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DAINIUS
Neįmanoma,jog
nors Įeitų Į
stipruolio namus ir užimtų juos
smurtu, pirmiau nesuriSęs jam ran
kų. Tik tuomet jis nusiaubs namus.”
Evangelija pagal Tomą

, D
iavuli, egi Razanskas! Ar jau
nepažįsti Matai, rankos virve suriš
tos.../.../ buvo Antakalny Vilniuje to
vardo statula.”
Paulius Galaunė. Lietuvių liau
dies menas.
Nelaisvo žmogaus mintys - para
doksas! - nejučia tampa stulbinančiai
laisvos ir nebesuvaldomos. Jos ne
varžomos skrieja paskui kiekvieną
vilties šmėstelėjimą, paskui kiekvieną
paviliojusį jvaizdj, malonią prielaidą
jos nusisvajoja į kairę ir dešinę be
pradžios ir galo, nė nebesirūpindamos jokiu ryšiu su gyvenimu. Ir kam?
Juk nelaisvas žmogus iš anksto žino
bet kokių savo minčių bergždumą,
tad jam vis nė motais koks nors „nai
vus” mėginimas susikabinti su tikro
ve. Tikrovė gyvuoja sau, paklusdama
saviems dėsniams, valdoma „iš lau
ko”, „iš viršaus”, tikrovėje žmo
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gus-daiktas, priemonė, ideologijos,
politikos bei papročių auka ar atpirki
mo ožys, tad visa, ko jame būta „nuo
žmogaus”, apsigręžia vidun ir pa
skęsta svajų miglose. Tai klaiki, neiš
brendama dvasinė masturbacija, vi
suomenė - moteris - senka ir geibsta
be vaisinančių ją galių, o asmeny
bė - vyras - iššvaisto tas galias tuš
tiems sapnams. Čia ir alkoho
lis - kažkas žmogaus prigimtyje prie
šinasi tokiam melui, reikalauja vieno
vės, tada, jo neapsvaiginus, neapsa
koma kančia ima draskyti ir draikyti
kad ir saldžiausius sapnus. Čia ir
narkotikai. Čia ir draugijos, manifes
tai, karštligiška veikla... Suvirš - čia ir
didelė dalis literatūros, meno, filosofi
jos, visokiausių postringavimų apie
dvasingumą gėrį ir blogį, „kultūros
formas” ir „elitarinį profesionalizmą”,
čia ir mylavimosi, sekso mitas-įk ū 
nyta masturbacija (nelaisvėje lieka tik
veisimasis, kūnų dauginimasis - ne
meilė), kad tik neatsigręžus į žmogų,
neapčiuopiamą neįvardijamą nesu
turimą ir nepažabojamą nepavergia
mą žmogų, gyvą-bent kitadoskiekviename žmoguje. Kad tik užsigožus ir prisidengus nuo negailestin
gos, visiškos laisvės akistatos, kai K
žaibo persmeigta paskutinį sieros
kvapą išdvesia rauplėtoji Parei
ga - susimetusių kaimenėn verglių
(kanukų) mėginimas pavergti nepa
vergiamąjį - ir jos vietoje stoja balta ir
skaisti, niekaip neįpareigojama ir nesusaistoma Nuostaba, ir puola glėbin
pas ją išvadavusį Būties Džiaugsmą
Nelaisvas žmogus gyvena išsyk
dviejuose pasauliuose: vienas yra jo
minčių, kitas - veiksmų pasaulis.Jo
mintys atitrūksta nuo veiksmų, nusi
nešdamos su savimi didesnę dalį
energijos, kurios nebelieka veiks
mams. Veiksmai gi, netekę energi
jos, bepasiekia vis prastesnių padari
nių, tad visuotinis gerbūvis beviltiškai
nusenka. Tą visi matėme ir matome.
Ir svajos nuplevena sau į neregėtus

tolius, pasiglemždamos gyvastį, dar
bai nebesidirba, šitas įtrūkis tik ple
čias ir gilėja, ir, regis, vien kraštuti
nės negandos, vien visiškos žūties
grėsmė beprižadins...
Betgi šit žmogus tapo laisvas.
Mašina-Motina, mechanizmas, daręs
jį daiktu, kastravęs, tačiau sykiu ir už
tikrinęs jam saugumą (!) - išaugtą
suklastotą šiltai papuvusią vaikys
tę - suiro. Minčių pasaulis neteko
saugaus užnugario, jaukios nevilties,
ramybę laidavusio neišsipildymo. At
ėjo triuškinantis susijungimas: veiks
mų išbandymas mintimis, minčių iš
bandymas veiksmais. O siaube,staiga atitoko žmogus, - aš nebega
liu galvoti, kas papuola, ką tinkamas!
Nebegaliu prisidengti nusivylimu, iro
nija, cinizmu, - viskas tučtuojau atsi
muša ir sugrįžta atgal man pačiam!
Už mane niekas kitas nebegyvena!
Ir staiga nepaprastai svarbios pa
sidaro mintys, nes jos, tik jos ir nie
kas kitas, jos vienintelės nuo šiol
yra - mano, mūsų - būsimieji veiks
mai. Niekas manimi už mane nieko
nebeatlieka, niekas nebetąso už vir
velių, vadinas, visi mano poelgiai, vi
sas gyvenimas - mano poelgių pa
darinys - nuo šiol yra ne kas kita, tik
maniškių minčių įsikūnijimas. Viešų
ar slaptų, neprisipažįstamu, gerų ar
blogų, teisingų ar klaidingų. O siau
be!
Kaip dabar atskirsiu teisingas nuo
klaidingų, geras nuo blogų, išganin
gas nuo pragaištingų? į ką kreip
siuos, kieno pasiklausiu, ko klausy
siu?
Kiekvienas iš mūsų, šitiek kartų
suvedžiotas, apsuktas, iščiulptas
svetimos tuštybės ir pamestas tuš
čias pats, ir juolab pažinęs šitą tušty
bę iš vidaus, savąją tuštybę, pasida
rėme budrūs kaip lūšys. Mes regime
tamsoje kaip apuokai. Uodžiame iš
kvapo lyg šunes. Gyvašeriais juntam.
Mes neskubam džiaugtis vienas kitu
ir neskubame kits kito džiugint, sveti
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mo nepasitikėjimo skrūpaudami ne
mažiau už nuosavą lengvatikybę.
Mes neišsiduodam be reikalo ir tau
pom kiekvieną patekusią į rankas tik
ro žinojimo kruopelytę, nes žūtbūtinai
svarbu yra čia vienąsyk iš tikrųjų su
sigaudyti, o ne vėl ir vėl tik užsižaisti
ir išsivadėti...
Laisvam žmogui nėra nieko svar
biau negu susigaudyti savo mintyse.
Ir tik patyrę, jog pavieniui, vienas be
kito stumiamės neleistinai lėtai, mėginsim išvalyti, nuskaistinti sau bend
ravimo erdvę, kurioje tarsi veidrodyje
atpažintume tikruosius save, imsim
ieškoti bendražygių, pogrindžio vi
suomenės, visuomenės atstumtųjų ir
atsistūmusių, atsiskyrėlių ir atskirtų,
tylenių, sukąstalūpių, visuomenės ne
atsainiems paistalams, staipymuisi ar
lėbavimui, bet brolijos, kariaunos, mi
rusiųjų raitijos, mirusių visiems „insti
tutams”, viešai išsiromijusiems, jeib
įsiteiktų išlepusių englių miniai. Nes
visuomenė apskritai verta pagarbos
tiek, kiek ji bendražygių visuome
nė-Nuotaka, Šventykla, Romuvabendražygių viename didžiuliame, vi
suotiniame, nepaliaujamame jneilės
pažinimo ir pažinimo meilės Žygyje,
o kultūra savo ruožtu verta tiek, kiek
ji yra aukščiausios tiesos santalka,
slapčiausioji, skaisčiausioji šventovė,
Žalioji Giraitė, alkas, mūsų dvasinės
jsčios, iš kurių antrąsyk gimstame
pažindami, kurias vaisiname pažinę.
(Ir jeigu širdžiai vis dėlto nereikia tei
sintis prieš pilvą, tai ir Kultūrai nerei
kia teisintis prieš ekonomiką.)
Nes laisvam žmogui nėra nieko
svarbiau, negu susivokti savose min
tyse, kurios yra būsimieji jo darbai,
nulemiantys vienintelj, neįkainojamą
jo gyvenimą. Kur, į kokj biznį naudin
giausia investuoti šitą savo kapitalą
šitą turtą aukso kapšelį - vienintelę
tikrai privačią kiekvieno iŠ mūsų nuo
savybę-savo metus, sudarytus iš
mėnesių, dienų, valandų ir akimirkų?
Vienon pusėn riedantis traukinys da
bar neatsidurs kitoje paskui, vadi
nas, ne svajonės lemia mano vienin
telę ateitį, bet tai, ką darau dabar. Ir
jeigu aš nedarau nieko, kad įgyven
dinčiau savo Svajonę, dabar, šian
dien, šią valandą ir akimirką tai kaip
ji apskritai gali būti įgyvendinta? Jei
gu aš nesirūpinu tuo, ką iš tikrųjų
darau, apie ką iš tikrųjų galvoju, ko
siekiu pats, tai kas kitas už mane pa
sirūpins?
Ak, laisvė baisi ir negailestinga,
nuo jos nebeišsisuksiu nebeprisi
dengsi, nebepaspruksi. Laisvė-ta i
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našta Dvasios nėštumas. Lais
vė - tai atsakomybė; ne ta, kurią va
lia prisiimt arba nusimest, pasiklau
sius pamokslų, bet tą nuo kurios nė
ra kur dėtis. Kartą patyręs ją net ne
laisvėje nebebus nelaisvas, nes jokia
nelaisvė nebeišgelbės nuo žiaurios
akistatos: kad ir kaip, kad ir kiek be
gyvenčiau - mirsiu, kad ir koks būtų
mano gyvenimas - kitokio nebus, ir
nėra kam pasiteisinti, ko apkaltinti,
kam pasiguosti.
Todėl laisvam žmogui žūtbūtinai
svarbu pažint nuosavas mintis: atskir
ti tikruosius savo norus nuo prasima
nytų ar aplinkos įpirštų, tikrąsias
grėsmes ir pavojus nuo šmėklų, tikrą
meilę nuo saldaus, lipnaus snaudu
lio, vis delsiant nubust ir keltis. Man
būtina suprast savo mintis, nes ir iš
orinį pasaulį pažįstu tik jų dėka. Kas
tad dedas mano galvoje? Iš kur ran
das mano ketinimai, geismai, bai
mės? Kas valdo mano minčių ir poel
gių kryptį, svorį, ūpą - mano gyvybės
čiurkšlę?
Vienas dalykas iškart krenta į
akis: savo mintyse aš niekuomet ne
su vienas, o nuolat su kažkuo kal
buos. Mano galvoje vyksta nepaliau
jamas pokalbis, ginčas, barnis arba
meilinga saldžialiežuvybė. Aš nuolat
tarsi skilęs perpus, ir viena dalis be
atvangos kažką aiškina kitai, kažką
su kita aiškinasi. Kas yra tas kitas, su
kuriuo aš šitaip neišvengiamai susi
rėmus? Koks jis? Kas daro jį vienokį
ar kitokį, man palikdamas antrąją at
svaros pusę? Kas kaitalioja jo išraiš
kas, laikysenas, mūsų pašnekesio
pobūdį, kurį vadinu savo nuotaika?
Suvirš: kuris iš tikrųjų esu aš, o ku
ris - jis?
Kuo man jį įtikinti, ką jam įrodyti,
kaip įsiteikti ar prigrasinti, kad mano
mintys ir darbai, mano akimirkos, va
landos ir metai prisirptų gyvo būties
džiaugsmo, betarpiškos pilnatvės,
užuot kankinančiai vaikiusis savo bū
simus nusivylimus? Kaip man jį pava
dinti, kaip kreiptis į jį, kuo laikyti?
Ak, mano mielieji, jis yra jūs. Su
jumis aš nepaliaudamas aiškinuosi,
su jumis visais, kokius tik gyvenime
buvau sutikęs, įsispaudusiais mano
atminty vienas ant kito, vienas stip
riau, kitas silpniau, sulipusiais į vieną
nenupiešiamą veidą kurio išraiško
mis tapo aprengti pagrindiniai mūsų
bendravimo ruožtai. Jis yra jūsų visų
kartu nuotrauka ant savitos kokybės
fotopopieriaus, kuris yra mano pri
gimtis. Visuomenės portretas mano
sąmonės fotoaparate.

Ar tat su ja aš šitaip įnirtingai, be
viltiškai, nepaliaudamas deruos? Dėl
ko? Kaip ji įsibrovė, įsismelkė čia,
mano sielos slėptuvėn, šventovėn,
šita ilgapirštė ragana?
Ak, iš pat pirmų gyvenimo akimir
kų, iš mamos ir tėvo, iš pirmųjų susi
dūrimų su galima-negalima, su aplin
kos - kurią vienas kitam atstovaujam - požiūriu į save, iš darželio auk
lėtojų, kiemo vaikėzų, iš mokytojų,
mokinusių mane pasiduoti, ir vyres
niųjų klasių padaužų , atiminėjusių
kapeikas ir išvietėj spardžiusių į nu
garą iš dėstytojų ir rusų karininkų, iš
restoranų durininkų ir taksistų, iš vir
šininkų, pardavėjų ir padavėjų, re
daktorių ir milicininkų, tampiusių už
plaukų, iš kiekvieno atsitiktinai sutik
to - mes žinom, kokie mokam būti
vienas kitam - aš skolinaus po
bruožą ir lipdžiau iš jų savo Pašne
kovą ėmiau po įspūdį ir spaudžiau jį į
tą molinę galvą kurią nuolat nejučia
regiu priešais, kurios nairas ir vyps
n is nenorom pamatau kiekvienoje
mane supančio, supančiojusio pa
saulio išraiškoje. Palengva molis
stingo, nauji įspūdžiai vis sunkiau bepakeisdavo šitą Veidą mano neva
lingą skulptūrą ir šit galiausiai išvy
dau, kas išėjo...
Ryte vos nubudęs aš dar šyp
saus, vieną stebuklingą akimirką nu
džiungu pažadinusiu mane saulės
spinduliu, kol neiškyla prieš akis ši
tas... nenusikratomas... O, šitas vei
das yra nepaprastai akylas, įžvalgus,
jo žvilgsnis stačiai gelte gelia, nuo jo
neįmanoma pasislėpt... Matyt, iš „lai
mingos vaikystės” paveldėjau įsitiki
nimą kad jis nuolat mane mato ir
seka. Jis visuomet žino, ko aš priva
lau nedaryti, ir žino tai tarsi kažkokią
man nesuprantamą paslaptį: kiekvie
name mano poelgy, judesy, mano
juoke ir šypsenoje, pačiame mano
alsavime ir širdies plakime jis įžiūri
kažką tokio, ko man nedera daryti.
Jis primygtinai sakosi mylįs mane, rū
pinąsis mano gerove, trokštąs man
tik gero. O man suabejojus, surakina
klaikiu nedėkingumo, sugedimo, ne
išdildomos kaltės priekaištu. Jis yra
pašaipus ir nepraleidžia progos ap
nuoginti mane, atskleisti man, koks
aš nevykęs, netikęs, negabus ir be
jėgis. Koks nevertas dainuoti, šokti,
šūkauti, apskritai prabilti ar klausti,
koks nevertas išvis būti savimi.
Kiekvieną duoklę iš manęs atima
kaip kažkokią gilią niekad galutinai
neišmokamą mano jam skolą. Ak,
jam niekad nerūpėjo, ką aš

Dainius. „Mušis už žalią giraitę'
galvoju, jaučiu, kaip gyvenu, tačiau jis
be paliovos kvotė mane ir kamanti
nėjo, kaskart pabrėždamas, koks
paikas, nedoras ir nepatikimas aš
esu. Manimi negalima pasikliaut, o
visos nuolat man pavedamos užduo
tys tėra būdas tik dar kartą tuo įsiti
kinti. Aš silpnas, kvailas, blogas,
bjaurus, lengvabūdis, nedoras ir nie
kingas. Jis-visad stipresnis, protin
gesnis, geresnis, gražesnis, rimtes
nis, teisingesnis ir nepalyginamai
reikšmingesnis už mane. Ak, vienin
telis dalykas, kas man teliko šalia jo,
tai beviltiškai teisintis.
O siaube! - visos mintys, visi
troškimai, sumanymai, užmojai, visi
išprotavimai, įmantriausi įrodymai,
nepriekaištingos pasaulėžiūros, vis
kas, viskas, kas tik vyksta mano gal
voje, tėra karštligiška pastanga išsi
teisinti! Aš pasiryžęs bet ką pamėg
džioti, apsimesti, kuo tik reikia, atitik
ti, ką atitikti privalu, kad tik įsiteikus
jam, atsiteisus, išsisukus nuo jo pri
smeigiančio, sukaustančio žvilgsnio!
Bet jis užbėga man už akių, pasi
glemžia visas mano mintis, žino
anksčiau už mane kiekvieną mano
sumanymą ir pašiepia jį dar nė ne
pradėtą įgyvendinti.
Šitą lengvai įsikūnijantį veidą aš
atpažindavau savo artimiausiuose
žmonėse, jis sušmėžuodavo mano
draugų susižvalgymuose, merginų
šypsenose, praeivių budriam įtaru
me... Aš stengiaus įtaikyti, neišsiduo
ti, prisidengti, rengiaus pagal skonį
tų, kurių nuomonės labiausiai bijojau,
treniravau savo elgesį, laikysenas,
išraiškas pagal vienokį ar kitokį su
pratimą, gyvenimo būdą terpiau sa
ve į vienokį ar kitokį „teisingumą”,
kurių tuntai užgulę laikė mane aspsupty... Kai galiausiai pajusdavau,
jog reikia neprisitaikyti, prie tokio
reikalavimo prisitaikydavau maiš
taudamas. Ak, aš skaičiau knygas,
kurias skaitė „protingesnieji” , išsi
gandęs savo kvailumo jų akyse, pul
davau į glėbį pirmai šyptelėjusiai mo
teriai, iš paskutiniųjų stengdamasis
įrodyti... Buvau pasiryžęs per galvą
verstis, per bambą peršokt, kad tik įti
kus jam jumyse, kad tik išsisukus
nuo jo priekaištų ir patyčių. Visose
knygose, paveiksluose, koncertuose,
kiekviename išgirstame žody, toptelėjusioj mintyje, jausme, ketini
me - aiman, šimtmečiai... - visame
kame ūmai išvydau šitą bandymą
nuo jo išsipirkti. Visa mūsų kultūra
staiga pasirodė atmiešta, užteršta ši
tuo beviltišku, besirangančių apie ko
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jas, gleivėtu Išsiteisinimu, Atsiteisimu,
Išsigynimu...
Staiga pasijutau įvarytas į kampą.
Kraujas smogė galvon, ir netikėtai
supratau: su juo nevalia derėtis - jį
reikia užmušt. Supratau, jog derėji
masis-ta i jo juodi kerai, kuriais jis
laiko mane sučiupęs. Žūtbūt tylėti.
Dantis sukandus. Kęsti pažeminimus,
nesėkmes, prievartą, pagaliau - mirt,
bet tylėti. Viduje tylėti. Nė žodžio su
juo, jam girdint. Nes jokiomis aplin
kybėmis nevalia teisintis. Ir stojau
piestu.
Niekuomet nemaniau, kad mano
širdy slypi tokia neapykanta! Aiman...
Ir jūs visi tapote mano mirtinais prie
šais. Aš tapau užspęstu žvėrimi. Su
rakintu, užkaustytu geležimi vilku.
Tėvas virto patėviu, motina - pamote.
Kruvinais nagais nudrėskiau jums ir
sau - ak,
tatai
pasirodė
tas
pats!-nuo veidų visas kaukes, ir
kiekviename radau trūkčiojantį, glei
vėtą, minkštą mėsos gniužulėlį, ne
prasikalusį gaidžiuką negimusios
sielos gemalėlį, apsišarvavusį šimtais
klastingiausių apgavysčių nuo vienin
telio, .tačiau neišvengiamo daly
ko-m irties, kuri yra gyvenimas.
Krūpčiojantys, urzgiantys menkystos.
Jūs. Mes. Aš...
Ir ūmai baisus pasišlykštėjimas
persuko mane, paširdžiuose kažkas
sutrūkčiojo, apsivertė, ir staiga atsi
dūriau vienui vienas tuštumoje. Visiš
koje tuštumoje be jokių orientyrų, gal
net ir be to vienui vieno... Ir atpažinau
jį, savo Priešą... veidrodyje.
Yra dalykų, kurių neįmanoma ap
sakyti (viskas, kas pasaulyje iš es
mės yra pasakyta, yra pasakyta apie
juos). Juos galima patirti, kai iš tikrų
jų nebelieka kur trauktis. Kai tampi iš
tikrųjų įvarytas. į kampą. Jie patys,
beje, ir apsprendžia, ar iš tikrųjų...
Kažkas panašaus į Žalgirio mūšį, kur
bėra likęs vienintelis pralaimėji
mas - mirtis. Tačiau mirtis tokiu atve
ju - nebe pralaimėjimas. ’ Tokiame
mūšyje neįmanoma pralaimėti. Jame
aplanko ta nenusakoma ramybė,
svaigus palengvėjimas, kai pirmąsyk
atsiskirt nuo savęs. Bent mintimi,
nuojauta, neįtikėta įžvalga, bent trum
pam... Paskui durys jau nebeužsidaro.
Tačiau savo Priešo aš nespėjau
galutinai sunaikint. Jis keistai persi
mainė. Visą laiką aš buvau Nu
skriaustasis, o jis - Skriaudėjas, bet
dabar jo vietoje staiga pamačiau Nuskriaustąjj... Ir kiekviename, kuriame
anksčiau atpažindavau savo Skriau
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dėją staiga aptikau Nuskriaustąjį.
Kiekviename praeivyje, viename ma
žiau, kitame daugiau... Ir supratau,
jog žmogus - tik įsimagnetinantis
gelžgalėlis: jei vieną galą įmagnetinsi
mėlynai (sakykim, baimė), tai kitas
tučtuojau taps raudonas (neapykan
ta). Tokie gelžgalėliai gali „pasiskirstyli pareigomis” ir sukibti į didesnius,
didelius, didžiulius magnetus... Ir
kiekvienas gąsdina tuo, ko bijo, nie
kina už tai, už ką buvo paniekintas,
šaipos iš to, iš ko buvo pasišaipyta
jame, įtarinėja tuo ir smerkia už tai,
kuo įtartas, už ką pasmerktas buvo ar
bijo tapti pats.
Ir baisiausiam nusikaltėly, smurti
ninke, akiplėšoj staiga atpažinau Nu
skriaustąjį, o kiekviename besiteisi
nančiame, beprisigerinančiame, bemekenančiam saldžialiežuvy aptikau
Skriaudėją. Ir buvęs „blogis” virto
„gėriu”, o „gėris” - „blogiu”.
Ir supratau, jog teismą visuomet
lydi išsiteisinimas, o išsiteisinimą - teismas. (Tad tebūnie pasakyta:
nesiteisink, kad neteistumęi.)
O siaube, - visą savo gyvenimą
visas dienas, valandas ir akimirkas
aš išeikvojau šitam tuščiam, dermam
ginčui! Mano gyvenimas nepasistūmė nė per sprindį, nė per nago juo
dymą! Mano laisvė - šnipštas, vie
nintelė jos nauda ta, kad ji atvėrė
man tikrąjį mano įkalinimą mano pro
to, mano sielos, dvasios įkalinimą
manyje, nelaisvę, kuri išbergždina ir
paleidžia vėjais visas mano mintis.
Aiman, kalinys, tapęs prižiūrėtoju,
neperžengia kalėjimo slenksčio! Tai
tik kalėjimo gudrybė: nebesuvaldo
mą pakilusį žūtbūtinei kovai kalinį
nejučia perrengti prižiūrėtojo rūbais!
Aiman,
juk
tat
patys
kali
niai - mes - iš tikrųjų sergsti vienas
kitą, patys saugo savo kalėjimą ir pa
tys kankina save...
Kaip ištrūkti laisvėn? Kas tad yra
mano tikrasis Priešas, kurį turiu įveik
ti, užmušti, nužudyti, kad iš tikrųjų
išsilaisvinčiau?
Ko verti mandriausi rašiniai - kad
ir pastarasis - laikraščiai, radijas, te
levizija, visi auditorijų, gatvės ir mie
gamųjų tauškalai, jeigu mes vogčia
tik teisinamės vienas kitam, tik vie
nas kitą teisiame? Ką čia bereiškia
teisėjų ir teisiamųjų politiniai, lytiniai
ar viršlytiniai jvardijimai? Ir netgi kuo
met išdidžiai atsisakoma teist, argi
tuo slapta nenuteisiami visi - ir tei
siantieji, ir teisiamieji? Ak, pasaka be
galo... Ko verti mūsų muzika, dailė,
literatūra ir teatras, mūsų tautiškumas

ir tikyba, jei mes tik ir teieškom, kaip
nusitvėrus kokio žanro, srovės, „pro
fesionalumo”, konfesijos, kokio pava
dinimo, žodžio, ženklelio, iškimšto
oedvejotinu išankstiniu teisumu,' kurio
paskui neduokdie paliest... Viešpatie,
nuo ko mes norime atsiteisti, išsitei
sinti, ką nuteisti? Diena iš dienos ku
riame pragarą vienas kitam, ginklais
ir kankinimų įrankiais pavedę viską
pradedant žvilgsniu, šypsena, rankos
mostu ir baigiant mokykla, spauda,
netgi santuoka... Net Dievo vardu jau
mojamės vienas prieš kitą it kokiu
budelio kirviu...
Viešpatie, kas per kerai užvaldė
mūsų mintis ir pasiglemžė mūsų gy
venimus? Juk teisindamasis kitam ar
kitą teisdamas esi to kito vergas, te
gyveni jo atžvilgiu, ne pats sau, gy
veni jam, gyveni ne savo gyveni
mą...
Kas pasiglemžė, kas pavogė ir
slepia nuo mūsų mūsų gyvenimus?
Mūsų juoką džiaugsmą širdies
skaistumą? Kas pirmas pasakė, jog
aš KALTAS, ir šitaip surišo man
rankas, pavergė mane, kalaviju
nepavergtą?
Baisi, baisi tiesa laukia mūsų pra
regėjimo. Baisi, tačiau neišvengiama.
Nes laisvam žmogui nėra kito pasi
rinkimo, o tik apčiuopti, suvokti ir pri
sipažinti sau savo širdies skaistu
mą, ir budriai sergėti, puoselėti jį,- ar
ba vėl tapti vergu. Rasti širdyje savo
šventovę,, savo dar neiškirstą neiš
niekintą Žalią Giraitę, savo alką ku
riame aš esu nekaltas, kad ir kaip
susitepęs bei suteptas būčiau. Su
vokti, jog tikrasis a š -ta i ne vienas
kuris iš besibylinėjančių pusių, ne
įtampa tarp jų, be paliovos žaibuojan
ti nenustygdomo nerimo mintimis,
palikdama tik pelenus ir vieną kitą
nuodėgulį, vadinamus kultūros verty
bėmis, aš - tai ne pasaulėžiūra, ne ti
kyba, ne partija, ne tautybė, ne lytis,
ne biografija, ne ranka, koja, koks ki
tas organas ar ištisas kūnas, aš - ne
vardas, kuriuo pagautas buvau ir
įpainiotas į mums paspęstus žaban
gus, jog tikrasis aš neturiu vardo,
aš esu Tyla, visiška, nesudrumsčia
ma Tyla, pirmapradė, pirmykštė Tyla,
nesuteršiama jokio tarškesio, triukš
mo, rarito, jokių įsitikinimų, jokios
dermavidurės „tiesos”, aš - skaisti
ašara, tyras juokas, šokis, meilės ir
atsidavimo malda, aš-daina, išsi
veržusi iš pačios Tylos krūtinės ir vėl
jon sugrįšianti, aš - nerūpestingas
mostas, šypsnys, sniego gūsis pūgo
je, pirmas pavasario lašas, vaiskus

Dainius. „Mūšis už žalią giraitę”
rudens rytas... Aš laisvas kiekviena
me, aš ir esu kiekvienas, apčiuopęs,
suvokęs ir prisipažinęs sau savo
skaistųjį aš, nepakaltinamą ir nenubaudžiamą nenuteisiamą negimusį
ir nemirsiantį lyg pati šviesa, ak,
lengva ranka nusimetantį visus keva
lus, visas žieves ir atiduodantį jas sa
vo kūno išalkusiai ir kraujo ištrošku
siai miniai...
Aš klampoju savo mintimis it snie
go pusnynais - kuri snaigė teisinga,
kuri klaidinga? Neturiu ateities anei
praeities, neturiu istorijos, visiems
prisiminimams staiga pavirtus sap
nais... Laisvas, tuščias, beveidis...
Voratinklis, ūmai atplėštas nuo čiuplių stagarų ir nusineštas vėjo... Atla
pas miegamojo langas birželio nak
tį...
Betgi pamėginkim dar nors trum
pam sugrįžt į žemę.
Mes juk nesame tokie, kokie vie
nas kitam atrodome, rodomės, kokie
vienas kitam daromės, kokie galiau
siai pasijuntam besą. Mes tik nejučia
nuolat atliepiam, atsakome, nevalin
gai atsišaukiam į nuolatinį nepaliauja
mą visų kitų į viena susiliejusi iššūkį,
nevalingai žaidžiam tą patį žaidimą
pagal pasiūlytas ir primestas mums
taisykles, susipančioję it žuvys tinkle,
patys pavirtę to tinklo mazgeliais, sa
vimi tą tinklą surišdami, sutvirtindami
ir pratęsdami.
Mes gyvename ne sąmoningai,
bet tarsi sapnuotume, užvaldyti ir nu
nešti nematomų sapno jėgų, lyg me
chaniniai kūnai, kurių atoveikis lygus
poveikiui. Mūsų mintys-tik dantra
čiai, kuriais mechanizmas mus valdo.
Mes nemąstome. Kitaip sakant, ne
mes jomis mąstome. Mes apraizgyti
ir pavergti „savo” mintimis. Tačiau
gyva būtybė nuo daikto skiriasi „lais
vės laipsniu”, tuo, kad jos atoveikis
nebūtinai, nevienareikšmiškai ly
gus poveikiui. O sąmonė - juolab,
suvirš. Mūsų giliausioji esmė, žmo
giškumo širdžių širdis yra visiška
laisvė, skaisčiausios meilės indas,
saugiausias ir skaidriausias gaubtas
žibinto liepsnelei, gabijai, lyg tolimas
žiburys viliojančiai, nurodančiai šitos
kelionės tikslą, lyg švyturys gūdžią
naktį paklydusiam laivui.
Ir tik tokia laisvė leidžia nesikėsin
ti ir nesižemint, neteisti ir nesiteisint, tarsi aukščiausioji pusiausvyra,
visa ašių ašis.
Ne teisti, ne teisintis, bet džiaug
tis vienam kitu. Džiaugtis vienas kito
kad ir menkiausiomis pergalėmis,
mažuliausiais laimėjimais - ir drauge

P S IC H O L O G IJA T A U 1 ' 9 2

juoktis iš nesėkmių, kumštelėti įstri
gusį, padrąsinti nesiryžtantį ir kilstelė
ti suklupusį, įkvėpti ir sustiprinti užuot
sėjus neviltį, taurinti užuot niekinus,
įžvelgt, kas verta pagyrimo, užuot pa
skubom supeikus. Nes esame reika
lingi vienas kito, vienas kitam, ir nie
kur nuo šito nedingsime. Mes-v ie 
nas kito veidrodžiai. Ir tik viena tegali
reikšt gyvoji sąmonė - sugebėjimą
ne aklai atliepti poveikiui, atsikirsti į
iššūkį, bet perkeisti jį savyje į kitą
kitokį atoveikj, ne tokį, koks būtų
įprastas, koks savaime išplauktų su
sidariusioj padėty, kokio tarsi reika
laute reikalauja aplinkybės, o visad
tokį, kokio aš, laisvas nuo aplinkybių
aš, laukiu iš savęs. Ak, tai nepapras
tai sunku. Betgi tėra vienintelė laisvė:
visuomet vienu žingsniu pralenkti ap
linkybių peršamus sprendimus, su
vokti save ne jų vykdytoju, ne jų
stumdomu daiktu, bet kūrėju, karaliu
mi savo minčių ir poelgių, ir, vadinas,
karaliumi aplinkybių. Nors ir ant kry
žiaus...
Ir nėra, nėra statinės deguto, kad
joje neslypėtų šaukštas medaus. Ir
jis, šitas šaukštas medaus, yra kiek
vieno mūsų tikrasis aš, į kurį verta
kreiptis, kuiį dera vienam kitame at
pažint, žadint ir padrąsint.
Mes gi dažniausiai tik laukiame
ateities ir dalinamės pareigomis, pa
miršę, jog Karalystė jau yra atėjus.
Ji čia-ir-dabar, ir jeigu mes nesi
džiaugiant dabar, kada mes džiaug
simės? Mes neįdomūs vienas kitam,
dairomės po šalis plačiausias, mėg
džiojame viską ką nepamėgdžioto
besurandam, kiekvienas pagal savo
gudrybę, staipomės vienas prieš kitą
dangstomės svetimos prasmės, sve
timo gyvenimo ženklais, uždusinę
vienintelį pasaulyje įdomų daly
ką - nepakartojamą nuosavą Gy
vastį. Ir jeigu mes neįdomūs vienas
kitam, jeigu mes neįdomūs patys
sau, tik svetimose akyse, su sveti
mais apdarais beįstengdami suvaidint, suklastoti gyvumą tai kam dar
mes būsim įdomūs? Ir kaip mes ga
lim būti įdomūs, vis klaikiau meluoda
mi patys sau ir vienas kitam, drebė
dami iš siaubo ir neapykantos prieš
galimą savos nuogybės atpažinimą
įžiūrėdami vienas kitame tik savo ne
išsiginamą Priešą išsigandę atsiskleįsiant gležną uždusintą gemalėlį,
šunytį, kiaušinyje supūdytą savo gy
vybės gaidžiuką... Kokie lukštai, ko
kia kosmetika mus begali vieną kita
me sudominti, kai kiekvienas pagal
savąjį melą akimoju atpažįstam sveti

mą ir tik trinamės suragėję, žvynuoti,
tik demaskuot - ne pažint, išjuokt - ne džiaugtis, išniekint - ne
mylėt beįstengdami, patys save de
maskavę, išjuokę ir išniekinę tvankio
se savo tuštybės vienutėse...
Ir jeigu mes neįdomūs vienas ki
tam ir patys sau, vadinas, mes mirę,
nebegyvi. Šit, nebeliko išorinės, dirb
tinės nelaisvės, už kurios galėtume
baugščiai pasislėpt nuo gyvenimo
akistatos. Jokia nelaisvė mums jau
nebeleis apsigaut, išsižadėt tikrovės.
Nes tikrovė - tai gyventi čia pat, da
bar, betarpiškai, čia pat spręsti di
džiausią savo gyvenimo uždavinį,
gyventi savo gyvenimą. Sudraskyt
nuolatinio svetimprasmio vertinimo ir
vertinimosi tinklą nusibraukt nuo akių
vienam kito nuomones, nusimest ydų
ir gėdų, kaltės ir priedermių grandi
nes, ir pasižiūrėt, ar beliko dar širdy
se džiaugsmo, nesutepto pašaipa,
meilės, neišvėptos į salsvą įsijaukinimą įžvalgos, nesuterštos įtarumu, iš
minties, nenujėgintos išdidaus atoku
mo pagunda.
Ar beliko, ar beliko ryžto išsivaduot iš šitos didžiausios, amžinos ne
laisvės, savy pačiame sau nelaisvės,
ar beliko narsos Gyvenimo Džiaugs
mo Žygiui, atsispyrus į kančią ar be
liko širdyse galios kilstelėt, paremt,
įkvėpt ir pastūmėt vienam kitą užuot
neigus, mygus prie žemės, slėgus ir
niekinus,
galios
dainuot - verkt,
springt, čiaudėt, bet dainuot, - klupt,
svirduliuot, tėkštis, bet keltis ir šokt,
ar neišseko dar slapta, stebuklinga
galia nepaklust ir stoti piestu nuo
savų baimių ir nevilčių - didžiausio
Priešo - akivaizdoje? Nes, aure, ne
bėra kam pasiteisinti, ko apkaltinti,
kam pasiguosti... Mūsų šitaip ne
daug, o gyvenimas toks trumpas.
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