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ATSIVĖRIMAI. MOKYKLINĖ KŪRYBA

Laiškas Jubiliatui
Gerb. Rašytojau!
Jums rašo Kauno S. Nėries v. vid. mok. VIII m kl. mok., literatūros būrelio 

narė Violeta Palčinskaitė. Mūsų būrelis labai Jūsų laukė atvykstant pas mus, ap-
gailestavome, jog Jūsų negalėjote atvykti. Šiuo laišku aš norėčiau perduoti Jums 
nuoširdžiausius mūsų sveikinimus garbingo Jūsų jubiliejaus proga, palinkėti ilgų 
metų, naujųjų romanų bei padavimų, o taip pat norėčiau atsiųsti savo kūrybos 
eilėraštuką.

Aš esu perskaičiusi visas išėjusias Jūsų knygas, kurios man nepaprastai patiko. 
Tačiau ypač man patinka naujieji padavimai, kuriuos paskutiniu metu randu žur-
naluose ir laikraščiuose. Aš pati labai domiuosi literatūra, pati bandau savo jėgas. 
Aš labai laukiau paskutinio radijo literatūros susirinkimo, kuriame Jūs kalbėjote, 
tačiau buvau išvykusi ir nespėjau paklausyti. Be to, kiek man sakė draugai, buvo 
skaitomas ir mano eilėraštukas „Varnėnas“. Nors aš nemažai rašau, bet man dar sil-
pnai, labai silpnai išeina. Tačiau aš nenusimenu, daug dirbu ir labai daug skaitau. 
Man būtų labai malonu gauti iš Jūsų laiškelį, keletą patarimų literatūriniam darbe.

Rašytojui
Anykščių šilely kelmuotosios kalvos,
Šventoji teškena į krantą ramiai,
Pakalnės nuplikę, apykreivės pušys –
Štai šiam apdainuotam krašte Tu gimei.

Nuo datos šios daugelis metų prabėgo
Ir daug nusruveno Šventojoj vandens,
O plunksna tavoji daug lapų prirašė,
Kurie atminty amžinai mums gyvens.

Sunkus, bet puikus Karo kelias gruzinų,
Kaukazo tarpekliai, snieguoti kalnai,
Taip gimė mūs mėgstamos, žavios legendos,
Kuri jų gražesnė, tiesiog nežinai.

Prie ežero matėme mes „Paskenduolę“,
Nastutę žvilgsniu palydėjom švelniu,
Puodžiūnkiemy pasmerkėm Joną Puodžiūną
Ir daug dar sutikom puikių kūrinių.

Šiandien, garbingąją sukaktį minint,
Mes Tau palinkėsim daug metų ilgų,
Naujųjų romanų, naujų padavimų,
O juos Tau sukurti – mes linkim jėgų.
  1957 m. balandžio 21 d.

Rašytojas – moksleivei
Mieloji aštuntoke Violeta,
30/IV parvažiavęs iš Vilniaus į Anykščius, radau Jūsų malonų laiškelį su pa-

sveikinimu eilėmis. Ačiū, nuoširdžiai ačiū. Dėkoju ir už palankų atsiliepimą apie 
mano kūrybą, kuri Jums patinkanti.

Jūsų eilėrašty sudėta daug gražių kilnių minčių, daug jausmo, grožio ir viso 
to, kas puošia kiekvieną jaunystę. Nors mudu skiria didelis metų skirtumas, bet aš 
jaučiu, kad mus abu vienija jaunų sielų kontaktas.

Kai dėl pageidavimo, kad aš duočiau Tamstai keletą patarimų literatūriniam 
darbui, tai, deja, aš vargu ar galėsiu, nes aš, kaip prozininkas, drąsiau pasisakau 
kitam tik prozos, o ne poezijos srityje.

Jūsų eilėraštuko „Varnėnas“, deja, aš negirdėjau.
Nenusimink, kad dar silpnai sekasi rašyti. Aš patarčiau tuo tarpu daugiau 

mokytis, skaityti, gilintis į subrendusiųjų poetų kūrybą, o vėliau Tamstos įgimta 
poeto dovana ir darbas, darbas nugalės ir apvainikuos viską. Be to, aš patarčiau 
Tamstai mėginti rašyti proza, o ne eiles, nes poetų šiandien turime labai daug, o 
prozininkų trūksta.

Viso geriausio.
A. V. 

XX amžiaus dialogas

Violeta PALČINSKAITĖ (g. 1943 m.) 
– poetė, dramaturgė ir vertėja. Gimusi ir 
augusi Kaune, 1964 m. baigė lituanis-
tikos studijas Vilniaus universitete. Dar 
mokykliniais metais nuo 1958 m. ji pra-
dėjo spausdinti savo eilėraščius pradėjo 
spausdinti 1958 m., pirmąjį eilių rinkinį 
„Žemė kėlė žolę“ išleido studijuodama, 
o nuo 1964 m. yra Lietuvos rašytojų 
sąjungos narė. Per penkis kūrybinės vei-
klos dešimtmečius V. Palčinskaitė parašė 
ir išleido per 30 knygų: poezijos, pjesių, 
pasakų vaikams. Jis parašė scenarijus 
keliems kino filmams, libretus muzikos 
kūriniams, iš anglų kalbos išvertė žymių 
autorių bei tautosakos kūrinių vaikams. 
Ji apdovanota Vytauto Didžiojo ordino 
Riterio kryžiumi (2004 m.)

Antanas ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS 
(1882-1957) – rašytojas prozininkas, 
užaugęs Anykščių krašte, paskui Rusi-
joje įgijęs vaistininko išsilavinimą ir 
didžiąją gyvenimo dalį dirbęs pagal pro-
fesiją, tik paskutiniuosius keliolika gyve-
nimo metų pašventęs vien kultūrinei 
veiklai ir muziejininkystei. Nuo 1907 
m. pasirinkęs Vienuolio slapyvardį, per 
penkis kūrybinės veiklos dešimtmečius 
jis parašė ir atskiromis knygomis išleido 
arti trisdešimties prozos kūrinių ar paties 
sudarytų rinkinių, vėliau jo kūryba buvo 
leidžiama pakartotiniais leidiniais, raštų 
rinkiniais, verčiama į kitas kalbas. Jis 
parašė ir draminių kūrinių scenai.

A. Vienuolis buvo apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi-
mino III laipsnio ordinu (1938 m.).
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Ona SEDELSKYTĖ

Pažvelk į Jį
Kai liūdesio valanda prislėgs tave –
Pažvelk į jį.
Jis suteiks tau naujų jėgų
Gyvenimo kely.

Tebūnie jame mūs gyvenimas
Ir viltis,
Tik su juo užtikrinta bus
Laiminga ateitis.

Į kryžių, brangioji, tu pakelki akis
Skausmo valandoj,
Ištvermės varge jis tau duos,
Gyvenimo kančioj.

         1943 m. balandžio 17 d.

Auskime dainų gijas
Dainuok tu dainą sutartinę,
Dainuok, padėsiu tau ir aš,
Apie meilę brangiai Tėvynei
Mes auskime dainų gijas.

Nuauskim ilgą gražią juostą
Iš dainos tonų skambančių,
Laisvės ilgesio šūkiais papuoštą
Svetur lietuvių ištremtų.

Išpuošiu ja Lietuvos žemę
Nuo pradžios amžių numylėtą,
Ir ją dengiąs dangus aptemęs
Prašvis lyg rytmetį saulėtą.

Dainuok tu dainą sutartinę,
Dainuok, padėsiu tau ir aš,
Tiktai apie meilę Tėvynei
Mes auskime dainų gijas.
  1943 m. liepos 21 d.

Iš pageltusių sąsiuvinių
Pažvelk nuo smūtkelio

Pažvelk, o Kristau, nuo smūtkelio
Į žmogų, šios žemės keleivį,
Palaiminki jo sunkią dalią,
Laimės rytojų siųsk praeiviui.

Pažvelk, o Kristau, nuo smūtkelio
Į gailią ašarą našlaičio,
Paguodą teiki jo širdelei,
Palengvink sunkų gyvenimą čia.

Pažvelk, o Kristau, nuo smūtkelio
Į mane, šios žemės klajūnę,
Palaimink gyvenimo kelią,
Kad netapčiau dukra palaidūne.

Pažvelk, o Kristau, nuo smūtkelio
Į Tau priklausančią mano sielą,
Aš nebijosiu sunkaus vargelio,
Tik būk su manim, o Kristau mielas.
  1943 m. liepos 5 d.

Širdie
Širdie, tu pasaką paseki
Man apie ilgesį dienų...
Svajonėm, džiugesiu tu plaki,
Sieloj sukurki man dainų.

Širdie, skausmus savy priglauski
Ir raudą užgniaužki sielos.
Nebūk liūdna ir džiaugsmą jauski –
Jauna esi, turi galios.

Širdie, žiūrėk, gamtužė kelias,
Jau skleidžias pumpurai maži.
Palik tu žemei skausmo kelią,
Pakilk su saule, juk gali.

Širdie, pavasario žieduose
Naujai gyventi tu atgimk,
Nors veidas dar skausmu šypsotūs,
Naujų žiedų vainiką pink.
 1946 m. balandžio 1 d.

Ona SEDELSKYTĖ (1923-1970) – 
kalbininkė, muziejininkė, literatė poetė. 
Kilusi iš Čekonių (Anykščių r.), 1947 m. 
baigė Anykščių gimnaziją, o 1952 m. 
Vilniaus universitete įgijo filologinį išsi-
lavinimą. Dirbo Vilniuje bibliotekose, 
Lietuvių kalbos ir literatūros institute, o 
po rašytojo A. Vienuolio mirties 1958-
1960 m. buvo pirmoji jo memorialinio 
muziejaus direktorė, parašė ir išleido 
novelių knygelę „Užuožerių Antaniu-
kas“ A. Vienuolio vaikystės tematika. 

O. Sedelskytės rankraščiai, taip pat 
ankstyvoji mokyklinė jos kūryba ir šie 
eilėraščiai, saugomi A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus fonduose.

Regina Sacevičiūtė-KARAZNEVI-
ČIENĖ (g. 1949 m.) – iš Kurklelių kaimo 
(Anykščių r.) kilusi, Skiemonių vidu-
rinę mokyklą baigusi bibliotekininkė, 
medikė ir literatė, Lietuvos kaimo rašy-
tojų sąjungos ir Anykščių literatų klubo 
„Marčiupys“ narė. Vaikystėje pradėjusi 
eiliuoti ir rašyti proza, tai tęsia iki šiol, 
jos kūryba pasižymi minorine nostal-
giška gaida. R. Karaznevičienė išleido 
du romanus ir prozos bei poezijos rin-
kinį, jos eilėraščiai nuolat publikuojami 
literatų kūrybos rinkiniuose.

Ankstyvieji mokykliniai jos kūriniai 
išliko Skiemonių mokyklos archyve ir 
publikacijose Anykščių rajono laikraš-
tyje „Kolektyvinis darbas“. 

O. Sedelskytė, 1943 m. spalio 6 d. Foto: 
VŽM.

Regina SACEVIČIŪTĖ

Klasėje
Klase, tu ne vien šaltinis triukšmo
Ir būrys išdykėlių linksmų –
Ateities kelialapis tu mūsų,
Pirmas bandymas charakterio, jėgų.

Tu ne vien svajonių sutartinė
Laikina, ribota, be tąsos,
O nauja viltis visų krūtinėj
Ir pradžia gyvenimo dainos.

Tu placdarmas ateičiai šturmuoti,
Polėkis į žygius ateities,
Kad nereiktų sename tūnoti,
O atrasti, kliūtis nugalėt.

Ir ne veltui mus kiekvieną rytą
Į suolus pakviečia varpeliu.
Mes dėkingi tiems, kuriems pražydo
Garbanos nuo rūpesčių šerkšnu.

Pirmas sniegas
Lapkritis. Vėl baltos dulkės
Pamažu takus nudažo.
Tai žiemos klajūnės dukros.
Ant blakstienų – žydras lašas.

Ašarom per skruostą rieda,
Prašo į svečius priimti...
Siūlo baltą, šiaurų žiedą,
Vėjo dainą, lauko rimtį...
                    1966 m.

***
Toks šviesiai mėlynas dangus,
Lyg ką tik nusiprausęs.
O juo, kaip ežeru ramiu,
Trys baltos gulbės plaukia.

Trys gulbės – debesys balti –
Pavasario žvalgyboj.
Tai saulės šypsena plati
Juos iš pietų atlydi.
              Apie 1967 m.
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Už bekraščių vandenyno tolių, tirps-
tančių rūko drėgmėj, žydėjo vyšnios. Ne 
paprastos, kuklios, apgraužtos vyšnelės, 
o minkštos pūkuotos žiedų kupetos, kve-
piančios kalnais ir maldomis... Sakuri... 
Aš nemačiau jų. Bet, nutirpus sniegui, aš 
pasiilgstu ir kartais vėl pajuntu tų vyšnių 
kvapą... Ima tyliai šnarėti žiedais apli-
pusios šakos tarsi Dievo žili plaukai... 
Žieduose aš tave sutikau. Ir pavadinau 
Sakuri – tu atsiliepei ir padavei man 
ranką... Maži putlūs piršteliai nedrąsiai 
įsikibo man į delną ir mes tylėdamos 
nubridome baltų žiedlapių jūra tolyn... 
Į mano pasaulį...

Sakuri... Jis, mano pasaulis, toks keis-
tas, toks chaotiškas. Aš nespėju šuoliuoti 
per šį grožį – žydinčias vyšnias. Aš noriu 
sustoti, kaip sustoja debesys nakty, kaip 
nutyla paukščiai nakty. Ir aš noriu sustoti 
nakty – surinkti mirgančias sidabro vyš-
nias iš dangaus sterblės. Padėk man, nes 
aš likau viena kelio pradžioj. Ar matai 
ten, prieky, susigrūdusius žmones?.. Jie 
skuba pirmyn. Bet kur? Jie pamiršta, kad 
Žemė apvali, kad jų sodas yra pradžia ir 
pabaiga...

Sakuri... Tavo pirštai tokie šalti ant 
mano karštos kaktos. Ar tu jauti, kaip 
alsuoja prieblanda virš mūsų? Ar matei 
kada mūsų saulėlydį, kai didžiulė rau-
dona saulė stabteli ant mano delno ir ty-
liai tyliai neria į virpantį, ošiantį vakarą, 
degantį sapnais ir svajonėm bėgančių 
žmonių?.. Aplink viskas išsilieja, apsitaš-
ko dangaus veidas, tarsi pražysta rožės, 
tulpės, alyvos. Pievos pakyla į dangų 
ir lėtai supasi ant debesų... Padėk man 
atsižiūrėti į šį stebuklą,nes ryt vakare 
pražys kitos spalvos rožės, kitos spalvos 
alyvos, kitokios bus pievos. Aš noriu 
prisiskinti žiedų ir nusipinti vainiką,kad, 
saulei nusileidus, nepasiklysčiau viena 
tarp šešėlių ir nakties juodumos...

***
Praskrenda paukščiai... Jei sugebi 

atlošti galvą ir akim sekti sparnų plaki-
mą ore, pažadinsi ir savo sieloj mažą 
paukštuką, kuris išskris kartu su jais. Ir 
liks mažytė tuštuma. Po to vėl praskris 
kiti paukščiai. Ir dar viena tuštuma... 
Dabar mano širdy daugybė akivarų, 
daugybė tuštumų. Gal kažkieno kito 
paukštukas atlėks pas mane ir sugrįžimo 
medum užteps jas... Dėl to verta stebėti 
paukščių skrydžius...

Keisti juodi siūleliai plaukioja mano 

Laiškai Sakuri
akių tinklainėje. Užsimerkti,reikia užsi-
merkti. Užsimerkiu. Viens du trys keturi 
penki šeši septyni aštuoni devyni de-
šimt. Atsimerkti. Atsimerkiu. Vėl tas pats 
pasaulis, suspaustas juodų rėmų. Gyve-
nu tarsi šiltnamy. Kartais nuvalau stiklus. 
Bet tik kartais. Laiko nėra. Šiaip pasaulis 
– tik apdulkėjęs atspindys stikluose.

Sakuri, kartais noriu išsiveržti už 
tos ribos. Ten kitoks pasaulis – be aštrių 
kampų, impresionistiškai išplaukusiom 
linijom – viskas minkšta, pūkuota...

...Ryški gogeniška moteris storom 
lūpom žiūri į mane. Nuoga krūtinė, 
juodi plaukai. Savotiškas grožis... Tam 
tam dam ta ta ram pam pam... Jai turbūt 
patiktų lietuviškas „bumčikas“. Bumbči-
kas. Bumbtčikas. Jis įvarytų ją į ekstazę 
– primintų gimtas Taičio trobeles, kaka-
du, salotinius lapus, smėlį... O ką man 
veikti? Aš ne iš tų salų, ne iš tamtamo 
garsų gimusi... Nusitaikau distanciniu 
į garsiakalbį ir... begarsis šūvis. Radijas 
netenka sąmonės...

O vakar buvo šokiai... Aplink – vien-
tisa masė, apsvaigusi, liulanti ir trūkčio-
janti, mirksinčių prožektorių suraižyta. 
Ūžia iš pasitenkinimo. Keistai jautiesi, 
jei patenki į tą košę. Kaip į aborigenų 
religines orgijas. Kažkas vienas –  
pranašas – daužo visos tos masės ausų 
būgnelius. Sakuri, net senasis Betho-
venas užsikimštų ausis... O būdavo 
damos, plazdančiais tualetais, sukasi 
kavalierių glėbiuose po veidrodines sa-
les griežiant simfoniniam orkestrui arba 
skambinant Šopenui... Sakuri, aš per 
greit pasenau...

O kažkada... Kažkada džiovindavau 
spalvotas gėles. Braidydavau po pievas 
ir skindavau žiedus. Violetinius, oranži-
nius, geltonus, rožinius, mėlynus, rudus, 
baltus, raudonus... Paslėpdavau juos 
tarp knygos puslapių. Šaltų, juodai bal-
tų. Ir beprasmiškai – tada – išmargintų. 
Kai visos pievos snausdavo po baltom 
cukrinėm pusnim, aš atsiversdavau sa-
vo storas knygas ir žiūrėdavau į sniegą, į 
baltą ir nusibodusį sniegą, pro raudonas 
išdžiūvusias tulpes, pro susiraukšlėju-
sias mėlynas rugiagėles, pro geltonus ir 
žalius vyšnių, galbūt tavo vyšnių, lapus. 
Vaikiški vitražai. Baltame sniego lape 
nupieštas mano pasaulis...

***
Carpe diem. Skink dieną.
Ar tu žinai, kodėl šiandien nieko 

nieko nebežinau? Šiandien ta diena, kai 
paskutinį kartą aš dar septyniolikos. Šian-
dien galiu dar pajusti savy vaikystės kva-
pą – jis sklinda iš mano išdykusių pirštų, 
nors ir nulakuotų alyvų spalvos laku. 

Agnė BILIŪNAITĖ (g. 1981 m.) – 
filologė, vertėja, kultūros organizatorė. 
2000 m. baigusi Anykščių Jono Biliūno 
gimnaziją, toliau studijavo kinų kalbą ir 
kultūrą, baigė kultūros vadybos studijas. 
Gyvena Vilniuje, dirba kultūros projektų 
vadybos srityje, bendradarbiauja litera-
tūros ir meno leidiniuose bei interneto 
portaluose, verčia iš kinų kalbos. 2008 
m. buvo išleista pirmoji jos poezijos 
knyga „Miegantys sufleriai“.

Ketvirtaklasės gimnazistės Agnės 
rašytas ir 2000 m. jaunųjų filologų kon-
kurso prozos sekcijai pateiktas noveles 
ir miniatiūras išsaugojo ją ruošusi 
mokytoja Dalia Andriuškevičienė.

O šį rudenį Agnė Biliūnaitė rašo: 
„Vis dar pamenu perspėjimą, kurį 
išgirdau studijų metais dalyvaudama 
„Poezijos pavasario“ festivalyje: „Jeigu 
gali nerašyti – nerašyk“. Šiais grafoma-
nijos, feisbuko, internetinių komentarų 
laikais toks perspėjimas tampa dar 
aktualesnis.

Tačiau turiu prisipažinti – nerašyti 
negaliu. Todėl baigusi vidurinę aktyviai 
įsitraukiau į poetų pasaulį, laimėjau 
Lietuvos rašytojų sąjungos organi-
zuotą „Pirmosios knygos“ konkursą 
ir išleidau poezijos knygą „Miegantys 
sufleriai“, drauge su bendraminčiais 
pradėjau „Sintezijos“ judėjimą ir ieško-
jau interaktyvesnių būdų, kad ta poe-
zija skaniau susivalgytų. Beveik dvejus 
metus kantriai iš kinų kalbos verčiau 
Nobelio premijos laureato Gao Xin-
gjian romaną „Dvasios kalnas“, kuris 
buvo išleistas 2011 m. O pastarąjį pus-
metį drauge su architektu broliu Kostu 
sėkmingai auginame kultūros blog‘ą 
www.kafehauzas.lt.

Nė kiek neabejoju, kad smalsumas 
rašyti tiesiogiai susijęs su smalsumu 
skaityti, noru pasinerti į kitas, teksto siū-
lomas realybes ir aistra žaisti žodžiais. 
Visa tai ėmiausi sėkmingai mėginti 
būtent mokykloje: skaitydama Oskarą 
Milašių prancūziškai mergaičių tua-
lete, bėgdama iš lotynų kalbos pamokų 
į apsnigtą miesto parką įkvėpimo, raši-
nėdama eilėraščius chemijos sąsiuvi-
nių paraštėse, karštai diskutuodama 
su klasiokais apie Antaną Škėmą ir vis 
nešdama auklėtojai Daliai Andriuške-
vičienei savo rašliavas, kad pasitikrin-
čiau, ar teisingu keliu einu. Ačiū Jai 
tūkstantį kartų už tai, kad mokėjo eiti 
kartu, ir už tai, ko man palinkėjo išbrėš-
kus Išleistuvių rytui“.

Ties XXI amžiaus slenksčiu
ATSIVĖRIMAI. MOKYKLINĖ KŪRYBA

Agnė BILIŪNAITĖ
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Sutapimas – mano vaikystės gėlės buvo 
alyvos; kiek penkiažiedžių aš suvalgiau? 
Gal todėl šiandien tokia laiminga, rodos, 
pagriebsiu saulę ir įstatysiu tarp šv. Mato 
bažnyčios bokštų, kad miestui būtų švie-
siau... Rodos, nuskinsiu visas pasaulio 
tulpes ir susmeigsiu į sniegą mamai. Už 
save. Už savo ryškiai žalias akis, už savo 
ranką, kuri tau, Sakuri, rašo... Šiandien 
galiu visus išbučiuoti, nes ir aš gimiau iš 
bučinio. Ir nesvarbu, kad aplink apsnigtas 
sodas, kad žmonės susiraukę pučia ran-
kas... Ar tu girdi mano širdį, ar girdi jos 
ritmą raidėse? Pačiupinėk jas... Paliesk ... 
mano širdį...

...Ar tu žinai, kodėl kartais prieš Kū-
čių naktį pasaulis tampa juodas – baltas? 
Leisk, aš tau padėsiu suprasti. Aš daug 
naktų praleidau ant šaltos palangės, 
pilnos paukščių raudonais pilvais. Ta 
raudona liepsna pleveno virš mano gal-
vos kaip aureolė karštos, nerimstančios 
sielos, kurią bandžiau slėpti po šaltu, 
aušinančiu visas karštliges sniegu. Jis 
tam ir skirtas – atšaldyti širdis... Tu turbūt 
niekada nematei, kaip baltas sniegas 
virsta juodu nakties oru... Paklausyk, aš 
girdžiu varpuose Kūčių nakties stebu-
klą... O tu?..

***
Į miestą atvažiavo cirkas. Tai nuos-

tabu, mano Sakuri. Klounai, žonglieriai, 
dresiruoti šuniukai, gimnastai, iliuzio-
nistai ir oro akrobatai... Taip, oro akro-
batai. Aš tikiu Misterio X mitu. Aš laukiu 
jo pasirodymų ant trapecijos. Trapecijos 
tarp žemės ir dangaus, jo ir manęs. Kas 
slepiasi po juoda kauke? Baimė? Skaus-
mas? Nuovargis? O gal... Nereikia, aš 
laukiu – Misterio X... Bet matau tave...

***
Carpe diem. Skink dieną.
Aš šiandien praplėšiau laiką ir galė-

jau penkiom valandom ilgiau klausytis 
Šopeno...

Na na nanana nam... Mano pirštai 
suaugo su klavišais – baltais bekraščiais 
tyrlaukiais, pilnais tylos poezijos. Tik su-
rink ją po garsą, po natą, sudėk į vieną 
melodiją, kuri leistų sustabdyti Žemės 
sukimąsi... O, Sakuri... Savo pirštais 
vejuosi saulę, jos žingsnių aidą baltais 
laiptais į dangų, baltais klavišais į širdį... 
O už lango lyja ir lyja, skęsta rudenio 
aukso grynuoliai, ir varnos išniekino 
praplikusį pilką dangų... Lyja ir lyja... 
Parkas tuščias, suolai šlapi. Visi iki vie-
no šlapi. Kažin, ant kurio tu šiandien 
sėdėjai? Saulė jo nedžiovino... Varnos 
išniekino dangų virš bažnyčios, virš ir 
po trikampe Dievo akim... Mes skęstam 
tvane šios dienos. O ryt skęsim rytojaus. 
Ir nebus saulės. Ir nebus melodijos, net 
atskirų natų. Bet juk melodija neskęsta 
–atmintis skęsta. Plikame pilkame dan-
guje skęsta žvaigždės. Saulė jau pasken-
do... Na na na... na nananananam... 

Sakuri, tolumoj Ž.E.M.Ė.
Pro pienišką drėgną dangų skverbiasi 

čiurlioniškų spindulių piramidės – laiptai 
Faraonui į Kosmosą. Man – pas tave.

Aš noriu jausti po kojom visą Žemės 
rutulį, aprėpti visumą. Noriu egzistuoti 
kaip Kosmoso dulkė, o ne kaip metro 
ir septyniasdešimt septynių centimetrų 
antra pagal ūgį klasėje. Kas esmė? Kaip 
aprėpti viską nuo pradžios iki galo? Kaip 
pajusti Kosmoso tvinksnius savo kraujy-
je?.. Ir išvis – būti ar nebūti?.. Gyventi... 
Kaip? Ką reiškia – gyventi? Nejaučiu, 
kad gyvenčiau: negaliu žiūrėti tiesiai į 
saulę, negaliu rašyti eilių, negaliu. Kar-
tais noriu stovėti prie molberto valandų 
valandas, kankintis, ieškoti ir nerasti. Bet 
ar tai tikra? Ir kada Tai tampa tikra? Kai 
gali žiūrėti į saulę?..

Eidama per tiltą visada sugaunu 
savyje mintį – kas už turėklų? Kaip Tai 
ateina? Ar Tada supranti, kas vyksta? Ar 
vien tik kritimas? Kiek jis trunka?.. Aš bi-
jau tiltų. Bijau neišlaikyti pusiausvyros. 
Bijau, kad apačioje bus labai kieta. O 
gal nieko nebus? Sakuri, šiek tiek labiau 
pasilenk... Tik toks atstumas iki...

***
Dvidešimt du eskizai. Mano pasidi-

džiavimas. Netoli iki Van Gogo tūkstan-
čio? Dabar suprantu, kodėl dailininkai 
basi, gurgiančiais pilvais titaniškai eida-
vo į Pietus... Aš mačiau saulėgrąžų lau-
kus, topolius, abrikosų giraites, slėnius 
ir padūmavusius neįspėjamų formų kal-
nus. Lygumų išdžiovintoms akims visa 
tai buvo nepaprastai gaivu. Noriu ta-
pyti. Būti dailininkė. Dailininkė. Tapyti. 
Dailę... Ir jūs dar drįstat sakyti, kad Van 
Gogas buvo pamišėlis. O aš sakau, kad 
pamišėlis buvo Niutonas. Kaip galima 
sveiku protu erdvėje įžiūrėti logaritmus 
ir išvestines?..

***
Prakūprina senutė – raganiška nu-

tįsusia nosimi, nukarusiom raukšlėm iš 
po senutėlės šventadienių skarelės... Jos 
mažas kūnas neritmingai klibikščiuo-
ja žvyrkeliu. Link nepamelžtos karvės 
pievoje. Gera senutė. Laiminga senutė, 
gerianti šviežią pieną. O senukas kitaip 
laimingas pėdina už jūrų marių centrine 
didmiesčio alėja ir, vaikiškai šypsoda-
mas, kyščioja liežuvį pro kelių dešim-
tmečių senumo protezus ir nuryja mažą 
gabalėlį ledų – vafliniame piltuvėlyje 
pūpsojo rudas ir rožinis ledų gniužulė-
lis. Jo vaikystės ledai – šokoladiniai ir 
avietiniai... Tokia pati bedantė burna, 
tokios pat patenkintos akys, tokia pat 
per didelė porcija... Norėčiau nupirkti 
visiems pasaulio senukams po porciją 
šokoladinių-avietinių ledų. Ir milijonai 
širdžių tirptų ir varvėtų žemyn...

***
Ką sako mano akys – tokios tikros, 

nedažytos, kas rytą ir kas vakarą kitos? 
Kas aš? Kas noriu būti? O jei noriu, tai 
gal ir esu?.. Kartais noriu būti Tolstojaus 
Nataša – grakščiai šiugždėti pokyliuose, 
vaikščioti savo nuosavais rožynais ir 
menėm. Būti dalim to apdulkėjusio ra-
maus nusaldinto grožio... Žirgai, mano 
svajonė – kvaila, banali, vaikiška – bet 
ką, Sakuri, padarysi. Svajoju sėdėti, ko-
jom jausdama jo virpančius raumenis ir 
skrieti necivilizuotais laukais, miškais... 
Kartais noriu gyventi trobelėje pajūry. 
Žvejo duktė. Visiškai viena – akis į akį su 
savim, su begaline jūra – begaline laisve 
ir nesutramdoma stichija. Kasryt nuoga 
maudytis šaltose stiklinėse bangose ir 
voliotis kopų smėly...

Kvaila romantikė. Niekam tokių šiais 
laikais nereikia. Mudvi tik abi ir teliku-
sios šioj žemėj.

Vienas žmogus pasakė neįsivaizduo-
jąs manęs girtos. Jis klysta. Aš kasdien 
girta. Girta nuo pilkų gatvių, nuo bana-
lių juokų... Girta nuo savęs. Padauginau 
gyvenimo filosofijos ir dabar viskas su-
kasi ratu. Karuselė... Gal kas žino, kur 
mano namai? Šiapus ar anapus?..

Šiandien sutikau keistą procesiją. Še-
ši aklieji, susikibę po du, lėtai slinko ga-
tve. Atrodė – jie kažką palaidojo ir grįžo 
šiaip taip toliau gyventi. Aš nesupratau 
– ką... Bet kai titano baltumo debesyse 
paskendo mano akys, aš supratau: jie 
palaidojo ultramarino jūrą ir cinoberio 
saulę. Ir grįžo gyventi į visišką naktį. 
Man baisu, Sakuri, duok savo ranką.

Aš baigiu paskęsti savo liūdesy. Liū-
desy dėl gyvenimo ir pasaulio netobulu-
mo. Rudeninė depresija... Svajonės kaip 
lapai išblyškę krinta ir tykšta ant grindi-
nio. Sunkūs Juodojo Žmogaus žingsniai 
skandina jų gležnus kūnus pažliugusioj 
žemėj. Svajonės ir lapai apsivelia pur-
vu. Jie užsimiršta. Jie miršta... Pavargę 
lietaus lašai ištirpdo pasaulį, ištirpdo 
mano akis. Kažkas negrįžtamai išeina. 
Aš negaliu sustabdyti...

Žvakės gęsta. Aš laidoju save liūde-
sio karste. Aš atsiduodu jo glamonėms... 
Gyvenime gyvenu numirusi. Jaučiuosi 
tuščia, tik balzamuota materija, klajo-
janti be vietos po lapais nusėtą grindi-
nį...

Sakuri... Aš sutrypiau ir užmiršau 
žydinčias vyšnias. Jos liko tau. Man – 
nieko. Aš save palaidosiu rudenio ka-
pinėse po lapais. Per žiemą miegosiu 
baltuose žieduose, baltuose snieguo-
se. Neviliok, Sakuri, vyšniomis. Jos iš 
ledo... Tik pažadink mane sprogstant 
titano baltumui...

***
Sakuri, užgeso paskutinė sidabrinio 

vyšnių žvaigždyno žvaigždė. Ne, ne-
išeik. Aš nenoriu likti viena svetimam 
asfaltuotam pasauly. Aš noriu žydinčių 
vyšnių jūros. Sakuri, pasiimk ir mane į 
Sodą. Sakuri...
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***
Tavo garbanos glostė pernoku-

sias vynuoges, apsivijusias balkono 
turėklus. Virš galvos, virš tavo svajonių 
tirpi baltos nesuteptos žvaigždės. Per-
matoma tamsa nusileido ant žemės ir 
sumišo su sodo obuolių kvapu. Juodi 
saulėlydžiai atsispindėjo tuščiame fon-
tane tarp užmirštų žuvų. Pilkas išstypęs 
katinas kniaukė serenadą tarp senų 
eglės spyglių, ir daugiau nieko. Nieko 
po vynuogėm, katino ūsais, begaliniu 
žvaigždynu, visiškai nieko...

***
Sapnavau tave, kurio niekada 

nemačiau ir niekada nematysiu. Tu lai-
kei apglėbęs mano liemenį, prispaudęs 
prie savo tvirto kūno.Mes bėgome ko-
ridoriumi. Ne, ne bėgome, o tiesiog 
skridome. Aš jaučiau, kaip viso pasau-
lio apdainuotas jausmas plūdo mano 
kraujagyslėmis, kaulais, oda, mintimis, 
žeme po mūsų kojom. Man užtenka to 
vieno apkabinimo – tokio jaudinančiai 
nekalto po mano visai neromantiška 
saule.

***
Aš noriu šiandien gulėti saulės del-

nuose – taip gera, taip tuščia ir ramu. 
Ir nieko man nereikia... Nebent lašelio 
meilės ant tavo blakstienų. Nesvarbu, 
kad lengvai nupučiamo, svarbu, kad tai 
būtų meilė tavo svajonių spalvos, tavo 
garbanų kvapo, tavo lūpų garso, tavo – 
man.

***
Aš noriu gerti iš tavo delnų, no-

riu mylėti saulę tavo akyse, rožės 
žiedlapius po tavo kojom, lietų virš 

Miniatiūros

tavo pečių. Aš noriu sapnuoti tavo 
nedainuotą serenadą, noriu glausti tavo 
nedovanotus linkėjimus, noriu cituoti 
tavo nerašytus laiškus. Aš noriu mokėti 
surasti Tave tavyje, kai savyje Savęs 
nerandu.

***
Kodėl, kai kojos smenga lapuose, 

tu neateini prie fontano. Virš bažnyčios 
bokštų blaškosi varnos, o aš blaškausi 
savo mintyse. Nežinau, kas Tu toks, 
nežinau, ar tu esi Tu, ar Tu esi tu... Bet 
aš tai noriu sužinoti. Prašau, ateik prie 
fontano rytoj...

***
Baikšti trapi tyla išslinko iš po 

medžių. Ir ėmė tyliai tyliai snyguriuoti. 
Joks kvapas, joks atodūsis nesutepė 
baltų apšerkšnijusių horizontų. Ir rodės, 
kad Tu ir Ten žiūrėdamas panorai viską 
apkloti balta cukrine antklode, kad 
nesušaltų Tavo skubantys žmogeliukai, 
apvarvėję bažnyčių varpai, sudriskę 
saulės voratinkliai...

***
Aš verksiu verksiu verksiu ant tavo 

akių nuotraukoje. Verksiu per naktį, kad 
sudygtų ir suželtų takai į tavo kiemą, 
pilną drėgnų alyvų trilapių. Verksiu, o 
iš ryto kelsiu ir eisiu eisiu eisiu... Į tavo 
kiemą rauti alyvų, sodinius purviną 
baltą narcizą. Vakare vėl verksiu 
verksiu, kad jis sužydėtų vienas, tarp 
įkaitusių sienų ir šaltų tavo skruostų. O 
iš ryto jau nebeverksiu, tik šypsosiuosi, 
ne tau – alyvom ir kažkada šiltiems tavo 
skruostams... Neverk! Aš išsiverkiau už 
mus abu...

*** 
Aš prisiliečiau prie kažko trapaus 

ir virpančio. Prie kažko, kas neturi for-
mos, kvapo, spalvos, atvaizdo. Ir vis 
tik yra kažkur čia pat, kažkur po pirštų 
galiukais, amžinai judančioj visatoj. 
Tas keistas daiktas, jausmas, sąvoka 
visą laiką juda. Kai jis priartėja, mano 
pasąmonės voratinkliai suvirpa, ir 
kažkas sukruta po širdimi. Aš stengiuosi 
Tai sugauti, bent perbraukti pirštu kaip 
šlapią smėlį. Tyliai prisėlinu ir čiumpu 
Jį saujomis. Akyse žybteli velniukai, ir 
aš pakeliu žole kvepiančias rankas prie 
veido. Atsargiai atgniaužiu vieną po kito 
visus dešimt pirštų ir pajuntu kutenantį 
vėjo dvelktelėjimą.

*** 
Čia, po mano langu, be ašarų 

verkia seni žibintai. Juodos varnos tarsi 
nesibaigiantys priekaištai nutūpusios 
žemę. Nyku po mano langu, nyku. 
Nebekvepia nušalusios rožės, spygliais 

apraizgiusios mano namo kojas. Pro 
medžių plyšius klaidžioja švieselės – 
seniai numirusių gyvųjų, tuščių mažų 
pasaulių žarijos. Primerkiu akis ir galiu 
matyti, gerti į save visas vaivorykštės 
spalvas. Bet kas iš tos vaivorykštės naktį, 
kai aplink nykiau nebūna...

*** 
Koks vakaras... Pilnas mažų 

amūriukų, tyliai sklandančių virš 
drėgnų plaukų ir vaikiškų lūpų, šiltas 
oras, prigludęs prie tavo nuogų pečių... 
Aplink taip jaukiai susėdusios ratu lin-
guoja žvaigždės ir lošia: kam šiąnakt, 
o kam niekada. Tavyje dauginasi ir 
auga mergaitiškai naivus tikėjimas, kad 
maža raudona pasidabruotais kraštais 
širdelė suvirpės nuo Jo žingsnių, keistų 
nevyriškų pirštų ir rudų kaštoninių 
strazdanų nuo pernykštės saulės... 
Šiąnakt... Arba niekada...

*** 
Myli... Nemyli... Myli... Tarp 

suplyšusių ramunės žiedlapių... My-
li... Nemyli... Myli... Ant saulės lūpų 
nubučiuotų gėlėtų pievų... Myli... Ne-
myli... Myli... Jo dideliam delne... My-
li... Nemyli... Myli... Jo akių vyzdžiai... 
Myli... Nemyli... Myli... Jis...

***
Kalnais suvirtę debesys tirpo nuo 

nematomos, dar neišbrėškusios saulės, 
kai ant siūbuojančio „beždžionių“ tilto 
pirmą kartą pamatei jonvabalį ant Jo 
delno. Jo delną po jonvabalio sparnais. 
Aplink nedegė laužai ir miegojo sek-
lumoje žuvys. Tik daugybė jonvabalių 
spirgėjo ant smilgų, kelmų, takelių ir 
medžių viršūnių. Jie buvo niekieno. Tik 
šis vienintelis jonvabalis buvo tavo, nes 
ant „beždžionių“ tilto, tavo, nes ant Jo 
delno...

***
Kam aš siųsčiau savo ašarotas sva-

jones baltų balandžių sparnais?.. Tu ap-
gaubi mane saldžios palaimos skraiste, 
ir mano akys prasigiedrija. Aš kiekvieną 
žingsnį žengiu, stengdamasi pataikyti į 
Tavo viską talpinančias pėdas – pilnas 
saulės, žemės, žmonių, paukščių, muz-
ikos... Aš keliu rankas virš galvos, Tau 
ant delnų, ir jaučiu Tave, tyliai tyliai 
sruvenantį per mano suskilusias lūpas, 
užmerktas akis, apkurtusias ausis. Aš 
noriu čia, virš Tavo pėdų, pilnų gyvybės 
ir mirties, ant kalnų viršūnės, Tau ant 
delno, sėdėti kaip kūdikis – švelniom 
garbanom, nekaltom mintim. O naktį 
nusileisčiau mėnulio laiptais į žemę ir 
išbučiuočiau visus vaikus, kad jų veidu-
ose ilsėtųsi šypsena...
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Dalius DULEVIČIUS (g. 1983 m.) – 
informologas, vadybininkas. Anykštėnų 
Dulevičių giminės atstovas – žinomo 
mokytojo ir imtynių trenerio Vaclovo 
Dulevičiaus anūkas, imtynių trenerio Eli-
gijaus Dulevičiaus ir anglų kalbos moky-
tojos metodininkės Vidos Dulevičienės 
sūnus, 2002 m. baigęs Anykščių Jono 
Biliūno gimnaziją, paskui Vilniaus uni-
versitete įgijo komunikacijos paslaugų 
bakalauro ir verslo vadybos magistro 
išsilavinimą. Dar studijų metais pradėjęs 
dirbti reklamos srityje, iki šiol jis yra rin-
kodaros kompanijos darbuotojas. 

„Su šia kryptimi ir toliau sieju sa -

vo profesinę karjerą, gyvenimu esu 
patenkintas, emigruoti nesiruošiu. 
Kadangi dabar nebereikia skaityti viso-
kių idiotiškų mokyklos programos knygų 
– skaitau daugiau, požiūrį į gyvenimą vis 
dar išreiškiu tekstais. Nelabai kuo ir pasi-
keičiau, tik sparčiai žilstu,“ – taip save 
dabar pristato Dalius.

J. Biliūno gimnazijos aštuntokas 
Dalius, augęs su dviem seserimis, šį 
rašinį savo dar negimusiam sūnėnui 
parašė 1998 m. vasario 2 d., jį išsau-
gojo mokytoja Dalia Andriuškevičienė. 
Jį išsaugojęs ir pats Dalius įteikė savo 
sūnėnui 2010 metais.

Dalius DULEVIČIUS

Mielasis!
Labas. Norėčiau tau papasakoti apie 

kai kurias žmogaus teises, su kuriomis 
susidursi ateityje. Rašyti, tikriausiai, rei-
kėtų pradėti nuo keisto žodžio – teisė.

Kas tai yra? Tai toks dalykas, kuriuo 
motyvuodamas gali kam nors trukdyti, 
niekam netrukdyti ar drausti kitam žmo-
gui daryti tai, kas jam patinka. Žodžiu – 
teisė yra gana paini sąvoka. Viena iš ke-
blesnių teisių, su kuria esu susidūręs ne 
tik aš, bet ir daugelis, sako: kiekvienas 
žmogus, be abejo, turi teisę gimti ir gim-
dymo palatoje žiūrėti į lubas,kuriomis 
bėgioja tarakonai. Tarakonams toks 
naujagimio elgesys gali būti visai nepri-
imtinas ir jie turi teisę pradėti šokinėti 
nuo lubų ant žmogaus, kuris ką tik gi-
mė ir spokso į juos. Taigi nuo pat pirmų 
dienų susiduriame su teise daryti tai, kas 
kam nors gali visai nepatikti...

Šiek tiek po gimimo, kai vaikelis 
pasidaro „pagyvenęs“ naujagimis, 
atsiranda dar dvi, bet labai malonios 
teisės, nors, tiesą sakant, malonios tik 
pačiam „pagyvenusiam“ naujagimiui. 
Tai va, kiekvienas naujagimis turi teisę 
rėkti: kad gražus oras, kad nori valgyti 
ar kad nenori miegoti – žodžiu, gali 
rėkti dėl ko tik nori. Dėl to kūdikis daž-
niausiai lieka suaugusiųjų nesuprastas 
ir gali atsitikti taip, kad ne tik „pagyve-
nęs“ naujagimis rėkia, bet jam antrinti 
ima ir dideli žmonės. Bet kūdikis rėkia 
tik dėl to, kad jam patinka, jis galbūt 
nori pareikšti savo nuomonę, o didieji 
rėkia dažniausiai vienas ant kito dėl 
to, kad nori kaip nors užčiaupti kūdi-
kį. Aš tikiuosi, kad tau taip neatsitiks, 
bet, jei taip bus, tai pasistenk užjausti 
juos. Taigi, kūdikiai nuo pat pirmų 
savo gyvenimo mėnesių susiduria su 
jų nuomonės nepaisymu. Šiek tiek 
vėliau, kai vaikas jau būna gerokai pa-
augęs, jo neturėtų kaltinti, kad jis irgi 

Noriu tau papasakoti apie žmogaus teises
neklauso kitų nuomonės: juk vaikai 
pavyzdį ima iš tėvų.

Kai naujagimiui prasikala pirmi dan-
tys, jis pasijaučia labai „kietas“ ir tada 
atsiranda dar viena labai maloni teisė: 
kiekvienas „pagyvenęs“ naujagimis turi 
teisę valgyti ar nevalgyti, nors, žinoma, 
jeigu vaikas pasirenka antrą variantą, t. 
y., nevalgyti, tai jis gali likti nesuprastas 
mamos, kuri visaip bando jam į burną 
įkišti šaukštą su kažkokia koše, kurią pa-
prastai valgo asmenys, neturintys dantų. 
O juk kūdikiui jau išdygo dantys ir jis gal 
norėtų kitokio maisto!

Tarp dalykų, kurie turėtų būti ma-
lonūs, yra miegojimas. Juk kiekvienas 
vaikas turi teisę ilgai ir ramiai miegoti, 
nors virš jo gyvenantis kaimynas to gal 
ir nenori... Toks bjaurus kaimynas gali 
trankyti grindis ar daužyti radiatorių. 
Tada iš malonaus miego lieka tik ilgas 
ir nuobodus, gal šiek tiek ir panašus į 
miegojimą mirksėjimas. Tokiu atveju 
„miegantysis“ gali imtis priemonių nu-
raminti kaimyną. Pavyzdžiui, jeigu jis 
miega prie radiatoriaus, tai gali atsakyti 
tuo pačiu, t. y., pačiupęs kokią kaladę, 
daužyti radiatorių... Bet tokia „raminan-
ti“ priemonė šiaip jau gali ir nepadėti, 
nes ne tik bandytum atsikirsti kaimynui, 
bet ir išvarytum iš proto visus laiptinės 
gyventojus. Jie gali ne tik trankyti radi-
atorius, bet ir iškviesti kokį tramdomąjį 
būrį („mentus“)... Taigi, kaimynui tuo 
pačiu atsakyti lyg ir nelabai gerai, bet tai 
dar ne pasaulio pabaiga... Tu tam bjau-
rybei kaimynui galėsi atsilyginti vėliau, 
kai tave tėvai vieną išleis į kiemą ir tu jau 
būsi pakankamai didelis, stiprus ir galė-
si, pavyzdžiui, nemėgstamo kaimyno 
langus išdaužyti, pakeisti laiškų dėžutės 
spyną ar kojoms valytis kilimėlį įmesti į 
balkoną... Tai va, galima priminti gerą 
seną patarlę: nėra to blogo, kas neišeitų 
į gera...

Augant atsiranda daugiau teisių. 
Dažnai atsitinka taip, kad vaikas daro, 

ko jis neturėtų daryti. Prieš tokį chuli-
ganą tėvai kartais imasi „raminančių“ 
priemonių, t. y., vieną iš keturių kampų 
arba...

Kaip matai, teisių bus tikrai daug tol, 
kol pradėsi normaliai kalbėti, o tada jau 
visai... Tu (pvz.) turėsi teisę visų visko 
klausinėti, reikšti savo nuomonę jau ne-
be rėkimu, o gražiais (arba ne) žodžiais... 
Galėsi bandyti net keiktis (to aš tau tikrai 
nepatariu)... Žodžiu, dėl šitos teisės tau 
nemalonumų kilti neturėtų, jeigu nesi-
keiksi kaip visi vaikai, lankantys darželį. 
O! Vos neužmiršau tau parašyti apie 
darželį... Taigi tavo tėvai gali būti labai 
užsiėmę ir tokiu atveju tu įgysi dar vieną 
teisę, t. y., eiti į darželį. Darželis šiaip jau 
yra visai neblogas dalykas, nepaisant to, 
kad reikia miegoti po pietų... Ten tu, 
kaip ir visi vaikai, išmoksi pirmų keiks-
mažodžių. Aišku, grįžęs galėsi pasigirti, 
ką išmokai, bet aš tau ta teise patariu 
nesinaudoti... 

Vietoj teisės eiti į darželį tau gali 
būti suteikta kita: tėvai gali pasamdyti 
auklę...

Kai tau sueis septyneri, pasibaigs 
„katino dienos“... Tu įgysi (vos ne prie-
varta) teisę eiti į mokyklą. Jei bandysi 
nesimokyti, tai gali prarasti teisę mokytis 
toliau ir įgysi teisę mokytis toje pačioje 
klasėje „n“ kartų.

Tai va, mokslas yra beveik toks pat 
painus dalykas, kaip ir teisė... Aš neno-
riu tavęs atgrasinti nuo mokslo, bet ži-
nok, kad per daug mokytis nesveika...

Mielas sūnėne, aš tave ne tik supa-
žindinau su žmogaus teisėmis, bet ir 
patariau, kaip jomis galėsi naudotis... 
Tikiuosi, kad supranti, kas tavęs laukia, 
ir, perskaitęs mano laišką, galėsi į jas 
pažvelgti „kietai“ – ko dauguma nesu-
geba.

Iki pasimatymo!
Būsimasis dėdė Dalius

P.S. Rašyta mano dar negimusiam 
sūnėnui.

Ties XXI amžiaus slenksčiu
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Akrostichai

Justina ALSYTĖ

Jei gera darysi, žmogau,
Už tai niekas nedėkos tau...
Su visais būk malonus –
Tau visi nugaras atsuks...
Ir gyvenki laimingas,
Nors širdy tau ir sninga...
Atrodys, nieko nestinga,
Atrodys taip tik kitiems,
Laime švytėsi gal net saviems...
Svetimi, savi – nieks nepastebės...
Yla maiše vien sau lindės,
Tačiau ji durs tau,
Ės iš vidaus tave, žmogau...
Aš pasakyti tegaliu,
Eini jei tu šituo keliu,
Sutiksi grįžtantį save,
Už posūkio, štai ten.

Uždraustas vaisius
Justina ŠIRVINSKAITĖ

Jei buvai kada sapne,
Už jo regėjai save –
Save ryt, gal poryt,
Tik nereikia sakyt:
Iš tikro negalėjau matyt.
Netikėdamas pamatysi,
Antai ryt tai išvysi,
Ar sapno savojo dalį,
Laimingą svajonių šalį,
Saulėtą šviesią dieną,
Ypatingai gerą naujieną, –
Tegu ir tamsų pasaulį,
Ėdantį, smaugiantį tave smauglį.
Tai buvo sapnas!
Atsirado jis čia,
Ir tikrai, pamačius jį,
Aš krūpteliu nejučia.

Justina Alsytė-GOGELIENĖ (g. 
1984 m.), 2003 m. baigusi Anykščių 
Jono Biliūno gimnaziją, studijavo 
Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institute 
bei Vilniaus universiteto Teisės fakul-
teto magistrantūroje. Šiuo metu ji 
dirba Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijoje.

Baigiant Jono Biliūno gimnaziją, 
apie 2002 m. Justinos rašytus akros-
tichus, kuriuose ji paslėpė savo vardą 
ir pavardę, išsaugojo mokytoja Dalia 
Andriuškevičienė.

„Nors tiesioginio santykio su lite-
ratūra po mokyklos ir nebuvo, tačiau 
kūrybiškumas man labai padėjo poli-
tikos mokslų studijose!..“ – pripažino 
Justina.

Justina Širvinskaitė-SMERTJEVĖ 
(g. 1983 m.) – reklamos dizainerė. 
Baigusi grafinio dizaino studijas Vil-
niuje, liko gyventi sostinėje, dirba 
laisvai samdoma reklamos dizainere. 
Dažnai grįžta į gimtinę, turiu daugybę 
kraštiečių draugų, ištekėjo taip pat už 
anykštėno Genadijaus Smertjevo, 
kuris 10 metų mokėsi Vokietijoje ir 
grįžo į Lietuvą.

Novelė „Uždraustas vaisius“ 
Justinos parašyta 2001 metais filo-
loginių darbų konkursui, kuriam ją, 
Jono Biliūno gimnazijos ketvirtaklasę 
gimnazistę, tuomet ruošė ir kūrinį 
išsaugojo mokytoja Virginija Žalatko-
vienė.

 „Su literatūra mane dabar sieja tik 
skaitymas, tačiau literatūros pamokas 
ir mokytoją V. Žalatkovienę atsimenu 
su didžiausia nostalgija. Nors už 
turinį gaudavau geriausius pažymius, 
mokytoja nenuolaidžiaudavo ir už 
gramatiką rašydavo pačius mažiau-
sius balus. Tačiau ši mokytoja mane 
visada skatindavo ir įkvėpdavo, todėl 
buvo ir liko mylimiausia“, – pasakojo 
J. Smertjevė. 

Jai taip patiko tas jaunuolis didelė-
mis akimis. Jis grodavo prie fontano, o 
akys – dvi didelės ledinės akys – ją visa-
da atvesdavo ten. Žmonės ėjo ir ėjo pro 
šalį, vieni sustodavo, kiti pritūpdavo 
prie nedrąsios dėžutės ir įmesdavo išdi-

dų pinigą. Tik ji nematė žmonių – matė 
tik akis. Dieve, kokios liūdnos, vienišos 
akys. Romeo, mano Romeo, pakilk nuo 
pilko cemento, aš sušildysiu tavo ledi-
nes akis. Aš paliesiu jas lūpomis, tegu 
akys pražys melsvais ir baltais žiedais. 
Pakilk, paimk mane už rankų ir pajusk, 
kaip sugrįžtanti šviesa ištirpdo ledą. Ne-
bijok... paimk, paimk mano rankas... 
norėjo ištarti, bet... bijojo stingdančio 
ledinių akių žvilgsnio. Ji neįdėdavo 
pinigų į dėžutę: norėjo duoti daugiau, 
daug daug kartų daugiau...

Jis girdėjo jos batelių kaukšėjimą, 
tankų kvėpavimą, jautė plaukų kvapą. 
Jis suprato, kad yra dar vienos akys, yra 
daugybė žvilgsnių, bet tik vienos akys 
– gyvos. Jis niekada nesugaudavo degi-
nančio jų žvilgsnio – jis bijojo ištirpti. 
O Džiuljeta, atplėšk mane nuo plikos 
žemės ir sušildyk ugnies lūpomis, aš 
apglėbsiu tavo liaunus pečius, o tu bu-
čiuosi mano akis, taip ištroškusias tavo 
akių. Uždraustas vaisiau, panaikink 
prakeiksmą!

Banaliai lijo. Ir tąkart ji ėjo prie fon-
tano, ėjo pažvelgti į ledines akis. Ledi-
nės akys laukė. Jos bateliai lėtai artėjo, 
o ledinių akių žvilgsnis pamažu kilo 
nuo jos kojų link... akių. Du žvilgsniai 
virto vienu, keturios akys – dviem, dvi 
širdys – viena. Ji nuskendo lediniame 
gylyje. Jis ištirpo liepsnose. Prakeiksmas 
išnyko!

Tarp lietaus lašų nuriedėjo prakąstas 
vaisius.
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Gediminas KUKTA

Serpantinai
Ant mano kelių – tavo nuotraukos,
O serpantinais kylame ir kylame,
Ir išsigandęs vaikas kimba į sėdynę.
Už lango rausvos uolos
Vilioja į tamsias bedugnes,
Ir saulė už akacijų
Vėl žeria savo ugnį.

O serpantinais kylame, vis kylame,
Ir pamirštu aš vakarus vaiskius,
Kai balto sodo apsupty
Į vieną krepšį rinkome vaisius,
Ir meilę manėme palikti paslapty.

O čia telikę tik rausvi gaisai,
Tik tykios svetimos viršūnės,
Ir posūkiuos iš mano sielos
Krinta praeities garsai,
Kai serpantinais kylame ir kylame,
Ir išsigandęs vaikas kimba į sėdynę.

Žalvarinės rupūžės
Bočiai,
rupūžių garbintojai,
pieno putose
merkiate skalbinius,
upėms nusinešant
šviesų rytojų,
kryžium paženklinti
bijot Perkūno.
* * *
sese, o sese,
plaukus supinki
ir basom pėdom
pamaitink mūsų žemę,
prie Dauguvos žiočių
smilgų priskinki
ir aukurą-kapą
jomis apkaišyki.
* * *
kovosim - - -
laužai uždegti,
ir žirgas nerimsta pily,
barboros, jadvygos ir onos
maitina vaikus kunigaikščius
ir žalvariu puošia karius - - -
kovosim - - -
nerimsta širdis.
* * *
kai žuvo karys,
patekėjo Aušrinė - - -
smilgos šiureno vėjy - - -
Perkūnui pražilo barzda,
ir verkė Žemėpačio žmonos - - -
* * *
bočiai - - -
ugnis užgeso,
liepoje – Laimos ašaros - - -
ir pilies link
atjoja senas Dievas,
iškėlęs kardą, žibantį krauju

Aviliai
Eisiu miegoti
saldaus miego - - -
avilin
bičių koriuose
per dienų dienas - - -
čiūčia čiūčia
meškinų baidyklėm
bičių pienui
sapnams mėnulio branduoly - - -
* * *
jau skleidžiasi
mimoza –
bananiniuos sapnuos
iškėlę galvas beduinai - - -
oazių kerpėtuos šuliniuos –
užnuodytas vanduo
jau skleidžiasi
mimoza - - - 
o avily saldu - - -
* * *
mėnulio branduoly –
paslėptas skaičius - - -
kiekvieno sapno šifras
į kitokią erdvę - - -
ir meškinų baidyklės
prieš saldžiausią miegą
ištuština statinę bičių pieno - - -
* * *
eisiu sapnuoti - - -
į kerpėtus šulinius
savo gyvenimo sapno - - -

Šviesos
Virš miesto, kur žegnojasi angelas
išskėtęs baltus delnus šviesai 
ir į dangų
kylantiems besieliams kūnams,
šiandien sudegė saulė, ir ištirpo
ką tik pražydę irisai, 
mano jaunystės
begėdžiai liudininkai.

traukiasi debesys 
į karštą, pulsuojantį
rutulį, kuris kažkada taps žmonijos
žūties pranašu ir klajos erdvėje,
kur prinokę šermukšniai 
lauks dieviškos rankos,
ir tai nebus žmogus, 
nes žmogus pardavė
savo prigimtį, 
už tai nieko negaudamas...

šiandien mėnuo 
mes paskutinį žvilgsnį
į mūsų miestą, ir kalbės maldas,
mantras, ir giedos giesmes 
ir psalmes
nykstantis sodas, 
ties tvora mirs jazminai –
banalokai ir liūdnai 
atsisakydami žiedų –

Ties XXI amžiaus slenksčiu

Gediminas KUKTA (g. 1986 m.) 
– kultūros apžvalgininkas, publicistas. 
Mokydamasis Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijoje, tapo Respublikinių jau-
nųjų filologų konkursų laureatu: 2004 
m. – 3-oji vieta prozos sekcijoje, 2005 
m. – 1-oji vieta prozos sekcijoje. 2005 
m. baigęs gimnaziją, toliau studijavo 
Vilniaus universitete lietuvių filologiją, 
šiuo metu tame pačiame universitete 
baigia intermedialiųjų literatūros stu-
dijų magistrantūrą.

Literatūros ir kultūros periodikoje 
nuolat publikuojama jo poezija ir 
proza, straipsniai kino, literatūros ir 
teatro tematika. Bendradarbiauja su 
kultūriniais leidiniais: „Kinas“, „Litera-
tūra ir menas“, „7 meno dienos“, „IQ 
Economist“ ir kitais bei įvairiais kino 
festivaliais.   

Čia publikuojamus eilėraščius 
Jono Biliūno gimnazijos abiturientas 
Gediminas rašė 2004-2005 m., juos 
išsaugojo jo lietuvių kalbos mokytoja 
Virginija Žalatkovienė.

muziejuose baugiai 
švysčios šviesos,
lyg kažkas žaistų 
su pavargusiomis žaltvykslėmis,
damos, ponai portretuose, 
statulos nuskilusiom nosim
lauks naujų menininkų rankų, 
ir ant jų nusės dulkės,
mirs Rembrantas ir da Vinčis, 
savo drobėse liedamas
ašaras, papartis nulenks šakas, ir
mes nulenksime galvas,

prieš pranykstant topazų švytėjime,
erdvėje ir laike pasiklydus,
prieš nusilenkiant 
grakščiu reveransu,
traukiniams apgautiems garvežių
nuvažiuojant į amžiną tylą,
ir už širmos pas miegantį Dievą
pasislėpus išgąsdintai dienai.
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Toma RAZMISLAVIČIŪTĖ

MEILE,
Aš nekenčiu Tavęs. Labai. Tu taip 

skaudini. Tu – apgavikė, negailestinga 
klastūnė, įvilioji į savo pinkles, žavėda-
ma gražiais žodžiais, kažkuo ypatingu, 
o paskui kankini, įsikabinusi aštriais 
nagais į protą, širdį, sielą... Tu – be-
gėdė. Verti kvailai elgtis, daug aukotis 
ir dažniausiai viskas perniek. Verkiu, 
prašau Tavęs pasigailėti, tačiau tu kur-
čia skausmui... ir bjauri – net naktimis 
leidi nemiegoti, o ryte atsikėlus nesu-
gebėti blaiviai mąstyti. Tu neteisinga. 
Verti mane pasijusti beverte, menka, 
atstumiančia. Pagaliau dabar, po ilgų 
kančių kelių, Tu mane paleidi... Kryž-
kelėje... Nežinančią, ar laukt kažko, ar 
eit kažkur. O jeigu eit, tai kur, kuriuo 
keliu? Nesvarbu, kad tik kuo toliau. 
Nors žinau, kad esu ilgaamžė Tavo ver-
gė... Tu tokia negailestinga...

Amžinai Tavo...
TOMKA

1998-02-10

NE PRO 
ROŽINIUS AKINIUS...
Aš – dulkė. Ant stalo – dulkės, ant 

palangės – dulkės, ant paveikslo – dul-
kės. Ant manęs nėra dulkių, nes aš pati 
dulkė. Juk tik silpnam vėjui papūtus 
lekiu tolyn... Kaip dulkė... Galiu nusi-
praust – nesijausiu apdulkėjusi, bet aš 
vis tiek dulkė... Prisiglaudžiu kažkur, 
tačiau, kaip visada, delnu mane kažkas 
nubraukia...

Vis dar ta pati...
TOMKA

1998-11-06

MIRTINGAJAM...
Aš nepykstu ant Tavęs. O ir negalė-

čiau, juk Tu tik žmogus... Aš pykstu ant 
savęs: ant savo širdies, kuri aklai patikė-
jo; ant minčių, kurių nesuvaldžiau; ant 
akių, kurios matė tik tai, ką norėjo; ant 
ausų, kurios girdėjo tik švelnią muziką; 
ant proto, kuris pasidavė... Kalčiausios 
akys – kodėl neužsimerkiau. Išdavikės 
ausys – kodėl jų neužsikimšau... Ne-
norėjau. Negalėjau. Neapsimokėjo. 
Aš buvau akla tamsai, aš buvau kurčia 
melui... Dabar pykstu ant savęs, nors 
taip pat esu tik žmogus.

O Tu ir toliau meluok. Prašau, nieka-
da nesakyk man tiesos. Meluok, kad sau-
lė šviečia amžinai, kad į jausmus niekada 
neateis žiema... Ir tikėk, jog aš tikiu...

Po teisybei...
TOMKA

1999-04-01

Neišsiųsti laiškai
MANĘS 
NESUPRANTANTIEMS...
(jų vis daugėja)
Aš viena. Visai viena, bet ne vie-

niša, nes turiu pavasarį. Jo nematau, 
bet jaučiu. Jaučiu arimą, pievą, net-
gi medžių spalvą. Kaip gražu! Kaip, 
netikite? Juk aš verkiu iš džiaugsmo! 
Nematote? Nors žiūrite į mano drė-
gnas akis... aš tai jaučiu...

Ak, kaip gražiai čiulba paukščiai! 
Neklausau, bet girdžiu vyturio gies-
mę. Kaip, vėl netikite? Juk aš dainuo-
ju iš džiaugsmo! Negirdite? Nors Jūs 
visai šalia... aš tai jaučiu...

Jūs žiūrite, bet nematote. Klauso-
te, bet negirdite. Dėl to negalite tikėti 
savo ausimis ir akimis...

O aš nemoku... Nemoku nei žiū-
rėti, nei klausyti... tačiau moku jaus-
ti... Ir jaučiu...

Amžinai su jumis...
TOMKA

1999-04-08

IŠEINANTIEMS...
Neee!.. Ačiū Dievui, tai tik blogas 

sapnas. Labai blogas. Net man pačiai 
bloga. Gana. Užtenka nakties – noriu 
pailsėt. Atsibodo tamsa – ji vargi-
na akis. Mane erzina tyla – nuo jos 
svaigsta galva. Kodėl niekas nekalba? 
Neturit ką pasakyt? Na, tada, papras-
čiausiai, surikit. Užkimot? Tai suplas-
nokit rankom, ir švelnus oro banga-
vimas atgaivins mane... Negalit, nes 
jūsų čia nėra.

Tyliai iškvepiu ir kurčiomis blaks-
tienomis pajuntu savo alsavimą...

Labanakt.
TOMKA

1999-04-22

TIK ŠIAIP...
Svetima motinai, tėvui...
Svetima broliui ir seseriai...
Svetima langui ir sienai...
Svetima rytui ir vakarui...
Svetima saulei ir žolei...
Svetima šalčiui ir šilumai...
Svetima purvui ir moliui...
Svetima triukšmui ir tylumai...
Svetima rimčiai ir šventėms...
Svetima šypsniui ir pykčiui...
Svetima vakar ir šiandien...
Svetima tyčia – netyčia...
Svetima maldai ir žodžiui...
Svetima – bėgi ar stovi...
Svetima menui ir grožiui...
Svetima nori – nenori...
Svetima minčiai ir pasakai...
Svetima skausmui ir ašarai...
Svetima viskam ir niekam...

Toma RAZMISLAVIČIŪTĖ-
JUODĖ (g. 1985 m.), 2003 m. 
baigusi Anykščių Jono Biliūno gim-
naziją, ryžtingai pasuko į aktorystę 
ir 2003-2007 m. Klaipėdos univer-
siteto Menų fakultete baigė vaidy-
bos studijų programą, įgijo aktorės 
išsilavinimą. Nuo 2007 m. iki šiol 
ji dirba Panevėžio Juozo Miltinio 
dramos teatre aktore, sukūrė arti 20 
vaidmenų šio teatro spektakliuose, 
vaidina televizijoje ir kine, yra pro-
fesionali skaitovė. Šiemet per Jonines 
sukūrė šeimą.

Penkiolikmetės Tomos laiškus 
bene 2000 m. jaunųjų filologų kon-
kurso prozos sekcijai ruošė mokytoja 
Marija Šalakienė, juos išsaugojo 
mokytoja Dalia Andriuškevičienė.

O dabar Toma rašo: „Neįsivaiz-
duoju geresnio laisvalaikio nei su 
knyga. Gal todėl, kad to laisvo laiko 
aš turiu apgailėtinai mažai, tačiau 
skaitymo, lėkdama per darbus, pasi-
ilgstu labiausiai. 

Mano pačios kūryba po mokyklos 
klostosi ir toliau. „Kolekcionuoju“ 
savo mintis ir atradimus į rinkinį, 
kurį pavadinau paprastai – „Beveik 
iš dienoraščio“. „Neišsiųsti laiškai“ 
jame kažkada buvo patys pirmieji...  
Nesižvalgau atgal ir nemėgstu brai-
dyti prisiminimuose, tačiau kažkada 
peržvelgusi palyginimui savo dabar-
tinę ir ankstyvąją kūrybą, šiandien 
manau, kad „Neišsiųsti laiškai“ yra 
liūdni. Labai liūdni – ir nežinau, 
kodėl. Dabar mano mintys švieses-
nės. Gerokai. Gal todėl, kad gyve-
nimas leido iš tiesų patirti, apie ką 
tuomet tik rašiau. Man norisi gaivių 
gurkšnių. Jų aš ir ieškau. Gyvenime, 
todėl ir kūryboje :)“
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Kas tu?
Basa pėda ant kruvino sniego...
Tokia...

TOMKA
1999-11-17

PAREIGŪNAMS...
Jei turėčiau šautuvą, sušaudyčiau 

vieną žmogų... Pastatyčiau prie tvo-
ros ir sušaudyčiau... Bet taip sušaudy-
čiau, kad viso pasaulio pleistro neuž-
tektų žaizdoms užklijuoti. Močiutė, 
ko gero, imtų klausinėti, iš kur toks 
gražus kiauraraščio kostiumėlis...

Po savaitės – vėl sušaudyčiau. Ta-
da į kiekvieną skylę įdėčiau po gėlę. 
Menininkai stebėtųsi kompozicijos 
originalumu...

Po savaitės – vėl sušaudyčiau. Ta-
da ištisas septynias dienas kartočiau, 
jog dabar kiaurai jį permatau. Kol vėl 
sušaudyčiau...

Deja, durų rankena net gaiduko 
neturi...

Su pagarba...
TOMKA

1999-12-02

GYVENIME...
Vakaras. Einu namo. Danguje jau 

šviečia mėnulis ir tūkstančiai žvaigž-
džių. Tačiau jie danguje, o aš čia, kur 
kelią rodo gatvės žibintai.

Dusliai dunksi šaligatvis po mano 
kojomis... Pro šalį prakaukši čaižus 
kulniukų duetas.

Švelniai ošia medžiai... Juos nu-
stelbia mašinų ūžimas.

Visi garsai tarsi susilieja ir vėl atsi-
skiria. Negirdžiu tik vieno – tylos...

Pareinu namo. Tyliai įslenku į bal-
koną. Dabar žvaigždės žiūri į mane. 
Lėtai tiksi mintys. Bandau jas išgirs-
ti... Neįmanoma: virš manęs, šalia ir 
po manimi alsuoji Tu.

Tavo...
TOMKA

1999-04-28

IR VĖL AŠ...
(atleisk, kad trukdau tokį vėlyvą 

metą...)
Už lango naktis... Niekas nejuda, 

tik aklas mėnulis verkia be ašarų. 
Man reikia jo. Jo veidas šaltas. Ap-
kabinsiu, prisiglausiu... Gal atvėsins 
mano mintis, kurios netrukus sulieps-
nos. Negaliu to leisti – jų liepsnose 
žūtų jau ir taip kurį laiką paralyžiuo-
tas mano protas.

Nepasiekiu dangaus. Neturiu ran-
kų. Nes aš paveikslas... Rėmuose... 
Kruvinos ašaros rieda drobiniu pavir-
šiumi. Jos kitokios kaip iki šiol – jos 
saldžios.

Ši naktis kvepia krauju...

Ties XXI amžiaus slenksčiu

Saldžių sapnų...
TOMKA

1999-04-28

VISIEMS IR SAU...
(išpažintis)
Aš nieko nemyliu... Nenoriu my-

lėt. Neturiu ką... Gal vėją, kuris glosto 
mano plaukus, o nuskriejęs tolyn bu-
čiuoja gėles? Juk jis neištikimas... Gal-
būt lietų, kuris atgaivina, tačiau lyja 
tik tam, kad susilietų su jūra? Juk jis 
garbėtroška... O gal saulę, kuri šviečia 
ne tik man ir šildo ne tik mane? Juk ji 
naivi...

Suprantu: aš myliu save – pati sau 
priklausau. Aš ne gėlė, ne smėlis... 
Tai kas aš? Niekas. Kaip visada. Tik 
anksčiau buvau niekas apie viską gal-
vojantis, o dabar esu niekas nieko ne-
galvojantis. Ir nemylintis... Net savęs... 
Ypač savęs...

Amen...
TOMKA 

1999-05-16

JAM...
Tikėsiu, kad šią naktį 
žvaigždės pasaką paseks.
O pilnatis, tikėsiu, 
paniūniuos lopšinę.
Mintyse tyliai maldą 
vis kartosiu aš.
Apglėbs mane ranka 
sutinusia ramybė.

Raiša viltis ateis, apsidairys;
Aklas tikėjimas atseks iš paskos;
Zys ausyse paklydusi daina;
Mažais lašeliais kris ant stalo vaškas.
Ir žvakė degs, tikėsiu, degs ilgai,
Skambės šešėlis jos ant sienos;
Laikysiu pirštais drebančiais lapus,
Akim vedžiosiu sakinį kiekvieną.
Visi tie žodžiai 

atsisveikinimu dvelks...
Ir kas, kad šimtą kartų 
juos skaitysiu;
Čia, ten tavęs vis dar 
gedės ir verks – 
Ieškodama aklai, 
suvokt to negalėsiu.
Ūš, spengs skaudi tiesa: „Išėjo“ –
Tik aš suvokt gal nenorėsiu... 
Kaip galėjo
Ėjimas tavo kruvinas 
mirties pėdas palikt...

Amžiams palikta...
TOMKA

P.S. Kada pagaliau tai liausis?..
2000-01-07

PRAŠAU...
Nors kartais prisimink, kad pamir-

šai...
Aplinkui viską skauda. Tyliai tyliai 

pro akis į pasaulį išeina neviltis. Nu-
čiuožusi drėgnu skruostu, nusileidžia 
ant popieriaus. Raidės išsiliejo... Jos 
atspindi mano mintis...

Nors kartais prisimink, kad...
Širdis džiūsta balkone ant virvės. 

Kada gi išmoksiu netaškyti jos pur-
vais?

Nors kartais prisimink...
Lauke šlykščiai lyja. Atsitrenkę į 

stiklą, lašai dūžta į šipulius. Kodėl?! 
Girdžiu, kažkas verkia... Išslydo laimė 
iš rankų. Sudužo į šipulius. Kodėl?! 
Girdžiu, kažkas nustojo verkęs...

Šiandien šlykščiai lijo...
Nors kartais...
Priverk man akis... Priplak širdį... 

Primelsk lūpas...
Nors...
Tiek to...
Kartais Tavo...

TOMKA
2000-05-02


