
PA G U O D O S  AT V I R L A I Š K I A I  S A U

Čia rašau sau. Ir ne apie kokio Sokrato, Laozi ar  
kasdienių laikraščių, netgi ne apie mielų bičiulių,  
savo motinos ar tėvo mintis. Čia rašau, kaip jos  
palietė mano širdį. Tai visiškai skirtingos istorijos!

                                 Iš vėjais paleistų menamų užrašų

Menkas būželi, tu nieko nežinai, nes nieko ir negali 
žinoti vien todėl, kad viską žinai.

                                    Iš vėjo atneštų menamų užrašų
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I

Žmogui iš tiesų kartais reikia sukrėtimo, bet ne tokio, 
kuris išmuštų pagrindą iš po kojų, o tokio, kuris išmuštų 
mąstymo klišes.
F. Nietzsche: „Kas iš genijaus, jeigu stebėtojui ir gerbėjui 
jis nesuteikia tokios laisvės, o jausmui – tiek polėkio, kad 
genijus pasidarytų nebereikalingas! Tapti nereikalingu – 
štai kas yra visų didžiųjų šlovė.“
Gerbiu Nietzsche‘ę – gal net iki tokio laipsnio, kad jis 
man jau nebereikalingas.
Regis, jis to nusipelnė.

I I

Vieni poetai sugeba taip viską suvelti, kad perskaitęs 
jų knygas lieki it musę kandęs, ničnieko nesupranti; 
trukteli pečiais arba nusispjauni ir grūdi jų rinkinius kuo 
toliau nuo akių.
Kiti poetai taip gražiai viską užlenkia, kad kartais irgi 
neką tesupranti, bet čia jau kitaip – tartum balansuotum 
ant proto / mąstymo galimybių ribos, negali atsistebėti, 
žavėte žaviesi tuo nekaltai pasiūlytu kone nežemišku 
nesuvokiamumu.
Ir pasidedi jų rinkinius pagarbiausioje vietoje – per 
ištiestą ranką nuo lovos.
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I I I

Klausaisi per radiją kokio neva orientalisto, neva  
medituotojo, neva ilgamečio keliautojo po Rytų šalis –  
maja, satori, mokša, nirvana, šunjata...
Brrr...
Ne šunjata visa tai, ne budistinės tuštumos fenomenas.
Paprasčiausia tuštybė.
Lietaus migla LUkoile.

IV

5 – 7 – 5

Labas! – hai! – o hai!
hai-hai!!! – aha, tobulas
haihaiku, šekit
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V

Voriukas ant skalbinių virvės.
Tik pūstelk – ir gūžiasi kitoje jos pusėje.
Taip buvo ryte.
Dabar, vakarėjant, to voriuko nebėr.
Nuėjo savo keliais, kurie man, kaip ir Dievo, nežinomi.

VI

Afganistano gyventoja apie kiaulę, gyvenančią Kabulo 
zoologijos sode:
– Šiaip jau įdomus gyvūnas, tik niekam nenaudingas.
Tada ir dingtelėjo: ar tik nebus taip, kad vienas iš nedauge-
lio išmintingų, arba tiek išmintingų, kiek išmintinga gali būti 
pati kalba, Absoliuto teigimų yra šis: VISKAS SANTYKINA.
Tai reiškia, kad santykinis yra ir pats santykinumas.
Atsargiai prisiliečiama prie To, kuris tiesiog budi savo  
nenuspėjamame būvyje, neminint Jo vardo be reikalo.  
Arba dar šitaip:

Man tai nesvarbu.
Kas man nesvarbu? Nežinau, man tai nesvarbu*.

* Fernando Pessoa.
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VI I

Sapnavau, kad kažkur yra žmogutis, išsiugdęs savybę 
pažinti kitus iš žvilgsnio. Jeigu į jį kas pažvelgdavo,  
nors ir slapčia, nors kartą, nors iš tolo, iš už kampo, jis  
žvelgusįjį pažindavo sutikęs bet kur ir bet kada.
Prieš nubundant išgirdau jo balsą:
– Pažinau ir tave...
Nors aš jo niekados nebuvau matęs, dievaži, net akies 
krašteliu!
Būna ir tokia nuoskaudos rūšis.

V I I I

Pasakyti teisybę – niekai. Tai namų šeimininkių, pareigin-
gų klerkų, alaus gėrėjų etc. urvelis.
Pasakyti teisybę įtaigiai – jau šis tas. Tai talentingų moks-
lininkų, menininkų, iškilių oratorių, dvasios keliauninkų, 
charizmatiškų juokdarių sritis.
Sugebėti teisybe apgauti visą pasaulį – štai maksimumas!
Bijau, ne žmogaus nosiai šitai.
Nebent voriuko, anąryt regėto ant skalbinių virvės.
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IX

Stoviu balkone, staiga sąmonėje suverpetuoja žodis  
„Lemora“. Ryškiai ryškiai. Netgi su didžiąja L. Niekaip nesu-
gebu suvokti, iš kur jis ten įšoko. Variantas: galbūt gatve ką 
tik pravažiavo troleibusas, ant kurio šono buvo reklamuoja-
ma taip pavadinta firma? Bet neatsimenu jokio troleibuso.
Sunkiai perprantamas tasai žmogaus sąmonės mechaniz-
mas. Būna valandėlių, kai jis primena peilį, besistengiantį 
persmeigti save savo paties ašmenimis, o kartais, anot 
poeto, galvą, bandančią pramušti sieną galvoje.

X

Pasaulis, žmogaus gyvenimas yra totalus tekstas – maždaug 
tokią mintį yra užrašęs Alfonsas Andriuškevičius.
Ir iš tiesų daugelis gyvenimo situacijų, jei į praėjusį laiką 
žiūrėtume kaip į kažkieno parašytą romaną, atrodytų ne 
tragiškos, o smagios ar net komiškos. Šypsokis, o būna –  
dargi visa gerkle kvatokis iš to, kas kadaise atrodė kone 
pasaulio pabaiga.
Bet iš to, kas ir kaip atrodo šią valandėlę, kažkodėl juokas 
retai suima.
Vis dėlto vilties nepraraskim.
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XI

Taip jau yra – mes nuolat gyvename ateityje, ateitimi,  
mintame miražų prieskoniais pagardintomis jos vizijomis.
Ar ne todėl niekaip nesugebame pasivyti to, ką gražiausio-
mis sielos akimirkomis vadiname dabar ir čia?
O vytis vis tiek teks.
Kad ir trumpais sapnų perbėgimais.
Kaip gaudant lapę.

XI I

Pustuštė vyninė. Šaunus „Kauno rabinų“ (pavardės žinomos) 
trio.
– Baik tuos davatkų plepalus! – dudena bosu Pirmasis. –  
Ne Dievas sukūrė žmogų, bet žmogus Dievą!
– Gryna teisybė, – entuziastingai pritaria Antrasis. – O 
paskui už bausmę dar ir išgujo iš Žemės! Tada Dievas puolė 
padebesiuose statyti žmogui šventyklas ir karštai melstis, 
kad būtų grąžintas atgal, tik žmogus nekvailas, ė, ne, sako, 
gerbiamasai, dar pasikankink rojuje, atpirk savo šventumą! 
Aukso žodžiai – žmogus sukūrė Dievą, ir dar taip tiksliai 
pagal savo paveikslą, nors nusišauk!
Trečiasis tuo tarpu atkragina galvą ir užtraukia belkanto:

Argi gali būt gražiau –
Traukdamas į vyninę
Moterį tėvyninę
Pamačiau!


