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Kontr-argumentą sugalvojome kartu su mano 
ilgalaikiu kolega, partneriu, o dabar ir vyru, tapy
toju Kazimieru Brazdžiūnu, sėdėdami kavinėje, 
kalbėdamiesi, kartais ir pabumbėdami apie esa
mą Lietuvos meno sceną, jos trūkumus and so 
on. Tuo metu patys dar buvome jaunieji, norintys 
būti pamatyti, išgirsti, besijaučiantys kiek nesu
prasti. Matyt, iš jaunatviško maksimalizmo pas
katos ir gimė grupinės parodos Kontr-argumen-
tas mintis, kurios pagrindinė idėja buvo tiesiog 
surengti gerą jaunųjų Lietuvos tapytojų parodą. 
Ši mintis augo, vystėsi ir vijosi tarsi koks vijoklis, 
iš mažo lapuko apraizgęs ilgainiui kone visą gale
rijos ekspoziciją. 

Šis kasmetinių parodų ciklo projektas pir
miausia buvo kuriamas kaip terpė jauniesiems 
Lietuvos tapytojams reikštis, diskutuoti bei būti 
pamatytiems. Tokia laisva platforma buvo die
giama siekiant įnešti chaoso, išmušti iš komfor
to zonos, kritikuoti dėl progreso, priešintis ar pa
laikyti, neigti ar teigti – tokiu būdu demaskuojant 
tapybines stigmas, griaunant nusistovėjusias 

Vita Opolskytė-Brazdžiūnienė

Kontr-argumentas. Istorija

normas ar madas, o gal atvirkščiai  – jas akcen
tuojant. Kiekvienos kasmetinės parodos tikslas 
buvo žingsnis po žingsnio apnuoginti radikalius 
jaunųjų kūrėjų judėjimus, atskleisti naujesnius 
požiūrius, metodus ir priemones tapybos medijo
je. Nuo 2018 metų, bendradarbiaudami su Meno 
Parko galerija, atsižvelgdami į mus supantį kon
tekstą bei dominuojančias tendencijas, šio pro
jekto parodose kartu su Kazimieru analizavome 
skirtingas eksponavimo problemos, kėlėme nau
jus tapybinius klausimus ir atrinkom vis kitus au
torius, siekdami „diskusijos“ įvairiapusiškumo ir 

inovatyvumo. Taip, mūsų nuomone, buvo sukur
ta nors ir laikina, tačiau glaudi bendruomenė, ku
rioje leidom pasisakyti bei diskutuoti ne tik kūrė
jams, bet ir naujausias jaunųjų kūrėjų tendencijas 
bei pozicijas išvydusiems žiūrovams.

Kontr-argumento pavadinimo griežtumas sa
vaime sufleruoja judėjimą „prieš“, tačiau šis žai
dybiškai apsiverčia kartais tapdamas „už“ – pole
miką, kuo įvairesnes formas ir priemones, idėjas, 
o galiausiai ir visų svarbiausia – jauną tapybą. Pa

Kontr-argumentas I. Meno Parko nuotrauka

Kontr-argumentas I. Meno Parko nuotrauka
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čia sąvoka naudojamės kiekvienoje parodoje kaip 
skirtingų išsakytų pozicijų patvirtinimu  – tam 
tik ru ekspozicijoje dalyvaujančių tapytojų ir jų 
kūrinių pokalbiu. Taigi parodose išsivysčiusi dis
kusija atspindi tapybinės kalbos įvairiapusišku
mą ir kvestionuoja tapybos, kaip mąstymo ir tar
pusavio bendravimo priemonės, galimybę. Taip 
atskleidžiamos kiekvieno autoriaus skirtybės ir 
individualumas. Taigi, „kontrargumentuoti“ sie
kiama ir pačiomis kasmetinių parodų koncepci
jomis, iškeliant klausimus, paliečiančius tapybos 
eksponavimo, kuravimo, menininkų tarpusavio 
bendradarbiavimo, parodinių bei galerinių erd
vių ir institucijų problematikas.  

Pirmoji Kontr-argumento parodos (20180117, 
Meno Parkas) ekspozicija buvo kuriama „pokal
bio“ principu: kiekvienas autorius išsakė savo ta
pybinę poziciją vienu–dviem paveikslais ir saki
niu ar tekstu, atsakančiu į klausimą, „kas kiek
vienam yra tapyba“. Bendra ekspozicija priminė 
internetinę chato ar twitterio svetainę, kurio
je septyniolika jaunųjų menininkų anonimiškai 
pasisakė visus vienijančia, o kartu ir išskiriančia 
tema – apie tapybą. Tokiu principu buvo siekiama 
atskleisti tapybinės kalbos įvairiapusiškumą, pa
matyti kiekvieno autoriaus skirtybes bei panašu
mus, supažindinti žiūrovus su mūsų kartos tapy
tojais, galiausiai parodyti tapybos medijos komu
nikacines galimybes.

Antrais metais (20190208, Meno Parkas) 
Kontr-argumento parodoje dalyviams buvo su
teikta daugiau autonomijos – jie patys rinkosi kū
rinius ir eksponavimo principą. Kiekvieno auto
riaus pasirinkimas buvo motyvuotas – meninin
kai aktualizavo nūdienos tapybos problematiką 
pasirinkta kryptimi, taip atkreipdami auditorijos 
dėmesį į save ir savo deklaruojamą laikyseną ati
tinkamais klausimais. Taip žiūrovas buvo įvestas 
į tapybinį diskursą, kuriame galėjo polemizuoti 
tam tikras idėjas ir problemas bei skirtingas kiek
vieno dalyvio pasirinktas „kalbėjimo“ priemo
nes. Taip pat antroje Kontr-argumento parodoje 
buvome labiau orientuoti į klausimą: „Kaip ir ko
kiu būdu kiekvienas kuria savitą tapybinę kalbėji
mo sistemą?“ Tapyba yra vizuali kalba, tad toks ir 
kalbėjimo būdas – vaizdu, kuriame motyvai, prie
monės, technikos ar simboliai yra tarsi tam tikrą 
reikšmę sudarančios besijungiančios raidės – vi
zuali reprezentacija, kurianti prasmes drobėje, 
objekte, filme ar garse bei pačioje ekspozicijoje. 

Trečioje (20200131, Meno Parkas), kitaip nei 
pirmoje ar antroje, Kontr-argumentas III paro
doje siekėme autorių skaičiumi bei jų kūriniais 
„sugriauti“ ekspozicinę erdvę sukuriant vaizdi
nės kakofonijos įspūdį. Parodą sudarė keturias
dešimt dviejų jaunosios kartos tapytojų, jų kū
rinių ir pasisakymų, kurie, nepaisant tradicinio 
eksponavimo, neidentifikuojant autorių bei kū
riniams ir tekstams nekuriant bendro naraty
vo, užpildė visą galerijos erdvę. Šios parodos idė
ja kilo iš begalinio vaizdų srauto, užgriūnančio 
kiekvieną, ypač jaunosios kartos atstovą. Kas

Kontr-argumentas II. Meno Parko nuotrauka
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dieną pasiekianti informacija neturi jokio tarpu
savio ryšio, tačiau visas šis vaizdinis ar tekstinis 
„sąvartynas“ ilgainiui tampa kiekvieno mūsų ru
tina, darbu ar net priklausomybe. Šalia sociali
nio, tokia paroda atspindėtų ir kultūrinį konteks
tą paradoksaliai referuodama šiuolaikinių meno 
mugių ar saloninės (XVII a. Le Salon) tapybos 
ekspozicijas, ribotus rinktinių dailininkų, akade
mistinių kanonų bei visuotinai priimtinus grožio 

tuojant priežastis, dėl kurių parodai nebuvo lem
ta įvykti.  

Parodą Kontr-argumentas V (apie parodą 
skaityti E. Vanagaitės tekste) laikome savo (mano 
ir Kazimiero) finaline paroda. Šioje parodoje 
tarp dvylikos dalyvių jau nėra mūsų pavardžių, 
o kitais metais jų nebebus ir „kuratorių eilutėje“. 
Toks sprendimas yra mūsų noras perleisti jau be
sivystančią platformą į kitas, „jaunas“ rankas  – 
toks ir buvo mūsų pradinis tikslas bei idėja. Tai
gi, kaip toliau vystysis Kontr-argumentas – klau
simas ir mums patiems. Tačiau abu tikime, kad 
įdėtos pastangos neprapuls, ir galerijos sienos ir 
toliau kasmet pasipuoš jaunųjų Lietuvos tapyto
jų vijokliais.

Emilija Vanagaitė

Kontra-punktas
Judu tik tiek, kiek dreba grindys nuo kitų 

žmonių judėjimo. Stoviu tarp jų tik todėl, nes iš
ėjus būtų šalta. Įmetu save į šias situacijas ir vi
sad galvoju, kad nebesielgsiu taip su savimi, bet 
inercija – ji atšliaužia lėtai. Ne man vienai. O ir lė
tasis inercijos atšliaužimas – tik pavogtas dainos 
pavadinimas.

Kontr-argumento parodose nesu buvusi. Apie 
jas žinojau iš nuotraukų, tekstų, atpažinau iš vei

standartus. Parodos formatas tapo nebe temiškai 
ir stilistiškai skirtingų parodos dalyvių, siekian
čių vienas kitą perrėkti ar kitaip atkreipti žiūro
vų dėmesį, pokalbiu, o gal nesusikalbėjimu. Re
feruodami instagraminės kultūros diktuojamas 
madas, krintančių ir inertiškai slenkančių vaiz
dų masę, instaliatyviai pateikėme jaunosios kar
tos atstovų tapybos darbus, kurie savo formatu ir 
stilistikos, atlikimo bei motyvų pasirinkimu su
kūrė siekiamą kakofoniją. Kitaip nei ankstesnių 
Kontr-argumento parodų, šios probleminis lau
kas koncentravosi ne į individualius kūrėjų bruo
žus ar tapybinės raiškos specifikas, o į tapybos 
medijos reprezentavimo problemas, tokias kaip 
suvienodėjimas, masių poreikio tenkinimas, pro
dukto kūrimas, kūrinių bei parodų komercinis 
aspektas, vietos specifiškumo ignoravimas, turi
nio ir formos vienovės nepaisymas ir t. t.

Ketvirtais metais dėl pandemijos sukeltų sun
kumų bei finansavimo problemų ketvirta Kontr-
argumento paroda neįvyko. Bendru nutarimu 
buvo nuspręsta šią parodą praleisti taip akcen

Kontr-argumentas III. Meno Parko nuotrauka
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dų ir pavardžių. Daug teko kalbėti, tikrai daugiau 
nei matyti. Visad rodėsi, jog siekis – atsvara tam, 
kas atgyventa, platforma jauniesiems, kurią ir 
stato jie patys. Kvestionuoti mediją, meno lauką, 
atkreipti dėmesį į individualumą. Iliuzija? Mus 
visus pasiekia daugiau ar mažiau tas pats infor
macijos, vaizdų, garsų srautas  – anksčiau ar vė
liau mes susitiksim. Bandau atsekti intencijas per 
tekstus, neutriruoti – vėlyvų pokalbių sodrumas 
ir tik jų liudijimas apie Kontr-argumentą liko vie
ninteliu šaltiniu, vargu ar teisingu, tačiau gyvu ir 
retai kada formaliu. Atseku.

Kontr-argumento balsui labiausiai rūpi „ko
munikavimas“, „unikalumas“, „bendravimas“, 
„prieštaravimas“ ir „sutikimas“. Unikalūs ir kal
bantys, galbūt sutariantys, galbūt besiriejantys, 
bet svarbiausia, kad nepasyvūs – kažkas tokio, ar 
ne? Reikia pasižiūrėti, kaip patys menininkai ar
tikuliuoja savo kūrybą. Suvestinė – 9 lapai, 2653 
žodžiai. Šiems menininkams imponuoja „realy

Taigi šie išrinktieji iš esmės nagrinėja tą patį, 
skirtumas atsiranda techniniuose, formaliuo
se sprendimuose, o čia galbūt ir slypi atsakymas, 
galbūt kartais ir keista konkurencija, gal, neskai
čiusi tekstų, net nesuvokčiau, kad temos, kurias 
renkasi tapytojai,  – tos pačios. Kad ir kokia at
rodytų fragmentuota ir sunkiai artikuliuojama 
šiandieninio žmogaus kasdienybė, identitetas ir 
visa kita  – visgi tai sulimpa į vieną masę, iš ku
rios tik žodžių kombinacijomis ar pasirinktu rak
tu, savęs pozicionavimu sukuriamas skirtumas. 
Esmė ta pati.

bė“ (23), „patirtis“ (18), „asmeninis“ (16), „santy
kiai“ (14), „žmogus“ (11), „kultūra“ (10), „kūryba/
kūrybiškumas” (24), „kapitalizmas“ (5), „žaidi
mas“ (6), „kasdieniškumas“ (7), „natūra“ (8), bui
tis (6), „materialumas“ (7).

(Žinote, net nedrįsčiau paimti savo tekstų ir su
dėti į naudojamą programą. Šioje vietoje, jei skaitė
te atidžiai, jau pradeda aiškėti iš cinizmo kylantis 
grožis. Šiuolaikinio žmogaus modus vivendi.)

Bandydama sukurti kontrargumentą kontr
argumentui atsisuku į save kaip skaitytoją ir ma
tau, jog nepavyko. Apėjau ratą, atsimušiau į sieną, 
sutikau save pačią. Mano kūnas ir toliau juda tik 
todėl, kad šalia juda kiti kūnai.

Kontr-argumentas V. Vyčio Šulinsko nuotraukos



Teatras

5

Šiandien net rečiau teatre besilankančiam 
žiūrovui nesunku išskirti susidariusias tenden
cijas. Teatras  – rimtas, apipintas kai kam sun
kiai suprantamais simboliais. Jame sunku įžvelg
ti bent kruopelytę šviesos, kurios ir taip trūksta 
nuskendus šių dienų žiniose ir aktualijose. Daž
niausiai pereiname iš tamsos į tamsą: iš tamsios 
kasdienybės į tamsią teatro salę.

Vis dėlto, Šiuolaikinės intelektualios klouna
dos teatras šiai kasdieniškai tamsai tikrąja to žo
džio prasme suteikia vilties ir šviesos savo spek
takliu Odisėja. Režisierius Žilvinas Beniušis su 
jaunų aktorių komanda drąsiai ima nagrinėti tur
būt garsiausią antikinio paveldo kūrinį ir pateikia 
savitą jo interpretaciją, kuri pagaliau suteikia ga
limybę žiūrovui atsiplėšti nuo susidariusios situ
acijos, slegiančio žinių ir straipsnių kiekio bei pa
sinerti į iš pirmo žvilgsnio nesudėtingą, daugeliui 
girdėtą istoriją. 

Vesternas Odisėja iš pradžių gali skambėti 
kaip oksimoronas. Toks įspūdis susidaro dėl la
bai paprastų priežasčių: mūsų pasąmonėje ves
ternas jau seniai sulipęs su sąvoka Holivudas, o 
Odisėja – su Antika. Būtent dėl mūsų kultūrinių 
žinių daromos įtakos ir visuomenėje susidariusių 
kanonų pavadinimas skamba itin keistai  – tarsi 
kažkas kita, kas nėra iki galo suprantama. Dėl šios 
priežasties tampa sunku suvokti kitokias adapta
cines galimybes. Tačiau, per daug giliai nekaps
tant, žiūrovas gali nesunkiai užduoti sau klausi
mą: kas iš tiesų yra Odisėja? Vieno žmogaus ke
lionė su išsikeltu tikslu grįžti namo, apipinta 
nuotykiais ir netikėtais nukrypimais. Vis dėlto, 
ties šiuo momentu vesterno žanras atveria nau
jas Odisėjos suvokimo ir interpretavimo galimy

Agnė Zėringytė

Šviesos dėžutėje paieška

bes ir pademonstruoja, kokia nevaržoma ir origi
nali gali būti žmogaus vaizduotė. Todėl vesterno 
Odisėja, nors skamba gąsdinamai, tikrai nevertė
tų išsigąsti, nes šis derinys spektaklyje suskamba 
itin organiška nata.

Šiame spektaklyje sulaužoma bet kokia užuo
mina apie ketvirtąją sieną, nes šio spektaklio 
vyksmas, nesukuriant artimo, net kiek intymaus 
aktorių ir žiūrovų ryšio, yra paprasčiausiai neį
manomas. Maža LMTA balkono teatro erdvė tar
nauja kuriant savitą Odisėjos ekosistemą, ji tam
pa spektaklio kuriamos realybės ir žiūrovo rea
lybės sąskambiu: trupė Out of the box tarsi pati 
vaidina uždaroje dėžėje, apstatytoje popierinė
mis dėžėmis, ir pati salė tampa popierine dėžu
te. Patys galime pradėti kvestionuoti, kokioje re
alybėje arba kurioje popierinėje dėžėje gyvena
me ir kiek verta joje užsidaryti? Kiek verta dėl jos 
kovoti, kaip spektaklyje kovoja skirtingi Odisėjos 
personažai? Kokia realybė saugoma toje dėžutė
je, dėl kurios aukojamos gyvybės? Turbūt kiek
vienas turime tokią popierinę dėžę, kuri talpina 
mūsų artimuosius, šilčiausius prisiminimus ir 
net mūsų pačių širdis. Gal dėl to taip svarbu Odi
sėjui parsigabenti šią dėžutę į Itakę pas Penelopę? 

Kalbant apie skirtingų Antikos mitų veikėjų 
reprezentaciją spektaklyje, susiduriama su ryš
kiais ir savitais personažais. Nė vienas jų nėra 
apie nieką, visus nesunku apibūdinti dėl charak
terių bruožų realizacijos. Šiame spektaklyje juo
kas kuriamas per trikdančią, nejaukią komediją, 
su kuria dažnai susiduriame televizijoje. Nejau
kūs žvilgsniai į publiką tarsi į kameros objekty
vą, ryški šviesa nukreipiama į veikėją tarsi fo
kusas, nerangūs kryčiai ir akrobatiški judesiai 
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kuria ne tik juoką, bet ir dinamišką spek
taklio atmosferą. Pimpãlo (aktorius Karo
lis Norvilas) ir Eurilocho (aktorius Doman
tas Starkauskas) konfliktas bei kontrastin
gas įvaizdis ir nesibaigiantis dviejų draugų 
konfliktas suskamba itin organiška nata, o 
šių dviejų veikėjų mizanscena visiškai pa
perka publiką. Kaip ir nejaukus bei pasime
tęs, nuolat netikėtai numirštantis ir prisi
keliantis Sizifas (vaidina Saulius Ambro
zaitis), kuris, nerimastingai stovėdamas 
ir žvelgdamas į publiką, ir kuria nejaukią 
komediją, kai sutrikimo momentas tampa 
juokingas. Šio spektaklio antagonistai Kik
lopas, Sirena ir Kalipso visiškai skirtingi: 
deivė riaumoja vyrišku balsu, sirena kalba 
mažybiniais žodžiais, norėdama kiekvieną 
įžeisti, o pagrindinis antagonistas Kiklopas 
jau daugeliui matytas štampas televizijoje: 
nevykėlis arba vaikas su didžiule vaikystės 
trauma su kitais besielgiantis tarsi su jam 
priklausančiais žaislais. Šiame spektaklyje 
juntamas kiekvieno aktoriaus didžiulis in
dėlis ir įdirbis kuriant charakterį. 

Spektaklis Odisėja nėra sudėtingas: 
svarbiausia užduotimi aktoriams ir publi
kai tampa sukurti sveiką tarpusavio ryšį, 
kad istorija taptų gyva, o komedija keltų 
juoką. Paprastas holivudinis siužetas, dau
geliui žinoma istorija, neperkrauta sim
boliais ir giluminėm srovėm neapsunki
na žiūrovo ir nepalieka vienam tvarkytis 
su nepakeliamu prasminiu krūviu. Vis dėl
to dabartinėje teatro scenoje Šiuolaikinės 
intelektualios klounados teatras siūlo tam 
tik rą unikumą: galbūt įterpkime bent kruo
pelytę šviesos mūsų tamsioje kasdienybė
je? Odisėjos personažai kovoja dėl dėžutės, 
iš kurios tarsi patys nori būti ištraukti. Taip 
ir mes gyvename savo dėžių realybėje, ta
čiau, atsidūrę teatro dėžėje, pagaliau gali
me iškelti sau klausimą: kokios šviesos da
bartinėje mūsų situacijoje, kurioje atsidū
rėme, mums reikia? 

Spektaklio Odisėja scenos. Dovilės Tylumos nuotraukos
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Augustė Tamošiūnaitė

Kopos

Manojoje dykumoje siaučia daug vėjų,
Tuščiose olose pasiklydusios dvasios.
Jos kibirkščiuoja papėdėse, nieko nemato,
Kol neįkliūva į savo pačių spąstus.

Įstabiausios ten akys – mėlynos.
Jos ryškėja kiekvieną naktį vis stipriau,
Kol galiausiai pamačiusios brėkštančią saulę
Konverguoja į daugiau nei spalvą.

Vienam vaikščioti pavojinga.
Daugelis pakelia karštį, bet pamiršta miražus.
Gali pamatyti, kaip smiltys drasko šiurkščias žoles,
Kaip nuo veido ir juodų plaukų nuplėšia raudoną skarą.

Mano dykumų olose slepiasi fenekai, kartais gyvatės.
Jų akys kitokios, žaižaruoja ir žvilga tarp smėlio.
Jie seniai pamiršę, kas yra vanduo.
Klajoja naktimis kopose, pasiklydusias dvasias jie veda skirtingai.

Silpnybė čia – baimė.
Jie mano, kad nieko čia nėra,
Tik smėlis, tik klaiki dykuma,
Tik išdžiūvusios upių vagos ir perdžiūvę augalai.

Bet mano dykuma yra daugiau nei smėlis,
Daugiau nei karštis ir šaltis,
Daugiau nei vienatvė ar olų šmėklos.
Tai ne tik vaismedžiai, vanduo ar baimė, kai nematai...

Tai dykuma,
Kur leidžiasi, kur pakyla saulė ir mėnulis,
Kur galiausiai pamiršti, 
Kas yra baimė.

Pamiršti skaičiuoti dienas, mėnesius ir metus.
Čia dykuma,
Turtinga savo paslapčių ir pilnatvės.
Čia dykuma, kur klaidžioti nori kiekvienas.

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, 4 klasė

Vaikai

Šokit, Eglės vaikai,
Žalčiais pavirtę,
Savo mieląjį Tėvą atminę,
Šokit ant galvų karūnas užsidėję.
Kariaukit, juk turite laiko,
Kariaukit dėl žemių
Ir dėl balų,
Kariaukit dėl pievų,
Kur pienės žydi.
Šokit, Eglės vaikai,
Tarp pelkių bekraščių
Statykit pilis,
Kur amžinas įšalas plyti
Verkit, Eglės vaikai,
Viską praradę.
Verkit dėl Nemuno vingių,
Verkit žalčiais jau pavirtę,
Juokitės prie Eglės senos.
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Palikuonys

Sakome, kad krenta žvaigždės.
Ne jos ten leidžiasi,
Ne jos krenta į dulkeles.

Tik kažkur pasaulyje sudūžta
Dar viena pusiausvyra,
Ir gaila, kad feniksų niekas nebeaugina.

Galbūt galėčiau aš rymoti kaip Abraomas
Šimtą septyniasdešimt penkerius metus
Ir dar daugiau...

Stebėti jo nesuskaičiuojamus žvaigždynus,
Palikuonis,
Visatų pranašautus.

Bet aš nenoriu.
Aš tik noriu pamatyti,
Kur tie feniksai gyvena.

Mes nebe vaiduokliai,
Mes du karaliai, dvi tvirtovės.
Pradėkime.
Viena tiksli minutė
Ir, atrodo, prisikėlė Legalis de Kermeras.
Aš labai myliu Prancūziją,
Norėčiau ten.
Matau  – jam patinka arkliai,
Tegul pasisaugo.
Štai bokštas ir kvailučiai pėstininkai saugo,
O rikis štai kerta.
Praeina trisdešimt tikslių minučių,
Gražus matematinis peizažas –
O žmogus toks užsispyręs.
Parodyk, parodyk bent vieną,
Kas dabar viduje nori pasiduoti.

Nesąmonė.
Kodėl tu dar nenori pasiduoti?
Ir man jau tie raudoni batai
Atrodo kitokie.
Šachas ir matas.
Mano karalius stovi,
O jo karalystė sugriuvus,
Arkliai parduoti į nelaisvę.
Jis man sako:
– Tu man priminei Marie,
Tik aš nepamenu, ar ji mokėjo žaisti.
Aš eisiu... Eime kartu...
Bet aš niekur neinu,
Sėdžiu 
Ir kam man eiti?
Aš nesu karalius, aš tik vaiduoklis miške.

Saldainių dėžutė

Parkas.
Jis labiau primena mišką.
Suoliukas
Ir keli tupintys karveliai.
Ir viskas – gražus matematinis peizažas.
O aš sėdžiu ten,
Tartum vaiduoklis žiūriu.
Praeina
Tikslios kelios minutės,
Ateina jaunuolis.
Dar vienas vaiduoklis miške.
Rankoje laiko saldainių dėžutę
Visai kaip pamestas vaikas.
Jis dėvi kostiumą, skrybėlę ant galvos,
Batai raudoni, nėra kitokių.
Ir viskas – gražus matematinis peizažas.
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Kartą susapnavau tave. Tikriausiai tai buvo 
būtina. Susapnavau nejaukiai, neramiai, apsipil
damas prakaitu, per tą sapną, tiesą sakant, vos 
nežuvau. Tikriausiai ir tai buvo būtina.  

Gulėjau vonioje ir galvojau apie kraują. Neži
nau, kodėl apie kraują, – galbūt tam sufleravo žals
vo vandens srovelės, tekančios kaklu nuo sušla
pusių plaukų ir besivejančios kraujagyslių kelius, 
ieškančios kraujo tvinksnių gerklėje, krūtinėje, 
pečiuose. Galbūt – godulys, su kuriuo vanduo ap
glėbė kūną, it pats būtų ištroškęs – nešvarumų, 
kojų plaukuotumo, prakaito, o gal kaip tik kraujo, 
niekada nesustojančio ir niekada neatvėstančio. 
Galvojau apie kraują pačia lėkščiausia, anatomine 
prasme, būtent apie tą karštą raudoną skystimą, 
srūvantį venomis bei arterijomis. Apie minkštųjų 
audinių labirintus, kuriais jam tenka prasibrauti. 
Apie tai, kodėl tas pats kraujas, tekėdamas ir šir
dimi, ir smegenimis, leidžia jiems elgtis taip skir
tingai. Ar tiesa, kad kraujas viską atsimena, ar tie
sa, kad jame niekad nemiršta protėviai, kad, cir
kuliuodami mano kūnu, būtent jie verčia tiestis 
rankas, merktis akis, virpėti odą? Ar tiesa, kad bū
tent jie, tekėdami gyslomis, aprūpindami maistu 
ir šiluma mano organizmą, valdo judesius ir min
tis? Jeigu taip, tokios sąvokos, kaip laisvė, nelaisvė, 
pasirinkimas, prievarta, iš viso neturi prasmės. Ką 
reiškia laisvė, jeigu jau seniai protėvių išgyventas 
scenarijus teka mano gyslomis ir galiausiai bus pa
kartotas? Ką gali reikšti laisva valia, jeigu lemiamą 
akimirką tiesiog smilkiniuose ūžtelės kraujas ir at
sitiks tai, ką padiktuos tasai ūžtelėjimas? Net ir ka
lėjimas – kas yra kalėjimas, jeigu rutina, grotuotas 
nepasiekiamo dangaus kvadratas ir seno liūto apa
tija jau cirkuliuoja mano paties kūnu, jo viduje, net 
slapčiausiose ir gležniausiose jo vietose?

Ieva Sokolovaitė

Nebyliai
Ištrauka

Žinau, tokie filosofavimai primityvūs ir kvai
li, be to, niekur nevedė – ypač manęs, drybsojusio 
vonioje ir tenorėjusio viso labo nusiprausti. Gal
būt buvo kalti žalsvi vandens šešėliai, besiran
gantys ant plytelių, arba polifoninis pliuškeni
mas, aidintis sienomis, kaskart atsimušantis nuo 
jų ir dar sustiprėjantis. Panirau iki pat ausų, lei
dau vandeniui apglėbti kaklą, paliesti lūpas. Tirš
ti, šilti garai kilo nuo vandens paviršiaus, pamažu 
pro šnerves smelkėsi gilyn į kaukolę, retino kvė
pavimą, sunkino akių vokus. Taip ir nepastebė
jau, kada vanduo, kuriame mirko mano kūnas, 
tapo klampus, melsvas, žėrintis, kada pasijutau 
tūnantis tarsi kiaušinyje, tarsi pusiau permato
mame burbule, jaukioje ir sandarioje kosminė
je gimdoje, toks palaimingai abstraktus ir befor
mis, neįpareigotas nei vystytis, nei reaguoti į ką 
nors, nei ko nors jausti. Neužfiksavau nė to mo
mento, kada pro kiaušinio sienas iš išorės ėmė 
skverbtis žalsva šviesa, tai buvo keista, neregėtai 
gryna ir skaisti šviesa, vertusi mane viduje tik dar 
labiau gūžtis embriono poza, ir tai jau buvo spąs
tai – norint susigūžti, susiriesti, pasislėpti, reikė
jo turėti nors kokią formą, kuri riestųsi ir gūžtųsi. 
Taip praleidau dar vieną misteriją, kažkas vyko, 
o aš niekaip negalėjau nei pasipriešinti, nei bent 
susivokti. Viduje ėmė darytis tvanku ir ankšta – 
turbūt buvau iškvėpavęs visą orą. Ištiesiau ranką, 
paliečiau slidžią kiaušinio sieną, kuri pasirodė 
besanti minkšta, negalvodamas spaudžiau pirštą 
vis giliau į drebutinį lukštą, jis tempėsi ir defor
mavosi. Galiausiai lukštas plyšo, melsvos gleivės 
išvirto lauk, kiaušinis subliūško, aš pats, keiksno
damas ir šniurkšdamas šlapią nosį, galų gale išsi
kapanojau iš po šlapių draiskanų. Stodamasis ir 
šluostydamasis delnais kūną, vis negalėjau nusi
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kratyti jausmo, kad kažkas mane traukte ištrau
kė iš burbulo, išpūtė laukan, sulipdė iš beformių 
gleivių ir pastatė toje šildančioje žalioje švieso
je. Buvau nuogas, neregėtai švarus, lyg iš viso dar 
niekada prie manęs nebūtų prilipęs joks nešva
rumas. Maniau, kad šviesa mane apžlibins, kad 
vers susiriesti ir lįsti šešėlin tokią naują ir nepa
tyrusią, taip ilgai abstrakčiame nebūties burbule 
plūduriavusią būtybę kaip aš, bet nieko panašaus 
neįvyko – mane supo švelni, romiai, nepavojin
gai knibždanti žaluma, harmoningas neregimų 
sutvėrimų, gyvenančių toje žalumoje, alsavimas. 
Sujaudintas jutau, kaip mano kvėpavimo ritmas 
dieviškai tiksliai sutampa su tos vietos alsavimu. 
Už nugaros plytėjo ežeras, kurio viduryje į dan
gų kilo įmantrus kūdikiškai, nekaltai, svajingai 
rausvas fontanas, aptūptas ilgauodegių paukš
čių, horizonte stūksojo gyvi, skulptūriški kalnai, 
sustingę melsvoje rimtyje. Man viršum galvos py
nėsi kvapnios seno drakonmedžio šakos.

Tada pastebėjau tave. Stovėjai visai arti ma
nęs, nuleidusi galvą, pamaniau, kad matei, kaip 
kapanojausi iš kiaušinio, ir greičiausiai tau buvo 
bjauru. O gal nežiūrėjai į mane dėl to, kad visa, 
kas buvo reikalinga suprasti, galėjo papasako
ti tavo didingas nuogas kūnas – tavo smulkios, 
jautrios pėdos, baltos šlaunys, viliojamai minkš
tas pilvas, brandžios, kiek į šonus atvirtusios krū
tys, geometriškai tobuli, švelniai išsišovę rakti
kauliai, rankos, kaklas, plaštakos, plaukai, lūpos. 
Galbūt nežiūrėjai į mane, nes už riešo buvai laiko
ma aukštos, į begalę keisto ir prabangaus drabu
žio klosčių įsisupusios žmogystos. Norėjau, kad 
ji paleistų tave, kad paliktų mudu, kad pagaliau 
pakeltum į mane akis. Vos spėjau šitaip pagalvo
ti, vos spėjau suvokti, kaip labai man reikia, kad 
atsimerktum ir pažvelgtum į mane, taip ir įvyko. 
Paslaptingoji žmogysta kažką sužnabždėjo se
novine kalba, kurios nemokėjau, paskui paleido 
tavo riešą, apsisuko ant kulno ir dingo. Galėjau 
tirpdamas ir gaudydamas kiekvieną akimirką, 
stebėti, kaip veriasi tavo akys ir susiranda maną
sias. Toje akimirkoje būčiau galėjęs pasilikti am
žiams, jei mirštant būtų galima išsinešti akyse 

vieną vienintelį vaizdą, būčiau sutikęs mirti bet 
kada, bet kaip, bet kur, kad tik man būtų leista per 
amžius stebėti, kaip merkiesi ir susirandi žvilgs
niu mane.

Tiesa, mudu nežinojome, kas yra mirtis. 
Mums, tik mums, priklausė visa neaprėpiama tos 
švelnios žalumos žemė, visi niekad neišdžiūvan
tys šaltiniai, visos netylančios paukščių giesmės, 
visos žvėrių ir žiedų spalvos. Visas nenutrūksta
mas gyvybės virpėjimas, kurį jutome aplink save 
ir savyje, kuriuo kvėpavome, į kurį kasdien žvel
gėme, kuriame tinginiaudami vartėmės ir kurį 
visuomet turėdavome galvoje, nesvarbu, kokie 
žodžiai palikdavo mūsų lūpas. Mudu turėjome 
ilgas, kvapnias, sferų muzika skambančias die
nas ir svajingas, jaudinamai paslaptingas naktis. 
Nenutuokėme, kas yra laikas, apatija, stingulys, 
net skausmas ar niežai, netgi ironija, net ji nebu
vo mums pažįstama, ar gali patikėti, kokie buvo
me naivūs, kokie tyri ir – tikriausiai, tikriausiai 
būtent tokie – laimingi. Ar galėjo kada nors taip 
būti? Galėjo, matyt, galėjo. Buvo. Tasai aukštas, 
įmantriai apsitaisęs žmogus per daug nesikišo į 
mūsų tinginystės palaimą, tik retkarčiais aplan
kydavo ir tardavo po sakinį tyliu, švelniu, beveik 
mergaitišku balsu, paskui vėl dingdavo – lygiai 
kaip ir pirmąkart, gluminamai staigiai. Dėl jo ga
lėjome nesukti galvos. Ir nesukome. Amžiname 
čiulbesy, ūksėjime, ošime, čiurlenime, tarškesy, 
skleidimęsi ir euforiškam žydėjime mudu tebu
vome du egzotiniai žvėrys, sveiki ir elegantiški, 
tvirtais, lanksčiais kūnais, instinktyviai atviro
mis širdimis, nesupainiotomis smegenimis. To
kie, kokie tada buvome mes, būna tik vaikai ir dėl 
prabangos laikomi žvėreliai. Mudu leidome die
nas karstydamiesi po vaismedžius, maudydamie
si sodą vagojančiuose upeliuose bei šaltiniuose, 
nedrąsiai mylėdamiesi vėsiose paunksnėse, dai
nuodami ir varžydamiesi, kas geriau pamėgdžios 
lyrauodegio giesmę. Man buvo gera tavimi rū
pintis, pasakoti tau savo sapnus, nešti tau, lelijai, 
sode surastą maistą, ginti tave nuo žvėrių ir tam
sos. Nuoširdžiai gera, neturėjau nė kiek patiniško 
išpuikimo, juk buvau vienintelis savo rūšies pati
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nas, o tu – vienintelė, amžinoji mano patelė. Mai
tinau tave vynuogėmis ir abrikosais, laukinėmis 
slyvomis ir riešutais, žiūrėdavau, kaip atsikandi, 
išplėši kąsnį minkštimo, kaip saldžios sultys teka 
tau tarp krūtų.

Tik vieną kartą nepriėmei mano dovanos – 
tik vienintelį kartą, kai radau miške itin didelę, 
ypač keistai ošiančią obelį, kai nuraškiau nuo jos 
spindintį, tobulai, nepriekaištingai apvalų obuolį 
ir atnešiau tau kaip dar neregėtą, dar neragautą, 
naujumu intriguojantį lobį, – tik tąkart, apžiūrė
jusi jį nepaprastai atidžiai, apuosčiusi ir apčiupi
nėjusi, staiga užsimojai ir sviedei obuolį kuo to
liau į krūmynus, o man, dar nespėjusiam atsito
kėti ir susivokti, tik priglaudei pirštą prie lūpų. 
Nieko nesakiau, pasitikėjau tavim. Tikėjau tavim, 
buvau paklusnus žvėrelis, buvau geras vaikas.

Kadangi laiko nebuvo, nebuvo senatvės nė pe
lėsių, negaliu pasakyti, kiek dar šviesių, kvapnių 
dienų, keičiamų vėsios atgaivos naktų, praslinko. 
Greitai pamiršau tavo akibrokštą, daugiau nie
kada nebeieškojau anos obels. Mūsų džiugi, tin
gi laimė tęsėsi, mudu ir toliau laipiojome po me
džius, ragavome vaisius ir ūkavome su paukščiais 
ir beždžionėmis. Paslaptingoji žmogysta ateidavo 
vis rečiau. Matyt, buvo smarkai užsiėmusi. Mudu 
su tavimi vis laipiojome, ragavome ir ūkavome. 
Susilaukėme būrio didžiaakių vaikų, jie augo, vy
riškėjo, moteriškėjo, gausino giminę mudviejų 

anūkais ir proanūkiais. O mes su tavimi vis lai
piojome, ragavome ir ūkavome, laipiojome, raga
vome, maudėmės, ūkavome, dainavome, laipiojo
me, ūkavome, ragavome, laipiojome, maudėmės, 
laipiojome, laipiojome, vis laipiojome ir ragavo
me. Vis džiaugėmės, vis mylėjome – tarsi klastin
gi žalčiai mūsų oda šliaužė dienos, naktys, savai
tės, mėnesiai, metai, persunkti laimės. Kasdien 
nuklysdavome vis į kitą vietą, įsikardavome vis 
į naujus medžius, išgirsdavome po dar negirdėtą 
giesmę. Tarsi keistai, vandeniu nenumalšinamai 
ištroškę, ėmėme belstis į atkampiausias sodo vie
tas, vis tolyn ir tolyn. Vis labiau tolome nuo gim
tosios vietos, vis plačiau klaidžiojome po sodą, 
perdien sukardavome žvėriškus atstumus, o so
das buvo milžiniškas, bekraštis, jis vis nesibaigė, 
nesibaigė, nesibaigė. Mudu klajojome, mudu bė
gome, plaukėme prieš srovę ir ropštėmės į kalnus, 
o sodas vis nesibaigė – kasdien iš naujo, vėl ir vėl, 
mums nepavykdavo rasti nė menkiausio ženklo, 
kad nuovargis, nuobodulys, beprasmiškas pyk
tis, nervingi mudviejų barniai turėjo kokią nors 
priežastį. Ėmėme slapčia neapkęsti vienas kito, iš 
pradžių gėdydamiesi ir bandydami tai nuslėpti, o 
paskui vis atviriau, šlykštėjomės, baisėjomės vie
nas kitu, kiekvienas savimi ir visa ta nesibaigian
čia antgamtine žaluma. Tikriausiai tai buvo neiš
vengiama – anksčiau ar vėliau šleikštulys turėjo 
užgriūti, bet mes juk to negalėjome žinoti. Bastė
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mės po sodą vis labiau ėdami bukos, betikslės ne
apykantos, gniuždančios ir vimdančios bejėgys
tės, o neįstengėme rasti ničnieko, ko būtų trūkę, 
kas kenktų, kas būtų kaltas dėl tokio mūsų bjau
rulio, visiškai nieko, ko būtume galėję bijoti, ne
kęsti, nesigrožėti. Aplink mus plytėjo vien neiš
semiama tobulybės dykynė. Vien svilinantys ny
kūs idealios idilės dykrai. Nebuvo jokios išeities, 
mudu buvome pasmerkti per amžius klajoti kan
kinamai tobulame sode. Apžavėti, pavergti kerų, 
savo pačių laisvės užburti.

Galiausiai mūsų balsai supanašėjo su hienų, 
ėmėme rietis kaip karingos maitėdos, paskui at
siskyrėme vienas nuo kito ir nuklydome į priešin
gas puses. Daugiau tavęs nebemačiau. Broviausi 
pro lapus ir krūmynus tik iš įpročio, iš banalaus 
automatizmo. Žvelgiau į vaismedžius, šaltinius 
ir paukščius atbukusiu, išsekusiu žvilgsniu, so
das man buvo negyvas, bevertis. Teturėdamas 
paprastas, žinojimo nesugadintas smegenis, ne
pajėgiau suprasti, kaip su visu tuo tvarkytis, kaip 
išgalvoti sau prasmę ir klaidžiojimo tikslą. Iki to 
mano smegenėlėms buvo dar labai toli. Liko tik 
nuovargis, tik vangus, betikslis pyktis, daugiau 
nieko. Bastymasis išsekino jėgas, mano kūnas su
lyso, sudžiūvo, nusilpo. Beveik nieko nebeimda
mas į burną, beveik nebevilgydamas lūpų šalti
nių vandeniu, nes visi tie vaisiai, augalai, vanduo 
man tvoskė tik deginančiu, šlykščiu tobulumu, 
laukiau mirties. Laukiau, kol pagaliau užmerk
siu akis ir liksiu vienas su tavo veido vaizdiniu, 
su tavo besimerkiančiomis akimis, su tuo šalta
kraujiškai beribės idilės nužudytu tikrojo tobu
lumo vaizdiniu, himnu praeinamybei. Pats nė 
akimirką nebuvau begalinis, nebuvau belaikis ir 
bekraštis, turėjau pabaigos tašką, į kurį artėjau, 
tad kaip mane galėjo guosti amžinas, negęstan
tis, nerealus sodų grožis? Visa tai buvo skirta ne 
man, ne tau. Nenutuokiu – kam. Laukiau mirties, 
kad galėčiau nebesikankinti šitaip svarstydamas, 
bet mirtis neskubėjo, nežinau, ar dėl šilto ir švel
naus klimato, ar dėl mano įgimto sveikumo mir
tis vis neatėjo, aš vis gyvenau, gyvenau, silpnas, 
varganas, žiaukčiojantis, bet vis gyvenau. Ar tai 

buvo gyvenimas? Ar šitaip atrodė dieviškoji tvar
ka? Spjaut į tą tvarką, į bet kokią tvarką, spjaut į 
harmoniją. Net į draudimus, net į gėdą, net į tabu. 
Pagaliau vieną dieną sukaupiau paskutines suly
susių rankų jėgas, išsilaužiau iš medžio kamieno 
tvirtą, aštriabriaunę žievės atplaišą, išsmailinau 
kraštą kaip geležtę. Klaikiai, pamišėliškai viep
damasis (man tikrai buvo smagu, juokinga, tik 
tada vėl sugebėjau ištrūkt iš apatijos ir neapykan
tos) persirėžiau gerklę, stebėjau karštą, ryškiai 
raudoną savo kraują, kliostelėjusį krūtine, tekan
tį kojomis, lašantį ant žolės ir besigeriantį į žemę. 
Jei kvapo nebūtų atėmusios priešmirtinės kon
vulsijos, būčiau kvatojęsis, springęs krauju, kre
tėjęs, sprogęs, bet kvatočiausi pilnais plaučiais – 
idiotas, juk tereikėjo pasielgti netinkamai kur kas 
anksčiau, ir visos šitos agonijos nebūtų reikėję! 
Paskutinę, melancholiškiausią akimirką –

– staiga krūptelėjęs atplėšiau akis. Iš nosies 
šnirpštelėjo vandens fontanas, paspringęs užsi
kosėjau. Užtruko keletą minučių, kol susivokiau, 
kur esąs. Kol atgavau kvapą, pasitikrinau pul
są, apsičiupinėjau plaštakas, kojas, pilvą, gerklę. 
Persibraukiau rankomis veidą, giliai įkvėpiau, iš
kvėpiau. Buvau gyvas. Šlapias, išbrinkęs, sušalęs, 
gyvas. Dar truputis, ir, ko gero, būčiau iš tikrų
jų numiręs, pagalvojau, nepaprastai romatiškai 
ir absurdiškai numiręs, tiesiog pavydėtinai ro
mantiškai, būčiau paskendęs vonioje, sapnuoda
mas haliucinacinius kliedesius – argi ne filmas, 
argi ne tyli, niekam neįdomi poezija? Mane būtų 
radę išpampusį nuo vandens, susiraukšlėjusiais 
pirštais, išsiviepusį bepročio šypsniu, sugebėjusį 
mirti hipiškiausiu būdu, koks tik man buvo priei
namas. O dar be jokių pastangų. Visus pasaulio 
psichodelikus užgraužtų pavydas.

Nusipurčiau iš šalčio, pasigriebiau rankš
luostį, išlipau iš vonios, išsitryniau plaukus, ap
sirengiau. Negalvojau apie sapną, negalvojau apie 
kraują, negalvojau apie juoką. Negalvojau, negal
vojau, negalvojau. Tik labai norėjau, kad priglaus
tum savo karštą, baltą pirštą man prie lūpų. Bai
siausiai to norėjau.
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Ant portalų galėtų kaboti plakatai su užrašu 
„Ar jau pasirašei PP?“

Meistras. Atnešk man vyšnių iš sodo. 
Margė Rita. Meistre... 
Meistras. Kiek kartų prašiau  – nevadink manęs 

meistru, aš ne santechnikas. 
Margė Rita. Taip, žinau, vanduo laša iš čiaupo, 

jau nežinau, kiek laiko.
Meistras. Vanduo mane ramina.
Margė Rita. Kaip ir traukinių bildėjimas.
Meistras. Kaip žydų kvartetas... Kaip vardas to 

ministro, kuris mane atleido?
Margė Rita. Simonas, bet jis nebus Petras, Meis

tre.
Meistras. Kad ir kaip būtų, į istoriją jis jau įsirašė.
Margė Rita. Kaip Pontijus Pilotas?
Meistras. Kam taip aukštai, juk aš gi ne Kristus.
Margė Rita. Pamirškit, dar net geriau, kad atlei

do, vis tiek ten jūs jau nieko nepastatytumėt. 
Į tą pačią upę...

Meistras. Gal tu ir teisi. 
Margė Rita. Geriau pamerkit kojas, nuovargį kaip 

ranka nuims.
Meistras. Man nejauku, tu mazgoji man kojas, 

kai galėtum pati režisuoti. Gal man reiktų pa
mėginti naują asistentą?

Margė Rita. Jūs jau bandėte.
Meistras. Taip taip, pamenu, nepavykdavo. 
Margė Rita. Kaskart prie manęs grįždavot. 
Meistras. Todėl ir noriu, kad nevadintum ma

nęs Meistru, na, koks aš Meistras, kai mes to
kie artimi. Gal aš turėčiau tau kojas mazgoti, 
kaip popiežius, nusižeminti, pakilti virš savo 
puikybės.

Virgilijus Veršulis

Meistras ir Margė Rita
dedikuoju Tuminui

Margė Rita. Jūs niekada nebuvot išpuikęs. Ir kad 
ir kokie artimi mes būtume, Jūs visada liksite 
man Meistru. Gana apie tai.

Meistras. Rita Margytė.
Margė Rita. Margytė Rita.

Vizija

Meistras. Patikslink, kodėl tu nenori važiuoti į 
kitą miestą režisuoti?

Margė Rita. Aš dar nepasiruošusi.
Meistras. Man regis, tu kaip tik geriausiai pasi

ruošusi iš viso kurso. Ir eikvoti savo kūrybinę 
potenciją man asistuojant, tai yra neteisinga. 
Aš negaliu to priimti. Margyte.

Margė Rita. Aš pasikeičiau pavardę, dabar aš 
Margė. Rita. Margėrita.

Meistras. Palauk, tu nori pasakyti, kad aš Meis
tras? Meistras ir Margarita? Toks tavo tikslas?

Margė Rita. O ką? Juk skamba įdomiai.
Meistras. Taip, bet... aš nesu Meistras ir... antrą 

kartą į tą pačią upę...

Pauzė

Meistras. Ką laikraščiai rašo?
Margė Rita. Apie jus? Kaip visada  – Kremliaus 

agentas.

Kultūros ministerija

Ministras. Ar jau visi muzikantai ir kiti meninin
kai su rusiškomis pavardėmis pasirašė PP?

Viceministras. Dar ne, bet iki savaitės pabaigos 
turėsime visus. Pavyzdžiui, garsus smuikinin
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kas mūsų simfoninio orkestro vadovas išsiža
dėjo savo tėvynės, savo tautos ir parašė tikrai 
jausmingą ir atgailaujantį pareiškimą. Tiesa, 
jo tėvai liko Rusijoje, tai mes tikimės jį dar kar
tą paspausti, kad išsižadėtų ir tėvų. Iki savai
tės pabaigos turėsime rezultatą.

Ministras. Gerai. Žinot, su tom simfonijom aš ne
rizikuoju, nes kai tik atsisėdu salėje, iškart už
miegu, o salė juk apšviesta, nepatogu, tai ge
riau visai neinu. Kas kita teatras, ten šviesos 
užgęsta ir gali dėti į akį kiek tinkamas. Čia, aiš
ku, ne spaudai. O apskritai, pasakysiu, kultū
ra tai nėra vien simfonijos ir spektakliai, kul
tūra pirmiausia yra, kai darbo kolektyvai arba 
visuomeninės organizacijos kolektyviniu būdu 
pasmerkia kokią netinkamą knygą ar filmą. Vat 
čia yra tikroji liaudies kultūra. Dar, žinoma, 
kanklės ir eilėraščiai. O visa ta nesuprantama 
muzika, ta aukštoji filosofija, kuri liejasi iš te
atro scenos, visa tai yra tolima liaudžiai ir turi 
būti atsiejama nuo masinės, tikrosios kultūros. 
Tegul jie nešdinasi su savo smuikais į mišką ir 
ten žvėris gąsdina, o normalūs piliečiai nori iš 
kultūros atsipalaidavimo, gerų emocijų, sma
gaus ritmo. Štai ko mums reikia, draugai.

Patarėjas. Jums leidus, aš tinkamai suformuluo
siu spaudai.

Ministras. Žinoma. O tas rusas, kaip jo pavardė, 
na, kur gražiai apie laužą dainavo? Atsižadė
jo tėvų?

Viceministras. Žinau, apie ką kalbate. Dar ne, 
bet dirbame tuo klausimu.

Ministras. Įspėkite, jei nepaklus, bus jam pačiam 
laužas ir visoms jo dainuškoms. Apskritai siū
lau šalia PP, tai yra Pasmerkimo Peticijos, dar 
sukurti ir Atsiribojimo Pareiškimą bei Išsiža
dėjimo Aktą. Visi tie su vas galūne pavardėje 
turės pasirašyti tris dokumentus: PP, AP ir IA. 

Patarėjas. Paruošiu tekstą.
Ministras. Kas dar?
Viceministras. Grįžo tas garsus režisierius iš Di

džiosios žemės. Mes, aišku, jį iškart atleidome, 
juk jis buvo ir Lietuvoje teatro vadovas, ir dar 
Kremliu... tai yra Maskvoje.

Ministras. Vot vot, jūs teisingai pasakėte, neap

sirikote, būtent jis Kremliuje režisuoja, visai 

priešo panosėje.

Patarėjas. Mes siūlėme jam pasirašyti PP. Atsi

sakė.

Viceministras. Sakė, aš nekaltas. Noriu dirbti tė

vynei.

Ministras. Aš nenoriu, aš nenoriu, kad jis būtų 

įleistas į bet kokį teatrą. Pasakykite, kad visos 

vietos užimtos, repertuarai suplanuoti trejus 

metus į priekį. Mums nereikia viso to rusiško 

šlamšto, visų tų čechovų, turgenevų ir dėdžių 

vanių.

Patarėjas. Turgenevas parašė tik vieną pjesę per 

visą gyvenimą.

Ministras. Tinginys. Per visą gyvenimą. Juo labiau 

tokių girtuoklių, kurie sugeba tik vieną pjesę 

parašyti, mūsų kultūrinėje padangėje nereikia.

Viceministras. Tik ką paguglinau, trys pjesės: 

Mėnuo kaime, Provincialė ir...

Urtė Lučiūnaitė. Perkaitus
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Ministras. Koks skirtumas, mes neturime mė

nesio ir mes ne kaime, dabar nedelsiant rei

kia spręsti, mes ne provincialai kokie, drau

gai... Oi, atsiprašau, ne draugai, ne, pataisykite 

mane kitą kartą. Kam aš jus samdau tik?

Patarėjas. Rekomenduočiau, ponai...

Ministras. Na ne, na kokie mes ponai, atsiprašant, 

normalių algų negauname. Žmonės, va, žmo

nės – geriausias kreipinys. Taigi, kur sustojau?

Patarėjas. Dabar reikia spręsti. Na dėl to režisie

riaus. Kur jį dėti, ta prasme.

Ministras. A, taip, mes jį taip padėsime, kad jo 

niekas neras, žmonės.

Viceministras. Bet jį kviečia visas pasaulis: Los 

Andželas, Londonas, Budapeštas, Izraelis, net 

Kijevas.

Patarėjas. Baikit juokus, ir Paryžius, ir Praha, ir 

Varšuva. 

Ministras. Velniop, atšaukt kvietimus, neprista

tyti adresatui, užblokuoti.

Viceministras. Bet jis jau gavo, priėmė juos.

Ministras. Kodėl praleidot, kodėl nepranešėt?

Patarėjas. Bet paštas kitai ministerijai priklauso. 

Tik jūs asmeniškai galite susitarti su pašto ar 

kokia ten ta ministerija.

Ministras. Aš susitarsiu, aš pasieksiu, kad visi 

laiškai eitų per kultūros ministeriją.

Viceministras. Ar spėsime dar ir laiškus tikrinti? 

Ir taip darbo per akis. Reiks papildomų pajėgų.

Ministras. Bus. Kas dar? Ak, taip, dėl tų los an

dželų – padarysime jį neišvažiuojančiu. 

Viceministras. Kokiu pagrindu?

Ministras. Paprastu  – nepatikimas, rusų agen

tas. Kur tas jo teatras buvo? Toli nuo Krem

liaus?

Patarėjas. Tuoj pažiūrėsiu į mapsą. Ak, ne, visai arti.

Ministras. Taigi matot, galima sakyti, kiekvieną 

rytą praeidavo pro būstinę. Žodžiu, jokių vizų, 

jokių išvažiavimų. Tegul sėdi tam savo kaime, 

iš kur jis kilęs?

Patarėjas. Tuoj pažiūrėsiu į vikipediją.

Ministras. Ir vikipedijoj jis yra? O ministro, tai 

yra manęs, ten nė kvapo. Apsileidimas.

Viceministras. Ištaisysim.

Ministras. Tik neprikurkit ten kažko, kukliai. 

Galit užsiminti, kad mokykloje rašiau eilėraš

čius.

Patarėjas. Na, kas mokykloje nerašė?..

Ministras. Tylėt. Posėdis baigtas.

Meistras. Mane kviečia į Maskvą, tu vykti kartu 

negalėsi.

Margė Rita. Ir kas gi galėtų man uždrausti nuva

žiuoti į Rusijos sostinę?

Meistras. Suprask, tai labai atsakinga, aš bū

siu visą laiką užsiėmęs, neturėsiu laiko pamo

koms. 

Margė Rita. Pamokų jau seniai man nevedat, aš 

mokausi pati, nuotoliniu būdu. Be to, be ma

nęs jūs ką nors pamiršit: užsakyti rekvizitą, 

pakeistas teksto vietas, mizanscenas ir taip 

toliau. Aš viską skrupulingai fiksuoju, kiekvie

ną pastabą, be manęs jūs per kiekvieną repeti
ciją pradėtumėte pastatymą iš naujo.

Meistras. O ar taip ir nebūna?
Margė Rita. Taip, būna, bet aš bent galiu penk

tą ar septintą kartą pasakyti, kad šis variantas 
jau buvo.

Meistras. Nemaniau, kad taip blogai. Bet kaip at
rodys, kai pakviestas dar atsivešiu visą vežimą 
savo komandos, jie sakys – mes turime daugy
bę puikių savo specialistų.

Margė Rita. Kas dar važiuos?
Meistras. Na, tu gi žinai, aš negaliu dirbti be savo 

dailininko, kompozitoriaus. Daugiau etatų jie 
neduos, būk tikra.

Margė Rita. Pinigų man nereikia, prisiglausiu 
irgi kur nors teatre, kamputyje. Aš netrukdy
siu, Jūs manęs net nepastebėsit.

Meistras. Tai kam tu man, jei nepastebėsiu? Ne, 
tada jau turėsi būti labai pastebima. Nežinau, ką 
jie sakys, bet gerai, važiuok. Bilietui pinigų turi?

Margė Rita. Važiuosiu zuikiu.

Redakcija

Žurnalistas. Tai ką man rašyti?
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Redaktorius. Rašyk, kaip yra: nevykėlis, nieko 
doro nepastatė, susireikšminęs ir visa kita.

Žurnalistas. Bet visas pasaulis apie jį pasisako 
priešingai – žiauriai talentingas, velniškai ori
ginalus, nepakartojamas ir neįsivaizduojamai 
kuklus, tai kaip čia bus?

Redaktorius. Nieko nebus. Daug čia tas pasaulis 
supranta. Gal mes geriau savo žmones pažįsta
me, a? Jei atsisakai, kitam perduosiu, su džiaugs
mu paims, naujienų dabar ne per daugiausia.

Žurnalistas. Naujienų kaip tik nors vežimu 
vežk – juk karas.

Redaktorius. Į frontą parūpo?
Žurnalistas. Ne, ką jūs, žmona, vaikai, dar pa

skola bankui, ne.
Redaktorius. Tai rašyk. Ne aš sugalvojau, liepta.

Ligoninėje

Meistras. Atnešk man vyšnių iš sodo.
Margė Rita. Dabar sausis.
Meistras. Anksčiau tu atsakydavai kitaip. Pradė

davai sakinį kreipiniu – Meistre.
Margė Rita. Dabar negalima vartoti žodžio meis

tras, galima pakeisti santechniku ar kitu.
Meistras. Kas vyksta?
Margė Rita. Karas.
Meistras. Karas? Koks dar karas?
Margė Rita. Kurio visi laukė.
Meistras. Tai aš sužeistas?
Margė Rita. Taip, tik ne mūšio lauke.
Meistras. Kaip gaila. Taip norėčiau paimti šautu

vą ir padaryti ką nors prasmingo. Žmogus su 
šautuvu – buvo toks filmas, mačiau vaikystė
je. Gerai padarytas filmas, kartu ir apie Leni
ną. Ten jis toks paprastas, jautrus, žmogiškas, 
tobuliausias propagandinis filmas. Po to filmo 
visada galvojau, kad Leninas – nuostabi asme
nybė. Kita vertus, o ką mes iš tikrųjų žinom. 
Ten buvo toks valstietis su šautuvu, jis ėjo ko
voti už revoliuciją, kažkokiu būdu atsidūrė 
Smolnyje, juos ten ar perdislokavo, ar kažkas 
panašaus, ir jis turėjo laišką Leninui nuo savo 
kaimo. Tai štai jis susitinka kažkokį žmogelį su 

arbatinuku ir klausia, o kur galiu rasti Leniną? 
Tas sako, o kam jums, drauge, Leninas? Turiu 
jam laišką nuo mūsų kaimo. Duokit jį man, aš 
perduosiu, o jūs tuo tarpu atsigerkite arbatos, 
ir pripylė į skardinį puodelį, dar ir cukraus ga
balėlį įdėjo. Paskui kitas kareivis jo klausia, o 
apie ką tu su Leninu kalbėjai? Tai buvo Leni
nas? Na, ir taip toliau, žodžiu, tikrai geras ki
nas, gal ir neteisingas, bet geras, kaip ir Žala
kevičiaus Niekas nenorėjo mirti.
Sakei, aš sužeistas?

Margė Rita. Tiesą sakant, karas net neprasidėjo, 
o lietuviai ėmė vieni kitus žudyti, kurie nepa
taikė į programą. Priešas sustojo ir nusprendė 
palaukti, kol mes patys vieni kitus pribaigsi
me. Taip jūs čia ir atsidūrėte. Buvote juoduo
siuose sąrašuose.

Meistras. O kodėl tu su seselės rūbais?
Margė Rita. Aš ir esu seselė Rita Margytė.
Meistras. O kur dingo Margarita?
Margė Rita. Nėra. Tai buvo sąlyga, jei norėjau pas 

jus patekti. Jokių bulgakovų, jokių margaritų, 
tai – priešiška literatūra.

Meistras. Ir tu pasirašei PP?
Margė Rita. Ne tik, taip pat ir AP bei IA.
Meistras. Nesvarbu, ką tai reiškia.
Margė Rita. Bet jūs turėsite juos pasirašyti. Pas 

jus lankytojas. Aš grįšiu.

Vizija

Margė Rita. Kai aš pasikeičiau pavardę, kai tapau 
Margė Rita, supratau, kad turiu susirasti savo 
Meistrą. Nenorėjau pati režisuoti, gal ir galėčiau, 
bet kas iš to, jei visada jausčiau nepasitenkinimą, 
kad kitas tai daro geriau už mane, juk pati būti ir 
Meistru, ir Margarita negalėčiau. Todėl pasirin
kau, kas lengviausia man – būti Margarita.

Meistras. Bet kodėl tu pasirinkai mane? Juk pasi
rinkimas buvo platus.

Margė Rita. Taip, platus, bet jūs buvote toks ma
žas, kuklus, tikėjausi, kad neatstumsite. Dau
guma kitų atrodė labai pasikėlę, skrajojo virš 
žemės. Kai kurie labai gėrė.
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Meistras. Aš irgi gėriau, mėgau šitą užsiėmimą.
Margė Rita. Jūs gėrėt kitaip, be užsidegimo, atro

dė, kad kažkas jus verčia gerti, o pats jūs to da
ryti nenorite.

Meistras. Kartais tu man net neleisdavai atsiger
ti.

Margė Rita. Tai įėjo į mano, kaip asistentės, pa
reigas, kaip aš jas supratau.

Meistras. Dėkoju tau. 
Margė Rita. Buvo ir tokių, kurie kitaip seksua

liai orientuoti, aš ne prieš homoseksualus, bet, 
maniau, kad jiems dirbti su mergina nesino
rės. Kaip matot, rinktis nelabai buvo iš ko, be 
to, jūs buvot mano vadovas konservatorijoje. 

Meistras. Viskas logiška. Tu dar miegi teatre?
Margė Rita. Dar nesusiradau buto.
Meistras. Aš parūpinau tau bendrabutį šalia te

atro, aišku, jie nenorėjo, bet turėjo nusileisti. 
Gali šiandien įsikurti.

Simonas. Sveiki. Man gaila, kad turime susipa
žinti tokiomis aplinkybėmis.

Meistras. Jūs gydytojas?
Simonas. Ne visai. Kultūros ministras.
Meistras. Suprantu, gydote paklydusias sielas.
Simonas. Ir taip, ir ne. Tiesą sakant, aš atėjau ne 

tiek diskutuoti apie amžinąsias vertybes, kiek 
paskatinti jus priimti teisingą liniją.

Meistras. Galiu su ja susipažinti?
Simonas. Žinoma, nors, manau, jūs ir pats su

prantate, kad šiomis dienomis mes turime 
paklusti istorinei realybei, nesvarbu, ką mes 
manome, ką kiekvienas iš mūsų galvojame, 
šiandien privalu visiems susitelkti į vieningą 
kumštį, atmesti asmenines ambicijas ir duo
ti atsaką agresoriui. Tvirtą ir vieningą atsa
ką. Pasaulis į mus žiūri, ir nuo to, kiek būsime 
vieningi, priklausys ir parama mums šioje ne
lengvoje kovoje, todėl nenorėdamas nei jūsų 
įžeisti, nei eiti prieš savo sąžinę, tiesiog dėl 
šventos ramybės pademonstruokite visuome
nei, kad jūs taip pat stovite mūsų visų idealų 
gynyboje, tai labai svarbu. Pasirašykite ir galė
site grįžti prie darbo. Tą aš pažadu.

Meistras. Aš turiu pagalvoti.
Simonas. Taip, žinoma, galvokite, kiek reikės, bet 

būtų gerai jau rytoj spaudoj paskelbti apie jūsų 
pasirinkimą. Jūs nemanykite, kad man lengva 
dabar būti čia. Aš kaip tik vakar jutubėje pa
žiūrėjau du jūsų spektaklius, anksčiau nebu
vau matęs, žinokite, jie mane pavergė, aš net 
pagalvojau, kad pradėsiu dažniau lankyti te
atrą nei iki šiol, bet visa tai, žinokite, nesusi
ję su manimi, yra kiti žmonės, daug aukščiau 
stovintys, kurie skambina man ir teiraujasi, ar 
tikrai mūsų kultūros padangėje nėra priešiškų 
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debesų, supraskite – kaip man elgtis. Aš tikrai 
nuo šiol jūsų gerbėjas, bet aš tik menkas sraig
telis, sistema yra viskas, supraskite. Štai lapai. 
Galima ir juodu rašalu pasirašyti, kaip norite, 
aš atnešiau visų spalvų.

Meistras. Padangė retai kada būna giedra.
Simonas. Padangė? Kokia padangė? Pasirašykite, 

aš palauksiu koridoriuje.

Gydytojo kabinete

Daktaras. Mes, aišku, galime suleisti tokių vais
tų, bet jie paveiks jo rašyseną, gali kilti pagrįs
ta abejonė, kad parašas suklastotas, todėl ge
riau palikti jį sąmoningą, bent kol kas.

Viceministras. Mus spaudžia laikas. Ir dar kai 
kas (parodo į lubas).

Daktaras. Visgi daržove paversti mes jį spėsime, 
bet kokiu atveju, – pasirašys ar ne, – tik aš siū
lyčiau dar palaukti. Spektaklių statyti jis jau 
tik rai negalės, tuo mes pasirūpinsime, bet vi
siškai pakeisti mąstymą mes bejėgiai, galime 
tik ištrinti tai, kas jam neleidžia paklusti nor
matyvinei mąstysenai. Ir tai nebus lengva, la
bai giliai yra įsirėžę į sąmonę kai kurie relik
tai – tipo demokratija ir panašūs niekai.

Viceministras. Jūs užsimirštate, mes ir esame 
demokratija, pati tikroji demokratija.

Daktaras. Tai aš tą ir sakau, jo demokratija nėra 
ta tikroji, vertybinė, kažkokia labai pasenusi, 
atsilikusi, iš nežinau kokių laikų.

Viceministras. Aš visgi siūlyčiau, tam pritaria 
ir aukštoji vadovybė, gydymą pradėti nedel
siant, nėr ko laukti, kai priešas stovi už durų. 
Viskas. Istorijos pabaiga.

Palata

Meistras. Tu žinai, Margarita...
Margė Rita. Nevadinkite manęs taip, man neleis 

pas jus būti.
Meistras. Ką gi. Turiu viziją, naujo spektaklio vi

ziją, tik reiktų surasti atitinkamą pjesę. Kažkur 
už miesto, gal kaime stovi senis, na, gal mano 

metų ar panašiai. Ir štai jis tame peizaže, ku
ris jį supa, lyg atpažįsta kažką iš savo praeities. 
Jis sako, o juk aš čia buvau. Jis prisimena, kad 
kažkada čia mylėjo, turėjo moterį, gal net vai
ką, sūnų, supranti? Jis gal galėtų būti pabėgęs 
iš ligoninės ar prieglaudos, gal net su demenci
ja, nežino, kur atsidūrė, bet ta vieta jam kažką 
primena. Nežinau, kas turėtų būti toliau, bet 
tokia pradžia man piešiasi. Aišku, būtų galima 
prigalvoti visokių etiudų, mizanscenų, tarkim, 
jis tvarko šiukšles, jį nervina ta visur tvyranti 
netvarka, tas vartotojiškumas.

Margė Rita. Yra tokia pjesė, kažkada skaičiau, 
vadinasi, tipo Autobusai čia nesustoja ar pa
našiai. Ten senis aptvarko autobusų stotelę ir 
laukia savo autobuso. Taip ir nesulaukia. Siu
žetas būtent toks, kokį jūs ir nupiešėte. Man 
keista, kad laike jūs su tuo dramaturgu prasi
lenkėte.

Meistras. Taip jau būna gyvenime, su vienais 
prasilenkiame, kitų negalime atsikratyti. Ne 
tave turiu galvoje, nors taip, žinau, mėginau ne 
kartą tave pakeisti, bet... pamenu tu susirgai, 
nesirodei net dvi savaites, buvai karantine, aš 
ėjau iš proto, nieko negalėdavau prisiminti, 
ką vakar ar užvakar darėme, kur kas stovėjo, 
gulėjo ir taip toliau. Kažkoks kosmosas, ir visi 
kalbėjo skirtingai, kad neva taip buvo, o ne ki
taip, kiti prieštaravo, vos ne iki muštynių pri
eidavo. Taip nieko per tas dvi savaites ir nepa
darėme. Teko net premjerą nukelti dviem sa
vaitėms. Atnešk man tą pjesę.

Žurnalistas. Mane vos įleido, turėjau sumokėti 
šimtą eurų.

Meistras. Tikitės atsiimti juos už mano interviu?
Žurnalistas. Ne. Man gėda. Aš nerašysiu inter

viu. Nieko nerašysiu. Leiskite man tik pasėdė
ti pas jus.

Ačiū. Eisiu. Likite sveikas. Atleiskite, jei galite, 
man tai svarbu.

Meistras. Nusišypsok mums...

2022, liepos 3
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Svetimas, pamirštas, tolimas Zaratustros 
mokslas. Už skaidraus lango plytintis urbanisti
nis peizažas, šaltis, dvelkiantis nuo jo, bet juk jis 
užvertas. Galų gale – tos kelios knygos ant palan
gės. O žvilgsnis nardo pilkšvoje dangaus begaly
bėje, nuolat bąlančioje ir temdančioje regą, dabar 
sufokusuoti jos į ką kita nebeįmanoma; melsvam 
rūke paklydęs miško vaizdinys. 

Pasąmonėj iškyla homeriškas bronzinis ar 
vyną primenąs dangus – kaip skirtingai mes ma
tome pasaulį, kurio kontūrai ten, kur baigiasi 
kalbinės ribos, ar bent taip sakė Ludwigas Witt
gensteinas. Mėlyna. Azuras. Cianas. Indigas. Ka-
rališka. Kobaltas. Laivyno. Melsva. Mėlyna. Nu-
blukusios rugiagėlės. Prūsijos. Rugiagėlės. Tamsi. 
Ultramarinas. Vidurnakčio. Žydra. 

Žydras dangus – giedra diena, o šiandien jis 
pilkas. Pilkas rutininis kasdienybės onirišku
mas. Atsikelti, padaryti ir vėl užmigti, toks cik
liškumas. Bet šiandien, būtent šiandien, po šiuo 
pilku dangum daryti nieko neturiu. Daryti nieko 
negaliu. Ir kur sutelkti visą savo pasąmonės gy
vumą tokią nykią dieną, kurios laisvumas galėtų 
pradžiuginti bet ką, išskyrus mane ar tą erdvėje 
įklimpusį žvilgsnį, kuris traukiamas nesuvokia
mos, fizikų dar neištirtos, jėgos, savaime kryps
ta į tuos blankius tolius, kurie neįmanomai apsu
pa ir apkloja savo sunkiais melancholiškais pa
talais? Slegiantis naujai per prievartą apvilktas 
rūbas pykstasi amžinai su tuo nei šen, nei ten ne
pritampančiu protu, kuris sklando virš laiko ir 
materijos bei klodamas naujus metafizikos dės
nius teškia man savo skambią pretenziją: trūksta 
oro. Dabar žvilgsnis nenumaldomai apsistoja ties 
smulkia dėmele ant lango, trukdančiai, o gal net 

Simona Bizunovičiūtė

Langas

atvirkščiai – puošiančiai, per langą matomų me
džių lapų kontūrus. Apsireiškimas. 

Toji dėmelė lyg apvaizda man parodo kitas, 
ligi tol nepastebėtas laiko žymes: dulkeles, iš
džiūvusius ir vos įžvelgiamus lietaus lašų kontū
rus, įbrėžimus ir dar kažką, kam vardo neturiu. 
Galiausiai lango tekstūrą. Ir štai prieš mane atsi
veria nauja visata, nauja begalybė, staigus porei
kis kuo daugiau pamatyti stikle, dabar nebežiū
riu pro langą, man liko tik stiklas, kuris šią aki
mirką sudaro visą mano pasaulį. Visa, ką man 
rodė tas kreivas, murzinas langas ištirpo, susilie
jo į vientisą masę, liko tik stiklas, jis vienintelis ir 
aš, bet ne tas aš, kuris prieš porą sekundžių skun
dėsi apsunkusiu nuo gravitacijos savo kūnu, bet 
kitas aš, kuris veržiasi šią akimirką į patį stiklą 
bei kontempliuoja jo apgaulingas skaidrumo ma
nipuliacijas. Pažvelgusi į stiklinę vandens, ma
tau savo atvaizdą: koks išgaubtas! Priartėjusi prie 
stiklinės ranka tokia didžiulė, lyginant su liku
siu fone besilydančiu kūno vaizdu, tokia mažytė 
galvelė, toks smulkus tas lašelis vandens, nuvar
vėjęs jos kraštu, ir tokia ryški miniatiūrinių van
dens dalelyčių sankaupa toje vietoje, kurią ką tik 
buvau prilietusi savo lūpomis, o dar tas žiedas, 
kurį paliko ilgai stovėjęs vienišas vanduo.

Jūros nugludintas akmenėlis čia pat, ant tos 
nekuklios knygų krūvos. Ir plaukianti mano min
tis, veržlus upeliūkštis, siekiantis jūros, kurio 
vandenys neišvengiamai įsilies į didesnius, o iš tų 
didesnių vėl sugrįš prie savo ištakų man nepažįs
tamuose kalnuose, bet jau niekada nebebus tokie 
kaip buvę. Bet tokia emocija nelydi ilgą laiką, ji tę
siasi tol, kol gyvas pats minties materializacijos 
aktas, vadinamoji kūryba. Baudelaire’o Albatro-
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sas, įkūnijantis poetą, debesų kunigaikščiu tam
pa tik nardydamas jūros vėjuose, tačiau laivo de
nyje tarp žmonių jis tiesiog komiškas ir nevikrus. 
Kartkartėmis tampu tuo albatrosu – [s]es ailes de 
géant l’empêchent de marcher.1 Tie veržlūs vande
nys išsenka greitai, juos ganėtinai sudėtinga pri
pildyti iš čiaupo.

Kitam gyvenime prisikelt norėčiau kiru. Nar
dyčiau ir rėkaučiau visa gerkle ir niekas nesu
prastų mano verksmo ir niekas nesuprastų mano 
juoko ir niekam netrukdyčiau tik lėkčiau ir lėk
čiau ir skrosčiau orą. Nerčiau, išnerčiau, paner
čiau kartu su banga, o tada nutūpčiau, pritūpčiau 
ant kokios išklibusios tvorelės ir niekas nieko ne
reikalautų, tik alkis galbūt pasibelstų ir tuomet 
vėl sugrįžčiau prie ankstesnės veiklos: panerčiau, 
išnerčiau ir lėkčiau, pralėkčiau ir skriečiau, pri
tūpčiau, pasitaisyčiau plunksnas, nugvelbčiau 
galbūt ką gero nuo žemės... Tai juk tokia nenuspė
jama ir gausi variacijų karuselė. Akys užmatytų 
toliau nei dabartinės žmogiškos akutės, nesilietų 
mėnulio kontūrai, neregėčiau danguje pražįstan
čių lelijų. Ir jokios pasų kontrolės! Kirų migraci
jos departamentas šiuo metu išgyvena tikrą kri
zę, tokia gausybė klajūnų, jog sunku juos supai
syti, todėl veltui kovoję ir nukorę savo sparnus jie 
verčiau investavo savo išteklius į Pasaulinę Kirų 
Laisvės Organizaciją, į kurią įstoti gali kiekvie
nas bendrarūšis (nors kartais daromos išimtys, 
ne organizacija siekia evoliucionuoti į tarprūši
nę). PKLO atsakinga už tai, kad kirai galėtų nepa
syti jokių sienų, keliauti, bastytis ir gyventi ten, 
kur jiems pritinka nedeterminuotą laiko tarpą; 
nei vizos, nei asmens tapatybę patvirtinančio do
kumento – kiras laisvas paukštis.

O dabar riboja miestas. Nežinomas jo var
das, nežinoma jo geografinė padėtis. Tai bet koks 
miestas, bet kokia šalis, bet koks laikas, bet koks 
oras ir bet kokia gatvė. Bet koks namas ir bet koks 
aukštas. Aukštyn–žemyn liftu ar laiptais. Miško 
taku ar šaligatviu, apsuptu namų. Vienam ar ap
suptam veidų. Žingsnis tėra tas pats fizinis veiks
mas, toks matematiškai paprastas, prišauktas 
smegenųnervųkaulųširdiesdeguoniesląste

liųatomų sąsajų organizme. Sinapsės reakcija. 
Atsakas į dirgiklį, toks pat paprastas kaip instink
tas įkvėpti oro į plaučius. Žingsnis padeda suma
žinti atstumą tarp subjekto ir objekto. O kas nu
tinka išrovus su šaknimis objektą, kur link juda 
žmogus be savo paskirties taško? Neturiu kur 
eiti. Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ri-
trovai per una selva oscura / ché la diritta via era 
smarrita.2 Kelionės paslaptį atskleidęs paukštis, 
staiga nutūpęs priešais mus skiriantį stiklą stai
giai išskleidęs sparnus, nulėkė tolyn tarsi pasity
čiodamas iš mano nesugebėjimo pajudėti iš vie
tos, o dar taip elegantiškai, kaip tai gali padary
ti tik jis.

Prisimenu, vieną savo žiemos klajonę: apie 
nieką nemąsčiau, paprasčiausiai ėjau, be tikslo, 
be ypatingo entuziazmo, be jokios išraiškos vei
de, einančio niekur žmogaus portretas žingsnia
vo tolyn. Užvertusi galvą į dangų, skenavau sau
lės nuspalvintą pušies kamieną, tokį seną, nu
linkusį po sniego svoriu ir galbūt besiruošiantį 
didingai perlūžti pusiau. O tada, tada tikriausiai 
jis, užkirtęs numindžiotą taką praeiviams, turė
jo imti trūnyti, o ką daugiau veikti, jei ne voliotis 
sniege, kol kokia tarnyba neišgabens į amžinojo 
poilsio vietą. Ne, pušis nenuvirto, bet ir gyva jos 
pavadinti nedrįsčiau, kokia gyva būtybė taip il
gesingai žvelgtų žemėn? Toks paprastas manev
ras kaip žingsnis sniego akivaizdoje tapo kur kas 
sudėtingesniu gravitacinių galių apskaičiavimo 
procesu. Dar nespėti druskomis ar smėliu, ar dar 
kokiomis šlykštynėmis apipilti takeliai. Vanduo, 
priėmęs dar vieną  savo nenubaigiamos transfor
macijų kelionės būseną, trukdė stabiliai pastaty
ti koją, todėl kaskart privaloma kiek slystelėti at
gal, o gal ir priekį, bet man išeina tik atgal. And 
the sky is gray / I’ve been for a walk / On a winter’s 
day... Svajonės apie tolimą Kaliforniją nebereika
lingos, kai žiema mus palieka ilsėtis, pavasarį, re
gis, gali – kaip tas paukštis – tiesiog išlėkti.

Deja, tenka toliau sėdėti spengiančioje tyloje, 
supančiotai traukos dėsnių, priešais atsivėrusias 
peizažo pilkumas. Spengia toji tyla ir niekaip ne
tyla, rėžia ausį, gaudžia. Skauda. Kodėl mes lin
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kę metaforiškai prilyginti tylą skausmui ar kam 
nors aštriam, argi tyla nemoka glostyti? Ir štai 
dabar iš tylos išnyra neaiškūs gatvių šurmulia
vimai, kažkur namuose taip pat kažkas žmogiš
kos rankos sutverto protarpiais subruzda, čia pat 
ventiliacijos angoj kažkas pašnibždomis staugia, 
o gilumoje lifto gaudesys. Aukštyn. Žemyn. Mano 
akių mirksėjimas tampa garsus, nes akys sausos. 
Vėjas draskosi gatvelėmis nežinodamas, kur to
liau jam pūsti, gal vargšelis pasiklydo šiame la
birinte. Kai gaudai kiekvieną šio mažo pasaulė
lio garsą, nuryti seilę tyliai nebeįmanoma. Bet juo 
stipresnis susikaupimas ties vienu objektu, tuo 
labiau plečiasi jo kontūrai, jie plėsdamiesi pasi

glemžia savo galybėn vis daugiau ir daugiau, kol 
galiausiai užsimerkusi atsiduriu begalinėje gar
so erdvėje. Galiausiai norėčiau patirti nors vieną 
akimirką absoliučiosios tylos, vakuuminės tylos, 
sakoma, tokioje tyloje žmogus negali ištverti, jam 
reikia garso.

Gaudžia tibetietiškas dubenėlis, pastumtas 
į šalį, lazdele nepriliestas, o gaudžia vis vien. Ir 
neša į tolius, atskiria nuo dabartinės esaties, toks 
amžinas gaudesys siekiąs amžių amžius ir pri
liečia jis Zaratustros uždraustąjį somos gėrimą, 
svaiginantį ir trukdantį blaiviai mąstyti. Jis pir
mas padalijo pasaulį į gėrį ir blogį. Kas blogas, 
kas geras? Bet štai dabar melodija šnibžda – yra 
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tik kontrastas. Vienalytis nedalomas garsas toks 
mielas ir glostantis ausį, ir jei dabar aš užgau
čiau tą dubenėlį, sukurčiau kitokį, šaižesnį, neri
mą keliantį garsą. Šis skambesio skirtumas skau
džiai užgauna, bet jei aš kartočiau nuolat tą ištęs
tą tibetietišką aimaną ir kaskart apsukusi ratą 
lazdele užgaučiau kitokią natą, tai jau būtų nau
jas ritmas, jis netektų pirmykščio nerimastingu
mo, tebūtų didesnio paveikslo dalis. Ir galiausiai 
tie aplinkos šurmuliavimai, kuriuose prieš porą 
akimirksnių bandžiau apčiuopti aplinkos kontū
rus, tirpsta. Tuomet jau girdžiu aidint Bacho fugą 
G minoru.

Kartais garsus regiu spalvom, Kandiskis, sa
koma, taip pat mokėjo, ir dar daugelis kitų žmo
nių tai daro nuolatos. Sinestezija iš tiesų nėra 
toks retas fenomenas. Ji leidžia du skirtingais jus
lių organais priimamus dirgiklius justi sudirgi
nus tik vieną jų. Mėlynus tonus laikome šaltais, 
raudonus – šiltais, tačiau raudona gali būti šalta, 
o mėlyna šilta, tereikia pakeisti jų kontekstą ar 
dažus kiek gudriau pamaišyti. Štai tas mechaniš
kas lifto judėjimas man toks oranžinis, jo meta
liškas šaltis ir dirbtinumas nedaro jokios įtakos, 
o jei įsivaizduočiau patį žodį liftas, aš jį matyčiau 
svetimos rankos kursyvu užrašytą perregimu 
violetiniu rašalu. Kandinskis tapė savo simfoni
jas spalva ir forma. Paveikslas Geltona-Raudona-
Mėlyna – tai spalvų ir formų susidūrimai, kurian
tys jo ausims melodiją. Kaip sudėtingai paprasta 
atkurti lifto gaudesį: kai aš jaučiu, jog jis žemai, 
duslus bedugnėj aidintis tamsus, sodrus purpu
ras kildamas lydosi į kitame ringo kampe besi
stiebiančią nesunokusio, dar rūgštoko, manda
rino natą. Ir štai liftas man tampa ant bedugnės 
krašto, nuolatiniame nesuvokiamo aukščio uolos 
šešėlyje augančio mandarinmedžio vaizdiniu. 
Beveik jaučiu salsvą jo kvapą.

Kiek vaizdinių šauna į galvą prisiminus apie 
tokį konceptą kaip kvapas. Nuostabus dalykas, 
kai, pajutęs šlapimo dvoką, staiga atsiduri Pary
žiaus metro stotelėje ir pajunti save lipant laip
tais į šviesą, kur daugiau oro. Arba tas nosį gla
monėjantis Lietuvos kopų kvapas, lyg televizo

riaus pultelio spustelėjimu perkeliantis į kitą 
kanalą, į tą tolimą vasarą ir kyla noras nusiavus 
batą išpurtyti pribirusį smėlį. Akimirksnį lekiu 
saulėlydin ir štai jau skęstu Atlanto vandenyse. 
Žuvėdros klykauja, sūrus vanduo skalauja plau
kus, kutena odą smelkdamasis tiesiai po ja ir tie
siai į kraują. Sugersiu orą, lietų, bangų chorą, o 
plaučiuose druska, druska, druska... Uola tapsiu. 
Kompulsyviai pakeliu prie lūpų tą vargšę palikto 
vandens stiklinę ir bandau nuskalauti kiek įkyrų, 
sūrumo poskonį. Jau liejasi ir šoka įmantrią cho
reografiją mano metai, dienos, garsas, vaizdas.

Susiliejęs vaizdas. Jis slepia bjaurius kontū
rus, kuriuos įžvelgti galima tik pernelyg atidžiai 
tyrinėjant objektą. Impresionistams neegzista
vo kontūrai, tik kontrastai ir spalvų sąskambiai, 
sukuriantys erdvės iliuziją. Claude’o Monet Van-
dens lelijų nepamatysi, jei Musée de l‘Orangerie 
prigludęs prie drobės bandysi aprėpti metro ilgio 
išgaubtą kompoziciją, akyse mirguliuos. Tas per 
aštuoniasdešimtmetį perkopęs tapytojas turėjo 
tūkstančius kartų atsitraukti ir vėl sugrįžti. Kiek 
vis dėlto kantrybės turėjo senukas šitiek laiko ir 
pastangų skyręs šviesos žaismės tyrimui dažu... 
Erdvė traukiasi ir didėja, štai sėdžiu priešais lan
gą mažutėliame kambary ir ji spaudžia, slegia, 
bet tereikia pažvelgti pro langą ir nukeliauju to
liau nei kirai, pasiekiu Uliso matytą pajūrį, regiu 
albatrosą. 

Mano metamorfozė aplenkia laiką, juo žai
džia, jį skaldo ir lopo, plečia ribą tarp to, kas įvy
ko prieš akimirką susidūrus juslei bei minčiai, o 
tuomet sutraukia atstumą nuo Budos iki Bacho, 
it trintuku pašalina skirtį tarp apolinerų, volte
rų, moljerų, šopenų ir laužo skirtį tarp paukščio, 
žmogaus, jūros ir minties. 

Galiausiai aš jau esu kiras, skambinantis sna
pu į tibetietiško dubenėlio kraštą ir melancholiš
kai žvelgiantis į vieną tašką pro langą.

1 Laisvas vertimas: Jam trukdo vaikščioti jo milžiniški spar-

nai. (Charles Baudelaire. Albatrosas, 1859)
2 Sigito Gedos vertimas: Per vidurį gyvenimo kelionės /aš 

pakliuvau į baisiai tamsią girią / ir pamečiau aš tiesų ke-

lią. (Dante Alighieri. Dieviškoji komedija, 1303–1321)
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Ieva Kadžiulytė

***

Kas tu man?
Apgirtęs ir tylus gyvulys.
Ant baltos drobulės
Spindi tamsus kraujas, kaip vyšnių sultys
Ir kauliukai homo sapiens, ne uogų.
Apakęs šernas paslikas,
Plėvės ant akių, kur nebeatsispindi
Triumfuojančiojo veidas,
Tik gražiai galvą nukapoti,
Kad ant sienos dailiau kabėtų
Ir pastebėtos per vėlai iltys asimetriškos.
Ir nebeliks medžiotojų kambariui
Trys kulkos veltui
Ir tavo akys barbariškos
Nusivylei.

***

Dulkėta ikoninė lėlytė nupigo.
Dabar tokias parduoda seniai už butelį, o tie, kurie nuperka,
Tėra atsiskyrėliai, atgiję antikiniai panai, vėl,
Kai rado su kuo ištvirkaut,
Nukaukšėję keturiom,
Iš burnų išsitraukia paveikslėlį,
Jau aplaižytą ir stato
Virš altoriaus ir vėl
Ikoninė lėlytė tampa numylėta.

***

Paliekam namus ir mus išlydi
Ten, kur nesaugu, neperspėja,
Kad niekad jau nebus ramu.
Jei grįšim nugalėtojais, tai be trofėjų ir pagyrų.
Mūsų kitoks licėjus, nepažįstam Aristotelio, Kamiu.
Bet mes mokame pakentėti tyliai, jei reikia,
Ir mums svarbu tik tai, kas bus, mūsų kelias nesibaigs.

***

Paspendei man spąstus
Savo žaliomis akimis.
Įviliojai ten,
Kur viskas aplink
Pasidaro nebesvarbu,
Kur nieko nebelieka,
Tik auka ir budelis.

***

Tikėjau savo namais ir aušra,
Kiekvienąkart žadėjusia šilumą.
Norėdavau sugrįžti, tik vietos vis keitėsi,
Augo ir kerojo krūmai.
Ir seno ilgametės gėlės, trumpėjo takeliai
Ir traukėsi namas.
Kokia buvau, tokia ir esu –
Trapi, maža.
Tik mamos balsas nebekviečia grįžti.
Ir vakarais temstant inkščia senas šuo,
Kuriam kadaise rinkau vardą.
Dabar mane aplotų – svetima.
Tyla visus vadina broliais pasmerktais,
Bet mes negrįšim,
Atidavę savo metus vyrams ir žmonoms,
Kurių vis dar nepažįstame.
Neskauda, tik norisi
Atsisėsti ant šlapios žolės
Ir nebesikelti…

***

Munko šauksme aš
Pasiklystu. Vaikystėj
Bijojau tylos.
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Skiriu sau

Dėviu poeziją kaip kvepalus, kalbu su savimi 
eilėmis. Mėgstu sielos kvapą – tai namai kartais 
kvepia vanile, kartais džinu. Be toniko.

Kai mintyse Rio, o akyse lietus, gailiuosi sa
vęs stipriausiai. Mano tragedija yra artumas su 
pasaulio begalybe. Nenoriu jos suprasti ir pažin
ti, o ji manęs.

Blogiausia mano gyvenimo akimirka buvo gi
mimas. Mane įmetė į bjaurų, šlykštų, klaikų, su
daužytą pasaulį, išlupo už galvos ir liepė pritap
ti. Nepritapau.

Mano mintys yra blogiausia ir geriausia vie
ta, kurioje esu buvus. Jos sergančios, bet visiškai 
sveikos. Jos kartais yra, kartais nėra. Kokia gili 
patologija.

Mano realybė yra pati didžiausia fikcija. Neži
nau, kaip jausti, kaip galvoti, kaip būti. Tik todėl 
ir pakenčiu gyvenimą. Kai mano kaulų smegenys 
pavirs pudra, galėsiu nebesijaudinti dėl savo tra
pumo. Aš nebebūsiu aš.

Mano saulė – isterija. Mano lietus – žodžiai. 
Mano gyvenimas – dangus. Mano svajonės – daž
niausiai vanduo. Tikriausiai, kai skauda stipriau
siai, esu labiausiai gyva. Mano pragaras, anot 
Ž. P. Sartro, yra kiti žmonės. Tik tikrajame galėsiu 
pailsėti nuo savęs.

Pavydžiu jūrai. Ji amžinai savyje turi nesuvo
kiamai didelį kiekį gyvybės. Kad ir kaip apgailėti
nai skamba – ji tyra. Skaidresnė už mažo kūdikio 
sielą, pasmerktą gyvenimo vergovei. 

Leidžiu, kad skaudėtų iki tol, kol nebeskauda. 
Nežinau, kaip stipriai tai sveika mano kūnui, bet 
tikrai išgydo sielos šukes. Tyla ir skausmas bus 

2022 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė, 
Alytaus Šv. Benedikto gimnazija, 4 klasė

Miglė Ogulevičiūtė

Skiriama... 
nebeskiriama...

mano palikimas pasauliui – neabejoju – tai ge
riausias būdas atsisveikinti.

Jei mano gyvenimas yra teatras (taip manė ir 
V. Šekspyras), jo aktoriai kvaili ir netikę. Viską, 
kas pasaulyje bjauru ir tikra, mėgstu labiausiai, o 
gal myliu, net jei m žodis ir yra prakeiktas.

The worstthing that can happen is getting 
what I want. What other reason is there to live if 
not for chasing the rare1. 

Mano gyvenimo žibutės nuvyto tada, kai iš 
tiesų atsimerkiau. Tai buvo vienatinė gyvenimo 
akimirka, kai norėjau apsiašaroti kaip mažas vai
kas. Nuo tada neįtikėtinai jaučiu pasaulio svorį, 
kuris daugelį nuskandina į gilią beprotystę. Lau
kiu, kol taip nutiks ir man. 

Net tada, kai rašai tu, aš esu tavo žodžiai, 
skaudžiai slystantys gerkle ir paliekantys kraujo 
taką po savęs. Tai mano įkvėpimo takas, vedantis 
nežinau ko link. Bėgu juo.

Pabaigoje aš liksiu su savimi. Nuogu kūnu, 
bet ne siela, nes tai taip įprasta. Nekenčiu gyven
ti viena koja truputį, o kita beveik. Duodu sau vis
ką arba nieko. 

Kai sugriuvau pirmą kartą, pajutau, kad gyve
nu griuvėsiuose, sulipdytuose lipnia juostele, plo
nesne už mano sveiko proto siūlą.

Kai pirštų galiukai nutirpsta ir tampa šaltesni 
už mano sielą, pasigendu pasaulio ugnies. Prome
tėjas turbūt verkia, kad ir kur būtų. 

Net jeigu pragaro temperatūra yra 666 laips
niai Celsijaus, galėčiau jį užgesinti. Sunaikinti 
kaip mažą liepsnelę, kai praveriu lūpas ir formuo
ju viliojantį O.

Noriu priversti kažką mylėti mane, o tada jį 
palikti. Noriu būti gangsteris, laikantis šaltą me
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talą, suspaustą tarp pirštų. Noriu smulkinti žalią 
į mažus gabalėlius ir dėkoti evoliucijai, kad mie
godama negaliu apsivemti.

Meldžiuosi mašinoms ieškodama pigios vil
ties. Meldžiuosi mašinoms, kad nebehaliucinuo
čiau vien savojo ego. Meldžiuosi mašinoms, kad 
mama galėtų važinėti nauju mersu, nes tik tada 
būsiu išpildžiusi savo potencialą.

Net jei esi pakankamai gražus, kad galėtum 
būti su manimi, visada jausi grėsmę. Kviesk mane 
savo vardu, tik tada būsi vertas tikro žvilgsnio. Su 
manimi jausiesi kaip Havanoje. Malonu, bet ne
pažįstama. Klaiku, bet mėgstama.

Įdėk man į burną savo tiesą. Sukramtysiu ir nu
rysiu ją. Būsime artimi. Pasaulyje nėra nieko bjau
resnio nei tie, kišantys savo laisvę kitiems į gerkles.

Tapau veidą spalvomis, nes esu savo Mona 
Liza. Mėgstu romantizuoti tai, ko nėra, ir bjaurė
tis tuo, kas yra. Nežinau, ar kas nors gali šokiruo
ti smarkiau nei mano pačios mintys.

Noriu pridėti svorio ten, kur jo nėra. Kaip neį
domu gyventi tuo pačiu. Nesakau, kad kiekvienas 
turi išrasti laimės molekules, bet juk visi negyvė
liai kažkada buvo tikrai motyvuoti.

Net jei ir turiu teisingos formos kūną, mano 
siela kreiva. Iš tikrųjų, man sunku galvoti, ne
mėgstu galvoti, nes galvoju apie tai, kaip nepri
simenu 80 procentų savo gyvenimo įvykių, apie 
tai, kiek kartų bučiavausi su mirtimi, apie tą kar
tą, kai galvojau, kad nudvėsiu. Viena kaip laukinė. 

Jei sėdėčiau kambaryje su Kamiu ir Nyče, tur
būt jausčiausi apgailėtinai. Jų gyvenimo ir mir
ties kontekste mano skausmas būtų ryškiai roži
nis. O tai, kad rašau iš jausmo – reiklu ir padirbta. 
Gal jie ne tokie ir ypatingi, kaip visi galvoja. 

Bet kurioje pasaulio versijoje rinkčiausi save 
vietoj kitų. Vietoj bet ko. Tai vienintelis sveiku 
protu paremtas sprendimas ir išeitis. Savanau
diška? Absoliučiai. Žiauru? Žinoma. Skaudina? 
Tikrai ne.

Didžiuojuosi, kad, įtraukusi pilvą ir nuleidu
si pečius žemyn, galiu eiti bet kur, dažniausiai į 
bedievystę. Žinote, tobulos kūno linijos ir lieknas 
liemuo gražu visiems. 

Jei negaliu nuo kažko atsiplėšti, nekenčiu to 
stipriausiai. Net jei priklausomybės žavi, nesu 
palaužiama. Man nieko nereikia. Absoliučiai nie
ko, tik savęs ir trupučio lamode2.

Vaizduotė yra didžiausias mano prakeiks
mas. Labiau kenčiu savo galvoje nei realybėje. Ko
kia keista idėja yra žmogus. Ranka pasiekiamas 
iškrypimas. 

Mano gyvybė slepiasi už tūkstančio šviesme
čių. Netikiu, kad ji tokia apgailėtinai maža kaip 
žmogus. Gal kažkur ten, toli, gyvybė turi tiek 
smegenų, kiek aš pirštų. 

Gyvenu pasaulyje, kuriame pėstininkas turi 
daugiau galios nei karalienė. Gyvenu pasauly
je, kuriame kalbėti apie seksą yra tabu. Gyvenu 
pasaulyje, kuriame gyvybė yra įspūdinga, homo 
reiškia išsigimimą, o turėti – svarbiau nei būti. 
Gyvenu pasaulyje, kuriame nenoriu gyventi. Ša
chas ir Matas.

Ant visų pasaulio nelaimių klijuoju neutralu
mo pleistrą. Politika ir prostitucija yra tas pat. Fi
losofija ir absurdas yra tas pat. Literatūra ir me
džiai yra tas pat. Kūnas ir kraujas – tas pat, kas 
vanduo.

Žinau, kaip sunaikinti religiją. Žinau, kaip 
smarkiai reikia tikėti kažkuo, kalbėti kitų žodžiais 
ir gyventi kitų istorija, kad pasaulis sugriūtų. 

Kaip paprasta mylėti grožį. Kaip gražu mylėti 
paprastumą. Savo mintimis spaudžiu rojų, jaučiu, 
kad mano kaulai bąla ne tik saulės šviesoje, bet ir 
nuodėmių mieste.

Kreivais pirštais kuriu pačią tiesiausią istori
ją. Nesu vabalas, o gal ir esu. Kaip sunku suprasti, 
kiek aš, o kiek tu.

Šiandien suprantu, kad noriu žodžių apie tai, 
ko nėra, noriu kupiūrų, kurios nupirktų gėdą, pa
skandintų sielą. Noriu chaoso, kuris atgaivintų 
Dievą.

Kaip stipriai noriu pamesti save. Kaip stipriai 
pametu norą. Ironija – mano geriausia draugė. 
Einu su ja susikibusi rankomis.

Dažnai mąstau, kas įvyks po mirties. Vienin
telė logiška išvada – tas pat, kas ir prieš gimstant. 
Tamsa. Tuštybė, nes tai taip artima.
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Neprisiverčiu vaiko vadinti žmogumi. Kvai
la organizmą, kuriame sinapsė3 vyksta dėl vaivo
rykštės, vadinti tokiu didingu žodžiu. Ir vėl – iro
niška – pati nesu žmogus. 

Kai žvaigždės šnabžda mano vardą, o krau
jagyslėmis teka promilės, pamirštu pasaulį. Vyz
džiais, išsiplėtusiais kaip nuo kokaino, žiūriu į savo 
bedugnę ir nesuprantu, kas yra mano įkvėpimas. 

Laikau savo likimą suspaudusi tarp del
nų. Valdau kiekvieną dulkę, skraidančią aplink 
mane. Galėčiau jas surinkti, susileisti į veną ir iš
gyventi jų šviesą, jų istoriją. 

Jei kada nuspręsiu pasenti ir palikti pasaulį, 
liūdėkit. Apipilkit mano kapą benzinu ir ašaro
mis. Mirusi būsiu tokia pat kaip gyva. 

Net jei esu išprotėjusi, esu išprotėjusi kitaip 
nei visi. Apibrėžtumas – minios bruožas. Geriau 
nekvėpuosiu nei būsiu tokia, kaip kas nors kitas. 

Mano kalba dulkėta, norėčiau ją išsiurbti dul
kių siurbliu. Sutraukime eilutę, kalbėkime reflek
sais. Ill‘afaite et ellelefait4.

Džiaugčiausi, jei mane pražudytų menas. Kla
sika. Užsikemšu ausis, kai girdžiu simfonijas, aky
se kaupiasi ašaros, kai matau juodą ir baltą sulie
tas į vieną. Pavargusi ir purvina, kai saulė tampa 
mėnuliu ir šviečia stipriau nei Holivudo žvaigždės.

Menas mano narkotikas, vartoju jį kiekvieną 
dieną, kartais vimdo, bet dažniausiai – euforija. 
Žiūriu ir jaučiu kiekvieną potėpį taip stipriai, lyg 
kas trankytų veidą spalvų palete. Vis tiek juoda. 
Nesuprantu, kodėl žmonės sako, kad pasaulio pa
matas yra politika ar filosofija, iš tiesų – tai me
nas, nes menas – tai aš.

Visas pasaulio klaidas valau savo veidu tik 
tada, kai durys atsidaro į viršų. Nugyvenu me
tus per pusantros savaitės. Slystu tarp šešių bičų, 
trūksta dar vieno.

Maišau gyvenimą kaip kokteilį, nugaliu bet 
kokį skausmą. Kalbu apie pinigus – dengiu ausis. 
Kalbu apie save – dantys baltesni nei dantų pas
tos reklamoj. 

Saldi monotonija trenkia kaip žaibas. Kalba 
dunduliu ir verkia rasa. Laužo mažų vyrų rakti
kaulius ir skauda grakštumu.

Myliu bangomis ir garais. Taip, kaip myli 
karštas vanduo. Vanduo, kurio forma neaiški, to
kia klaidinanti kaip dangaus mėlynumas. 

Klykiu taip ilgai, kaip tęsiasi traukinio bėgiai. 
Mano traukinys raizgosi tarp inkstų, kepenų, 
gimdos ir žarnų. Tikslas – suklerusi širdis. 

Aš netvarka ir visiškas chaosas. Leidžiu savo 
kūnui tirpti ore. Ką daugiau veikti pasaulyje, ku
riame neištesėti pažadai laužo protą?

Mano instinktai susiraukšlėję ir nestabilūs. 
Esu dūžtančioje materijoje, kurioje gyvenimas 
tėra mirties įžanga. Poetiška, bet visos įžangos 
pasmerktos pabaigai.

Net jei genetiškai aš tokia pat kaip ir visi, man 
malonu teisti kito maištingą pasisakymą apie lū
pose iškraipytą Bibliją. Spjaudausi blogiu. Kiek
vieną kartą išspjaunu dalį savo ugnies.

Kambaryje, pilname žmonių, man kvepia la
vonine (taip H. Radauskui kvepėjo istorija). Norė
čiau pajuokauti apie salsą. Negyvi žmonės šoka, 
tik kai mirtis kvepia gyvenimu.

Dažnai pavargstu vaidinti, kad rūpi, kad yra, 
kad reikia. Tik kai būnu be rūbų, noriu būti kaž
kieno veidrodžiu, rinktis padarus pagal kriteri
jus, šaukti žmones ydomis, o ne vardais. 

Žemyn į rojų. Šiek tiek virš bambos, žemiau 
liežuvio. Miela užmigti plastike, dar mieliau ne
žinioj. Klasika.

Mėgstu, kai liečiu, bet nejaučiu, kai klausau, 
bet negirdžiu, kai nenoriu, bet galiu. Nespėju 
savo pačios tempu, bet dėkoju sniegui, kai drebu.

Norėčiau jausti, kaip kreša kraujas, norėčiau 
girdėti, kaip pusiau plyšta ląstelė. Evoliucija pra
keikė mane. Suvokiu tiek mažai, nors esu tiek daug.

Cigaretės su clicku5 man kvepia labiau nei 
daugelio sielos. Jos tokios suprogramuotos ir ne
tikros, tokios pat kaip ir daugelio nuomonė.

Kiekviena mano veido raukšlė yra mano trau
ma. Jos tampo mane stipriau nei laikas. Laikas, 
kurio didybė siauresnė nei mano minčių upė, ku
ria brendu kiekvieną dieną. 

Mano minčių rūmai pustuščiai. Pilkomis sie
nomis, išraižytomis Au6. Mano chaosas yra bitės 
laisvė. Mano mintys – fantasma7. 
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Aš ne cigaretė, kurią galima užgesinti ir iš
mesti, greičiau narkotikas, kurio maldauju ir 
trokštu, kai mano siela gęsta.

Aš pagaminta iš mėsos ir nesėkmių, nuo
puolių. Kai trupa keratinas, krenta blakstienos, 
klumpu ant žemės, veidu valau šaligatvio akme
nis. Kažkas žydi tarp mano plaučių, jaučiu – tai 
garsi raidė A arba H, nežinau.

Viena ranka ant Biblijos, kita ant pistoleto. 
Stiklinė žolė ir žalias sniegas, debesų simfonija ir 
tryliktas metras dangaus.

Jei labiau mėgčiau žmones, nesugebėčiau su
regzti nė vieno meniško sakinio. Jie siurbėlės, dė
lės, svetimos šviesos siurbliai. 

Tingus vandenynas apkabina mano burną 
savo kūnu. Siela rasoja, valau lašelius kiauru del
nu. Kai nenoriu matyti savęs, žiūriu tiesiai į akis.

Keistus gyvenimo kampus mėgstu labiausiai, 
net jei žemė apvali – mano pasaulis plokščias. 
Liūtis.

Būtų sunku surasti mano beprotystės atitik
menį kitame žmoguje. Pasaulyje, kuriame galima 
būti bet kuo, taip trūksta tylaus triukšmo.

Pabaiga nepribaigs manęs. Aš būsiu visada. 
Be kraujo, be oro, tik su savimi, mintyse. Auclair 
de lune8. 

Aš tesu skausmo muziejus. Kvepia dulkėtu 
krauju, bjauriomis ekspozicijomis, amžinu klyks
mu ir sudraskytais delnais.

Mano gyvenimas neturėjo būti gražus. Jis tu
rėjo priversti mane jausti. Gyvenimas – serijinis 
žudikas, nėra nieko, kas naikina kūrybingiau.

Negaliu pakęsti realybės, netoleruoju normų, 
apibrėžiančių esybę. Kiek yra daug? Mintys visa
da tamsesnės už veiksmus. Protas iš tikėjimo ir 
siela iš fizikos. 

Net ir skausme malonu jausti, kad esu. Dva
sios mėlynės ir Černobylis krūtinėje augina 
mane. Tai yra esmė.

Net jei gyvenu padugnių triumfo eroje, visi jie 
galiausiai pasismeigs ant Eifelio bokšto viršūnės. 
Didingai.

Gyvenu pasaulinio masto kekšyne. Tai pig
mentinė visuomeninės odos dėmė. Niekas neži
no, ką daro pasaulyje, todėl daro viską, kad pajus
tų rožinę.

Mano nepamaitintas protas suės pats save. Jei 
labiau mėgčiau pasaulį – nematyčiau, kad žmo
nės prakaituoja krauju ir vemia šūdu.

Viskas yra vienas didelis nesusipratimas ir 
nesąmonė. Pasaulio išsidėstymas, skrandžio ter
pės pH, šunų akių spalva. Keistas niekieno suma
nymas.

Pragaras manęs nebetrikdo, pabėgau iš jo. 
Manęs nebetrikdo niekas, gal tik pradžia, kai 7 
sukūrė viską.

Neturiu laiko, laikas turi mane. Pasaulis ne
turi manęs, aš turiu pasaulį. Akmeninė filosofi
ja ir gyvuliški troškimai, kruvina homeostazė ir 
atvirkščia evoliucija.

Kodėl bereikšmiame pasauly aš noriu turėti 
reikšmę? Kodėl savižudybė atrodo tokia patrauk
liai švelni ir mėlyna? Kodėl mėlyna man nebereiš
kia nieko?

Man linksma, kai pasaulis kalba apie šiknas, 
ištvirkėlius, pornografiją, lytiškumą, nes tik tada 
visuomenė artėja prie didžiojo atsakymo.

Bailiai, melagiai, padugnės ir visi nusidėjėliai 
yra mano mėgstamiausios būtybės. Jie taip arti 
pasaulio suvokimo, o aš stoviu tarp jų.

Kai šlykštu, aš „užsičiaupiu, surūkau cigaretę 
ir žiūriu į jūrą“ (A. Kamiu).

Geriu saulę, tarp pirštų rusena rūkas, jaučiuo
si apsvaigusi. Pabaigoje kalbėsiu poezija. Visada. 

1 Blogiausias dalykas, kuris gali nutikti, tai gavimas, ko 

noriu. Dėl ko dar gyventi, jei ne dėl retenybės vaikymosi 

(angl.).
2 Mada, kai kalbama apie drabužių pramonę (pranc.).
3 Dviejų neuronų jungtis, skirta perduoti signalui (impul

sui).
4 Jis tai padarė ir ji tai daro (pranc.).
5 Cigaretės su skoniu.
6 Aukso simbolis cheminių elementų lentelėje.
7 Vaiduoklis (it.).
8 Mėnulio šviesoje (pranc.).
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Liepos 22–24 dienomis Vilniaus universite
te įvyko antroji Lituanistikos akademija – filolo
gijos studentų inicijuota ir fakulteto vadovybės 
palaiminta trijų dienų stovykla, skirta 10–12 kla
sių moksleiviams. Šiemet Akademijoje dalyvavo 
ir savo lingvistikos, literatūros bei kitas žinias gi
lino daugiau nei 30 moksleivių iš įvairių Lietuvos 
miestų. Jos metu buvo organizuojamas ir asmeni
nės moksleivių kūrybos konkursas bei skaitymai.

Konkurso idėja gimė iš pirmosios Lituanis-
tikos akademijos patirties, kai paskutinį vaka
rą, sutilpę nedideliame bendrabučio kambaryje, 
su moksleiviais skaitėme mėgstamą poeziją. Tas 
jaukus vakaras parodė panašios veiklos poreikį, o 
šių metų rezultatai – poreikį tik patvirtino: moks
leiviai ne tik nori, bet ir turi ką skaityti. Dešimt 
Akademijos dalyvių atsiuntė savo kūrinius, ku
riuos, garantavus anonimiškumą, vertino komi
sija, sudaryta iš ilgametės Jaunųjų filologų kon
kurso vertinimo komisijos narės, žurnalų Nau-
joji Romuva ir Pašvaistė vyriausiosios redaktorės 
Audronės Daugnorienės bei jaunų literatūros kri

Martynas Pumputis

Konkursas, pranokęs lūkesčius

tikų – Eimanto Garšausko ir Martyno Pumpu
čio. Būti tokio konkurso komisijoje – nauja, įdomi 
patirtis, verčianti į literatūros kūrinius pažvelg
ti dar kitu žvilgsniu. Atsiųstuose dokumentuose 
dominavo poezija, bet pasitaikė trys prozos kū
riniai. Gauti tekstai maloniai nustebino, netgi 
drįsčiau teigti, kad šio konkurso dalyvių kūriniai 
savo kokybe, menine verte bei sudėtingumu len
kė šiųmetinio Poezijos pavasario festivalio moks
leivių skaitymus Augame kartu su eilėraščiu – 
lenkti ilgamečio ir mūsų kultūroje itin svarbaus 
festivalio renginį – nuostabus jausmas. 

Po kelių įdėmaus skaitymo sesijų ir argumen
tų ruošimo, išrinkau laureatų trejetuką, kuris, 
mano (ne)nuostabai, sutapo ir su kitų komisijos 
narių pasirinkimu. Dalyviai perskaitė savo kū
rinius Vinco Krėvės auditorijoje, po skaitymų ir 
pas kutinio komisijos pasitarimo įvyko apdovano
jimai. Trečią vietą užėmė Kotryna Vildžiūnaitė – 
vienintelė prozininkė tarp laureačių. Skaitymų 
metu autorė teigė, kad nėra tikra, kaip žanriškai 
apibrėžti savo prozos tekstą. Pats jį laikyčiau arti

Linksmoji vertinimo komisija. 

Iš kairės: Eimantas Garšauskas, 

Martynas Pumputis, Audronė 

Daugnorienė
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mu eseistikai, todėl šiame tekste savavališkai taip 
jį ir vadinsiu. Kotrynos esė išsiskyrė sklandžia, 
vaizdinga kalba, gerai įgyvendinta struktūra, joje 
atsiskleidė gebėjimas atrasti pilnatvę paprastuose 
dalykuose ir žinojimas, kad už tų paprastų daly
kų slypi daug daugiau, nei susimąstome. Taip pat 
polinkis mąstyti ne tik apie save, bet ir apie kitus, 
lietuvišką prigimtį, pasaulį, „kur mūsų lūkesčiai 
gerokai viršija galimybes“. Tekste autorė išryški
na tokias skirtis kaip anksčiau–dabar, būti–egzis
tuoti, ieško vasaros–žiemos bendrybių. 

Antrą vietą užėmė Gabija Kopūstaitė, kuri 
2021 metais pelnė Sidabrinio Nevėžio litera
tės statulėlę. Jos eilėraščiai išsiskyrė painiu, ta
čiau ne savitiksliu kalbos kodavimu, kuris pri
mena nepasitenkinimą įprasta kalba, išradingo
mis, originaliomis metaforomis, drauge išlaikant 
universalią jauseną bei išgyvenimus – gali nesu
prasti kurios nors metaforos ar nesugalvoti inter
pretacijos, tačiau eilėraščio jausena vis vien tave 
pasieks. Man labiausiai patikęs Gabijos tekstas – 
Talks about anxiety – geriausiai atskleidžia jau
nosios poetės stiprybes. 

Pirmosios vietos laureate tapo Kornelija Mi
kalauskaitė, kurios eilės išsiskyrė drąsa, giliu 
žvilgsniu į savo tapatybę bei tuo, kad kiekvie
nas eilėraštis turi po du pavadinimus. Poetės ly
rinių subjekčių tapatybės raiška primena kai ku
riuos Birutės Pūkelevičiūtės Metūgių eilėraščius 
(Kornelija tikina Pūkelevičiūtės neskaičiusi, to
dėl ši ryški paralelė stebina dar labiau). Komisi
ja taip pat teigiamai įvertino intertekstų ir aliu
zijų gausą: poetė įpina nuorodas į lietuvių bei už
sienio literatūrą, perfrazuoja liaudies patarles, 
pritaiko biblinius pasakojimus. Trumpai tariant, 
puikiai panaudoja jai prieinamą literatūrą, įkul
tūrindama eilėraščius padidina šių meninę vertę. 
Nenuostabu, kad Kornelija Mikalauskaitė surin
ko daugiausiai publikos balsų papildomam pri
zui gauti. 

Vakaro metu buvo apdovanoti ir keletas kitų 
kūrėjų. Specialūs Pašvaistės prizai atiteko Gustei 
Stundytei, atsiuntusiai tikrai neprastų eilėraščių, 
Gabijai Okeanai Griciūtei, savo prozos kūrinyje 
fiksavusiai ir dokumentavusiai jaunimo gyveni

mą ir vieninteliam konkurse dalyvavusiam vaiki
nui Tomašui Stefanovičui. 

Recenzuodamas vieną skaitmeninę kūrybos 
rinktinę (Literatūra ir menas, 2022, nr. 11) pa
linkėjau jos autoriams atsidurti ant popieriaus. 
Džiaugiuosi, kad šįkart Lituanistikos akademijos 
konkurso laureatėms šio palinkėjimo neprireiks: 
Kornelijos Mikalauskaitės eilėraščiai atsidūrė šių 
metų trečiame Pašvaistės numeryje (tiesa, ne tie, 
kurie buvo siųsti konkursui, tačiau neabejoju, 
kad kur nors išvysime ir juos), o Gabijos Kopūs
taitės, Kotrynos Vildžiūnaitės ir Gustės Stundy
tės kūryba spausdinama šiame numeryje. 

Lituanistikos akademijos organizatoriams la
bai malonu autoriams pristatyti leidinį, o leidi
niui – autorius. Todėl reikia tikėtis, kad toks kon
kursas taps Akademijos tradicija. Skatinu sekti 
naujienas apie Lituanistikos akademijos rudens 
sesiją Facebook puslapyje Jablonskio ūsai. Ir taip 
pat organizatorių vardu dėkoju rėmėjams, kurių 
dėka laureatai buvo apdovanoti prizais: žurna
lams Naujoji Romuva, Pašvaistė, Krantai ir Lietu
vos rašytojų sąjungos leidyklai. 

Konkurso laureatės. Iš kairės: Gabija Kopūstaitė, Kotryna Vildžiū

naitė, Kornelija Mikalauskaitė. Justinos Katauskaitės nuotraukos
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Paciento skundai: Ta vasara
 Tokia nepasiekiama,
 Kad norisi verkt

Diagnozė:  Vidurvasario depresija

Gydytojo receptas

Drumzlinas dangus vangiai kabo virš kiemo 

ir krapina, pašykštėdamas to, ką būtų galima pa

vadinti padoriu lietumi. Pro pravirą langą srūva 

vėsokas oras (19 laipsnių – čia jums vasara?). Vi

durvasaris. Taip tylu, beveik kaip vidury žiemos, 

kai išeini laukan vidurnaktį. Retkarčiais, žino

ma, amteli koks kiemsargis ar kas nors iš netu

rėjimo ką veikti sumano ištraukti ir pakankinti 

vargšę žoliapjovę. Galbūt net ne tyla – snaudulys, 

štai kas vienija tuos du priešingus polius – žiemą 

ir vasarą. Niekas nesako – vasaros miegas. O juk 

toks yra. Tai vidurvasaris.

Kaip nesunku vidurvasarį supainioti su de

presija. Ypač jei esi lietuviškos prigimties, kai visi, 

beje, siaubingai linkę į melancholiją. Nepade

da čia ir lietuviški orai. Pakanka užsisėdėti porą 

dienų namie, dar patartina susirgti, kad negalė

tum nieko naudingo iki galo nuveikti. Tuomet iš

syk imsi grūmoti dangui, grasinančiam užgriūti 

visu svoriu ant tavo galvos, keiksi tą sąrašėlį to

kių jaudinančių dalykų, planuotų jau nuo pat bir

želio, bet kuriems staiga dingo visa motyvacija. 

Labai tikėtina, kad įsirausi į giliausią kambario 

kamputį ir susirietęs, lyg kūdikis įsčiose, naršy

si savo išmaniojoje dėžutėje iki numirimo (tavo ar 

telefono – nesvarbu). Bet po dviejų trijų valandų 

Kotryna Vildžiūnaitė

Vidurvasario depresija

nemirksėjimo bus taip bloga, kad teks (prisi)kel

ti, nueiti prie lango ir netyčia užtikti lyg iš niekur 

nieko atsivėrusį gražiausią saulėlydį. 

Kaip keista. Užtenka, kad tolimas, velniškai 

karštas dujų kamuolys iš kosmoso penkioms mi

nutėms parodytų bent kraštelį savo šviesos ir vėl 

pasijunti savimi. Patiki, kad yra kažkas daugiau 

nei tik šis vos poros kvadratų kambarėlis, atvi

ras langas, uždaras kiemas, anų kaimynų kie

mas. Netgi daugiau nei tas kvailas sąrašėlis, da

bar numestas ant stalo, jau net kiek apdulkėjęs. 

Vėl patiki nepasiekiama vasara. Vasara, apie ku

rią tiek svajojai: ir lapkričio niūriais vakarais, ir 

stingdančiais sausio rytais, o svarbiausia – visą 

pavasarį, ypač mokantį sujaukti žmonėms pro

tus. Vasara, kurios niekaip nesisekė „įdaiktinti“, 

įvardinti konkrečiais veiksmais, net ir žodžiais... 

Tarsi Pažadėtoji Žemė, tik išsidėsčiusi laike. 

Pasiekti nepasiekiamą vasarą nėra įmano

ma – bent jau ne šiame pasaulyje, kur mūsų lūkes

čiai gerokai viršija galimybes – bet galima priar

tėti, nors ir tai tik tada, kai to mažiausiai tikimasi 

(visai kaip patekti į Narniją). Tokių akimirkų pa

tiriame kiekvienas, svarbiausia – išmokti jas lai

ku sučiupti. Bet ir paleisti, kai ateina laikas. Jos 

kaip smėlis – nespėsi pasidžiaugti, nupustys vė

jas ar nuplaus bangos. Juk negali sulaikyti tos aki

mirkos, kai iš visų plaučių, nors ir negirdėdamas 

savęs paties, šauki dainos žodžius koncerte, kai 

užgniaužia kvapą šokant nuo liepto į ledinį ežero 

vandenį, kai grįždamas naktį namo vidury gatvės 

imi pats sau šokti, nes niekas nemato, kai vėlų va

karą staiga pakeli galvą ir išvysti ištisus žvaigž

dynus ten, viršuj, ir niekas aplinkui nebeegzis
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tuoja, tik tu ir tūkstančiai mirksinčių akučių. O 
kai nebegali išeiti iš namų, Kūrėjas vis vien pasi
rūpina kažkuo ypatingu, kaip kad ir tuo saulėly
džiu, užtenka pakelti akis. 

Anksčiau viskas buvo taip paprasta. Per visus 
tris mėnesius užtekdavo nulėkti prie jūros savai
tei, aplankyti kokią močiutę kaime, draugą kieme 
ir tai buvo pilnatvė. Taip paprasta, net graudu. 
Šiek tiek. Dabar net pusė dienos namie jau ima 
atrodyti tragedija. Užtenka pasiklausyti drau
go, dalyvavusio penkiose stovyklose, slidinėju
sio Alpėse ir perplaukusio Viduržemio jūrą krui
ziniu laivu per tuos pačius porą mėnesių, kuriuos 
tu praleidai kone neiškeldamas kojos iš gimtojo 
miesto, ir galima pradėti plaukus rautis. Arba ne.

Tas tavo draugas po visų kelionių tikriausiai 
grįš labiau pavargęs nei pailsėjęs. O tu? Nuosta
biai praleidai savo vidurvasarį prisitaikydamas 
prie gamtos snausmo. Nesvarbu, savaitę ar visus 
du mėnesius. Tam juk ir yra atostogos. Kad ir ko
kių įspūdžių būtų prisirinkę kiti, kiekvieno patir
tis svarbiausia jam pačiam. Svarbiausia – nesijau
dinti dėl to, ko negali pakeist, ir tiesiog būti (ne tik 
egzistuoti, bet būti – aktyviai sugerti viską, kas 
aplinkui gero, gražaus ir įdomaus). Kiekvienoje 
situacijoje rasti kažką teigiamo. Dėkoti už kiek
vieną sąmoningai praleistą akimirką. Ledai irgi 
nepakenks. Kaip vaistas, žinoma. Saikingai.

O kai išmoksi gėrėtis šiuo momentu, neberei
kės ir išsvajotosios vasaros, visi metų laikai taps 
žaviomis akimirkomis. Vis arčiau Pažadėtosios 
Žemės.

Gustė Stundytė

Mutacija 

apdžiūvus žolė – mano lova.
dangus tiesiog dangus,
jam ne visada reikia ypatingos prasmės.
įkyrios musės, draugės ir pašnekovės, 
kartkartėm susigėsta, nutyla. 
maloniai ryškios saulės šviesoj jos 
iškepa ir krenta ant žolės.
mano neįtikėtinai keista būtis 
pamažu mutuoja. 
Tikiuos, per tą laiką, kol būsiu
šitoj žemėj, žiogai ir paukščiai nemutuos. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Kaimynas

Šypsenos ir juoko atgarsis
Pasislėpė tavo akių kampelyje.

Dėl konvekcijos jis kyla aukštyn 
iki blakstienų 
ir su kiekvienu mirksniu, 
žaibo greičiu, pripildo Dievo radiatorius.

Tai sukelia globalinį atšilimą
ir kelia vandenynų temperatūrą.

Mano radiatorius ledinis, 
bet juk Dievas – ne mano kaimynas. 
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Gabija Kopūstaitė

  

Talks about anxiety

Mano sielos vidury įsipainiojo mėlynas sunkvežimis,
Paralelių koridoriais
Tarp tavo skėčio optimizmo ir mano properšomis šmėsčiojančių mazgų
Įsirito menkutė nuoskauda – su virve rankoje, slegianti,
Pagavusi tavo skruostu varvantį naujos padangės krešulį,
Susidomėjo: jo žvilgantis, išstypęs naujoko stotas. Traukė sunkvežimį,
Jis slydo lipšniais sielos voratinkliais. Lyg artinosi – lyg
Tolo, bet mažėjo – tavo skėtis plyšo,
Muilo burbulai smigo į trapų tefloną – kuris prabils pirmas?
Mano sunkvežimis ištirpo.
Nuvarvėjo.

Ne laiškas į nebūtį

Šauktukas sakinio gale:
Beviltiškas siekimas įsiteikti –
Parašas, 
Data,
Raudonas vokas – tik imitacija tavo švelnumo.
Ta istorija, kai
Slystant degtuko galvutei
Per sieros išmarginto kūno griuvėsius –
lyg puzlę ar Auksinį protą gliaudant, kai
tavo švelnumo iliuzija užtroško
ir išnyko. Tu, 
Su prarasta viltim, be vietos, be vardų, be būvio,
tik menkas kūnas su nusilpusia dvasia.
Tu nesistengei net pagauti kampo ar sugrūst savęs į jį
Ar atspėti prarastos kartos koordinačių... Menkas tu,
Tavo esybė.
Ir šitas laiškas tau – ne laiškas net –
Šauktukas sakinio gale 
Pakibęs.
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Tvanas

Griuvėsių žingsniai, aidinti agonija
Raudonos plytos – tokios artimos, o
Tolsta

Minios baloje paskendęs šventas smūgis –
Lyg pamoka, lyg žodžiai cukraus vatoje,
Kai atmerktom akim –
Stebėdami,
(Besistebėdami):
„Kodėl pelekai žydrumoj pakibę?“
Iliuzija, metafora? Ar proto stygius?


Iš rankų išsprūsta rašiklis,
Giliai įsminga į išalkusį klajoklio būvį –
Atveria vidinės katastrofos akį –
Ten tu.
Tavo raudonų plytų namas –
Abu paskendę.

Po etiudo

Eksperimentas grįžti į namus
Įkišus nosį į šaldytuvą
Susidurti žvilgsniais su balta šviesa
Susigūžti.
Nukulniuoti iki veidrodžio, o ten – namai. Taip artima. Man primena pavasarį.

Eksperimentas pažiūrėt į išsiskleidusias rožių akis.
Pasistiebusią tuopų gyvastį. O gal mes niekada taip negyvenom?
Meistro pjūvis.
Pavasarėja – kiek liko? Medaus arbatai ar iki mėnulio?
Eksperimentas nebegrįžti. 
Nieks nelaukia.
Negyvenom.
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Smiltė Balčikonytė
Klaipėdos licėjus, 7 klasė

Mielas Aplinkos ministre Simonai 
Gentvilai,

sunku šiomis dienomis galvoti apie kažką dau
giau nei apie karą. Mintys trokšta pabėgti kuo 
toliau nuo visų įvykių. Norisi susikrauti daiktus 
ir vykti į negyvenamą salą, kurioje nieko negir
dėti apie žiaurias dienas ir naktis. Bet jauti, kad 
sąžinė neleidžia. Ukrainiečiai kovoja, nepalieka 
namų, tad ir aš nepaliksiu. Skaudu girdėti, kas 
vyksta, bet žinau, kad ne man vienai. Visiems 
sunku. Ypač sunku galvoti, kas bus po to. Žino
ma, karas kada nors baigsis. Blogai ar tragiškai, 
nes gerai jau niekuomet nebus. Kokią žalą jis jau 
padarė ir kokia dar bus padaryta? Žmonės mirš
ta. Mums liūdna ir skaudu išgirdus, jog kažkas 
žuvo. Mums tie žmonės nepažįstamieji, tačiau jie 
turi šeimas. Jei mums skaudu, kaip turi skaudėti 
toms šeimoms…

Sunkiu karo metu, pastebime, kokia svarbi 
taika. Vos prieš kelias savaites mes visi skundė
mės dėl mažiausių niekučių: kokia nepatogi pa
galvė ir susiglamžęs lapas, o dabar visa tai nebe
turi reikšmės. Žiūrėdama žinias, girdžiu: karas, 
Ukraina, Rusija... Anksčiau girdėtų frazių, kaip 
Covid19 ir klimato kaita, negirdėti. Atrodo, tų 
problemų nebėra. Jos nuėjo į antrą, o gal net tre
čią planą, ir tai suprantama. Mes nepagalvojame, 
į kurį konteinerį mesti tetrapako pakuotes, nes 
tai šiuo metu mums neaktualu. Bet bus vėliau. 
Karas kada nors baigsis, ir net baisu pagalvoti, 
kas bus po to. Nemėgstu galvoti apie tolimą atei

tį, nes bijau. Bijau to, kas gali nutikti. Baisu pagal

voti, kas bus, kai baigsiu mokyklą, o juo labiau, 

kas bus po tūkstančio metų. Manęs tikrai nebus, 

bet ar Žemė bus? Jei nekovosime su klimato kai

ta, niekas nežino.

Žemė ir joje gyvuojanti gyvybė yra didžiau

sias stebuklas. Vien mintis, jog ji susidarė iš įvai

rių dulkelių ir joje mistiškai atsirado gyvybė, už

gniaužia kvapą. Tai priverčia susimąstyti, kaip 

visa tai nutiko ir kodėl viskas yra būtent taip. 

Kiek vieną vakarą, ruošdama namų darbus, pro 

langą matau dangų. Jis nepaprastas. Kiekvieną 

kartą vis kitoks. Vieną dieną tai mažas vaikas, 

trokštantis sužinoti atsakymus į gausybę jam ki

lusių klausimų, bet kitą dieną – tai jau suaugęs 

žmogus, norintis tik keršto. Dangus yra nuosta

bus. Kaip ir Žemė. Tai vienas iš stebuklų, kurį su

kūrė pati Visata. Tų stebuklų nenoriu prarasti.

Klimato kaita man primena mitinę žmogaus 

pavidalo būtybę, kuri siekia sunaikinti visus ste

buklus. Tai žemo ūgio padaras. Jis visiškai neturi 

plaukų, jo akių niekas nematė, nes jas visada sle

pia gobtuvas. Visas kūnas paslėptas po neaiškios 

spalvos apsiaustu. Su juo galima puikiai užsimas

kuoti ir miške, ir mieste, ir dieną, ir naktį. Pabai

sa visai nekalba. Ji skleidžia keistą garsą, kuris pri

mena bandomos uždegti dujinės viryklės spragsė

jimą. Kad ir kaip keista, pabaisa nevaikšto tyliai. 

Priešingai, jos žingsniai girdimi šimtų kilometrų 

spinduliu. Žmonės ją girdi, tačiau niekaip nesuge

ba užkirsti jai kelio ar sutrukdyti įvykdyti užduotį.

Karo metu galvoti apie klimato kaitą atrodo 

labai neprotinga. Tačiau kai pagalvoji, supranti, 

kad visa tai, kas vyksta šiomis dienomis, labai su

siję su mūsų planetos ateitimi.

Laiškas įtakingam asmeniui, kodėl ir 
kaip imtis veiksmų dėl klimato kaitos
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Norisi imtis veiksmų, bet nežinai, kokių. Mes 
dažnai girdime, jog reikia rūšiuoti šiukšles, taupy
ti vandenį, maistą, elektrą, naudoti daugkartinius 
indus... Bet ar to užtenka norint išspręsti klimato 
kaitos problemą? Tikrai ne. Esu girdėjusi, kad Že
mėje ledynmečiai ir atšilimai vis kartojasi, tačiau 
esu tikra, kad šį kartą ir žmogus prisideda...

Mano vaizduotėje žmonės susirenka į susi
rinkimus, kuriuose geria arbatą ir svarsto klau
simus bei klimato kaitos problemas. Jie sutaria 
pradėti nuo mažų, paprastų žingsnelių, o vėliau 
laipteliais kyla aukštyn. Jie pradeda rinkti šiukš
les, valyti upes, ežerus, jūras, sodinti miškus. Keli 
žmonės, susėdę prie stalo, ieško plastiko pakai
talų, kurie galėtų būti perdirbami, tačiau gamto
je suirtų greitai ir nepaliktų mikroplastiko. Kitas 
žmonių būrelis ieško saugių trąšų, kurios neterš
tų dirvožemio, tačiau garantuotų gausų derlių, 
kuris padėtų pamaitinti alkstančius žmones. 
Alkstantys žmonės nebeturi galvoti apie maistą, 
tad jie pradeda kurti mašinas, kurios naudoja an
glies dioksidą kaip kurą ir valo orą dideliais kie
kiais. Dar vienas būrelis žmonių sukuria sistemą, 
kuri greitai, efektyviai ir be pasekmių valo van
denį, kurį po to galima naudoti gėrimui ir buityje. 
Kenčiantiems troškulį nebereikia keliauti dide
lių atstumų iki vandens, tad jie taip pat prisideda 
taupydami transporto degalus. Jie sukuria auto
mobilius, kurie naudoja tik Saulės arba žmogaus 
jėgą (užtenka labai minimalios jėgos). Taip pat su
kuriamas viešasis transportas, tačiau jame kiek
vienas galintis mina pedalus, panašius į dviračio. 
Kuro visiškai atsisakoma, tad atsiranda daug be
darbių, kurie nori ir gali padėti kurti įvairius išra
dimus arba dirbti su jau sukurtais. Taip bendra
darbiaudami žmonės padeda planetai atsigauti. 
Žemė žaliuoja kaip niekada anksčiau, lengvo vė
jelio kvapas atneša kvapus iš pievų ir vandenų. 
Žmonių nuotaika daug geresnė, jie daug daugiau 
laiko praleidžia lauke. Įprastas klimatas grįžta, 
klimato kaita tampa praeitimi.

Vos išgirdusi ar pagalvojusi apie klimato kai
tą, regiu didelius gaisrus, kalnus šiukšlių, tirps
tančius ledynus... Visa širdimi trokštu, kad, mano 

vaikams paklausus, kas yra klimato kaita, ga
lėčiau atsakyti, jog tai praėję sunkūs metai, kai 
žmonės rizikavo savo planeta, bet spėjo laiku im
tis veiksmų.

P. S. Didesnis kiekis informacijos apie klimato 
kaitą mokyklose nepakenktų.

Danielė Pivoriūtė
Kretingalės pagrindinė mokykla, 8 klasė

Ursula von der Leyen,

rašau Jums laišką, nes tikiu, kad esate įtakinga 
tarp Europos Sąjungos narių ir lyderių, laikotės 
duoto žodžio arba dažnai tariate paskutinį, le
miamą žodį. Tad rašau tikėdamasi, kad būsiu iš
klausyta Jūsų, o mano nuomonė bus išgirsta.

Aš esu aštuntokė, lankau Kretingalės pagrin
dinę mokyklą Lietuvoje, Klaipėdos r. Esu labai 
aktyvi, daug kuo domiuosi. Stengiuosi atskleisti 
savo gabumus, dalyvaudama įvairiuose konkur
suose, šventėse. Šiame konkurse sutikau dalyvau
ti, nes man svarbu, kaip mes gyvensime po pen
kiasdešimties ar net trisdešimties metų. Dabar 
situacija dar kitokia, man svarbu, kaip mes išgy
vensime Ukrainos karą arba, neduok Dieve, kaip 
mes išgyvensime Rusijos įsiveržimą į Lietuvą.

Nesu tokia žiniuonė kaip Greta Thunberg, bet 
puikiai numanau, jog karas ne tik paverčia žmo
gų nereikšmingu lavonu, bet ir gamtą teršia ne
pataisomai. Baiminuosi ir kiekvieną dieną klau
sausi, ar neišgirsiu, jog bombarduojant Ukrainą 
sprogo atominė elektrinė! Juk tokia žinia reikštų 
visišką Europos sunaikinimą. Gamta sunyktų, o 
žmonės, jeigu ir liktų gyvi, būtų kamuojami įvai
riausių ligų, tokių kaip vėžys. Motinos susilauk
tų apsigimusių vaikų. Karta iš kartos kovotų su 
tais padariniais, nes radiacija išliktų baisiai dide
lė. Aplink niekas neaugtų, vaizdas primintų Čer
nobylio apylinkes. Tačiau ne vien šis faktas šian
dien yra svarbus. Užsitęsęs karas gali dar labiau 
užteršti mūsų gamtą. Per televiziją matomi vaiz
dai tiesiog šiurpina. Sugriauti namai, bombar
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duoti daugiaaukščiai, gatvės užverstos nuolau
žomis ir sugadintais tankais, milžiniškas dulkių 
sluoksnis – visas tas statybines šiukšles ir ginklus 
reikės „kažkur padėti“!

Žinoma, dabar svarbiau yra išsaugoti žmonių 
gyvybes, bet pasibaigus karui netruksime pama
tyti, kokie suniokoti yra Ukrainos miestai. O jie gi 
turėjo savo istoriją. Kaip atstatysime tuos gražius 
pastatus, kaip įrengsime parkus, miesto sodus? 
Visa tai teks daryti iš naujo! Ar sugrįš į miestus 
paukščiai, ar atgis miesto augmenija ir gyvūnija?

Gamta juk tokia graži! Mėgstu pavasarį, nes 
pabunda visa gamta: tirpsta sniegas, sudaryda
mas aplink telkšančius upelius, oras toks neįtikė
tinai grynas. Mėgstu vasarą, nes tiek daug žalu
mos ir žiedų, augalai nokina vaisius ir daržoves. 
Mėgstu rudenį, nes tiek daug spalvų, aplink sklai
dosi voratinkliai, primindami šiltą orą. Mėgs
tu žiemą, nes laukai baltuoja nuo sniego pusnių, 
žiba šerkšnas nuo šaltų saulės spindulių.

Kaip visa tai išsaugoti? Ar liks sezoninė metų 
kaita, kai mes teršiame savo gamtą, kuo tik galime? 
Ar galėsime atsigerti tyro vandens karštą vasaros 
dieną? Įmerkti kojas į šaltą Baltijos jūrą? Vaikš
čioti basomis po laukus ir pievas? Išgirsti skambų 
lakštingalos balsą prietemoje? Pamatyti vilką, lapę 
miške rinkdami grybus? Užuosti spygliuočių miš
kų gaivą? Tai maži stebuklai, bet ar juos išsaugosi
me kitoms kartoms? Kaip turėtume elgtis?

Pirmiausia turėtume keisti savo požiūrį, gam
ta – mūsų namai, kuriuose galime elgtis, kaip 
norime, kaip mums patinka. Jeigu žmogaus są
moningumo mažoka, turėtume visa tai apriboti 
taisyklėmis. Tokiomis taisyklėmis, už kurių ne
paisymą baudžiama. Ir čia Jūs ir Europos Sąjunga 
turėtumėte tarti paskutinį žodį.

Antra, mes tiek daug naudojame plastiko, kad 
jo galime rasti visur, net banginio skrandyje. Šiuo 
atveju mums turėtų padėti mokslininkai. Plasti
ką turėtume pakeisti kitomis medžiagomis, kurios 
visiškai neteršia gamtos. O energetiniai ištek liai, 
apie kuriuos tiek daug kalbama, turėtų būti labiau 
prieinami paprastiems žmonėms. Nes kam kurti 
įstatymus ir taisykles, kurių neįmanoma vykdyti!

Trečia, turėtume kartu pasakyti „karui stop“. 
Karas turėtų būti neįmanomas, nes mūsų pla
netoje ginklų ir bombų iš viso neturėtų būti. Čia 
Jums galėčiau priminti rašytojos V. Žilinskaitės 
kūrinį Kelionė į Tandadriką. Jame pasakojama, 
kaip kiekvienas miestas apsiginklavo iki ausų, 
nes norėjo apginti paukštelį – laisvės ir gėrio sim
bolį. Tačiau prireikė tik vieno degtuko, tik vienos 
žiežirbos, kad visa planeta būtų susprogdinta, o 
laisvės paukštelio, kurio visi taip troško, neliktų 
nė kvapo. Šis kūrinys turėtų parodyti, kad ginkla
vimasis niekur neveda, nebent prie visiško plane
tos sunaikinimo.

Jūs, kaip tas paukštelis, būkite taikos ir lais
vės nešėja! Neleiskite planetai žūti dėl neprotin
go žmogaus elgesio! Juk visi norime turėti gražią, 
neužterštą planetą ir saugius namus.

Emilija Burneikaitė
Volungės pagrindinė mokykla, 8 klasė

Gerbiamieji,

Aš esu ąžuolas, augantis Alytaus miesto parke. 
Kiekvieną dieną girdžiu praeinančių žmonių kal
bas apie įvairius pokyčius mūsų planetoje. Kalbu 
apie besikeičiantį klimatą ir žmonių abejingumą. 
Žinoma, galite nekreipti dėmesio ir teigti, kad jos 
nėra naujiena ir daugiau nieko negalite pakeisti, 
tačiau toks požiūris yra atsainus ir mes jau nebe
turime tiek laiko, kad vis dar vadovautumės at
gyvenusiomis nuomonėmis. Žmonės skatinami 
tausoti gamtą, o aš mažai galiu kuo prisidėti, to
dėl nusprendžiau iškelti kelias problemas ir kaip 
jas galima spręsti ne vien su pavienių žmonių, bet 
ir Europos Komisijos pagalba.

Medžiai yra vadinami Žemės plaučiais. Bro
liu vadinu ir vienišą lapuotį, stūksantį močiutės 
kieme, suteikiantį pavėsį vasarą skaitant knygas. 
Mano tolimi giminaičiai – susiraizgiusių šaknų 
galiūnai, susitelkę į pulkus Kinijoje, Rusijoje, Ka
nadoje. Mes visi vienodai svarbūs, nes išskiriame 
jums gyvybiškai svarbų deguonį, o sau pasilieka
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me anglies dioksidą. Tačiau neatrodo, kad  būtu
mėte už tai dėkingi. Medžius nuolat kertate tam, 
kad pastatytumėte naują įmonę ar namą. Ma
nau, kad ir namai, ir įmonės svarbu, todėl siūlau 
priimti įstatymą, kuris nurodo, kad kiekviena
me sklype, kuris priklauso kažkokiam asmeniui, 
būtų privaloma pasodinti bent penkis medžius. 
Taip mažėtų nukertamų ir pasodinamų medžių 
santykis, išvengtume masinio miškų naikinimo. 
Visiškai atsisakyti kirsti medžius neįmanoma, 
bet jūs galite prisidėti prie mūsų atsodinimo.

Kaskart eidami apsipirkti į parduotuvę, ne
apsieinate be nors vieno plastikinio maišelio. Pa
čiam teko matyti, kaip numetate tokį prie mano 
šaknų. Jie tinka jūsų greitam gyvenimo būdui, 
nes yra padėti kone kiekvienoje lentynoje, jums 
beveik nieko nekainuoja, tik belieka panaudo
ti ir išmesti. Tačiau jie labai teršia aplinką. Daž
nai atsiranda ant šaligatvio, o blogiausiu atveju 
susikaupia į ištisas plastiko salas jūrose ir van
denynuose. Taip pat dažnai leidžiate sau geriau 
pasijusti naudodami biologiškai skaidžius maiše
lius, nors jų irimo laikas nėra trumpesnis už pa
prasto maišelio. Kadangi jų pilna įvairiose maisto 
parduotuvėse, siūlyčiau uždrausti jų naudojimą. 
Taip žmonės būtų skatinami atsinešti savo krep
šelius. Tebūnie jie plastikiniai, tačiau tai bus pa
kartotinis naudojimas.

Dažnai nutinka taip, kad, sugedus jūsų prie
taisui, kaip mikrobangų krosnelė ar skalbyklė, 
nežinote, ką su juo daryti. Tokius prietaisus pa
vojinga ardyti pačiam ir draudžiama mesti į bet 
kurią šiukšlių dėžę. Jie turi būti atvežti į aikšte
les, skirtas atliekoms. Tai nėra labai patogu, kai 
kurie žmonės neturi galimybės nuvažiuoti į tam 
skirtą aikštelę arba jų sugedęs prietaisas yra per 
didelis, kad tilptų į automobilį. Tada daug kas nu
sprendžia kaupti šiuos įrenginius namuose, o gal 
išmesti bet kur, o jie gali būti perdirbami ir pri
kelti naujam gyvenimui. Turiu pasiūlymą: gali
ma įkurti kompaniją, kurioje dirbantys žmonės 
važiuotų pas žmones ir surinktų nenaudojamus 
įrenginius. Juos galėtų tinkamai ir saugiai išar
dyti arba parduoti perdirbti. Už iniciatyvą įmo

nė tai šeimai ar žmogui atsilygintų nauju prietai

su. Galbūt ši įmonė priimtų ir nenaudojamus, bet 

veikiančius prietaisus, kad patirtų kuo mažiau 

nuostolių. Kiekviena šalis, norinti įsteigti tokią 

kompaniją, nustatytų jai skirtą biudžetą ir prisi

dėtų prie jos išlaikymo.

Klimato kaitos pasekmės matomos jau dabar. 

Tirpsta mūsų ledynai, nyksta gyvūnai, kyla van

dens lygis, dėl kurio vis dažniau vyksta potvy

niai, gresia gyvenviečių apsėmimai. Baisu nuo

lat girdėti miške gaudžiančių pjūklų garsus. Nie

kada nežinau, gal kitą kartą nuspręs kirsti mane? 

Vietomis daug sausrų, dega girios, kuriose aš ir 

mano broliai augame. Šiltėja ir žiemos, nesiimant 

priemonių ir numojant ranka į šias problemas, 

galėsime visiškai atsisveikinti su sniegu.

Tikiuosi, kad šios idėjos bus apsvarstytos ir 

įgyvendintos. Manau, kad kiekvienam įdėjus 

daugiau pastangų, galėsite ištaisyti savo klaidas. 

Reikia nenuleisti rankų ir ieškoti išeities. Yra ge

rai daryti net mažus darbus, nes paskui juos seka 

didesni.

Medis iš Alytaus miesto parko

Ugnius Laucius
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, 5 klasė

Būkite pasveikinti, Europos 
Parlamento pirmininke Roberta 
Metsola ir mieli mūsų broliai Žmonės!

Rašome mes, pingvinai, iš baltosios Antarktidos. 

Aš esu pingvinas Vinas, turiu gyvenimo draugę 

Vinę ir sūnelį Vinuką. Mes gyvename baltame ir 

šviesiame pasaulyje, žmonių mūsų pasaulyje be

veik nėra. Tik mokslininkai, kurie įsivaizduoja, 

kad stebi mus, seka, kaip mes elgiamės, kada at

plaukiame ir išplaukiame, kaip perime savo ma

žylius. Išduosiu jums paslaptį – ne žmonės mus 

stebi, o mes juos tyliai stebime. Ir galime pasaky

ti, kad mes – pingvinai ir žmonės – labai panašūs. 
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Net vaikštome panašiai – ant dviejų kojų ir kry
puojame. Mes net kalbamės su jumis, tik jūs, pa
veikti savo triukšmingo pasaulio, negirdite mūsų. 
O taip norėtųsi, kad girdėtumėt! Juk mes esame 
vienos Žemės, vienos Saulės, vieno Oro ir vieno 
Vandens būtybės, todėl turime gyventi taip, kad 
šito užtektų ilgam ir visiems.

Tačiau mūsų pasaulis keičiasi, manome, kad 
ir jūsų pasaulis ne toks kaip prieš šimtą metų.

Mums, pingvinams, vis mažiau ir mažiau vie
tos žemėje, nes Antarktida tirpsta. Lėtai, bet vis 
vien tirpsta, ir mums darosi vis neramiau. Kur 
perėsime vaikus? Kur maitinsis mūsų pingvinės, 
pavargusios po kiaušinio dėties? Pingvinai yra la
bai ištvermingi. Aš – Vinas – galiu net du mėne
sius be maisto šildyti ateisiančio į šį pasaulį savo 
sūnaus ar dukters kiaušinį. Esame ir atsakin
gi gyvūnai – mažiems pingvinukams steigiame 
net darželius, nepaliekame jų vienų nė akimirkai. 
Mums tikrai rūpi pingvinukų saugumas ir ateitis, 
kaip ir jums, žmonės, rūpi jūsų vaikųžmogiukų 
sveika ir saugi ateitis.

Todėl turime rasti sprendimų, kurie padė
tų švarinti Žemę, Orą ir Vandenį, kurie stabdytų 
karštį ir neleistų nykti mūsų Antarktidai.

Apie jūsų, žmonės, gyvenimą mūsų Vinų šei
ma žino nemažai. Iš kur? Ogi mes labai smalsūs 
ir gudrūs. Neseniai atradome pramogą – vaka
rais, prikrypavę prie mokslininkų trobelės, atsi
tupiame ant pusnies ir pro langelį stebime melsvą 
dėžę, jūs ją televizoriumi vadinate. Kaip įdomu! 
Pamatėme medžius, daugybę paukščių ir keis
čiausių žvėrių. Kokia graži ir įdomi ta Žemė! Bet 
šiomis dienomis matome keistai besielgiančius 
žmones – jie naikina vienas kitą... Karu tai vadi
na. Dar vadina politiniais žaidimais. Jei tai žaidi
mai, kodėl jūsų vaikai iš tikrųjų verkia ir miršta? 
Kodėl jūs naikinate vienas kitą – ar maisto trūks

ta? Ar todėl, kad Žemė jau taip susitraukė, jog 
jums nebeužtenka vietos? Kodėl?

Baisu ir mums, nes sprogimai – ugnis, kuri 
keliauja į dangų, tikrai ištirpdys dar gabalėlį An
tarktidos...

Vadinasi, pingvinams bus dar sunkiau, dar 
vienam kitam pingvinui neliks vietos Žemėje.

Bet aš, pingvinas Vinas, esu ne tik ištvermin
gas ir atsakingas, dar esu optimistas. Primenu – 
esame vienos Žemės, vienos Saulės, vieno Oro ir 
vieno Vandens būtybės. Tikiu, kad galima rasti 
protingų sprendimų, kurie padės mums visiems 
išgyventi. Pirmiausia – jokių karų, jokių sprogi
mų, jokių baisių ginklų, kurie naikintų žmogų 
ir gyvūną, terštų ir kaitintų Orą. Dar mes turi
me Saulę, kuri gali pagaminti daug švarios ener
gijos, tik reikia su ja draugauti. Tada sumažės tų 
didžiulių kaminų, kaitinančių ir teršiančių Orą. 
Energiją, kuri reikalinga jūsų mašinoms ir viso
kiems prietaisams, gali gaminti ir pakinkytas Vė
jas, ir Vanduo. Žmonės labai skuba. Jūsų trumpos 
kojos (kaip ir mūsų), todėl važiuojate ratais, kurie 
taip pat labai teršia ir kaitina Orą. Pasaulio gel
bėtojais gali būti ir medžiai – saugokite miškus, 
sodinkite kuo daugiau medžių. Nebūkite godūs, 
nepirkite vis naujų daiktų, jų gamyba susijusi su 
karščiu, stenkitės naujam gyvenimui prikelti se
nus daiktus. Sustokite!

Nebeskubėkite. Stenkitės kuo daugiau vaikš
čioti, važiuoti dviračiais, paspirtukais. Kai nebe
skubėsite, turėsite daugiau laiko galvoti apie pa
saulį, stebėti medį, žolę, šalia esantį žmogų. Ty
liame pasaulyje išgirsite ir mus – pingvinus.

Atsisveikindami linkime Jums, Pirmininke ir 
broliai Žmonės, sveikatos ir taikos. Linkime iš
girsti mus ir sėkmingai gelbėti pasaulį.

Pagarbiai
pingvinas Vinas
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Alisa Palavenis

Pristatau šiukšlių fotografijas kitaip, lyg 
meno ir gamtos tarpininkus ieškant grožio eko
Pabaisoje (t. y. ekologinėje katastrofoje, prie ku
rios mes ridenamės padidintu greičiu).

Renku šiukšles pajūryje, Lietuvoje, Lenkijoje, 
net Graikijoje. Visur, kur tenka būti gamtoje, nes 
gamta neturi paso, ji nežino, kuriai valstybei pri
klauso, ji viena. 

Vieną dieną pavargau siela tai daryti, šiukš
lių, atrodo, nemažėjo, bet atsirasdavo vis naujų, 
vieno žmogaus pastangos, atrodo, skęsta šiukšlių 
mariose. Vien motyvacijos ir tikslo siekimo toje 
veikloje neužtenka, kai žinai, kad galo nebus. 

Tada nusprendžiau, kad padėti gali Menas. 
Pradėjau šiukšles prieš surinkdama fotografuoti 
(bet niekaip neliesti prieš darant nuotrauką). Ieš
kau tinkamų kompozicijų, fono, šešėlių, sukuo
si aplink tą šiukšlę, ieškau sąsajų, visko, kas gali 
padėti iš nepatrauklios šiukšlės padaryti gražų 
vaizdą.

Daugumai žmonių nepatinka, jie nusisuka, jei 
koks nors dirgiklis priverčia juos išeiti iš įsivaiz
duojamos komforto zonos, – ne, ne, geriau jau ne
matyti tų šiukšlių, o ieškant gintaro kruopelyčių 
po audros, nefiksuoti Dievo duotu regėjimu plas
tikinio bambalio ir maišelių čia pat, styrančių iš 
dumblo.

Mano fotografijų tikslas  – pritraukti žiūrovą 
jos grožiu, patrauklumu, įdomia kompozicija. Su
sižavėjęs jis prieina arčiau – ir štai akistatos mo
mentas: „Palaukite, juk tai šiukšlė!“

Menotyrininkė, gerbiama dr. Salomėja Jas
trumskytė, parašė šioms fotografijoms anotaci

Reductio ad absurdum ekosistemos
Apie vaistininkės, chemijos mokslų dr. Alisos Palavenis fotografijų parodą  
Pakelti ar palikti: niekieno šiukšlės gamtoje, vykusią LR Seime 2022 metų birželį.

ją. Perskaičiau ją jau keliolika kartu, garsiai ir sau 
po nosim, juk tai atskiras meno kūrinys, vertas 
skaitytojo, geidžiančio skaityti! Tai Žodžio kūri
nys, kurį norisi nutapyti, perteikti spalvomis ir 
formomis, kaip kadaise siurrealistai padarė per
skaitę Lautréamont’o Maldororo giesmes. Žo
džiai šioje anotacijoje nesuguldyti, nesutramdyti 
popieriaus, jie kažkokioje savoje dimensijoje, to
kie energingi, vingiuoti, priverčia popierių tapti 
dinamišku jų paviršiumi. Menotyrininkės žodis 
įgyja nepaprastą reikšmę ir virtuoziškumą, dėl to 
skaitantysis, trokštantis skaityti, gali pasiekti net 
smegenų ekstazę!

A
li

sa
 P

al
av

en
is

. K
op

os
 d

iv
a.

 S
m

ilt
yn

ė,
 L

ie
tu

va
, 2

02
2,

 b
al

an
dž

io
 1

0



Impresijos

40

Salomėja Jastrumskytė

Loginė figūra reductio ad absurdum – suvedi
mas iki absurdo – pernelyg keistai atrodo su eko
sistemos sąvoka. Tačiau tai yra sintetinio irimo 
paguoda, kuria gamta apsupa bet kokį svetimkū
nį savyje. Neišvengiami sambūvio pavidalai, iš
tvermingi tandemai, kuriuos gali sudaryti gam
ta su į ją įrėžtais artefaktiniais atsitiktinumais. 
Tai antropoceno išprovokuotas biosambūvis, 
visada plačiai atverti skliaustai, į kuriuos gamta 
pa ima bet ką, kas nėra ji. Reductio ad absurdum 
ekosistemos – jose menkiausias reikšmę ir paran
kumą praradęs žmogaus pasaulio daiktas aplim
pa groteskiška biosteigtimi. 

Antropocenas yra birus, jo masyvai lupasi lyg 
seni epidermio sluoksniai medžiagomis ir daik
tais, kurie jam pačiam yra pertekliniai ir ekono

minio proceso išaugami. Perteklius yra artefak
tinė išlyga – jo nėra gamtoje. Išsinerdamas iš fizi
kinių objektų pertekliaus, žmogaus eros pasaulis 
neatlaikoma lavina užgriūva save patį. Tačiau 
gamtiniai procesai nesustabdomai sukuria ab
surdiškas savęs ir dirbtinio pertekliaus chime
ras, kurios nė vienoje iš šių dviejų susiduriančių 
tikrovių neturi prasmės. Tai gamtos automatiz
mas, jos somnambuliškos dermės, kuriose apsi
stumdo organikos ir ekonomikos ekstazės. Argi 
kas gali būti absurdiškesnio ūsakojui (lot. Chtha-
malus stellatus) augti ant plastikinio šaukštelio? 
Ausų krapštuko? Banko kortelės VISA? Taip, ir tai 
yra ekosistemos, iki absurdo nuridenančios dirb
tinio pasaulio daiktus, iš naudos ir švaistymo pa
likdamos tik vietą augti/kabėti/prilipti etc. Pati 
gamta nu/si/vedė žmogaus plėtrą iki absurdo.

2000 metais atmosferos chemikas, Nobe
lio premijos laureatas Paulis Crutzenas sušuko: 
„Mes jau esame Antropocene!“ Į dabartinę Ho
loceno geologinę epochą, kurią vis dar taip įvar
dija daugelis mokslininkų, tarsi pleištas įstringa 
žmogaus suplaktos į daiktų kokteilį gamtos epo
cha. Absurdiškųjų neoekosistemų visetas, grin
džiantis žmogaus antigamtišką netvarką epo
chos ir planetos masteliais. 

Pasaulio šiukšlių visuma (juk jų kilmė vieno
da – žmogaus besotybė) gali būti suvokta ir kaip 
hiperobjektas. Knygoje Hyperobjects: Philosophy 
and Ecology After the End of the World Timothy 
Mortonas 2013 sukuria sąvoką „hiperobjektai“. 
Milžiniškas šiukšlyno kūnas  – sintetinė Levia
tano išnara – nėra patiriama tiesiogiai visu savo 
pragaištingu masteliu. Pavieniai absurdiški in
kliuzai, kuriuos ekosistemų mechanizmai atkak
liai stengiasi neutralizuoti, kelia nuostabą ar net 
baugulį. Tačiau civilizacijos užribyje atsidūrusio 
pertekliaus suminis dydis pranoksta žmogiško
jo mastelio nulemtą suvokimą. Antai hiperobjek
tais Timothy Mortonas vadina radiaciją, CO

2
 

grėsmę, cheminę taršą (tačiau hiperobjektai ne
būtinai yra negatyvūs). Lygiai taip pat dirbtinių 
svetimkūnių gamtoje suma yra mūsų sensoriką 
pranokstantis negatyvus hiperobjektas. A
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Hiperobjektas, spiegiančiu greičiu išplitu
si sąvoka nuo ekologijos iki meno kritikos, leidžia 
mums aprėpti, net sakytume, alsuoti reiškiniais, 
kurie savo makro ar mikro masteliu viršija sen
sorinio patyrimo ribas. Richardo Newhauserio 
2014 metais sukurtas neologizmas „sensologija“, 
apima nuo jutimo iki prasmės kūrimo (arba sim
bolizacijos), jausmo ir reikšmės. Norėdami priar
tėti prie tikrovės metafizinių pagrindų peržvalgos, 
bent truputį link jų pasislinkti, turime sukurti tam 
veiksmingus sąvokinius instrumentus  – būtent 
mąstymo eksperimentai ir įsivaizduojamos tikro
vės yra naujų patirtinių tikrovių užuomazgos. To
dėl Newhauserio sąvoka „sensologija“ komple
mentariai ateina į dabarties humanistikai būdingą 
patirties posūkį (experience-turn). Mūsų buvimas 
pasaulyje vis labiau orientuojasi į patirtį  – betar
piškumo ir autentiškumo sangrūdą kasdienio pa
tyrimo akte. Vis labiau svaiginamasi (šiuolaiki
niame mene taip pat labai plačiai ir tendencingai) 

mastelio estetika – fizikinių pasaulių variatyvinė
mis eilėmis, kontinuumais, nematomumo sugesti
jomis, hiperobjektais, kvantiniais įvykiais ir jų ka
tastrofomis (pavyzdžiui, katastrofizmo estetika 
hiperobjektą prisiartina kaip autentišką patirtį).

Šioje fotografijų kolekcijoje regime patirtis 
absurdiškųjų ekosistemų, kuriose žmogų identi
fikuojantys objektai susitinka su žmogaus iden
tifikuotomis gamtos būtybėmis arba jos būviais. 
Lotyniški gyvų būtybių (arba geologinių formų 
ir sąlygų) pavadinimai  – tarsi artefaktinis nu
savinimas, leidęs keletą tūkstančių metų gamtą 
traktuoti kaip būties beprotybę, kuriai tik žmo
gus gali suteikti nuolankų ir ramų pavidalą. Da
bar jau gamta, steigdama save augimu ir redupli
kacija, žmogaus dirbtinio pasaulio išnaras „trak
tuoja“ kaip materijos beprotybę, kurią tik ji pati 
gali pažaboti, suvaldyti, susigrąžinti, nuslėpti. 
Nukreipdama absurdo nuolydžiu, gamta žmo
gaus perprodukciją paverčia klastingos materi
jos nuošliauža. Gamta ne vien bando sugyven
ti su žmogaus atsainumo inkliuzais. Ji stengiasi 
juos paslėpti materijos ir gyvybės sterblėse, ne
paisydama cheminės klastos. Nes Antropocenas 
trupa ir drumsčiasi nuodydamas. Absurdiškasis 
Antropoceno performansas  – taip poetiškai at
rodo plastiko spalvomis ir formomis besilaižan
čios vandenynų ir jūrų pakrantės, kuriose menui 
ir gamtai tarpininkauja šių fotografijų autorė. 

Alisa Palavenis. Neoamfora. Svinouiscis, Lenkija, 2021, birželio 2
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Birželio pradžioje galerijoje „Arka“ surengta jau 
trečioji personalinė Viktorijos Tamaliūnaitės 
(g.  1999), freskos-mozaikos bakalaurės, paroda 
(bakalaurinio darbo vadovas – doc. dr. Vygintas 
Orlovas). Su menininke pasikalbėjome apie kelią į 
meno pasaulį, kūrybos procesą, harmonijos ir ra-
mybės paieškas. Kalbino Audronė Daugnorienė.
        
Šiame metus trukusiame projekte buvo ieškoma 
chaoso ir struktūros santykio nuolat stebimo
je aplinkoje. Nedaug kalbama apie struktūrą ir 
chaosą atskirai, nes labiausiai rūpėjo jų tarpusa
vio persipynimas. Autorės požiūriu, jis yra visur 
aplink mus, tiek, kiek mūsų smegenys gali suvok
ti ir interpretuoti.

Bakalauriniame darbe remtasi japonų esteti
nio suvokimo ir harmonijos idėjomis bei chaoso 

Aplinkos stebėjimas.  
Chaoso ir struktūros paieškos

teorija, kurios padarė didelę įtaką temos plėtoji
mui, darbo procesui, klasikinių monumentalio
sios dailės technikų ir viso ko pusiausvyros su
vokimui.

Pasitelkiant aplinkos stebėjimą ir analizę, per 
kūrybą projekte nagrinėjama, kaip amžinai sku
bančiame pasaulyje įmanoma rasti ramybę ir har
moniją. Pavyzdžiui, pro duris išėjus į lauką ir pa
mačius po kojomis sutrūkinėjusias plyteles su tar
puose augančiomis samanomis ir suvokiant, kad 
kada nors jos bus pakeistos naujomis, arba ištru
pėjusią sieną, kuri bus nutinkuota ir vėl nudažyta. 

Daroma išvada, kad, supratus šį vis atsikar
tojantį neišvengiamą procesą, įvyksta proto ir fi
zinio aplinkinio pasaulio susijungimas. Tada po
žiūris į jį pasikeičia negrįžtamai, viskas atrodo 
verta būties ir savojo gyvavimo laiko.

Viktorija Tamaliūnaitė. Aplinkos stebėjimas. Chaoso ir struktūros paieškos, mišri technika, 2022
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Kaip norėtum prisistatyti: papasakok, kur užau-
gai, kur mokeisi, kada atsirado domėjimasis daile. 

Esu iš Jonavos, mokiausi Jonavos Jeronimo Ralio 
gimnazijoje, taip pat esu baigusi Jonavos Janinos 
Miščiukaitės meno mokyklą. Piešdavau, tapyda
vau ar kažką kurdavau visą savo gyvenimą, kiek 
tik atsimenu.

Ar vaikystėje mėgai piešti? Kas buvo tavo autori-
tetai mokykloje, akademijoje?

Piešti mėgau jau nuo darželio laikų. Autoritetų 
nelabai turėjau, bet esu labai dėkinga savo dai
lės mokytojai Janinai Celiešienei ir visiems mano 
dėstytojams, negaliu išskirti kurio vieno. Iš jų 
visų kažko išmokau.

Kaip kilo sumanymas kurti paveikslus iš įvairių 
medžiagų? Kokias renkiesi?

Tai pradėjau daryti dar trečiame kurse (VDA, 
įvietinto meno ir scenografijos katedra). Ban
džiau suderinti savo įprotį turėti preliminarų 
veiksmų planą ir norą eksperimentuoti su įvairio
mis technikomis ir medžiagomis. Tuo laiku savo 
daromam projektui daugiausia naudojau žvyrą, 

žemes, sudžiūvusius lapus ir suskilinėjusias ply
tas. Medžiagų pasirinkimas priklauso nuo idėjos, 
jas renkuosi pagal tai. Kartais kažką tenka nusi
pirkti, kažko tiesiog reikia ieškoti einant ir žiū
rint į žemę, o kartais kažką randu atsitiktinai. 
Šiuo atveju savo baigiamiesiems darbams kai kur 
naudojau tikras samanas, kai kur pirktines stabi
lizuotas, žemių buvau nusipirkusi iš anksčiau, o 
žvyro prisikasiau pati. Taip pat nuolat renku vi
sokias statybines detales, ištrupėjusius sienų ir 
grindinių gabaliukus ir kt., todėl jų turiu apsčiai.
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Atrodo, tau svarbi aplinka: tu ją stebi, analizuoji. 
Kokių minčių kyla stebint aplinką? Ką labiau myli: 
mišką ar miestą?

Einu ir bandau pastebėti detales. Per kelerius me
tus išsivystė įprotis kur nors einant būtinai pasi

žiūrėti į dangų, aplinkui save ir žemę. Ir taip pa
kartoti kelis kartus. Tai man neleidžia pamiršti, 
kad aš esu šio pasaulio dalis ir noriu žinoti, maty
ti ir girdėti, kas vyksta aplink mane. Ir miškas, ir 
miestas man yra vienodai svarbūs. Ilgą laiką ne
galiu išbūti nei be vieno, nei be kito. 

Iš tavo darbų sklinda harmonija ir ramybė, iš kur 
jų semiesi?

Dabar man didžiausią įtaką daro Rytų, o ypač ja
ponų, estetinio suvokimo ir harmonijos idėjos. 
Tai mane labai traukia. Taip pat naujoms idėjų 
paieškoms padeda bent minimalus pabuvimas 
gamtoje, visi jos vaizdai ir garsai.

Kaip gimsta tavo darbai: ar pieši eskizus? Kada ir 
kaip mėgsti kurti?

Negaliu kurti jausdama įtampą. Bandau turėti ru
tiną, bet ne per daug griežtą. Tai padeda išlaiky
ti produktyvumą. Bandau nupiešti po eskizą per 
dieną, rašau dienoraštį, taip ir neišsimušu iš rit
mo, bet ir nepervargstu.

Dėkoju už pokalbį. Kūrybinės sėkmės. 
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