierius Wesas Andersonas visiems 
paruošė saldų, iki smulkiausios detalės nušlifuo
tą filmą ne apie ką kitą, o apie laiką, visų skirtin
gai nugyventą. Jungiam lauk šviesas! Įjunkit pro
žektorių! 

Laikas  – tamsa

6:40 žadintuvas paleidžia dūdas. Šiandien 
nauja tobula diena. Dar vienas ratas, išpieštas per 
zigzagus. Daug galvų kyla iš miego ir išeina kas 
sau. Aš – vienas iš begalybės – darau lygiai tą pat. 
Nieko ypatingo, ir to neslepiu. Sėdėdamas maši
nos gale ir keliaudamas į mokyklą, visada žvelgiu 
pro langą. Dažniausiai dar būna tamsu, tad be
veik nieko nematyti. Prisimenu vieną iš tų dau

Laurynas Grikštas

Vėlyvo vakaro 
šou su Chronu

gelio kartų, kai sustojome prie perėjos ir gilioje 

tamsoje sugebėjau įžvelgti kelionių į tolimuosius 

kraštus lankstinuką. Gal kiek absurdiška, bet ne

galėjau nesusimąstyti, kad norėčiau tiesiog dabar 

susikrauti lagaminus ir išskristi į kokią nors vietą, 

kur, šilto vėjo gūsių supamas, gali sapnuoti ir sap

nuoti. Ak, kokia tai svajonė, kuriai dar ne laikas. 

Maitai Bay, Naujoji Zelandija

Saulute, kur tu?

Smėlis man šaldo nugarą,

Vanduo jau gaudo mane.

Kur tu, saulute?

Atostogos sugadintos – per visą tą laiką saulė 

taip ir nepasirodė. Vanduo skaidrus, smėlis šva

rus (tik tolumoje matyti keli šiukšlių kalnai), dan

gus naktį skendi žvaigždėse, tačiau dienos pilkos, 

niūrios, ilgos. Saulutė, geros nuotaikos motina, 

kažkur kitur, bet ne čia. Atostogų valandos, grei

čiausios pasaulio lakūnės, šiame krašte tik tru

putėlį pakyla į orą, bet greitai vėl leidžiasi ir lau

kia kitų bandymų. Nesulaukęs saulės, smėlis ap

sikloja šalčio uždanga, o vanduo spjaudo ledus. 

Magdaleną paliko vyras, susiradęs daug jaunes

nę. Tai įvyko lygiai prieš 2 mėnesius, 12 dienų, 14 

valandų ir 54 minutes. Nuo to laiko ji kasdien guli 

Maitai Bay paplūdimyje ir laukia bent menkiau

sio saulės spindulėlio. Ji laukia ir vizito pas psi

chologą, kuris galbūt susiūs jos suskilusią širdį. 

Ji ir pati sau išrašė vaistų – kiekvieną mielą die

ną turi išgerti kelis litrus vyno ir pasimelsti Af

roditei, kad šioji išgelbėtų ją nuo ašarų įspaustų 

randų ir atskraidintų kokį naują meilės balandį. 

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatas, 
Plungės Saulės gimnazija, 4 klasė
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Kasdien čia ateina gausi šeima, kuriai, rodos, sau
lė kažkur šviečia. Magdalena negali nuleisti nuo 
jų akių – jie primena viską, ko ji kažkada neteko. 
Pavydas ją baigia sugraužti, Magdalena negali pa
tikėti, kad kažkas kitas gavo teisę į savo devynis 
mėnesius išnešiotus vaisius. Jos vienintelė dukra 
neskambino jai kelis mėnesius, o ir pati mama 
niekaip nesugeba suvesti dukros numerio ir tie
siog paskambinti. Tad jai belieka kolekcionuo
ti cigarečių pelenus, akimirksniu ištirpstančius 
lediniame vandenyje. Magdalena dar stebi ir de
besis, kurie ją girdo savo pilkumo kokteiliais. Kiti 
gali sakyti, ką tik nori, jie gali bandyti kalbinti ją, 
bet jei saulės nėra, nėra ir Magdalenos. O tiesa ta, 
jog ji kitais metais išskrenda į misiją, kurioje ty
rinės Saulę. Galbūt dėl to ji iškart su ja susipyko 
būtent šiame paplūdimyje? Bet kas tie kiti metai? 
Per tą laiką Magdalena gali paskęsti (galbūt šiame 
skaidriame vandenyje, o gal ir savo ašarų jūroje), 
ji gali išeiti iš proto, ji gali. Dabar ji tiesiog gali vis
ką, ji laisva, ji laukia. Ir niekaip nesulaukia pabai
gos, kada ištrūks iš išsiskyrimo sukelto rūko, visų 
tų debesų, šalto smėlio ir vandens. Dabar liepos 5 
diena, o saulė niekaip nepasirodo. Magdalena, at
sigulusi ant geltono patiesalo, rūko cigaretę, žvel
gia į dangų ir laukia – šviesos arba mirties. Nieko 
kito tuo tarpu. Dabar liepos 5 diena, Naujojoje Ze
landijoje žiema. 

Laikas  – nusivylimas

Sėdėdamas geografijos kabinete, išgirdau 
kažką kalbant apie artėjantį penktadienį ir vi
sas „kiečiausias“ progas bei šventes. Žmonės jau 
antradienį planavo savo savaitgalį. Be abejo, pla
nuoti nereikia daug – tiesiog daug „šnapso“ ir gero 
„tūso“. Visgi tuo momentu apie tai negalvojau, ta
čiau vėliau susimąsčiau. Juk tie žmonės gyvena 
ateitimi, jiems dabartis labai mažai ką reiškia. 
Kas iš to antradienio, kas iš tos 45 minučių pamo
kos. Kas nors tą pamoką išklausys iki paskutinės 
sekundės, o kas nors, visą laiką pasikišęs telefo
ną po suolu, rašinės vienas kitam, kad būtent jis 
penktadienį į balių atsineš Smirnoff. Kaip jiems 

gerai gyventi, visada nujaučiant, dažniausiai ir 
žinant, kad būtent dėl to ir pateks į „pjankę“ – ne
daug gyvenimo skylių jiems reikia užpildyti.

Klubas Berghain, Vokietija

Angelai, giedokit!
Giesmių giesmes, skaistaus rytojaus veidą.
Pakelkit iš miego miegančius balandžius
Ir lydėkit juos toli namo.

Šis vakaras įkliuvo į pilkų debesų voratin
klį, jame pasiklydo ir pasikorė. Taip nyku, tuščia 
Berlyne, kas tai per gyvenimas? Pilkas grindinys 
skendėjo vakarykščio lietaus pelkėse, o kažkur 
mieste laižėsi Brežnevas ir Honekeris. Žmonių, 
laukiančių patekti į Berghain klubą, tai visai ne
jaudino – juos tokia nuotaika, „vaibas“ vežė. An
gela šiandien neblogai „apsinešė“ ir tris valandas 
žiūrėjo į savo atspindį veidrodyje, na, o vėliau nu
sprendė ateiti čia. Deja, ji pati sau negraži, todėl 
turbūt jos neįleis nei šį kartą, nei dar kitus tūks
tančius kartų. Tačiau svarbiausia, kad ji bandys. 
Suksis ant tos adatomis subadytos karuselės ir 
kiekvieną kartą įgrius į tą patį dugną. O jame, va
landoms tiksint, žvelgs į savo atvaizdą ir bandys 
subadyti save iš naujo. Gal tai plaukai, gal makia
žas, gal apranga? Ji nori būti kaip kitos, kurioms 
kiekvieną kartą atsiveria vartai. „Kiek jos laiko 
žiūri į veidrodį? Turbūt tik užmeta akį“, – mąsto 
Angela. O jai reikia mažiausiai trijų valandų, kad 
galėtų suprasti, kad gal ji ir visai nieko. Bet ji ne
graži, ir to pakeisti negali klubo prižiūrėtojai, ku
rie kiekvieną kartą jai pasako ne. Ne, ir taškas. 
Ne, ir viskas. Ne, ir dink tik lauk. Ne, ir daugiau 
čia nebegrįžk. Bet galbūt yra kitas kartas, galbūt 
rytojus atneš grožį? Todėl ji grįžta čia kiekvieną 
kartą ir laukia, tiksi kartu su sekundėmis. Nu
leidusi akis, skaičiuoja stiklo šukes, kartais pa
mąsto apie rytojaus bandymą, o dažniausiai tie
siog... plevėsuoja savo vidinio pasaulio tuštybė
je. Ji prisimena mamą, labiau grožio etaloną nei 
motinystės pareigoms pašauktą būtybę. Kokia ji 
šykšti, negalėjo savo dukrai padovanot bent tru
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putėlio, žiupsnelio grožio. Angela būtų jau seniai 
tapusi šio klubo titane. Ak, kas būtų, jeigu būtų. O 
štai ji jau prie klubo prižiūrėtojo... kalbasi ilgiau, 
nei įprasta... vis dar kalbasi... kalbasi... dar kalba
si? Ją įleido. Angelą įleido. Angelą įleido? Ange
lą įleido! Ji graži, nuostabiausia, gražiausia, pui
kiausia, gražesnių šioje eilėje nebėra. Ji skrenda 
ant sparnų ir ištrūksta iš valandų kalėjimo. Na
muose veidrodis dūžta, o motiną ištinka širdies 
smūgis. Visgi Angela tiesiog įžengia į savo sva
jonių namus. Jie dvokia, juose vyksta suplanuo
ti ir nesuplanuoti skandalai, skausmingos gyve
nimo pamokos, kiekvieną išplaka žiaurumo rykš
tė, gražuolių makiažas ir žuvies tinklo pėdkelnės 
smunka, o veidrodyje nebepažįsti savęs. Šok, An
gela, šok, taškykis, kiek tik gali, tu patekai čia, 
po tūkstančio valandų tu čia, tu nebesi eilėje, tu 
nebesi laukiančioji. Angela, tu privalai išbandy
ti viską, nė sekundę neatsikvėpk. Angela, negerk 
tiek daug. Angela, dar gali pasilikti šiek tiek, bet 
jau išaušo rytas. Angela, gal jau namo? Angela, ei, 
nekalbėk su tuo tipu. Angela, kur tu eini? Angela, 
neleisk jam liesti tavęs. Angela, bėk nuo jo. Ange
la, bėk. Angela... Angela, tave pasmeigė šventojo 
laiko kardas. Angela, tu kraujuoji. Angela, tu čia 
jau dvi dienas. Angela, tu čia jau keturias dienas. 
Angela, pakilk iš to kampo. Angela, šiandien tavo 
gimtadienis. Angela, jau praėjo mėnuo, kelkis ir 
eik namo. Angela, ką tu sapnuoji? Angela, jau pra
ėjo šeši mėnesiai. Angela, kokia tu graži. Angela, 
ar girdi, tu graži. Angela? 

Laikas  – vienatvė

Dažnai tenka pėsčiomis kulniuoti namo iš 
mokyklos. Praeiti pro tuos pačius medžius, iš
mindžioti tą patį maršrutą, pasinerti į muzikos 
garsus ir truputį pavargti. Viskas per 20 minučių, 
taip greitai. Kiek prailgsta kelionė, jei tik užsuki į 
Humaną ar į Iki. Vien skubi, skubi ir niekada ne
stoji. Kodėl gi? Sustojus lauktų vienatvė, apimtų 
keistas jausmas, pradėčiau galvoti, kad keistai el
giuosi. Vis grįžtu prie šių minčių, kai pralekiu pro 
kažkokį mieste stovintį informacinį stendą. Sa

kau, kad pralekiu, nes negalėčiau prisiminti nė 
vieno žodžio, parašyto ant tos baltos lentos. Lyg 
ir Čiurlionis ten nupieštas, bet ir to negarantuoju. 
Tiesiog greitai lekiu namo, nes viskas yra sudėta 
ant laiko ir vienatvės kortų.

Kröller-Müller muziejus, Nyderlandai

Prie amžinybės vartų 
aš tave palikau vienut vieną.
Užvertuose sapnuose
Tu rymojai, rymojai lig ryto.

„Van Goghas buvo menininkas, tvirtai susie
tas su liūdesiu ir melancholija, jis turėjo psicho
loginių ligų, kurios nebuvo niekaip gydomos per 
visą jo gyvenimą. Būtent liūdesys labai dažnai at
sispindi jo paveiksluose. Prie amžinybės vartų  – 
tai paveikslas, kuriame Vincentas tiesiogiai pa
vaizdavo tą skaudų liūdesį. Jame matomas senas 
žmogus, sėdintis kėdėje, veidą užsidengęs ranko
mis ir verkiantis. Verkiantis, nes supranta, kad jo 
gyvenimas eina į pabaigą. Kaip yra manoma, spė
jama, šis piešinys yra tiesioginis emocinio skaus
mo, kurį patyrė piešinio autorius, pavaizdavi
mas. Van Goghas šį piešinį nutapė du mėnesiai 
prieš savižudybę. Skaudu, išties skaudu. Ar bus 
kokių klausimų?“ Viktoras jau kokį penktą kartą 
išklauso šią muziejaus gido mantrą. Šis, kaip koks 
užprogramuotas robotas, visada pakartoja viską 
žodis į žodį, niekada nesuabejoja tuo, ką sako, ir 
nė trupučio neintonuoja – bla bla bla bla bla. Vis
gi Viktoras per daug nesigilina į besielius gido žo
džius, jis negali nuleisti akių nuo paveikslo. Čia 
jau stovi valandą, gal dvi, tris, kas žino? Niekas 
nevaro jo lauk, nes galbūt šis keistuolis suras ką 
nors naujo. Deja, bet Viktoras nieko neieško. Jis 
tiesiog... įkrito. Įkrito į paveikslo spąstus. Suteikė 
sau naują širdies ritmą. Niekas kitas šioje salėje 
taip nesigilina į ant sienų sukabintus šedevrus. Jie 
prieina, pamato, pažiūri ir tiesiog nueina. O pas
kui gailisi tų „į šiukšlinę išmestų pinigų“. Bet ne 
Viktoras. Jis suakmenėjo pamatęs tąjį Van Gogho 
stebuklą. Ne bet koks tai stebuklas – tai juk ilgo 
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gyvenimo skausmas, ilgos dienos, skendinčios 
ašarose, tai senatvė. Viktoras jau irgi senas, pra
žilęs – matęs gyvenimo. Jo bevardžio piršto taip 
niekada ir neapsivijo žiedas, o ir draugai į jo gyve
nimą niekada neįžengė. Viktoras vienas jau ilgai. 
Tiksliau, visą gyvenimą. Jis norėtų suskaičiuo
ti visas vienatvėje praleistas savaites, bet taip ir 
neranda laiko. „Nerandu laiko sau, vis pamirštu, 
kad dar esu“, – sako jis kaimynui, kai šis paklau
sia, kodėl kartais jis dienų dienas neišeina iš savo 
vieno kambario buto. Jis tiesiog bet kiek, kiek pa
sitaiko, „šauna“ vaistų nuo nemigos ir miega. Ir, 
be abejo, pamiršta save. Miegas – tai pabėgimas 
nuo realybės, laikrodžio, vis primenančio jam, 
kad jis vienas. Tačiau štai šiandien jis čia, muzie
juje, stovi priešais tokį pat senį. Mintyse Viktoras 
jį bando pakildinti nuo kėdės, nubraukti ašaras ir 
paprašyti judėti toliau. Visgi per visas tas suak
menėjusias valandas jis net nepakelia rankos. O 
gal ten jis? Gal Van Goghas nutapė jį. „Bet tai neį
manoma, brangus mano draugas Vincentas mirė 
prieš 130 metų... nejaugi aš tiek laiko jau gyve
nu?“ – pagalvoja Viktoras. Tiesa, tas liūdesys iš
gyvena laiko karus, jis išlieka ir niekada nedings
ta. Jis sujungia Vincentą ir Viktorą Bifrosto tiltu 
ir prirakina juos prie tos pačios vienatvės. Raktą, 
be abejo, praryja – jokio išsigelbėjimo, belieka tik 
laukti mirties. Van Goghui nusišauti vidury lau
ko, o Viktorui... vargšui Viktorui... kas lieka jam? 
Dar daug sekundžių, daug žadintuvų, daug lauki
mo valandų. Stebėjimo irgi. Nutylėjimų, ilgų ir la
bai trumpų simfonijų, vinilinių plokštelių susidė
vėjimo... Tablečių... Laikrodžių sukimų į priekį ir 
daug, labai daug vilties praradimų... O galbūt jam 
tiesiog belieka sulaukti laiško, kuriame rašytų:

Brangus Viktorai,
lauksiu tavęs rytoj dešimtą prie amžinybės 

vartų. Būtinai ateik. Rymosiu, kiek tik reikės.
Tavo vienintelis draugas

Vincentas

Laikas  – kaleidoskopas

Kaip seniai lankiausi Nidoje, pasiilgau tų by
rančių kopų. Ten gamta kitokia, rodos, ir laikas 
sukasi kitaip. Oi, juk ten Saulės laikrodžio pasau
lis, kaip galėjau pamiršti. Manieji laikrodžiai pik
seliuose. Jie neseka jokios Saulės, jie mato tik nu
liukus ir vienetus. Algoritmai ten laksto lyg padū
kę vaikai. Šį vakarą jie jau apibėgo dvidešimt tris 
valandų ratus, o aš jiems iš paskos bėgu septynio
liktą ratą. Turiu dar lygiai vieną ratą ir per jį pasi
ruošti kontroliniam darbui, surasti vietos atmin
tyje dar vienam karui ir į jį taip įsigilinti, kad per 
egzaminą galėčiau rašyti lyg ten būčiau buvęs, o 
dar ir pasikalbėti su kompiuteriu, išlieti viską, ko 
niekada nesakyčiau žodžiais. Mano atmintis jau 
stringa ir aš sunkiai ką nors prisimenu. Tiesiog 
įgrūdu viską į perpildytus stalčius ir tikiuosi, kad 
jie neiššoks ar net nesprogs. Dar turiu ir pamie
goti, o ryte viską prisiminti, pažvelgti į veidrodį 
ir pamatyti juodus apskritimus ties akimis ir pa
galvoti, kad norėčiau plaukti į Nidą... Bet iš tie
sų – nepamenu aš nei tos Nidos, nei byrančių jos 
kopų, nei to Saulės laikrodžio, tvirtai stovinčio... 
kažkur? 

Christus Muguerza ligoninė, Meksika

Brangus tėve, aš prisimenu
Tavo švelniai krentančius plaukus,
Tavo gilaus vandenyno širdį.
Aš prisimenu viską, kol tu buvai – buvai ir esi.

Netoli ligoninės esantys kalnai priminė ant 
šono gulintį žmogų. Besiilsintį milžiną, kuris, ro
dos, kokią dieną pakils ir išeis ten, kur jam rei
kės. Kad ir kur tai būtų. Į kažkur paliktą gyveni
mą, šeimą ar tiesiog neužbaigtą kelionę. Miesto 
žmonės juokauja, kad to milžino širdis mirusi jau 
daug metų, tačiau yra ir tokių, kurie sako, kad lai
kas nė kiek nepaveikia milžino – jis gyvas vakar, 
šiandien ir dar tiek metų, kiek tik reikės. Mieste 
pasklido gandas, kad Luiso tėvo širdis pavargo ir 
nusidėvėjo – atsisakė dirbti savo šeimininkui. Tai 
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nutiko greičiau, nei kažkas sugebėjo sumirksė
ti, tačiau tai nebuvo nenuspėjama. Po ilgos dar
bo dienos tėvas privalėdavo klausytis abduelos 
nuogąstavimų, kad jis „per tokį darbą susivarys 
savo trapią širdį“, bet tėvas tik numodavo ranka 
ir jai atsakydavo, kad „bus dar tų širdžių“. Jis ne
buvo neteisus – naujoji širdis jau kažkur netolie
se, skrenda ore. Ją, kaip Snieguolę, lydi paukščiai, 
vėjas stumia į priekį, kad tik kuo greičiau šioji pa
siektų Luiso tėvą. Visgi Luisas paskendęs nerime 
ir didžiame laukime. Jis tik įsivaizduoja sraigta
sparnio ūžesį, skubėjimą, lėkimą. Ir graužia save, 
kad nebandė nė karto pasiūlyti tėvui pasiimti iš
eiginės ar grįžus namo nepulti vėl prie tų nelemtų 
popierių. Tačiau ar jis kaltas, jei jau nuo tada, kiek 
tik Luiso atmintis sugeba nukeliauti atgal, tėvas 
kartodavo vis tą patį: „Bus laikas, vaikeli, tada ir 
galėsim pabūti kartu, bet tai nėra dabar.“ Tai nėra 
dabar ir šiuo momentu. Ar tai kada nors dar bus? 
Laukiamasis toks šviesus, blizgantis, jog, rodos, 
ir tegali galvoti, kad viskas bus gerai. Operacinės 
duris atidarys plačiai išsišiepęs daktaras ir pasa
kys, jog pavyko  – širdis plaka. Tuk tuk, tuk tuk. 
Beveik kaip laikrodis. Tik tik, tik tik. Bet laikro
džiai sustoja neperspėję. Širdis irgi. Kas, jei mažo
jo Luiso įsiminti tėvelio žodžiai, jog „bus laikas“, 
taip ir neišsipildys? Kas, jei tas prisiminimas, ku
ris dar neįvyko, tikrai ir neįvyks? Jis sustos kaž
kur dar plaukiančiame laike ir išsuks iš kurso. Pa
bėgs nuo vaiko, taip tyrai laukiančio, išsiilgusio. 
Širdis trokšta daug, bet realybė, Didžiojo Sprogi
mo metu susituokusi su laiku, širdį ignoruoja. Ji 
juk negali išpildyti kažkur praeityje ištartų paža
dų, kortos pačios turi sukristi į vietas. O juo to
liau, tuo mažiau kortų lieka, tik laikrodis vis tik 
tik tiksi. Koridoriuje daugiau nieko nėra, tik vie
nintelis Luisas, žvelgiantis į tolį, turbūt į miegan
tį milžiną. Kas būtų, jei milžinas pakiltų ir nebe
galėtų atpažinti kitų, galbūt net savęs? Kas nu
tiktų, jei milžino laikas būtų transformavęsis į 
kaleidoskopą, kuris per visą tą laiką išsuko jam 
naują perspektyvą? Luisas sunkiai tai įsivaiz
duoja, tačiau nujaučia, kad greitai ir jis taip pa
sijus. Juk kažkur dar skrajoja naujoji tėvo širdis, 

jau greitai turėsianti įsišaknyti ten, kur jai nieka
da nebuvo lemta plakti. Jis, Luisas, norėtų išplėš
ti ją iš dangaus skliautų tam, kad niekada nerei
kėtų pamatyti laiko klaidų ir smūgių, kurie atke
liautų su naująja širdimi. Norėtųsi tiesiog įsėsti 
į taksi ir išvažiuoti nepasakius vairuotojui adre
so. Jis gi žinotų, kad Luisas važiuoja žadinti milži
no iš sapno, nes juk laiko iliuzijos leidžia supras
ti tik rovę, tiesa?

Laikas  – melas

Lentynoje pastatyta vienintelė knyga ko
lekcio nuoja dulkes, lygiai taip pat kaip ir tos iš
mėtytos visais pakampiais. Daug jų kadaise atsi
verčiau, bet taip niekada ir nesugebėjau pabaig
ti. O pamenu  – dar neseniai galėjau skaityti tik 
tą vieną, itin nykią knygą, besiilsinčią lentynoje. 
Buvo laikai... tragiškiausi gyvenimo metai. Dabar 
jau galiu atsiversti viską  – pasaulis platus ir tik
ras. Atsisakiau tikėti fizikos dėsniais, nes jei gali 
skrajoti padebesiais, kam laikytis tvirtai įsikibus 
žemės? Galbūt ateityje norėčiau pradėti ieško
ti savęs žvaigždėse, kokioje gal Halio kometoje? 
Bet jos dar taip ilgai laukti, o tai prilygtų tam lai
kui, kai teko skaityti tą pačią vieną knygą. Ak, bet 
juk fizika yra tokia didelė dalis astronomijos, net 
ir horoskopų. O štai ir žemė vilioja, knygos lau
kia savo pabaigos. Tačiau ta viena vienintelė kny
ga visada liks užversta – man jos nebereikia. Tegu 
dulka toje savo lentynoje.

Niekur Daugiau Niekada

Gali laukti kiek tik nori,
Niekas neateina.
Ir neateis, ir neatvers tų durų,
Tau niekas kelio nepaklos, tik tu.

Ketvirtadienį kažkas sudaužė bažnyčios grin
dinį, tiesiai prie altoriaus. Nežinia, kas tai padarė, 
tačiau nusikaltimo vietoje buvo rasti dideli meta
lo luitai, kuriuos sudėjus į vieną susidarė širdis. 
Klebonas mano, kad tai kažkieno provokacija, 
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jog juos puola ateistai, agnostikai arba satanistai. 
Kas drįsta daužyti širdis ir dar tiesiai prieš visus 
šventuosius? Atgailaut parazitui, atgailaut šarla
tanui, šamanui, fu, kokių dar ten būna, ir nekelti 
daugiau kojos į šiuos Dievo namus. O kaip tas pa
razitas ateis čia, jeigu jo didelė, sunki, šalta šir
dis ištižo į dvi dar sunkesnes dalis? Nei klebonas, 
nei visi šventieji į šį klausimą atsakymo neturė
jo. Visi ant nuoskalų lipo, lyg tai būtų niekis. Di
delio čia darbo, restauruotojas jau greit čia viską 
sutvarkys – niekas ir neprisimins, kad tokio įvy
kio būta. Ką keičia tikėjimas, Fridrikas jau seniai 
pamiršo. Gali tikėti, kad kažkas tikrai specialiai 
sudaužė savo kietąją širdį ir paaukojo ją vienin
teliam savo Dievui, tačiau koks kvailys gali tikė
ti, kad tas dovanas kasdien kemšantis Dievas at
eis pas tave? Nemandagu baksnoti pirštais, ta
čiau Fridrikas baksnoja į visus kvailius... ir į save. 
Tik puse piršto, nes nebedaug tikėjimo jo širdyje 
likę. Bažnyčios atmosfera jam patinka ir tinka, di
deli skliautai, aukštos lubos, visi piešiniai ir tyla 
jį traukia lyg magnetas. Kasdienės rutinos išvar
gintas jis ateina čia laukti. Ilgai galvojo, kad tie
siog laukia poilsio, dienos pabaigos, tačiau nese
niai suprato, kad vis dėlto laukia Dievo. Visgi ta 
tikėjimo meilė kaip smėlis laikrodyje – labai grei
tai byra žemyn ir užkemša visus įmanomus tar
pus. Mišios prailgsta, o mediniai bažnyčios suo
lai sulenda į šonkaulius ir kramto trapius kaule
lius. Fridrikas pradeda nebedalyvauti apeigose, 
o tik laukti jų pabaigos. Pabaiga, pabaiga, galvo
ja apie visko pabaigą. Vos tik jis užsimerkia, baž
nyčios sienos pradeda irti, viduje sukyla karštis, 
iš kažkur pasipila ledinė lava, lyg ir lyja. Atsimer
kus pasaulis vėl realus... Toks, koks turi būti? Nie
kas prie Fridriko nebesėdi ir niekas neketina atei
ti. Tad jis pakyla iš savo vietos ir drąsiai žengia al
toriaus link. Ak, kad ten subyrėtų visos bevertės 
laukimo valandos ir viską galėtum pradėti iš nau
jo. Iš pradžių iškart žinotum, kad meluose nėra 
džiaugsmo, tad ir nelauktum to melo supelėjimo. 
Ir vėliau nereikėtų badyti pirštais į absoliučiai 
tuščias vietas, kurios tiki jų pačių laiką griaunan
čiais sapaliojimais. Kaip vargšui Fridrikui į galvą 

šovė mintis, kad prieš tūkstančius metų palikta 
praeitis jam gali ką nors byloti? Ką per laiką surū
dijusios, savo dėmes slepiančios po brangiu auk
su statulos gali pasakyti? Absoliučiai nieko. Nie
ko niekas niekada – toks tas laiko melas. Magne
tinės bangos kažko sustiprėjo, gal kas apsireiškė 
visgi? Ne, tai tiesiog šikšnosparnis, cypiantis į 
ausį – nedrįsk, nedrįsk, nedrįsk atskleist sau tie
sos. Bet Fridrikui nerūpi, jo laukimas privalo įgyti 
vertę. Nenukainotą, be akcijos, tik už tiek, kiek ir 
mokėta. Jis nusimeta visus savo drabužius ir atsi
gula ant nuo lubų nukritusio sietyno, tokio auksi
nio ir akinančio. Kada jis nukrito? Nesvarbu, nes 
štai jau Fridrikas išsitaškė kraujais. Sietyno at
šakos pralindo tiesiai pro jo širdį, o galvą nuplė
šė nuo kūno. Nebeliko jokių baimių, tik laukimas. 
Laikas  – laukimas ir Fridrikas tai įrodė visiems. 
Niekas neatėjo, kad ir kiek rymojo jis. Tik penk
tadienis atslinko iš už kampo. Penktadienį kaž
kas ir vėl sudaužė bažnyčios grindinį, tiesiai prie 
altoriaus. Žinia, kas tai padarė, tą pačią sekundę 
pasklido visur. Kaipgi bažnyčia gali būti tokia ne
atsargi ir neužtikrinti. Didžiulis sietynas visą lai
ką kabėjo ant siūlelio? 

Laikas  – laukimas

Miela žinoti, kad kas nors manęs laukia. Ar tai 
būtų stotelė, ar tai būtų laiškas, ar tai būtų... tie
siog mano egzistavimas. Laukia manęs, net ir ži
nodami, kad manęs turbūt nebus. 

Namai, Lietuva

Dabar tušti vazonai, 
tušti ir vakarai.
Nėra, kur kapo kasti,
vargai giliai giliai.

Ant palangės liūdi daug nuvytusių gėlių, au
galėlių, kurie net patys nežino, kas jie tokie buvo. 
Lentynose sukrautos knygos meldžiasi viena ki
tai, o laikrodžio rodyklės suka ratų ratus. Kamba
ryje pasklidusi nirvana tyliai iššniukštinėja kiek
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vieną kampą, užspringsta dulkėmis ir žadina katę 
iš gilaus miego. Tik ji nesikelia ir miega toliau. O 
štai aš guliu jau kelintą valandą ir niekaip negaliu 
užmigti. Juo ilgiau nemiegu, tuo greičiau skubu 
grįžti į rutiną. Pasiėmęs telefoną, patikrinu, kiek 
valandų ir suprantu, kad jau nebe lapkričio sep
tinta, o aštunta. Mano gimtadienis, aštuoniolik
tasis. Penkios minutės po vidurnakčio, o telefo
nas tyli sučiaupęs lūpas. Dar niekas nepasveiki
no, nors kitų žmonių gimtadienio vidurnakčio aš 
laukiau laikydamas iškėlęs nykštį virš žinutės iš
siuntimo mygtuko. Cha, žinutės, bet tai bent kaž
kas. Nesvarbu, gal ryte ko ir sulauksiu. Tačiau da
bar jau tikrai nebeužmigsiu ir negalėsiu nustoti 
galvojęs apie viską. Kur suklydau visose tose pa
stangose ir kodėl aš aukojau laiką bandydamas 
kažką įrodyti? Kam tas melavimas sau? Gyveni
mas, atrodęs toks artimas, iš tiesų vyko praeityje, 
nes ateities nėra. Egzistuoja tik laukimas. Aš lau
kiu atgalinio ryšio, laukiu kitų, o šiuo momentu 
laukiu miego. Patekėjus saulei, aš laukiu gimimo 
iš naujo, nes kiekvieną mielą dieną turiu nusilup
ti dalelę to kiauto, kurį nešiojuosi ant subadytų 
šonkaulių. Aš naivus tikėtis, kad laikas man nėra 
melagis. Rodos, tada, kai užsimerkiu, aplinka nu
stoja egzistuoti ir niekas neateina prasklaidyti jo
kių minčių. Nesu garantuotas, kad, man užsimer
kus, kažkur nesustoja laikas ar kažkas artimo ne
tampa taip tolima, jei tik tas artumas ne dirbtinis. 
Ak, kaip norisi tiesiog užmigti. Keistas jausmas 
apima mane – kažkas lyg ir stebi pro nakties už
sklandą. Bet ir tas, kas stebi, greitai nueis. Niekas 
niekada neturi laiko, tik aš kažkodėl jo turiu. Visi 
tik trumpam pasižiūri ir tuoj pat išlekia kitur, na, 
o tada pradeda liūdėti, verkti ir apsimetinėti, kad 
neturi absoliučiai nieko, kas jungtų jų gyveni
mo grandis. Jei tik kiti skirtų gyvenimui bent šiek 
tiek savo laiko... Deja, negaliu aš jų nuteisti, nes ir 
pats, jei skirčiau laiko sau, būčiau jau seniai už
migęs ir apie tai nebūčiau net susimąstęs. Dabar 
norisi pakilti iš lovos ir suvalgyti gabalėlį pyrago, 
ties kuriuo dirbau visus tuos aštuoniolika metų. 
Gal pyragas ką nors suviliotų bent minutėlei? Ne, 
tikrai ne. Jau dvidešimt minučių po vidurnakčio, 

tad nebeverta laukti – niekas neateis. Aš užsiklo
ju keliomis antklodėmis ir nuplaukiu miego kara
lystės link. Iriuosi ir girdau jūras savo ašaromis, o 
kai pasiekiu krantą, jau nieko nebejaučiu. Tik lau
kimą. Dar vieną laukimą. Labanakt, sapnai.

Laikas  – sprogimas

Ir vėl rytas, dar vienas. Ir vėl aplanko tas pats 
sentimentas, kai nepajėgiu keltis iš lovos ir no
riu pagulėti dar penkias minutes, dešimt, valan
dą ar kad ir visą amžinybę. Negaliu neigti, kad 
tos penkios minutės tave lyg ir išgelbėja, širdelę 
ir galvą paruošia naujai dienai. Tik antklodė ne
nori manęs paleisti, tačiau turiu kilti ir judėti. Juk 
sakoma, kad laikas pinigai, bet ne tik. Laikas – tai 
klounas, – jis juokiasi iš manęs.

Amžinai toli, Visata 

Tavim nukaista naktys sidabrinės
Lyg nuostabiausios laimės šypsena,
Po tavimi mana dainelė gimė
Šviesių svajonių ir vilties pilna.

Kažkur netoliese klajoja TrES2b. Jos tamsos 
šviesumas ir raudonis priverčia kraujuoti kiek
vieno, praskrendančio netoliese, širdį. Jiems 
skaudi vien ta idėja, kad ji tamsiausia šios visatos 
planeta. Tačiau ji ne šalta, ji dega, ji laukia savo 
sudegimo. Galbūt net susidūrimo su Saule? Ša
lia jos skrieja žvaigždė, ieškanti pamesto kelio, to 
begalinio keliavimo tikslo. TrES2b ją čiumpa už 
rankų ir kviečia pasisukti, bent trumpam. Tarsi 
pirmą kartą žvaigždė supasi kartu su kokia nors 
planeta ir pirmą kartą visiškai ignoruoja savo pa
čios šviesą. Amžinybė bėga iš paskos ir vis kutena 
ausis savo skaudžiais žodžiais, jog viskas turi pa
baigą. „Pažvelk į laikrodį, žvaigždute, jau tuoj tu
rėsi keliauti.“ Rodos, daugiau nieko ir negali pa
sakyti, vien tik kad kelionė turi numirti. Žvaigž
dutė nenori nieko girdėti, tik suktis ir suktis su 
naująja savo drauge. Taip tylu kosmose, tačiau 
muzika vis vien skamba jų branduoliuose. Akor
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dai, taktai, niūrūs tembrai ir lėti tempai. Lėtai, la
bai lėtai sukasi ir jos. Laiko čia niekas neskaičiuo
ja valandomis, tik tūkstančiais metų, begalybė
mis. Ir kiekgi begalybių prabėgo? Niekas nežino. 
Daug arba per daug. Niekam nebūna per mažai, 
nes pradeda atsibosti. Pradedama per daug trokš
ti, tikėtis ir viltis, kad bet kas ims ir suksis su ta
vimi, net ir tada, kai jau skrisi nebe tolyn, o kri
si žemyn. Kūnai vien pamos nedidelėmis ranko
mis ir palinkės... dar bent kiek begalybių. TrES2B 
paleidžia žvaigždę greičiau nei tikėtasi. Ji plačiai 
šypsojosi visą laiką, jos ašaros tapė naujus visa
tos takus. Nieko šioje visatoje nebuvo gražiau nei 
tai, ką darė žvaigždelė, besisukdama lyg balerina. 
Tačiau dabar jai beliko kristi į dugną – tokiai jau
nai ir dar begalybių nesukaupusiai savyje. Ji tie
sia ranką aukštyn, bet niekas į ją net nepažiūri. 
Atskrido nauja žvaigždė, nesuskaičiuojamą kar
tų gražesnė už bet kurią kitą, protingesnė, išma
nesnė, drąsiai šokanti, o svarbiausia – tobula. Jos 
dar nepaveikė laikas, tad ji sukasi greičiau. Ta
čiau krentanti žvaigždė jai nepavydi, nes laikas ją 
mylėjo, o ji mylėjo jį. Jai nesvarbu, kad per tą lai
ką nenugyveno tikro gyvenimo, nesugebėjo pra
nokti nė vieno ir niekada nepatikėjo visu įmano
mu melu. Ji stengėsi, o tai svarbiausia, ar ne? Taip 
aukštai iššokusi ir dabar taip žemai besileidžian
ti. Ne vakar gimusi, bet ir ne šiandien mirštanti. 
Dar bus rytojus, visada yra bent rytojus. Nebent 
tai irgi netikra, tad gal šiandiena žvaigždei nieka
da ir nesibaigė. Bet jai tikrai, kuo tikriausiai, ne
reikia rytojaus, šiandienos ar vakarykštės bega
lybės. Ji jau krenta, tad kas iš to? Jos viduje skam
ba Čaikovskis, padedantis pamiršti, kad kritimo 
rykštės ją plaka lyg kokią nusikaltėlę, kad skaus
mas slypės paskutiniame atodūsyje. Atodūsy
je, kai visi kažkodėl susikibs rankomis, apkabins 
vienas kitą ir prie akių priglaudę žiūronus stebės 
ne tik žvaigždelės sprogimą, bet ir patys aptru
pės, o gal ir mirs iš to gedulo. O galbūt nuspręs gy
venti net ir tada, kai kažkas tyliai ir amžinai su
sprogdins visą visatą.

Laikas  – gyvenimas

Šiai vietai nereikia pristatymo  – mes dviejų 
metrų duobėje. Kas mediniame karste, kas por
celianinėje urnoje. Mes čia visi skirtingu laiku. Ir 
galit pykti ant ko tik norit, tačiau kas gali būti kal
tas, kas gali paliesti skausmingas stygas? Laido
tuvių maršas privalo skambėti ir niekas tam ne
gali sutrukdyti. Skamba ne tik maršas – graudūs 
vaitojimai skundžiasi vėjui, o iš rankų byrančios 
žemės apkloja skausmo patalu. Juodi apsiaustai 
palinki mums geros kelionės. Ir nebelieka ko pa
sakyti, brangieji. Mes čia, ir tai pabaiga. Tikiuo
si, gyvenimui palikot bent mažą švieselę, dailiai 
įspraustą į žibintą, kuri primins, kad ir jūs ka
daise išgyvenot laiko teismo paskirtą nuospren
dį. Jūs, mes laukėme ir sulaukėme to, ties kuo taip 
atkakliai tiksėjome sekundėmis. Ir štai jau kren
tant paskutiniams žemės grumsteliams mes su
pratome, jog pūga mus užpustė vienodai, kad ir 
koks buvo mūsų tas laiko išgyvenimas. Ir kad tai 
buvo viskas ir niekas. Tai... tiesiog buvome mes.

Chronas išėjo iš užkulisių ir žadėjo klausti, ar 
visiems patiko filmas, kokios nuomonės, tačiau, 
didžiai jo nuostabai, neberado net asistentės, 
penktos kartos pusseserės, kuriai, pralaukusiai 
visas tas penkias kartas, jis suteikė progą šį va
karą tapti žiūrove. (Iš kažkur pasigirdo netikras 
juokas.) Niekas nelaukė pabaigos – nei filmo, nei 
visko pabaigos. Jie visi bėgo, lyg galėtų nuo kažko 
pabėgti. „Na ir keistuoliai“, – pagalvojo Chronas 
ir pats išėjo namo palikęs kameras suktis toliau. 
Tik tik, tik tik. 
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Debesų jūra, arba Akla skruzdė

Pasijutau maža. Maža kaip vaikas, kuris Bal
tijos jūros paplūdimyje, atsiskyręs nuo tėvų, 
eina prie jūros pasisemti sūraus vandens, o jis 
buvo toks svarbus didingų, bet tokių trumpa
laikių smėlio pilių statyboms. Saulė kaitina, net 
sunku žvelgti į tolį. Aplink vaikšto išsirengę jau
nuoliai, tikriausiai moksleiviai, kurie pirmą kar
tą dirba, ir tik už minimalų atlyginimą, siūlyda
mi vėsų vandenį, sultis, ledus ir net karštus čebu
rekus. Tačiau, kad ir kaip tave viliotų šaltkrepšių 
turinys, tavo mama, kuri per visą atostogų savai
tę net pirštelio į šaltą vandenį neįkišo, tik kaitina
si kopose kaip koks jūrų vėplys, traukia dėžutę su 
„buterbrotais“, taip šeimoje vadinamais. Sumuš
tinis skanus, gaivinantis  – su agurkais ir dešra. 
Nukritę sumuštinio trupiniai greitai nutempia
mi vietinių skruzdžių. Dabar jau tėtis pyktelėjęs 
keliasi ir pamokslauja: „Vaikai, netrupinkit, nes 
skruzdės jau visą koją spėjo apkeliauti!“

Neseniai sužinojau, kad skruzdės  – bent jau 
vienos rūšies  – neturi akių. Kaip jos keliauja  – 
klausiat. Komandinis darbas  – štai mano atsa
kymas. Iš tiesų paprastas ir nuostabus dalykas. 
Kiek daug galima padaryti ir įveikti paprasčiau
siai dirbant drauge. Per dokumentinę laidą rodė, 
kaip skruzdės, tos visai mažos būtybės, kurių gy
venimas gali pasibaigti netyčia žmogui užmynus 
savo didžiule plokščia pėda, yra sustojusios lyg 
į tunelį: dvi lygiagrečios skruzdžių juostos ir jas 
skiriantis tarpas. Tame tarpelyje, greitkelio ruo
že, ir skuba aklos, tamsiame pasaulyje gyvenan
čios skruzdės nešikės. 

Aš esu čia ir dabar. Pakilusi į penkiolikos ki
lometrų aukštį. Tarp debesų pakločių. Čia ir nie

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, 4 klasė

Elena Nedzinskaitė

Ištrūkusios 
minčių sagos

kur kitur. Čia, kur nebuvo lemta žmogaus akiai 
nuklysti. Čia, kur nieko daugiau nėra – tik iš van
dens lašelių ir kristalėlių sudaryti debesys ir 
atmosferą sudarantys cheminiai elementai. Čia, 
kur prasideda ir baigiasi sapnas. Čia, kur pats iš
tirpsti kaip pavasarinis sniegas. Čia, kur tik balti 
debesys, baltos sunkios mintys.

Norėčiau iš čia ištrūkti, iššokti pro skren
dančio lėktuvo langą ir apkabinti baltą jūrą. Ta
čiau žinau, kad neišvengiama realybė, gravitaci
jos jėga silpną žmogišką mano kūną visu greičiu 
tėkštų į žalią žemės paklotę. Jokio gailesčio, jo
kio stebuklo nebus, tik neįveikiami pasaulio dės
niai. Nebeliks nei vilties, nei svajos, kuri išskleis
tų sparnus ir sklęstų tarp žalios žlugdančios re
alybės ir aukštos nepasiekiamos baltosios jūros 
bangos keteros. Nieko. Aklina tamsa – visai kaip 
skruzdės pasaulis. 

Staiga tapau akla kaip skruzdė. Gal tik se
kundei, o gal visai amžinybei, sunku pasakyti, 
kiek laiko per mano sausus, suskilinėjusius pirš
tus pratekėjo. Atšiaurus svetimas vėjas plaiks
tė mano plaukus čaižydamas skruostus, lūpas ir 
akis. Tačiau, praėjus kelioms šimtosioms sekun
dės, o gal šimtmečiams, pamačiau baltą tašką. Jis 
vis didėjo ir didėjo. Man buvo baisu, nes atrodė, 
kad tuoj ims ir praris mane. Pagalvojau, kad gal ir 
ne taip blogai būti prarytai...

Peržengus realybės slenkstį, mano kojas su
vilgė debesų jūra. Švelni, bet kažkuo svetima. Lyg 
iš tolimo neregėto pasaulio atklydusi. Jos vėsus 
prisilietimas viliojo, traukė mane vis gilyn. Ėjau 
ramiai, nebuvo kur skubėt, juk aš čia ir niekur 
kitur kaip čia. Žuvelės nedrąsiai baksnojo negy
vą mano pėdų odą, bet bent menkiausias piršte
lio krustelėjimas pasiglemždavo instinktyvų žu
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vies gyvenimą baimės liūnan. Po truputį, iš lėto, 
žingsnis po žingsnio vis daugiau mano kūno pri
klausė debesų jūrai, o ne man. Kai paskutinis 
mano pakaušio plaukas paskendo vandeny, pa
miršau savo vardą. Bet nesutrikau, viskas atro
dė taip natūralu ir suprantama. Paskui pamir
šau, kad egzistuoju. Tapau didelės dėlionės dali
mi. Nors žinojau, kad esu menka tūkstantinė, o 
gal net milijardinė paveikslo dalis, skaičius šita
me pasaulyje buvo nesvarbus, jaučiausi pažinusi 
visos gyvybės esmę ir prasmę. 

Mes keliavom per šviesų jūros dugną. Jau
tėm, kaip kažkur aukštai, pačiam vandens pavir
šiuj, netoli kranto, pliuškenasi vaikai. Kaip maža 
mergaitė su ilga ruda kasa ir rudomis su žaliom 
drumzlėm akimis drąsiai žengia į jūrą ir greitai 
semia vandenį savo žaisliniu oranžiniu kibirėliu. 
Paskui šlapiomis pėdomis bėga per įkaitusį smė
lį ir varžosi su sese, kuri greičiau nubėgs į kopas. 
Galbūt jos vėliau valgys sumuštinius. Galbūt jų 
trupinius surinks aklos skruzdės. Galbūt kelios 
skruzdės, nepatekusios į tunelį, nuklys ir nuro
pos į pakrantę. Tada jos ims ir netyčia paskęs jū
roj. Jūroj, kuri tokia didelė. Jos peržengs realybės 
slenkstį. Atsidurs debesų jūroj ir toliau aklai klai
džios po ją. Ropinės nuo vienos debesų keteros 
prie kitos be jokios prasmės, be tikslo, nes jos jau 
bus pamiršusios ir savo prasmę, ir tikslą. Tik vi
siškai tuščias kūnas, be sielos, ten klaidžios. Kaip 
ir mano pamirštas vardas, kurį savo lūpose nešasi 
vėjas, ten klaidžios ir daugiau vardų, pavadinimų, 
prasmių – įvairiausių žodžių.

Pelėdos rauda

Spengia, spengia, spengia... Spengia ausyse 
choras musių, vapsvų ir bičių.

Nykuma. Seniai pamiršau jausmą, kai saulės 
spinduliai švelniai glaudžiasi prie drabužių, odos, 
akių. Mano realybę, mano gyvenimą, mano mąs
tymą riboja bekraštė dykuma, kuri lyg nenuver
čiamas tironas nedingsta man iš akių. Girgždan
tys balti rutuliukai man po kojomis anksčiau dar 
bandė kalbėtis, mane guosdavo, ramindavo, rū

pindavosi, bet aš jau apkurtau ir tik kartais viliuo
si, kad manęs nepamiršo spindintys, šalti karo
liukai, kad bent jiems aš dar atrodau gyvas. Einu į 
nieką, niekur, dėl nieko, niekam. Visur tirštas, pil
kas, niūrus rūkas primena, kad niekad neiškilsiu 
virš jo, niekad negrįšiu. Gūdu. Neapsakoma ga
lybė mirusių, išdžiūvusių, be sielos medžių supa 
mano kelią. Jie atsiranda, paskui vėl išnyksta. Ant 
mano tako kita galybė negyvų musių, vapsvų ir bi
čių, kurios taip pat pamažu išnyksta ir vėl prikrin
ta, lyg pirmas sniegas iš ūkanotos dangaus pa
klotės, girgžda po ištinusiomis, šaltu krauju srū
vančiomis mano pėdomis. Tik ta bekraštė nyki 
dykuma lieka su manimi, kaip vienintelis, ištiki
mas mano kelio kompanionas, kuris tik ir laukia 
progos, kada man pavyks išsisukti koją, akį beveik 
neįžiūrima medžio šaka išdurs ar plaukus – visus 
ligi vieno – iš lėto išpeš pelėda. Labiausiai tikėjau
si, kad, prieš baigiant kelionę, dykuma atsiųs man 
tą keistuolę rauti plaukus, o ne šiaip koją išsuks 
ar akį pradangins. Laukiau aš pelėdos ilgai. Norė
jau, kad tas baltas didelis paukštis praskristų man 
virš galvos sukeldamas nuo kelio visus negyvėlius 
vabzdžius, kad juos nušluotų vėjuoti jos sparnai. 
Tikėjausi išgirsti duslią, gilią dainą. 

Spengia, spengia, spengia... Spengia ausyse 
karti pelėdos rauda. Ji žvelgia į mane didelėm le
dinėm akim, o gal pro mane, nežinau. Tupia ant 
vienos šakos, po akimirkos ji jau ant kitos ir tik 
seka, stebi akimis. Galingi jos sparnai kliudo me
džių rankas, jas talžo, laužo. Musių, vapsvų ir bi
čių negyvi, vabzdiški, išdžiūvę lavonėliai sukilo, 
atgijo. Jas pakėlė viesulas, kuris plėšė vieną po ki
tos jų kojas, sparnus, galvas. Bet, matyt, visos šios 
galūnės, prieš pakildamos į rūko galybę, norėjo 
sušokti paskutinį kartą, taip įrodydamos, kad la
bai seniai priklausė kam nors didingam, pilnam 
gyvybės svaigulio, kam nors, kas pažinojo degi
nančius saulės bučinius. Jos tikrai šoko. Mano 
galvoj, pilnoj dulkių ir mirusių medžių šakų nuo
laužų, suskambo valso muzika. Tokia iškilminga. 
Lyg iš didingojo baroko nužengusi. Musės šoko 
didžiulėje auksinėje salėje. Jos sukosi ir sukosi. Jų 
kojos plyšo ir plyšo. 
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Muzika dingo. Atsimerkiau. Aš seniai nusto
jau judėt. Už manęs raudoni valso žingsnių įspau
dai. Mano sunkus, prakiuręs kūnas gulėjo lyg 
numestas bulvių maišas šaltam rūsy. Mane klo
jo tuzino vabzdžių paklotė. Ji nešildė, tik užpildė 
prakiurusį lavoną, jo šnerves, ausis, burną. Ma
nęs niekas nestebėjo. Nebuvo pelėdos. Tik mano 
kūnas ir mano kompanionas.

Spengia, spengia, spengia... Spengia ausyse 
pergalingas bekraštės dykumos juokas.

Sutartis

Seniai mano šaltinis ištroško. Bandžiau jį pri
pildyti vandens iš gretimai esančių šaltinių, bet 
viskas, ką radau, buvo mano rieškutės ir burna. 
To toli gražu neužteko. Kol eidavau semti van
dens savo burna, atneštas vanduo susigerda
vo į sausros išvagotą žemę lyg jo ir nebūtų buvę. 
Anksčiau prie šaltinio atklysdavę padarai ir bū
tybės nebeužsuka. Tik kartais senas sukriošęs 
katinas atslenka pasikaitinti saulėje. Jis lyg am
žinybės ženklas, kurio jau nebepaliečia laikas, 
praneša apie manąjį laikinumą. Taip slenkant 
amžinybės katinui, pati pamiršau apie savąjį šal
tinį ir tik kartais iš tolo gėrėdavausi kitų šaltinių 
vaizdiniais. Įvairiausi padarai  – net musės, uo
dai, drambliai, pelės ir panteros  – trumpam pa
sirašydavo taikos sutartį ir šokdavo aplink tuos 
vandens telkinius. Tai buvo laukinis, gyvuliškas 
dykumų ritmas. Tas ritmas, kitaip nei anksčiau 
girdėti, neatrodė harmoningas, raminantis, pra
kilnus. Jis buvo šiurkščiai džiugus, lyg kova, ku
rios sukeliamas adrenalinas spaudžia šypseną 
ir iššiepia skaisčiai raudonus dvikovos laimėtojo 
dantis. Jie taškėsi skaidriais vandens lašais, gėrė 
juos į save, malšino troškulį, skalavo šleikštų sau
są skonį nuo liežuvio paviršiaus ir visąlaik žvel
gė, ar kas nesulaužys trumpos jų taikos, jų oazės.

Taip išbyrėjo tūkstančiai smėlio kristalėlių. 
Jie čaižė man veidą, trupino plaukus, blakstie
nas, draskė lūpas, akis. Saulė man grojo Afrikos 
karo būgnais, laukė mano pabaigos. Kiekvienas 
būgno dūžis buvo akinamai kaitrus ir pavojin

gas. O aš, įsmeigus tuščią žvilgsnį į tolį, mačiau 
tyrus it krištolas šaltinius, žalias oazes. Jie mir
gėjo mano akies rainelėje. Jų vaizdiniai svaigino 
galvą savo gyvastim. Paslapčia mano širdis prisi
rišo prie seno katino. Aš jo laukdavau. Jis vienin
telis sugebėdavo pavogti mano žvilgsnį nuo šalti
nių ir jų gyvybės kupino džiaugsmo. Jis tapo val
dovu, karalium manosios sausos duobės, kurioje 
aš buvau jo pavaldinys, vasalas, vergas. Manau, 
ir katinas pajuto mūsų ryšį, nes po truputį sėli
no vis arčiau prie manęs. Ištiesiau jam ranką, pa
šaukiau jį, kaip šaukiamos visos katės, bet jis ne
atsakė. Man pasirodė, jog kaip tik įsižeidė ir pa
kėlęs uodegą apsigręžė keliauti į... Namus? Ar jis 
turi vietą, kurią gali vadinti namais? Gal jis jau 
priklauso kokiam nors šaltiniui ir ten turi savą
jį palmės ar riešutmedžio pavėsį, kuriame gaivi
nasi po kaitros prie manosios karingosios saulės? 
O gal jis klajoja ir ieško savo vietos, namų? Tūks
tančiai klausimų užliejo išdžiūvusius mano sme
genų kanjonus. Tai buvo lyg cunamis. Netikėtas, 
bet, jei atkreipi dėmesį į ženklus, nuspėjamas. 
Cunamio banga susiformuoja panašiai kaip į van
denį įmetus akmenuką. Ji, lėkdama didžiuliu grei
čiu, priartėja prie kranto ir staiga sulėtėja, tačiau 
galinė bangos dalis, kuri vis dar yra giliau, skuba, 
bėga į priekį ir užsikaria kaip kokia beždžionė iki 
pat savo bangos pradžios viršūnės. Taip susifor
muoja didžiulė siena. Prieš tokias cunamines ban
gas visada būna atoslūgis. Pakrantėje esantis van
duo bėga bangos burnos link, ją maitina palikda
mas paplūdimį džiūti klastingoje saulėje. Tačiau 
tuomet ta vandens siena, baigusi savo pietų puo
tą, teškiasi išdribusiu pilvu į sausumą negailestin
gai užliedama viską, kas tik pasitaiko kelyje.

Sukriošęs valdovas katinas buvo tas akmenu
kas, kuris įkrito į mano šaltinį, jį nužudė, bet su 
didžiule jėga vėl pripildė ir naujai suformavo.

Aš guliu po savo eukaliptu ir stebiu keistą pada
rų taikos sutartį. Gal tą taiką, tą miražą, kuris lai
kosi ant ploniausio saulės siūlo, imti ir sugriauti? 

Man nosį kutena šiurkšti katino uodega. Nusi
čiaudau ir nupučiu didžiulį sausų dulkių sluoksnį 
nuo sąsiuvinio lapo ir jau amžius neliesto rašiklio.
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(Ne)palaužiama

Banga atsiiria, skalauja manąjį skardį, plėšia 
samanas, akmenis, žoles ir smėlį, bet ją greit savo 
ilgais juodais pirštais kas nors nusitempia atgal 
į gilumas. Dar išgirstu duslų, šiurpų jos klyksmą 
ir bangos jau nebėra. Ir manoji gėlė manojo skar
džio viršūnėje vis laikosi ant mažos manosios 
dulkelės. Vėjo paliesta ji virpa ir gūžiasi nuo pavy
džių saulės žvilgsnių. Tik mėnesienai atsklidus ir 
tamsai savo skraiste apgaubus visą gyvybę, ji išsi
tiesia ir atsimerkia. Ji nieko nemato, bet tai ją ra
mina. Ji viena – ją tai guodžia. 

Kiekvieną kartą, atsiritus bangai, manoji gėlė 
suvirpa, lyg sakydama: „Štai ir mano paskutinio
ji.“ Bet ta paslaptinga būtybė, kuri nusitempia 
bangą, „išgelbsti“ manąją gėlę ir banga vėl klyk
dama grįžta į tamsią gilumą. Taip ji ir gyvena  – 
įsitempusi, kiekvieną kartą pasiduodanti, bet pri
versta gyventi toliau, iki kitos bangos, kai vėl at
siduos likimui. 

Nors vėjas ją tampo, ji nelūžta. Ir kaip jinai no
rėtų nulūžti, užsimerkti ir nebeatsimerkti. Kaip 
norėtų, kad jos besielį kūną vėjo gniaužtai neš
tų virš jūros, virš bangos, virš ilgų juodų pirštų, 
virš mėnesienos. Jos plaukus karpytų paukščiai, 
jos veidą nusvilintų saulė, jos drabužius gašliais 
žvilgsniais nuplėštų mėnulis. Tačiau manoji gėlė 
prirakinta prie manosios dulkės. Dulkės, kuri ne
turi jokios prasmės, jokios reikšmės. Ji lyg patup
dyta stiklinėje vitrinoje, atvira visų akims, visų 
nosims, kad galėtų savo plaučius pripildyti ja, 
visų pirštams, kad bandytų paliesti ją, visų min
tims, kad svajotų ja, dėl visų, bet ne dėl savęs. 

Manoji gėlė nebijo grublėtos rankos ir ilgų 
juodų jos pirštų. Ji jos nekenčia. Ji myli bangą, 
kuri lyg pasiutlige sergantis šuo vejasi auką, nori 
ją nužudyti, bet šalta metalinė grandinė ant ka
klo smaugia ir neleidžia pasiekti grobio. Ji pasitiki 
tamsa, kuri pasislėpusi stebi kiekvieną jos virpe
sį. Manoji gėlė nejaučia neapykantos manajai dul
kei. Ji jos nemato, ji jos nežino, tik jaučia jos nenu
traukiamą likimo siūlą, kuris lyg užburtas ratas 
ją laiko tarp gyvybės ir mirties.

Aš užmyniau ant savosios gėlės. Skardis su
trupėjo ir banga, kuri kaip mažas vaikas, paga
liau gavęs išvajotą žaislą, sugavo savo laimikį ir 
nusitempė jį į jūros gelmes. 

Sutraiškyk

Pastaruoju metu jaučiuosi lyg sapne. Atro
do, kad esu stebėtojas, kuris mato save iš viršaus. 
Atrodo, lyg viskas būtų netikra, net jausmai. At
rodo, kad aš visada bėgu, bet, kad ir kaip sten
giuosi, tas bėgimas yra toks lėtas, su kiekvienu 
žingsniu vis labiau pavargstu. Nežinau, kur aš 
dabar esu. Atrodo, atsiribojau nuo pasaulio, nors 
jame esu, jame dalyvauju. Nugrimzdau į vidi
nį sapną, iš kurio manęs niekas nepažadina, nes 
nieko neprisileidžiu. Kartais jaučiuosi lyg ką tik 
atsibudusi, bet tai būna tik liūdna gyvenimo iš
daiga. Trumpam pasijuntu taip lengvai, taip šau
niai, bet po keleto akimirkų mano sapnas tren
kia visu smarkumu, primindamas, kad aš vis dar 
jame. Atrodo, kad jis tai daro iš anksto suplana
vęs. Suteikia man vilties, o po to ją sutraiško. Įdo
mu, kiek laiko tai dar tęsis?

Ryto rasos gniaužtai

Buvo vėlyvas rytas. Tai galėjau pasakyti ne
pasižiūrėjusi į laikrodį, nes jau buvau prabudusi 
nuo negarsaus laukujų durų trenksmo. Vadina
si, tėtis su seneliu jau išėjo į lauką dirbti prie pa
vėsinės. Dar buvau prabudusi nuo ne vieno gar
sesnio šeimos narių pokalbio ir iš pusryčių kiau
šinienės kvapo, kuris jau pasiekė antrame aukšte 
esantį mano miegamąjį. Gulėjau. Lyg sliekas rai
čiausi tai ant vieno šono, tai ant kito, nes miegas 
šįryt nenorėjo su manim skirtis. Tiesą sakant, aš 
irgi nenorėjau, tad nevijau, o pasidaviau jam. Bet, 
pasirodo, mano mama daug galingesnė ir stipres
nė už miegą, – ji lengvai, vos keliais žodžiais iš
metė miegą už pakarpos pro ką tik atidarytą lan
gą. Miegą negailestingai pasiglemžė ryto rasos 
gniaužtai.
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Rusnė Žibūdaitė
Šiuolaikinės mokyklos centras, 8 klasė

Žemės gyventojau,
Ilgai galvojau, kokiam įtakingam žmogui parašy
ti. Tada supratau, jog nėra vieno žmogaus, galin
čio pakeisti klimato kaitą. Tiesa ta, kad tuo įta
kingu žmogumi turime ir galime būti kiekvienas 
iš mūsų. Kiekvienas šios Žemės gyventojas.

Noriu tau papasakoti istoriją. Ji nėra apie 
mane. Tai istorija apie mažytį padarėlį. Kas rytą 
jis pabusdavo girios glūdumoj nuo paukščių čiul
bėjimo, o užmigdavo klausydamasis tylaus me
džių lingavimo. Dienas jis leisdavo kopdamas sta
čiais samanų šlaitais, tyrinėdamas prisirpusias 
uogas, vos nulaikančias savo galvas. Tik užuodęs 
nektarą, pasileisdavo į nesibaigiančią baltųjų žie
dų pievą. Nardydavo po ją kaip žuvis vandeny. Pa
vargęs po dienos kelionės jis leisdavosi atsipūsti 
prie upelio ir pasimėgauti silpnu vėjeliu. Stebėda
vo pro šalį žingsniuojančius žvėris: kaip jie išuos
to kiekvieną centimetrą, kaip suvirpa jų ausys iš
girdusios menkiausią šnaresį. Stebėdavo, kaip iš 
lėto auga ką tik išdygę augalai, kaip į viršų stie
biasi sunkūs jų pumpurai. Visur, kiek aprėpdavo 
jo žvilgsnis, driekėsi miškai.

Tai buvo elniaragio – mažo, nepaprasto vaba
lo istorija. Elniaragiai sparčiai nyksta. Kasmet jų 
populiacija smarkiai mažėja. Visai gali būti, kad 
mano vaikai šių nuostabių vabalų pamatyti nebe
suspės. Kirsdami šimtamečius ąžuolus, žmonės 
naikina elniaragių lervas, kurios ten įsitaisiusios 
net penkeriems metams.

Mes esame už tai atsakingi. Net ir mažo vaba
lo tragedija yra mūsų visų tragedija.

Deja, šiandien viskas yra kitaip. Ir visi vaba
lo matyti gamtos vaizdai... Ilgainiui jie taps tik is
torijomis pasakų knygelėse. Nes jau dabar nebe
liko neaprėpiamų gamtos horizontų be gamyklų 
dūmų. Nebeliko dangaus be lėktuvų šuorų. Neli
ko vietos, į kurią žmogus nebūtų įkėlęs kojos. Ir 
tai tik viena nedidelio padarėlio istorija. Įsivaiz
duok, kiek kitų gyvūnų rūšių turėjo išgyventi tokį 
pat skausmingą likimą. Kiek daug mes jų nete
kome ir kasdien netenkame! Verkti norisi suži
nojus, jog kasmet Žemėje nebelieka daugiau nei 
dviejų šimtų gyvybės rūšių...

Mokslininkai žada, kad jei niekas ir toliau ne
sikeis, maždaug 2050aisiais bus išnykusi didelė 
dalis vandens gyvūnų!

Ledynai tirpsta. Ar žinojai, kad per pastaruo
sius dvidešimt penkerius metus ištirpo daugiau 
kaip trys trilijonai tonų ledo?! Storas ledo sluoks
nis, kuris neištirpdavo metų metus, dabar virto 
vienų metų ledu.

O ar girdėjai, kad į orą kasdien paleidžiamas 
begalinis kiekis dujų? Lauke netrukus nebus kuo 
kvėpuoti!

Ir dėl ko visa tai? Dėl ko baltieji lokiai Arkty
je tuoj nebeturės kur gyventi? Dėl ko taip sparčiai 
garuoja vandenynai? Kodėl nyksta tiek daug gy
vybės rūšių? Globalinis atšilimas.

Anksčiau, išgirdusi šį žodį, manydavau, jog 
nieko čia baisaus, juk tikrai atsiras kažkas, kas visa 
tai sutvarkys. Visu tuo tikėjau, tačiau laikui bėgant 
supratau, jog daroma tikrai per mažai. Mums at
rodo, kad visa tai dar labai toli, tačiau tiesa yra to
kia  – mes pasiekėme uolos kraštą ir jei nieko ne
darysime, greit visų mūsų laukia pražūtis. Puikiai 
suprantu, jei manai, kad nuo tavęs tai nepriklauso. 
Turi suvokti, kad dėl gamtos gali padaryti kur kas 

Laiškas įtakingam asmeniui, kodėl ir 
kaip imtis veiksmų dėl klimato kaitos
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daugiau. Juk vienintelis, galintis viską ištaisyti, ir 
yra visą šią katastrofą sukėlęs žmogus. Kiekvienas 
mažas žingsnelis, žengiamas drauge su kitais, gali 
padaryti didžiulius pokyčius. Juk net ir cunamis 
prasideda nuo nedidelės bangelės.

Mes, žmonės, taip pripratome prie daiktų, jog 
nebesusimąstome, ar tikrai jų reikia?

Dėl geresnio gyvenimo užmirštame, kad JAU 
gyvename gerai. Kad JAU turime pakankamai.

Turtingiausi planetos žmonės išmeta daugiau 
nei 10 procentų planetos šiukšlių. Vadinasi, juo tur
tingesni tampame, tuo daugiau vartojame ir tuo la
biau teršiame gamtą. Mes nebesusimąstome, kam 
reikia dar vieno megztinio prikimštoje spintoje? 
Nepagalvojame, ar tikrai reikia keisti metų „senu
mo“ telefoną? Įsigyti naują automobilį? Prisipirkti 
pilną šaldytuvą maisto, kurį galiausiai išmetame?..

Nepirk! Tiesiog nepirk tiek daug. Nepirk neat
sakingai. Pagalvok, ar tau to daikto iš tiesų reikia? 
Nepasiduok greitos mados idėjai. Atsispirk rekla
mų brukamoms prekėms.

Rūšiuok! Juk rūšiuoti taip lengva, o rezulta
tas nepaprastai veiksmingas. Per metus mes per
dirbame daugiau nei 69 milijonus tonų šiukšlių. 
Nemažai? Kaip manai, kiek lieka nesurūšiuota? 
2,12 milijardų tonų! Pagalvok, kas būtų, jei visas 
pasaulis pradėtų atsakingai rūšiuoti. Skamba ne
blogai, tiesa?

Sodink! Atmink, jog visada turi galimybę pa
sodinti medį, krūmą ar gėlę. Jei kiekvienas gy
ventojas dabar pasodintų po medį, turėtume dar 
7 milijardus medžių. Va čia jau daug!..

Tausok! Naudok atsinaujinančius energi
jos šaltinius  – saulės, vėjo, vandens. Automobilį 
keisk dviračiu. Nenaudok plastikinių pakuočių, 
vienkartinių indų. Taupyk popierių. Šiuo metu 
vienas Europos gyventojas per metus sunaudoja 
apie du šimtus kilogramų popieriaus.

Neužmiršk  – gamta visada taria paskutinį 
žodį. Jos galybė visada bus didesnė už žmogų.

Uraganais, potvyniais, žemės drebėjimais 
gamta mums siunčia signalus, kad mes sustotume.

Turime ją išgirsti. Turime gerbti ją. Turime 
saugoti ją. Visi kartu ir po vieną.

Jonas Danisevičius
Klaipėdos Versmės progimnazija, 7 klasė

Sveikas, Elonai Muskai,

Tik įsivaizduok... 2050 metai. Marsas. Tavo pla
nas pavyko! Įkurta pirmoji kolonija raudonojoje 
planetoje.

Iš mano dienoraščio...
1 solas (Marso para)
Metus praleidęs ankštoje raketoje, aš ir dar 

99 Žemės gyventojai pasiekėme naujuosius savo 
namus.

Mes pirmieji! Mes Marse! Tamsu. Naktimis 
stingdomai šalta. Jaučiamės nerealiai! Mums pa
tikėta įspūdinga misija – apgyvendinti Marsą...

...20 solas
Daug dirbame, statome raketinio kuro gamyk

lą. Ruošiamės priimti kitus Žemės gyventojus.
Vakarais ilgiuosi artimųjų. Manau, kad jie di

džiuojasi mano drąsa. Būti pirmuoju Marse ne 
taip jau ir paprasta. Akys jau priprato prie raudo
nos spalvos, bet labai pasiilgau žalumos. Skafan
dras užknisa.

...50 solas
Šalta. Nejauku. Marsas mums nedraugiškas. 

Vakar sutriko deguonies tiekimo sistema. Prara
dome dar du įgulos narius. Noriu namo, į Žemę. 
Čia ne mano namai...

Pabandžiau įsivaizduoti, kaip tai galėtų atro
dyti. Na taip, gal dramos čia ir per daug, bet juk 
pats esi sakęs, kad „Marso apgyvendinimas ne
apsieis be aukų“. Man patinka mąstyti apie ateitį.

Tai labai jaudina ir įkvepia, bet aš noriu gal
voti apie šviesią ateitį ir ne kažkur Marse, o čia – 
Žemėje. Žinau, kad tu ketini apgyvendinti Marsą 
galvodamas apie neišsprendžiamas Žemės pro
blemas, bet gal verčiau sutelkti jėgas ir kovoti už 
Žemės išsaugojimą? Elonai, gal nebėkime nuo Že
mės problemų į Marsą?

Aš Jonas. Man keturiolika metų ir aš „kos
monautas“. Taip mane vadina tėvai, nes aš nuo
lat skrajoju padebesiais, vakarais žiūriu pro te
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leskopą į žvaigždes ir svajoju nukeliauti į Marsą, 
bet gyvenu aš Žemėje. Tai mano namai ir man 
jie rūpi. Nuolat girdžiu pranešimus apie tirps
tančius ledynus, šiltnamio efektą, klimato kai
tą, sąlygotą žmonių veiklos. Man skaudu dėl ker
tamų miškų ir plastiko salų, kurios formuojasi 
pasaulio vandenynuose. Aš pasiruošęs padėti 
Žemei. O tu?

Taigi raitojamės rankoves ir kimbame į dar
bus. Ką tu galvoji apie skraidantį aparatą, kuris 
kosminėje erdvėje surinktų visas metano dujas? 
Ką manai, kaip greitai būtų galima visus taršius 
pasaulio automobilius pakeisti elektromobiliais? 
Ar įmanoma pasauliui reikalingą energijos kie
kį gauti neteršiant gamtos, tik iš atsinaujinančių 
šaltinių? Net neabejoju, kad į visus šiuos klausi
mus tu turi atsakymus. Bet vienas lauke – ne ka
rys. Aš puikiai žinau, kas tau gali padėti. Tai esa
me mes – pasaulio vaikai – ateities kartos, kurios 
keis pasaulį. Mes turime noro, energijos, jėgų ir 
idėjų.

Trūksta tik vieno  – žinių. O gauname mes 
jas mokyklose. Tik va, klausimas  – ar tas, kurių 
reikia, ar tas, kurios pravers ateityje, ar tas, ku
rios naudingos? Juk pats esi sakęs, kad „išlaipinti 
žmogų Marse yra lengviau nei pakeisti švietimo 
sistemą“. Tad gal nesirinkime lengvojo kelio, Elo
nai? Gal, einant sunkiuoju keliu, pasiektas rezul
tatas pranoks lūkesčius? Gal mums neteks ieškoti 
naujų namų Marse?

Taigi, pirmiausia, kovojant su klimato kaita, aš 
siūlau keisti švietimo sistemą. „Oho, kaip skam
biai pasakyta“, – tikriausiai pagalvojai tu. Prisipa
žinsiu, kad man, kaip ir tau, patinka iššūkiai.

Žinau apie tavo mokyklą Ad Astra. Skaičiau 
apie tai, ko mokomi vaikai šioje mokykloje. Sąži
ningai sakau, jiems labai pasisekė. Mokytis kri
tinio mąstymo ir problemų sprendimo, nesikon
centruoti į aklą formulių „kalimą“, o domėtis jų 
pritaikymu  – mano svajonė. Dirbti su geriau
siais Spacex fizikais, inžinieriais ir programuoto
jais – geriausia, kas gali nutikti vaikams. Bet... Tai 
prieinama tik nedaugeliui. Elonai, kad pasaulis 

tobulėtų, jam reikia nerealių tavo idėjų, o mums 
reikia ateities mokymo programų su ateities mo
kytojais. Tad mano pasiūlymas vienas, bet esmi
nis – pasidalink savo mokymo idėjomis su visais. 
Būtų šaunu sukurti tokią mokymų platformą, ku
rioje geriausieji savo srities specialistai dalintųsi 
filmuotomis pamokomis su viso pasaulio vaikais. 
Tu tik įsivaizduok, kaip būtų nerealu per fizikos 
pamoką mokytis iš NASA inžinieriaus, sukons
travusio aparatą, surenkantį metano dujas, o per 
biologiją klausytis botaniko, užauginusio pirmąjį 
augalą nesvarumo būsenoje. Sutik, kad įkvepian
tys mokytojai, užaugina sparnus ir įkvepia žyg
darbiams. Gal tie žygdarbiai mums padėtų išsau
goti Žemę?

Norėčiau, kad ateityje mokykloje mes ant sto
go sodintume medžius, padedančius mažinti tar
šą. Per technologijų pamokas konstruotume sau
lės baterijas, galvodami apie atsinaujinančius 
energijos šaltinius. Per informacines technologi
jas kurtume kompiuterines programas, padedan
čias valdyti dirbtinį intelektą, atsakingą už tar
šos mažinimą Žemėje. Kol kas tai labiau fantas
tika nei realybė, bet... Jeigu jau planuoji žmogaus 
išsilaipinimą Marse, gal pats metas pakalbėti ir 
apie naują mokymų platformą viso pasaulio vai
kams – iš praeities į ateitį?

Elonai, tik įsivaizduok.

Iš mano dienoraščio...
2050 m. kovo 20 d.
Mums pavyko! Naujas kosminis aparatas, su

renkantis metano dujas orbitoje, jau sumažino 
šiltnamio efektą Žemėje tris kartus. Laivasro
botas baigė misiją pasaulio vandenyne. Plastiko 
atliekų neaptikta. Pasaulis pristatė pirmuosius 
automobilius, varomus vandeniliu. Ar kas galėjo 
pagalvoti, kad kada nors į automobilio baką pilsi
me vandenį? Gera diena! Jaučiuosi puikiai!!!

Baigiu darbus ir einu palaistysiu sodą ant la
boratorijos stogo, juk šiandien Žemės diena.

Ateities mokslininkas Jonas
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Augustas Pužauskas
Šakių Žiburio gimnazija, 9 klasė

Gerbiamas Aplinkos Ministre  
Simonai Gentvilai,

perskaičiau internete skelbimą, kad Jums reika
lingas žmogus, turintis inovatyvų sprendimą, 
kaip pasaulį ir visą gyvybę apsaugoti nuo klima
to kaitos. Vieną pavasario rytą nusprendžiau pa
sivaikščioti miške ir pamačiau, kad miškas ne 
toks kaip kasdien: žibutės nebe mėlynos, plukės 
nebe geltonos, o paukščiai ir gyvūnai sužvėrėjo: 
puola vienas kitą. Man teko bėgti net nuo mažos 
voverytės, atrodė, kad aštriais dantukais perkąs 
man gerklę. Todėl aš privalau imtis šio darbo ir 
sukūriau aparatą, kad išgelbėčiau planetą, o visų 
svarbiausia atgaučiau senąjį mišką. Mano apara
tas varomas biokuru, sukurtu iš gerai perdirbto 
komposto. Kompostas sumaišytas su vandeni
liu, kurą aš pavadinau Vejeluna. Šis kuras visiš
kai neteršia gamtos ir yra išgaunamas labai len
gvai ir greitai. Mes jį išgauname mūsų komposto 
kamerose, kurias taip pat patys išradome. Paaiš
kinsiu, kaip tai veikia: sudedame senus augalus, 
uždarome kameras ir paliekame 15–20 minu
čių, tada gauname visiškai suskaidytą kompos
tą. Tokį kompostą sudedame į saugią talpą For-
tinatsra. Šioje talpoje sudėtą kompostą ir vande
nilį kartu palaikius 5 minutes, įvyksta sintezė ir 
mes gauname galutinį rezultatą. O dabar plačiau 
norėčiau pakalbėti apie aparatą, kurį pavadinau 
Atmosferiku, nes jis skleidžia elektromagnetinę 
energiją ir, sukurdamas ploną apsauginį sluoksnį 
aplink mūsų Žemės rutulį, apsaugo planetą nuo 
ultravioletinių saulės spindulių. Mažiau spindu
lių – mažiau kaitros, todėl yra tikimybė, kad au
galai ir gyvūnai, gyvendami palankesnėmis sąly
gomis, neišnyks. Kaip mano aparatas veikia? Kaip 
jau minėjau, jis varomas biokuru, todėl visiškai 
nekenkia aplinkai: viduje yra biokuro variklis, 

kuris suka penkis milžiniškus magnetus ir vieną 
generatorių ir taip įsielektrinęs išgauna magne
tinį lauką sudarydamas apsauginę dangą aplink 
Žemę. Dar keletas jo pranašumų, kurių nepami
nėjau, yra tai, kad mes gyvensime taip, kaip gyve
nę, galėsime kaitintis saulutėje, maudytis, semtis 
iš saulės vitaminų. Ateityje yra planų, kad, šiek 
tiek patobulinę aparatą, galėsime atvėsinti plane
tą, tada ledynų tirpsmas bus visiškai sustabdy
tas ir Antarktidoje gyvenančios baltosios meškos 
ir pingvinai bus saugūs. Manau, kad tai pasau
liui dar negirdėtas aplinkos ir klimato saugoji
mo sprendimas. Nė vienas pasaulyje gyvenantis 
žmogus to neregėjo ir nesapnavo. Jūs turbūt susi
mąstėte, kaip man šovė tokia geniali idėja? Va da
bar aš jums viską ir papasakosiu.

Kai buvau dar mažas, mėgau žaisti su Lego 
konstruktoriais. Tada ir supratau, kad kai už
augsiu, mano sugalvoti dalykai taps realybe, bet 
niekada netikėjau, kad apie tai žinos tūkstan
čiai žmonių. Kai pasaulyje tokia bėda, galima sa
kyti, tragedija: tirpsta ledynai, daugelyje pasau
lio regionų trūksta vandens, didelė grėsmė miš
kams, klimato keitimasis palankus naujų ligų 
plitimui, – aš tuo labai susirūpinau ir išsitraukiau 
savo konstruktorius, užrašus ir pradėjau kons
truoti didžiąją Atmosferiko versiją. Aš nuo pat 
mažens labai myliu gamtą ir niekada jos neteršiu, 
jeigu kiti ją teršia, baudžiu tuos nedorėlius ir juos 
pamokau. Vyresnis pradėjau dalyvauti švaros ak
cijose, eidavome su šimtais žmonių ir rinkdavo
me šiukšles iš pakelių, ežerų pakrančių, miestų. 
Vieną kartą mūsų asociacija net važiavo į pajūrį, 
ten rinkome paplūdimio šiukšles ir šiukšles iš jū
ros. O dabar su savo sukurtu prietaisu bandau iš
gelbėti planetą! Manau, kad Jums, Simonai Gent
vilai, mano idėja patiko ir Jūs padėsite ją įgyven
dinti.

Iš visos širdies Lietuvos pilietis Augustas
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Saulė Gaigalaitė
Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazija, 8 klasė

Gerbiamas Leonardo DiCaprio, 

esu Saulė... rašau šį laišką... nes... na, ne taip čia 
pradėjau... Pradėsiu nuo pradžių.

Žiemos atostogos. Jėga! Atrodo, viskas turėtų 
būti nuostabu: daug puraus sniego, slidinėjimas. 
Deja... Už lango dargana, žvarbu, vėjuota, kieme 
telkšo balos. Sniegas jau retas svečias – nubalina 
žemę vos akimirkai ir neatsisveikinęs ištirpsta. 
Žmogus gali lengvai sutrikti, koks čia metų lai
kas, nes gamta per porą dienų iškrečia tooookių 
pokštų, kad, atrodo, tuoj visi metų laikai sutilps 
į keletą parų. Ir ką čia veikti? Guliu šiltoje lovoje, 
nuobodžiauju. Įsmeigiu akis į telefoną. Telefonas 
gerai, bet gal kažką naujo, kažką kito, prasmin
gesnio? Ant stalo matau krūvą naujų knygų (juk 
sakiau sau, kad skaitysiu, skaitysiu, bet nėra jokio 
noro, įkvėpimo, nėra nuotaikos). Abejingai mai
gau televizoriaus pultelį: melodrama – neee, ne
siruošiu aš čia pulti į jokias dramas! Koncertas? 
Neee, ne mano stilius. Trileris? Kažin, nesino
ri dabar jokio adrenalino... Ir tada – štai! Radau: 
filmas Prieš potvynį (rež. F. Stevens)! Ir su pačiu 
Leonardo DiCaprio! Atsitempiu užkandžių, kalną 
spragėsių, na... kaip kino teatre. Bet... nereikėjo 
nė dešimties minučių, ir viskas, kas buvo aplink 
mane, nuplaukė į antrą planą.

Vos kelios minutės filmo pagal tikrus faktus 
apie klimato kaitą... šokiruoja... Šis filmas – apie 
klimato kaitos žalą, apie Žemei gresiančius jos 
padarinius. Rodomi vaizdai, kaip aktorius keliau
ja po pasaulį, po tas vietas, kurios labiausiai pa
veiktos, kalbasi apie tai su pasaulio lyderiais. Fil
mo pabaiga, o aš dar sėdžiu išpilta prakaito, su
krėsta ir klausiausi besidaužančios savo širdies. 
Ir tada suprantu, kad privalau jums parašyti...

Rašau šį laišką, nes man svarbi Žemės ateitis, 
man svarbu, kaip ir kur gyvens ateinančios kar
tos. Man svarbu, kad žmonės jau dabar supras
tų, koks pavojus kyla mūsų planetai, man svarbu, 

kad dabar susivoktume apie pražūtingą žmogaus 
veiklą. Man svarbu, kad būtent dabar pradėtume 
keistis, nes tuoj bus per vėlu. Veikti reikia dabar. 
Jūs vienas įžymiausių pasaulio aktorių, jūs vaidi
note garsiuose filmuose, jūs susitinkate su dau
gybe žmonių, jus girdi. Viename interviu sakėte, 
kad klimato kaita – vienas didžiausių mūsų laikų 
pavojų. Pavojuje ledynai, miškai. Pavojuje gyvū
nai, paukščiai ir pats žmogus. Žiniose, dokumen
tiniuose filmuose, mokslininkų pranešimuose  – 
visur apie potvynius, gaisrus, audras ar karščio 
bangas. Žemė keičiasi, žmogus – ne.... Na kaip jį 
įtikinti, kad reikia gelbėti Žemę, kad taip abejin
gai gyventi nebegalime, kad turime pagaliau ką 
nors daryti, o ne tik kalbėti... Jūs esate Jungtinių 
Tautų taikos pasiuntinys ir aplinkosaugos akty
vistas, todėl suprantate, kokia sudėtinga padėtis 
Žemėje. Ir tai dėl žmogaus veiklos.

O žmonėms reikia vis daugiau. Vartotojai. 
Kuo daugiau ir daugiau... O viskam pagaminti su
naudojama tiek daug žaliavų, energijos, taip ter
šiama gamta. Procesai negrįžtami. Ir tai ne fil
mas... Kertami medžiai (sakoma, kad jie – plane
tos plaučiai), plastiku užterštas planetos vanduo 
(juk vanduo – gyvybės šaltinis)... Tiesiog naikina
ma gyvybė. Ir tai ne filmas... Kitos serijos ar kito 
sezono nebus... 

Nuo ko pradėti? Turiu vieną idėją: o ką, jei vie
toj bilieto į filmą – pasodintas medis, vietoj lėktu
vo bilieto – trys medeliai. Perki automobilį – pri
valai dešimt medžių pasodinti. Ir žiūrėk – jau len
gviau kvėpuoti, jau paukščiui kur nutūpti... jau 
žaluma. Gerbiamas aktoriau, manau, kad jūs pri
sidėsite prie šios idėjos. Filmai, kuriuose vaidi
nate, galėtų skleisti šią žinią. Tai padėtų suburti 
daugiau neabejingų žmonių, bendruomenių. Juk 
filmai paveikia greičiau nei šiaip pasakytas žodis, 
filmai parodo, kas gali nutikti, jei nestabdysim 
klimato kaitos. Ir... vis dažniau jau patiriam tai 
realybėj. Nebėra kada abejoti, nuobodžiauti, ati
dėlioti. Reikia gelbėti mūsų planetą, mūsų Žemę. 
Mūsų namus. Kitų namų neturim.

Klausykim, ką sako širdis.
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Gabrielė Stankevičiūtė
Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, 5 klasė

Gerbiamasis Volodymyrai Zelenski,

aš tik prieš keletą dienų sužinojau Jūsų vardą ir 
pavardę. Bet jeigu šiandien reikėtų įvardyti, kas 
gali sugrąžinti į Žemę gaivų vėjo dvelksmą ir įti
kinti žmones pakeisti požiūrį į nesuvaldomą pini
gų ir garbės troškimą, nedvejodama pasakyčiau, 
kad Jūs. Jūs, kartu su visa Ukrainos tauta. Nieka
da nesidomėjau politika, visada tėveliams saky
davau, kad perjungtų Žinias, nes tai pati nuobo
džiausia laida, tačiau dabar po keletą kartų žiūriu 
trumpus Jūsų interviu ir tikiu kiekvienu ištartu 
žodžiu. O ar gali būti kitaip, kada Jums „nereikia 
pavėžėjimo paslaugų“, kada Jūsų žmonės nebėga 
nuo baisios nelaimės, o ryžtasi aukoti gyvybes, 
kad tik sugriautų tiltus, galinčius atvesti blogį į jų 
žemę, kada ne JAV, Rusija ar Kinija yra stipriau
sios valstybės pasaulyje, o užmiršta ir iki šiol ne
įvertina Ukraina. Kodėl ji? Todėl, kad ji turi ato
minius ginklus naikinančias priemones – karštai 
plakančias laisvas žmonių širdis.

Jumis tiki visas pasaulis, visi pasaulio lyde
riai ploja Jums atsistoję, o Jūs, nelaukdamas aplo
dismentų pabaigos, kylate nuo kėdės ir einate tęsti 
darbo… Neįtikėtina, kad ginklas, atominės bombos, 
grasinimai, tūkstantinė armija yra niekis, kada į 
kovą su blogiu stojama tikėjimu ir vienybe. Tuomet 
paskui seka minios tokių pat ryžtingų ir nesitaiks
tančių su neteisybe ir žmonių abejingumu… 

Ar bent įsivaizduojate, kad savo poelgiais ir 
drąsa Jūs atvėrėte bet kurios pasaulio valstybės 
duris Ukrainos pabėgėliams? Todėl manau, kad 
Jūsų žodžiai atvertų protus ir padėtų keisti požiū
rį ir gelbstint pasaulį nuo klimato kaitos rykščių.

Žinau, kad kiekvienas Jūsų šalies vyras, kelda
masis rytą iš lovos, pirmiausia padėkoja už tai, kad 
turi jėgų iš jos pakilti ir meldžiasi, kad galėtų die
nos pabaigoje į ją sugrįžti… Jie kovoja ne dėl turtų, 
ne dėl didesnio ploto, pilno naftos, ar geresnio va
liutos kurso, o dėl to, kad galėtų savo vaikui paro
dyti jų kiemo sode išaugusią saulėgrąžą, plačiai at
verti langines, kai vakare tyloje leisis saulė...

Jūsų valstybė tapo pavyzdžiu, kaip reikia ko
voti su negandomis – nelaukti kitų pagalbos, ne
siginčyti tarpusavyje, bet kokiomis aplinkybėmis 
nenuleisti rankų, o eiti mažais žingsneliais pir
myn, t. y. daryti tiek, kiek tik gali: negali paimti 
ginklo – gamink Molotovo kokteilį, negali vairuo
ti tanko – filmuok video ir kelk į internetą, negali 
sutvarstyti žaizdos, tuomet skubėk į slėptuvę nu
vesti senelę ar vaiką... Tokia ukrainiečių kova! Di
dinga ir iki šiol pasauliui dar nematyta!

Taip turime kovoti ir mes! Kaip kovoja Ukrai
na! Nesvarbu, ar tai karas su Rusija ar su klimato 
kaitos negandomis!

Daryti tai, ką galime – plaukti medine valtimi, 
o ne motorine, juk malonumas toks pat.

Mamytei nuskinti vieną žibuoklę, o ne saują, juk 
ji taip pat džiaugsis ir šypsosis. Einant pasivaikš
čioti su tėčiu, reikėtų pasiimti maišelį ne tik pirki
niams, bet ir pakeliui pastebėtoms šiukšlėms. Per
skaityti knygą ir ją padovanoti draugui, o ne tiesiog 
nutrenkti palėpės lentynoje... Atrodytų, jog tai ne 
kova su klimato kaita, o „išjuoka“, bet tik tol, kol tai 
darysiu tik aš viena. Tačiau jeigu tai darys ir mano 
draugas, ir mano klasė, ir mano mokykla, ir mano 
miestelio bendruomenė, ir mano šalis… Tuomet tai 
taps tokia pat jėga, kokia tapo Ukraina – keičiančia 
požiūrius ir visą pasaulį vienijančiu spinduliu.

Tad, Prezidente, tuomet, kai virš Jūsų šalies 
nustos skriejusios bombos ir kartu su savo dukra 
Aleksandra bei sūnumi Kirilu namų kieme sodin
site kriaušę, o Jūsų žmona Olena virs gardžią vyš
nių uogienę, priminkite pasauliui, kad blogis nu
galimas ne direktyvomis, ne pasitarimais, o tikė
jimu ir kiekvieno iš mūsų net menkiausiu indėliu, 
kurių visuma tampa triuškinančiu ginklu.

Ir tada mes turėsime galimybę savo anūkams 
pasakoti istoriją apie tai, kaip pasaulinės gamyk
los niekaip pačios nesugebėjo sumažinti išmeta
mo dvideginio kiekio, kol to nepadarė jų darbuoto
jai – tiesiog neidami į darbą tol, kol nebuvo pakeis
ti įrenginiai... Be to, suteiksime galimybę Ukrainos 
metro stotyje karo metu gimusiai mergaitei mėgau
tis švariu upės vandeniu ir šventas Kalėdas sutikti 
mėtantis sniego gniūžtėmis, o ne telkšant baloms...

Visi kartu. Visi dėl vieno tikslo.
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K. Č. Aš manau, kad galima užrašyti ir tai, ką tu 

ką tik pasakei, ir tuomet vėl bus tas vadinamasis 

inception momentas.

M. P. Tai gerai, čia galima kūrinį padaryti. Kaip 

manai, ar yra dar kokių nors dalykų, apie kuriuos 

dar būtų įdomu šioje Pašvaistėje pasikalbėti?

K. Č. Šiaip būtų, mes galėtume daug apie tą paro

dą 380 B. C. šnekėti, bet jau labai apšnekėję šitą 

parodą esam, tad dabar automatiškai randasi 

kažkoks kitas dalykas. Bet man patinka, nes, jei 

koks žmogus gūglins mus, tai pamatys vienus in-

tervus, kur šnekam apie vieną, kitus intervus, kur 

šnekam apie kitą. Taip galbūt yra geriau negu kai 

vienas interviu kitą atkartoja.

M. P. Man įdomu, kada žiūrovams, kurie kažko iš 

tavęs laukia, tikėtis kažką naujo iš tavęs išgirsti? 

Kada ir kaip tavęs laukti einančio? Nes formuoja

si tokia nuomonė, kad tu išeini į kūrybinę ekspe

diciją, o kūrybinė ekspedicija reiškia, kad visiems 

parneši kažkokį meno kūrinį. (Naujas Kipro Čer

niausko projektas 2022 metams  – Kelias į Hado 

karalystę, meninė ekspedicija į Graikiją.)

K. Č. Taip, čia bus ilgas dalykas, ir man neramu, 

nes, jeigu metus praleidau paroduodamasis, da

bar reikės praleisti daugiau negu metus kuriant. 

Bet aš tikiu tuo, kad, norint kažką kokybiškai pa

daryti, reikia laiko. Pati kelionė bus vieša, aš ra

šysiu daug. Galvoju, gal kokį blogą pradėti ar kaž

ką panašaus. Dar daug filmuosiu, o paskui reikės 

bent metus tvarkyti tą medžiagą ir tas filmas bus 

ne tiesiog filmas apie kelionę, o meno kūrinys. Ir, 

žinoma, aš rinksiu medžiagą būsimai tapybai.

Metaforiškai šnekant, tai yra konkreti geo

grafinė vieta, kuri yra senovės graikų mirusių

jų pasaulio valdovo Hado karalystė  – savotiš

kas pragaras, kur yra mirusiųjų sielos. Todėl, jei

gu aš noriu sužinoti daugiau apie gyvenimą, apie 

tai, kaip išgyventi visą šitą XXI amžiaus dalyką, 

aš turiu paklausti mirusiųjų, nes mirusieji žino 

apie gyvenimą daugiau negu gyvieji. Aš eisiu, ro

dos, per aštuonių valstybių teritorijas ir nueisiu 
iki požemių valdovo Hado sosto ir paklausiu mi
rusiųjų apie gyvenimą.

Tačiau tai yra metafora, o tai reiškia, kad per 
šitokią ilgą ir lėtą kelionę neabejotinai susikaups 
nežmoniškas kiekis informacijos, kuri man šiuo 
metu dar nežinoma. Ši visa informacija, sukaupta 
būtent tokiu būdu, ir bus tai, ką man pasakys mi
rusiųjų valdovas Hadas. Tai bus kūrinys. Kad tas 
kūrinys susikurtų, reikia teisingai ateiti.

M. P. Aš, pristatydamas naują kūrinį, dažnai nau
doju lanko įtempimo metaforą, pavyzdžiui, me
nininkas tapo paveikslą ne taip, kaip būtų patogu 
brėžti liniją, bet specialiai tapo atvirkščiai. O to
kiu būdu prikrauni paveikslą įtampos, kuri, žiū
rovui žiūrint, išsileidžia. Pasileidžia strėlė. 

Atrodo, kad juo labiau tu būsi atsiribojęs nuo 
tų paprastųjų, tradicinių kūrybinių įrankių, tuo 
daugiau prikaupsi. 

K. Č. Ir manau, kad reikia žengti žingsnį toliau. 
Ne tiesiog sėdėti ir skaityti tas knygas ir bandy
ti užmegzti kažkokį konceptą, o realiai pulti į ne
žinią. Itin banaliai pasakius  – iš komforto zo

Atkelta iš p. 6

Kipras Černiauskas. Senovės Graikijos mitai ir legendos, dro

bė, aliejus, 130x100 cm, 2021
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nos. Pulti į nežinią ir rizikuoti. Dar, kaip ir visuo
met, neaišku, ar tam atsiras pinigų. Čia viskas ant 
plauko kabo.

M. P. Bet nėra blogai, kad kai kurie pinigai tave 
pasiektų kelionėje?

K. Č. Nėra blogai, nes aš dabar turiu pinigų maž
daug pusei kelionės, gal šiek tiek mažiau negu pu
sei. Kultūros taryba ne visai iki galo mane supra
to ir davė man mažiau, negu reikia. Aš galiu pra
dėti ir, jeigu kažkur per kelionės vidurį aš gaunu 
papildymą, tai irgi yra gerai. Bet šiuo metu aš ne
žinau, ar gausiu papildymą. Jeigu aš jo negausiu, 
tuomet reikės vidury kelionės viską nutraukti ir 
viskas žlugs – tada bus labai liūdna. 

M. P. Įdomu, Kiprai. Blemba blemba. Gerai, bet 
manęs dažnai klausia, iš kur tas atgailavimo mo
mentas? To plakimosi.

K. Č. Apie tai, kad menininkas kenčia? Kad per 
kančią ateina kūryba?

M. P. Ne, aš klausiu, iš kur plakimas apskritai? Aš 
ne apie tai, kad menininkas kenčia. Galbūt kon
krečiai tame, ką tu darai.

K. Č. Nes kad išlaužtum kažkokį naują, netikėtą 

ar įdomų turinį, reikia aplaužyti tai, kas siejasi su 

įprastu, nuolatiniu, rutinišku gyvenimu. Reikia 

pastatyti save į nepatogią padėtį. Jeigu viskas da

bar taip greitai ir lengvai pasiekiama ir dar dėme

sio ilgai neišeina sukoncentruoti ir šiaip, kai sė

džiu patogiai namuose ir kartais tingiu ką nors 

daryti, reikia šitai perlaužti, kad atsivertų naujos 

galimybės, naujai pamatyti, kad lėčiau pamaty

tum, o tam reikia valios, reikia šiek tiek atkentėti.

M. P. Ir dar dresūros.

K. Č. Be to, dar ir pačią tapybą perlaužti norisi. 

Turiu galvoje tapybinę formą. Man atrodo, kad 

ta Platono olos alegorija buvo toks galutinis pa

veikslas, po kurio aš kažką kitaip turiu daryti. Ki

taip tapyti, pačią tapybą keisti, į kitą pusę nueiti. 

Tikrai jaučiu, kad aš nenoriu antros Platono olos 

tapyti, nenoriu antro Dekamerono ir nežinau, ko

kių priemonių reikia, dabar aš esu nežinioje. Ži

nau, kad reikia, bet nežinau, kaip. Ir galbūt man 

pavyks išsiaiškinti, kaip toliau tapyti. Jeigu ap

skritai tapyti. Toks nežinios momentas ir padeda 

rasti geresnį turinį.

Kipras Černiauskas, Martynas Pekarskas, parodos 380 B.C. fragmentas
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M. P. Labai įdomu, kiek tos nežinios reikia. Aš 
praleidau labai daug laiko ieškodamas, kokių 
priemonių man reikia ir akvarelėje, ir tapybo
je, ir tai galiausiai pasufleravo daugelį išeities 
taškų. Buvau nežinomybėje, kur aš noriu lenkti 
savo tapybą, ir vienas iš sprendimų buvo atrasti 
tą priemonę, kurios man reikia. Tai kas tau kliū
va būtent toje tapyboje, kurioje tu dabar esi? Ar 
žvilgsnis, ar išraiška, ar spalvos traktavimas, ar 
formato dydis, nes yra skirtingi dalykai: didžiulė 
drobė ar sieninė tapyba didžiulė, ar drobė su po
rėmiu. Kai yra porėmis, tai jau reiškia, kad tai yra 
didelis darbas ir jauti tą didumą. 

K. Č. Pagrojus būgnais, norisi gitarą paimt. Šiaip 
ir nežinau. Žinoma, aš visiškai kitaip tapyti ne
pradėsiu, nes turiu savo praktiką ir esu išmoky
tas ir išmokęs va šitaip tapyti ir tapau taip, kaip 
tapau dėl to, kas man darė įtaką, kokius aš mo
kytojus turėjau ir aš gal to visai nepakeisiu, tar
kim, kaip laikau teptuką ar kaip maišau spalvas, 
bet gal pačią paveikslo idėją, kas yra paveikslas, 
koks jis turi būti, būtų galima pakeisti. Esmė čia 
gal vis vien yra kompoziciniai dalykai.

M. P. Man žiūrint į tavo paveikslus ir žinant, kad 
tu esi tobulėjantis menininkas, įdomūs sprendi

mai, susiję su akademinio piešinio naudojimu kai 

kuriuose kūriniuose.

K. Č. Nelabai jis ten akademinis.

M. P. Tai va, mano klausimas, ar tu ilgainiui apsi

stosi ties tuo, ką turi, ar bandysi per technologijas 

spręsti, kad būtų atvaizdas, ar per klasikinį pie

šinį, ar atvirkščiai – galima tikėtis, kad tavo kū

riniuose vis sąlygiškiau bus vaizduojami realūs 

dalykai, objektai, žmonės ir taip toliau? Ar tikėtis 

didesnio sąlygiškumo ar stiprinamo tikrovišku

mo, iliuzionizmo? 

K. Č. Aš negaliu dabar tiksliai pasakyti, nes esu 

nežinioje, bet tai, kokia yra kūrinio forma, meno 

istorijoje visuomet padiktuoja aplinkybės. Ko

dėl tie amžiaus pradžios vokiečių ekspresionistai 

buvo tokie laukiniai lyginant su tuo pat metu vis 

dar gyvavusiais secesininkais ir simbolistais? Nes 

aplinkybės juos privertė ieškoti naujų formų, ir jie 

jas sėkmingai surado liaudies mene arba įvairių 

genčių mene, arba skurdžioje savo realybėje. Mūsų 

aplinkybės yra tokios, kad mes gyvename infor

maciniame ir emociniame šiukšlyne, ir tai mane 

verčia eiti tūkstančius kilometrų pėstute. Tu gal

voji, kad po to niekas nepasikeis toje tapyboje?

Martynas Pekarskas. Monolitas į vieną pusę, arba Nusiplauk rankas prieš išeinant, drobė, aliejus, 130x95 cm, 2020
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M. P. Be abejonės.

K. Č. Aš nežinau, kas tame paveiksle turi išnyk
ti arba atsirasti, bet kažkas privalo pasikeisti. Vis 
tiek viskas priklauso nuo matymo. Jeigu aš dabar 
sėdžiu Vilniuje visus metus ir daug skaitau, tai 
reiškia, kad esu labai literatūrinį matymą sufor
mavęs. Su kitokia patirtimi galbūt tas matymas 
pereis į mažiau literatūrinį arba atvirkščiai  – aš 
prisirinksiu krūvą simbolių ir tuos simbolius nu
tapysiu. Aš nežinau.

M. P. Atrodo, kad tavo visas mindsetas yra nu
kreiptas į tokią laisvę patirti viską, ką ta kelio
nė tau siūlo, iš to ir išsirinksi. Kartais būna po
puliaru mąstyti x ir y būdu. Ši kelionė man nėra 
apie plotį, nes jos metu tavo kūrinių bendras kie
kis mažai kils, todėl manau, kad ji yra labiau apie 
gylį, nesvarbu, į kurią pusę – aukštyn ar žemyn.

K. Č. O tu dvylika portretų ruošiesi tapyti?

M. P. Taip, bet kol kas man sunku dar sukomuni
kuoti su tais žmonėmis, kuriuos noriu tapyti, su
rasti reikalingą ryšį. Pirmiausia gal reikėtų pra
dėti pasibandymu nuo savęs. Aš noriu tokia kom
pozicija tapyti, kad yra character ir aplinkui jį yra 
eilutės, kuriose galima jo išvaizdą keisti. Tada 
noriu padaryti tokį reikalą kaip kokiam Diablo 
su vaizdais iš paukščio skrydžio. Arba kaip Civi-
lisation, kai kalbiesi su kitu valdovu, jis turi tokį 
savo kadrą, tad viskas tikrai bus per kompiute
rio ir žaidimų prizmę, o gal netgi per social media 
profilių prizmę. Taip, kaip tu norėtum pasižiūrėti 

į žmogų stalkindamas jį ir sustotum kažkokiame 
kadre, kuris jį nusakytų iki galo. Čia bus galbūt 
atvirkštinė sistema tam, ką tu naudoji, kai nuas
menini personažus, aš gal ieškosiu tokių random 
dalykų, kurie man labiausiai atskleistų subjektą. 

K. Č. Bet tada jie nebus random.

M. P. Turiu omeny, kad tas žmogus kaip ir įkėlė lyg 
random kažką, bet aš sakau – o, tai labai atskleis, 
ką aš noriu pasakyti. Matyt, bandysiu daryti di
džiulę atranką, kokių simbolių, objektų ir ženklų 
fone pasirodys tie žmonės. Žinai, kas dabar mane 
trigerina? Kai, tarkim, yra abstraktus veidas abs
trakčiame fone ir jis yra niekas, ir jis yra niekur – 
mane kartais pradeda užknisti. Man nereikia, kad 
tai būtų konkretaus Jono portretas, bet man reikia, 
kad tas veidas turėtų tą tokią Dostojevskio istoriją, 
apie kurią niekur nėra nieko parašyta, bet kad vi
sas fonas veiktų taip, kad ant to veido būtų tai už
rašyta. O fonas, kurį mes dabar labai abstrakčiai 
traktuojam, gali būti belekas, o dabar žiauriai yra 
prasiplėtę tai, kokiam kontekste tu gali jį vaizduoti.

Gerai, jau kaip ir reikia varyti, nes manęs jau 
laukia.

K. Č. OK. Paskutinė pastaba: Naujas mano pro
jektas 2022 metams  – Kelias į Hado karalystę, 
meninė ekspedicija į Graikiją, turėjusi startuo
ti 2022 metų balandį, deja, nukeliama į 2023 me
tus, nes prasidėjęs karas Ukrainoje akimirksniu 
pakeitė aktualijas bei kūrybos kryptis, todėl šiuo 
momentu šis projektas netenka prasmės. Tikėki
mės, kitais metais prasmė vėl atsiras.

Martyno Pekarsko parodos Žmogus juodu liežuviu 

fragmentas. Vilniaus rotušė, 2019

Kipro Černiausko parodos Dekameronas fragmentas. 

Dūmų fabrikas, 2021
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Domantas Milius

Autentiška realybė  
vs vartotojiški sapnai

Strawberry Mansion (Braškių dvare)  – 
šmaikščiame ir apgalvotame 2021 metais sukur
tame bendraautorių/režisierių Kentukerio Aud
ley ir Alberto Birney filme vaizduojama vieno 
žmogaus kova siekiant atpažinti tai, kas laiko
ma priimta realybe, nerealumą ir suvokti svajo
nių logiką virš morališkai susikompromitavu
sio „tikrojo“ pasaulio. Dėl to filmas Strawberry 
Mansion atrodo gana svaiginamai ir abstrakčiai, 
bet taip nėra. Filmo metaforos lengvai perpran
tamos, o veiksmas įnoringas ir humoristinis, su 
stipria vidine logika. Todėl visiškai natūralu, kad 
aktorius ir režisierius Kentukeris Audley, vai
dinantis Jamesą Preblą, jaučiasi pametęs galvą 
Braškių dvaro la-la-lande, kai iš tikrųjų jis paga
liau mato dalykus tokius, kokie jie yra iš tikrųjų. 
Jo protas laisvas.

Braškių dvaro veiksmas mus nukelia į 2035 
metus. O 2035 metai nė kiek nesiskiria nuo šių 

laikų, nors ir yra keletas naujų technologinių po
kyčių. Kaip, pavyzdžiui, vartotojų valdomi algo
ritmai kartu su galingomis valstybinėmis rekla
mos agentūromis įsiskverbia į žmonių svajones 
per mažą „oro lazdelę“, pakabintą šalia lovos. Oro 
lazdelė atspindi viską, kas matyta ir patirta sap
nuose, ir visa tai yra apmokestinama. Be to, rekla
mos užsakovai dabar gali „pagauti“ jus nuosavuo
se sapnuose, o reklamos yra įaustos į nesąmonin
gumo ir pasąmonės pasaulių audinį. Tai panašu į 
tai, kad visos Super Bowl reklamos atsiunčiamos 
tiesiai į pasąmonę be jūsų sutikimo (kažkas pana
šaus į tai, kaip buvo 2014 metais, kai Apple kom
panija nusprendė, kad kiekvienas iTunes prenu
meruotojas nori klausytis dainų iš naujojo airių 
roko grupės U2 albumo, nesvarbu, ar jis jį įsigijo, 
ar ne).

Nors Jamesas Preblas yra profesionalus sva
jonių auditorius, jis nežino apie šį košmarišką 
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savo darbo aspektą. Filmas prasideda jo paties 
pasikartojančio sapno viduryje: jis sėdi rožinia
me kambaryje  – rožinės sienos, buitinė techni
ka, stalas – ir linksmas „draugas“ (aktorius Linas 
Phillipsas) jam padovanoja kibirą Cap’n Kelly viš
tienos ir butelį Red Rocket ir jo vienintelis „drau
go“ darbas yra pristatyti maistą (tą patį maistą, 
tuos pačius prekės ženklus) ir neleisti Preblui nu
krypti nuo reklaminio – vartotojiško kelio. Preb
las yra taip pripratęs prie tokios padėties, kad 
net nesuvokia, kad yra vartotojas savo privačio
je erdvėje.

Vieną dieną Preblas yra siunčiamas patikrin
ti Arabellos Isadoros (aktorė Penny Fuller) – eks
centriškos pagyvenusios moters, gyvenančios 
rožiniame name vidury laukų  – sapnų. Arabel
la (arba Bella) turi daug metų neužregistruotų 
sapnų, o Preblas turi visa tai sukataloguoti. Bel
la nepadarė privalomo „oro lazdelės“ atnaujini
mo, o visus savo sapnus įrašė į VHS juostas, tad 
humoro jausmo stokojančio valstybės tarnauto
jo Preblo laukia didžiulis darbas. Grįžęs namo po 
darbo dienos, jis kiekvieną vakarą prisisega prie 
galvos didelį papjė mašė šalmą norėdamas „pa
matyti“ jos sapnus ir kartu bandydamas atsispir
ti žaviems jos bandymams užmegzti asmeniš
ką ryšį su juo, sustoti ir užuosti rožes, pasidalinti 

mintimis ir jausmais. Stebint Arabellos Isadoros 
sapnus, pradeda keistis ir Preblo sapnai. Pasigirs
ta beldimas į rožinio kambario duris, pasigirsta jo 
prašantis moters balsas. Jo reklaminis „bičiulis“ 
pradeda panikuoti… 

Pasirodo, jaunos moters balsas yra Bellos jau
nystėje (aktorė Grace Glowicki), eteriška ir ža
vinga, besišypsanti sutrikusiam Preblui, ji kal
ba tarsi pažinojusi jį visą gyvenimą. Jų svajonių 
nuotykių randasi vis daugiau, tačiau visada kyla 
grėsmė, kad juos greitai ras įkyrusis reklaminis 
„draugužis“, kuris vis pasirodydamas mojuoja 
keptos vištienos kibirais, šaukia reklaminius šū
kius – visa tai skirta grąžinti Preblą į pasyvią var
totojo būseną. 

Taigi filmo autoriai Audley ir Birney sukūrė 
atvirą erdvę, kurioje zigzagais sklando asociaci
jos, kurios kartais susikerta, o kartais ne… Kur 
vyksta žavūs ir keisti dalykai – ir galbūt jie yra 
susiję, bet gal ir ne – nes tokie yra sapnai. Preblas 
juda per Bellos sapnus, pažįsta ją per jos asocia
cijas ir simbolius. Čia matome į dėmeles pana
šių būtybių, kurios pasirodo nuolatos  – kartais 
jos yra padarytos iš purvo, kartais iš žolės, kar
tais atrodo, kad jos sudarytos tik iš vaizdo juos
tos. Kai kapitonas Preblas išplaukia į atvirą jūrą 
ieškoti jaunosios Bellos, jūreivių kostiumais yra 
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apsirengusios kalbančios žmogaus dydžio pe
lės, valdančios Master and Commander tipo lai
vą. Vikšrai, kaip ir burokėliai, įgauna didžiulę 
reikšmę. Svajonių pasaulis persilieja į realybę ir 
atvirkščiai, todėl Preblas pradeda manyti, kad 
praranda protą.

Tai filmas apie asociacijų kūrimą, atsivėrimą 
tose asociacijose kylančioms galingoms emoci
joms. Audley  – nuostabus aktorius, judantis fil
mo dramaturgijoje tarsi apsvaigęs: jo įkūnijamas 
Preblas nemoka kelti tų asociacijų, tik svajones 
mato kaip turtą, kurį reikia paversti pinigais. Čia 
yra tiek daug smagių sąsajų su Philipo K. Dicko 
romanu Ar androidai svajoja apie elektrines avis? 

ar filmais Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 
Stranger Than Fiction, Kongresas ar net Idiokra-
tijos. Emiro Kusturicos Arizonos svajonė, kurioje 
keturi nemigos kankinami veikėjai klaidžioja vie
nas kito dažnai nesuderinamų sapnų pasauliuo
se, taip pat yra vienas iš daugelio filmo Strawber-
ry Mansion atskaitos taškų. Minėtų filmų įtakos 
yra apsčiai, tačiau ji yra laisva, o ne tiesioginė. 

Rožinis Bellos namas yra nuostabi erdvė, 
pripildyta gilių spalvų – žalios, violetinės ir roži
nės – ir keistų smulkmenų, mažų kūrybiškumo 
ir saviraiškos skylučių, tačiau visa tai yra dar
nios visumos dalis. Penny Fuller įkūnyta Bella 
trykšta namų energija: ji šilta, kviečianti, rami
nanti, turinti vaizduotę. Preblas mano, kad ji ne
nugalima. 

Tai nėra rimta moralės istorija, nors filme 
Strawberry Mansion kalbama apie laisvę, tapa
tybę ir žmogiškųjų ryšių svarbą. Nepakartoja
ma, kiek daug erdvės filmo kūrėjai skyrė sau žais
ti, eksperimentuoti, blaškytis. O šiame „žaidime“ 
viskas įmanoma. 

Filmas įnoringas, bet įtaigus, lengvas ir gilus. 
Kaip ir Bellos namas, kiekviena detalė yra visu
mos dalis. Filmo siužetas išryškėja tik antroje jo 
pusėje, kai Bellos sūnus – manipuliuojantis Pite
ris (aktorius Reedas Birney) – bando neleisti Preb
lui atlikti auditą, ir tai nėra taip įdomu kaip Preb
lo santykiai su Bella – tai sena, tai jauna. Tačiau 
ši siužetinė linija nėra dominuojanti, kaip galėtų 
būti tradicinės holivudinės struktūros filme. Sū
nus Piteris yra dar viena kliūtis Preblui pradėti 
gyventi autentišką gyvenimą. 

Norint trumpai apibūdinti filmą Strawberry 
Mansion, tikriausiai būtų galima iškelti tokius hi
potetinius klausimus: „Kaip galiu pasiekti asme
niškesnį ryšį su pasauliu? Ko man trūksta? Ar tie
sa man prieš akis?“
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