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Šventi miškai saugo Kirnio veidą, sudužusį tamsioje 
marių tėkmėje. Ant baltos kopos sienos Aitvaras sausa pušies 
šakele rašo eiles, o Vėjas biriame smėlyje piešia žmones. 
Švarus laikas nuspalvina akimirkų smilteles nenuspėjama 
likimo spalva, o akinantis žaibas kuria dabartį iš naujo. Vėl 
skleidžiasi pageltę lapai ir jūra virsta mėlyna žuvim.
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KVIETIMAS

Kirnis ant rudos mokyklinės lentos pilka krei-
da užrašė laisvus žodžius: vėjas, smiltys, ruduo, slėnis, 
asfaltas, debesys, šukė. Mokiniai kvatojo. Aukštas 
žilagalvis mokytojas atlaidžiai šypsojosi. Ir nieko  
keisto,  ne  visi gimnazistai  rašo dvasios dienoraštį, 
ne visi į popieriaus lapą projektuoja svajas. Tik poetai 
žino poezijos vertę: net ir banalūs lyrikų žodžiai minta 
tauriais jausmais. Neverta priešintis širdies šauksmui 
- reikia pakilti virš debesų. Nereikia bijoti aukščio. 
Skaidri poezijos šviesa apakina tik aklus kurmius. 
Baltos eilės iš kojų verčia pasaulio galinguosius, o naivūs 
svajotojai žaidžia kopose ir ieško spalvotų akmenukų. 
Šaltoje kasdienybės pakrantėje poetai suranda snaigių 
pamestus žodžius ir juos grąžina dangui. Matyt, todėl 
sidabrinės debesų eilės neskęsta balų purve.

Skardžiai pragydo mokyklos skambutis. 
Kirnis išbėgo į koridorių. Reikėjo laisvės, erdvės, 
trumpo proto praradimo, nes eilės - tai dinamitas, nuo 
minčių įtampos gali sprogti galva. Visa laimė, aštrus 
elektrinis varpelis išjungė Pegaso žvaigždyną, bet 
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lyrinės stygos vis dar buvo įtemptos. Apimtas nerimo 
poetas skuodė it sprinterio bėgikas, kol neužduso, 
kol į kamuolį nesurietė dieglys. Pagaliau jaudulys 
atlėgo. Kirnis pirmą kartą viešai pristatė savo poeziją, 
bet ne kvailai klasei, ne snobui mokytojui, o mylimai 
merginai, Aušrinei. Deklamuoti eilių nedrįso, tik 
užrašė kelis posmelius ant lentos. Tegul skaito. Kirnis 
nemėgo deklamuoti eilių. Poeziją reikia išgirsti pačiam, 
arogantiška skaitovo intonacija tik trukdo susikaupti. 
Poezija – tai sielos muzika, jos kita, ne garsinė raiška. 
Tik vizualiai galima žavėtis eilučių lūžiais, žodžių 
polifonija, minčių žaibais, metaforų šuoliais. Kai 
skausmas kairiame šone nurimo, Kirnis apsidairė. 
Koridoriuje buvo keistai tamsu. Prie sienos stovėjo 
raudonas gesintuvas. Lange degė mėnulis. Iš tamsos 
išniro keturi taškai: trys balti ir vienas juodas. Kirnis 
pašiurpo. Šmėžuojantys taškeliai tarsi kvietė, ragino 
eiti paskui. Kirnis nedrąsiai žengė kelis žingsnius ir 
atsidūrė tuščioje salėje.

- Kur aš esu? Nejaugi senoje mokykloje? 
Neįtikėtina. Gal aš apakau? Išprotėjau? Perėjau kiaurai 
sienas? 

Kirnis sukluso. Trinktelėjo tolimos durys 
ir triukšmas greitai nutilo. Poetas stovėjo mokyklos 
aktų salėje, ant scenos, prie pat didžiulio ekrano. 
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Plūstelėjo linksmi vaizdai. Ekrane žydėjo 
liepos, kaštonai metė lapus, krito baltos snaigės, skriejo 
pienių pūkai, kilo dangoraižiai, griuvo seni namai. 
Šviesos srautas krito ir ant suskilusių, ištrupėjusių 
sienų. Salė džiūgavo paslaptimi. Nebyli plytų kalba 
šnabždėjo stropiai paslėptą laisvųjų mūrininkų raštą. 
Duslus tinko aidas tamsiomis dėmėmis, duobėtomis 
raukšlėmis pakartojo sienų svajas. Kitoje salės pusėje 
stovėjo didžiulis kino projektorius. Aparatas buvo 
įjungtas. Ryškus šviesos srautas ant sienų, lubų ir 
grindų piešė keisčiausius vaizdus. Svaigino projekcinės 
dulkės, kurios tyso švininiais stulpais, skleisdamos 
chaotišką iliuzijos skonį. 
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MIRAŽO ERDVĖ

Šalia seno kino projektoriaus stovėjo klasio-
kas Leonas Storžievis.

- Dabar aš deklamuosiu eiles! – triumfavo 
Leonas, - niekur nepaspruksi. Aš įjungiau kino 
projektorių ir užrakinau tavo svajas. Nėra durų į laisvę. 
Yra tik sienos ir dulkės.

- Išjunk projektorių! – sušuko Kirnis.
- Tegyvuoja ekranas! – it aidas atsiliepė 

Storžievis.
Kirnis puolė prie elektros kirtiklio, bet 

stiprus žaibo smūgis jį partiesė ant grindų. Kai Kirnis 
atsipeikėjo, šalia stovėjo mokytojas.

- Kirni, kas atsitiko?
- Išjunkite kino projektorių! Sustabdykite 

sienas, dulkes, vaizdus! Nutraukite beprotišką klipą, 
sustabdykite filmą! – maldavo Kirnis.

- Kino repertuarą gali patikslinti gali skelbimų 
lenta, - paaiškino mokytojas. 

Koridoriuje, tarsi po didelio gaisro, ruseno 
šešėliai. Kirnis iki skausmo išpūtė akis ir pamatė ant 
sienos kabančią skelbimų lentą. Ant pajuodusios 
presuotų drožlių plokštės gelto suglamžytas popieriaus 
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lapas. „Iki paskutinio skambučio – 100 dienų!“ 
– skelbė raudonais dažais nupieštas kreivas užrašas.      
O kas bus toliau? Jokios informacijos, nė menkiausios 
užuominos. Presuotos drožlės vengė svajoti, nes 
nukirsti medžiai į laumių slėnį nusinešė miško ošimą 
ir tuo pačiu visus klausimus ir atsakymus. 

Kirnis nutarė grįžti atgal į aktų salę. Bet kaip? 
Poetas neturėjo nė menkiausio supratimo kur jis 
atsidūrė.

„Gal už storų koridoriaus sienų yra 
slapta laboratorija, kurioje darbuojasi nuprotėję  
mokslininkai, šiuolaikiniai alchemikai, o gal ateiviai...“ 
– spėliojo Kirnis.

Neradęs   tinkamo  atsakymo, Kirnis apmau-
džiai  užsipuolė  mokytoją:

- Man jau įgriso šis žaidimas, noriu grįžti atgal 
į klasę!

- Nejaugi čia neįdomu? 
- Noriu mokytis, - dar kvailiau atrėžė Kirnis. 
- Ar gali, poete, išspręsti matematinį uždavinį: 

tikslų, aiškų, logišką?
- Kodėl gi ne, - pagiežingai patvirtino Kirnis.
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Mokytojas ant pilkos sienos balta kreida 
dailiai užrašė uždavinio sąlygą. 

Iš taško A į tašką B vienu metu pajudėjo du 
traukiniai. Vienas buvo tikras, o kitas – vaiduoklis. Kur 
jie susidurs, jei traukiniai važiavo vienodu greičiu?

- Nesąmonė, - pyktelėjo Kirnis.
- Be to, taškas A nėra kelio pradžia, o taške B 

bėgiai nesibaigia, bet driekiasi į begalybę, - mokytojas 
tęsė uždavinio sąlygą. 

- Aš nespręsiu šio uždavinio! Rašykite 
dvejetą! 

- Blogas atsakymas, - liūdnai paaiškino 
mokytojas, - atmink, nėra jokios kelionės. Miražo 
patirtis bevertė. Išlipk iš traukinio, kurio nėra. Tik 
taip atrasi švarų suvokimą, kurį, beje, turėjai visada 
ir niekada nepraradai. Toks šio keisto uždavinio 
sprendimas.

Skelbimų lentoje kabojo didžiulis žemėlapis.
- Tai tavo kelionės atlasas, pažvelk atidžiai, 

nes jo daugiau niekada nepamatysi.
Mokytojas raudonu pieštuku pažymėjo du 

taškus. Kelionės pabaigą ir pradžią. Kirnis iš nuostabos 
išpūtė akis. Žemėlapyje jis išvydo kopas ir jūrą. 
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Svajonių atlase ošė šventi miškai. Aukštaūgės pušys 
kirto debesis ir laistė žolę kankorėžiais. Lanksčios 
smilgos atšipusias dalgiais šienavo grybus. Į pelkę 
brido minkštos samanos. Mariose skendo žuvėdrų 
sparnai. Į stiklinę gelmę žvelgė mėnuo. 

- Tarp taškų A ir B slepiasi miražas, visagalė 
iliuzija, pagaulus gyvenimo spektaklis, todėl paklysti 
neįmanoma. Laimingos kelionės! – palinkėjo 
mokytojas.

Apsvaigęs oras užgesino elektros lemputes. 
Koridoriuje pakvipo dūmais. Virš laiptų nušvito 
vaivorykštė. Nematomi fokusininkai kūrė aiškiai 
pastebimą siaubo spektaklį, atgrasų prieblandos šou. 
Užburtos staklės audė tankų keisčiausių akimirkų 
tinklą. Magiškos apgavystės įrankiai saugiai paslėpti, 
todėl niekas nedrįs suabejoti miražo realumu, nes 
bus apšaukti bepročiais. Spontaniškai augo klaidi 
iliuzijų giria. Dizaineriai vorai mikliai užlopė sienų 
duobes. Skelbimų lenta pavirto didžiuliu plazminiu 
televizoriumi ir Kirnis veidrodiniame ekrane išvydo 
savo mintis. 
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Kurtino klegesys, stiklo dūžiai, durų 
trenksmas. Iš kojų vertė talpi minios banga. Kirnis 
stumdėsi piktame mokinių sraute. Klasiokai brovėsi 
pro siauras duris. Kirnį užvaldė noras patekti vidun.

„Kaip įveikti minios stichiją? Kaip tapti 
laisvu? Gal aš nepakankamai ryžtingas? Gal esu bailus 
ir menkas žmogelis? Ne! “ – nepasidavė poetas.

Kirnis energingai darbavosi rankomis ir 
kojomis. Netrukus jo vos nepartiesė skaudus spyris į 
nugarą. Smūgiavo Leonas Storžievis:

- Dvesi iš bado? Nesibrauk be eilės!
Tik dabar Kirnis pamatė lentelę, kabančią virš 

apsiaustų durų. Valgykla! Lakoniškas užrašas puikavosi 
ištrupėjusiomis, bet paauksuotomis raidėmis. Vimdė 
gižus virtų kopūstų ir slyvų kompoto kvapas. Dingo 
apetitas brautis vidun. Bet Kirnis negalėjo išbristi iš 
minios. Jis pakluso alkanai bangai ir greitai įvirto į salę. 
Nesudužo atsitrenkęs į ilgą baro prekystalį. Valgykla 
buvo tuščia. Nepastebimai dingo klasiokų minia ir 
troškūs kvapai. Už baro atbrailos stovėjo mokytojas. 
Jis atkimšo „Vytauto“ butelį ir įpylė Kirniui stiklinę 
mineralinio vandens. Skaidrus vanduo buvo gaiviai 
tamsus. Aptemo Kirnio akys. 

- Tai jūs esate slaptas genijus, miražų kūrėjas! 
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– pyktelėjo Kirnis.
- Visada esu atviras ir nieko neslepiu, - atsiduso 

mokytojas, - o tu esi išpuikęs ir slepi savo jausmus. Tu 
nori viešpatauti, bet ne tarnauti žmonėms...

- Jūs neturite teisės žaisti mano jausmais ir 
svajonėmis! – pertraukė Kirnis.

- Kirni, ar tu nori būti laimingas?
- Mano gyvenimas pilkas, aš nejaučiu 

džiaugsmo, - prisipažino Kirnis.
- Ar tu myli Aušrinę? 
- Gal būt, nežinau... - sutriko Kirnis.
- Na štai, pagaliau supratai, kad gyvenimas 

ne beprasmis. Pavojinga nusigręžti nuo savo laimės. 
Neverta skubėti į neišsipildžiusių svajonių kazino. 
Lošimo kauliukai skrajoja ore ir niekada nenukrenta 
ant žalio stalo. Nepaliauja suktis spindinti ruletė. 
Nurimk, atsipalaiduok. Amžinas laimės variklis į 
ledines sielų dėžutes burtais padalins sapnų paramą 
po lygiai. Valgiaraščio pamokymų nebus. Be cukraus 
šals tirpi kava. Žiopli veidai užlopys kiauras mokyklos 
sienas ir stropiai saugos privilegijas meluoti. Kirni, 
nepraloški gyvenimo, tapki kitu, nes Šventaragio 
slėnyje nukirsti ąžuolai jau atmerkė akis, o plėšrūs 
Perkūno vanagai vėl tapo draugiški ir artimi. Pabusk, 
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tavo tikrą veidą atpažins dangus. 
Keisti pedagogo žodžiai skleidė vaiskią 

ramybę. Temo žemiškos viltys. Be stiklo sudužo 
primityvi Kirnio vaizduotė.

Įstabus nuotykis gali pažadinti aiškų 
suvokimą, snaudžiantį sąmonės gelmėse. Deja, šis 
sukrėtimas buvo menkas ir nerangus, todėl Kirnis 
nepabudo ir miegojo atmerktomis akimis, regėdamas 
saldžiai atgrasų miražą. Iš gazuotos tamsos išniro 
šviesios mintys. Nušvito valgyklos sienos. Šalia baro 
švietė mažytė saulė, stebuklingas rutulys, labai ryškus, 
bet neakinantis. Ore linksmai sklandė dulkės, bet į širdį 
brido pelkių drėgmė ir sienų šaltis. Kirnis pasigedo 
klasiokų. Kur visi dingo? Nesvarbu, pilka statistų 
armija niekada neišlošia karo, o visus gyvenimo mūšius 
laimi tik asmenybės. 

Saugu iš minkšto plastikinio buteliuko gerti 
šaltinio vandenį, gurkšnoti antrinę žaliavą, bergždžių 
apmąstymų šiukšles. Blausių minčių narvuose kali 
apsnūdę mąstytojai, nedrįsdami svajoti apie suvokimo 
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laisvę. Moksliukai amžinai alkani, nes virškina save. 
Dvasios kaliniai negali įveikti nematomų sienų. 
Kiekvieną dieną grotuotame danguje jie atranda 
naują dėmę ir mėgaujasi sausu lietumi, krentančiu į 
užgesusias akis. 

Į legitimų sapną grimzdo koridoriaus 
grindys. Kirnis bėgo į nežinią, nes nesugebėjo žvaliai 
atsipalaiduoti ir įsitikinti, kad chaotiškų įvykių seka 
tėra miražas, reginys skirtas tik jam. Kirnis pamiršo, 
kad išmintis niekada neužmiega, kad nereikia jokių 
pastangų pabusti. Sunku žingsniuoti lengvu mėnulio 
žvyru, todėl geraširdis vėjas sudaužė lango stiklą ir ant 
purvinų grindų pabėrė žvaigždžių dulkes. 

Koridoriuje nebuvo jokių matomų kliūčių, 
todėl slinkdami pasieniais lengvai prasilenkdavo 
atgrasūs skenduolių sapnai, rūgštūs lietaus lašai ir 
smalkių dulkės. Bet mokykla tikrai nebuvo tuščia. 
Rūsyje meditavo vaiduokliai, ant stogo miegojo 
lunatikai. Plėšrus kasdienybės riaumojimas gąsdino 
Kirnį. Apgauta mokykla gimdė nusivylimą. Apkarto 



16

saugi vienatvė. Koridoriuje tvyrojo bespalvė sienų 
dykuma. Pamestoje klasėje liko Aušrinė. O gal ji 
mieste? Kirnis išėjo į gatvę.
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MIESTO DULKĖS
 

Sunku žvalgytis neįžvelgiamoje vietovėje. 
Tikros atomų ir molekulių kombinacijos nepritaikytos 
žmogaus žvilgsniui. Niekas nemato skylėtos 
realybės. Mikroskopų pavogtos mintys piešia ryškius 
miestus. Tikslios dulkės žeidžia akis. Neverta tikėti 
šviežiais pastatų dažais ir balta asfalto spalva. Kirnis 
pakluso trumpam akimirkos mostui, slaptam švaraus 
laiko gestui ir išvydo atlapą tikrovę. Poetas regėjo 
skambančius taškus, gaudžiančias tieses. Nelauktas 
reginys akimirksniu paslėpė vizualias pranašystes. 
Miražas neketino demaskuoti savo galių.

Išbluko debesų arbatos kontūrai. Joks 
gurmanas negali išgerti tuščios stiklinės. Lietaus lašai 
prie aukšto stogo prikalė skaidrias abejones, o vėtros 
rankos pagavo krintančias varveklių akis. Nesudužo 
saldus peizažas. Sniego pudroje klaidžioja spalvų 
ištroškę teptukai. Spalva ieško veido.
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Miestas dar nebuvo paruoštas praeivio 
žvilgsniui. Neužbaigtus namų kontūrus skubotai slėpė 
pilka migla. Peizažas dar nebuvo padengtas spalvomis, 
todėl Kirnis pamatė tik blyškų miesto karkasą. Beliko 
tik viltis, kad miražas sukurs jaukų akvarelinį miestą 
ir iš debesų paletės nušvis saulėtos dienos. Kirniui 
pabodo laukti neužbaigto peizažo tapsmo. Tarsi 
pritardami poetui, nekantriai prakiuro atviri lietaus 
vartai, gatvės spėriai klonavo skylėtus skėčius. Į akis 
beldė sulopytos vitrinos. Lijo šviežiais dažais. 

Staiga nurimo spalvotas lietus. Šalia pastatų 
skeletais neužgožto horizonto lūžo stiklinė aušra. 
Apako tušti langai, šaligatviai godžiai gėrė ankstyvą 
sietynų saulę, baltą stogų rūką. Džiugiai lojo sienos. 
Ryškėjo tamsus žibintų gaisras. Droviai paraudo 
liepos. Nepastebimai švito varinis troleibusų dangus. 
Šlapios vitrinos paskubom piešė kietus manekenų 
veidus. Pagaliau sujudo gyvi žmonės! Argi? Nustebęs 
Kirnis nedrąsiai pravėrė kavinės duris. 
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Dirbtiniame židinyje degė tikra diena. 
Aukštos taurės žvejojo lubas, smilko dusli tabako 
šypsena, balta siena įtaigiai tapė žavų merginos veidą. 
Taip, tai Aušrinės portretas. Naują prasmę įgavo 
kavinės interjeras. Prie baro gangsteriai skaitė storas 
knygas, galbūt biblijas. Pasaulis visada atviras kilniems 
jausmams. Būk tikras, jei šakosies - gausi kulką į 
kaktą! Taupiai plyšo seni banknotai, drebėjo lankytojų 
rankos, putojo pigus alus. Kirnis guodėsi, kad suradęs 
Aušrinę nutrauks vizijų srautą.

Užgeso dažai. Ilgas voro šešėlis užklojo 
lanksčią sieną. Aušrinės portretas pavirto pilka dėme. 
Šaltas tinkas nesugebėjo išsaugoti šedevro. Iš nevilties 
skilo melchiorinių šakučių dantys, lūžo kėdės, drebėjo 
parketas. Kavinė kurstė Kirnį maištauti, bet poetas 
nė kiek nesutriko ir languotos staltiesės žemėlapyje 
pirštu apibrėžė tolimą miestą. Vaikystės vėjas atvėrė 
langą ir išleido debesis į laisvę. Snaigės užpūstė Kirnio 
stalą. Nurimo audra. 

Tvankioje salėje greitai džiūvo užversti 
bokalai. Metas keliauti. Trošku skaityti lunatikų 
dienoraščius ir regėti girtuoklių sapnus. 
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Miestas paskubomis ruošėsi dienos 
spektakliui. Iliuzijoms nereikia nei scenarijaus, nei 
režisieriaus. Žiūrovus užburia scena ir niekam nerūpi iš 
kur ateina pagaulus veiksmas. Iš laimės svaigsta galva. 
Sunku, beveik neįmanoma įveikti vizijas, nes apgaulė 
prekiauja tikrais jausmais. Vienintelė išeitis - nesustoti 
prie spalvingos vitrinos, nenukristi po prabangiu 
vaišių stalu. Reikia atsiduoti gajam klajūno instinktui 
ir pabėgti iš vidurio salės dar neprasidėjus koncertui.

Saulės spinduliai tatuiravo pilkų fasadų veidus. 
Sužvėrėję balandžiai sparčiai dergė stogus. Verkė 
nelaimingos čerpės. Ant asfalto krito savižudžiai 
varvekliai, stačias maldas kartojo laiptai. Kiaurai smelkė 
kaitri reklama. Padūkę tekstai siūlė pirkti dangoraižius 
ir sliekus.

- Paklusk man, nebūk savimi! - rėkė į kartono 
dėžes supakuotas melas. 

Gatvėse zujo daug įkyrių žodžių. Spalvoti 
manekenai grobė juodas raides. Nuskurdo reklamos 
kalba. Iš dangaus nukrito gili duobė. Be pėdsakų 
dingo minia. Gatvėse plūduriavo negyvi skėčiai. Ilgoje 
tarpuvartėje apdairiai pasislėpė tatuiruotas troleibusas. 
Pavojinga keliauti be atsarginio rato.
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Galbūt temo? Dirbtinę šviesą stogais rideno 
girtas mėnulis. Dužo suodinos snaigės. Girgždėjo 
kiauros kaminų širdys. Paklydusi naktis griovė miestą. 
Skardiniais lietaus vamzdžiais riedėjo rūsio langai. 
Tamsa ant tuščių sienų piešė griuvėsius. Ant prekybos 
centro stogo plasnojo baili neono šypsena. Nuo 
krokodilo ašarų sušlapo pakuotės. Niekas nepirko 
šviežių sliekų.

Skystame monitoriaus ekrane pleveno stilinga 
infarkto duobė, pulsavo plokščias laimės miražas - 
virtuali amžinybė. Elektriniame karste ilsėjosi laisvės 
statulos maketas. It pabaisos iš po žemių lindo 
pamiršti žodžiai, dygo naujos, niekingos prasmės. 
Reklaminiuose skyduose skambėjo pakasynų varpai. 
Nesuvoktas mėnulio šešėlis užklojo šaltą žemę. Niekas 
neišvengs minčių patikrinimo, inventorizavimo, 
mentalinio skeleto apžiūros. 

Miestą smelkė žiemos ir vasaros sapnai. 
Stogai atrajojo snaigių pūgas, ugningą vėtros šokį 
trypė kaminai. Nusivylęs ir nelaimingas Kirnis ieškojo 
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Aušrinės. Jis vylėsi sutikti ypatingą žmogų, paslaptingą 
gidą, galinti pakeisti jo gyvenimą, gebantį išvesti iš 
gyvenimo aklavietės. Grėsmingai artėjo dviguba scenos 
tamsa. Nuo pigių dekoracijų atšoko pirmas veiksmo 
sluoksnis. Aušo tamsus rytas. Naktis apdairiai ištrynė 
šviesias gatvių žibintų mintis.

Ant šaligatvio voliojosi kartoninė batų dėžė. 
Senas triukas – viduje silikatinė plyta. Paspirk – 
šlubuosi kaip žąsinas. Kirnis atvožė dangtį. Ant dugno 
pajuodusi moneta, sulenkta vinis, baltas plastmasinis 
voras. Nežinomo džipo palaikai. Kur padėti liūdną 
dėžutę? Negalima neatpažinto skeleto išmesti į 
šiukšlių konteinerį. Kirnis apsidairė. Prie surūdijusio 
tvoros tinklo riogsojo atviri garažo vartai. Garaže 
noko didžiulė sniego krūva, matyt, ištirpo automobilis. 
Vasara, nieko nepadarysi. 

- Batų dėžutėje guli automobilio lavonas! - 
sušuko Kirnis ir drąsiai įžengė į garažą.

Greitai dūžta tranzitinė spalva. Elektrinės 
spidometro padalos užgesina stiklines automobilių 
akis. Geriausia džipą palaidoti debesų garaže, kaip 
faraoną piramidėje. Kirnis atsargiai užkasė dėžutę 
sniego krūvoje. Tegul rūdija ramybėje. 
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ATVIRAS LABIRINTAS

Išprotėjusio miesto panoramoje Kirnis 
pagaliau surado grafičiais nuspalvintą mokyklos 
pastatą ir džiugiai atvėrė sunkias, girgždančias duris. 
Šmėstelėjo pažįstamas veidas.

- Poete, vėluoji į pamokas, paskubėk, tavęs 
laukia nesulaukia princesė Aušrinė, - nusišaipė Leonas 
Storžievis.

Dusliu aidu atsiliepė senos, pavargusios 
mokyklos grindys. Sunkūs batai obliavo mintinai 
„iškaltus“ žodžius. Girios eilėmis ošė klevo lentos, 
matyt, todėl tuščiame koridoriuje lengva svajoti. Kai 
į laisvę veržiasi pabudę jausmai, lūkesčių akimirkos 
virsta baltu smėliu. Tolimose pakrantėse įsimylėjėlių 
laukia žuvėdros. Saulės laivo krante laumžirgių vingiai 
gludina akmenis. Kopose skęsta skruzdžių namai. 
Danguje žaidžia balti meškiukai, dryžuotos bitės, 
driežai. Prie smilčių tako auga čiobrelių salos, raudoni 
šermukšniai, languoti beržai.
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Atšipo lentų gausmas, sumindytos parketo 
plokštės atsirėmė į sienas. Nėra kur augti. Galima 
eiti tik svetimomis kojomis. Grindimis bėgo vabalas. 
Jis mokė čiuožti virš neaktualios kasdienybės, 
šlifuoti tikrovės paviršių. Ilgame koridoriuje laisva 
ir saugu, todėl Kirnis nenorėjo sugrįžti atgal į jaukią 
klasę ir išmokti nereikalingą pamoką. Žiauru įstrigti 
tvankioje klasėje, sočioje ministerijoje, erdviame 
šeimos kotedže, senelių prieglaudos vestibiulyje. Ilgi 
mokyklų koridoriai iškirto svajonių laukuose siaurus 
takus ieškotojams, nakties kariams, mėnulio vyčiams. 
Tikėjimas kuria gaivų vienatvės šaltį. Aklavietėje 
visuomet yra judri kiaurymė, laisva duobė, iškasta 
nuotykių ieškotojams. 

Į žaibo skrydį, nakties akį, aklą ryto kaukę 
nutyso minčių šešėliai. Kirnis nuo seno veidrodžio 
nuvalė dulkes ir išvydo ilgą koridorių. Į praeitį, į nieką 
tolo nesuvoktas gyvenimas. Sunkios koridoriaus sienos 
vilkosi iš paskos, nes aukšti, tinkuoti mūrai negalėjo, 
nemokėjo, ir pagaliau, nenorėjo sustoti. Debesų svoriu 
slėgė aštrios lubos, pavargę nakties žingsniai užkalė 
atviras parketo duobes. Joks gimnazistas neįkris į 
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minkštą laimės guolį, nes aklas mokyklos stogas 
nemato dangaus, o tuščios sienos regi tik užmūrytas 
žvaigždes. Miražo erdvėje bet kokia patirtis yra 
bevertė. Gyvenimo prasmė yra sąmonė, o varganas 
likimas srebia tįsų vizijų dumblą.

Užmūryti langai gėrė matinę dangaus gelmę, 
o skaidrios sienos akylai saugojo tuščią koridorių. Biri 
lubų kreida niekada nematė dangaus, o grindys nejuto 
aiškaus minčių svorio. Ore kabojo sunkios plytos. Ant 
kilimo rasojo sutrypta ugnis. Slėgė nepakeliama miražo 
svarba. Skaidrioje minčių bedugnėje iš svajonių ūko 
formavosi mažytė naivuolių planeta. Sveiko nuodinga 
ateitis.

Ant įskilusios palangės vėso arbata. Aukštame 
arbatinuke iš sausos presuotos žolės skleidėsi spalvoti 
kelionių atlasai. Kirnis įkvėpė slidų, jaunatvišką 
porceliano maištą. Garavo kvapus drumsto gyvenimo 
kodas. Kirnis gėrė žalią arbatą. Poetas troško didelės 
meilės ir pavojingų nuotykių. Ekstremalus motociklo 
greitis – ne išeitis. Kirnis niekuomet neieškojo 
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lengvos, išdavikiškos mirties. Tegul juoda asfalto kilpa 
smaugia pakelės šermukšnius ir raudonas griovių 
uogas. 

Tyliai sprogo muilo burbulas. Tuščiame 
koridoriuje į šipulius subyrėjo senas gaublys. Greitai 
blėso tolimų kontinentų aksomas, balta sienų tyla 
uždegė romantiškas dulkių žvakes ir ant vyšninio 
kilimo nugriuvo svajonių šešėliai. Kirnis neiškeliavo į 
tolimus pasaulius. It nuodinga gyvatė šliaužė alkana 
ramybė. Prie tylos rėmų prilipo iškulti kobros dantys. 
Ore sklandė baltas arbatos vaiduoklis. 
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AITVARAS

Nuo lubų ant grindų nukrito vandens lašas. 
Kondensuota svajonė greitai pavirto bala. Tuščioje 
mokyklos salėje patvino drumsti sapnų šešėliai. 
Povandeniniai laivai, pakrauti saldžiais uogienės 
stiklainiais, nėrė į neapčiuopiamą troškimų gelmę. 
Tuščia erdvė greitai atgijo. Mažytis keltuvas atvežė 
supakuotas šampano taures. Kartono dėžės buvo 
sukrautos ant medinio padėklo ir apvyniotos lipnia 
juostele, kad nenukristų. Klasiokai, vilkintys juodus 
džinsus ir baltus marškinius, į svetainę įrideno apvalius 
stalų blynus ir mikliai prisuko kvadratines kojas. 
Skaudžiai girgždėjo metalas, medis ir dar kažkas. 
Triukšmas siurbė orą. Aktų salėje atsivėrė smėlio 
duobė, sklidina skardaus bedugnės šauksmo.

Salėje stigo parketo erdvės. Ant lubų visada 
daug laisvos vietos, bet visi stovėjo ant grindų. Mokiniai 
nelipo ant sienų. Lygumų alpinistams trūko fantazijos. 
Klasiokės, vilkinčios itin seksualiai prigludusius baltus 
džinsus ir bambas nesiekiančius juodus marškinėlius, 
mikliai patiesė tamsiai rožines, šviežio kraujo spalvos 
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staltieses. Kirnis atsargiai iš dėžės ištraukė šampano 
butelį. Kaip vadinasi putojantis vynas? Etiketė tuščia. 
Tąsiame stikle blykstelėjo įdomi mintis: etiketėje turi 
būti užrašytas Kirnio vardas. Ir kodėl? Galbūt todėl, 
kad jis buvo poetas ir atmerktomis akimis kadagyne 
sapnavo vynuoges? O gal todėl, kad buvo išsiblaškęs 
ir nepastebėjo, kad vakar numirė? Kirniui nerūpėjo, ar 
jis gyvas, ar miręs, ar dar koks nors. Nesvarbi jokia 
verbalinė interpretacija, pakanka bet kokio buvimo, 
bet kokio egzistavimo. Esi ir to visiškai pakanka.

Gyvenimo troškuliu užkalta laisvė. 
Šimtadienio šešėlis voratinkliu užklojo baltas lubas, 
kreida pražydo salės langai, stiklas pasiryžo palengva 
sudužti. Ryškiai pragydo sienų žibintai. Klaidi šviesa 
grindyse ieškojo plyšių, kad išlįstų aštrūs, sulinkę 
vinys. Išgaubtos taurės tiesino nekokybiškai pakloto 
parketo raukšles. Molines kančias kentėjo aukštos 
vazos. Aštrūs gėlių strypai žeidė akis. Į svetainę įžengė 
aukštas, elegantiškai pražilęs vyriškis. Jis linktelėjo ir 
dusliai ištarė: 

- Esu Aitvaras.
Taip, tai buvo mokytojas. Vardas naujas, bet 

asmuo tas pats. Puiku. 
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Už storų marmuro sienų griaudėjo muzika, 
kurios Kirnis negirdėjo, tik nuožmūs, itin žemi garsai 
skverbėsi pro akmenines plokštes. Ramybę švelniai 
žudė skambi tamsa, kurią lyg laukinę antį dresavo 
užusienio dirigentas. Skylančiomis plytomis verkė 
paklydę scenos griuvėsiai, tįsūs šešėlių kilimai slėpė 
žvaigždžių dulkes. Požeminėje orkestro duobėje 
džiūvo vėjo atriektos natos, penklinės vingiais 
klaidžiojo kiauri smuikai. Atsuktas pavojus! Skaudžiai 
kraujuoja liesinančiu pleistru užklijuota akustinė 
melomano ausis, todėl po neišgirsto koncerto nereikia 
strimgalviais bristi į butaforinę gatvę. 

- Budriai nurimęs gali eiti bet kur, - poeto 
dvejones išsklaidė mokytojas.

- Iki! Greitai pasimatysime, - burbtelėjo 
Kirnis.

- Gaudyk! – Aitvaras nelauktai sviedė švytintį 
kamuolį.

Nė kiek nesutrikęs mentalinį kamuolį pagavo 
Kirnis, bet jis, deja, neišdrįso prisipažinti, kad nesugeba 
valdyti savo minčių.

- Rezultatyvus perdavimas! – šūktelėjo 
poetas.

- Krepšys ne žirgas, o kurmis neturi sparnų, 
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- patikslino Aitvaras, - atsipalaiduok, negaudyk savo 
minčių, nekovok su savimi. Lengvai, be jokių pastangų 
skrenda balti gandrai, jūrų ereliai ir gervės... 

„Greičiau į gatvę, į laisvę... “ – nuo keistų 
mokytojo kalbų duso Kirnis.

Atsivėrė girgždančios durys, pūstelėjo lietin-
gas vėjas ir į jaukią svetainę įkėblino Leonas Storžievis. 
Atvykėlis ant grindų nusviedė išskleistą skėtį ir kvailai 
nusikvatojo. Leonas buvo girtas. Norėdamas išvengti 
peštynių, Kirnis išbėgo į gatvę. Lietus pylė kaip iš 
kibiro. Poetas permirko kiaurai kol pasiekė troleibusų 
stotelę. Reikia palaukti, kol baigsis lietus.
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GATVĖS KONCERTAS

Akustinėje stotelėje mirko išblukęs šaligatvių 
barokas, o varnos lesė sausakimšus automobilių batus. 
Neverta laukti muzikinio troleibuso. Visi klasikai 
seniai parvyko namo. Neliko jaunystės. Ant pilkų 
nedažytų mokyklos sienų kabojo žili senukų portretai 
ir laukė asmeninio remonto. Virš stogų skrido elektros 
laidai. Svyravo sumuštas asfaltas. Purvinos balos kaupė 
maisto atsargas. Visai šalia troleibusų stotelės valkatos 
tuščiose metalinėse statinėse degino šiukšles ir šildėsi. 
Kirnis drebėjo nuo lietaus ir šalčio, todėl įsidrąsinęs 
prislinko arčiau. Liovėsi lietus. Liepsnos liežuvių 
atšvaistai ant pilkų mokyklos sienų piešė smėlį, kopas, 
akmenis. Žiauriai tolo šviesūs langai. Įkaito oras. Buvo 
karšta kaip pirtyje. 

Sukriošęs senis prislinko artyn ir Kirniui 
ištiesė seną gitarą. Grifas ir korpusas sveikas, stygos 
- šešios, galima skambinti. Ūmai Kirnis neteko žado. 
Jis pažino valkatą

- Grok, poete, dainuok savo eiles, - ragino 
Leonas Storžievis.
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Valkatos laukė koncerto. Trauktis nebuvo 
kur. Kirnis atsargiai perbraukė stygas. Jis išgirdo duslų 
lentpjūvės ritmą, varinius krumpliaračius, diržines 
pavaras. Baltos eilės springo spygliuota laisvės viela. 
Akloje gatvėje duso asfaltuotos valkatų širdys. Sunku 
tarnauti šviesai. Vienkartinėje gyvenimo scenoje šalia 
dangoraižių muliažo šoko blogai suvaidinta mirtis. 
Gatvė patvino skausmu. Nutrūko surūdijusi gitaros 
styga. Metas sprukti namo. Skilęs tinkas paslaugiai 
atvėrė grafičių duris. Galima drąsiai žengti į spalvingą 
freskų pasaulį ir džiugiai piešti vaikystės namelius. Bet 
Kirnis suabejojo vaikystės galia. Netoliese lūkuriavo 
tikros duris ir laukė laimingo rakto. Poetas grąžino 
valkatai gitarą ir sugrįžo į mokyklą, kol vizijos 
neužtrenkė paskutinių durų.
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ŠUOLIS Į TAMSĄ

Klasiokai ant stalų rikiavo taures. Jos užklojo 
visą serviravimo erdvę, neliko nė colio laisvos vietelės 
vaisiams, saldainiams, gėlėms. Keltuvas į salės vidų 
įrideno dar vieną didžiulį padėklą, pakrautą šampano 
dėžėmis. Aitvaras stovėjo sustingęs. Nė žodžio, nė 
gesto. Kirnis krūptelėjo – šovė pirmas šampano butelis. 
Po to antras, trečias...

- Kirni, aš užsakiau 108 taures, - šyptelėjo 
Aitvaras. 

- O kiek butelių? 
Klausimas liko neišgirstas. Galbūt kalbėti 

trukdė tamsi salės akustika, apvalūs mediniai stalai. 
Kol Kirnis mąstė apie butelių skaičių, šūviai aidėjo 
vis garsiau. Keista muzika. Nelengva suvokti slidžią 
stiklo polifoniją. Į apvalų kamščio tūrį tilpo tolimo 
vynuogyno derlius. Drumstas sienos žvilgsnis kaipmat 
išblaivė Kirnio mintis. 

„Ir kada baigsis šie kraupūs šūviai?“ – nuo 
triukšmo pavargo poetas.

Baisų skambesį paįvairino nukritęs butelis, 
jis buvo tuščias ir riedėjo neilgai. Aitvaras užmynė 
butelį koja. Sustabdė. Kirnis žagtelėjo, tai buvo kovinė 
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granata, apvali, rauplėta it rupūžė, galinti nušluoti visą 
vestibiulį. 

- Jei sprogs, ar aš atsibusiu?
- Ne, - ironiškai aiškino Aitvaras, - tai tik 

stiklinė varlė, sunki trotilo kiaulė. Sprogti privalo tavo 
galva.

Užgesusią stiklo tarą pakėlė Leonas Storžievis, 
didžiausias klasės peštukas, ir atsargiai įdėjo į tuščią 
dėžę. Neįtikėtina. Matyt, salėje bus diskoteka, neturi 
būti šukių, jos aštrios.

Ant sausų grindų plūduriavo seni, surūdiję 
žadintuvai. Laikrodžiai cypė, pypsėjo, džeržgė ir 
blerbė. Ciferblatai į visas puses suko rodykles. Augo 
skaičiai, beprasmiškai kaupdami tuščias akimirkas. 
Nepastebimai degė baltos lubos. Ant grindų krito 
kalendorių lapeliai. Grubiai nuplėšti, sudraskyti, 
pageltę. 

- Neverta stebėtis kilniu Storžievio poelgiu. 
Aikštelė yra saugi – be šukių, minų, duobių... – 
dalykiškai aiškino Aitvaras.

- Aš ne automobilis, - pyko Kirnis.
- Tu – šuolininkas. Tau reikia pataikyti į 
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sąmonės posūkio tašką.
- Ir kas tada?
- Dings miražas.
- Gal verta pabandyti... – tarsi abejojo Kirnis. 
- Paskubėk, nes tuoj laikas pavirto šiukšlių 

krūva. 
Drebėjo apytiksliai suskaičiuotos sekundės. 

Sunkios betoninės sienos negalėjo išlaikyti proto 
pusiausvyros. Kirnio galvoje sukosi mirtinas plytų 
sūkurys. 

- Orkestro duobė primena prarastą rojų. 
Akustinė miražo gelmė nepastebimai užkasa besvorę 
svajonę. Nelipk ant smailo varpinės bokšto, nemisk 
pažadais, kuriuos dosniai dalina nugriauti bažnyčių 
pastoliai. Nesudužk kasdienybės parteryje, o iš 
aukšto balkono krisk į dvasingą kosmosą. Tik laisvas, 
lazeriniu tolimačiu nepamatuotas kritimas panaikina 
įžūlų asmenybės svorį. Ypač kai krentama iš nežinomo 
aukščio į nematomą duobę, - aiškino Aitvaras.

Neliko atramos. Akustinis kurmis iškando 
salės dugną. Po kojomis prasmego šviežias parketas. 
Kirnis nukrito į vargonų klonį, vario daubą, kurioje 
viltingai ošė aukšta smuikų žolė. Poetas nesudužo, 
nenuskendo, neprigėrė. Besvorės mintys chaotiškai 



36

klaidžiojo mąstymo erdvėje, ieškodamos prieglobsčio 
skausme, kančioje ir neviltyje. 

Kirnis saugiai nukrito ant grindų iš 
nepastebimo, jokiais prietaisais neužfiksuoto aukščio 
ir, matyt, todėl nepajuto jokio smūgio ar skausmo. 
Nukritę ant purvinos žemės neprarandame ryšio su 
laiminga praeitimi, nes jo niekada ir nebuvo. Kiekvieną 
akimirką gyvenimas tampa neišvengiamai kitoks. 
Atvirai šmėžuoja įtartina realybė. Šėlsta kruvinas 
protas. Karste girgžda užkasta mirtis. Dreba medinės 
lentos, kaukši metaliniai plaktukai. Burnoje pašvinksta 
surūdijusių vinių skonis. Sunkus paslapties kvietimas. 
Nelengva užkastam įžengti į nežinomą žemę ir tamsoje 
atmerkti akis. Dega žvyras. Iš ausų teka skystas protas. 
Danguje nėra laisvos vietos. Į tuščią kaukolę krentame 
visi. 

- Ar pataikiau į dešimtuką? – smalsavo 
poetas.

- Kaip visada – pro šalį! – juokėsi Aitvaras.

Dar būdamas mažu vaiku, Kirnis aiškiai 
suvokė, kad jo gyvenimas nesvarbus ir nereikalingas. 
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Niekam, net jam pačiam. Aušros horizonte nebuvo 
rožinių saulėlydžio prošvaisčių, kuriomis kadais 
žavėjosi akli laimės kūdikiai. Ar visi klasiokai laimingi? 
Leonui Storžieviui neabejotinai šypsojosi sėkmė. Už 
ką? Už nieką! Piratai dorus keleivius išmeta už borto, 
jei jie nepanorsta dėtis prie sėkmės džentelmenų. 
Panašiai elgiasi ir „piratinis“, nelicencijuotas likimas. 
Kirnis skendo seklioje kasdienybės baloje, o buriniai 
laivai plaukė į tolimus kraštus, tik, deja, be jo. Štai ir 
viskas.
  

Salėje gaudė tranki muzika. Drebėjo uogienės 
stiklainiais užkalti debesų langai. Svyravo blyškus 
ekranas. Virpėjo oras. Šampanas putojo, negeso, 
burbuliavo. Vėlyva vaišių mada pažadino diskotekos 
vaikus. Salėje šoko klasiokai. Į sausą parketą dužo 
juodas metalas. Rėkė visi, kad neliktų nepasakytų, 
nutylėtų žodžių. Ilgi šampano srautai išjudino 
sustingusias gimnazistų kojas. Trypė sunkūs batai, 
spardydami angliarūgštės burbuliukus. 
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Blykstelėjo begarsis žaibas, keliais mikronais 
nuseko neišgertos taurės. Kirnis truputį įkaušo. Lūžo 
išdžiūvusios gerklės užtvanka, plūstelėjo vizijų bangos. 
Salėje galima buvo šokti be galo ilgai, atrajoti ateitį, 
dairytis žavių laimės koordinačių, svajoti. Bet atmintis 
šlubavo, strigo it blogai suklijuota kino juosta. Kirnis 
paklydo keisčiausių reginių labirinte ir atsitokėjo 
tik tada, kai suprato, kad šoka vienas. Neslėpdamas 
nuovargio, Kirnis krito į gilų fotelį, paslaugiai riogsantį 
kampe ir greitai užmigo.
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VIZIJŲ FUGA

Prie fortepijono sėdėjo Aitvaras. Maestro 
žvilgsnis atsitrenkė į lubas, ant klavišų nukrito 
pirštai. Sunku paliesti šaltą sienų klaviatūrą, sunku 
nuo įdubusio dangčio šluoti klevo lapus, sunku ant 
taurėmis nukloto stalo sviesti juodus akinius ir saulėtą 
šypseną. Kirnis tikėjo muzika, neabejojo jos galia. 
Šviesūs garsai gali sugriauti net vėjo namus. 

Aitvaras skambino greitai ir skardžiai. 
Olimpinį maratoną bėgo fugos garsai. Medinės lubos, 
sienos ir grindys pavirto didžiuliu fortepijonu. O 
gal baseinu? Garsų vandenyne plūduriavo šampano 
taurėmis apkrauti stalai. Salėje tuštėjo buteliai ir 
mintys. It ploni beržai bangavo sienos, nuo Aitvaro 
pirštų lašėjo vanduo. Didžiulis juodas fortepijono 
karkasas buvo pilnas šampano, iš po atvožto dangčio 
krito baltas krioklys. Kirnis susigūžė sausai sulytas. 
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Garsų jūroje paskendo akustinė viela. Ilgos 
stygos siurbė išderintą orą. Juodas fortepijono dangtis 
įžemino padangių žaibus. Šlapi Aitvaro pirštai lakstė 
tik juodais klavišais. Gūdūs sąskambiai pakirto 
kojas, bet Kirnis vis dėlto sugebėjo iš salės išslinkti į 
koridorių. Už kampo buvo ta pati salė, iš kurios ką tik 
paspruko.

Veidrodinėje salėje Kirnis atrado paslėptas 
kapines. Čia gimnazistai laidoja neišsipildžiusias 
svajones, viltis ir aukštus siekius. Haliucinogeniniai 
grybai, švytintys pelėsiai nušvietė ilgą karsto dangtį. 
Kapinių gėlės demonstravo pievų madas. Staiga ant 
podiumo užlipo Aušrinė, gražiausia klasės mergaitė. 
Kirnis pamilo ją labai seniai, gal aštuntoje klasėje, 
tiksliai neprisiminė. Aušrinė dideliu plastmasiniu 
laistytuvu laistė gedinčias gėles, kurios juokėsi ir 
greitai vyto. Kai nudžiūvo gėlės, dingo ir Aušrinė.

Nyku svajoti vienam, kai liūdesį pozuoja 
girtas ruduo. Juodai pragydo akmeninės varnos. 
Su nukirstais medžiais šnekėjo baltos koplyčios 
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kolonos. Meistriškai griežė šviežiai iškastos duobės. 
Išsigandusios svetingų žodžių, spygliais pražydo 
metalinės tvoros. Smego aukšti, užsisklendę debesys, 
meditavo nepasiekiami stogai. Kirnio akis užliejo 
dykumos smėlis. Laikas keliauti į Anapilį. Kirnis 
nuo karsto dangčio šoko apačion. Nesudužo dangus, 
nes lietus iš vidaus užrakino akis ir Kirnis negalėjo 
pažvelgti į išdžiūvusią upę, į baltą akinančią dilgėlių 
tamsą, į matinį šešėlį, į negyvą save. Nereikia trokšti 
dangaus, nes iki miražo ribos tik vienas apgaulingas 
žingsnis.

Aušrinė! Taip, tai ji. Kirnis neapsiriko. 
Mergina skubėjo į salę. 
 - Aušrine, bėkim iš pamokų į kiną.
 - Šiandien Akropolyje verslo pamoka, - atšovė 
Aušrinė.
 - Tuo geriau! – nudžiugo Kirnis.

Poetus valdo dieviškas grožio instinktas, 
aistringas sielos jaudulys. Kirnis stovėjo šalia Aušrinės 
ir gėrė svajų nektarą. Koridoriuje buvo pasakiškai ramu. 
Kirnis žvelgė į merginos akis ir regėjo begalinę jūrą, 
laimės bangas, džiūgaujančias žuvėdras. Įsimylėjėlius 
sujungė ozono tiltas, iš debesų krito rojaus obuoliai. 



42

Staiga pradėjo lyti. Krito kruša ir parketas 
tapo labai slidus. Bet debesų bangose nepaskendo 
laimės akimirkos. Meilės ugnis statė medinį lieptą, 
o medžių lapai gaudė aštrius ledo riešutus. Kirnis ir 
Aušrinė apsikabino. Pirmas bučinys visada primena 
pamirštą tikrovę, todėl įsimylėjėliai sapnuoja tiltus. 
Stiklinis lietus nušvito it saulė ir Vaiva ištiesė spalvingą 
rykštę tiesiai į dangų. 

Sunku atsiplėšti nuo plazminio ekrano, rasti 
savo kelią minioje. Televizoriai šoko purvinus šokius. 
Aukštose vazose gelto kaktusai, o ant supuvusių grindų 
vešėjo pienių kalnai. Kasos buvo uždarytos. Aušrinė ir 
Kirnis nedrąsiai be bilietų įslinko į salę. Greitai temo 
lubos. Baltas perforuotas ekranas diktavo laimės madas. 
Platūs prožektorių potėpiai Kirnio akis nudažė sodria 
plakatine spalva, o stiklinės sienos parodė aparatinėje 
slampinėjantį Storžievį. 

- Puiku! Štai kur darbuojasi sukčius! - stebėjosi 
Kirnis. 

Visi kelionės epizodai išgaravo. Kirnis 
neprisiminė, kaip atėjo į Akropolį. Gal iš laimės? 
Tiksliai! Įsimylėjėliai mato tik vienas kitą. Pasaulis 
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jiems neegzistuoja. Tuo geriau! 
Kvadratiniame ekrane išdygo įžūlus, 

kampuotas Storžievio veidas. Chuliganas išsišiepė, 
pagrūmojo kumščiu ir nubėgo į kopas. 

- Aušrine, ar matai Storžievį?
- Nematau! Netrukdyk žiūrėti.
- Koks filmas? – nustebo Kirnis.
- Jau pamiršai. „Mirtis Amerikoje“. Pabusk, 

moksliuk! – juokėsi Aušrinė.
„Tai bent, mes žiūrime skirtingus filmus.

Turbūt išprotėjau. Neįtikėtina, matyt, nesutampa 
mūsų požiūriai į meną? Meilė tik prasidėjo, truputį 
ankstoka bartis“, – svarstė Kirnis.

Sausas oras nupjovė debesų sijas ir ant karšto 
kopų smėlio nukrito minčių virvės. Gyvenimo klaidos 
pažvelgė žemyn ir Storžievis paslydo ant medinių 
laiptų. Leonas riedėjo nuo kopos, bet jį greitai pagavo 
stiprūs mentaliniai lynai, kurie supančiojo rankas ir 
kojas. 

- Ar įmanoma išsilaisvinti iš savo minčių? - ne 
juokais išsigando Storžievis. 

Mintys  pajuto  baimę  ir virto plonomis, vos 
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įžiūrimomis virvutėmis, o Leonas - marionete. Dabar 
Storžievio tarsi niekas nepančiojo ir neribojo veiksmų 
laisvės. Leonas greitai atsistojo ant kojų ir nukratė 
nuo kelnių smėlį. Apsidairė. Jį valdė nepažįstama 
mentalinė jėga. Neliko jokių abejonių. Storžievis 
pasijuto robotu. 
 - Ar aš blogiukas? – garsiai svarstė Leonas.
 Negavęs jokio atsakymo iš aukščiau, Storžievis 
atliko eksperimentą. Iš mažo vaiko atėmė naują, dar 
neatkąstą porciją ledų. Pavyko! Puiku, jis vėl karalius, 
liūtas. Nekreipdamas jokio dėmesio į verkiantį mažylį, 
Storžievis noriai kirto ledus, kurių niekada anksčiau 
nemėgo. 
 - Aš laisvas! – linksmai šūktelėjo Storžievis 
ir vienu smūgiu partiesė mandagiai pamokslaujantį 
tėvelį. 
 - Štai, gaudyk riestainį, kvailas inteligente!
 Leonas buvo laisvas, bet jo judesius varžė 
virvutės. 

- Kas valdo virves? 
Šis klausimas nedavė ramybės. Saulė plieskė 

Storžieviui tiesiai į veidą. Drąsiai tirpo sentimentalios 
dvejonės.

- Pakaks ledų ir kopų. Tegyvuoja smogas,  
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neonas, betonas! Šalin viktorinas! Jei nėra atsakymų, 
nebus ir klausimų! 

Storžievio veidas sustingo ekrane. Lėtai 
įsižiebė šviesos. Salė buvo pilna žmonių. Iš nuostabos 
Kirniui prakaitavo delnai. Atgniaužęs kumštį jis 
pamatė kažkokius popierėlius. Tai buvo bilietai. 

Žagsėjo akligatviais užterštas oras. Niūrioje 
Akropolio  erdvėje viešpatavo verslo rykliai, į stelažų 
gelmę nėrė kvailos varlės. Miražas visada šiurpus ir 
velniškai tikras.  Argi to maža? Visiškai pakanka! 
Žmonės  laisvi  ir, kai perka nereikalingus daiktus, 
niekada  negalvoja kaip atsikratyti pakuotėmis. Di-
džiules kartono dėžes jie stropiai saugo sandėliukuose, 
balkonuose. Rudenį į jas krauna obuolius ar bulves. 

- Aušrine, aš tau nupirksiu televizorių. Patį 
didžiausią!

- Ar tikrai?
- Nežinau, - sutriko Kirnis, - o gal nori ledų, 

šokolado...
- Noriu! – nudžiugo Aušrinė.
Kirnį apsėdo kvailos mintys, jis paniuro. 
- Kirni, kas tau? Gal sergi?
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- Ne, aš mąstau.
- Apie ką?
- Apie tave.
- Ir taip niūriai, - šaipėsi Aušrinė.
- Gerai, pasakysiu. Tik pažadėk, kad 

nesijuoksi.
- Prisiekiu, - Aušrinė negalėjo nuslėpti 

smalsumo. 
- Aš mąstau apie dėžes. Štai šioje dailioje 

kartono dėžutėje guli pigus televizorius ir laukia 
pirkėjo. Kantriai laukia...

- O paskui?
- Paskui praryja...
- Televizorius pavirsta krokodilu, - juokėsi 

Aušrinė.

Hermetišku Akropolio kupolu šviesą rideno 
elektrinis mėnulis. Sunkūs stelažai stumdė sienas. 
Akcijos ir nuolaidos atrišo smalsuoliams akis. Į 
skrandžio dugną grimzdo atliekų pilni krepšiai. 
Meistriškai sklandė klastingi banknotai, skambėjo 
kietos monetos, augo skurdas ir prekybos centro 
pelnas. Matyt, todėl Akropolyje niekas nesijuokė. 
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Lankytojai buvo velniškai rimti, nes prekės jau seniai 
nupirko visus žmones. Prekybos centre uždrausta 
maištauti, galima tik patetiškai virškinti save. 

Prakiuro Kirnio kišenė. Reikės grįžti į 
mokyklą tuščiomis rankomis. Jaunuoliai išbėgo į 
lauką. It jūra bangavo betoniniai stogai, rūke skendo 
bespalvės gatvės. Žemos kalvos spaudė miestą. Maža 
vietos, šalia standartinių namų driekėsi tušti dirvonai. 
Peržengta sąlyginė proto riba. Kažkur nepasiekiamai 
toli žvaigždžių ežeras gėrė šaltą mėnulio sidabrą, 
palaimingai ošė spygliuočių miškas, bet čia, Akropolio 
pakraštyje, į akis krito tik aštrios pageltusios pušys.

- Aušrine, ar nori sugrįžti namo, prie jūros?
- Dabar? – nudžiugo mergina.
- Dabar! – nusijuokė Kirnis.
Tarsi pritarusi jo žodžiams Aušrinė pavirto 

žuvėdra. Ji pakilo aukštai, apsuko kelis ratus virš 
nebaigto statyti stadiono ir dingo debesyse.
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Liūdnas kelias greitai prarado kietą asfaltą. Po 
sunkiais batais keistai traškėjo žolė. Kirnis pakėlė kelis 
stiebelius. Jie buvo stikliniai ir lengvai lūžo. Debesys 
nejaučia šalčio, varvekliais sustingsta rasa. Smalsumo 
genamas Kirnis pajudėjo link tvoros. Batų padai 
stori - galima saugiai žingsniuoti. Staiga jis suklupo, 
skaudžiai atsitrenkęs į metalinius vamzdžius. Tai buvo 
du sulankstyti, sulaužyti dviračiai: vienas jo, kitas 
– Aušrinės. Dviračiai voliojosi šalia Aušrinės senelio 
pirkios, kuri sudegė, kai ji dar buvo maža. Namo 
neatstatė, nes nuo širdies smūgio mirė Aušrinės tėvas. 
Sklypas dirvonavo, kol šios žemės Leonui Storžieviui 
nenupirko gerasis tėvelis Rojus. Aušrinė, vienintelė 
paveldėtoja, buvo gudriai pamiršta. 

Aitvaro pirštai sustingo ore. Nutilo 
fortepijonas. 

- Dulkės dergia jautrią klaviatūrą!
Maestro užvožė dangtį ir paslėpė juodai baltą 

klaviatūrą nuo musių. Vizija nutrūko. Džiugi garsų 
akimirka nepalietė tikrovės. Iki prarastos klasės neliko 
jokio atstumo. Erdvus ateities peizažas susiaurėjo iki 
pigaus automobilio lango dydžio. Į abejotiną rytojų 
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vingiavo kurčias penklinės plentas. 
- Gal nori paskambinti, - pasiteiravo 

Aitvaras.
- Noriu grįžti į atgal, - atšovė Kirnis.
- Jei nenori skambinti, teks važiuoti, - nukirto 

Aitvaras.
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KOLKA

Senu automobiliu galima nuvykti į pasaulio 
kraštą, ieškoti ypatingų vietų, kur seni akmenys prabyla 
dangaus raštais, kur į paviršių iš žemės gelmių išnyra 
gaivūs šaltiniai, kur audringa jūra gano paklydusias 
sapnų bangas. Kirnis prisiminė atostogas, tolimas 
keliones. Jis pirmą kartą kirto Lietuvos sieną, kai 
atsivėrė didžiulė Šengeno erdvė. Latvijos ir Lietuvos 
pasienyje buvo tuščia, tik naktimis vaiduokliai tikrino 
keleivių sapnus, chaotiškai klajojančius po visą pasaulį. 
Nuo pamirštos muitinės stogo lašėjo legalus lietus, 
vaitojo ant stulpo pakartas kontrabandinis žibintas. 
Sienų pažeidėjams dabar teko keliauti toli, ieškoti 
tikrų muitinių, svetur klastoti asmens dokumentus, 
papirkinėti nepažįstamus pareigūnus, slapta gabenti 
draudžiamas prekes. 

Lakios mintys gali sukurti Akropolį, 
stadioną, Pervalką... Ką tik nori. Kartais gali sugrąžinti 
į realybę, kuri nė kiek ne tikresnė už sapnus. Kirnio 
akys klaidžiojo Latvijos žemėlapyje. Lyvių žemėje 
vidurvasary žydėjo alyvos, akmenys laukė kiauro 
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lietaus. Dangus, medaus koriais girdė sužvarbusį 
mėnulį, miglotas pakrantes puošė baltomis debesų 
kriauklėmis. 

Tamsoje noko bemiegė diena. Bundanti aušra 
kaitino Kirnio jausmus. Šviesi minčių pašvaistė uždegė 
debesų ugnį. Budo aštrus mėnulis. Medžių šešėliai 
užklojo šaltus akmenis rasa. Gaudė mediniai smilgų 
strypai. Karingai žaibavo pušys. Vėjo paukščiai lesė 
ugnį. Virš jūros putojo gilios žvaigždės. Aidėjo talpi 
burių spalva. Tirpstančioje naktyje skendo miškas. 
Nelygioje miško aikštelėje krito maištaujantys 
kankorėžiai. 

Prie Kolkos rago buvo seklu, dugne ilsėjosi 
paskendę lyvių laivai. Į Saremos salą skrido geltoni 
debesų drugiai, į jūrą vėjas ginė sulinkusias pušis. 
Virstančius medžius gaudė bangos. Iškyšulyje visada 
šalta. Reikia laužo. Šlapia žolė neužkūrė ugnies. Pažeme 
sklandė didžiulės žuvėdros ieškodamos sausų malkų. 
Danguje ruseno blėstančios žvaigždžių žarijos, vėjas 
tiesė bangų tiltus, žvyrkeliu riedėjo apakę debesų laužai.
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Būdamas mažas Kirnis nematė suodino lango 
stiklo ir žiūrėjo tik į dangų. Buitis dar netrukdė gyventi. 
Jis piešė namelius. Nupiešti namai buvo tikri. Dažnai 
Kirnis klaidžiojo gatvėmis ieškodamas nupieštų 
namukų. Paklydusį vaiką parvesdavo nepažįstamas 
žmogus. Save jis vadino Aitvaru. 

- Aš nenoriu miegoti... aš noriu namo, - verkė 
vaikas.

- Tu namie, nusiramink, vaikeli, pailsėk, - 
guodė sutrikusi mama. 

- Čia ne mano namai...
Tuomet pravirkdavo mama. Matyt, 

prisimindavo močiutės pasakas: 
- Jei paklydusį vaiką Aitvaras atveda namo, 

šis blaškysis po pasaulį ir visur jausis svetimas. Jo 
visur tykos pavojai, bet jis niekada nepražus, bus 
nepraktiškas, bet neskurs. Paklydėlį visada globos 
Aitvaras. 

Klajūnai kuria apeiginius laužus ir kviečia 
dievus į puotą. Iškalbingai spragsėjo sausos šakos. 
Kirnis paklausė ugnies:

- Šventa ugnele, pasakyk, kas aš esu? Ar galiu 
pažinti save? 
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- Nežinau atsakymų, bet galiu sudeginti tavo 
klausimus. 

- Kur aš esu dabar? Miraže ar tikrovėje?
- Nėra būvimo vietos. Gyvenimo akimirkos 

tuščios, besvorės, bematės. Keliauk, nesustok - tai 
geriausia išeitis, jei nori išvengti gyvenimo spąstų, - 
guodė liepsna.

Kolkos rage užgeso šventas laužas. Kaleno 
alyvų lapai, kvapius žiedus tildė lietus, liesos pušys ėdė 
žolę. Vakaras atrajojo rytdieną. Jaunas mėnulis aukojo 
vaikystės šešėlius mirčiai. Ir kai miražas nuspalvino 
praeitį užmarštimi, nudžiugo pavargusi poeto širdis. Bet 
vėjas vis dar saugojo poeto prisiminimus ir iš nevilties 
griovė vaikystės miestus. Kirnis prisiminė, kaip ieškojo 
teroristų paslėptos bombos ir iš arbatinuko išlupo 
detonatorių. Dabar mamytei niekada nesprogs galva ir 
ji galės gerti vandenį tiesiai iš čiaupo. Prisiminė, kaip 
įsuko šokoladinį varžtą į klibančius pieninius dantis, 
kaip išmetė seną tėvelio švarką į gatvę ir stebėjo, ar 
ant asfalto ataugs sulaužytos rankovės. Bet labiausiai 
Kirnis bijojo prisiminti to, ko niekada nebuvo.
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Metas grįžti namo, bet senas automobilis 

užgeso. Kirnis atvožė kapoto dangtį. Viduje tuščia. 
Tik dabar Kirnis pastebėjo, kad automobilis netikras, 
žaislinis. Reikėjo sugrįžti atgal į vaikystę ir keliauti 
namo. Ant automobilio stogo snaudė pušų spygliai. 
Bespalviai rasos lašeliai užmūrijo langus, delsė saulėta 
vaikystė. Neverta žaisti. Reikia sugrįžti atgal į mokyklą. 
Neverta laukti, kol kapinių varnos paslaugiai iškvies 
taksi. Kirnis ryžtingai įlipo į butaforinį automobilį ir 
tarsi žaisdamas paspaudė starterio mygtuką. Linksmai 
suburzgė variklis. Salone tapo šviesu. Šalia sėdėjo 
Aušrinė. Kirnis ištirpo iš laimės:

- Važiuojam!
- Nebūk juokdarys, mes jau atvažiavome, - 

juokėsi mergina.
- Lekiam prie jūros!
- Gal kitą kartą, man metas, - beveik pažadėjo 

Aušrinė. 

 Automobilių stovėjimo aikštelėje stovėjo 
Aitvaras ir kirto karamelinius ledus, o Storžievis it 
stropus kiemsargis šlavė šiukšles. Leoną it didžiulę 
lėlę valdė plonytės, vos įžiūrimos virvutės. Kirnis nė 
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kiek nenustebo, pamatęs, kad Storžievis – marionetė. 
Dabar aišku, iš kur ateina jėga ir įžūlumas. Ir kalbėjo 
Storžievis kažkaip kitaip nei visi, tarsi skaniai pavalgęs. 
Numetęs šluotą Storžievis pradėjo krauti tuščias 
šampano dėžes į sunkvežimį. Leono darbštumas buvo 
labai įtartinas, paguodė nebent tai, kad Storžievį valdė 
ne Aitvaras. Tai kas gi tampo marionetės virvutes? 
Kirnis ginė šalin įkyrią mintį, kad jis kažkokiu keistu, 
neperprantamu būdu valdo Storžievį, kad Leonas viso 
labo tik jo tamsių minčių projekcija. 

Vizijos netirpsta migloje, neišsisklaido lyg 
laužo dūmai. Nedega. Jos dingsta skaidrioje suvokimo 
erdvėje, nepalikdamos jokio pėdsako. Ties sapno riba 
sprogsta mintys ir nepermaldaujama lemtis kuria 
dabartį iš naujo. 
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SĄVARTYNAS

Automobilių aikštelėje išaugo vaiduoklių 
scena. Sunkūs stogai saugojo bundančius lunatikus. 
Sudužę prožektoriai tikrino miegalių veidus. Artėjo 
aklavietės spektaklio finalinė scena. Vorai sujungė 
nusekusius akumuliatorių taškus ir ryškia šviesa 
nušvito abejonių šešėliai. Neapčiuopiamose gatvėse 
bergždžiai gaudė sunkių dvasinių pratybų išvarginti 
troleibusai. Tobulėjimo greitis neteko prasmės. 
Nebuvo kur važiuoti. Nepastebimi pėstieji lenkė 
savižudžius automobilius. Užgeso visi mokyklos 
langai. Kirnis išlipo iš žaislinio automobilio.

Už sienos yra kita siena, už minties - kita 
mintis. Apvalioje kaukolėje slepiasi beribių pertvarų, 
tvorų, barjerų ir duobių pasaulis. Bet žmonės išlieka 
gyvi, bent jau iki mirties. Atviri mėnulio spąstai negali 
sučiupti basų lunatiko pėdų, nes jaukas - tai žalia žolė. 
Pasakiškai greitai bėga nerūpestingos dienos ir, kai 
pigiai išnuomota gyvybė tampa labai svarbi, tamsi, 
apniaukta aušra aprengia stogus baltais rūkais. Laikas 
kasa gilią duobę. Į akis byra auksinis smėlis. Virš 
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debesų skrenda aštrus kastuvas. Ir vis dėlto kelionė 
į senatvę yra ganėtinai saugi, bet, deja, nemadinga. 
Ant sausos šakos paslaugiai kabo senas grybo paltas. 
Atidžiai naują rūbą renkasi pakaruokliai. Neišsemiamas 
skausmo garderobas. Šiurpus mirties artumas.

Vaiduokliai negali pavogti ateities. Pamirštą 
automobilį saugojo nematomas žmogus. Kirnis 
tuščiame stotelės perone laukė atvykstančios 
Aušrinės. Į vėjo šešėlį, į tylos dvelksmą, į juodą asfalto 
žingsnį skubėjo sulankstyti ratai. Tušti batai piešė 
svaigų apskritimą. Galvoje augo metaliniai kastuvai. 
Automobilių kapinių takai augino grybų tiltus. Po 
audringo lietaus neliks mieste benamių. Supuvusių 
kėbulų arkose nakvos beprasmiškai sumažinti 
lyderių skeletai, steriliai eliminuotos asmenybės, 
mikroskopiniai nevykėliai ir vabalai. Iki beprotybės - 
tik vienas apvirtęs griovio žingsnis. 

- Esu nekantraus, nemoku laukti laimės! 
Noriu keliauti! - garsiai sušuko Kirnis.
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Prie tvoros stovėjo Aitvaras.
- Kirni, nereikia šūkauti! Sveikinu, tu jau 

įpratai prie vizijų, miražas jau nestebina tavęs. Dabar 
man neprireiks nei kino projektoriaus, nei kitų, žymiai 
modernesnių techninių priemonių. Reginiai jau tapo 
tikrove. Sveikinu!

- Nejaugi už sąmonės ribų nieko nėra? 
– nefilosofiškai šiurpo Kirnis, - išties sunku patikėti, 
kad pasaulis egzistuoja tik suvokimo erdvėje. Jei tai 
tiesa, ką man daryti? 

- Tiksliau nuo ko pradėti? Pradėk nuo 
savęs. Daryk gerus darbus. Ar matai koks šiukšlinas 
mokyklos kiemas? Štai šluota. Padirbėk!

- Ar tai bausmė?
- Ne, šis ekologiškai prasmingas darbas – 

premija, aukščiausias apdovanojimas.
Aitvaras padavė didžiulę, iš žagarų supintą 

šluotą ir dingo. Kirnis abejodamas nuslinko į mokyklos 
kiemą ir paklaiko. Jis stovėjo sąvartyne. Iš visų pusių 
sklido vimdanti smarvė. 

- Nejaugi įveiksiu šiukšlyną?
Kirnis šlavė išsijuosęs. Negailėjo nei šluotos, 

nei savęs, bet rezultatų nebuvo. Šiukšlių krūva 
nemažėjo. Sąvartynas buvo neaprėpiamas. Tvaiko 
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horizonte nebuvo jokių prošvaisčių. Kirnis įsiuto. Jis 
sulaužė šluotos kotą ir nusviedė ant šiukšlių krūvos. 
Visos pastangos veltui. Reikia grįžti į mokyklą, į 
siaurą, aiškų koridorių. Reikia grįžti atgal į miražą. Bet 
kaip rasti kelią sąvartyne? Pavargęs Kirnis prisėdo ant 
apvirtusios metalinės statinės. Šalimais ant kartono 
dėžės sėdėjo Aitvaras, apdriskęs, tikras šiukšlyno 
valkata. Kirnis vos pažino mokytoją. 

- Nereikia praktikuoti minčių švaros. Tai 
klaida. Minčių šiukšlyno negali įveikti niekas. Todėl 
nekovok! Atsipalaiduok! Sąvartynas – tik miražas, 
atėjęs iš tuščių mąstymo dykumų. Truputį palūkėk, 
vizijos netrukus sugrįš ten, iš kur atėję. Tik nereikia 
jų skubinti. Todėl negalvok apie šiukšles ir jos greitai 
dings iš tavo akiračio.

Kirnis atsisėdo ant statinės. Kosminiu greičiu 
lėkė mintys, jos nešė naujus vaizdus. 

Nuo miesto šviesų apakę sunkvežimiai į mišką 
vežė šiukšles. Guminiai ratai gabeno gyvačių nuodus. 
Ketiniai tarakonai vežė iškultus konteinerių dantis. 
Suodini kaminai ieškojo degių skiedrų. Industrinės 
mintys skrodė medžius. Noko aštri siaubo spalva. 



60

Tušti pušų kamienai laukė balto sniego. Auštoje žolėje 
varnos ieškojo sidabro ir lesė stiklo šukes. Į šaltus 
pastatus tekėjo brangi tamsa. Asfalto upe plaukė 
elektros lemputės. Sąvartynas dingo, tarsi jo niekada 
ir nebuvo.
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DVIKOVA

Tamsa žvejojo debesis. Kelio ženklus pakeitė 
Zodiako ženklai. Liepsnojo rasoti rugiagėlių laužai, o 
žalvarinės piliakalnio akys ganė paklydusias giles. Virš 
pamirštų akmenų tvenkėsi nepalaužiami debesys, šoko 
balti žaibai, aidėjo žvitri kalavijų malda. Sunkūs smilgų 
žingsniai matavo kopų juoką. Prieš audrą ąžuolo lapai 
paslėpė vilko pėdas, saulės atodūsius, vanago skrydžio 
kampus. Keistai ramu. Uodai padalino veidą į lygias 
prisiminimų dalis. Iš debesų plūdo balta minčių 
pusiausvyra. Auštanti vėtra iš lauko akmenėlių dėliojo 
legendų mozaiką, o kopos tiesė grybų tiltus į musmirių 
dangų.

Už piliakalnio ekskavatorius kasė griovį. 
Atviros duobės statė žvyro pilis. Požemio pasaulis 
atvėrė brangią slibinų erdvę, neiškastus mėnulio 
turtus. Naktis maldavo nepasiduoti, nemirti, kovoti. 
Vėjas nebijo mirties. Atviri debesų vartai. Žvaigždžių 
ugnis visuomet šviesi, nakties negali užgesinti karo 
laužai. Nepastebimai augo aisčių dangus. Iš pilnaties 
plaukė skaidrios mintys. Vaiski gelmė regėjo save. 
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Nėra kliūčių. Laisvė. Dangaus akys – gyva legendų 
spalva. Neįmanoma įeiti, galima tik pažvelgti į vidų.

Sunku kalbėti su dangumi. Mintys trukdo 
žiūrėti į žvaigždžių liepsną. Šlapia žole žingsniavo 
varnos, pamiršusios skraidyti. Ramus vėjas sūpavo 
gėles. Į debesis skriejo vyčio strėlė, keraminė vapsva. 
Akys gėrė aštrų metalą. Ramu, kai naktį šviečia saulė. 
Į žvaigždžių dulkes sudega kiekviena diena. Lauko 
akmenys virsta smėliu, šventas miškas – parku, namai 
– kalėjimu.

„Pabudau vidurnaktį, kai lauke jau buvo tamsu. 
Atsimerkiau, kai nusilpo regėjimas, susimąsčiau, kai 
baigėsi įkvėpimas.“ – pamirštiems dievams guodėsi 
Kirnis. 

Sunku iškirstame miške gerti skaidrų šaltinio 
vandenį, skinti saldžias uogas, miegoti kvapioje žolėje. 
Amžinas vėjas ištaiso praeities klaidas, o iš lentpjūvių 
sugrįžę ąžuolai skaidrina mintis. Kitoje piliakalnio 
pusėje Kirnio laukė Aušrinė, namai, likimas.
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 Už šviesaus rūko slėpėsi akmeninė pilies 
siena. It vilkai staugė vyčių kalavijai. Virš aukštų 
kuorų tvenkėsi plėšrus žvaigždžių nerimas. Akino 
ryškus legendų dvelksmas. Karo atšvaitai nuspalvino 
naktį pergalės varsa. Mėnulis plukdė sužeistus priešų 
kūnus į Anapilį. Ant laužais nutvieksto tako liepsnojo 
sutraiškyta gyvatė. Trupėjo senas menės tinkas. 
Ant įskilusio ąžuolinio stalo lašėjo kruvinos kalkės. 
Atverstoje runų knygoje švietė amžini aisčių simboliai. 
Slaptas raštas kūrė naują rytojų. Virš bokštų geso tušti 
mirties taškai.

Senus piliakalnio akmenis gaubė tyla. Lašnojo 
kaukolėje užrakinti debesys. Iš krūmų tankmės 
išniro ginkluotas raitelis. Nuo žirgo nulipo Leonas 
Storžievis. Jis vilkėjo pilką kryžiuočio apsiaustą. 
Sviedęs niekinantį žvilgsnį Leonas apnuogino aštrų 
kalaviją. Neišvengiamai artėjo nuožmi dvikova. Apie 
šį susirėmimą Kirnis seniai svajojo, tik nemanė, kad 
kautis bus taip kraupu. Vargu ar pagelbės fechtavimo 
treniruotės mokyklos sporto klube. Dabar rankoje 
ne saugi sportinė rapyra, bet aštrus kalavijas. Visa 
laimė, kad Kirnis buvo kairiarankis, todėl turėjo šiokį 
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tokį pranašumą. Pirmas smogė Storžievis. Negrabiai, 
nemokšiškai. Kirnis lengvai atmušė lėtą priešininko 
kirtį. Valio! Leonas – silpnas priešininkas. Poetas 
pasiruošė pergalės džiaugsmui, bet nenorėjo Storžievio 
žudyti, ketino tik lengvai sužeisti, apsvaiginti stipriu 
smūgiu plokščiąja kalavijo puse. Ūmai Kirniui šovė 
puiki mintis – reikia nukirsti Storžievį valdančias 
virvutes. Gal liausis kvailiojęs? Kirnio kalavijas it 
žaibas praskriejo virš Leono galvos ir nukirto visas 
virvutes. Storžievis griuvo ant žemės, iš jo rankų 
iškrito kalavijas. Dingo žirgas, ginklai, impozantiškas 
kryžeivio apsiaustas. Iš kojų vertė šiaurys. Slibinai pūtė 
miglas. Piliakalnis šaukė debesis. Ant žolės nutūpė 
didžiulis varnas ir pavirto Aitvaru.

- Užteks peštis, iki paskutinio skambučio liko 
99 dienos!

Kirnis nuo žemės pakėlė Storžievį. Leonas 
linksmai juokėsi. Neliko jokio priešiškumo. Dvikova 
tebuvo žaidimas, pramoga, apgaulė.

- Mes grįžtame į klasę. O tu, Kirni, plauksi 
valtimi namo. Nugalėtojo laukia prizas!

- Molinis puodas, pilnas sliekų, - nusišaipė 
Kirnis.
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PASKENDUSI VALTIS

Nuo sužvarbusio veido Kirnis smėlėtais 
pirštais nubraukė bangų purslus. Raudojo sulinkę 
irklai. 

„Saugau inkarą. Už pilną krepšį akmenų moku 
sapnais. Metas plaukti į lemtingą kelionę. Debesys 
neskęsta miražo jūroje. Į tamsą keliu bures.“ – tolimai 
kelionei kaupėsi Kirnis.

Bangavo srauni mėnulio akis. Po vandeniu 
kvėpavo oras. Degė diena. Rėkė žuvėdros. Laukinės 
miško rankos iš pušų tošies drožė burinius laivus. Į 
akis riedėjo saulė. Skverbėsi vidun, į sąmonę. Kirnis 
išplaukė drauge su šviesiu debesiu. Valtis buvo kiaura, 
todėl sėkmės prireiks negreit.

Mėnuo - vėjo inkaras. Sulūžę irklai ieškojo 
vėjo krypties. Į krantą brido bangų sugraužtas laivas, 
degė burės, veidą rijo ugnis. Kirnis senu batu sėmė 
vandenį, kojų pirštai skaičiavo varles. Ar verta plaukti 
į krantą, jei gieda lopšinę žuvėdros? Valtis gėrė ledines 
bangas, pakrantės dumble sunkiai skendo vanduo. 
Plūduriuojantys akmenys alsavo ramybe. Išblyško 
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burė, horizonte paskendo rytinė saulės sala. Ošė 
meldai, pilni skraidančių drugių, medinėmis plūdėmis 
sužvejotų lapų. Sunkios bangos svėrė tinklus, 
prinokusius rudens sėjai. Pamiršusios žemę jūroje 
klaidžiojo žuvys. Reikėjo neprarasti valties, aukštai 
pakelti skylėtą burę, marškinių rankovėmis užkimšti 
kiaurą dugną. Girgždėjo įskilę irklai. Kirnis irklavo 
įtempęs visas jėgas, bet valtis atsitrenkė į akmenį. 
Subyrėjo laivelis. Kirnis šoko į vandenį ir spėriai 
išplaukė į krantą. Pūtė šaltas vėjas. Greitai temo dangus 
kviesdamas aukštesnei kelionei. Reikėjo sukurti laužą, 
sušilti. Bet kaip? Kirnis kišenėje rado žiebtuvėlį.

Mėnulis laistė gintaro giles, įkaitęs dangus 
rideno Grįžulo Ratus, budo dangiški vaišių stalai. Ant 
karštų laužo akmenų krito žvaigždžių lietus, gyvatiškai 
šnypštė žarijos. Anapus nėra žvaigždžių. Yra tik būtis, 
nebūties nėra. Visas pasaulis telpa suvokimo erdvėje. 
Jūra - tik dekoracija ir kiaura valtimi negalima niekur 
nuplaukti, nes už scenos ribų nieko nėra, užkulisiuose 
ištirpsta tolimi horizontai ir klajūnai visada sugrįžta 
į ankštus artistų kambarius, pasiruošti naujam 
gyvenimo spektakliui. Kirnis užmigo prie laužo kartu 



67

su žvaigždžių šnabždesiu, bangų ošimu, vienišas kaip 
ir beribis dangus.

Kai Kirnis pabudo, pienių auksas nutvieskė 
akmenimis grįstą takelį. Lėtai sirpo meldų miškai ir 
aštrios debesų uolos. Prie marių nėra rūpesčių. Plati 
dangaus žydrynė. Skruzdėlės statė smėlio pilis. Aštrūs 
kopų stogai pjovė šaltą mėnulio šerdį, į debesis skrido 
žuvėdros. Šiltas rytas sudegino naktį. Danguje netilpo 
akys. Plūdo nuostabūs potyriai ir džiugios akimirkos. 
Iš po apverstos valties išlindo Aitvaras. Matyt, ten 
miegojo.

- Maestro, kas svarbiau – laimė ar jos 
suvokimas? 

- Esi begalinė suvokimo erdvė, kurioje tarpsta 
nesuskaičiuojamos gyvenimo akimirkos, - paaiškino 
Aitvaras.

- Ir nereikia ieškoti stebuklų, graužti storų 
knygų, medituoti? – nustebo Kirnis.

- Jei labai nori, gali stebėti snaiges, - nusijuokė 
Aitvaras, - nepamiršk, visada esi laisvas, todėl nurimk, 
atsipalaiduok. Nereikia jokių pastangų nušvisti. Vėjas 
atveria dangaus vartus ir išleidžia debesis į laisvę.
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- Kasdien regiu šaltas miražo spalvas. 
Gyvenimo spektaklis netenka žavesio, - nuliūdo 
Kirnis.

- Danguje nėra maisto, bet žuvėdros nepaliauja 
skraidyti. Nepamiršk, kiekviena gyvenimo akimirka 
- tik suvokimo preliudija, šuolio nuojauta, pastanga 
atsimerkti. 

Kirnis stebėjo kaip tolsta Aitvaro siluetas. 
Mokytojas pavirto mažu taškeliu, kuris nepastebimai 
ištirpo rūke. Nėra dviejų akimirkų. Už suvokimo 
erdvės yra tik nebūtis.
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MOLBERTAS

Girgždančios durys pakvietė į jaukų kambarį. 
Už aukšto medinio slenksčio riogsojo kvadratinis 
stalas, ant jo lininė staltiesė, kepta duona, geltonas 
sūris, du aukšti bokalai alaus. Aitvaras stovėjo prie 
molberto ir maloniai mojo ranka. Kirnis pažvelgė į 
drobę ir pašiurpo. Tai buvo jo vaikystės paveikslas. 
Mylimiausias. Namelis, pušis, besišypsanti saulutė...

- Vaišinkis, pavargai... Kartais gelbsti alus, - 
Aitvaras čiupo toliausiai stovintį bokalą.

Alus buvo šaltas ir gaivus, o duona - sūri, aštri, 
kvepėjo česnakais. Kirnis atsikando geltono rauplėto 
sūrio. 

- Gal galite paaiškinti, kodėl Aušrinės žemėje 
it grybai dygsta svetimi namai?

- Korupcija, - abejingai atsakė Aitvaras. 
- O kaip su ja kovoti?
- Korupciją gali įveikti tik triukšmo muzika ir 

niekas daugiau. Visuomenė sveiks, kai eterį užpildys 
industrinė kakofonija.

- O gal yra kitų būdų?
- Koveisi su grobiku, laimėjai dvikovą, bet 

Aušrinei namo nesugrąžinai... – abejojo Aitvaras.
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- Vadinasi, beviltiška priešintis blogiui? – 
nuliūdo Kirnis.

- Gėriui nereikia tavo pastangų. Tu daug 
mąstai, tavo mintys klaidžioja kažkur aplinkui. 
Gyvenimas – tai spektaklis. Pasistenk suvokti tai, 
kas vyksta. Būk tobulu žiūrovu, nelipk ant scenos. 
Netrokšk to, ką matai, nes visi reginiai netikri. Dar 
kartą įspėju - niekada nelipk ant scenos!

Aitvaras manieringai nusilenkė ir išėjo. Kirnis 
nusijuokė – jis niekada netroško įprasminti savo 
gyvenimo tobula vaidyba. 

„Neapribotas jokia scena, absurdo spektaklis 
vyksta be režisieriaus ir scenarijaus. Aitvaras, aišku, 
pridurtų: ir be artistų, ir be veiksmo. Šešėlių teatras. 
Nuostabu!“

Žiurkių dantimis surištos kojos. Šlubuoja 
neįgalus laikas, per petį žvilgčiodamas į traumuotą 
praeitį. Sienos veja laukan. Reikia eiti, o ne išeiti iš 
proto. Varinė durų rankena kvėpuoja dulkėmis. Sunku 
sugrįžti į vaikystę ir piešti spalvotus namelius. Lengva 
klaidžioti rūke. 

„Galbūt verta ryžtingai pakilti nuo vaišių 
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stalo, atverti duris. Išeiti, išskristi, išplaukti... “ – 
abejojo Kirnis.

Pigių skrydžių agentūroje galima nusipirkti 
bilietą tik į vieną pusę ir amžinai pasilikti sudužusioje 
tikrovėje. Bet niekur neįmanoma iškeliauti sapne, nes 
visos katastrofos saugiai miega lovoje ir ant grindų 
nukrenta tik nenuauti batai.

Baimę ar neryžtingumą visada nugali 
smalsumas. Kirnis sugrįžo prie Aitvaro molberto. 
Vietoj graudaus vaikystės paveikslo drobėje lūkuriavo 
tamsus ir pabodęs mokyklos koridorius. Kirnis 
neabejojo, kad tai naujas Aitvaro triukas. Poetas 
nepanoro grįžti atgal ir vėl keliauti nežinia kur. Kirnis 
ant pabodusio vaizdelio užklijavo baltą popieriaus lapą, 
kuris lengvai prilipo, nes dažai dar buvo neišdžiuvę. 
Gal būt veiksmas pasuks nauja, šviesesne kryptimi? 
Ilgai laukti neteko. Atsargiai ryškėjo vingiuoto kelio 
kontūrai. 

Baltą asfaltą gaubė migla. Greitai bluko 
minčių peizažas. Nuo bespalvio dažų sluoksnio 
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sulinko lietaus freskos. Sunku nuo savęs slapstytis, nes 
baimės veidą greitai atpažins mirtis. Nedaug liko laiko 
apmąstymams apie aklą dangų, saldų vyną, į šviesą 
atgręžtas šventyklas. Lietaus žvakės piešė veidrodžius, 
tamsius akių langus, aksominius nakties skruostus. 
Delsė akvarelinis vėjas, pajutęs tolimą saulės dvelksmą. 
Dviragis mėnulis gesino nakties laužus, dvejojo sausos 
šakos ir žvaigždės.  

Popieriaus lapas pavirto minčių ekranu ir 
Kirnis vėl nugrimzdo į spalvotų šešėlių pasaulį, beje, 
iš kurio niekada nebuvo ištrūkęs. Jei užklijavęs baltą 
popieriaus lapą, Kirnis būtų įstengęs vizualizuoti 
tikrovę, t.y. vėl nupiešti vaikystės paveikslą, miražas 
būtų išnykęs. Poetas sugrįžtų atgal į klasę ir vėl 
deklamuotų eiles Aušrinei. Deja, Kirnis neišlaikė 
Aitvaro egzamino ir turėjo mokytis toliau.

Pražiopsojęs laimės akimirką Kirnis nepakilo 
nė vienu laipteliu aukščiau sekinančio minčių srauto ir 
vėl sukosi iliuzijų rate. Poetas mirko baltame lietuje, 
klaidžiojo tarp begarsių saulės laikrodžio dūžių, 
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svyravo tarp valandų, nutįsusių link sunkių minčių. 
Kirnis beviltiškai ieškojo Aušrinės, tikros laimės 
krypties, atsakymo, kurio sapnų pasaulyje nėra. 

Baltame popieriaus lape ištirpo neparašyti 
meilės laiškai. Mėnulis apdairiai pavogė poeto svajones. 
Atviruose languose įstrigo alkanos akys. Kirnis 
gėrė šaltą nakties orą. Sušildyti jausmus galėjo tik 
nealkoholinis viskis, pasemtas iš surūdijusio čiaupo. 
Ir nors po kiekvienu mokyklos pamatų akmeniu daug 
balto laukinio smėlio, pragertu tenoru raudojo naktis. 

Žvaigždžių svarstyklės pasvėrė pageltusį 
popieriaus lapą. Begalinėje žinių visatoje egzistuoja tik 
balti suvokimo rėmai. Tamsa lengvai išmoksta rašyti 
naujus žodžius. Stori žodynai slopina žinių troškimą. 
Kompiuteriai spjaudosi kandžiomis žinutėmis ir 
nekaupia tiesos. Varlės nekramto riešutų – neįkandamas 
dangus. 
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Išgirdęs triukšmą Kirnis pažvelgė pro langą. 
Gatvėje, nešinas apvaliu, į regbio kamuolį panašiu 
radijo imtuvu, šlitinėjo Leonas Storžievis. Šalia rėkavo 
trys klasiokai. „Centriukai“ vėl siautėja. Prisišniojo 
alaus, o gal narkotikų. Girta kompanija įžūliai stabdė 
automobilius, bet niekas nesustojo. Kad įtikintų 
aklus vairuotojus, Leonas pabandė eiti rankomis, bet 
greitai nukrito ant asfalto ir, visa laimė, nesusižeidė. 
Imituodamas skausmą chuliganas raitėsi gatvėje. 
Bendrai jį čiupo už rankų ir kojų ir numetė tiesiai 
ant dailiai nupjautos vejos. Dusliai ant žolės nukrito 
gyvas gimnazisto kūnas. Miestas mėgsta prabangą ir 
šiukšles. Klasiokai kvailiojo, o Kirnis saugioje aludėje 
užkandžiavo uždelsto veikimo žodžiais. Jis pamiršo, 
kad už durų laukia ilga kelionė namo. 

Danguje nėra minčių – tik debesys. Lūžo 
žvilgsnis, paniręs į matinius sienų kontūrus. Minčių 
labirintuose Kirnis ieškojo atsakymų, troško atskleisti 
sėkmės paslaptį. Ir nors gili nuoskauda rūdijo 
prisiminimų griovyje, ir nors kartus savianalizės 
dumblas draskė smėlėtą gerklę, vis viena norėjosi gerti 
ne vandenį. Už šiltų smuklės langų žaidė išsigandęs 



75

lietus, sunku augti į debesis. Vardan progreso derėtų 
dangoraižių statybas pagreitinti slaptais sapaliotųjų 
gestais, sparčiu nesąmonių kalbėjimu, pratisu kosuliu, 
keiksmais. Kai smegenis išplauna skystas betonas, 
veši keraminė vaizduotė. Seni paminklai ravi apleistus 
gėlynus. Paskui nugludintus akmenis keliauja ratuoti 
troleibusai, antkapiai ir žmonės. 

Vėsų senamiesčio peizažą sufleravo ruduo.
Margą gatvės minią tramdė lietus. Aitvaro aludėje 
klaidingai įpusėjo diena, seko alus. Ar miražas visagalis? 
Ar vizijos valdė Kirnį? Jei suvokimo erdvėje ištirpsta 
gyvenimas, ar lieka kas nors? Tarsi patvirtindamas 
pačias niūriausias prognozes, taisyklingai mirksėdamas 
dvėsė kreivas neoninis vamzdis. Molbertas pasviro, po 
to atsitiesė. Popieriaus lape ryškėjo miesto kontūrai. 
Laikas keliauti. Kirnis išgėrė alų, sušveitė sūrį ir 
teatrališkai pakėlė rankas. 



76

EUROPOS PARKAS

Virš skardinių stogų plazdėjo vėliavos. Degė 
ryškūs neono šešėliai, liepsnojo išnykę veidai. Švelniai 
smaugė tirštas minios žvilgsnis. Vėjas šlavė purvinas 
šaligatvių mintis. Augo akli, spygliuoti norai. Švelniai 
skilo švarios vitrinos - plėšrūs žvilgsniai vogė pigias 
prekes. Ant asfalto krito sunkus lietus, o šlapios Kirnio 
akys ieškojo užuovėjos. Bespalviu švinu skambėjo 
debesų varpai, velniškai trūko tyro dangaus. Balose 
skendo šviesios mintys, o reklaminiuose skyduose 
džiūvo bejėgiai žodžiai. Iki kraujo įkaito troleibusų 
laidai, verkiant reikia išjungti sudužusias svajas. 
Negelbės odinės pirštinės. Sparnams reikia paaukoti 
rankas. 

Architektūra neteko prasmės. Gatvės veidą 
tapė duobėtas asfaltas. Nepakeliama miestų lemtis. 
Kirnis balose ieškojo nupieštų namų. Kur eiti? Pastatai 
skendo painiuose pavadinimų burtažodžiuose, o 
tušti troleibusai vežė praloštas dienas į kazino. Bet 
kojos visada laisvos ir galima eiti bet kur. Kirnis ilgai 
klaidžiojo nepažįstamo miesto gatvėmis, kol pagaliau 
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prie didžiulės parduotuvės vitrinos sutiko Aušrinę. 
Nė kiek nenustebo ją pamatęs. Įsimylėjėliai visada 
susitinka, nes niekada nesitaria susitikti. 

- Kirni, nupirk man dviratį, - paprašė Aušrinė, 
- šiandien didžiulės nuolaidos.

- Gerai, nupirksiu du, tik važiuokim greičiau 
iš vaiduoklių miesto. Nešdinkimės, kol dar nevėlu.

Erdvioje parduotuvėje šeimininkavo Leonas 
Storžievis.

- Sužavėti? Tai mano verslas, parduodu viską 
– dviračius, automobilius, jachtas. Ką pirksite?

- Įspėk! – šaipėsi Aušrinė.
Leonas atrideno du dviračius. Jis godžiai 

stebėjo Aušrinę, jos velniškai geidė, bet mergina į 
Storžievį nekreipė jokio dėmesio, netgi jo vengė.

- Nukainoti, kaip tik jums. Šiems dviračiams 
gamintojai suteikė prasmingus vardus. Pirmasis 
vadinasi „Meilės aistra“, o antrasis – „Penkioms 
mirtinoms nuodėmėms prilygstantis malonumas“.

- Pats sugalvojai ar perskaitei kur nors? - 
pyktelėjo Aušrinė.

- Dėl meilės aš pasiryžęs bet kam, - tulžingai 
atsikirto Storžievis.
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- Net ir nusižudyti, - įkando Kirnis.
Storžievio akys it juodi prožektoriai 

blykstelėjo aštria geismo ir neapykantos spalva. Reikia 
paskubėti. Kirnis nutarė išvengti grumtynių Storžievio 
parduotuvėje. 

 Judri gatvė paniro į pamirštas nuoskaudas. 
Jaunuoliai siaurais skersgatviais skuodė nežinia kur. 
Griūvantys namai maldavo sustoti. „Kur važiuojate?“ 
- klausinėjo surūdiję stulpai. Tylėjo asfaltas. Tikslią 
judėjimo kryptį žino tik maršrutiniai autobusai ir 
troleibusai. Visi kiti juda chaotiškai. Kaip nepaklusti 
miesto stichijai ir išlikti savimi? Labai paprasta. 
Tereikia iš rankų paleisti tiesų dviračio vairą, pakelti į 
dangų akis ir išmokti svajoti. 

Linksmą  kelionę nutraukė staigus džipo 
viražas. Nespėjo Kirnis atsitokėti, kai trys žaliukai 
pagriebė Aušrinę ir įmetė į džipą. Bjaurybės 
„centriukai“. Už vairo sėdėjo Storžievis. Jis draugiškai 
pamojo ranka ir nurūko gatve. Apstulbęs, beveik 
paralyžiuotas Kirnis sustingo prie nukritusių dviračių, 
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nežinodamas ko griebtis. Rėkti, šaukti pagalbos buvo 
beprasmiška ir kvaila. 

- Kas nutiko, jaunuoli? – suskambo valdingas 
policininko balsas.

- Užpuolikai pagrobė merginą, - lemeno 
Kirnis.

- Ar įsidėmėjote grobikų veidus, automobilio 
numerį, markę, spalvą? - dalykiškai pasiteiravo 
pareigūnas.

Pagaliau Kirnis pažino policininką. Tai buvo 
Aitvaras. 

- Storžievis ir jo bendrai pagrobė Aušrinę...
Policininko uniforma pavirto žaliu sportiniu 

treningu.
- Sėskim ant dviračių. Važiuosim gelbėti 

merginos, - džiugiai paragino Aitvaras.

Smagu minti pedalus. Užmiesčio peizažas 
– tiesi horizonto linija. Nėra laimingų posūkių 
nei į dešinę, nei į kairę. Kai važiuoji tiesiai, blunka 
kelionės ribos, o visos kliūtys pavirsta įspėjančiais 
kelio ženklais, todėl galima nepaisyti taisyklių ir lėkti 
dirvonais, grioviais.
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Debesyse spindėjo aukšti gelbėtojų tikslai, į 
tolį vinguriavo juoda asfalto upė. Blizgėjo raudonas 
namų smėlis, artėjo užburta pilis, įkalinta princesė laukė 
išvaduotojų. Kai už Santariškių baigėsi miestas, laisvi 
dviračiai ant asfalto nusviedė guminius ratų šešėlius 
ir išskleidė nematomus vėjo sparnus. Iš debesų išniro 
išlakios pušys. Aukštos žalitvorės aštriais lapais aptvėrė 
sodų namelius, kad iš debesų nukritę parašiutininkai 
nesutryptų prinokusių braškių. 

Už staigaus viražo - Europos parkas. 
Gelbėtojai sustabdė oro dviračius žvyro aikštelėje, 
šalia didžiulio surūdijusio kompaso. Aitvaras pradėjo 
linksmai postringauti:

- Neregima griovėjų kova paslėpė žvaigždžių 
takus ir užgesino mentalinę žaibų ugnį. Ne veltui į 
postmodernizmo šventovę derlingai braunasi krūmai. 
Miškas ginasi, nepasiduoda. Gamta laimi visur, todėl 
ramiai stebėk praėjusio amžiaus architektūros klaidas 
ir lauk slapto varnų ženklo. Mūsų dviračiai taps nauju 
protesto kūriniu, raginančiu visas parko konstrukcijas 
grįžti atgal į miestą.

Užbaigęs sentenciją Aitvaras sviedė dviračius 
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tiesiai ant raudonų musmirių kepurių. Pravirko 
nuodinga spalva. Dviračių rėmai suskato augti, raitytis 
kaip gyvatės. Pagaliau Aitvaras numezgė didžiulį 
metalinį narvą ir pakvietė Kirnį į vidų.

- Nurimk, mes neįkalinti ir neuždaryti, nes dar 
ošia bočių miškai, o piliakalniuose rusena šventa ugnis. 
Palaukime, kol į simbolinį kalėjimą ateis iškalbinga 
tyla, leidžianti išgirsti krentantį lapą... Miškas gyvas. 
Paklausyk, kaip pušys šnekina grybus.

- Važiavome vaduoti Aušrinės, o atsidūrėme 
už grotų, - nuliūdo Kirnis.

- Jau sutemo. Ar girdi, kaip į užrakintas duris 
beldžia margi vaikystės sapnai. Atsitokėk, jaunuoli, 
už narvo stovi pavargęs mėnulis. Šviesi akimirka veda 
namo, - džiūgavo Aitvaras.

- Tiksliau - iš proto, - atsiduso Kirnis.
- Išties sunku svajoti, kai šviečia mėnulis. Ar 

jauti magnetinę palydovo trauką?
Kirnis tylėjo. Jam įgriso narvas, naktis, 

mėnulis. Kirnis troško išlaisvinti Aušrinę, bet Aitvaras 
delsė. Kodėl?

- Žavu kartais susimauti, pasišiukšlinti... 
gyventi teisingai – koktu, - tarsi teisinosi Aitvaras

- Vadinasi, suklysti naudinga? - sukluso 
Kirnis.
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- Taip, nes tik paklydę keliautojai atranda 
naujus kelius.

Tamsus pelėdos riksmas mikliai pakeitė 
dekoracijas. Betono tyloje ištirpo miškas, žvaigždės 
ir mėnulis. Už narvo driekėsi ilgas koridorius. 
Vaiduokliškai mirksėjo nusekę sienų žibintai. Dusliai 
artėjo žingsniai. Prie kameros grotų du policininkai 
atvedė Storžievį. Vienas pareigūnas atrakino duris.

- Pone Kirni, jūs laisvas, įvyko nesusipratimas, 
vestibiulyje jūsų laukia mergina, paskubėkite.

Policininkas be ceremonijų įmetė į kamerą 
Leoną  ir užrakino duris.

- Aš nekaltas! Kur mano advokatas! – rėkė 
kalinys.

- Advokatas jau atvyko, - pasakė pareigūnas.
- Nusiraminkite, pone Storžievi, jūs tuoj 

būsite laisvas, - užtikrino neatpažįstamai persimainęs 
Aitvaras.

Advokatas vilkėjo rudą belgišką kostiumą, o 
kaire ranka laikė prabangų odinį portfelį. 

Bet ilga kelionė svetimu miestu dar nesibaigė. 
Areštinės koridoriaus gale Kirnis rado tik duris ir jokio 
vestibiulio. Kalinys išėjo tiesiai į gatvę. 
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Ant šaligatvio voliojosi kažkieno numesta 
piniginė. Didžiai Kirnio nuostabai tai buvo jo 
piniginė, kurios niekada neturėjo, nes visada nešiojo 
pinigus kišenėje. Kirnis rado pluoštelį litų, du 20 
latų banknotus ir vizitinę kortelę, kurioje buvo tik 
mobiliojo telefono numeris. Nei vardo, nei pavardės, 
jokio adreso. Daugiau nerado nieko, tik  išblukusį 
gimnazisto pažymėjimą. Spalvotoje nuotraukoje 
šypsojosi veidas, paskolintas vienam gyvenimui.

Gaudė automobiliai, pro šalį lėkė lengva 
sėkmė. Kirnis nekantriai surinko telefono numerį. 
Niekas neatsiliepė, bet jis nepasidavė, nes nutarė 
atkeršyti Storžieviui ir susigrąžinti Aušrinę. Ši mintis jį 
užvaldė. Kirnis dar kartą surinko paslaptingąjį numerį. 
Valio! Kažkas pakėlė ragą. Kirnis išgirdo savo paties 
balsą:

- Nedelsdamas grįžk į policijos nuovadą, ten 
tavęs laukia Aušrinė.

Iš nuostabos aparatas išslydo iš drebančių 
rankų, bet, visa laimė, nesudužo. Kirnis it robotas 
apsisuko ir klusniai nukiūtino atgal. Vestibiulyje jo 
laukė Aušrinė.

- Kiek aš tavęs galiu laukti? - pyktelėjo 
mergina, - paimk dviratį ir dumkim iš čia greičiau. 
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PERVALKA

Padvelkė pušimis ir jūra. Preila. Neliko jokių 
abejonių. Jaunuoliai, išvengę miesto žabangų, skuodė 
dviračiais į Pervalką. Gaudė meldai, žolėje nardė 
sparnuoti drugiai, bitės rinko gilų medų. O kai iš pušų 
giraitės išniro saulė, švelniai prigeso pienių laužai, 
nušvito žalios daubos akys, apako mėnuo.

- Mes laisvi, - džiūgavo Kirnis, - debesys iki 
kaklo, įstrižas dangus, irkluoja nendrių stogai. Visas 
laikas dabar priklauso tik mums, nes kopose įstrigo 
saulės laikrodžio rodyklės ir greitomis pušimis apaugo 
padangių žaibai. Pagaliau sugrįžome namo. 

Vakaras greitai vijo dieną, girgždėjo dviračių 
ratai, aukštos dilgėlės tiesė spygliuotas rankas. Į dangų, 
į laimę, nežinia kur. Reikėjo rasti Aušrinės namus, 
ramų marių užutekį.

Už seno klevo vinguriavo pažįstamas takelis. 
Į praeitį sugrįžo praeitis. Įsimylėjėlius pasitiko sena 
Aušrinės sodyba. Vėjas ganė darželio gėles. Augalotose 
vyšniose tirpo saulė. Obelys gėrė jurginų arbatą. 
Neverta keisti ateities, laimė trumpesnė už žaibo tylą. 
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Kirnis išvijo prabėgusias valandas atgal į miestą ir 
kopose atrado užpustytus namus. Sunku džiaugtis, 
nes tuoj neliks net ir prisiminimų, tik kitas snaigių 
stiklas, šalta pušų vaivorykštė, lietaus šešėlio aidas.

Nusileido žvaigždės, išbluko mėnulis. Nurimo 
minčių liūtis. Jonvabaliai liejo sakų žvakes. Lėtai stingo 
plastiškas vakaras. Rūkas tinklu apgaubė sodą. Už 
lango raibuliavo blyški šviesa, šalia sodybos tyvuliavo 
svajonių ežeras. Ant šventinio stalo garavo arbata. Už 
sausainių lėkštės gulėjo baltas popieriaus lapas ir dailiai 
padrožti spalvoti pieštukai. Nepasiekiama akvarelė. 
Balta spalva – mitas geriems vaikams. Laikas vagia 
žaislus. Dulkėtose knygų lentynose liepsnoja klajūnų 
akys.  

Geso sena kapinių tvora. Į mėlyną dangų 
paniro žalios miško akys. Lašėjo stiklinis pušų 
vaškas, tirpo aksominė praeitis. Varnos suko plačius 
ratus. Nerami jūra abejojo trapia įsimylėjėlių laime. 
Senos valties dugne bluko pažįstama pakrantė, šaltais 
dangaus laiptais riedėjo aštrios lietaus bangos, miške 
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skendo audringi vėjo lapai. Laikas išmušė supuvusios 
tvoros dantis. Vaikystės kieme ganėsi alkanas vėjas. 
Augo smėlis, gelto žolė, skambėjo dangus. Ant pliko 
akmens paklydo žiogai.

 Girgždėjo smėlio sniegas. Žvyruotais takais 
riedėjo dviračių ratai. Pakrantėje džiuvo kiauri karšių 
kailiniai. Skendo tušti buteliai ir batai. Bangavo 
stikliniai žuvėdrų namai. Samanų pievelėje bitės ganė 
driežus. Saulėta diena pakeitė kryptį. Neliko danguje 
pastogės.  

Taikų pušų ošimą nustelbė sunkvežimio 
riaumojimas. Statybos. Jos visur. Mieste, parke 
ir kopose. Dirba skruzdėlės ir žmonės. Statybos 
nesibaigia net tada, kai ant žuvėdrų pėdų kiemsargis 
užberia saują smėlio, kai aukšti varnų lizdai paslepia 
tolimų skrydžių planus, kai greitos sienos įkalina 
miško orą, kai laiptai suriša laisvas rankas. Miražas 
greitai keičia šiukšlinas fasadų kaukes. Industrinė 
muzika restauruoja pamirštus namus. 
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Miško aikštelėje griežė simfoninis orkestras. 
Dirigavo Aitvaras. Spindinti batuta šaudė žaibus. 
Padūkę instrumentai žaidė miško ošimą, paukščių 
čiulbėjimą, vėją, jūros bangas. Harmoningi garsai 
augino kopas, gaivino gamtą.

Užsimerkė išgąsdinta žolė. Tiesiai į orkestro 
vidurį riedėjo sunkvežimis, bet jo burzgimas nenustelbė 
simfonijos garsų. Privažiavęs visai arti vilkikas sustojo, 
tarsi laukdamas dirigento ženklo. Ratuota pabaisa 
buvo tik orkestro instrumentu. Batuta atsigręžė į 
dviratininkus. It varpeliai suskambo dviračio ratai.

- Aušrine, saugokis sunkvežimio! 
- Kelias tuščias, aš nieko nematau.
Išties nebuvo jokio automobilio, išgaravo ir 

dviračiai. Karštas smiltis uždegė vėjas. Nušvito dangus. 
Bangavo stogastulpiai, nepastebimai skilo akmenys. 
Augalotos pušys statė grybų rūmus. 

Baravykų laiptinėse šlaistėsi ilgi kankorėžių 
koridoriai. Voveraičių scenoje džiūvo smilgų arfa. 
Melodingai gelto aštri paparčio styga, noko bruknių 
smuikai, puvo kelmų fagotai. Mieguistai girgždėjo 
mėlynių parteris. Pavargęs melomano žvilgsnis sviro 
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link sunkios aviečių likerio taurės. Neskaudžiai 
nupjauta beržo ranka pilstė gaivią sulą. Klibančiais 
klevo lapais riedėjo vilko kaukė. Bluko minkštas 
samanų aksomas. Drebėjo pušų sienos. Griežė vorų 
kvartetas. Giedojo įkliuvusi musė. Aušrinei apsvaigo 
galva. Merginą pykino.

- Kirni, einam į lauką!
Neradę durų jaunuoliai išėjo iš grybų salės.

Už kadagių tvorelės driekėsi prarastas 
laukas. Jokio vestibiulio. Nieko. Tik ant pievos gulėjo 
didžiulis, taisyklingai paklotas klevo lapų kvadratas. 
Lengvos čerpės. Be rūpesčių vėjas stato namus. Ant 
benamio stogo - tuščia, galima lipti dangun. 

- Aušrine, aš pasiunčiau žinutę vėtrai ir ji 
atsiliepė žaibu. 

Padvelkė gaivus jūros vėjas. Pervalkoje jau 
naktis. Visai šalia improvizuoto stogo sustojo tamsiai 
raudonas opelis. 

- Atvažiavo tėvelis, - nudžiugo Aušrinė, - 
pasimatysime rytoj, iki!

Aitvaras pravėrė automobilio dureles ir 
pakvietė Aušrinę vidun. Kirnis pašiurpo, Aitvaras 
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buvo stebėtinai panašus į Aušrinės tėvą. Automobilis 
dingo už kopos. Kur eiti? Kur ieškoti Aušrinės? 
Nepadėjo raminantys žingsneliai nuo vieno stogo 
krašto iki kito. Bejėgė meditacija. Beviltiška šokti 
apačion. Nebuvo rūmų, nebuvo aukščio, nebuvo 
apvalaus kolonų skrydžio, todėl mintys bėgo atgal. Į 
prisiminimų dykumas, į tolimas grybų salas.

Sunku pabusti miške, atsimerkti trukdė į veidą 
atremtos voratinklių kopėčios. Akinanti migla akmens 
skalda užpylė tuščias akiduobes. Naujam žvilgsniui 
reikėjo sidabrinio veidrodžio, baltos snaigių sienos, 
žaibų. Nuo saulės juoko svaigo apvalios pušys, debesys 
tvėrė tvoras, auksiniai lapai krovė turtus. Aušros nebus, 
kol virš miško neišdygs grybų žvaigždės. Poetas grįžo 
pėsčias atgal.

Pageltusioje pievoje poeto laukė senas 
Aušrinės namas. Gyvas, sveikas, nesudegęs, kvepiantis 
sakais, žuvimi, smėliu. Į tvorą atremti rymojo du 
dviračiai, bet Aitvaro automobilio nebuvo. Iš laimės, 
o gal iš liūdesio po mylimosios langais galima traukti 
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serenadą. Kirnis pastebėjo ant sienos kabančią Aušrinės 
tėvo gitarą ir linksmai perbraukė per stygas.

pagonių miestuose rauda trapios princesės     
ugnimi alsuoja gašlūs slibinai
įstrigau prie žemo balkono     
gitaros stygose paklydo liūdnas vėjas     
pravirko prislėgti jausmai     
serenada graužia gerklę ir sutryptus batus
prie pat mylimosios durų iš skausmo lūžta kojos     
nesitrauksiu, kol neįkrisiu į svaigų laimės guolį     
pavargau dainuoti 
šaltoje sienoje palaidojau apsnigtas viltis 
į svaigią nakties tamsą nugrimzdo bejėgė mėnulio 
malda
stingstu be meilės     
tik revolverio šūvis sušildys beširdes žvaigždes

Nutilo gatvė, pragydo benamis katinas, bet 
neatsivėrė svajonių langelis. Aušrinė neišmetė virvinių 
kopėčių. Pastatas atrodė miręs. Niūriai girgždėjo 
tvoros ir stogai. Krito vasarinės snaigės, žilo jaunas 
dangus, vėjas kirto saldžias braškes. Užgeso langai ir 
mylimosios akys, saldžiam sapnui pabudo naktis.
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Išdaužtame veide ruseno atvėsę jausmai. 
Kirnis sunkiai atplėšė nuo šaligatvio betono plytelę, 
bet jokio lobio nerado. Nesvaigino lietus, poetas 
pavargo laukti Aušrinės. Širdyje siautė meilės miražai, 
dirbtinėmis gėlėmis lūžo nevilties stalai, bet dykumų 
nepasiekė gėlas vanduo. Ir kas užgesins liepsnojančią 
krūtinę? Šalia Aušrinės namo it grybas išdygo metalinis 
kioskas. Kirnis nusipirko alaus. Išgėręs butelį jis 
užtraukė kvailą dainą:

šiandien mane prislėgė karti degtinė 
ir tavo keistas žvilgsnis
nuliūdau    
jaučiuosi kaltas     
kai linksta kojos ir pinasi liežuvis 
pavargau svajoti     
nežinau ar tavo šilti jausmai išgelbės mane
praradau sąžinę ir protą     
dabar ir meilės netekau
duobėta giltinės ranka 
ištrėmė mane į šaltą alaus puotą
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Vėtra ginė žolę, blanko supuvęs tvoros vingis. 
Metas plaukti namo. Ant žemės nebuvo žemės, 
danguje dangaus. Ne visus pražudo atstumta meilė. 
Ant smėlio voliojosi riebios varlės, ant sausos šakos 
kabojo musmirės pižama. Kirnį nuskriaudė nekviestas 
ir neprašytas likimas. Staiga švelnus, gerai pažįstamas 
balsas pašaukė:

- Kirni, eikš pas mane, tavęs aš laukiu 
nesulaukiu...

Prie tvoros stovėjo Aušrinė. Ji tiesė liūdnas 
rankas. Kirnis puolė prie merginos, bet atsitrenkė į 
tvorą. Lūžo senos supuvusios lentos, Kirnis išsitiesė 
ant plytų krūvos. Gėlė kaulus, iš nosies lašėjo kraujas. 
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PROTESTO STATYBOS

Degė gerklė, troškino. Kirnis kosėjo ilgai 
ir kai atsipeikėjo, nerado nei metalinio kiosko, nei 
seno Aušrinės namo. Aitvaras dosniai stovėjo šalia 
gremėzdiškos Storžievio vilos, pasiryžęs pažerti naują, 
neabejotinai šiurpių išgyvenimą.

- Suklupau užlipęs ant sudegusio degtuko, 
nugriuvau prislėgtas tvoros šešėlio, tinkas nubrozdino 
nosį, - teisinosi Kirnis.       

- Atviri sniego baseinai, nepaskęsk pažvelgęs į 
snaiges! – beveik poetiškai guodė Aitvaras.

Kirnį suerzino Aitvaro arogancija. Verkiant 
reikėjo kvailai pasiteirauti, na, pavyzdžiui, koks rytoj 
bus oras arba kur dingo Aušrinė? Bet Kirnis žengė 
toliau:

- Ar jūs poetas?
- Taip, aš kartais rašau eiles, - apstulbo 

Aitvaras, tokio klausimo jis tikrai nesitikėjo, - per 
metus parašau vieną eilėraštį, bet neketinu publikuoti 
savo kūrybos, mano lyrika slapta.
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Po ilgokos varginančios pauzės Aitvaras 
prabilo lengvu, patogiu, tarsi neįpareigojančiu klausytis 
balsu, bet jo žodžiai kaustė dėmesį: 

- Kai iš koncertų salės pasipils klasiokai, 
vestibiulį užpildys šurmulys, klegesys, duslus 
triukšmas. Skubiai prisispausk prie sienos. Mąstyk 
apie taures. Svarstyk, ar liks pilnų? Iš pradžių atrodys, 
kad niekas negeria, bet labai greitai situacija pasikeis. 
Mokiniai pavirs siaubingomis būtybėmis, o šampanas 
– krauju. Laukinė minia puls prie taurių. Bet neišsigąsk! 
Tai tavo draugai. 

Kirnis apsidžiaugė, gal atbėgs ir Aušrinė. 
Tarsi įspėjęs jo mintis Aitvaras pridūrė:

- Kantrybės, po koncerto eisime ieškoti 
Aušrinės kartu.

 Kodėl triumfuoja apgaulė? Ką daryti? Kirnis, 
tarsi šventyklą, nugriautą Aušrinės namą apėjo ratu. 
Pagal laikrodžio rodyklę. Reikia viešai protestuoti. 
Bet Kirnis abejojo, kad klasiokai ateitų mitinguoti 
prie vilos. Reikėjo pasmerkti žemgrobį Storžievį. Bet 
kaip? Ūmai Kirniui šovė beprotiška mintis, visiškai 
netinkama apgavysčių pasauliui. Reikia šalia 
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pompastiškos vilos pastatyti simbolinį Aušrinės 
namelį ir priminti kieno čia žemė. Kirnis pasiraitojo 
rankoves. 

Sunku dirbti protesto statybose, į 
pūslėtas rankas nekrenta lengvi pinigai. Tik skaudžiai 
gelia sumuštus pirštus. Žavu! Aukštoje žolėja miega 
suglamžytos varnos. Skamba plaktukas. Visiškas 
proto užtemimas šalia Storžievio vilos statyti Aušrinei 
namus. Iš senų lentų Kirnis kalė pašiurę. Kai įpusėjo 
diena, namelis jau buvo pastatytas. Beliko tik įstiklinti 
langus ir užkelti duris. Statybininkas palaimingai 
išsitiesė žolėje. Staiga visai šalia išdygo Storžievio 
traktorius. Metaliniai vikšrai pervažiavo per kojas, bet 
Kirnis nepajuto jokio skausmo. Kojos buvo sveikos, 
tik namelis, deja, nugriuvo. Visas darbas perniek! 
Storžievis išjungė variklį ir suriko užkimusiu balsu:
 - Nukirtai man virvutes, o aš tau kojas. Dabar 
mes atsiskaitę!
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REQUIEM

Kasdienybė matematiškai tiksliai sumuoja 
blaivius tiesos ieškotojų žvilgsnius, bet iki pergalingos 
finišo juostelės jiems visada pritrūksta vieno lemiamo 
žingsnelio. Ir kai aukštas tikslas lieka nepasiektas, 
slopindami teisėtą pralaimėjimo kartėlį, aštrūs logikos 
skustuvai išpjauna skaniausius nuojautų kąsnelius, o 
aštrus dilgėlių odekolonas, stimuliuodamas sterilų 
racionalumą, nuslopina troškimą „išdurti“ visas 
nihilistines teorijas. Nusivylę savo nuoširdžiomis 
pastangomis ieškotojai tampa aksominiais cinikais ir be 
jokio gailesčio neigia tiesą. Lengva gyventi nemąstant 
apie būtį. Pasiutusiai saugu atmesti sąmonės prioritetą. 
Bet ilgainiui paklydusius ieškotojus prislegia greitų 
akimirkų nuovargis, o girgždanti materialistinių 
pažiūrų vėtrungė nulūžta, besiblaškydama kasdienybės 
apkasų darže. Tuomet ieškotojai pabunda.

Prie atvirų vilos durų sustojo du dideli 
autobusai. Atvažiavo girios simfoninis orkestras. Į 
fojė įvirto keisti muzikantai, fantastiškos būtybės, 
panašios į laukinius žvėris, augalus ar grybus. 
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- Sakykite, kur čia liftas, kaip patekti į salę, kur 
persirengimo kambariai? - pasipylė klausimų lavina. 

Neišgirdę atsakymų muzikantai nubėgo 
laiptais aukštyn, tempdami įvairiausius muzikos 
instrumentus. Eisenos gale didžiulius kontrabosus 
tempė trys žali nykštukai. Ir kai šurmulys nurimo, 
Kirnis išgirdo liūdnus requiem garsus. 

- Ši muzika skirta ne jums, - labai mandagiai 
paaiškino į driežą panašus muzikantas, - aš truputį 
pavėlavau, užmigau autobuse ir niekas manęs, deja, 
nepažadino. 

- Bet kodėl skamba requiem, jei niekas 
nemiršta? 

Driežas gūžtelėjo pečiais:
- Jus sutraiškė Storžievio buldozeris, bet esate 

gyvas ir sveikas. Requiem – tai masinė psichozė, sumani 
orkestro klasta, būdas įtikinti minią, kad mirtis gyva. 
Skubėkite į koncertą! Gyvenkite!

Genamas smalsumo Kirnis klibančiais laiptais 
užkopė į koncertų salę. Muzika visuomet suteikia 
galimybę prisiminti kažką labai svarbaus. Gal praėjusį 
gyvenimą, gal būsimą. Garsų kalba sufleruoja
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atsakymus, ne visi juos girdi, o supranta dar mažiau. 
Nežinomo kompozitoriaus pamiršta simfonija 
atrakino girgždančius prisiminimų vartus ir atviros 
Kirnio ausys gėrė klampų ateities nektarą. Į džiugias 
svajonių salas plaukė besvoris garsų rūkas. Ištirpo žalios 
scenos užuolaidos. Įtaigus forte nuo krūtinės atlenkė 
sustingusias Kirnio rankas. Sprogo varinis pučiamųjų 
dangus, kakofonijos vitražais pražydo turtinga 
orkestro duobė. Kontrabosai it peiliai juodą ruginę 
duoną raikė vaikystės svajones. Lenkdami nutrūkusias 
stygas pražūtingais zigzagas skrido smuikai. Alpo 
minkšti foteliai. Plojo kruvini scenos delnai. Dėkingų 
numirėlių laukė saugi orkestro duobė. 

Tragiškus requiem sąskambius patikimai 
blokuoja jautri melomano ausis, nenorinti išgirsti 
varinio pučiamųjų skausmo, nevilties stygų šlamesio ir 
skardžių mušamųjų kančių. Liūdna muzika dovanoja 
viltį, nes sudužusio gyvenimo tyloje pražysta 
optimistinė trimitų malda, linksmai gedi fagotai, obojai 
ir klarnetai. Juodos natos sprogdina gedulingą orą. 
Parketas daužo pakasynų taures, o apvalios kolonos 
brėžia stačius geidulingo nuopuolio kampus. Ir kai iš 
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barokinio balkono krinta aktyvus melomano karkasas, 
įstiklinta monoklio akis gaudo smalsias muses. Griežti 
turėklai ištiesina lūžtančius keiksmus. Niekada 
nesudūžta laimė, nes atsainiai nepastebėti ekspozicijos 
paveikslai spėriai užpildo atsargines šuolio erdves ir 
išdegti krematoriumų kokliai įstiklina šviesą. Dinamitu 
žavisi sausos sienos. Lengvi pertvarų sapnai griauna 
uždraustus troškimus, todėl beviltiška puritoniškai 
dalinti erdvę į lygias dalis. Garso hierarchija neturi 
būti pažeista. Metaliniai kranai kelia pauzes į debesis, 
kad paslankiame vaivorykštės torte būtų lengva iškąsti 
jautrią trombono širdį. Be skausmo lūžta penklinės, 
juodi akiniai sukeičia vietomis natas. Galvoje tamsu, 
nes saulės nepaneigia apversta dirigento kėdė ir 
mikrofonai sudega kaip žvakės. Iki pat tylos dugno.

Pamatęs  Aitvarą lėtai ir oriai žingsniuojantį 
link chaotiškai griežiančio orkestro Kirnis, 
perrėkdamas  orkestro  triukšmą,  paklausė:

- Maestro, išmokykit branginti „amžiną 
dabar“, nes gyvenimo akimirkos unikalios ir niekada 
nepasikartos.

- Nėra jokio „amžino dabar“. Akimirkos 
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tuščios   ir   bevertės,  todėl  gyvenimas  neturi  kalen-
dorinės prasmės. Bet kuri situacija – susapnuoto 
veiksmo bankrotas. Greitai lūžta linijinis akimirkų 
šokis. Mirties nėra, nes gyvenimo taip pat nėra. Visos 
duobės užkastos, nes niekas dar nebuvo palaidotas 
kape.

- O kur keliauja mirusieji?
- Kirni, beviltiška laukti atsakymo, tikėtis, kad 

sienos prabils semantine smilkalų kalba. Atprask laukti 
neišsiųstų laiškų. Miesto sąvartyne negalioja pažadas - 
kvėpuoti. Auksiniais rėmais alsuoja šventi paveikslai. 
Trupa būties tinkas ir kai kiemsargiai be tikslo šluoja 
dangų, iš teistinės freskos išnyra užmūryti angelo 
sparnai. Nustok samprotauti, nekurk teorijų, nelauk, 
kol ištiks ontologinis infarktas.

- Šalta žodžių karamelė, - nusivylė atsakymu 
Kirnis.

- Kirni, sunku kovojanti su miražu ir iliuzijų 
baloje ieškoti atsakymų, todėl kančia atrodo tikra. 
Ne išeitis šokti į klausimo dugną - numirti, nebūti, 
neegzistuoti. Ir kas gi nutinka savižudžiams? Mirties 
akimirka sudūžta ir nelieka jokių įkalčių. Štai ir viskas, 
- atrėžė Aitvaras.
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Prožektoriaus cilindre pulsavo aksominė 
šviesa, lemputės siurbė orą, melodramiškai alpo 
žiopliai. Trapus šviesos artumas ištįso į debesis, į 
uždarą akimirkos svarbą. Baili spalva greitai išblunka, 
todėl kiekviename koncerte apšvietimas visada būna 
kitoks. Prie pat pulto Kirnis pavijo Aitvarą.

- Atleiskit, maestro, bet mane truputėlį erzina 
jūsų pamėgtas tiesos monopolisto tonas, noras mokyti 
kitus, nesugebančius virtuoziškai žongliruoti būties 
doktrinomis... 

- Teks priprasti! Siūlyčiau prisiminti mano 
patarimą – visuomet, nepaisydamas jokių aplinkybių, 
išlik suvokimo erdvėje, niekuomet neprisirišk prie 
reginių, nes jie netikri, be savasties ir, viso labo, tik 
tuščiaviduriai cirko žaisliukai, - griežtai nukirto 
Aitvaras, - nelauk, kol pro neatveriamas duris įeis 
Mirtis. Kai būsi už gyvenimo rato, labai asmeniškame 
emocijų centre, tik Giltinė galės ištaisyti slegiančią 
veiksmo kaltę. 

- Maestro, kodėl jūs dėstote man baltų 
filosofiją? – pyktelėjo Kirnis.

- Senovės lietuviai nesidomėjo filosofija, nes
jie žinojo tiesą.

Aitvaras užlipo ant scenos. Nutilo orkestras, 
apkurtęs prieš audrą. 
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SIAUBO SPEKTAKLIS

Mirtis mato, kieno akys atvertos šviesai, 
matyt, todėl gyvenimo scena tokia erdvi. Pribloškia 
įtaigus miražo spektaklis. Visi nori tapti garsiais 
gatvės teatro artistais ir vengia gaivios miško tylos. 
Sunku mieste pastebėti orkestrą, dekoracijas ir 
scenos darbininkus. Aptarnaujantis personalas yra 
nematomas, jis vadinamas likimu, gamta, o dažniausiai 
atsitiktinumu. 

Erdviame kabinete sėdėjo Storžievis. 
Verslininko šešėlis nutįso iki pat sienos ir atsitrenkęs 
į tinką pavirto raudonu šunimi. Leonas kraupiai 
suriko. Skaliko dantys it peiliai įsmigo į jo šlaunį. 
Kokia laimė turėti asmeninį ginklą puolimui, smurtui 
ir atgailai. Matyt, todėl gangsteriai šaudo į stiklines 
restoranų duris. Driokstelėjo trys alkani šūviai. Veržli 
verslininko ataka apgynė prekybos centrą. Raiški 
egoisto kaukė liko sveika, nesudraskyta, nesuplėšyta 
į skutelius, o privati nuosavybė nepasiekiama net ir 
sunkiai dirbantiems prekybos centro darbuotojams.

- Aušrine, ar girdi mane? Po velnių, kas 
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įleido pasiutusį šunį į mano kabinetą? 
Šalti it ledas pasiutligės nuodai į skutelius 

suplėšė godų Leono protą. Jis jau nematė stimpančio 
keturkojo, tik regėjo nelaimingą, verkiančią Aušrinę, 
kurios žemę jis sugebėjo virtuoziškai užgrobti. 
Išprotėjęs prekybos centro bosas apkabino kruviną 
skaliką ir melodramiškai pravirko:

- Aušrine, būk ne tik sekretore, bet ir meiluže, 
grąžinsiu tau sodą, dar namą nemokamai pastatysiu!

Nesančiai merginai tuoktis Leonas Storžievis 
nepasiūlė. Vedybos buvo tik pelningas sandėris ir nieko 
daugiau. Deja, Aušrinė tylėjo, nes jos čia nebuvo. 
Išgirdę šūvius į kabinetą įvirto „centriukai“.

- Nedelskite nė sekundės, skubėkite į vilą 
ir nugalabykite Aušrinę! Galite ją išprievartauti, jei 
norite. Nedėkinga mergiotė atstūmė mano ranką, 
sodą ir vilą.

Kai bendrai pasišalino, Leonas atkimšo 
plastikinį butelį ir putojantį nealkoholinį skystį išpylė 
ant scenos. Sviedęs tuščią indą į žiūrovus, beprotis 
uždegė angliarūgšte prisotintą vandenį.
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Staiga dirigentas atsigręžė į salę. Nuo 
kėdžių pakilo žiūrovai, pavirtę muzikantais. Jų 
rankose blizgėjo varis ir sidabras. Sprogo skardinis 
pučiamųjų dangus. Kirnis gerokai apkurto ir, matyt, 
todėl nepaklausė Aitvaro įspėjimo. Jis pamiršo visus 
pamokymus, pamiršo save, todėl, sunkiai atsiplėšęs 
nuo minkštos kėdės, įsibėgėjo ir vienu šuoliu užšoko 
ant scenos. Tiesiai į pašarvotą šviesą. Dabar Kirnis 
troško būti bebaimiu ugniagesiu, dėvėti blizgantį 
varinį šalmą ir iš liepsnojančių namų ant suodinų 
rankų išnešti verkiančią princesę. Tariamas pavojus 
visada atgaivina blunkančius jausmus ir scenoje nelieka 
vietos paikai baimės spalvai. Liepsnojo orkestro 
duobė, troškūs dūmai plaukė palubiais. Kirnio rankose 
spurdėjo Aušrinė. Mergina buvo apalpusi. It skęstantis 
gelbėjimo rato, Kirnis ieškojo švaraus garso, vaiskios 
akustinio pyrago properšos. 

Girios muzikantai griežė vis tamsiau. Juodos 
žirafos, patikslinusios prožektorių išdaigas, siūlė 
pasikliauti tik tiksliais fortepijono krumpliaračiais, 
laimingomis mušamųjų ruletėmis, apvaliais violončelių 
žaibais, auksiniu arfos korpusu, bekoje dirigento kėde. 
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Ore sklandė pageltę partitūros lapai, vienas 
prilipo prie Aušrinės veido. Skrajutėse nebuvo jokių 
natų, ilgos penklinės stygos buvo išmargintos spalvotais 
rutuliukais, kryžiukais, žvaigždutėmis, keistais 
simboliais. Kirnis pavėlavo į paskutinį traukinį, nes 
pamiršo, kad po koncerto visada bus kitas koncertas. 
Jis vergiškai pakluso aukštos scenos diktatui ir tapo 
apgailėtinu statistu. Poetas patikėjo klasikine muzika, 
todėl pamiršo tiesą. Orkestras spjovė Kirniui į veidą, o 
jis jautėsi apdovanotas. 

Aušrinė buvo neapdegusi, nesusižeidusi, tik 
aprūkusi sidabriniais suodžiais. Kirnis iš orkestro 
duobės išnešė merginą. Kai Aušrinei grįžo sąmonė, 
ji tvirtai apkabino Kirnį. Reikia džiaugtis kiekviena 
akimirka, nes laimingas gyvenimas gali būti tik 
suvaidintas. Profesionaliai ir įtikinamai surepetuota 
meilė labai trapi, todėl pageltę partitūros lapai 
fariziejiškai meldėsi, kad ji būtų tikra. Chaotiški 
simfonijos garsai dovanojo Kirniui ir Aušrinei 
suklastotą jausmą. 
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Nelengva pramušti kietą apgaulės betoną. 
Kirnis sudrebėjo, nuo tikslaus Aitvaro batutos kirčio 
nuriedėjo Leono Storžievio galva. Piktadarys buvo 
nubaustas. Gaudė dūmai. Užgeso ilgi liepsnos liežuviai, 
salėje pakvipo ozonu. Driokstelėjo plačių delnų 
griaustinis, šniojo mėtom pasaldintas aplodismentų 
lietus. Nušvito tuščia salė. 

„Kur dingo Aušrinė? Turbūt išbėgo kartu 
su klasiokais. Ir kodėl nepalaukė manęs?“ – sielojosi 
Kirnis.

Beliko pasiguosti nebent tuo, kad jis banaliai 
suvaidino gelbėtoją. Matyt, merginai pabodo cirkas ir 
ji dingo, neištarusi net ačiū. Ir kodėl ji turėjo dėkoti? 
Tylėjo statūs vestibiulio kampai. Anapus euforiškų 
garsų, anapus nukirstos galvos, aštrių šukių lygyje 
tarpo sudužusios viltys. Netikras pripažinimo lietus 
nuo rankų nuplovė karamelines žvaigždutes, saujoje 
neliko net stebuklingų dulkių. Nereikia lipti ant 
scenos. Galima laimingai gyventi ir be orkestro.
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PAKLYDĘS AUTOBUSAS

Po simfoninio gaisro visada džiūsta gerklė, 
bet Kirnis nenorėjo eiti į salę ir su klasiokais gerti šalto 
šampano. Jis buvo ne žiūrovas. Jis buvo be bilieto. 
Ir pagaliau Kirniui visai nerūpėjo iškili šimtadienio 
prezentacija, jis ieškojo tik Aušrinės. Kirnis nulipo 
laiptais žemyn ir iš nuostabos aiktelėjo - salė buvo 
tuščia. Nei klasiokų, nei stalų, nei šampano. Sunku 
patikėti, kad apleistoje viloje vyksta keisti renginiai. 
Pastatas atrodė miręs, išsekintas remonto, pasenęs po 
ilgos restauracijos. Tokio namo Pervalkoje negalėjo 
būti. Vila tarsi atkeliavo iš XX amžiaus vidurio, nukrito 
iš Kauno ar Vilniaus priemiesčio. Miklūs kvailysčių 
atstumai. Triukų erdvėje nėra vietos tiesai. Kortų 
malka gali iškulti langą, bet negali sudaužyti liūdnų 
minčių. Kieta diena visada išmuša aštrius skeptikų 
dantis. Ilgam abejonių koridoriuje reikia dažniau 
šnekėti nesąmones. 

„Ir ko aš čia stoviu? Ko laukiu? Aitvaras – tik 
apsišaukėlis, valkata, elgetaujantis fokusininkas. Koks 
aš naivus. Aušrinė turbūt pabėgo namo.”
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Pro tvoros plyšį pralindo du juodus 
kombinezonus vilkintys darbininkai. Ant darbo 
drabužių puikavosi grėsmingi užrašai – „Storžievis“. 
Benzopjūklais jie ėmė pjauti vaismedžius. 

„Gerai, kad Aušrinė nemato, kaip kerta jos 
obelis.“

Kirnis ryžtingai atsigręžė į marias. Jis matė ne 
tik savo, bet ir svetimą skausmą. Bartis su darbininkais 
buvo beprasmiška. Smaugiamas prieštaringų jausmų 
Kirnis sustingo. Darbininkai supjaustė šakas ir sumetė 
į duobę. Atokiau augo trys didelės vyšnios, pasodintos 
Aušrinės senelio. Ir kai darbininkai panoro nupjauti 
vyšnias, apimtas įsiūčio Kirnis ištiesė rankas. Dabar jis 
valdė didžiulę galią. Smarkus vėjo sūkurys nubloškė 
medkirčius prie tvoros. Išsigandę darbininkai 
paspruko pro lentų plyšį. Daugiau jie čia neateis, už 
jokius pinigus. 

Sugirgždėjo tvoros lentos, išniro Aitvaras. 
Dėbtelėjęs priekaištingu žvilgsniu reikliai pamojo 
ranka.

- Šiandien, - lemeno Aitvaras, ignoruodamas 
etiketo numatytą pasisveikinimo procedūrą, - 
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maniau, liksiu vienas, ramiai nusnausiu kamputyje. 
Kur tau! Nepaklausei manęs! Užlipai ant scenos, todėl 
ir praradai Aušrinę.

Aitvaras lėtai ištiesė kairę ranką ir parodė 
kietai sugniaužtą kumštį. 

„O varge, smogs į nosį! Gerai, kad ne peiliu 
ar kirviu, - nustiro Kirnis, - kada pagaliau baigsis kvaili 
pokštai?“

Aitvaras keistai išblyško ir atlenkė visus 
pirštus. Ant delno puikavosi degtukų dėžutė, 
standartinė, paprasta. Kirnis nesuspėjo įžiūrėti nei 
firmos ženklo, nei piešinėlio. Aitvaras lėtai sugniaužė 
pirštus. Dėžutė dingo iš apžvalgos akiračio. Jis pakėlė 
kairę ranką, atgniaužė kumštį ir spragtelėjo pirštais. 

- Jaunuoli, prisimink, iš kur tu atėjai? Kur buvai 
prieš 5 minutes? Neprisimeni? Nežinai? Nenukabink 
nosies, bet kokia lygtis lygi nuliui. Dešinėje pusėje 
nulis, kairėje – taip pat. Nieko nėra, - pedagogo tonu 
aiškino Aitvaras.

- Tai kur aš esu?
- Tuštumoje, - džiūgavo Aitvaras, matyt, 

išgirdęs įdomų klausimą. 
- Vadinasi, esu užrakintas seife? Mane saugo, 

kad nepabėgčiau? O gal aš labai vertingas? 
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- Kirni, esi bevertis, todėl laisvas. Niekas 
tavęs negali užrakinti. Įkalinti save gali tik tu pats, - 
patikslino Aitvaras.

Prie vilos snaudė autobusas. Tik iki durų 
keliavo slidus, lakuotas parketas. Vietoje trypčiojo 
žolė. Abejojo medžiai. Reikia judėti pirmyn. Bet 
kaip? Galbūt reikia apversti kelio ženklus ir pamatyti 
naują kryptį? O gal pagrobti autobusą? Apvalus vairo 
riestainis pasotins sulinkusį žvilgsnį, įsmeigs į asfaltą 
žingeidžias prožektorių akis. 

- Važiuok! – suriko Aitvaras, - vežk muzikantus 
namo!

Kirnis džiugiai įšoko į kabiną ir užvedė 
variklį. Pabudo mieguisti autobuso prožektoriai, į 
tvorą atsitrenkė geltonos šviesų sijos. Orą surakino 
kryptinga šviesa. Naktinių drugių sparnai pabalnojo 
motoro riksmus. Tolo laumžirgių sudrumstas oras, 
artėjo debesų trasa. Riaumojo variklis, snaudė 
muzikantai. Prožektorių rūke skendo aklas žvyras. 
Sugrubę Kirnio pirštai patikslino kelio griovius. Virš 
oro duobių saugiai plaukė rauplėtos padangos. Ramu, 
kai nuo savęs nutolsti kelis kilometrus.
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Garavo svaigi skrydžio euforija. Sunku 
prie vairo užmigti, kai pro šalį skrieja greiti padaužų 
motociklai. Iš paskos riedėjo lėti autobuso ratai. 
Suzvimbė kamanė. Kirnis pajuto švelnų dūrį į veidą, 
bet, visa laimė, iš nosies nebėgo kraujas.

„Kur važiuoti? Koks galutinis kelionės 
taškas?“ – Kirnis nuvijo įkyrų vabzdį šalin.

Tranzitinė nežinia trukdė viršyti leistiną greitį, 
todėl teko važiuoti pavojingai lėtai. 

„Gal paklausti muzikantų ir apsijuokti? 
Neverta. Gal balsuoti? Pietūs, šiaurė, rytai ir vakarai! 
Ne! Reikia pakeisti rinkimų sistemą. Tegul lieka tik du 
kandidatai – pirmyn ir atgal.“ 

Kirnis pakėlė ranką. Tik vienas balsas. 
„Ar galima vienam laimėti rinkimus? Turbūt 

ne.“ 
Asfalto rinkimai sužlugo, nepavyko sužinoti 

tikslios judėjimo krypties. Avantiūristinių kelionių 
aprašymai sužavi melu. Visada nutylimas ekspedicijos 
tikslas – surasti lobius, išplėšti kapus, apmulkinti 
čiabuvius. Paprastai prisidengiama spalvinga turizmo 
etikete, rečiau neatrastų žemių paieška, dar rečiau 
tolimų teritorijų revizija, noru patikrinti, ar iš 
topografinių žemėlapių nedingo upės, ežerai, kalnai 
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ir slėniai. Kartais kelionės pasibaigia dar nepasiekus 
tikslo. Keliautojai dingsta Bermudų trikampyje, 
dykumoje. Turistus noriai prarija drebanti žemė, ugnis, 
tamsi vandenyno gelmė. 

Autobusas buvo tuščias. Kirnis neramiai 
dėbtelėjo pro langą. O varge! Ant asfalto stovėjo 
briedis. Smūgis! Sudužo priekinis stiklas, bet Kirnis 
liko sveikas. Atgijo tuščias autobusas. Keleiviai 
energingai brovėsi pro siauras duris. Kirnis išlipo iš 
autobuso. Konvulsijų tampomas briedis dvėsė. Kirniui 
pagailo vargšo gyvūno. Ir kuo jis galėjo padėti? Nebent 
pribaigti, kad nesikankintų. Kirnis buvo neginkluotas, 
bejėgis. Briedis liūdnai pažvelgė į Kirnį ir atsiduso:

- Ar tikrai tau manęs gaila?
Piestu pasišiaušė plaukai, džiūvo gerklė, 

drebėjo rankos. Kirnis pastebėjo, kad briedis keičiasi, 
transformuojasi. Ant asfalto gulėjo vyriškis. Aitvaras!

- Ar jums labai skauda? Gal iškviesti greitąją 
pagalbą?

- Kaip matai, ir man gyventi sunku, - suvaitojo 
Aitvaras ir lengvai pakilo ant kojų.

- Jūs gyvas, sveikas... - kraupo Kirnis, - 
atleiskite, aš nepastebėjau...
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- Briedis žuvo iškart, nė kiek nesikankino, 
tu esi gailestingas... džiaugiuosi, - atsiduso Aitvaras 
ir netrukus prakalbo linksmai, valiūkiškai, - atmink, 
nebuvo jokio briedžio, jokios avarijos...

- Jokio autobuso, jokių muzikantų, - ironizavo 
Kirnis.

- Na, štai tu jau mokaisi. Greitai tapsi meistru. 
Na, o dabar pabandyk viską prisiminti iš naujo. 

Aitvaras nusigręžė ir lėtai nuėjo keliu. Į tamsą, 
į naktį, į nežinią. 

              
Galvoje tuščia. Kirnis įtempė atmintį. Jis 

nežinojo iš kur atėjo, kur buvo prieš pusvalandį. 
Kirnis nusispjovė ir strimgalviais nubėgo į mišką. 
Giria patikrino apdairų veidą, asmenybės tapatumą 
patvirtino saugus durpių paltas, miklios piktžolių 
pirštinės, surūdijusi skardinė skrybėlė. Dulksna išplėtė 
akis. Balos piešė topografinius ženklus. Nepaklys 
čiuožikai. Vorai mezgė arktinius tinklus, reljefiškai 
stingo augaloti kelmų laiptai, grybavo dėkingi sliekai, 
link trapių sausuolių tįso žygio batai, ekologinei 
atakai ruošėsi medžiai. Kirnis suklupo, praradęs varlių 
paramą. Lapus prislėgė sunkus skruzdėlės šešėlis. 
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Smėlio portrete apvirto žiogo galva. Girgždėjo karklai, 
ošė mėlynių akys. Rauplėtus kankorėžius linksmai 
spardė žalčiai. Driežų nėra, nes apytuštes samanų 
duobės užgrobė slidūs takai. Sunku kartoti varnų 
riksmus, nukristi atsirėmus į pušį. Nelengva miške. 
Medžiai globoja tik varnas.



115

SKRAJOJANTI VILA

Ar verta miške ieškoti Aušrinės? Viloje Kirnio 
laukė, juo pasirūpino. Ant stalo garavo arbata. Laimės 
linkėjo nežinomo autoriaus paveikslas. Klasika, XVII 
amžius, galbūt flamandų tapyba. Tūlo didiko veidas 
jam buvo pažįstamas. Senoje drobėje įžūliai šypsojosi 
Leonas Storžievis.      

- Iš stiklinės pašalintas dugnas, sėlina 
tuščiavidurės šimtadienio žvakės, skylėti sumuštiniai 
plėšo ausis! – nusikeikė Kirnis.  

Arbata nesuteikė jokių vilčių. Tylėjo oras, 
tolo žiema. Langai ganė paklydusius stogus. Debesys 
mynė žemės mįsles. Sapnų klastotojai šienavo Anapilio 
žolę.   

Pro šešias praviras duris į salę įslinko šeši 
juodai apsirengę klasiokai. Kiekvienas tempė didžiulę 
žvakidę. Pro tas pačias duris įėjo šešios raudonai 
vilkinčios klasiokės. Jos įnešė į ritinį suvyniotą kilimą, 
kurį mikliai išvyniojo per patį salės vidurį. Vaikinai 
kilimo šonuose pastatė žvakides, kiekvienoje pusėje po 
tris. Žvakidės buvo pusantro metro aukščio, o žvakės 
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raudonos. Kai baigę darbą visi išėjo, įslinko Aitvaras 
ir lėtai, manieringai uždegė žvakes. Baigęs darbą 
mestelėjo degtukų dėžutę į viršų, bet jos nepagavo. 
Dėžutė ir Aitvaras ištirpo ore. Visos durys vienu metu 
užsitrenkė. Kirnis beveik apalpo ir švelniai suklupo ant 
minkšto kilimo, bet greitai atsikėlė, nes ant blizgančio 
parketo pamatė savo veido šešėlį. 

- Gal mane stebi kameros? 
- Nėra jokių kamerų, tik šarvuotos seifo 

durys saugo tavo veidą nuo uodų, - kvatojo šešėlis, 
-  tu saugus, odinės pirštinės negali apčiuopti tolimo 
peizažo, maža vietos raiškiam gestui ir laimingai 
skaičių trajektorijai nuplėšti.

Šukėmis pasipuošė įstiklinti langai. Kirnis vėl 
apalpo. 

Aitvaras papurtė Kirnį už peties:
- Metas keltis, pabusk jaunuoli, užteks 

tinginiauti!
Neslėpdamas pašaipos Kirnis paklausė:
- Blogai dirbu, neklausau Tamstos nurodymų, 

nekviestas lipu ant scenos. Ar galiu paprašyti 
apmokamų atostogų? Kelialapio į beprotnamį?
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Aitvaras niekinamai mostelėjo ranka, bet visai 
neužpyko.

- Klausyk ir daugiau nepertrauk manęs! 
Gerai?

Kirnis linktelėjo galva ir sutelkė visą dėmesį.
- Išsitiesk visu ūgiu, apsidairyk ir įtampa 

atslūgs. Žvakių liepsnelės ims virpėti, neramiai 
blaškytis, nors vėjo nebus jokio. Gaus sienos - dusliai, 
negirdimai, slogiai. Ir visai nelauktai sucyps stabdžiai, 
tarsi sužeisti leopardai...

Kirnis nusijuokė. Aitvaras tarsi susigėdo.
- Nenoriu būti melagis, noriu, kad manimi 

tikėtum. Niekada negirdėjau, kaip staugia sužeistas 
leopardas. Todėl patikslinsiu – nebus jokio leopardo 
ar tigro. Nė kiek nesumeluosiu pasakęs, kad čaižiai 
sucyps automobilio stabdžiai. Pažvelk pro langą. Prie 
tvoros sustos du juodi dviaukščiai autobusai. Skubiai 
atšok nuo lango ir it voras prilipk prie sienos. Kirni, šis 
palyginimas yra tikslus, nes vorą mačiau, sieną taip pat. 

Nusipelnęs teisingo palyginimo voras tupėjo 
šalia, vabzdys neišsigando, nepaspruko. Kirnis 
neapsidžiaugė pasalūno kaimynyste, nes nemėgo 
svečių, jam patiko gyventi laisvai, be jokių suvaržymų. 
Visai kaip vorui. 

- Į varnų aplestą vilą įvirs marga, linksma, 
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puošni klasiokų minia. Neliūdėk! Greitai įsitikinsi, 
kad vaizdelis - tik pažangi techninė apgaulė, nekaltas 
miražas! – aiškino Aitvaras.

- Mane dabar nudžiugintų nebent tik šiurpi 
tiesa, kraupi tikrovė, siaubingas reginys. Jūs kuriate 
pagaulų veiksmą, bet nedumiate man akių. Argi ne 
taip?

- Įspėjai! Aš visada žaidžiu pakankamai 
garbingai ir neketinu pasukti iš plataus, išlavintos 
vaizduotės greitkelio į pigių apgavysčių šunkelį. Pažvelk 
atidžiai į savo klasiokus. Ar rasi bent vieną besidomintį 
mistika? Bent vieną abejojantį materijos visagalybe? 
Deja, ne! Visi tiki tik pinigais. Auksas – jiems Dievas, 
- Aitvaras paraudo, tarsi susigėdęs atvirumo, o gal jo 
veido spalvą pakeitė kitos, neemocinės priežastys, - 
mielas Kirni, tu greitai įsitikinsi mano siekių kilnumu. 
Lauk manęs, tuoj grįšiu.

- Būkite malonus, išeikite paprastai, be jokių 
fantastinių efektų.

- Nepamiršk, aš gyvenu ne savo namuose, bet 
dar neišsikrausčiau iš proto, todėl mano darbo metodus 
sunku paaiškinti, sunku suprasti, sunku pakeisti.

Aitvaras energingai čiupo rankeną, bet, 
nespėjęs atverti durų, dingo prie pat slenksčio. Durys 
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nereikalingos, nes už koridoriaus kampo yra kitas 
kampas, statūs langai, baltos užuolaidos. Nereikia lipti 
ant sienų. Reikia eiti kiaurai.

Mintis globoja tamsa ir šaltis, todėl visada 
prislegia liūdni prisiminimai. Kirnis kalbėjo su savimi 
ir jau ne pirmą kartą. Kas kalba ir su kuo? Laukdamos 
atsakymo baltos užuolaidos pavirto ekranu. Šešėliai 
įtaigiai transliavo šampano burbuliukų šokius. Kirnis 
regėjo vaikystėje nupieštą namelį. Šalia jo stovėjo 
linksma šviesiaplaukė mergaitė. Aušrinę atvedė aukštas, 
pražilęs vyriškis. Tėvelis? Ne, tai buvo Aitvaras. Kirnis 
pašiurpo, o gal Aušrinė – tai miško laumė. Tuomet kas 
jis? Baltų dievas Kirnis? Kapituliavo bejėgė logika, 
pasidavė protingi žodžiai. Nereikia kontempliuoti. Į 
aklavietę patenki tik tuomet, kai ieškai prasmės. 

Aitvaras grįžo nešinas didžiuliu, moderniu, 
patikėkite, tikrai ne antikvariniu fotoaparatu. 
Bet kodėl aparatas toks gremėzdiškas? Matyt, 
profesionalus, beveik magiškas. Įvirto klasiokų minia. 
Mokiniai džiūgavo pamatę mokytoją, o gal milžinišką 
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fotoaparatą. Kirnis ieškojo Aušrinės, bet jos čia 
nebuvo. 

- Leonai, gal žinai kur Aušrinė? – pasiteiravo 
Kirnis.

- Nežinau, atšok, - piktai atrėžė Storžievis. 
Niekas nematė Aušrinės, bet visi norėjo 

fotografuotis. Akinamai smogė aparato blyksnis, visai 
kaip žaibas vidurnaktį. Kirnis beveik apako. Tebūnie 
prakeiktos nelegalios statybos nacionaliniuose 
draustiniuose ar parkuose! Kiekvienas blyksnis 
apnuogindavo klasiokų veidus, nuplėšdavo kaukes ir 
Kirnis nemokamai regėjo kokčias fizionomijas, kurių 
nė kiek nepapuošė puošnūs rūbai. Mada nepavaldi 
pabaisoms. Stilingi aprėdai puošia tik žmones ir 
pražudo monstrus. Klasiokai - tai šmėklos. Prie vaišių 
stalo būriavosi kruvini veidai. Godžios klasiokų mintys 
virto purvu. Pedagoginis Aitvaro fotoaparatas tik 
patvirtino spėliones. Ši vila taip pat miražas. Pastatai 
lakūs it oras ir auga visur, todėl gūdžios girios debesyse 
piešia medinius miestus, o lauko akmenys mėnulyje 
stato mūrines pilis. Nepaliauja keliauti apleisti namai ir 
vieniši žmonės, nes palengva nusilpsta karstų vinys ir į 
laisvę išskrenda balti skeletai. Būtis ir nebūtis prabyla 
rasotais kaminais.
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„Šią mobilią vilą turbūt nupiešė Aitvaras, kai 
buvo dar vaikas. Kas bus, jei Aitvaras nufotografuos 
mane? Nejaugi ir aš esu šmėkla?“

Aitvaras nusitaikė tiesiai į Kirnį, blykstelėjo 
žaibas ir iš aparato iškrito nuotrauka. 

- Visada nešiok savo portretą su savimi. Gal 
nori pažiūrėti? 

Aitvaras ištiesė fotografiją. Smalsumas visada 
nugali mandagumą ir gerą toną. Kirnis pažvelgė į 
stačiakampį popierėlį. O siaube! Nuotraukoje tik 
drabužiai ir jokio žmogaus. Nė menkiausio pėdsako, 
nė šešėlio, nė kontūrų. Visai nieko. Kirnis sustingo. 
Stuktelėjo blaivi mintis. 

„Fotomontažas! Aitvaras mane mausto it 
patiklų darželinuką pasakom apie šmėklas. Neišdegs, 
nukvakęs seni!“ 

Aitvaras užsimerkė ir suvaitojo:
- Dabar pagaliau įsitikinai, kad aš tavęs 

nemulkinu ir visai nenoriu „išdurti“, kaip vaizdžiai 
šneka „žalias“ jaunimas. Drąsiai kalbėk apie jausmus, 
klausk atvirai, be užuolankų. Daugiau nebus tokios 
progos.

Kirnis sukaupė visą drąsą.
- Aitvare, padėkite man surasti Aušrinę. 
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- Žinai, visko pasitaiko šiame keistame 
pasaulyje. Galbūt esi tinkamas jaunuolis, verta 
pamėginti. Ir jei pavyks, jūsų meilei nebus jokių 
kliūčių. Eime ieškoti Aušrinės. 
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AUŠRINĖ

Ant lubų telkšojo asfalto bala. Motoroleriu 
skuodė aštri musė, bet lenktynininkę vis vien pagavo 
voro tinklai. Užgeso elektros lemputė. Betono siena 
prarijo elektros laidus. Po ąžuoliniu parketu raitėsi 
sunkios užuolaidos. Ant stalų džiūvo tuščios lėkštės, 
pilnos netikro gyvenimo. Po lova snaudė iš koncerto 
pabėgęs frakas. Spintoje kabojo dryžuoti debesys. 
Visai arti, lengvai pasiekiami ranka stovėjo pavargę 
stalai. Sutraiškyta dar viena diena. Galva pilna minčių, 
o miškas – sniego. Ištirps vanduo ir neliks nieko.

Aukšti žibintai žaltvykslių liepsnelėmis 
pažymėjo nesudėtingą sodo teritoriją. Virš vilos 
sklandė naktiniai drugiai. Kvadratinio perimetro 
ilgėjosi netaisyklingai sukalta tvora. Betono pamatai 
gėrė požeminį obels skeletą. Ar verta stebėtis? Pasaulis 
– tik regimybė, miražas, nakties vaiduoklis, pasakų 
milžinas, sapnų pabaisa. 

Bangavo žolė. Kur eiti? Seklus kiemo 
atabradas. Iki tvoros galima nubristi pėsčiom. Kiaurais 
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batais galima nukeliauti net į mėnulį, jei širdyje siaučia 
meilės audra. Aitvaras pralindo pro tvoros plyšį ir 
pamojo ranka tarsi padrąsindamas, tarsi vydamas 
vidun. Kirnis jautėsi kaip paklydęs žąsinas, genamas 
atgal į kiemą. 

„Ir ko man bijoti? Mečiau iššūkį likimui, argi 
to maža?“ 

Atmetęs visas abejones pro nuplėštų lentų 
plyšį Kirnis pralindo į kitą pusę. Anapus tvoros 
riogsojo tas pats kiemas. Kirnis suprato, kad jis negali 
pasprukti iš šio nelemto pastato, nebent to norėtų 
Aitvaras. 

- Nepamiršk, niekas negali pakeisti savo 
likimo, - pamokamu tonu aiškino Aitvaras.

- Vadinasi, teks paklusti nenuspėjamai, 
fatališkai jėgai?

- Tiksliau savo poelgių rezultatams, veiksmas 
kuria naują veiksmą, štai ir visa teorija.

Virš tvoros plaukė lengvi debesys, aklas 
dangus žemėje laidojo naivias mintis. Skanaudamas 
keisčiausių jausmų kokteilį, Kirnis stebėjo kaip vila ir 
kiemas auga, transformuojasi, kinta. 

- Turbūt paklydome?
- Įmanoma paklysti tik savyje. Daugiau niekur. 
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Tu regi tik tai, ką nori matyti, - itin noriai paaiškino 
Aitvaras.

- Gerai, kad taip ir būtų, - atsiduso Kirnis.
- Taip yra ir bus visada.

Gaudė jūra, Kirnis kartojo vėjo vardus, 
skaičiavo stiklines smėlio briaunas. Sparčiai temo, 
žarijos lėkė į kopas, už saulės kalno spindėjo mėnulio 
pilis.    

- Keista, iki namo toli, nors vila dar prieš 
minutę riogsojo visai šalia tvoros. 

- Teks pamiklinti kojas, - ragino Aitvaras.
Kelionė atvėsino neramias Kirnio mintis. 

Gūdžiai girgždėjo platus žvyro takas.
- Jūs prižiūrite nebaigtas statybas? 
- Galbūt... o gal ir ne... - svarstė Aitvaras.
Kirnis išgirdo telefono skambutį. Garsas 

sklido iš vilos.
- Telefonas, gal verta paskubėti?
- Vargu ar spėsim, viliesi, kad skambina 

Aušrinė? Nurimk, čia skambina man, bet aš niekada 
nekeliu rago.

Ir kai skambutis viloje užtilo, Kirnis apstulbo, 
telefonas gaudė jo galvoje.
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- Maestro, man atrodo, kad aš žinau, kas 
skambino...

- Ir kas gi?
- Ogi aš, kas gi daugiau!
Aitvaras sustojo ir ilgai kažką mąstė.
- Teisingas atsakymas.
- O kas iš to? – pyktelėjo Kirnis.
- Ogi nieko, - Aitvaras kreivai pamėgdžiojo 

Kirnio ironiją, - eime, nereikia nuogąstauti, kantrybės, 
ragelį pakelsi tu, tik ne čia ir truputį vėliau.

Bendrakeleiviai pasiekė gerokai ūgtelėjusį 
namą. Durys buvo plačiai atvertos, tarsi niekada 
nebuvo niekam uždarytos. 

- Užeik! – įsakė Aitvaras.
Kirnis drąsiai žengė į vestibiulio tamsą. 

Greitai įsižiebė šviesa, bet jis nepastebėjo nė vienos 
elektros lemputės, jokio prožektoriaus ar kokio nors 
kito apšvietimo šaltinio. Turbūt nauja technologija, 
brangi ir paprastiems žmonėms neprieinama, pamanė. 
Kažkas visai šalia sušlamėjo. 

- Aušrine, pas mus svečias, - švelniai dudeno 
Aitvaras ir po iškalbingos pauzės griežtai ir reikliai 
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pridūrė, - dabar, jaunuoli, sutelk visą dėmesį, šis 
momentas ypač svarbus ir ne tik tau.

Kirnis apsidairė. Vestibiulyje buvo tuščia. 
Ant parketo gulėjo puošnus smėlio kilimas, matyt, 
paklotas auštam svečiui. Uždaroje erdvėje buvo sunku 
susikaupti. Slėgė baltos lubos. Pastatai pažemina 
visus. Debesų nepasiekia net aukštos stogų vėtrungės. 
Padvelkė lengvas kvepalų kvapas.

- Sutelk dėmesį! – riktelėjo Aitvaras.
Kirnis apsidairė ir įsistebeilijo į menamą tašką, 

klaidžiojantį uždaroje vestibiulio erdvėje. Aušrinė 
stovėjo visai šalia, tik jos Kirnis nematė. Sietyno 
šešėlis pavirto saulės laikrodžiu. Stalas, kėdė ir sieninė 
spinta skaičiavo netikras valandas, minutes, sekundes. 
Aitvaras subliuško it kiauras balionas, jo veidas pamėlo, 
o ausys paraudo:

- Gana, pakaks skausmo... ar tau dar maža 
mano kančios? Susikaupk! Netrokšk praeities. 
Žinok, kad sugrąžinti galima tik nelaimingas dienas. 
Atsipalaiduok, stebėk savo mintis tarsi iš šalies, tarsi 
žiūrėtum absurdo filmą.
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Sienos pakraščiu riedėjo pavargusi saulė, baldų 
šešėliai matavo gęstančią tylą.

- Kirni, susitelk. Turi daug sugebėjimų, 
kuriais niekada nesinaudoji, metas padirbėti! – ragino 
Aitvaras, - aš sumainysiu vietomis tavo akis. Galėsi 
žvilgsniu pavyti vėją, šienauti debesis, žolėje auginti 
bangas.

- Gal neverta, galiu apakti ar tapti žvairu, – 
pašiurpo Kirnis.

- Būk ramus. Tapsi aiškiaregiu.
Kirnis užsimerkė ir vėl atsimerkė, išsprogdino 

akis - jokių rezultatų. 
- Bet juk nieko neįvyko, situacija nepasikeitė, 

- abejojo Kirnis.
- Argi? – nudžiugo Aitvaras.
Suskambo skaidrūs varpeliai. Žvilgsnis 

atrakino užmūrytą dangų. Kirnis ne tik pamatė 
debesis, bet ir išgirdo jų gausmą. Ausyse žviegė varinis 
orkestras, ritmiškai bildėjo parketo plokštės, riaumojo 
sužeista tamsa. 

- Ar girdi muziką? – nudžiugo Aitvaras, - 
puiku, tobula meditacija – tai šokis.
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Iš statybų miego pabudo vestibiulis. 
Geometriniai šešėlių apskritimai pražydo betono 
gėlėmis. Apvaliomis šukėmis pasipuošė neįstiklinti 
langai. Ant stalo dygo alaviniai skėčiai, mediniai 
slibino dantys, meldai, šukos. It cirko akrobatas ar 
klounas Kirnis judėjo kampuotomis pozomis. Svaigo 
galva. Švelniai gaudė lanksti namo pastogė. Vorai rinko 
nematomus laimės taškus. Kvadratinis svirplių choras 
noriai traukė girgždančias dainas. Deja, padaužos 
klasiokai neatnešė sunkių laiptų nevilties choro 
repeticijai. Ant išblyškusio veido augo spygliuota 
tvora. Aptemo rankos, bežodė žvilgsnio kelionė 
atsitrenkė į sieną. O kas toliau? Dvejonių suskaldytame 
veide augo verkiančios akys. Tyri pasimatymai kartais 
išskiria mylimuosius, bet jie vėl greitai susitinka. 

Pavargęs nuo keisto šokio Kirnis susmuko ant 
grindų. Jis ištiesė kojas ir gulėjo tarsi negyvas. Aitvaras 
priėjo prie sienos ir bakstelėjo pirštu. Atsivėrė langas, kurio 
anksčiau nebuvo, ir į salę plūstelėjo nakties gaiva. Aitvaras 
ilgai žiūrėjo į žvaigždes ir pagaliau liūdnai prabilo:

- Prisipažinsiu, diriguoti tampa vis sunkiau: 
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kurtina akinanti partitūros tamsa. Gęstančios natos 
minta surūdijusiais jausmais ir man vis sunkiau 
tramdyti industrinį, neartikuliuotą garsą. Surūdiję 
akordai skurdina klausytojų dvasią. Kartais jaučiuosi 
bejėgis, nes tamsius kūrėjų ieškojimus ridena bevalė 
mada. Deja, jau pasiekta tariama garso riba, perauganti 
į muzikos griūtį.

- Ar bus sunaikintas garsas? – akis atmerkė 
Kirnis.

- Užkietėjo postmodernistų viduriai. Jie jau 
nesugeba nusilengvinti orkestro duobėje, - nusijuokė 
Aitvaras.

- Baisu, - ironizavo Kirnis, pakilęs nuo 
grindų.

- Aš nesu siaubo filmukų herojus ir todėl 
negąsdinu kruvinais užrašais ant tualeto durų, o 
tik švelniai distiliuoju užterštas mintis, - pyktelėjo 
Aitvaras.

- Kūrėjai mėgaujasi atgrasia kakofonija, 
nejaugi harmonijos galimybės ribotos ir jau išsemtos 
iki dugno, - norėdamas pakreipti pokalbį saugesne 
prasme, mandagiai pasiteiravo Kirnis. 

- Būk ramus, - nusijuokė Aitvaras, - garsų 
katilas pilnas ambrozijos. Kūryba kūpa per kraštus. 
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Šlovės spinduliuose maudėsi miražas. 
Aptakiais fagotų prasimanymais mito riebios natos. 
Duslėjo magiški saksofono pokštai. Šlifuoti oro pirštai 
drožė įprastus garsus. Kulinariniai varinių lėkščių 
dūžiai medumi pasaldino karčius melomanų veidus. 
Kaukėtos parterio ausys sklandžiai gėrė valtornų 
raudas. Ant juodos fortepijono plikės šoko nuoga 
fleita. Stingo nerūdijantis trombono kraujas.

Aitvaras  buvo vienintelis orientyras, kom-
pasas begalinėje keistų įvykių painiavoje, minčių 
chaose. Maestro mostelėjo batuta. Driokstelėjo sienos. 
Kirnis bėgo apsnigta pieva. Aštrios snaigių bangos ginė 
tirštą miglą. Šalo nuogi stulpai. Jautrus vėjas aprengė 
pušis sniegu.

- Kai miega lietus, pabunda snaigės. Į tašką 
suspaustas vėjas pavirsta žaibu. Atgimk vėju, pusnynais 
brisk į vėtros rūmus pašėlti, - laimino Aitvaras.

Švilpė vėjas. Tolumoje dunksojo Vinkšnynės 
piliakalnis. Aitvaras stovėjo apsnigtas, sustingęs, 
pavirtęs balta statula ir laukė kada Kirnis nuplėš nuo 
Aušrinės veido vėtros kaukę. Skambiame snaigių 
verpete Kirnis pajuto keistą ramybę. Kūnas tapo 
lengvas kaip pūkas, o protas stebėtinai žvalus. 
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- Kirni, tai paskutinė aisčių pilis. Jau nėra kelio 
atgalios. Ieškok Aušrinės medžių šnarėjime, vanago 
skrydyje, vėjo švilpime. Neužgesk!

Dangus - pušų akvatorija. Paslėpta Švaistiko 
pilis dunksojo laisvoje girioje, toli nuo kelių, takų. 
Akmeniniai bokštai rymojo prie pat bedugnės krašto 
ir tirpo sudužusioje migloje. Už tamsaus pilies kuoro 
skendo svajinga upė. Skaudžiai skilo rudos čerpės, 
girgždėjo mediniai žvaigždžių laiptai. Samanoti pamatų 
akmenys saugojo rausvas ištrupėjusias sienas. Tuščiose 
menėse netilo sargybos žingsnių aidas. Blizgėjo 
voratinkliai, kalavijai ir šarvai. Žvaigždės sufleravo
pamirštą aisčių mąstymo istoriją. Debesys kosmosui 
grąžino laisvas krivių mintis. 

Kopose ganėsi pilki debesys – drumzlina 
ištirpusios epochos šviesa. Žuvėdros brido sniegu, 
kuris pavirto žvyru, o pilies mūrai - Romuva. Kirnis 
sustojo nedidelėje aikštelėje, kurią ratu it sargybiniai 
juosė ąžuolai. Dingo įtampa ir nuovargis.  Deja, vėtra 
negalėjo uždegti apeiginės ugnies, nes trim žingsniais 
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laiką aplenkė smėlio laužai ir į dykumas iškeliavo 
pėsčia žolė. Liko tik šventas akmuo - akiduobės tiltas, 
išsaugotas smilčių dvelksme. Aukuras tarpo tyrame 
žvilgsnyje, svetimi jau negalėjo užgesinti pabudusių 
akių. Amžina ugnis liepsnojo švariame laike. 

Balzganą rūką pavijo marių banga, vėjas 
pakartojo krivio juoko aidą, liūdnas mintis aplenkė basa 
žuvėdra. Dabartis daug arčiau nei pušys. Dievų take, už 
laiko ribos, prie atmestos savasties, prie nuplėšto veido, 
prie bedugnės krašto dunksojo pamiršta Romuva. 
Širdyje buvo keistai ramu. Neišgirstas švyturys rymojo 
pastelinėje pakrantėje. Banga apvaliu tašku pažymėjo 
akimirką, kurios pakaks nulaužti svetimų pagrobtą 
horizontą. Šalia kopų anglėjo kuršių laivai, mėnulio 
stygomis skambino vėjas, giedojo saulėgrąža, šoko 
žolė. Smiltys vertė kiaurus ąžuolo lapus, ieškodamos 
bangų rašto, bet pakrantės smėlyje neliko nė vieno 
žodžio, kurį parašė vėjas.

Kai nutilo jūra, Kirnis išgirdo linksmą juoką 
pakrantėje. Prie švento akmens stovėjo Aušrinė.
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- Na, štai, vaikučiai, ir vėl susitikote, - 
apsidžiaugė Aitvaras, - bėkite prie jūros.

Įsimylėjėliai nuo Romuvos kalno nulipo 
žemyn. Mediniai laiptai išaukština ir pažemina, 
atskiria gyvus nuo mirusių. Kiekvienas laiptelis – slidi 
dabarties akimirka. Už laiptų jūra. Į krantą plaukė 
baltas marių rūkas, geso gėlėti smilčių laužai, iš debesų 
krito stiklinės žuvėdros. Nušvito vaivorykštė, neliks 
be pastogės lietus.

Aušrinė ir Kirnis įbrido į jūrą. Kojas gėlė 
šaltas vanduo. Įsimylėjėliai troško gyventi pakrantėje: 
meilės, nežinomybės, paslapties. Pakrantė – tai jūros 
vestibiulis, kuriame retsykiais svečiuojasi žuvėdros, 
žmonės ir laivai. Kai svaigsta iš laimės galva, dviem 
termometro padalom sušyla jūra, banguoja smėlėti 
akmenėliai, krenta žuvėdromis palesintas lietus. 
Audringos burės sulopė besijuokiančias akis. Į kopų 
daubas nutįso ilgi varlių šuoliai, žolėje užgeso greitos 
vėjo pėdos, lūžo pirštai įsitvėrę debesų. Įsimylėjėlių 
laukė ilga kelionė į sapno pakraštį. 
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DETEKTYVAS

Pasiekęs tikslą Kirnis jautėsi truputį apviltas. 
Ir kodėl? Galbūt todėl, kad šviesias mintis sudraskė 
sunkūs debesys ir apako akmeniniai vaikystės kiemai, 
niekada neregėję saulės šviesos? O gal todėl, kad laimė 
laki kaip oras? Kai trūksta ozono, maži kambarėliai 
pavirsta brangiais spąstais ir gyvenimas vėl tampa 
bevertis. Kai išsenka akla debesų mada, į lovius 
atsigręžia mechaninės akys. Neįmanoma žemėje 
užkariauti dangaus. Kreivas stogo kraštas pjauna jauną 
žolę, putoja paranojiškas alus, smilksta nuodinga 
cigaretė, neįmanoma pabėgti nuo savęs, atsijungti.

Ar žmogui pakanka bet kokio buvimo, bet 
kokio egzistavimo, bet kokio suvokimo? Jei sąmonė 
yra, ar to visiškai pakanka? Niekas negali ištirti savo 
gyvenimo prasmės. Jei gyvenimas nusikaltimas, tai 
kas ir kodėl suplanavo šį nusikaltimą? Joks detektyvas 
nesuras nei įkalčių, nei motyvo. 

Kai Kirnis išsimaudė, jo protas vėl tapo 
žvalus. Pakrantėje it vienišas varnas stovėjo Aitvaras, 
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vėjas plaikstė ilgo lietpalčio skvernus. Karšta, saulė 
svilina, o jis su juodu apsiaustu. Tikras paukštis, 
matyt, ruošiasi skristi. Kol dar neišlėkė į dausas, reikia 
užduoti klausimą:

- Aš suradau Aušrinę, mes laimingi, bet mane 
slegia painiava. Nejaugi gyvenimas tik spektaklis?

- Tiksliau nuotykis, - patikslino Aitvaras. - Jūs 
kartu, jūs laimingi. Argi to maža? Nori viską žinoti? 
Įgijęs žinių netapsi laimingas. Mažytėje žmogaus 
visatoje paklysta šviesios mintys. Informacija neša tik 
skausmą ir liūdesį. 

- Ir vis dėlto aš noriu perprasti, ištirti, jei 
ne viską, bent jau šių keistų įvykių paslaptis. Ar tai 
įmanoma? 

- Tu nori tapti detektyvu? – nusijuokė 
Aitvaras.

- Taip! – tvirtai atsakė Kirnis.
- Puiku, - keistai nudžiugo Aitvaras, - turiu 

jums abiem staigmeną... Pats prisiprašei! 
Aitvaro rankose atgijo batuta, kuri lyg 

dailininko teptukas danguje piešė greitai judančius 
vaizdus. It asfaltas tirpo racionalus Kirnio protas, į 
absurdo smalą klimpo protingi argumentai, džiūvo 
gerklė. 
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- Kirni, mėnulyje daug šviesaus, kosminio 
alaus, apvalios cirkų ramybės. Atsigerk negyvai, prarask 
trumpalaikę, bevertę atmintį. Gyvenk vaizdingai, 
pakylėtai ir beviltiškai prasmingai!

Aitvaras greitu batutos mostu piešė sparnuotus 
troleibusus, bedančius autobusus, minkštus šaligatvius 
ir tūkstančius praeivių. Minia ištirpo tamsioje žemės 
pusėje. Jūra pavirto didžiule svetaine, o kopos 
riešutmedžio baldais. 

Šalia apleistų dokų smilko aštrūs kranai. 
Šiukšlinoje pakrantėje džiūvo panoraminiai laivai. 
O namuose buvo jauku. Viskio butelis sklidinas 
mėnesienos. Stiklinėje skendo vanduo, sienos gėrė 
alų, kaktomuša spindėjo baldais užversti kambariai. 
Praeitis pavirto juodu šešėliu, dulkėmis. Akli langai 
paslėpė jauną veidą. Elektriniame židinyje ruseno 
ankstyva senatvė, smilko žila jaunystė. Dusliai gaudė 
iki skausmo įtempta gyvenimo styga, bet kada galėjo 
trūkti metalinis miražo lynas. Prie stalo rymojo 
senos mintys ir laukė atomazgos. Tyrėjas Kirnis 
vartė komiksų knygą, gėrė stiprią indišką arbatą ir 
šveitė trapų, minkštą meduolį, kurį suraikė Aušrinė, 
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stropi žmona, itin rūpestingai besirūpinanti vyro 
sveikata. Ir ne be reikalo! Grėsminga kriminogeninė 
aplinka, šiurpūs recidyvistai, kontrabandinės 
cigaretės, narkotikų ir falsifikuoto alkoholio tvaikas,
uostamiesčio prostitutės. Brr! 

Kvapiai brinko sausa žolė. Arbatos puodelyje 
daug laisvos vietos. Saldžiai tirpo cukrinis vakaras. 
Automobiliai saugiai grobė gatves. Sunku Klaipėdoje 
detektyvui likti sveikam. Reikia daug ilsėtis, sveikai 
maitintis, nuolat jausti globą ir namų šilumą. Tarsi 
ignoruodamas užtarnautą relaksaciją, piktai stūgavo 
mobilusis telefonas.

- Nekelk rago, tu namie, darbo diena baigėsi, - 
kukliomis gerosios laumės galiomis vyrą apginti bandė 
Aušrinė.

- Negaliu, pareiga, - atsiduso Kirnis, - be to, 
aš jau pavakarieniavau ir suvalgiau desertą. 

Žmona neapsiriko. Skubus iškvietimas. 
Pervalkoje trys lavonai. Žuvo tik užpuolikai. Pajūrio 
auka - jauna mergina. Nuožmūs nusikaltėliai jos 
nepalietė net piršteliu. Unikalus, išskirtinis atvejis. 
Detektyvas degė smalsumu, skubėjo, nekantravo, bet 
tik iš pagarbos žmonai gana įtikinamai suvaidino piktą 
ir irzlų savanorį.
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Liesinančių dietų sąraše riebios žiurkės. 
Būkite ramūs! Neringos reklaminiai skydai patikimai 
saugo dinozaurų nepaliestą gamtą, etnografiniai laiptai
laužo nepatiklias rokerių kojas ir moko šokti tautinius 
šokius. Džiūgauja naktis. Nuo aštrių gotikinių stogų 
lyja juodas varnų lietus. Nepailsta degti elektros 
lemputės. Griuvėsiais pražysta nelegali žolė. Smenga 
piratinės vilos. 

Poilsiautojai vengia statybų aikštelių. Čia 
dirba tik darbininkai ir gangsteriai. Statybose žūsta 
nekalti žmonės. Privaloma ar neapdairia mirtimi. 
Statybų aikštelėse visada daug šiukšlių, todėl galima 
žaisti nešvarius žaidimus. Čia nėra sporto aistruolių, 
tik negyvėliai. Praėjusiame amžiuje nekaltas aukas 
veždavo į statybas. Dabar gangsteriai statybose ieško 
geraširdžių žmonių. 

Kreivas kelio kraštas vairavo išbalansuotus 
ratus. Stabdžiai atkėlė rojaus vartus. Kirnio mintys 
sklandė virš absurdo bedugnės. Į dangų skrido 
nesusapnuoti sapnai. Detektyvo akys patvinko 
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keraminiu moliu, gotika, atvira naktim. Į nežinią 
vingiavo juodas plentas. Tingūs pėstieji lenkė nekantrius 
automobilius. Neverta skubėti, liūdnos mintys visada 
šalia. Kirnis abejojo savo pašaukimu. Jis laukė tikros, 
svarbios bylos ir galbūt todėl neprisiminė, kokius 
nuveikė darbus policijoje. Sunku pasprukti iš laiko 
spąstų. Dvidešimt penkeri metai prabėgo it sapnas. 
Į užmaršties pakalnę nuriedėjo visi tyrimai, išbluko 
kolegų portretai. Širdį draskė spygliuota nežinios 
tvora. Į griovį nuvirto nerangus ir neperprantamas 
detektyvo gyvenimas. Neliko nieko, tik ši keista byla. 

Už nedažyto medinio sandėlio bolavo aiškios 
durys, švelniai svyravo duobėtas asfaltas, purvinoje 
baloje voliojosi šukės. Įėjęs į nuošalų ir nebaigtą 
statyti namą tyrėjas Kirnis apstulbo. Trys ginkluoti 
užpuolikai (vienas revolveriu, kiti du – peiliais) gulėjo 
didžiuliame vestibiulyje, negyvi ant šviežio parketo. 
Sunku atsimerkti ir nematyti sapnų. Akių dugne 
bala, kasdien į tą pačią duobę krenta snaigės ir tirpsta. 
Nelieka net aiškaus, besmegenio sniego. Bet šiandien 
negyvai užmūrytas dangus atvėrė sunkias betono 
sienas, krauju nušvito dulkių šešėliai. Auka, jauna daili 
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mergina, monotoniškai vebleno:
- Tėvelis... mane išgelbėjo tėvelis...
Merginos akyse spindėjo džiugus siaubas. 

Pagaliau Kirnis pažino užpuolikus. Tai buvo jo 
klasiokai, Leono Storžievio bendrai, „centriukų“ 
grupuotė, kėlusi siaubą ne tik mokykloje. Dabar 
chuliganai buvo seni, be to, dar ir mirę. 

„Šiandien sutikau mirusius klasiokus. Nekinta 
ateitis. Nežinau, kur einu, kur grįžtu“, – itin tyliai 
mąstė tyrėjas.

Bet kai detektyvas pažino merginą, tiesiai 
į veidą smogė žaibas, aptemo akys. Tai jo mylimoji, 
žmona ir klasiokė Aušrinė. Ji jauna, o jis - senas 
detektyvas, beveik pensininkas. Visa laimė, mergina jo 
nepažino. O gal jis apsiriko? Kiek galėdamas švelniau 
detektyvas pasiteiravo:

- Koks jūsų vardas? 
- Aušrinė Fricaitė.
- Ką jūs veikėte statybose?
- Aš čia laukiau draugo, tai mūsų namas. Mes 

čia dažnai susitikdavome.
Gydytojas ekspertas pakvietė tyrėją į šalį:
- Vienas užpuolikas mirė nuo infarkto, kitas 

nuo insulto, o trečio mirties priežastį nustatyti sunku, 
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jis tarsi uždusintas, bet nėra jokių smaugimo žymių. 
Visi mirė vienu metu. Tokio įvykio dar nebuvo mano 
praktikoje. 

Apsunko galva, sklidina gazuoto pelkių 
dumblo. Nesurištose rankose suplyšo atlasinė kortų 
malka. Kirnis vaizdžiai pralošė detektyvo karjerą, bet 
patekęs į itin keblią padėtį nepasidavė, nepraskydo. 
Paranormalūs reiškiniai statybose pažadino 
nealkoholinį troškulį. Mistinė dehidratacija. Gerai, 
kad žmona apdairiai įdėjo čiobrelių arbatos termosą su 
medumi. Tyrėjas atsuko dangtelį, įpylė pusę ir pasiūlė 
Aušrinei:

- Gal norite arbatos?
- Ne, ačiū! Man bloga, aš vemsiu
Gurkšnodamas arbatą tyrėjas mąstė, o mintys 

visai nesiklijavo, be to mergina vis kartojo:
- Tėvelis... mane išgelbėjo tėvelis...
Nematydamas jokio siūlo galo Kirnis pagaliau 

išdrįso paklausti: 
- Sakote, jus išgelbėjo tėvas. O kur jis dabar?
- Tėvelis Nidos kapinėse, jis pernai mirė...
Išgirdęs šiuos absurdiškus žodžius detektyvas 
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tarsi išsiblaivė, atsitokėjo nuo slogaus sapno. Jis 
nenorėjo čia stovėti, šnekėti niekus, demonstruoti 
savo bejėgiškumą ir sutrikimą. 

- Gerai, važiuojam į kapines.

Gera važiuoti į kapines gyvam. Ypač su gražia, 
paslaptinga mergina. Bet Kirnis nedrįso praskysti, 
nugrimzti į sentimentalius prisiminimus ir sutelkė 
mintis. Į ką? Į nieką. Į tuštumą. Gal į save. Visų pirma 
būtina nedelsiant atsikratyti bet kokių mistiškų hipotezių 
ir remtis tik faktais. Tyrėjas ne kartą įsitikino, kad 
beviltiška situacija geriausiai tiko medituoti. Kritiškoje, 
painioje situacijoje detektyvas mintis nukreipdavo tik į 
tyrimą ir protas tapdavo šviesus ir aiškus. Nekankindavo 
pašalinės mintys. Kitaip sakant, paniręs į bylą detektyvas 
medituodavo. Šio žodžio seklys nemėgo, bet nerado 
geresnio. Automobilyje mergina tyliai verkė. Kirnis 
mandagiai paklausė:

- Jūs esate sukrėsta, jums reikia pailsėti. Jei 
nenorite, galite dabar man nieko nepasakoti, pašnekėsime 
vėliau.

- Ne, ne, aš negaliu tylėti, noriu jums viską 
papasakoti. Jūs turite viską sužinoti, aš neturiu ko slėpti.
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- Ar jūs tikra, kad jus išgelbėjo tėvelis. Gal tai 
buvo kitas, labai panašus asmuo?

- Ne, tai buvo mano tėvas. Griežtas, valdingas, 
nepalenkiamas. Jį pamatę niekšai krito negyvi...

- Ar jus nuskriaudė užpuolikai?
- Ne, nesuspėjo, tik grasino...
- Ko jiems iš jūsų reikėjo? - sukluso 

detektyvas.
- Dabar nepamenu...
Mergina nutilo ir tapo nešneki.

Išlipęs iš automobilio Kirnis užkimo, tiesa, 
trumpam. Monotoniškas, aklas kranksėjimas strigo 
ausyse, gerklėje, nosyje. Ant aukštų pušų augo varnų 
lizdai ir aukštas triukšmo menas. Ne gotika, ne barokas. 
Jokio akademinio stiliaus. Varnoms pakanka tik rėkti 
ir be pėdsako nuskristi. Tyrėjas garsiai nusičiaudėjo. 
Nukrito stiklinė ašara ir nuriedėjo takučiu. Neįtikėtina. 
Argi? Prie aukšto obelisko slinko pilkas kaukolės 
šešėlis, žemę matavo nebūtis. Aušrinė suriko gailiu, 
širdį veriančiu balsu:

- Dieve šventas, nėra tėvelio kapo!
- Ar jūs tikra, kad jis palaidotas būtent čia? 

– pasiteiravo Kirnis, atidžiai nužvelgęs tuščią kapinių 
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lauką, paruoštą naujoms duobėms.
- Jis palaidotas čia, tik čia ir niekur kitur, - 

aimanavo mergina. 

Pilkos kapinių tvoros sapnavo saulę. 
Žvaigždėtame danguje nuobodžiavo mėnulis. Sunku 
miegoti ant šlapios žemės, kai pučia šiaurys ir smelkia 
smulkus lietus. Patvory tykojo aštrios dilgėlės. 
Nuodinga žiurkių pasala. Mūrine siena bėgo saulės 
zuikučiai. Neverta skubėti gyventi. Kapinėse sustojo 
smėlio laikrodžio rodyklės. Be varinių dantračių sukosi 
amžinas laikas. Akimirkos vogė mirusią jaunystę. 
Reikia pamiršti senatvę ir tapti dangumi. 

Kai pažeidžiamas šiokiadienio ritmas, 
monotonišką gyvenimą nutraukia šventė. Mirtis 
švenčia gimtadienį, o velionio artimieji – gedi. Nereikia 
liūdėti. Laidotuvėse saugu. Kažkur nesuvokiamai 
arti duobkasiai kasa šventą žemę. Blaškosi gedulinga 
procesija, palyda neranda duobės. Nepastebimai 
dingsta pašarvotas lavonas. Kosminiai palydovai 
nefiksuoja mirusių, tik gyvuosius. Nieko keisto, nes 
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kai užsitrenkia jaukios gyvenimo durys, į tuščias 
kapines grįžta tik slegiančios mintys. Kas vyksta 
dabar? Po nuogo mirties akto praėjo milijonai metų. 
Nėra metodikos paskaičiuoti skausmo trukmei. Yra 
tik įkyrios rekomendacijos ieškoti mėnulio vandens, 
auksinių rudens lapų, slibino dantų. Neverta liūdėti, 
po mirties praėjo dar viena sekundė.

Detektyvas energingai papurtė galvą, metas 
atsitokėti.

- Galbūt jūs norite pasakyti ką nors 
svarbaus, ypatingo, gal kokią legendą ar ką nors 
visiškai neįtikėtino, nesikuklinkite... aš moku saugoti 
paslaptis.

- Ne, aš neturiu jokių paslapčių. Turbūt 
išsigandau ir kalbėjau niekus. Man gėda, atleiskite.

- Eikite, neužlaikysiu jūsų daugiau. Tik 
nepamirškite ryt ryte atvykti į policijos nuovadą. Jūs 
turėsite duoti oficialius parodymus.

- Iki rytojaus, komisare Megre, - žaviai 
šypsojosi mergina.

- Iki rytojaus. 
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Kai mergina dingo iš žvilgsnio erdvės, 
detektyvas nepiktai pridūrė: 

- Bėk, bėk, pamišėle, prie jūros ar marių. Lėk, 
kur tik nori. Daug išgyvenai, prisikentėjai, nepykstu, 
kad šnekėjai niekus, klaidinai tyrimą. Metas namo, 
nusibodo man šita istorija. Galutinį žodį tars ekspertai. 
Ši keista byla greitai bus baigta. Tik pamanyk, trys 
užpuolikai miršta natūralia mirtimi ir visi kartu. 
Tiesiog nuostabu. Galima dėti į Gineso rekordų knygą. 
Nebent Aušrinė žino kažkokią paslaptį ir nenori jos 
atskleisti. Pagyvensim, pamatysim. Intuicija man 
kužda, kad tai ne pabaiga, tai tik pradžia. Nėra jokios 
tikrovės patirties. Vienoda kreivų aplinkkelių paskirtis 
– sužavėti dulkėmis, po to nublankti, išnykti.

O praeities visai nebuvo. Kapinėse sklandė 
įstriži dulkių šešėliai. Ant sausų šakų čežėjo nuo 
medžių nuvirtę lapai. Detektyvo širdyje netilo audra. 
Kirnis pasiilgo jaukios aludės, pasprukusių dienų, 
senų draugų, naujų stebuklų. Ant automobilio lango 
šoko uodai. Varganas beprotis ant rasoto stiklo piešė 
namus. Nereikia juokinti žuvėdrų, lietus pranašauja 
tik liūtį. Belaikė gamta popierinėse degtukų dėžutėse 
laidoja naivius žmones. 
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Sprogo švino kamuolys. Prietaringiausių 
versijų skeveldros išsilakstė į šalis. Minčių srautas 
sustojo. Kirnis atsidūrė vaiskiame debesų kamuolyje. 
Aplink buvo skaidru ir tuščia. Detektyvas pagaliau 
aiškiai suvokė, kad gyvenimas tėra miražas, iliuzija, 
kerinti apgaulė. Bet šis nuostabus išgyvenimas tikrai 
nebuvo destruktyvus, nihilistinis. 

- Nuostabu! Nieko nėra! Viskas - tuštuma! Tai 
kas aš tuomet esu? Juk nedingau išgyvenęs tuštumą.

Grįžęs namo detektyvas išgėrė du puodelius 
stiprios indiškos arbatos ir pasiguodė žmonai:

- Aušrine, tu gyva ir aš gyvas. Šis faktas mane 
džiugina. Aš tikrai laimingas.

- Ir aš...
Jie apsikabino. Detektyvas nutarė nieko 

nepasakoti žmonai. Pakaks painiavos.
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AKLAVIETĖ

Užgeso troškūs norai, išalko negyvi Leono 
Storžievio liokajai. Spirituotu dumblu apteko 
gangsterių akys. Nulūžusios švirkštų adatos išdūrė 
viltis. Pragare bus šalta, nes už girtas pravaikštas 
rojuj kali velniai. Fokstrotą šoko tuščios kapinių 
sienos ir mirties tostas sutrumpėjo iki vieno žodžio. 
Kamavo alkis, nes begarsis gimtadienio tortas buvo 
pilnas saldžių kaukių. Švinas suvirino atlapus dantis 
ir gangsteriai jau negalėjo atkąsti nė vienos gyvenimo 
akimirkos. Nusikaltėlių piratiniai laikrodžiai pasidengė 
šerkšnu, bet visai ne todėl, kad buvo nupirkti Gariūnų 
turgavietėje. Nidoje sustojo laikas. Saulės laikrodis 
buvo apdairiai suskaldytas. Visiškai tikėtina, kad čia 
nagus prikišo Aitvaras. 

Ant koplyčios stogo virpėjo debesų skarda. 
Be griuvėsių dužo medžiai. Nepasibaigė sumautas 
gyvenimas. Kapinėse stovėjo trys nevykėliai žudikai 
ir laukė nežinia ko. Sprukti nebandė, nes vis viena 
atbėgdavo į tą pačią vietą prie Aušrinės tėvo kapo. 
Pasirodė Aitvaras. 
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- Pagaliau atėjo mokytojas, - apsidžiaugė 
miręs nuo infarkto.

- Sveiki, vyručiai, kalbėsiu trumpai, neturiu 
laiko su jumis terliotis...

- Tamsta mokytojau, tai jūs mus nudėjote, 
galėtumėte būti mandagesnis ir atjausti savo mokinius, 
- bandė derėtis kritęs nuo insulto.

- Aš jums ne mokytojas, o jūs - ne mano 
mokiniai. Galite nedėkoti, kad laiku sustabdžiau ir jūs 
nespėjote nužudyti Aušrinės, antraip būtumėte visi 
nugarmėję į pragarą. 

- Tai kur mes dabar keliausime? – paklausė 
uždusęs nuo deguonies stygiaus, - gal tiesiai į rojų?

- Ir nesvajokite, žiopliai, keliausite pas bočius 
į šventus miškus, - nusijuokė Aitvaras.

- Derėtis turbūt neverta, - džiūgavo dėkingi 
numirėliai.

- Tikrai neverta, ten grynas oras, ąžuolai, 
uogos ir grybai, greitai pasveiksite. Pirmyn, vyručiai, 
į paskutinę kopą, negailėkite padvėsusių kojų, jų 
daugiau neprireiks, - ragino Aitvaras.

- O kaip mes grįšime atgal į žemę be kojų? 
- Gausite naują kūną, pakaks dejuoti ir 

nebandykite daugiau mano kantrybės! – susinervino 
Aitvaras.
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Nesulaukusi vakaro mirė atlapa diena. 
Išrėkusi melą naktis alsavo sodria sėkme. Nusikaltėliai 
paspartino žingsnį. Niūri amžinybė flirtavo su siaubu.
Kopose dygo įkalinti namai, silikatinės plytos užmūrijo 
sparnus ir blogiukai jau negalėjo sugrįžti atgal, saugiai 
pabusti vaikiškose lovytėse.  

Apklausa buvo trumpa ir nuobodi. Aušrinės 
parodymai tikslūs, aiškūs. Į namą įvirto trys vyriškiai, 
jie plūdosi, galbūt norėjo merginą išprievartauti. Bet 
užpuolikai krito ant parketo, nespėję įgyvendinti 
nusikalstamų siekių. Mirtys natūralios, jokio smurto, 
tai neginčijamai patvirtino medicinos ekspertizė. 
Nusikaltėlių asmenybės nustatytos. Jokio ryšio su 
auka, jokio motyvo, nebent siekis išprievartauti. Ši 
versija tapo oficiali, nes patiko vyresnybei. Merginai
pasisekė, štai ir viskas. 

- Byla baigta, - garsiai savo abejones patvirtino 
Kirnis.

Aušrinė paraudo. Detektyvas nė kiek 
neabejojo jos melu. 
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Vėjas nestebi audringo jausmų peizažo. 
Dangus debesyse palaidoja visas kančias. Sunku 
suvokti šaltą sniegą. Matyt, todėl detektyvas ilgai 
žiūrėjo pro langą, narpliodamas prieštaringus įvykius. 
Ši byla įstrigo aklavietėje. Tarsi norėdamas padėti, vadas 
Kirnio kabinete pastatė didžiulį plazminį televizorių. 
Iš plataus ekrano plūdo pagaulūs kriminaliniai serialai. 
Išties, tyrimas pajudėjo, tik ne ton pusėn. Kirnis paniro 
į tikrą detektyvo gyvenimą. Poetas sumaniai ir greitai 
gaudė blogiukus Amerikoje, Europoje ir netgi Afrikos 
džiunglėse. 

Į plazminį ekraną nesutilpo Kirnio gyvenimas. 
Virtuali karjera neištiesino liūdesio raukšlių, nesustabdė 
į kanalizacijos šulinį riedančio gyvenimo. Dirbdamas 
svetur detektyvas pažino daug gražių, elegantiškų 
ir aistringų moterų, bet niekur nesurado Aušrinės. 
Kabinete neliko gaivaus oro. Girgždėjo sausos parketo 
lentelės, stiklinėje vazoje svyravo aštriai padrožti 
pieštukai. Į tamsą smigo kieta detektyvo širdis. Sunku 
atsiverti tikro tyrimo šviesai, kai kovoji Los Andžele 
ar Niujorke. Kirnis ryžtingai išjungė televizorių. 
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Be džiugaus veiksmo niūriai šliaužė laikas. 
Prie nuobodžių valandų prikalta duso arktinė 
laikrodžio rodyklė, bet detektyvas neprarado vilties. 
Kartais atsigręžia poliarinis dangus ir šiaurės pašvaiste 
nušvinta vienatvė. Lauke lijo, o galėjo linksmai snigti. 
Dreifavo vasara. Atsigavęs po sunkių užsienio darbų, 
tyrėjas į darnią visumą rikiavo chaotiškas mintis.  

Namas, kuriame paslaptingai žuvo trys 
užpuolikai, buvo pastatytas Aušrinės senelio žemėje. 
Čia, svetimose valdose, vyko nelegali vilos statyba. 
Vilos savininkas buvo klestintis Klaipėdos verslininkas 
Leonas Storžievis. Klasiokas. Aušrinės tėvas palaidotas 
Nidos kapinėse. Štai mirties liudijimas, kapinių 
dokumentai. Galbūt mergina buvo labai išsigandusi ir 
sutrikusi, todėl ir nerado tėvo kapo. Reikia patikslinti. 
Detektyvas nuvažiavo į Nidos kapines. Aušrinės 
nurodytoje vietoje Kirnis pamatė jos tėvo kapą. 
Antkapis senas, stovi nuo pat laidotuvių, tuo galima 
buvo nė kiek neabejoti. Kodėl anądien jo nepastebėjo 
detektyvas? Ir kas gi išgelbėjo Aušrinę? Klusniai 
tyli šešėliai. Tamsoje nėra suprantamų žodžių, tik 
ištrupėjusios raidės. Metas pažinti save. Be išmintingo 
televizoriaus.
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Neparemtas TV transliacijos tyrimas pavirto 
pelkėta šaltiena, liūdnu apmąstymų liūnu. Bet Kirnis 
nenuleido rankų. Kartais nelauktų išvadų taškai jungiasi 
į keistą tiesę, kuri nesikerta su realybe, patirtimi. 
Detektyvas žinojo vienintelį šios keistos bylos 
sprendimą. Reikia Leono Storžievio namą nugriauti, o 
žemę grąžinti Aušrinei. Ši byla tarsi pažadino Kirnį iš 
snaudulio. Išjungęs televizorių detektyvas pastebėjo, 
kad policijos nuovada visuomet tuščia. Niekada jis 
nesutiko nei savo kolegų, nei nusikaltėlių. Dokumentų 
spintos buvo tuščios, jokių bylų. Kirnis niekur nesurado 
netgi kompiuterio. Pagaliau detektyvas nepabeldęs 
atvėrė vado kabineto duris. Kambario viduje stovėjo 
eglutė, blizgėjo žaisliukai, mirksėjo lemputės.

- Jau Kalėdos, o aš Aušrinei nenupirkau 
dovanėlės, - atsiduso Kirnis.

Poetas laukė stebuklo. Į miestą plūstelėjo šalta 
eglių gaiva, pradėjo gausiai snigti. Kirnis prisiminė 
paskutinę, pro šalį praėjusio amžiaus naktį. Ji buvo 
netikra, todėl gražesnė nei tūkstantis metų, kurių 
Kirnis negyveno, nematė, nepatyrė. Lengvai skriejo 
purios snaigės. Kirnis apkabinęs Aušrinę stovėjo prie 
lango. Staiga blykstelėjo žaibas, trenkė Perkūnas, 
nušvito balta dykuma. Už lango – nė vienos išmintos 
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pėdos. Niekieno žemė. Laisva erdvė. Šviesa čia pat. 
Visai arti. Ranka pasiekiama, lengvai suvokiama. Šią 
įstabią naktį niekas nepaseno, negrįžo atgal į miražą. 

Dirbtinis sniegas kvėpavo dažais, plastmasinės 
gėlės alsavo pigiais kvepalais. Už eglutės šešėlio 
pasislėpė prisiminimų Kalėdos. Spalvingą šventės 
akimirką sudegino akla naktis. Galima ragauti tik 
šaltas žarijas. Į Kirnio širdį brido klampi pelkė. Lubos 
traiškė pavargusias mintis. Už durų stovėjo kitos 
durys ir laukė naujų sienų. Į nežinią skubėjo poetas. 
Artėjo spygliuotas dangus.

Tyrėjas pavargęs grįžo namo. Žmonos nerado. 
Detektyvas tarsi ieškodamas atsakymų atvėrė stiklines 
knygų lentynos dureles. Nė vienos pažįstamos knygos, 
visi autoriai nežinomi, negirdėti. Kirnis ištraukė pirmą 
pasitaikiusią knygą ir skubiai atvertė. Visi puslapiai 
buvo švarūs, tušti. 

- Aitvaras pasakytų – laisvas ir nesužalotas 
tekstas, - kvatojo detektyvas.

Kirnis karštligiškai tikrino visas knygas. 
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Tuščia, jokio teksto. Pavojinga žaisti slėpynių su 
likimu. Tuštėjo mintys, ant grindų augo knygų stirta. 
Alkana naktis gėrė akvarelinį raidžių kraują. Palubėje 
siautėjo musės. Troški tyla. Kirnis atkimšo butelį 
alaus. Šaltas gėrimas maloniai svaigino. Lengva puta, 
tik vienas gurkšnis ir akys kitos. Ilgiau gyventi tikrai 
neteks – užteks dienos ir trumpo sapno. 

Kolekcinis alus pasislėpė sapne, todėl debesys 
- unikalaus landšafto sergėtojai – pastebėjo tik tamsiai 
raudoną vėją, gėlėtas žuvėdrų rankas, žalias kopas. 
Prie sapno slenksčio stovėjo tamsus rytas. Ant 
grindų augo akla žolė. Kirnis negimė paskendusiame 
kuršių laive, buvo nepažįstamo melomano nugirstas 
nežinomos simfonijos atkarpoje, atrastas chaotiškoje 
garsų tėkmėje, nutįsusioje link smėlio sienos. Kirnis 
nemokamai regėjo svetimas svajas. 
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ORO BALIONAS

Ant stiklo lietaus lašai. Lauke šviesu. Blizga 
parduotuvių vitrinos, linksmai skuodžia automobiliai, 
troleibusai. Verda gyvenimas. Pervalka pavirto miestu. 
O kuo tapo Kirnis? Bet kuo, tik ne niūriu detektyvu. 
Saulė ėmė sparčiai leistis. 

- Greičiau į lauką, kol dar nesutemo, kol 
nuskalpuotame parke nenumirė lietus. 

Pažįstamas takelis nuvedė į mišką. Tos pačios 
nuo vėjo sulinkusios pušys, tik šiukšlių daugiau. 
Pakrūmėse kelmai reanimavo supuvusius grybus. 
Bejėgiškai voliojasi butelių nuošliaužos, duso tabako 
kalvos. Prie griūvančios kavinės durų – bala. Prakiuro 
blaivūs konteinerių snustelėjimai – sruvo padvėsęs 
neonas. Skylėti bedarbių tenorai apteko sakais. Argi 
svarbi ekologija, kai vėl esi jaunas?     

- Išliksiu, nes kritusiom nuorūkom greitai 
pasidaugina šaligatviai ir vieniši terminatoriai nusižudo 
tik prieš aušrą, – džiūgavo iš senatvės sugrįžęs 
jaunuolis.

Jau vakaras. Šilta. Tarsi atsisveikindama, 
saulė pažvelgė į miestą, į žmones, dar kažkur ir 
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pasislėpė už debesų. Sutartoje vietoje Kirnio laukė 
Aušrinė. Nelemto namo niekas nenugriovė, apgriuvusi 
Storžievio vila riogsojo šalia spindinčių parduotuvių, 
stiklinių kotedžų.

- Aušrine, aš mačiau troleibusą!
- O aš pramogų parką. Noriu pasivažinėti 

stebuklingais kalneliais.
- Pervalkoje nėra atrakcionų miestelio, - 

pašiurpo Kirnis, nes prisiminė, kaip mažas apsivėmė 
karuselėje.

Nejučia Kirnis pasijuto laimingas. Gera vakare 
pabusti jaunam, palikti nykią senatvę sapne. 

- Ką tu sakai? Nėra atrakcionų? O tūlą 
troleibusą matei?

- Noriu į džiungles! – džiūgavo Kirnis. 

Įsimylėjėliai kvatojo. Kiek nedaug reikia 
pirmai meilei, o kartais viso pasaulio būna per mažai. Jie 
net nepastebėjo, kad prie jų tyliai prisėlino Aitvaras.

- Atrakcionų parkas jūsų paslaugoms!
Visai šalia namo stovėjo palapinių miestelis, 

linksmai sukosi karuselės, oru skriejo pripučiami 
drambliai, žirafos, krokodilai.
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- Kirni, bėkim prie oro baliono! Noriu 
skristi!

- Džiugu girdėti, tikrai džiugu. Lipkite į 
krepšį, kylame aukštyn! – ragino Aitvaras.

Oro baliono krepšys buvo neįtikėtinai didelis. 
Viduje buvo įrengta skrajojanti teatro scena. 

- Spektaklis prasidėjo! – iškilmingai pranešė 
Aitvaras.

Atgijo didžiulis kompiuterio ekranas, o 
kaitinimo aparatas į viršų sviedė ilgą liepsnos liežuvį. 

- Ore gimsta aukšta, pakylėta meilė, bet 
įsimylėjėliams reikia realaus pagrindo – žemės. Būtina 
nutūpti, bet kur? Visos žemės atrastos, neliko nė 
lopinėlio laisvos vietos. Todėl rekomenduoju skristi 
amžinai. Ore lygūs visi – paukščiai, žvėrys ir žmonės. 
Oras gaubia visus ir niekam netrukdo. Oras kuria 
vieną kūną visiems. 

Kirnis nė kiek nesutriko išklausęs Aitvaro 
paskaitėlę.

- Maestro, nenustebinsit keistom kalbom. 
Neišdegs! 

- Neverta stebėtis, reikia mėgautis skrydžiu:
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aukštu, pakylėtu, nemokamu. Apačioje – jūra, marios, 
rūpesčiai - tikri ir tariami. Profesionalu, kas meistriškai 
pagaminta iš oro. Debesys – ateities architektūra. 
Džiaukitės gyvenimu! Ore viešpatauja juokas, polinkis 
į kūniškus džiaugsmus, – nekreipdamas dėmesio į 
Kirnio repliką samprotavo Aitvaras.

Dėmesingai nužvelgęs itin sudėtingą oro 
baliono įrangą Kirnis atsargiai pasiūlė:

- Reikia išjungti autopilotą ir patiems valdyti 
oro balioną.

- Neįmanoma! – atšovė Aitvaras, - autopilotas 
– tai vėjas. Jis aktyvuoja orą. Nors vėjas yra nematomas, 
jis bet kokio skrydžio kryptis. Oras gyvena amžinai, 
todėl vėjas nedūžta atsitrenkęs į kaminus, medžius 
ir stogus. Oro balionas – tai pripučiama skraidanti 
lėkštė, ateivių erdvėlaivis ir pagaliau pripučiamas 
lagaminas, kuriame saugomi slapti daiktai: kostiumai, 
batai, suknelės, grimas, kvepalai... Bet didžiausia 
brangenybė – frakas. Frakas – tai kelias į užmarštį, 
mėginimas pamiršti lėkštą žemišką gyvenimą, 
pastangos nusikratyti visko materialaus. Frakas – tai 
aukšto skrydžio skafandras.
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- Nuostabu! Bet kur mano stebuklingi 
aprėdai? – reikliai paklausė Aušrinė.

- Štai saulės kailiniai, balta dūmų suknelė, 
deimantiniai žarijų bateliai...
 

Ekrane pasirodė dūmų kamuoliai, žiedai, 
pilkos spiralės. Išdygo begalė skaičių, diagramų, 
lentelių ir brėžinių. Formavosi vieninga astralinė 
skrybėlė. 

- Kompiuteris patikslino įstabaus skrydžio 
koordinates! – pranešė Aitvaras.

- Mes skrendame be jokios patirties, esame tik 
oreivių karikatūros. Kažin ar įveiksime dūmų kepurę, 
- abejojo Kirnis. 

- Šaltu veidu! - džiūgavo Aitvaras, – dūmai 
– tai globalių permainų produktas, o jūsų baimė – tai 
nedemokratiška, populistinė reakcija į neišvengiamas 
gyvenimo permainas. Kiekviena akimirka formuoja 
asmenybę, stebėkite kintantį dūmų skrybėlės aukštį. 
Perspektyva aiški – oro šviesa. Mes pavirsime 
didžiulėmis žuvimis ir laisvai plaukiosime dūmų 
verpetuose. Idealas – mobilumas, asmenybė, laisvai 
sklandanti nuodų kamuoliuose. Kiekvienas oreivis gali 
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tapti herojumi, todėl drąsiai nerkime į dūmų skrybėlę. 
Galite neabejoti sėkme! Troški dūmų skrybėlė pražys 
pavasario gėlėmis! 

Ir išties troški dūmų skrybėlė pražydo 
pavasario gėlėmis, pastatų stogus užliejo gaivos banga. 
Pamaldžiai girgždėjo kaminai, svajodami apie ketines 
krematoriumo duris. 

- Miesto šiukšlės dumia akis, todėl oro balione 
apdairiai ramu, – stebėjosi Kirnis.

- Tai ne gamta! Tai ne žemė! – apstulbo 
Aušrinė.

- Neprieštarauju, – tarsi pritardamas aiškino 
Aitvaras, – dūmai – tai kūryba, o menas – tai oras, 
miražas, kuriame tarpsta kaimo peizažas, natiurmortas 
su obuoliais ir arbūzais, ekologiškai švari ežero 
freska... Na, o žemė – tai tik rauplėta tikrovės atkarpa, 
persunkta skirtingų pažiūrų ir dogmų, sukapota sunkių 
istorinių tabu. 

- Puiku, - apsidžiaugė Aušrinė, – metas 
pasipuošti iškilmių drabužiais. Kirni, atverki 
lagaminą.

- Neatverkite lagamino, tikras grožis turi būti 
nuogas! – pasipiktino Aitvaras.
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- Kaip neatpažįstamai pasikeitė pramogų 
verslas, - nustebo Kirnis.

- Žmonių reikmės tapo keistos ir sunkiai 
suvokiamos, - pritarė Aitvaras.

- Jaučiu, šis skrydis - ne pramoga, - atsiduso 
Aušrinė.

- Gyvenimas – tai pramoga, galite tuo 
neabejoti! – itin noriai porino Aitvaras.

Kabina nušvito ryškiomis spalvomis, 
pasipuošė lazerių spinduliais. Monitoriaus ekrane 
siautėjo linksmi klipai. 

- Kompiuteris viską žino, nes jis negyvas, todėl 
ir jūs turite transformuotis, virsti lakiais objektais, 
nelaukti, kol šį darbą atliks gamta. Paskubėkite, dūmai 
- tai kelias į tobulybę. Nepamirškite – jūs tik sunkūs 
daiktai. Jūs neskrendate. Virskite oru. Štai ir viskas, - 
svaigo Aitvaras.

Kirnis nuliūdo, jam pabodo atgrasus padangių 
cirkas.

- Aš turbūt sapnuoju, - stebėjosi Aušrinė, - aš 
dar niekada, niekada nebuvau išprotėjusi.

- Jaučiuosi miręs, - atsiduso Kirnis.
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- Ne! Jūs gyvi! Suvokite tai. Jūs esate oras. 
Beribis, vaiskus dangus ir amžinas buvimas. Riaumoja 
baltos runos, todėl šiąnakt taip beprotiškai šviesu! 
– iškilmingai tarė Aitvaras. 

Oro balionas nusileido ant žemės. Neįprastas 
gamtovaizdis nustebino oreivius. Žalia pieva. Nei 
namelio, nei medelio, nei kalnelio.

- Labai gražu! – nustebo Aušrinė.
- Tuoj bus dar gražiau!
Aitvaras mostelėjo sidabrine batuta. Jokio 

garso. Tyla. Staiga pražydo pieva. Ošė geltona pienių 
jūra.

- Kokia nuostabi muzika! – nudžiugo Aušrinė 
ir Kirnis.

- Skamba švarus garsas. Ne visi jį girdi. Dabar 
jūs verti sugrįžti namo. Spalvotas namelis už šios 
pievos. Dviračiais greitai nuvyksite.

- Aš nematau jokio namo. Mes neliksime vieni 
lauke, ši vietovė mums nežinoma. Verčiau grįžkime į 
oro balioną, - derėjosi Kirnis.

- Paskubėkite, vaikučiai, čia saugu. Perkūno 
pievose ganosi ašvieniai, balti vėtros žirgai, laumžirgiai 
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į debesis gena našlaites gėles. Auksaspalvės, lietaus 
išartos pievos banguoja linksmais žiogų žaidimais. 
Žaliasparniai toliai pina miglai kasas, o samanoti 
akmenys sijoja prinokusį žvyrą. Plokščios raguvų 
drobės audžia tiesias slenksčių rankas. Ramiai teka 
svajinga upė. Į pravirą lauko šviesą siaurą takelį mina 
švelnus vėjas. Paskubėkite, likimas šaltas kaip varno 
sparnas, nelaukite, kol žvaigždžių papėdėje laikas 
surinks išbarstytą kopų smėlį ir iki kalavijo ašmenų 
sutrumpins mėnulio pilnatį. 

Aitvaras ištiesė senovinį stumdomą žiūroną. 
Kirnis smalsiai pažvelgė į horizontą ir pastebėjo mažytį 
namelį, kuris greitai artėjo.

- Geras! Tai mano vaikystės namelis, aš jį 
nupiešiau spalvotais pieštukais!

- Dabar jis tikras. Keliaukite dviračiais, 
negaiškite. 

Jaunuoliai linksmai nuskuodė siauru 
lauko taku. Įsimylėjėliai regi svajas. Deja, laimė tik 
trumpalaikė viešnia. Žavios vizijos visuomet prislegia 
ir kuria tik kančią ir nieko daugiau. 
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NAKTIES SARGAS
 

Jaunuolių dviračius stūmė švelni vėjo ranka. 
Ratai kirto tako žolę. Aidėjo smėlėti skruzdėlių 
šūksniai.

- Traukitės vabalai iš kelio! Ar girdite, gėlės 
kuria eiles. Dainuoja žuvėdros, - šūktelėjo Kirnis.

Prie namelio dangus buvo baltas it sniego 
ežeras. Į mišką leidosi mėnuo. Sunkiai sviro didžioji 
pilnatis. Ant Kirnio veido nukrito klevo lapas. 

„Iš kur? Lauke nėra medžių. Kur dingo 
Aušrinė? Aišku, įėjo vidun.“ – beveik nurimo Kirnis

Poetas neskubėdamas atvėrė girgždančias 
duris. Už slenksčio baigėsi neįvykęs gyvenimas.

Poetas sugrįžo į vaikystės kambarį. Medinėje 
lovytėje miegojo kūdikis. Kirnis regėjo save mažą, 
rūpestingai apklotą mamos pasiūta antklode. 
Nenorėdamas savęs pažadinti, Kirnis atsargiai 
prislinko prie apsnigto lango. Tirpo nepastebima riba 
skirianti žvilgsnį nuo išgaubto dangaus. Ant įskilusio 
stiklo Kirnis užrašė Aušrinės vardą ir apsnigtame lange 
užgesino audros debesis, baltą svajonių gaisrą. Nuo 
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lango pasitraukė siena, kad į akis nespigintų saulėta 
vaikystė.   

Vaiko kambarėlis spinduliavo liūdesiu ir 
žiema. Tirpo batų sniegas. Lengvos užuolaidos paslėpė 
nuoskaudų balas. Sunkia tyla alsavo sienos. Ant Kirnio 
striukės sėdo karčios lubų dulkės. 

„Užmūryti akių langai. Prie veido prisiūta 
juoda saga. Ieškau naujo posūkio į ugnį, į neištartus 
vaiko žodžius, į save.“

Pagaliau Kirnis ryžosi atverti duris ir išeiti 
iš vaikystės kambario. Jis žinojo, kad už slenksčio 
nesutiks nei tėvų, nei Aušrinės, neras ir vaikystės 
namelio.

Kirnis pateko į darbo kabinetą. Erzino 
pažįstami baldai. Kandi nukirsto medžio ramybė. 
Presuotos drožlės šnekėjo smėlio spalva. Tuščios 
spintų lentynos it lakuotas interjero virusas skverbėsi 
į sąmonę. Poetas pasigedo paveikslų, knygų, akustinių 
kolonėlių, kompaktinių plokštelių. Ar gali paklydėlį 
išgelbėti moderni muzika? Ar gali sunkią valandą 
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paguosti plati įrašų kolekcija? Reikia tylos, kad 
nušvistų pamiršta vienatvė, reikia valios pastumti pilką 
kasdienybės debesį. Lemtis panaši į šešėlių juoką. 
Aklavietę pakeitė gili kabineto bedugnė.  

Svajonės visada kvailai įkliūna į kasdienybės 
spąstus, bet ant sandariai užkaltų grindų neužgęsta 
smėlėti ieškotojų žingsniai. Akimirka užpildė širdies 
vakuumą įkalintu veiksmu. Prie tuščios sienos parimo 
pavargęs Kirnio veidas. Į šviesą bėgo akys. Tikras kelias 
ne ten, kur lekia tranzitinės mintys. Poetas įstrigo 
tuščiame kabinete, kad išmoktų pastebėti bevertes 
mintis. Poetas dar nesuvokė veidrodinės tuštumos ir 
grėsmingai gundė iliuzines akimirkas. Skaidri tuštuma 
– tai dangaus pojūtis. Prie duobėto veido artėjo saulė: 
lakus miražo karstas. 

Nauja veiksmo kaukė mažame langelyje 
įžiebė violetinę prietemą. Kabinete budėjo miražas. 
Švaru. Kirnis į spintą pakabino šlapią apsiaustą. Gal 
būt laukė lijo, krito sunki šlapdriba. Už lango stovėjo 
sunkvežimis. Vairuotojas piktai signalizavo. Kirnis 
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paspaudė didžiulį raudoną mygtuką ir sunkūs vartai 
atsidarė. Vilkikas nugarmėjo į tamsą. 

Į langelį pabeldė paklydęs vėjas. Skaudžiai 
cyptelėjo alkani stabdžiai. Automobiliai niekur 
nekeliauja. Pakrauti sunkvežimiai stovi prie vartų ir 
laukia kada ant asfalto nukris kiaura tvora.

„Naktiniai sargai neskęsta miražo jūroje. Esu 
buveinėje, kurioje atprantama mąstyti ir išmokstama 
suvokti“ – nudžiugo Kirnis. 

Aukštoji nakties mada – miražas ir dulkės. 
Tamsiame kaukolės perone manevravo neono žaibai. 
Sausoje mėnulio jūroje skendo žvarbus svajonių 
skeletas. Kirnis pateko į tylos zoną, kontrolinę, kurioje 
tikrinamos ir į suvokimo teritoriją neįleidžiamos 
klajojančios mintys. Saulės spinduliai nudažė sieną 
balta laisvės spalva. Po kaklu noko aštrus šešėlio peilis. 
Kirnis paskubom rašė vorams natas. Paskutiniam 
laisvės šokiui. Apvalūs tinko akmenukai netilpo į 
penklinės bangas ir ritosi ant lubų. 
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Tvirta ranka purtė Kirnio pečius.
- Pabusk stuobrį, atverk vartus! Išmesk į 

šiukšlyną ausis, jei negirdi mano signalo, - piktai rėkė 
Leonas Storžievis.

- Ką veži? – atsitokėjo Kirnis.
- Statybines medžiagas. 
Storžievis ant stalo numetė važtaraštį.
- Neįleisiu tavo sumauto sunkvežimio į 

Pervalką. Neleisiu Aušrinės žemėje statyti vilos, - 
pasipiktino Kirnis.

Leonas vožė kumščiu budėtojui į veidą.
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TYRIMO PABAIGA

Detektyvą pažadino įkyrus skambutis. 
Budintis pranešė, kad verslininko Leono Storžievio 
sunkvežimis partrenkė du dviratininkus – Aušrinę 
Fricaitę ir jos draugą. Kirnis sutriko. Aušrinės byla 
tapo gyvu sapnu, skaudžiu priekaištu. Detektyvas 
niekaip negalėjo „prisikasti“ iki Leono Storžievio. 
Buvusio klasioko biografija, verslas, nuosavybė buvo 
tarsi įslaptinti. Tabu! Tyrėjas tik sužinojo, kad Aušrinė 
Vilniuje studijuoja lietuvių kalbą. Dabar mergina 
atostogauja Pervalkoje, pas gimines. Aušrinės senelė 
Marija Fricienė buvo Pervalkos garsenybė, negausios 
kuršių bendruomenės lyderė, ji žinojo, kada pradėti 
žūklę, kur mesti tinklus. Marija buvo nepranokstama 
šmaikštuolė, mėgo šventes. Nerijoje klimatas atšiaurus 
ir kuršiai nevengdavo taurelės. Senelė buvo baigusi 
tik keturias klases, bet rašė gražius laiškus gotiškais 
rašmenimis. Štai ir viskas.

Nedelsdamas nė akimirkos Kirnis nuvažiavo 
į Nidos ligoninę. 

- Kur dviratininkai? – be jokių įžangų paklausė 
detektyvas.
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- Nukentėjusius skubiai, specialiu sanitariniu 
lėktuvu iš Nidos oro uosto išgabeno į Vilnių. Pacientų 
gyvybei grėsė didelis pavojus, na, o mūsų klinikos 
galimybės, deja, ribotos. Gerai, kad Nidoje turime 
nedidelį oro uostą, - atsakė budintis gydytojas.

- Kas paėmė ligonius?
- Speciali medicinos tarnyba, kuriai tądien 

vadovavo mano geras pažįstamas, kurso draugas Linas 
Turinys. 

- Kas organizavo šį skrydį?
- Vaikučiams pasisekė - Aušrinės Fricaitės 

tėvas, solidus ir, matyt, sostinėje aukštą postą 
užimantis pareigūnas tuoj pat prisistatė į ligoninę ir 
ėmėsi iniciatyvos. Pakako tik kelių skambučių...

- Kada išvyko oro medikų brigada?
- Maždaug prieš valandą. 
Budintis gydytojas kitoje savo vizitinės 

kortelės pusėje užrašė Lino Turinio telefonų numerius. 
Išėjęs iš ligoninės detektyvas tuoj pat paskambino 
oro medikų bosui. Atsakymas suglumino detektyvą: 
šiandien iš Nidos oro uosto neskrido jokie lėktuvai. 
Kirnis ėmė kvatoti. Juokas pro ašaras. Miręs, bet 
rūpestingas tėvelis, neliečiamas verslininkas, trys 
nekalti lavonai, keista avarija, nelegalios statybos, 
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pagrobta žemė, tariamas skrydis į Vilnių ir pagaliau 
neatskleista Aušrinės paslaptis. Vieni juokai! Kaip rasti 
sprendimą, kai lygtyje tik nežinomieji? Pirmiausia 
reikia rasti Aušrinę ir jos draugą. 

Sekli minčių brasta. Sunku identifikuoti
save. Kas esi? Detektyvas ar nusikaltėlis? Jaunuolis ar 
sukriošęs senis? Matyt, todėl, kad žmogus – tai sapne 
neparašytas ir nežinomu adresu neišsiųstas laiškas. 

Beržo lapais riedėjo sužeistas ruduo. Atviras 
varno skrydis į debesis nešė grybų maldas. Supuvę 
kelmai žengė tiesiai į samanų dangų. Drėgnuose 
grioviuose kurmiai ieškojo slaptų mąstymo raktų. 
Pakalnėse džiūvo laukinės obelys. Pasiilgę geltonų 
kartoninių dėžių kirmijo pernykščiai obuoliai. 

Vaiduoklių miške greitai išprotėja žmonės. 
Nėra tikrų medžių. Tik blyškios sintetinės dekoracijos. 
Sumanus detektyvas virto šiukšle, o tyrimas – 
laidotuvėmis. Keisti faktai aptemdė Kirnio protą. 
Detektyvas stypsojo šalia ligoninės. Negyvai išsiblaivė 
dangus. Aukšti langai gėrė lietaus vandenį. It debesys 
tvenkėsi neištarti klausimai.
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„Kodėl taškas yra sakinio pradžioje? Balta 
ligoninės siena tolygi mirčiai. Stoviu sušaudytas lauke. 
Gal būt, reikia mąstyti be žodžių...“ 

Skambutis iš darbo nutraukė niūrias mintis. 
Vadas liepė prisistatyti tuoj pat. Puiku! Štai dabar 
prasidės tikras žaidimas. Bet šachmatų partija jau buvo 
pralošta, nes ant languotos lentos stovėjo tik juodos 
figūros. Vadas kalbėjo griežtai ir pakankamai keistai:

- Kriminogeninė situacija Neringoje pasiekė 
kritinį tašką. Dingsta žmonės. Kaip į vandenį prapuolė 
verslininkas Leonas Storžievis. Iš avarijos vietos 
pabėgo sunkvežimio vairuotojas. Nenustatyta, kas ir 
kur iš ligoninės išgabeno sužeistus dviratininkus? Esate 
patyręs detektyvas. Be to, jūs daug metų studijavote 
rytų filosofiją, meditavote, rašėte eiles... 

- Tai kas?
- O štai kas! Jūs tikras ekstrasensas, ne 

šarlatanas, ne apgavikas, nes neafišuojate savo 
sugebėjimų, niekada viešai nedemonstruojate savo 
galių, nemulkinate naivių žmonių. Manau, atėjo laikas 
atskleisti savo užslėptą talentą.

Detektyvas abejojo, tiksliau galvojo kaip 
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mandagiai paneigti savo tariamus sugebėjimus, vado 
neįžeidęs, neįskaudinęs. Šefas, matyt, klaidingai 
supratęs Kirnio abejones, aiškino toliau: 

- Užrašykite eiles, kurios spontaniškai 
gims avarijos vietoje, ligoninėje, oro uoste, dingusių 
darbovietėse, namuose, visur... Poetinės mintys bus 
svari užuomina, nuoroda kur ieškoti, - dalykiškai 
aiškino vadas.

Detektyvas neišlaikė ir prapliupo juoku.
- Nesąmonė!
- Gal būt taip, o gal ir ne. Nepamirškite 

detektyve, kad pensija ne už kalnų. Kai baigsite darbą 
policijoje, išleisite knygą, kad ir su tokiu sensacingu 
pavadinimu – „Eilės iš tyrimo vietos“. Manau, 
skaitytojams patiks. Be to, aš paremsiu knygos 
išleidimą. Na, kaip? 

„Sunku tirti baltas eiles, nes kasdienybės 
kitas ritmas. Neįmanoma lakių įvykių žaisme surasti 
dingusius žmones. Kaip įžvelgti prasmę savo paties 
regėjimuose? Kaip išvaikysi nežinomybės miglą ir 
atrasti save, jei esu tik rūkas, pakilęs virš ankstyvo 
ežero paviršiaus.“ – dvejojo poetas.

- Net ir tuo atveju, jei nerasime nė vieno 
dingusiojo, jūs turėsite įdomią knygą ir garbingai 
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paliksite tarnybą, išeisite su aukštai pakelta galva, - 
tikino vadas.
 Vyrai sukirto rankas. Kabinetinę tyrimo įtampą 
nukirto telefono skambutis. Anonimas pranešė, kad 
Pervalkos miške rastas jaunuolio lavonas. Kirnis su 
teismo ekspertų grupe nuskubėjo į įvykio vietą. Šį 
kartą važiavo ir vadas. 

Sulinko automobilio lango stiklas. Iki debesų 
nutyso Kirnio mintys. Sulopytais asfalto klavišais 
bėgo ratai. Vientisa proto sutema. Beprasmiška įvykių 
trauka. Kirniui trūko laisvės. Pagaliau policininkai 
atvyko į įvykio vietą. Šalikelės griovyje voliojosi 
batas. Matyt, jaunuolis bėgo plentu ir šlubavo. Bėglys 
ieškojo kito bato ir jo neradęs, galbūt nušoko nuo 
kopos. Nėra ribų bėgimui nuo savęs. Lemtis kasa 
duobę ir saugo, kad nenukristum, rodo debesis ir 
atima sparnus, kad nenuskristum. Senos ribos brėžia 
naujas ribas. Pakėlęs siekių kartelę šiek tiek aukščiau, 
jau esi pasmerktas neišvengiamam šuoliui į nežinią. Iki 
nušvitimo visuomet lieka tik viena, neįveikta miražo 
padala.
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Jei detektyvas savo regėjimuose išvystų 
dingusius žmones – byla būtų baigta. Iš tamsos 
išnirusios mintys netaptų juokingomis, o spontaniškai 
gimusios eilės – niekais. Kurdami eilėraščius 
sutaupome tik kelias skausmo akimirkas. Išsekinti 
laimės troškulio geriame degantį vandenį ir apankame 
žiūrėdami į ryškias kambarinių gėlių spalvas. Skubame 
gyventi, kasdien aplenkdami mirtį tik vienu žingsneliu. 
Gyvename tol, kol už mus miršta kiti. 

Po beržu gulėjo jaunuolis. Jo galva buvo 
kruvina. Kirnis pažino lavoną. Tai buvo jis. Neliko 
nei abejonių, nei skausmo, tik begalinė nuostaba, 
pulsuojanti ties pamišimo riba. Šalia kojų vėrėsi atvira 
duobė, ledinė aketė, beprotybės properša į kurią Kirnis 
nenorėjo įkristi. Pakako drąsos kvailai nerizikuoti ir 
išlikti savimi. Gerai, kad aklavietė akla, todėl ji negali 
nei pagaut, nei įkalinti poetų. Detektyvas suvokė, kad 
jokia, kad ir painiausia situacija negali jo supančioti. 
Visais atvejais jis išlieka laisvas. Kirnio beveik 
neišgąsdino jo paties lavono muliažas. Vizijų pasaulyje 
nėra tikrovės, todėl neturi likti vietos ir skausmui.
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O ką veikti tikram detektyvui iliuzijų 

pasaulyje? Gal būt, džiaugsmingai stebėti chaotiškų 
reginių spektaklį? Ieškoti išėjimo iš teatro salės? Deja, 
neįmanoma nustatyti vizijų koordinačių, todėl neverta 
niekur skubėti. Reginiai ateina patys. Svarbu nebandyti 
chimeras pagauti, sučiupti už uodegos. Neverta nei 
piktintis, nei džiaugtis, nei žavėtis fantomais. Mirtis 
neturi jokios estetinės vertės.

Iš juodo debesies krito kruša. Išblyško žolė. 
Ledo gabaliukai kapojo pienes. Sunku buti laimingu 
iliuzijų balagane. Gal būt, tik Aitvaras moka džiaugtis 
šiuo saldžiai atgrasiu spektakliu. Krušos pakirstos 
pienės nuolankiai nulenkė galvas ir laukė saulutės. 
Kodėl Aitvaras tradiciškai neatskuba į pagalbą? Gal 
būt, laukti paramos - klaida, o nesikėti jokios pagalbos 
– neviltis ir pesimizmas. Kai kruviną žolę užliejo ledo 
banga, sustingo nuogi medžiai. Ant balto stalo slydo 
sausi varnų žingsniai. Lauke pietavo žiema. Nebus 
namuose vakarienės.
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Policijos nuovadoje mūzos tylėjo. Ant stalo 

voliojosi pieštukas, snaudė balti popieriaus lapai. 
Kirnis nekantriai laukė teismo ekspertizės išvadų. Į 
kabinetą it šešėlis tyliai įslinko vadas.

- Senatvė nebaisi, kai nuo gamtos išdaigų 
žūsta jauni žmonės, - miglotai prabilo šefas.

- Na ir kas?
- Jūsų bendravardis žuvo nuo meteorito 

smūgio į galvą, - kostelėjo vadas, - mirtis poetiška, 
iškili, beveik kosminė.

- Beveik nereali, - ironiškai patikslino 
detektyvas.

Staiga vadas pradėjo juoktis, bet greitai 
susitvardęs pridūrė:

- Atleiskite, aš taip pat ne geležinis, dirbu be 
išeiginių...

- Suprantu, - atsiduso Kirnis, - man naktį taip 
pat baisu užmigti, nes atrodo, kad laisvų dienų daugiau 
nebus.

Vadas prislinko prie lango, pažvelgė į gatvę ir 
po ilgokos pauzės, net neatsigręžęs, šaltai prakalbo:

- Pagaliau ši keista byla baigta. Atsirado 
verslininkas Leonas Storžievis ir studentė Aušrinė 
sugrįžo iš Vilniaus. Vienintelė auka – studentas Kirnis, 
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kurį užmušė nukritęs meteoritas. Mirtis unikali, 
išskirtinė. Deja, jūs mane nuvylėte, nepateisinote 
mano lūkesčių, nepademonstravote savo išskirtinių 
sugebėjimų...

Detektyvas pelnytai įsižeidė ir todėl skubiai 
padėjo ant stalo ginklą ir tarnybinį pažymėjimą:

- Ačiū už pasitikėjimą. Mano laikas pasibaigė, 
tegul dirba jauni.

- Džiaugiuosi, kad jūs apsisprendėte pats, 
– nudžiugo šefas.

- Ir nereikėjo manęs varyti.
- Galbūt. Pagaliau, supraskite mane teisingai. 

Jūs nieko neprarandate, nes esate poetas. Jūsų kitas 
pašaukimas.

- Gal būt, - tais pačiais žodžiais atšovė 
Kirnis.

- Jūs teisus, metas, Kirni, į užtarnautą pensiją. 
Gausite premiją, vardinį ginklą už nepriekaištingą 
tarnybą. Ilsėkitės, keliaukite, džiaukitės gyvenimu.

Kirnis išblyško. 
„Štai ir atėjo X valanda. Ir kaip ne laiku. Anksti 

pasenau? Ne, valdžią skubėti verčia kitos priežastys. 
Nori gražiai atsikratyti, kad netrukdyčiau. Dabar esu 
laisvas, galiu keliauti kur noriu.“ 
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Ilgi tarnybos metai tirpo užmaršties migloje, 
tarsi jų ir visai nebuvo. 

Į miestą skubėjo istorinė atmintis. Gatvės 
pavirto architektūros paminklais. Buvęs detektyvas 
nežinojo kur eiti. Visos kryptys buvo klaidingos. Visi 
keliai vedė į niekur. Kai nuovargis ir širdgėla pakirto 
kojas, Kirnis prisėdo ant suolelio. Visai nelauktai 
išdygo vadas. 

„Grybas viduržiemį. Apsigalvojo, nori grąžinti 
į tarnybą, be manęs kaip be rankų. O gal pabudo sąžinė, 
nori atsisveikinti draugiškai, išgerti alaus, padaužyti 
bilijardo kamuolius, pašnekėti apie šlovingą praeitį...“ 
– karčiai susimąstė detektyvas.

Pagaliau Kirnis pažino savo vadą. Tiek metų 
dirbo kartu ir tik dabar paaiškėjo tiesa. Tai buvo 
Aitvaras. Jis ir mokytojas, ir dirigentas.

- Tu beveik neapsirikai, - nusijuokė vadas.
Aitvaras buvo keistas, neperprantamas 

draugas. Kirnį užvaldė smalsumas.
- Močiutė kartą man sakė, kad Aitvaras nieko 

nebijo ir yra stipresnis net už velnią.
- Ir neapsiriko! Aš nieko nebijau! Niekas man 
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neįsakinėja, na, o tą nelabą pragaro išperą aš suriesiu į 
ožio ragą, jei jis išdrįs stotis skersai kelio, - džiūgavo 
Aitvaras.

- Seni žmonės šneka, kad jūs nesutariate su 
Perkūnu...

- Nesąmonė! Mes nei draugai, nei priešai. 
Perkūnas nori visiems vadovauti, bet aš jam 
nepaklūstu... – pyktelėjo Aitvaras.

Stojo nemaloni tyla. Kirnis sutriko, matyt, 
uždavė nekorektišką klausimą, o gal įskaudino Aitvarą. 
Tarsi supratęs jo mintis, Aitvaras pradėjo kvatoti: 

- Kirni, žmonės apie mane šneka niekus. Aš 
beveik niekada neįsižeidžiu, esu atviras ir linksmas, 
nemėgstu tik gobšuolių ir sukčių.

Sunkiai atsidusęs Kirnis nedrąsiai paklausė:
- Tai jūs nugalabijote Aušrinės užpuolikus?
- Jie mirė sintetine mirtimi, todėl nereikia 

gangsterių gailėti. Viskas dirbtina, nėra natūralių 
produktų, - noriai aiškino Aitvaras, - todėl nesigailėk 
nei prarastų dienų, nei kažkokių gangsterių. Neverta 
verkti pasibaigus spektakliui. Laikas priprasti 
prie netikros tikrovės. Patikėk, gyvenime nėra 
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jokių veiklos prioritetų, nes visos pastangos - tik 
iliuzija, sapnas, miražas. Laiko parduotuvėje galima 
nusipirkti nušvitusią akimirką, bet visus žavi beverčiai 
blizgučiai, todėl mažai kas įstengia atsispirti magiškam 
spektakliui.

- Ir kada gi pasibaigs šis įspūdingas šou? 
- Niekada! – nuliūdo Aitvaras.
- O derėtų džiaugtis, juk mes amžini, - 

ironizavo Kirnis.
- Gali gudrauti, jei nori, jei gali, - matyt, pajutęs 

ironiją pridūrė Aitvaras, - nes labai greitai pamirši 
mano išmintingus žodžius ir vėl vergausi miražui. Aš 
liūdžiu, nes žmonėms labai sunku atsispirti kerinčiai 
iliuzijai.

- Kas šio spektaklio režisierius?
- Tu! Kas gi daugiau!
- Tik niekam neišplepėk, - juokėsi Kirnis.
- Pažadu, esi linksmuolis, todėl nenuobodu 

su tavim bendrauti.
- Kur Aušrinė? Kur Kirnis? Argi ne toks 

parblokšto dviratininko vardas?
- Jie jau pasveiko ir dabar skrenda oro balionu, 

- liūdnai šypsojosi Aitvaras.
- Pasveiko? Taip greitai?
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- O ko laukti? Tuoj pasveiksi ir tu. Štai Kirnio 
laiškas:

Pone, nežinau, kaip į jus kreiptis. Netirkite 
šios bylos. Neieškokite gyvenimo prasmės. Aš kartu su 
Aušrine. Mes laimingi. Aš suradau vaikystėje nupieštą 
namą. Ten mes gyvensime amžinai.

Pagarbiai,

Kirnis 
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PRARASTA SENATVĖ

Įdėmiai du kartus perskaitęs laišką Kirnis 
pakilo nuo suolelio. Gatvė buvo tuščia. Nė vieno 
žmogaus, nė vieno automobilio. Kur eiti, kai įvykių 
kaleidoskope nėra nei loginio centro, nei periferijos, 
kai visos kryptys teisingos. Kirnis nustojo mąstyti, kam 
kankintis, jei visi samprotavimai klaidingi. Iš liūdnų 
minčių pažadino cypiantys automobilio stabdžiai. 
Sustojo galingas mersedesas, žemyn lėtai nuslinko 
blizgantis durelių stiklas. Lange Kirnis pamatė atgrasią 
Leono Storžievio fizionomiją:

- Sveikas, asile! Sveikinu, šauniai susimovei! 
Nepričiupai manęs, nepavyko! Galas tavo karjerai! 
Nepakilai net iki komisaro! Išspyrė kaip pasiutusį 
šunį! Dvėsk, skurdžiau! 

Leonas spjovė, bet nepataikė net ant šaligatvio, 
purvinos seilės prilipo prie nušlifuoto stiklo krašto. 
Piktas mersedesas nurūko į šviesią ateitį, į naujas 
verslo erdves. Bet Kirnis nė kiek neįsižeidė. Priešingai, 
sugrįžo prarastos jėgos ir pasitikėjimas savimi. Metas 
grįžti į klasę. Atgal į prarastą jaunystę.
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Baltose debesų lubose girgždėjo atviras langas. 
Duso į kamuolį suvyniota blyškių galimybių juosta. 
Tik savistaba galėjo išnarplioti painų lemties kamuolį, 
o aiškus situacijos suvokimas - pakeisti ilgą kelionė 
į niekur. Kirnis troško pabusti sename mokyklos 
sapne ir niekada daugiau neužmigti. Buvęs detektyvas 
susigūžė, apsišarvavo budrumo šarvais, nes gatvėse 
ganėsi palaidos mintys. Reikia būti atsargiam. Marga 
minia greitai praryja ieškotojų ryžtą. Kirnis bijojo 
gatvėje pamesti save, tapti svetimų minčių fragmento 
dalimi ar kvailo įvykio epizodu. 

Praradęs suvokimo erdvę netenki savęs, tarsi 
negyveni, neegzistuoji, o tik plūduriuoji tuščioje 
vizijoje. Ir kai suvokimo erdvę pakeičia miražo 
autopilotas, į tamsą neria kažkas kitas, bet tikrai ne tu. 
Todėl atsitokėti, pabusti gali bet kada ir bet kur ir tam 
nereikia jokių pastangų.  

Pakilęs nuo suolelio Kirnis suklupo, batas 
užkliuvo už plytos. Bet tai nebuvo plyta, o storas 
žurnalas. Kirnis nustebęs vartė plačius, itin kokybiškus, 
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totaliai spalvotus niekados neregėto leidinio puslapius, 
kuriuose itin pompastiškai buvo šlovinama primityvi 
kasdienybė. Stebino liguistas pataikavimas miražui. 
Niekam nereikalinga ir nenaudinga informacija. 
Galima išmesti neperskaičius nė vienos eilutės. Bet 
Kirnis buvo detektyvas, neklystanti uoslė pasufleravo
vienintelį teisingą atsakymą – žurnalas nėra skirtas 
skaitymui, o kvailam vartymui. Leidinys turi skiepyti 
pagarbą prabangai, turtui, įtakai, titulams, milijonierių 
pomėgiams ir kitiems niekams. Kirnis ant suolelio 
numetė nesavikritišką leidinį, tegul valkatos mėgaujasi 
gražiu gyvenimu. 

Juoda skylė nėra dangus. Stikliniai kaukių 
rėmai – ne namai. Galbūt kaukolės gilumoje, minčių 
sarkofage budi slapta tikrovė. Bet Kirnis nesijautė 
įkalintas. Akyse nebuvo grotų ir žvilgsnis lengvai 
stumdė laisvus debesis. Ir nors asfaltu riedėjo aptakūs 
prasimanymai, Kirnio žingsnis tapo tvirtesnis, 
aiškesnis. Jis jautė įkvepiantį judėjimo ritmą. Buvęs 
detektyvas buvo tikras – jo neišgelbės nei reklama, 
nei elitinės paskalos, nei seklio patirtis. Metas 
atsisakyti vaikiškų siekių. Laimės neprisišauksi 
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mojuodamas storais reklaminiais plakatais. Deivė 
Laima nepermaldaujama. Ji pati pasirenka žmones. 
Na, o neišrinktiesiems, nelaimėliams tenka patiems 
įveikti nepakeliamą gravitacijos svorį. Vaikų aikštelėse 
žaidžia laimės kūdikiai, o murzini lunatikų vaikai 
laksto patvoriais, lipa sienom į debesis, veržiasi į beribę 
dangaus periferiją. Be aukštesniųjų jėgų pagalbos jie 
išmoksta skraidyti.

Kai išsenka miražo arsenalas, kai nedžiugina 
nauji renginiai, kai sensacijos nublanksta it rudens 
lapai - iliuzija jau negali sukurti naujo kerinčio reginio. 
Visi daiktai ir įvykiai tampa vienodai nereikšmingi. 
Nušvitimas – tai veiklos prioritetų praradimas, kai 
suvoki, kad bet kokia veikla, bet koks reiškinys nėra 
išskirtinis, ypač svarbus ar lemiamas. Nėra nei ypatingų 
kelių, nei ypatingų metodų, būdų pažinti pasaulį. Visi 
keliai vienodi ir jie neveda nei į veiklos centrą, nei į 
interesų periferiją. 

Ant gatvės stulpo lipnia juostele priklijuotas 
lapelis priminė, kad iki paskutinio skambučio liko 100 
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dienų. Nuostabu! Galbūt painiame koridoriuje, prie 
skelbimų lentos Leonas Storžievis pagrobė Kirnio 
praeitį ir jis pavirto vaiduokliu, mokyklos fantomu, 
beviltiškai klaidžiojančiu miražo erdvėje. Aukštas 
gatvės stulpas demonstravo pamirštą plakatą. Kirnis 
regėjo magiško spektaklio pradžią ir vėl sugrįžo 
į grandiozinio šou starto liniją. Naujas veiksmas 
sugrąžino seną atramos tašką. Dabar tik vieno piršto 
spustelėjimu galima nugriauti gremėzdišką miražo 
pasaulį ir drąsiai judėti bet kuriuo keliu. Kirnis jau 
buvo laisvas ir galėjo išbristi iš nestabilios klejonių 
pelkės, iš netikros senatvės. Dabar niūriame mokyklos 
koridoriuje slampinėjo kažkas kitas.

Kai nėra kur eiti, sugrįžti namo. Svetainėje 
dirvonavo baldai. Skaidrus stiklas atrakino langus. Į 
kambarį įkrito pageltęs mėnuo. Suskambo telefonas.

„Gal skambina Aušrinė“, – toptelėjo džiugi 
mintis.

Kirnis nekantriai pagriebė ragelį. 
- Alio, su kuo aš kalbu ir kur skambinu? - 

suskambo jaunas, kažkur girdėtas balsas.
- Jūs kalbate su detektyvu Kirniu, prisistaty-

kite, - reikliai ištarė buvęs tyrėjas.
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Po ilgokos pauzės nepažįstamasis atsiduso:
- Taip ir maniau... atleiskit už sutrukdymą...
- Nedėkite ragelio, aš jau pensininkas, dirbu 

privačiu sekliu ir tikrai galiu būti naudingas...
Pašnekovas dvejojo, pagaliau po dar ilgesnės 

pauzės prašneko:
- Detektyve, mano vardas toks pats kaip ir 

jūsų ir ši keista aplinkybė mane verčia pasitikėti jumis. 
Padėkite man...

Ryšis nelauktai nutrūko, nes jo niekada 
nebuvo. Žmones sujungia telefonų ryšiai, kai jie 
pamiršta bendrauti ir panyra į buitinius rūpesčius. 
Mobilioje erdvėje jie šneka nežinia su kuo. Virtualus 
pašnekovas tik miražas, skaitmeninis kodas, 
elektros srovė. Prarastas gyvas kontaktas. Nuoširdų 
bendravimą simuliuoja magnetinės bangos. Tirpsta 
smegenys, tuštėja piniginės. Su kuo šnekėjo Kirnis? 
Su savimi! Su kuo daugiau jis galėjo kalbėti? Kaip 
pasirūpinti savo atspindžiu, nutolusiu laike ir gal būt 
esantį paralelinėje erdvėje? Kaip apsaugoti, apginti 
savo kopiją, psichologinį dublikatą, astralinį kloną, 
kaip ištiesti jam magnetinę pagalbos ranką? Telefonas 
užfiksavo skambinusio numerį. Kirnis nedelsdamas 
paspaudė iškvietimo mygtuką. 
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- Naktimis nevaikščiokite mišku, lis 
žvaigždžių lietus. Krentantys meteoritai gali būti jūsų 
mirties priežastimi, - sušuko detektyvas.

Reikia nedelsiant išjungti abonentų klona-
vimo aparatus ir sustabdyti asmenybių tiražavimą, 
išskaidymą į menamas dalis. Tinklų operatoriai 
modeliuoja pašnekovus ir kuria neegzistuojančius 
pokalbius. Nėra jokių garantijų, kad šneki su norimu 
asmeniu, dažniausiai bendrauji tik su lanksčia 
kompiuterine programa. Matyt, todėl pinga pokalbiai. 
Žmonės, panirę į radijo bangų labirintą, pamiršta savo 
realius draugus. Kirnis suabejojo pokalbio realumu ir 
todėl truputį nurimo. 

Sienos nuo lubų suplėšė batus. Gyvenimas 
prarado skonį. Iki dugno išgėręs aklavietės kartėlį 
Kirnis prisiminė snaiges. Dabar galima iškulti atsarginį 
stiklą, slepiantį paskutinius debesis. Vienatvė - kartus 
vaistas. Aklavietė atrakina laimės vartus. Artėjo 
keista vasara ir tikras šaltis. Kirnis pakėlė nuo grindų 
surūdijusį raktą. Tai ne jo raktas. Kieno? Nepažįstami 
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raktai pameta duris ir atima galimybę sugrįžti iš miesto 
į savo namus. Pamesti raktai pasuka ore pirštus ir 
paralyžiuotos rankos atveria vaizduotei vartus. 

Termiškai saugiame židinyje pleškėjo 
supuvusios dienos, drebėjo šalti kambariai. Sietynai 
klusniai tarnavo šviesai. Gali pasiekti lubas, jei esi 
musė ar uodas. Žolė svetainėje patiesė kilimą, skruzdės 
prikalė atšokusias parketo lenteles. Aštri mėnulio 
šviesa kiaurai skrodė tuščias sienas. Lubose mirgėjo 
lengvai pasiekiamos žvaigždės. Beviltiška žiūrėti pro 
langą. Tektoniniai likimo poslinkiai visuomet išlieka 
nepastebėti. Galima grožėtis užminuotais horizontais, 
ieškoti sausų upių, atrajoti pabodusias dainas. Kirnio 
akys operavo tirštą miglą, lakiu smėliu spalvino 
pasvirusias tvoras. Poetas skaičiavo samanotas čerpes. 
Kelionėn kvietė užpustyti kuršių stogai.
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KURŠIŲ ALKA

Ant baltos kopos rymojo Alka. Aukuras 
užgeso, kai ištuštėjo žalvarinis piliakalnis, kai nutilo 
gausti šventas miškas, kai už debesų pasislėpė 
nepakrikštytas mėnulis, kai stogastulpiuose užsnūdo 
žaibai. Aukuras užgeso, kai jį pamiršo žmonės. Atėjo 
metas prisiminti užmirštas šventoves. Kirnis pirmasis 
įžengė į Romuvą. Haliucinogeniniais grybais alsavo 
laužavietė. Pamirštoje Alkoje ant aukšto apeiginio 
akmens dygo šventa žolė. Laimingas Kirnis mirko 
žvaigždžių lietuje ir niekas jam netrukdė pažvelgti į 
ateitį, nes sausa žemė prarijo piktas varles, pažaliavusias 
prieš audrą. Neliko liūdnų minčių, todėl nelauktai 
atėjo ramybė. 

Kopas apsėmė balta minčių jūra. Apkurto 
debesys, sustingo svajonės. Žvaigždėtas dangus atvėrė 
legendų vartus. 

- Kriviai, ar girdite mane? Atsiliepkit!
Jūros aidas pažabojo kurčią Kirnio šauksmą ir 

paragino kilti į kopą. Užkimęs vėjas pūtė į veidą, džiūvo 
pakrantės smėlis. Į pietus baidarėmis plaukė driežai. 
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Varnos ieškojo paskendusių laivų. Augo smėlis. Tolo 
šalti žuvėdrų riksmai. Balta kopa - tai aklinai užmūryta 
aisčių freska, paslėpta šventovė, užpustyta piramidė. 
Duslus smilčių aidas pašaukė tylą. Vėjas džiūgavo 
paslaptimi. Ateitis tarsi jau buvo, o smilgų šokis tik 
skleidė laiko sapnus.

Aptemo dangus. Juodus debesis skrodė 
žaibai. Perkūno balsą girdi net kurčias. Žaibas – tai 
nakties ženklas, slaptas kodas, maksimali nušvitusios 
minties amplitudė. Žaibas įkyriai primena tiesą: kai 
ateis Anapilio žvalgai, nebus kur slėptis. Perkūno 
strėlės šlavė minčių dulkes. Vėjas žarstė debesų 
sidabrą, liepsnojo tamsa. Apvali žaibo taurė ištiesino 
minčių kampus ir tamsūs sąmonės kontūrai nušvito 
žvaigždžių šviesa. Virš Kirnio galvos kabojo skaidri 
žaibų padangė. Skaisčia ugnimi aižėjo debesys. Balta 
kopa žvelgė į saulėtą tamsą. Legendas prarado dabartis, 
tik miškai - žali krivių delnai - saugojo seną aukurą, 
baltą ugnies akį. Danguje netilpo tušti debesys – neliko 
vietos mirčiai. 
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Kai nutilo Perkūno žaibai, Kirnis pamatė ant 
smėlio sėdintį senuką. Jis vilkėjo baltus drabužius.

„Taip, tai krivis, negali būti abejonių“, – 
nudžiugo Kirnis.

Senukas atsigręžė. Kirnis pajuto, kad nutirpo 
pėdos, jis negalėjo žengti nė žingsnio.

- Kirni, ar tu manęs ieškojai? – paklausė 
krivis.

- Taip.
- Sėsk šalia manęs.
Kirnio burna išdžiūvo, sumedėjo liežuvis, 

tarp dantų girgždėjo smėlis. Vargu ar jis sugebės krivio 
ko nors paklausti, sužinoti būties paslaptis. Senuko 
siluetas tapo skaidrus, beveik permatomas. 

- Ar matai mišką, kopas ir jūrą? Ar jauti vėją? 
Išgirsk mano balsą. Paliesk smėlį – tai mano veidas.

Kirnis sėdėjo ant kopos, kol sutemo, kol 
danguje įsižiebė žvaigždės. Neliko vakaro ir asfalto 
vingių. Nakties paslaptys gilesnės už kelio duobes. 
Senas krivis įkvėpė drąsos. Dabar Kirnis galėjo išvysti 
šiaurės pašvaistę, kaip dovaną priimti mirtį, stebėti, 
kaip naktį medituoja smėlio laikrodžiai ir laužai uždega 
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liūdnas žvaigždžių akis. Kirnis įkvėpė legendų liepsną, 
gaivią vandens akimirką, žolės ugnį. Baltas aukuro 
šešėlis atvėrė dangų ir nutiesė krivių pramintus takus. 
Brėško pamirštas aisčių pasaulis. Šaltame Alkos lauže 
sustingo žarijų lietus. Skambėjo užburta naktis, nes 
tik prieš aušrą užmigs svirpliai, o korėtos žvaigždės 
plevens iki ryto. 

Nesugebėjęs išvengti geliančio nakties 
aiškumo Kirnis paklydo kopose. Neliko atokvėpio 
vėjui, skrendančiam virš bangų. Migloje skendo 
žuvėdros, smėliu virto vanduo, varnų pėdos – sparnais. 
Virš įdubusių pušų plaukė baltos burės, gaudė vėjas, 
bluko vėtros spalva. Ant aukuro griuvėsių ąžuolo 
šakos bėrė lapų vardus. Kirnis pabudo tik akimirkai, kai 
aštrūs pilnaties kalavijai pašaukė žaibus, kai šalia Alkos 
pražydo ruduo, ilgesnis už žvaigždžių alsavimą. 

Atšipęs dangus kvėpavo Romuvos sapnais. 
Pievomis plaukė žvaigždžių upė. Aštri vėjo geležtė 
raikė bangas. Varno sparnai užklojo ąžuolo šešėlį. 
Nušvito siauras nakties takas, iki debesų krašto liko 
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tik vienas žolės žingsnis. Kirnis ieškojo mėnulio salų, 
pušimis pražydusių snaigių. Smilgas pjovė neašmenė 
vėjo spalva. Be kompaso į debesis plaukė stogastulpiai, 
skardžiai akino grybų vėtrungės. 

Šalia užgesusio aukuro stovėjo Aitvaras, 
vilkintis baltais krivio drabužiais. Jis greitai uždegė 
taisyklingai sukapotas pliauskas. Apeiginį šokį šoko 
skaisti ugnis. Švento laužo šešėliai krito ant sausos 
žolės ir piešė aukštus kuorus. Migloje ryškėjo Švaisti-
ko pilies kontūrai. Kirnis išgirdo trimitų garsus ir 
kartu su Aitvaru įžengė į didžiulę menę.

- Kai skamba aukštos pilies vėtrungės, prie 
duslaus baldų riešutmedžio nelimpa ausys. Džiaugiuosi, 
kad palikai miestą ir suradai Alką. Kirni, pažvelk – ant 
piliakalnių dega laužai, smilksta užgesinti milžinų 
žingsniai, rūdija kalavijai, į šaltas garsų bangas brenda 
vėjas. Nepaslankūs minčių vingiai transformuojasi iš 
vieno į pusę, į užmigusias pilies duris beldžia sakuotos 
grindys. Liepsnoja naujos viltys, prie švento laužo 
žarijų grįžta alkani dievai. Aukoju midų, riešutus, 
gėles.

Kirnis nuliūdo, jis negrįžo atgal į mokyklą, 
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tik paskendo naujose Aitvaro vizijose.
-  Kirni, neliūdėk! Ar girdi, siaučia vėtra, gieda 

žalčiai, verkia debesys, laumės supa našlaites bangas. Į 
uostus grįžta paskendusios burės. Sugrįši ir tu. Liko 
tik keli lemtingi žingsneliai.

- Į veidą netelpa dangus, ar vėl įkopsiu 
į Vinkšnynės piliakalnį baltais krivių laiptais, ar 
atšipusiais delnais atversiu rasos langus, ar žolėje 
atrasiu užpustytus savo namus? – abejojo Kirnis.

- Vienas, du ir penki... Tai ne skaičiai, ne 
žingsniai ir ne garsų kaleidoskopas, - atsakė Aitvaras, 
- nėra nei prioritetų, nei autoritetų. Atmink - vienetas 
visuomet pradžioje, bet jis ne pirmas, todėl gali 
skaičiuoti akimirkas, tik toldamas nuo savo ašies. 

Siautė vėjas, bet audra saugojo Alką. Link 
jūros pasviro siauri krivių takai. 

Aplink sudžiūvusią pušį sukosi ilgas šešėlis. 
Kirnis pažvelgė į tamsos pleištą ir nuo širdies 
nušlavė abejonių dulkes. Jau buvo negalima vaikiškai 
ignoruoti miražo, kuris skleidėsi kaip stebuklingas 
žiedas. Iš nieko suformuotas grožis kėlė pagarbą ir 
pasitikėjimą. Kirnis pajuto gailestį iliuziniam pasauliui 
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ir jo efemeriškoms būtybėms, todėl pasiryžo keliauti 
į aisčių slėnį. 

- Saulės laikrodis nemeta mirties šešėlio. 
Švarus laikas skendi šviesoje, todėl neverta prisiminti 
skausmo. Metas keliauti, lipk į garvežį, - tarė 
Aitvaras.

Garvežio kabinos įranga pribloškė Kirnį. Jis 
išvydo begalę rankenėlių, keistų prietaisų, bet žvilgsnį 
ypač traukė atviros pakuros durys.

- Tai ne Anapilio vartai, tai laisvės sparnai! 
Duok šviežio garo! – įsakė mašinistas.

Į pakurą Kirnis klusniai mėtė dailiai supjautas 
lentas, parketo gabalus.

- Keistas kuras, - stebėjosi kūrikas.
- Tai grindų lentos, parketas, kurį palietė 

dvasingos pėdos, nepraradusios lietuviškos dvasios, 
nepamiršusios protėvių šauksmo. Dega didžių žingsnių 
ugnis. Tik toks kuras gali išjudinti traukinį iš mirties 
taško. Tik amžina aisčių dvasios liepsna gali nuvežti į 
beribį slėnį, - pagarbiai tarė Aitvaras.

Kirnis pakluso neramiam širdies balsui, tyliai 
dvasios giesmei, akių šviesai, miško toliams, ežero 
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bangoms ir skaisčiai laužo liepsnai. Ugnis pamilo vėją. 
Degė daiktų pasaulis.

Kai Kirnis įžengė į bekraštį slėnį, aplink 
stingsojo rūkas ir tiršta migla. Matinė šviesa gaubė 
mišką, kalnus, ežerą ir upę. Prie pasvirusio stogastulpio 
gulėjo žalias žaltys. Jis jautė audrą. Siūbavo aukšta, 
bekraštė žolė. Virš tolimo horizonto lėtai kilo didžiulė 
raudona saulė, nedrąsiai ryškėjo peizažo kontūrai ir 
oro bangos. Viltimi nušvito tamsus kelias. Į šviesą 
ištrūko migla. Kirnį pavergė santūri, ūkanota slėnio 
šypsena. Nejučia pažvelgęs į paslėptą, laiko nepaliestą 
grožį, jis pajuto vienatvės jėgą ir prasmę. Skaidru ir 
pasakiškai lengva. Vienatvė - tai slaptas žinojimas, 
beribiškumo prigimtis, esmė. Vienatvė – tai sidabro 
žiedas ir plieno kalavijas, skaidri slėnio migla, viršlaikis 
skrydis į tolimus pasaulius. Apvali suvokimo šviesa 
atvėrė tolimas žvaigždes. Virš debesų nušvito mūrinė 
Švaistiko pilis. Žolėje bangavo akmenys ir pamirštos 
viltys.

Už vienatvės ribų vingiavo šventa upė, ošė 
aisčių miškas, gaudė kopų kalnai. Viena vėtros banga, 
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vienas vėjo gūsis aprėpė minties amžinybę, uždegė 
šviesiausias suvokimo gijas, panaikino mirtį. Sąmonės 
šviesa uždengė saulės šviesą. Slėnyje ištirpo visi 
skausmo atstumai. 

Kirnis numetė sunkius, kaustytus žygio batus 
ir basas rituališkai, beveik religingai įbrido į minkštą 
žolę. Dvelkė sodrūs kvapai, blizgėjo rasos šukės. 
Pašaipiai riktelėjo didžiulė aksominė varna. Prie 
upės sustojo kreivas takelis, dugnu paspruko medžių 
šešėliai. Pakilo šviesi džiaugsmo banga. Sidabro 
veidrodį nuplovė migla. 

Virš upės saugiai pulsavo stikliniai bėgiai, 
debesų kopėčios į dangų kėlė mintis. Šypsojosi balta 
stotelė. Sugaudė garvežys, kviesdamas į kelionę. Kirnis 
nepabūgo lemties vėjo ir sugrįžo į traukinį. Į tolimą 
kelionę pajudėjo slėnio ekspresas. Už atviro lango 
neramiai lingavo žalias kilimas. Gėlėmis puikavosi 
geltoni raštai. Begalinėje pienių pievoje skendo šakotos 
pušys. 

Baigėsi stikliniai bėgiai. Traukinys sustojo prie 
Alkos. Šalia aukštų, sulinkusių akmenų it veidrodžiai 
blizgėjo balos. Nebuvo nei durų, nei sienų. Nedidelė 
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kalva, aukščiausias slėnio kalnas, rėmė debesis ir miglą. 
Aušo amžinas rytas.

- Viena žolės banga, vienas vėjo gūsis panaikina 
mirtį. Ištarki savo vardą ir būki laisvas amžinai, - švilpė 
vėtra.

Kai miglotas slėnis išgirdo dievaičio vardą, 
nusilenkė liaunas ąžuoliukas, iš smėlio išaugo akmuo. 
Debesimis patvino upė ir miškas. Kirnis pamatė basą 
smėlio brastą - geltoną vaikystės takelį. 
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KLAIDI BRASTA

Mėnuo išgėrė šaltą ežero vandenį, pasaldintą 
pušų spygliais ir ginė vakarą namo. Melduose paskendo 
bangos. It voratinklio siūlas nutrūko slėnio sapnas, 
širdyje užgeso pievų malda. Kur eiti? Kirnis užuodė 
miesto smogą, nors miške nebuvo nei gatvių, nei 
namų, nei kaminų. Ošė trimitų sapnai. Artėjo galinga 
vario banga, seklia sielos brasta brido paprasta, pagauli 
melodija. Ryškėjo senamiesčio kontūrai. Žalioje pušų 
mozaikoje blizgėjo čerpių stogai. Surūdijusiuose 
lietaus vamzdžiuose virė smegenų vanduo, lydėsi šalta 
neono šviesa, baltos sienos trypė žolę. 

Sužviegė dūdos. Skersai skilo langų ledas. 
Didžiai Kirnio nuostabai, orkestro gale oriai žingsniavo 
Storžievis. Jis nešė medinę aukų dėžę. Jo suktas veidas 
švytėjo džiaugsmu. Leonas džiugiai pasveikino Kirnį:

- Sveikas poete, paaukok kelis litus 
skurstantiems tautiečiams.

- O tu ką čia veiki? – stebėjosi Kirnis.
- Aš – generolas. Vadovauju „Gelbėjimo 

armijai“. Renku aukas. Šturmuoju bankus, verslo 
biurus, įmones ir pramogų centrus. Prisijunk prie 
mūsų, gelbėk Lietuvą! - ragino Storžievis.
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- Kaip sekasi verslas? – diplomatiškai 
manevravo Kirnis.

- Aš ne verslininkas! Aš tarnauju tautai!
- Dainuoji saulės dainas ir groji lietaus muziką! 

– juokavo Kirnis.
- Geras! - nuoširdžiai apsidžiaugė Leonas.
- Leonai, aš matau - tu ne fanatikas...
- Ir ne idiotas. Kai žlugo biznis ir aš priėjau 

liepto galą, mane nuo alkoholizmo ir savižudybės 
išgelbėjo „Gelbėjimo armija“. Dabar aš vėl įtakingas 
ir svarbus. 

Kirnis įmetė litą į aukų dėžutę ir paklausė:
- Ar matei Aušrinę?
- Ne, - abejingai atsakė Leonas.
Procesija greitai ištirpo blyškiame, vos 

įžiūrimame gatvės fone. Šviesi debesų migla paslėpė 
vaiduoklių miestą. Šalta vizijų upė prarijo gatvių 
žibintus. Švietė tikri kankorėžiai, pakeitę butaforines 
lemputės. Atsikratę sunkių dekoracijų pagelto balti 
medžių lapai. Vienišos pušys šienavo raudoną žolę. 
Rudenėjanti saulė laukė žiemos ir akmenų. 
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Jauki pavėsinė pakvietė Kirnį. Pajuodę suolai 
skaičiavo kritusius spyglius, įskilęs stalas gėrė kruviną 
lapų laką. Deja, nebuvo jokių vaišių. Pavargo karklų 
rankos pinti grybams krepšius. Žalsvi eglių toliai 
varnalėšų lapais užvertė derlingas aviečių duobes. 
Pavėsinėje kaupėsi vėsi tyla. Artėjo ramybė, paneigianti 
kelionės ryžtą, įprasmindama neveiklumo rimtį. 
Nereikėjo niekur skubėti, nes ties minčių užtvankos 
slenksčiu sustojo miražo upelis. Kirnis užsnūdo 
miško bibliotekoje. Šventa žolė apgaubė rasą skaidriais 
dilgėlių irklais. Į rūko bangas paniro tolima upė.

Stebėtinai ramu. Ant aukšto sapno tilto 
galima stovėti amžinai ir laukti nežinia ko. Smagu 
stebėti tamsią minčių upę, pamiršti save. Gera užmigti 
pasyviu neveiklumo miegu, ignoruoti miražą. Nejaugi 
sapnas – tai pasiektas tikslas? O gal pasyvumas - 
vienintelė išeitis iš aklavietės? Nurimusioje širdyje 
ruseno bejėgė viltis. Kirnis patogiai atsisėdo ant tilto 
krašto, į apačią nukorė kojas. Žavu ir lengva. Nežinia, 
kiek laiko meditavo poetas. Pagaliau jo beveik išjungtą 
ausį pasiekė motociklų riaumojimas. Tiesiai į Kirnį lėkė 
keturi motociklininkai – Storžievis ir trys „centriukai“. 
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Trauktis nebuvo kur. Kirnis šoko į upę, geriau panirti į 
šaltą minčių vandenyną, negu mirti sutraiškytam ratų. 
Miražo upėje vanduo visada gaivus ir šaltas. Neatsigersi 
ir neprigersi. Ir dugno nėra. Gali nukristi iš bet kokio 
aukščio ir liksi sveikas. 

Kai Kirnis išniro į paviršių ir įkvėpė oro, tilto 
jau nebuvo, upės taip pat. Aplink, kiek akys užmato, 
driekėsi jūra. Visai šalia ant švelnių bangų melodingai 
suposi valtis. Kirnis priplaukė artyn ir įsiropštė į laivą. 
Valio! Kelionė tęsiasi. Gal dabar pavyks išplaukti į 
plačius vandenis? Valtis girgždėjo bangų tarme. Burės, 
baltomis rieškučiomis sėmė debesis, gaudė saulės 
zuikučius, bėgančius įstrižai denio. Žuvys šukavo 
bangas, stiebo rėmuose netilpo linksmos Kirnio akys. 
Senas kuršių laivas pasirengė paskutinei kelionei į 
jūrą, į laisvę. Nurimo vėjas, atvėso sulopytos burės. 
Tolumoje Kirnis pastebėjo seklų krantą, pabodusį 
kontinentą, tobulai įstiklintą dangų. Valtis atsitrenkė 
į dugną, pasviro ir sustojo. Kirnis nuo seklumos 
nustūmė kiaurą valtį, iškėlė suplyšusią burę ir užgulė 
įskilusius irklus. Sunku pagauti sūrų vėją, kai žuvys 
pelėkais nutildė bangas. Skaudžiai skilo kruvinas delnų 
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tinkas. Kirnis plaukė ilgai, bet nuo kranto nenutolo, nes 
greitai skendo jūra, laivas ir dangus. Visa laimė, buvo 
seklu. Poetas pėsčias išbrido į krantą. Po susirangiusiu 
beržu gulėjo dviratis. Sveikas ir nesulūžęs.

Dulkinas vieškelio aidas debesyse iškirto 
saulei plyšelį. Taikus vėjas gėrė dulksną. Po dviračio 
ratais riedėjo apvalūs akmenukai. Greitai baigėsi takas. 
Prie miško telkšojo sunki bala. Kaip gervės skrido 
uodai. Pušų spygliais apaugo veidas. Kirnis nulipo 
nuo dviračio ir pėsčias patraukė į girią. Į kelmus nėrė 
grioviai. Snigo tuopomis. It pievų paukščiai dūzgė 
bitės. Nedžiugino atviras horizontas, nes gamta neturi 
siekių ir nieko neslepia dangus. Kirnis praskleidė pušų 
šakas ir įbrido į spygliuotą žolės aikštelę. Čia jį pasitiko 
Aitvaras.

- Tu vėl paklydai, o aš vėl parvesiu tave namo, 
tiesa, ne į vaikystės namelį, bet atgal į klasę. Tu būsi vėl 
jaunas, nors, tiesą sakant, niekada nepasenai. 

- Man tik pasivaideno senatvė, o aš, kvailys, 
išsigandau, - šyptelėjo Kirnis.

- Kai ateis tikroji senatvė, net ir aš būsiu 
bejėgis. Niekas negali įveikti gamtos.
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- Vadinasi, aš pasensiu ir mirsiu, o kas bus 
toliau?

- Mirties nėra. Yra tik atvira suvokimo erdvė 
ir amžinas buvimas, todėl atsipalaiduok, nurimk.
 Kirnis nepanoro nei patvirtinti, nei paneigti 
Aitvaro argumentų, todėl mandagiai paprašė:

- Ar galite padovanoti man degtukų dėžutę, 
tą, kuri ištirpo ore, kai uždegėte mokyklos salės žvakes 
ir Alkos aukurą?

- Dabar galėsi ir pats uždegti aukuro ugnį, 
- nudžiugo Aitvaras ir atsargiai padavė dėžutę, - 
neįmanoma patikrinti gyvenimo klaidų. Bejėgė bet 
kokia patirtis. Šis degtukas – tai nauja galimybė, greita 
strėlė nutaikyta į praeitį. 

Kirnis nustūmė dėžutės dangtelį. Tik vienas 
degtukas. Dėžutės dugne nušvito ekranas. Kirnis 
pamatė vėjo parblokštas pušis, įskilusį asfaltą, slidžias 
molio nuošliaužas, apvirtusius automobilius.

- Tuščių pastangų pakalnėje pūna įžūlūs kelmai, 
piketuoja drąsios musmirės, čirškia bebaimiai žiogai. 
Dar ne laikas uždegti debesis, - įspėjo Aitvaras. 

Kirnis uždarė dėžutę. 
- Dangiškai aiškus ekranas siūlo pralošti 

gyvenimą. Gal verta pabandyti? – dvejojo Kirnis.
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- Lengvai įkertama kelmų loterija. Žolė mina 
laimingų skaičių kombinaciją, bet aukso puodą visada 
laimi sliekai, - nusijuokė Aitvaras ir neskubėdamas 
nuėjo į mišką.

Miške lingavo aukšta žolės scena. Ošė pušys, 
panašios į kartuves. Kazino aikštelėje grojo simfoninis 
orkestras. Kaito kelmų vargonai, į supuvusius 
vario vamzdžius smėlis pūtė orą, nebylioje jausmų 
mozaikoje pleveno besvoriai garsai. Surūdijusių 
skardinių dugne ošė vaikystės šilai. Baltas voras mikliai 
nupynė voratinklių rūmus. Ant scenos dygo agurkai, 
derėjo raudonos braškės. Sudužusių kankorėžių 
tyloje girgždėjo surūdijęs alksnis, burbuliavo pelkių 
vanduo, cypė beržo tošis. Neiškarpytos gyvatvorės 
mito subintuotas akordų griuvėsiais, į apvalią tujų 
sieną grimzdo ugniai atsparus saulės veidas, nuo lapų 
lašėjo aviečių vynas. Išsukę krūmams rankas skaisčiai 
pravirko samanų kilimai. Aštrūs paparčiai atlenkė 
laukinių rožių vinis, kelmų kėdės spruko iš grybų salės. 
Išvengęs saulės dūrio į akį Kirnis užlipo ant dviračio. 
Uždara linija sukosi Grįžulo Ratai, ore piešdami 
nereikalingus samčius. Guviai šnarėjo nekirpta vejos 



210

žolė. Pienių sode miegojo vėjas, pušys alsavo vyšnių 
sakais. Kiaura padanga sutraiškė girtą varnalėšos lapą 
ir nuvežė tuščią taką namo. 
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UŽPUSTYTOS SIENOS

Į smėlį grimzdo išnarintos dviračio pėdos. 
Kirnis privažiavo smėlio užpustytą kaimą. Debesys 
galando siaurą mėnulį, aštriu valties skeletu ropojo 
voras, bluko smaluotas žuvėdros riksmas. Atgailos 
dinamitu verkė užpustytos sodybos griuvėsiai, 
supuvusios tvoros mezgė spygliuotas pirštines 
žvejams. Kopos pakraščiu sparčiai riedėjo pavargusi 
saulė, šešėliai matavo gęstančias trobesių sienas. Vėjas 
kedeno retus, atžagariai styrančius žolės stiebus, pustė 
smėlio sniegą. Girgždanti vėtrungė ieškojo laisvos 
krypties.
 

Skruzdėlyne ganėsi benamė Aitvaro degtukų 
dėžutė, kankorėžių šaligatviu riedėjo sausa skardinė, 
girgždėjo surūdiję beržai, pabudę žiedai gaudė 
mieguistas bites. Ausyse strigo vėjo iškirstos bangos, 
tilo rūku atskiestas lietus, iškilmingai rūdijo burės. Jūra 
mėlynai nudažė akis ir Kirnis jau nebeskyrė spalvų. 
Iki dugno išgėręs miglotą pakrantės smėlį, jis atrajojo 
akvareliniais dažais. Kirnis panoro bristi į kitą jūros 
krantą, nes nenorėjo laukti, kol skenduoliai suriš batų 
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raištelius. Išgirdęs žuvėdrų riksmą Kirnis nugrimzdo 
į saugią tamsą. Jis laukė saulės laidos ir nukritusiuose 
lapuose ieškojo paklydusio mėnulio. 

Neįmanoma išplaukti į laisvę. Prakiuro 
užpustyti laivai, sausoje žolėje klaidžiojo dirbtinės 
žuvys, rūke mirko metaliniai kankorėžių nagai. Debesys 
gėrė girių rūką, mariose raibo varlės, skriejo meldų 
strėlės į varnų dangų. Pievų laumės supo verkiančius 
grybus. Baltos burės grąžino žuvėdroms pakrantės 
smėlį, o Kirniui - batus. Varnos gaudė pirmuosius 
debesis ir kopose laidojo žvejų namus. Kirnis atkasė 
užpustytą langelį ir palindo po meldų stogeliu. 
Palėpėje surado daug žaislų, piešimo sąsiuvinių ir 
spalvotų pieštukų dėžutę. Pieštukai buvo gundančiai 
padrožti, sąsiuvinio lapas atverstas ir tuščias, bet piešti 
jis nedrįso. Kopoms nereikia lakuotos žvakių šviesos, 
nes šiltos vasaros jau sudegė žiemos prisiminimuose. 

Vėjas galando nepramintus takus ir greitai 
piešė miestą. Jūra dar vienu žingsniu nutolo nuo 
užpustyto lango. Žvirgždu plaukė žvaigždės ir pušys. 
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Debesys plakė žolę. Atšipo duobės. Pakelėse bluko 
gėlės. Iš ausų bėgo smėlis, asfaltas graužė batus. 
Ankstyvi namų kontūrai žalojo miglotą nakties veidą. 
Kirnis alsavo meteoritų lietumi ir kai į nugarą įsmigo 
mėnulio akmuo, jis dusliai atsitrenkė į vitriną. Be 
skausmo skilo tuščia galva. Už saulę reikia sumokėti 
aukso dulkėmis. Kirnis nepajėgė išsaugoti nakties 
sapnų, sudužusius jausmus išbarstė vėjas. 

Tamsu. Miglotas miškas - beveik miestas, o 
šviesi diena - beveik naktis. Patvoriuose valkatavo vėjo 
nušvilptos gatvės. Užgeso ilgų lietaus rankų išplautas 
dangoraižio žvilgsnis, rūdijo pėsti žibintai, švietė 
skystas asfaltas. Šaligatviai varnoms dalino išmaldą, 
barstė duonos trupinius balandžiams. Be nuovokos 
snigo. Kaito akys, dilo ausys, į pietus migravo šiluma. 
Pavargęs mėnulis laukė laidos. Kelmų degalinėje galima 
užsukti pigių skrydžių čiaupą ir vežti sudužusį veidą 
namo.

Smėliu neužpustytuose miestuose pilki 
monitorių ekranai sulaužė aštrius pieštukus, suplėšė 
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storus sąsiuvinius, todėl vaikai neišmoko piešti 
namų. Niūrūs pastatai pavirto svajonių juodraščiais, o 
sienos - piešimo sąsiuviniais. Kai gyvenimas praranda 
spalvas, belieka tik į rankas paimti talpų dažų balionėlį. 
Plačiausia siena – tai erdvė. Kirnis panoro nuspalvinti 
orą. Lakūs dažai piešė žaibus, linijas, apskritimus, bet 
visi vaizdai kaipmat išnykdavo. 

Akina iš tamsos sugrįžusios legendos. Reikia 
spalvingas impresionistų drobes rodyti žuvėdroms 
ir aukštoms pušims groti džiazą. Miškas turi regėti 
spalvas, kurių negali pasiekti aukšti medžiai. Nėra kito 
kelio į debesis, kai akis graužia aerozolio nuodai. Dar 
nevėlu pažvelgti į dangų ir išvysti švarią drobę. Verta 
kasdien džiaugtis spalva, nes švarus sniegas kvėpuoja 
dažais ir geria pigius ledokšnius. Saulėtą dieną dega 
dangus, todėl sunku stebėti žvaigždes. Negelbsti aštri 
tvorų viela ir matinis stogų rūkas. 
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NELAUKTOS PIRŠLYBOS

Kai pažadina vaiduoklis, sapne pabundi 
išprotėjęs. Kai atsigręžia tuščios sienos, pamatai 
giltinės veidą. Kai stingsta mintys, ieškai atramos. 
Vaikystės paveiksluose ganosi moliniai arkliukai, 
išblukę popieriaus lapai ridena saulę. Spalvotais 
pieštukais nupieštame kambaryje klaidžioja mėnulio 
varpai. Nėra skausmo. Vienodas akimirkų svoris. 
Kiekvienas žingsnis teisingas.

Varnų lizduose gimsta aukšti dangoraižių 
šešėliai. Juodi sparnai matuoja stogus. Trumpi namai 
ir ilgos gatvės. Kirnis stebėjo balose paskendusius 
ledlaužius ir susigūžęs slampinėjo palei sočias 
vitrinas. Tik grafičiai gali sugrąžinti vaikystės kiemus, 
atverti futbolo kamuoliais iškultus langus. Tolimoje 
prisiminimų kertelėje skambėjo radijas. Rokenrolą 
šoko eterio bangos. Nematomi virpesiai skrodė 
bedvasius namus ir varė miesčionis iš proto. Smagu, 
kai į dirbtinį medų klimpsta estrados žvaigždės. 
Linksma, kai ryškūs prožektoriai apšviečia infantilias 
klounų šypsenas. Bet greitai pasibaigia atsaini 
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jaunystė. Apkarsta saldi melodija. Artistai krenta ant 
scenos ir inkščia, laukdami aiškiaregių okulistų, veltui 
dalinančių juodus akinius. Greitai nublankusi šlovė 
tampa neįžiūrima ir kiaura panieka užsuka lengvos 
gerovės čiaupus.

Neverta trokšti estradinės šlovės. Ryški 
prožektorių šviesa žaloja veidą – lieka tik duobėtas 
moliūgas, prinokęs plastinei operacijai. Šampane 
greitai ištirpsta pinigai. Ir nors kosmose slypi aukso 
lobynai, į tuščią piniginę nesutelpa sidabrinė mėnulio 
pilnatis. Užgęsta žvaigždės, praradusios dangiškus 
turtus, todėl, išgėrus paskutinę šlovės taurę, belieka 
tik nuryti aštrų nuoskaudos stiklą. Kosmopolitiniai 
nevykėliai miršta skurde, nuskynę supuvusius šlovės 
obuolius nuo butaforinės vaismedžio dekoracijos. 

Tvirtas ledas – snaigių svajonė. Mieste 
melodramiškai tirpo bejėgis sniegas. Liepsnojo 
pusnynų laužai. Be dūmų smilko mediniai pušų 
spygliai. Į matinius langus beldė paklydę žibintai, 
švilpė stogų šešėliai. Mitrūs šaligatviai šokdino gatves, 
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šviežiai dažytos grindys giedojo verslo rykliams 
lopšinę. Akropolio perone varnos laukė suodino 
traukinių verkimo. Ar verta tarpuvartėse repetuoti 
gulbių šokį, kai mieste siaučia paukščių gripas? Kirnis 
bejėgiškai nutįso į gatvės pusę, džipas sutraiškė veido 
šešėlį. Negrėsė joks pavojus. Vėjo išgaląsti varvekliai 
saugojo siauras gatves, stipo tik krokodilai, pašerti 
raugintais kopūstais. 

Mieste svarbu teisingai nuspėti varnų 
skrydžio kryptis, pajusti aukštesnę veiksmo tėkmę. 
Kai į liūdną veidą spokso vitrinų neviltis, neverta 
prieglaudos ieškoti restorane. Pro atviras kavinės 
duris veržėsi tranki muzika. Griežė džiazo orkestras. 
Kirnis, nepajėgęs atsispirti gyvos muzikos magijai, 
nedrąsiai įslinko vidun. Energingi orkestro garsai 
svaigino. Poetas susvyravo, bet, visa laimė, neišsitiesė 
ant grindų. Bigbendas varinių vamzdžių tinklu pagavo 
krentančias ausis, o apvalūs būgnai saugiais smūgiais 
patikslino duslius šonkaulių sąskambius. Vilnijančio 
svingo bangomis Kirnis nuplaukė link baro, nes prie 
didžiulių spindinčių neono raidžių pastebėjo Aušrinę. 
Mergina buvo viena ir kažko laukė. 
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„Aišku, laukia manęs, ko gi daugiau?“ 
Kirnis žvilgtelėjo į pasienyje išsirikiavusius 

veidrodžius. 
„Puiku, aš vėl jaunas. Tirpsta miražo migla, 

sklaidosi apgavysčių rūkas.“ – džiūgavo Kirnis.
- Labas Aušrine! – garsiai pasisveikino 

poetas.
- Sveikutis, - visai neapsidžiaugė mergina.
- Aš tavęs ilgai ieškojau, – kvailai prašneko 

Kirnis.
- Na, štai ir suradai...
Aušrinė nusijuokė, jos akys šelmiškai 

blizgėjo. 
„Puiku! Aušrinė manęs tikrai laukia, gal būt, 

myli. Reikia užsakyti Aušrinei kokteilį.“ 
Už plačios baro atbrailos darbavosi Aitvaras. 
„Tuo geriau. Jei nerasiu kišenėje pinigų, 

nupirksiu skolon.“
Didžiai Kirnio nuostabai kišenė buvo pilna 

suglamžytų litų. Vien tik smulkūs banknotai. 
- Aušrine, aš klaidžioju rūke ir ieškau tavęs. 

Būk mano žmona, - drąsiai pasipiršo poetas.
- Kirni, tu viską sugadinai... – nuliūdo 

mergina.
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Poeto kojas pakirto mėšlungis. Dingo noras 
gyventi, į plieną sustingo kokteilio ledas, parketlentėm 
pražydo veidas. Lopšinę giedojo kiauras židinys. 
Šešėliai į kamuolį vyniojo vilčių gijas. Kirnis pažvelgė į 
Aitvarą maldaujančiu žvilgsniu. 

„Aš praradau Aušrinę. Meldžiu, kad šis įvykis 
būti tik miražas...“

Mokytojas buvo laimingas. Jis pričiupo Kirnį 
ir dabar diktavo naujas žaidimo sąlygas. Supratingai 
mirktelėjęs, Aitvaras pradėjo metaliniame termose 
plakti svaigų kokteilį. Aušrinės veidas sušilo, mergina 
tarsi susigėdo savo žiaurių žodžių:

- Kirni, manęs tu dar neradai...
- Aušrine, aš tavęs ieškosiu, - nudžiugo 

Kirnis.
- Mes žaisime slėpynių, kaip vaikai, - nejučia 

pralinksmėjo mergina ir meiliai pažvelgusi Kirniui į 
akis pabėgo.

Kirnis jau ketino vytis, bet Aitvaras jį reikliai 
sustabdė:

- Nelėk it akis išdegęs. Nesudužk atsitrenkęs 
į ryškią vitriną. Skubėki lėtai. Nekartoki klaidų. 
Nepamiršk, kad vis dar esi violetinės prieblandos 
zonoje ir nors ankštose gatvėse be parašiuto saugu, 
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atsitverki spygliuota laisvės tvora.
„Aitvaras teisus. Negalima dabar spausti 

Aušrinės. Reikia palaukti, kol nurims prieštaringų 
jausmų audra. Svarbiausia, kad ji mane myli“ – nurimo 
Kirnis.

Kavinėje vėl tapo šilta ir jauku. Lakštingalos 
brendžio stiklinėse suko lizdus. Orkestras jausmų 
pakalnėje užlopė spragą, vėjo malūnai abejonėms 
paspendė urvus. Nevėdintus langus atvėrė stalai. 
Bokale žaidė angliarūgštės burbuliukai, vilku pragydo 
surūdijęs saksofonas. 

-  Maestro, aš jau pribrendau parterio riaušėms, 
varlių lenktynėms. Iš sudužusios taurės ištrauksiu 
sveikas kopėčias, lipsiu ant stogo dairytis žvaigždžių.

- Danguje saugiai tuščia, į debesų garažą 
rieda pavargęs mėnulis, – ne mažiau mįslingai pridūrė 
Aitvaras, – kelias nėra paslėptas. Kirni, tavo širdyje 
noksta aiški kryptis. Grįžk į šviesą, į tašką, kurio nėra. 
Debesys – paskutinis uostas. Ant kiauro šventyklos 
stogo lyja karti tiesa. Pabusk, nes tuoj neliks laiko. 
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VAIDUOKLIŲ MOKYKLA

Kai mirtinai užpjauna aštrios mintys, protas 
užrakina dangų. Greitai šimpa protingi knygų žodžiai, 
o prie aukštų bažnyčių bokštų prilipę alpsta laukiniai 
balandžiai. Kritinėje situacijoje niekas nenori šnekėtis 
su medžiais, medituoti aukštoje žolėje, šokti į gilų 
šulinį. Nereikia pamiršti, kad už miražo posūkio tyko 
švari laiko kilpa – skaidri, nušvitusi akimirka. Galima 
atsipalaiduoti ir lengvai pagauti žvaigždes.

Iš laukinių grafičių pro suskilusių sienų 
properšas lindo valkataujantys šunys. Metalinės grotos 
košė varnų riksmus. Liepsnojo į sniegą užkastos pušys. 
Kirnis pakėlė rankas.

- Degu šaligatvio ašarose, asfalto baloje. 
Tikiu, kad krematoriume yra aukšto stiliaus paslauga, 
drąsi hipotezė atremta į supuvusią tvorą. Aš trokštu 
tik meilės, nereikia man nei alkanos žemės, nei šalto, 
tolimo dangaus. 

Lūžo nevilties tamsa, naktis paslėpė baltus 
žvakių šešėlius. Asfaltas į guminį kamuolį suvyniojo 
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skersgatvių duobes ir paskutinėje sankryžoje uždegė 
visas šviesas. Saugu. Galima judėti bet kuria kryptimi 
ir niekada neatsitrenkti į tikrovę. 

Apvirto bala, skrybėlę pametė vėjas, paskendo 
mėnulio galva. Svyravo gatvės, asfaltas lopė suplyšusius 
batus, tušti balkonai gėrė lietų. Į tolimus prospektus 
bėgo kreivos gatvės. Į parką slinko seni troleibusai. 
Vėsu ir šlapia. Į nežinią keliavo pavargęs žvilgsnis. 
Sausą minčių kreidą gėrė baltas sniegas. Kirnis alsavo 
tirpstančių snaigių dažais. Stigo greitos žibintų šviesos. 
Bluko kampuotas miesto peizažas. 

Nepastebimai degė netikras gyvenimas. 
Liko tik paprastas, medinis Aitvaro degtukas. Kirnio 
žvilgsnį patraukė šviesūs langai. Priėjęs artyn jis 
pamatė didžiulę salę. Ryškiai švietė prožektoriai. Šoko 
klasiokai.

„Visi laimingi, tik ne aš. Dabartis liūdnesnė už 
praeitį.“ 

Smaugė kiauras žibinto veidas. Į tamsą plaukė 
šešėliai. Šunelių užminuoti stulpai irklavo paguodos 
duobes. Neapsakomai tuščia ir gatvėje, ir širdyje. It 
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užhipnotizuotas Kirnis stebėjo keistą diskoteką ir 
niekaip negalėjo atsiplėšti nuo lango. Staiga Kirnis 
išvydo save šokantį su Aušrine. Po kojomis susvyravo 
šaligatvio plytelės. Kirnis ryžtingai nusigręžė nuo 
kerinčio reginio. Nėra kur eiti. Aukšti miražo 
atstumai. Artėjo kaulėti giltinės žingsniai, suskaičiuoti 
iki nulio. 

Aštri metalinė tvora saugojo klonuotą 
Kirnio laimę. Drebėjo mokyklos salės langai. It 
plonas pavasario ledas skilo stiklas. Aktų salėje šoko 
vaiduokliai. Nebūtina užsimerkti, kai žiūri pro išdaužtą 
langą. Sunku gėrėtis sintetiniu kraštovaizdžiu, netikru 
savimi. Naktis į debesis gynė paklydusį oro balioną. 
Mėnulio jūrose plūduriavo senamiesčio stogai. Varnos 
lesė ištrupėjusius šaligatvių dantis ir laukė paskutinio 
troleibuso. Sienomis lipo prinokę varvekliai. Nepasiekę 
stogo žemėn krito skardiniai lietaus vamzdžiai. 
Skaudžiai puvo senos mintys.

„Pakaks blaškytis ir bėgti zigzagais – puriame 
sniege nėra laimės spąstų. Drąsiai brenda juodos 
gotikinės varnos. Žvilgsnis be žvilgsnio. Blizga 
laukinės akys.“ 



224

Šokoladinį mokyklos langą užliejo tamsi 
asfalto banga.

„Nereikia kovoti su vaiduokliais ir sapne 
ieškoti tiesos. Reikia tik atsipalaiduoti, nusiraminti, 
palikti vizijas ramybėje.“ 

Miražas it pelkių burbulas atsiplėšia nuo 
tamsaus dumblo, blyksteli suvokimo šviesoje ir ištirpsta 
ore. Nelieka nieko, tik aiškus suvokimas. Nespėji 
atsitokėti, o jau kyla naujas burbulas. Ir taip kartojasi 
be galo, be krašto. Todėl svarbu niekada neprarasti 
aiškaus suvokimo, nepaklysti reginių pasaulyje, 
nebandyti įsitverti į miražo skverną, nesitapatinti su 
kerinčia vizija. Reikia tik aiškiai suvokti, kas vyksta 
viduje ir išorėje, t. y. mintyse ir pasaulyje, tuomet 
miražas nurims savaime, be jokių pastangų. Vizijos 
praras valdžią ir pavirs skaidria suvokimo puošmena 
ir nieku daugiau.

Linko pavargusios kojos. Silpo geismas 
gyventi. Gaudė elektros laidai. Rėkė debesys. Ore 
tvyrojo smogas. Alsavo nukirsta šviesoforo galva. Ant 
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lietpalčio krito kryžkelės griuvėsiai. Patvoriuose tirpo 
purvinas sniegas. Dūlėjo srauni naktis. 

„Loja trumpas daiktų pasaulis. Šunys negali 
apdergti dangaus.“ – nusikeikė Kirnis. 

Nuo stogų lašėjo smala. Bluko stebėtinai 
paprastas troleibusų tvarkaraščio tekstas. Minčių ilgam 
užteks ir niekur nereikės važiuoti.

Iš po ratų sniegas drėbė purvą. Kirnis stabdė 
automobilių šviesas, nes suvažinėtas miražas tampa 
mobilus. Sunku išsivaduoti iš lengvai apčiuopiamos 
laisvės ir pirštų galiukais paliesti dainuojančią saulę. 
Purvinoje baloje mėnulis atriekė pilką debesų riekę, 
dainuojančią svajonių plazmą. Virpėjo padangų nagai 
nubrozdinę užkimusį veidą. Žlugo bemačiai nevilties 
riksmai. Nauji džiazo standartai suteikė svajonių 
atšvaitams lengvai pastebimų vilčių. Už reklaminės 
šypsenos kampo nulūžo žemėtas kastuvas. Yra kelias į 
mokyklą! Nušvito sakralus dangus ir iš tamsos išnyro 
tikros žvaigždės.
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Šalia mokyklos degė laužas. Kirnis džiaugėsi 
kaitria liepsna. Valkatos surūdijusioje statinėje degino 
šiukšles. Aukšti konteineriai kūreno alkanus nevilties 
laužus. Nelaimėliams nepadės riboto skurdo doktrina. 
Nė lašo vilties! Lengva kristi. Sulinko pragerta diena. 
Sumuštose galvose teliūskavo sušalęs alus. Ant asfalto 
daug laisvos vietos. Nepiktas lietus gailestingai pastūmė 
juodą debesį. Prakiuro horizonto nugara ir ant žemės 
nukrito bala. Užgeso statinė ir tapo velniškai šalta. 
Sustirę valkatos drebėjo, o žilos jų akys godžiai gėrė 
suodiną langų stiklą, šiltą namų miglą. Ant vitrinos 
slenksčio tupėjo marmurinė varlė. Ji provokavo, 
tyčiojosi: 

- Ar girdite, šlapi kvailiai, gyvenimas sumautas! 
Ir nieko jūs nepakeisite! Bejėgiai, bevaliai šešėliai – štai 
kas esate jūs! 

Nusiminus nebūtina šauti į save, ypač kai 
neturi revolverio. Neverta it surūdijusį troleibuso 
karkasą įkvėpti nuodingą cigaretės dūmą. Geriau vėl 
užkurti prarastą laužą. 

Aitvaro degtukų dėžutėje tilpo sukapota 
miško ramybė. Kirnis uždegė vienintelį degtuką. 
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Nereikia  jokios magijos, burtų, astralinės energijos. 
Vizijos priėjo liepto galą ir miražas sklandžiai tirpo 
mokyklos kieme. Šiukšlina statinė pavirto simboliniu 
aukuru, nušvito valkatų veidai. Pagaliau Kirnis 
pažino valkatas. Prie suodinos statinės šildėsi Leonas 
Storžievis ir trys jo bendrai, garsieji „centriukai“. Link 
karštų liepsnos liežuvių jie tiesė purvinas, nuo šalčio 
sugrubusias rankas. 

Priešaušrio lauže degė tikrovės žemėlapis. 
Liepsna negailestingai rijo keistos kelionės kontūrus. 
Kirnis iš kaitrios ugnies ištraukė popieriaus skiautę. 
Deja, žemėlapis beveik sudegė, liko tik nežinomo ežero 
vingis ir plento alkūnė. Apačioje puikavosi sutartiniai 
ženklai. Tikri, bet beverčiai. Dabar kelią į mokyklą 
galėjo parodyti tik troškūs dūmai ir stiklo šukės.

„Akis supančiojo miglotas dangus. Ne 
išeitis realus gyvenimas. Valkatos kuria laužus ir 
liepsnojančiose statinėse meškerioja pabaisas. Laukiu 
šalto, gaivaus vėjo.“ 
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Debesyse nėra gyvačių. Į akis gėlė dangus. 
Kirnis neturėjo nė menkiausio supratimo kur atsidūrė 
ir kas vyksta dabar.

- Ačiū, Kirni, kad užkūrei laužą. Štai ir vėl 
susitikome. Kokia karti likimo ironija – gelbėjau nuo 
skurdo kitus, o pats tapau valkata, - kosėjo Leonas, - 
pameni, kažkada klausei kur Aušrinė? Pameni? Puiku! 
Dabar aš žinau, kur yra tavo princesė.

Leonas ištiesė ranką ir parodė ant mokyklos 
laiptelių sėdinčią merginą. Tai buvo Aušrinė. Mergina 
karščiavo, ji drebėjo iš šalčio. Kirnis pribėgo artyn. 

- Tėveli, mielas tėveli, gelbėk mane, - vaitojo 
mergina.

- Aušrine, tai aš. Tu išgelbėta!
Aušrinė pažino Kirnį, jos akys vėl spinduliavo 

džiaugsmu.
- Grįžk į klasę, ten mes susitiksime ir jau 

nesiskirsime niekada. Eik, eik, nedelsk, tavęs aš lauksiu 
mokykloje. 

Aušrinė apkabino Kirnį ir pabučiavo. 

Virtuoziškas vizijų klipas nurimo. Nustojo 
plaukti vaizdai. Maloniai subraškėjo parketas. Kirnis 
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ėjo ilgu mokyklos koridoriumi ir greitai pasiekė 
klasę. Durys buvo atviros, maloniai džiugino klasiokų 
šurmulys. Prie lentos stumdėsi „centriukai“, Leonas 
Storžievis pro langą paleido popierinį lėktuvėlį. Kirnio 
akys neramiai ieškojo Aušrinės. Štai ji, jo meilė, amžina 
princesė. Jų žvilgsniai susitiko. Suskambo skambutis. 
Tarpduryje išdygo Aitvaras.
 - Pertrauka baigėsi, Kirni, sėsk į vietą!
 - O kur mano vieta? - įgėlė Kirnis.
 - Nejaugi pamiršai? Štai ten, prie lango!
   

Vilnius, 
2007 birželis – 2009 spalis 
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