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SKIRIU SAVO MAMAI, KARO METAIS
ŠIAULIUOSE IŠGELBĖJUSIAI ŽYDAITĘ IR JOS MAMĄ

1.
Išlipusi iš alsaus traukinio vagono Goda apsidairė.
Žinojo, kad niekas jos nepasitiks, bet kažko tikėjosi. Stotis
buvo tokia pat, kaip ir prieš penkerius metus, kai išvyko
mokytis į didįjį miestą. Gal labiau apšepusi, tačiau aplink
vazonuose žydėjo gražiažiedės, šaligatvis švarus, varteliai
į miestą šviežiai nudažyti. Ir begalinis dangus toks giedras,
gilus ir savas. Įkvėpusi to nenusakomo kelionių, gėlių,
medžių ir ilgesio kvapo Goda čiupo savo vienintelį kelionių
draugą – apdaužytais kampais lagaminą – ir patraukė
tykiomis naktinio miesto gatvėmis.
Keistai atrodė tas nurimęs ir tykus miestas. Aidėjo
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jos žingsniai ir gaudė siela. Buvo ramu ir gera. Pagaliau
užbaigė mokslus, atsiskaitė su universitetu. Galėjo rinktis
kokį kitą, nepažįstamą, miestelį, tačiau traukė tėviškė.
Pasiilgo tėvų, artimųjų. Tikėjosi susitikti jį, išsvajotąjį,
norėjo dirbti, gyventi savarankiškai. Ji tiek daug laukė iš
ateinančio gyvenimo.
Vienas didelis ir sunkus kalnas nusirito nuo pečių.
Jautė palengvėjimą, atsirado pasitikėjimas. Ji – diplomuota
specialistė. Oho! Nebe dvokiančio fabriko, kuriame du
metus trynėsi, kol įstojo į universitetą, darbininkė. Kaip
ji skaičiavo dienas, savaites, mėnesius, kol pagaliau
galėjo išvažiuoti mokytis. Toks tuo metu buvo valdžios
sprendimas – abiturientai turėjo užsidirbti darbo stažą –
leidimą mokytis.
Tuos taip greitai prabėgusius studijų metus Goda
daugiausia laiko leido skaitykloje. Po paskaitų, užsiėmimų
skubėdavo į erdvią šiltą ir jaukią biblioteką. Kaip pastovi
skaitytoja, turėjo savo darbo stalą, krūvą knygų, žurnalų. Ir
skaitė, skaitė, skaitė. Gyveno tarsi kitame pasaulyje. Kažin
ko vis laukė, ilgėjosi.
Gyveno mergaičių bendrabutyje. Vienus metus teko
būti zuikiu. Mat, negavus vietos vadinamajame vienuolyne,
ją priėmė gyventi kursiokė. Buvo mėgiama ir gerbiama
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merginų. Šukuodavo, gražindavo jas, besiruošiančias į
vakarėlius, o kai padejuodavo, kad pati nespės susitvarkyti,
jos šypsodavosi – tokie nuostabūs garbanoti plaukai, ką
čia dar tvarkyti. Ir iš tiesų jos tamsios, tankios garbanos
nereikalavo ypatingos priežiūros, nebent tik sušukuoti.
Mokydamasi

paskutiniajame

kurse

negavo

bendrabučio, tad susirado mažą kambarėlį siauroje
gatvelėje netoli universiteto. Šeimininkė buvo sena žydė.
Gretimame kambaryje gyveno ji, jos duktė ir mažametis
anūkas. Kai pirmą kartą pravėrė šio buto duris, padvelkė
švara, kažkokiais egzotiškais kvapais ir gerumu. Senoji
ilgai žvelgė į Godą, paskui nuvedė į kambarėlį. Buvo mažas,
jaukus. Ji apsigyveno pas babušką, taip ją visi vadino.
Priėmė draugiškai ir nuoširdžiai. Dažnai pavaišindavo
kepta žuvimi, traškiais sausainiais ar kokiu pyragu. Ir vis
pasakodavo, kaip per karą su paaugle dukra spėjo pasitraukti
į gretimos šalies gilumą, kaip čia likę žuvo artimieji. Sugrįžę
nerado namų – buvo sugriauti ir sudeginti. Įsikūrė šitame
bute. Pasakojo apie savo giminaičius, gyvenusius Godos
gimtajame mieste, bet dingusius be žinios.
Taip prabėgo paskutinieji mėnesiai. Susikrovusi
daiktus

į

visko

mačiusį

lagaminą

ir

pažadėjusi

susigraudinusiai babuškai ją aplankyti, Goda kaip ant
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sparnų išlėkė pas tėvus.
Iš miesto centro įsukusi į nedidelę, vešliais medžiais
apaugusią gatvelę, Goda iš lėto žingsniavo gatve. Ten,
ant nedidelio kalnelio, stovi jos tėvų namas. Raudonų
čerpių stogas, šviesių plytų sienos. Tvarkingas, jaukus
ir paslaptingas. Statytas tėvo rankomis prieš pat karą,
neužbaigtas. Karo metais jame buvo įsikūrę ir vienų, ir
kitų priešų atstovybės, paskui buvo apvogtas, o po karo
visuose kambariuose apgyvendinti svetimšaliai. Jos tėvams
su mažais vaikais paliko mažiausiąjį kambarėlį. Bėgant
metams svetimieji gavo erdvius naujus butus. Tėvas
atnaujino nugyventas patalpas, įsikūrė erdviau ir jaukiau.
Turėjo savo kambarį ir Goda. Tai buvo didžiausias kambarys
dešiniajame namo kampe. Godos pageidavimu tėvas išdažė
jį žaliai: šviesiai žalsvos sienos, tamsiai žalios grindys.
Ant lango kabėjo taip pat žalsvos lengvos užuolaidos.
Kambario kampe puikavosi didelis senovinis ąžuolinis
rašomasis stalas, išlikęs nuo visų negandų. Tiesa, jo viršus
buvo sušaudytas. Kažkas iš kariškių taip pajuokavo. Bet
atnaujintas jis švytėjo ir traukė. Goda jį mėgo dėl daugybės
patogių stalčių, stalčiukų, dailių blizgančių rankenėlių,
raižytų kojelių.
Pravėrusi vartelius nužingsniavo prie suolelio,
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įrengto prieš virtuvės langą. Netoliese siūbavo lengvo
vėjelio judinamos sūpynės, šlamėjo sidabru žvilgančių
medžių šakelės, gaiviu svaiginančiu kvapu dvelkė žydintys
jazminai. O bekraštis paslaptingas dangus apgaubė gilia
ramybe.
Ore sklandė ką tik nupjautos žolės kvapas. Virš jos
pakibo nakties tamsa. Ūmai dangus tartum atsivėrė. Rodės,
stabtelėjo laikas. Ji nežinojo, kad naktis turi tiek spalvų, kad
gali būti tokia ryški. Svaigo galva. Goda buvo priblokšta ją
apėmusio nenusakomo amžinybės jausmo. Suvokė, kad toji
ką tik įgyta patirtis priklausys jai ir padės niekada nesijausti
vieniša.
Goda gėrė gimtųjų namų kvapą.

2.

Prabėgo keli mėnesiai, kai Goda pravėrė nedidelės
priemiesčio mokyklos duris. Ji – mokytoja. Svajojo apie
kitokį darbą, bet ir vėl, pagal valdžios nutarimus, turės
atidirbti. Jautėsi įsprausta į rėmus, begalinius nurodymus,
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reikalavimus. Vaikai neramūs, judrūs. Atlieka užduotis ir
lekia savais keliais. Niekam nereikia jos žinių, pokalbių,
atsivėrimų. Tik vienas kitas vyresniųjų klasių moksleivis
netikėtai įsitraukdavo į pašnekesį, mėgindavo reikšti savo
nuomonę. Blykstelėdavo menka kibirkštėlė, tačiau greitai
viskas nuslopdavo, aprimdavo ir vėl tekėdavo pagal
nustatytą programą.
Artėjo žiema. Ji lankė savo auklėtinių namus.
Nubrisdavo į tolimas sodybas ir išvysdavo išgąstingas
žmonių akis, pavargusias rankas ir degtinės butelius ant
stalo. Sunku buvo jiems kalbėti apie mokslą, ateitį, viltį,
nes jų namuose karaliavo tik neviltis.
Skaudžiai širdin įstrigo Karalaičiu vadinamo jos
auklėtinio likimas. Visada tylus, susikaupęs, kažkoks keistai
lėtas jis pertraukų metu stovėdavo koridoriaus kamputyje,
dairydavosi didelėmis pastyrusiomis akimis. Užšnekintas
atsakydavo keliais trumpais žodeliais, o užbaigdavo tuo
pačiu: „Mano angelas saugo mane“. Kurį laiką nepasirodžiusį
mokykloje Goda nutarė aplankyti. Iki tolimojo miško
esančios trobos palydėjo kaimynė mergaičiukė. Iš buvusios
turtingos sodybos likusi tik degėsių krūva. Jos auklėtinis su
senele gyveno senoje klėtyje. Lemtis skaudžiai įsisuko į jų
šeimą. Žuvo mokinio tėvai, broliai, seserys. Visus sušaudė
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svetimšaliai. Liko tik ji ir anūkas. O ir jis buvo žiauriai
sumuštas, tad dabar dažnai sirginėjo.
Berniukas mokykloje nepasirodė. Goda sužinojo, kad
jis paguldytas ligoninėn, ilgam gydymui.
Kas yra likimas? – mąstė Goda. Jis lydi žmogų
gyvenimo kelyje ir niekada nepataria, neįspėja, nesaugo.
Gimdamas gauni savąją lemtį. Ir tik dažnai pasirodantys,
rodos, visai nereikšmingi ženklai, įspėja. Jei moki juos
skaityti, gali trumpam atitolinti liktį, nors galų gale likimas
visada laimi.
O koks jos likimas, vis klausė savęs Goda, brisdama
per gilų sniegą. Pirmoji jos darbo žiema buvo ypač snieginga.
Dažną rytą kelias būdavo taip užpustytas, kad autobusas
nevažiuodavo. Ir tekdavo beveik šešis kilometrus klampoti
per pusmetrines sniego pusnis. Išsivoliojusios, peršlapusios
jos, mokytojėlės, atsvirinėdavo tuščion ir šalton mokyklon.
Pasistumdo, šnekteli ir vėl atgal.
O šaltis vis labiau smelkėsi į Godos širdį. Ji taip laukė
pavasario. Jautėsi palikta vienatvei. Vieną ilgą žiemos
vakarą įsisupusi į minkštą skarą ir sėdėdama savo kambaryje
ant sofos išgirdo kažkur toli čiurlenantį mažutėlaitį šaltinėlį.
Sidabrinis jo švitesys ir tylus kuždesys užbūrė. Pakėlusi
suglaustas plaštakas rodės sėmė sidabrinį jo svidesį, paskui
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lėtai jas atvėrė. Kambaryje pasklido viltis...
Vieną dieną, grįžusi iš mokyklos, Goda sužinojo apie
juos ištikusią nelaimę. Mama, eidama pasisemti vandens
iš šulinio, slydo ant ledo, krito ir susilaužė koją. Broliai ir
sesuo sėdėjo pritilę ir išsigandę, tėvas ramino. Susirūpinę
nuvyko į netoliese esančią ligoninę. Čia išvydo išbalusią
susirūpinusią motiną. Viena jos koja buvo įrėminta į metalo
raizginį ir apkabinėta svarsčiais. Pamačius saviškius jos
skausmo iškankintas veidas nušvito. Peržvelgusi visus
ėmė kalbėti apie namus. Kiekvienam nurodė ką daryti, ką
valgyti, kaip rengtis. Tų patarimų, įspėjimų buvo tiek daug,
kad vargu ar juos įsiminė. Bet buvo gera, kad ir sužalota
mama galvojo apie juos, rūpinosi jais. Goda, paglosčiusi
mamą, pažadėjo rūpintis mažaisiais.
Po ilgo lūkčiojimo tėvas parvežė vis dar sugipsuotą
mamą namo.
Tą dieną, kai Goda virė sultinį, kažkas pabeldė į
duris. Įėjusi nepažįstamoji pasisveikino ir paklausė, ar
esanti namie motina. Išgirdusi Godos paaiškinimą, paprašė
nuvesti pas ją. Jos ilgai kuždėjosi, kažką aptarinėjo, svarstė.
Po viešnios vizito mama ilgai tylėjo.
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3.

Goda mąstė apie laiką. Jis slinko greitai. Ji suvokė
laiką, kuriame gyvena, tačiau kartais apimdavo jausmas,
kad laikas stabteli ir atsiranda siauras plyšelis, tarsi vos
prasiveria durys ir ji patenka vidun. Ir tą mirksnį sugrįžta
tolimos vaikystės dienos. Tie prisiminimai išnyra tarsi
iš niekur. Jie glūdi joje ir kelia daug klausimų. Prieš akis
iškyla saulėta diena ant kalno su šonuose išraustomis
duobėmis, kuriose sėdi ar stovi žmonės. Ji jų nepažįsta,
bet mato ten tėvus, dėdes, karius, besidairančius į dangų ir
kažko laukiančius. Staiga pasigirsta kurtinantis gaudesys,
išnyra lėktuvai su žvaigždėmis ant sparnų ir visi puola
slėptis. Tik ji, Goda, stovi ir žiūri į tą gaudžiančią pabaisą,
jaučia artėjantį siaubą ir nesupranta, kodėl jis ją apėmė.
Išgirdusi tėvų kvietimus, atsisuka, bet tuo metu ją griebia iš
netoli esančios duobės iššokęs vokietis kareivėlis ir įtraukia
į jos gilumą. O tą akimirką toje vietoje, kur ji stovėjo prieš
minutę, kažkas drioksteli, sprogsta, sukeldamas ugnies ir
žemių stulpą. Tai buvo pirmas mirties dvelksmas, palietęs
Godą. Tą dieną žuvo jos mylimas brolis.
Grįžę į namus, rado juos užimtus. Ji prisimena, kaip
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jiems buvo nurodyta įsikurti mažame mamos kambarėlyje,
nes kituose buvo apgyvendinti svetimkalbiai žmonės.
Kambarėlyje tėvas pastatė peršautom durim spintą,
sutvarkė didžiąją lovą, iš močiutės parvežė nedidelę
lovelę mergaitėms. Prisiminė ir maudynes virtuvėlėje. Tai
jiems, vaikams, buvo šventė, tėvams – darbas ir rūpestis.
Sunkiausia būdavo su ja, Goda. Tai muilo į akis patekdavo,
tai plaukai susiveldavo, tai vanduo būdavo per karštas ar
per šaltas. Kai pagaliau išmaudytą suvyniodavo į didelį
minkštą rankšluostį, pasijusdavo tokia lengva ir laiminga,
kad iškart užmigdavo ant tėvo rankų.
Tas minkštas margas apklotėlis tarsi gindavo ją.
Palindusi po juo pasijusdavo nematoma ir saugi. Jis ir dabar
tebėra jos kambaryje. Vėsų vakarą užsimeta jį ant pečių,
tikėdama, kad jis vis dar turi stebuklingų galių, galinčių
apsaugoti, apginti nuo visokių netikėtumų.
Goda prisiminė pirmąją suknelę, pasiūtą iš močiutės
gėlėtos suknios, gražų rusvą paltuką, persiūtą iš seno
mamos palto ir siuvinėtą kepuraitę su dideliu kutu, kuriais
pasipuošė eidama į pirmąją klasę. Mokslai sekėsi, greitai
viską suprasdavo, gerai įsimindavo. Tačiau trukdė ligos.
Dažnai sirgdavo pūline angina. Ji prisiminė, kaip imdavo
dusti, pasipildavo žiežirbos akyse, o mama dėdavo ant
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kaklo karštus pelenus, bulves, girdydavo arbatomis. Sirgo
ilgai. Tik išoperavus anginą pradėjo atsigauti, sustiprėjo.
Išlaikė abitūros egzaminus ir virpančia širdimi įžengė
į suaugusiųjų pasaulį. Pirmas žingsnis buvo netikėtas –
nusikirpo ilgas kasas. Pasklidusios tamsios garbanos gražiai
apgaubė jos veidą.
4.

Vieną dieną, grįžusi iš darbo, Goda rado dvi viešnias,
besikalbančias su mama. Jaunesnioji buvo Godos amžiaus,
šviesiaplaukė, gražiai nuaugusi liekna mėlynakė. Kita –
tamsi pagyvenusi, rytietiškų bruožų moteris, apsirengusi
puošniu kostiumėliu. Jos gyvai šnekučiavosi, kažką
aptarinėjo, svarstė. Vyresnioji ilgai žvelgė į Godą, kažką
mąstydama.
Goda, žvilgterėjusi į bendraamžę viešnią, nejučia
pagalvojo, kodėl ji taip skiriasi nuo savo šviesbruvių
artimųjų. Ir ne tik tamsiom garbanom ir ilgesingom akim, bet
ir charakteriu – visada buvo tylesnė ir ramesnė, atkaklesnė
ir jautresnė. Didžiausią laiko dalį praleisdavo prie knygų,
klausydamasi muzikos. Ir dabar, trumpai šnektelėjusi su
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nepažįstamosiomis, atsiprašė ir nuėjo į savo kambarį.
Po kurio laiko užėjusi motina atrodė sutrikusi,
pavargusi ir nusiminusi. Ji žvelgė į Godą, bet kalbėjo
apie skalbinius ir vakarienę, žadėjo išvirti jos mėgiamus
sklindžius.
Vakare girdėjo kažką karštai svarstančius tėvus, net
piktą ginčą. Tai buvo taip neįprasta jų namams.
*
Netruko vėl ateiti vasara. Laukė ilgos mokytojos
atostogos. Atostogos, kurios daug ką pakeitė jos gyvenime.
5.

Prieš keliolika metų Saros tėvai sugrįžo gyventi į savo
jaunystės miestą. Kai jie parvažiavo iš tolimosios Rusijos,
čia dar riogsojo griuvėsiai. Miestas per karą buvo beveik
sugriautas. Net bažnyčia subombarduota, išliko sveikas tik
bokštas su nudaužtu kryžiumi.
Tėvas nuėjo dirbti į avalynės fabriką, mama
rūpinosi šeima – trimis vaikais. Sara ir dviem jaunesniais
berniūkščiais. Mokėsi gerai, tik dažnokai prisiėjo eiti į
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mokyklą aiškintis dėl sūnų iškrėstų išdaigų. Tik Sara nekėlė
jokių rūpesčių. Broliai dažnai tardavosi su ja ar prašydavo
užtarti gavus dvejetą ar pastabą. Tėvai ją mylėjo, lepino, ji
turėjo viską, ko norėjo. Tiesa, ji skyrėsi nuo savo artimųjų,
kurie buvo tamsiaplaukiai – mergaitė buvo šviesiaplaukė,
mėlynakė, šlakais nusėtu veideliu. Broliukai vadino Pūke.
Sarai tai patiko, kartu su broliais ji juokdavosi iš savo
šviesių neklusnių plaukų ar balsvų blakstienų.
Baigusi mokyklą Sara nusprendė studijuoti prancūzų
kalbą. Čia prancūzų kalbos mokytojo, tarpukaryje
studijavusio Sorbonos universitete, kaltė. Jis taip įdomiai
pasakodavo apie paslaptingąjį Paryžių, Alpių kalnus, Senos
upę, kad merginos didžiausia svajone tapo Paryžius. Sara
sapnuodavo tą stebuklingą miestą. Susikūrusi jo vaizdą,
ji alko kelionių. Įsivaizdavo, kaip atvažiuoja į jį auštant,
nušviestą žėrinčios rytmečio šviesos, nepažįstamą, bet
išsiilgtą ir lauktą, kaip vaikšto tarp žmonių, žiūri į jų veidus,
stengdamasi įspėti, kokie jie, kaip sėdi kokioje mažoje
kavinukėje, geria kavą ir jaučiasi tarsi ištremta burtininkė,
nešanti savyje beribį žemės regėjimą ir ilgesio jausmą.
Užbaigusi universitetą Sara gavo darbą ekskursijų
biure. Čia dirbo kelios moterys ir būrys neetatinių
ekskursijų vadovų. Jos užduotis – ieškoti, kurti naujus
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įdomius kelionių maršrutus, organizuoti ekskursijas. Tai
buvo tai, apie ką ji svajojo – keliauti, pamatyti, pažinti. Nors
kelionė į Paryžių nesišvietė, - uždaros sovietinės sienos ir
įvairūs reikalavimai neleido ten išvykti, ji galėjo keliauti po
plačiąją sąjungą. Su kolūkiečių grupėmis dažnai skrisdavo
į tolimiausius kampelius. Tuo metu pirmaujantys kolūkiai
negailėjo lėšų ekskursijoms. Taip Sara pabuvojo Kolos
pusiasalyje, Murmanske, iki Archangelsko plaukė turistiniu
laivu Barenco jūra, kelis kartus lankėsi egzotiškose Solovkų
salose, vaikščiojo senojo Peterburgo gatvėmis, nuskrido į
Vidurinę Aziją, kur aplankė paslaptingąją Bucharą, išdidųjį
Samarkandą, susipažino su tos tautos nepaprasta istorija ir
kultūra. Jos akiratis plėtėsi, tačiau nesuprantamas ilgesys ir
liūdesys persekiojo kasdien. Kažko trūko, jautė, kad kažkas
turi įvykti ar keistis. Jautėsi beviltiškai vieniša. Dienų
giedra su maloniu nerimu dildė laiką. Ir tyliais vakarais
sieloje liūdesio pavidalu pabusdavo ilgesys. Sarai atrodė,
kad laikas ir ilgesys keliauja drauge. Ir būtent jis pažadina
nerimo pojūtį, o ne džiaugsmas. Jei būtum linksma, nebūtų
laiko grįžti į save. Ir Sara laukė.

19

6.

Sara žvelgė pro langą. Tolumoje regėjo lengvo
vėjelio judinamas ežero bangeles. Vandenyje atsispindėjo
pakrantėje augusių medžių lapų spindesys. Rodės, jis
buvo inkrustuotas nepaprastu žaliu brangakmeniu. Ir
tas virpuliuojantis vanduo virto vis platėjančiu dangaus
apgaubtu skliautu. Žvilgsnį traukė nepaprasta begalinė
platybė. Tas puošnus grožis buvo toks naujas, neįprastas,
tarsi ištrūkęs iš laiko gniaužtų. Sara tik ir svajojo apie tokį
šviesos nutviekstą gyvenimą ir žmogų, kurį tikrai kažkada
sutiks. Ir tomis nepaprastomis akimirkomis ji pajusdavo,
kad susitinka su tuo, kurio laukia. Ir tas ilgesingas laukimas
pripildė jos greitai lekiančias dienas ypatingo žavesio ir
gyvybės.
Trinktelėjusių durų garsas privertė atsisukti. Į kabinetą
įžengė jauna mergina, laikydama rankoje kažkokius
popierius. Paaiškinusi, kad nori keliauti tuo reklamuotu
nauju maršrutu, ji paprašė ją įtraukti į organizuojamos
grupės sąrašą. Sumišusi Sara žvelgė į atėjusiąją, jausdama
nesuprantamą nerimą ir rūpestį. Toji kelionės grupė buvo
sudaryta, joje jau nebebuvo laisvų vietų, tačiau ji turėjo teisę,
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kaip grupės vadovė, vieną keleivį priimti savo nuožiūra.
Kadangi iš artimųjų niekas negalėjo važiuoti, nusprendė šią
vietą skirti nepažįstamajai. Sutvarkiusi dokumentus, Sara
įteikė jai kelionės bilietus.
Pati įniko dėlioti reikalingus raštus į dėklą, kurį turėjo
pasiimti išvykdama kelionėn. Po to, nesuprantamos jėgos
traukiama, išėjo iš kabineto ir pasuko netoli esančių senųjų
miesto kapinių link.
Tas kapinaites ji gerai žinojo, nes, tik atvykus į Lietuvą,
kartu su motina aplankė jas. „Čia palaidoti tavo artimieji“, trumpai pasakė ji ir papasakojo žiaurią karo metų tragediją.
Jų šeima, prasidėjus karui, buvo paniekinta ir pasmerkta,
kaip ir daugelis tokių, kaip jie. Buvo atimtos visos žmogiškos
teisės, prisiūtos geltonos žvaigždės, o galiausiai suvaryti į
spygliuotomis vielomis aptvertą užtvarą. O po kurio laiko
visi išvežti į netolimą mišką ir sušaudyti. Tik jie išliko gyvi,
nes spėjo pasitraukti į kaimyninę šalį.
Ir dabar ji kartais aplanko tų nepažintų, bet buvusių
artimų žmonių kapus. Jie tarsi ištiesia ranką per tolimą
laiko sieną – išgirsta jų mintis, pajunta išgyventą skausmą,
susitaikymą ir ramybę.
Žvelgdama į šalia kapo augančio medžio kamieną,
paniro į tylumą. Jai rodės, kad mato lyg per blyškų rūką
21

vyro siluetą, lėtai žengiantį tolyn, ežero link.
Grįžusi namo uždegė žvakę. Jos šviesa nugramzdino
už lango esantį miestą į tamsą.
7.

Goda ruošėsi kelionei. Džiaugėsi, kad pavyko
prikalbinti kelionių vadovę. Norėjo ištrūkti iš įkyrėjusių
gatvių, namų, žmonių.
Ji taip ilgai svajojo apie tą, kurį pamilo pamačiusi
pirmą kartą. Gerai prisimena tą studentiškų atostogų žiemą,
kai draugės įkalbėjo nueiti į vietinio instituto šokių salę
praleisti vakaro. Sklido ilgesingi muzikos garsai, merginos
viena po kitos jaunikaičių buvo pakviestos šokti, o ji sėdėjo
ant kėdės ir dairėsi. Staiga pajuto įsmeigtas kažkieno
akis ir išgirdo žodelį „galima?“. Atsisukusi išvydo jį –
šviesiaplaukį mėlynakį, maloniai besišypsantį ir ištiesusį
ranką. Nenorom pakilo ir nuėjo šokti. Susidūrus akims,
pajuto ik tol nepatirtą jausmą. Kluptelėjo, atsiprašė. Tą
vakarą jie šoko dar kelis kartus, po to vaikinas pasisiūlė
palydėti. Ėjo šnekučiuodamiesi apie viską ir nieką. Sužinojo
tik tiek, kad jis taip pat studentas, tik mokosi kitame mieste.
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Susitikinėjo, paskui susirašinėjo, o dar paskui kažkaip
viskas nutrūko. Valstybiniai egzaminai, rūpesčiai dėl
būsimo darbo, netikėtai užklupusi liga atitolino susitikimus.
Pradėjusi dirbti, kelis kartus vėl nuėjo į šokius, tačiau
jis nepasirodė.
Tačiau Goda neabejojo: tas, kuris turi ateiti, kas jis
bebūtų, vis tiek ateis...
Parimusi prie praverto lango, mergina žvelgė į tykų,
žvilgantį mirksinčiomis žvaigždėmis, amžinąjį dangų.
8.

Ankstyvą rytą miesto traukinių stoties perone būrelis
keleivių lūkuriavo traukinio. Goda, užsimetusi kuprinę ant
pečių, stovėjo atokiau ir žvalgėsi aplink. Ją ypatingai veikė
tas nepaprastas oras, laukimas dar nepatirto ir nematyto.
Suvirpėdavo

bėgiai,

paskui

pasigirsdavo

garvežio

ūkčiojimai, tada įlėkdavo traukinys, žvangėdamas ir
krūpčiodamas. Kelioms minutėms stabtelėjęs jis išmesdavo
būrį atvykėlių, kitus priglobdavo ir vėl nudundėdavo pirmyn
skubančio laiko keliu.
Kai informatorė pranešė apie jų traukinio atvykimą,
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būrelis sujudo, pritilo kalbos. Visi pasisuko atlekiančio
traukinio pusėn. Sara, tempdama nedidelį lagaminėlį, priė
jo prie Godos ir pakvietė prisijungti prie grupės.
Sara ir Goda pakliuvo į tą pačią kupė. Išgėrusios
kvapnios arbatos įsikalbėjo apie tėvus, mokslus, darbus.
Nepastebimai sutemo. Pro šalį lėkė miestų, miestelių, kai
mų, miškų, upių, tiltų vaizdai. Su nedideliais stabtelėjimais,
durų trinksėjimais ir džiugiu laukimu jos artėjo prie kelionės
tikslo.
Ankstyvas rytas pasitiko skaisčia saule ir nenusako
mais kvapais – sodriais, nepažįstamais, bet jaukiais. Iššokę
iš vagono bendrakeleiviai dairėsi į tolumoje boluojančių
kalnų viršūnes, į pro atviras stoties duris būriais plūstančius
žmones. Sara giliai įkvėpė nepažįstamo gyvenimo aromato
ir su grupe patraukė viešbučio link.
Sėkmingai susitvarkiusios formalumus, merginos
išsiruošė į miestą. Išeinant iš viešbučio, tarsi kažkieno
palytėta, Goda grįžtelėjo atgal. Lyg šmėstelėjo pažįstamas
siluetas, bet ir vėl pradingo skubančiųjų minioje.
Visą dieną praleido to didelio judraus, gyvo miesto
gatvėse, aikštėse, muziejuose. Grįžus į viešbutį, prie lifto
lūkuriavo būrelis jaunuolių.
- Sveika, Goda!- staiga išgirdo pažįstamą balsą.
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Dar neatsisukusi suprato, kad tai jos išsvajotasis draugas.
Mergina suvirpėjo, ją pervėrė esmo žaibas.
Akimirką sumišusi tylėjo, paskui pristatė Sarą. Toji
skubiai įlipo į atsivėrusias lifto duris. Godą sulaikęs draugas
pakvietė kavos.
Kurį laiką abu tylėjo. Goda nežinojo, ką sakyti, ko
klausti. Viskas taip netikėta.
O jis ėmė kalbėti. Džiaugėsi jų netikėtu susitikimu,
pasakojo, jog atvyko kelioms dienoms atsigauti po neseniai
įvykusių skyrybų, dar kažką. Goda gerai nesuprato, apie
ką jis kalba, įstrigo tik vienas žodis – skyrybos. Juk prieš
kelis metus jis taip gražiai kalbėjo apie jų būsimą bendrą
gyvenimą, namus, kuriuos drauge sukurs. Ūžtelėjo šalta
skausmo banga, sustingo veidas, akyse atsirado nuostaba.
Jautėsi taip, tarsi peilis būtų įsmigęs širdin.
Už kavinukės lango vilnijo švelni prieblanda. Diena
dar neskubėjo pasiduoti nakčiai, viską apliejo blyškia švie
sa. Rodės, šviesa trumpam sustabdė laiką, leisdama pajusti
akimirkos laikinumą. Goda lengvai pakilo, pasiteisinusi
patirtu nuovargiu, ir nuskubėjo į savo kambarį.
Ekskursijose po nepažįstamą kraštą Goda klaidžiojo
tai su Sara, tai su kitais bendrakeleiviais. Nauji įspūdžiai
padėjo primiršti patirtą. Tikėjimas, kad įvyko stebuklas
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žadino Godos sielos galias, o aplankiusios tylos akimirkos
atskleidė žodžius, nuo kurių išnyko neviltis ir vienatvė.
Namo grįžo tarsi atgijusi ir atradusi tiesą pati savyje.
9.

Grįžusią iš kelionės Sarą pasitiko liūdnas motinos
veidas. Sunkiai sergantis tėvas gulėjo ligoninėje, visi namų
rūpesčiai užgulė jos pečius.
Kelionė, kurioje susipažino su Goda ir jos buvusiu
vaikinu, pakeitė Saros gyvenimą. Ji vis prisimindavo tą
dieną, kai susitiko, tas trumpas pokalbis, lengvas rankos
paspaudimas tarsi atvėrė nepaprastą šviesą. Kai jis atėjo
pas ją be jokių jos pastangų, nesipriešino. Su Goda apie tai
nesikalbėjo, o ir nebuvo jos tokios artimos, kad atvertų savo
jausmus.
Tėvo sveikata blogėjo. Nepadėjo nei brangūs vaistai,
nei gydytojų patarimai. Jis gulėjo ir žiūrėjo į lubas. Dažnai
pasikviesdavo Sarą, kažką mėgindavo pasakyti. Sara
stengėsi suvokti jo neaiškiai tariamus žodžius, tačiau taip ir
nesugebėjo jų suprasti.
Vieną vakarą, kai ji su tėvu buvo dviese, šiaip taip jai
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ištarė: „Paklausk mamos apie karą“. Ir nusilpęs nutilo. Tą
pačią naktį iškeliavo amžinybėn.
Sustingusi Sara žiūrėjo į žemės kauburėlį, nuklotą
gėlėmis. Išėjo jos tėvas, buvęs atrama ir paguoda. Namai
ištuštėjo. Motina vis dažniau užsidarydavo savo kamba
ryje. O ją apgaubė tylioji liūdesio paukštė. Ir prablaškyda
vo tik jo telefono skambučiai ir ilgi pokalbiai. O kartais,
nesulaukusi skambučio, kai liūdesys tapdavo nepakeliamas,
surinkdavo jo telefono numerį ir laukdavo. Stodavo tyla,
kuri, rodės, trukdavo amžinybę. Ir kai išgirsdavo jo balsą,
padėdavo ragelį. Ir tas geliantis vienišumas kuriam laikui
atsitraukdavo. Kartais Sara klausdavo motinos, ką tėvas
norėjo jai pasakyti, bet, matydama jos skausmą ir neviltį,
nutildavo. O ji vis kartojo, kad dar ne laikas. Kada ir koks
tas laikas, Sara nesuprato.
Vieną dieną pravėrusi duris Sara išvydo jį, stovintį su
lagaminu. Jie žvelgė vienas į kitą ir negalėjo nei pajudėti,
nei ištarti bent žodelį. Ji žiūrėjo į jį, ir ta tyla atrodė rėkianti,
sklidina energijos. Sukrėtimas tarsi apšvietė ją, ir ji aiškiai
kaip niekad išvydo jį kaip žmogų, kurį visada pažinojo, kurio
taip laukė. Visi žodžiai išgaravo, viskas susiliejo, o paskui
staiga įgavo itin ryškias formas. Ji pajuto beribį džiaugsmą,
daug stipresnį už bet kokius žodžius. Jos neramios mintys
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nurimo, užliejo ramybė. Ir tas džiaugsmas buvo tarsi tiltas
per erdvę, skiriančią juos. Jis užplūdo nenumaldoma srove ir
jį. Abu ėmė šypsotis. Tada, metęs lagaminą, jis apkabino ją
ir tvirtai prispaudė prie plakančios širdies. Išnyko pasaulis,
išnyko skausmas, neviltis.
Dabar jie buvo dviese. Dviejų gyvenimas tapo vienu
gyvenimu.
10.

Goda ruošėsi išvykai į pionierių stovyklą. Vasaro
mis dauguma vaikų buvo siunčiami atostogauti į tokias
poilsiavietes. Ir tėvams buvo ramiau, nes vaikai buvo
užimti sportu, žaidimais, maudynėmis ežere. Netoli miesto
įrengta stovyklavietė buvo tvarkinga ir patogi. Gal vaikus
slėgė beveik kariška drausmė – rikiuotės, raportai, griežtai
nustatyta dienotvarkė, bet vadovams tas darbas patikdavo,
nes, nuaidėjus paskutiniams gana ankstyviems vakaro
trimitams, vaikai eidavo miegoti, o vadovai galėdavo veikti
ką norėjo. Godai patiko tvarka, ritmas, vaikų klusnumas,
na ir, žinoma, graži gamta – nedidelis ežeras, apsuptas
tamsaus paslaptingo miško, smėlėti paplūdimiai, valtys
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pasiplaukiojimui, naktiniai laužai ir pokalbiai prie jų su
kolegomis.
Tais ilgais šviesiais vakarais Goda nuklysdavo į
nedidelę giraitę, esančią prie pat ežero kranto. Čia buvo
mažutėlė smėlio juosta, iš vienos pusės apsupta medžių, iš
kitos – vandens. Ją jaudino tie tamsialapiai vešlūs medžiai,
į krantą pliuškenančių bangelių šneka, sidabriniu rūku
padengtas nuskubančių ežero bangelių žvilgesys.
Ji jautė lėtai artėjantį vakarą. Tilo garsai, blanko saulė,
tik garsiai plakė jos nerami širdis. Rodės, ji bėga, lekia
kažkur, stengdamasi pralenkti saulėlydį. Norėjo ką nors
jausti, bet jausmai dingo, liko tik nesuprantamas skausmas,
kuris palengva slėpėsi kažkuriame širdies kamputyje ir
tūnojo susigūžęs, užleisdamas vietą tuštumai.
Aprimusi pasuko savo namo, kur dabar laikinai gyve
no su vaikais, link. Buvo tylu. Staiga pasigirdo keiksmai ir
iš didžiojo tako išslinko keli ginkluoti milicininkai, lydimi
pabalusio stovyklos viršininko. Visi skubiai nužingsniavo
pastato, kuriame buvo apsistojusi Goda, link. Paskubėjo
ir Goda. Įėję į kambarį peržvelgė išrikiuotas lovas. Vaikai
miegojo. Neradę, ko jiems reikėjo, pakilo laiptais į antrąjį
aukštą. Čia iš prie lango esančių lovų grubiai prikėlė dvi
sesutes, neseniai atvykusias iš gretimo rajono. Išsigandusios
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dvylikametės dvynės skubiai susidėjo, kaip joms buvo liep
ta, į maišelį rūbelius, ir jos, apsirengusios tik ilgais drobiniais
naktiniais marškiniais, buvo išstumtos pro duris. Išbudusios
kitos mergaitės išsigandusios dairėsi ir klausinėjo, kas čia
vyksta. Stovyklos viršininko nutildytos vėl sugulė, girdėjosi
tik slopinamas šniurkščiojimas ir šnabždesys. Praeidamas
pro Godą, viršininkas tik mestelėjo: „Priešės“. Ir išlėkė
paskui išeinančius.
Godai gyvenimas staiga parodė aštrius nagus.
Apėmė siaubas dėl rytdienos. Jai pasirodė, kad viskas, kas
gražu, kas žmogui teikia džiaugsmą ir laimę, šią akimirką
dingo, atsidūrė kažkur tarsi už jos. Sugrudusi ji stengėsi iš
šiandienos peršokti į rytojų. „Koks jis bus? Kas jos laukia?“
– klausė savęs ir ieškojo ten, kur jos nėra, bet žino, kad
neišvengiamai bus. Taip norisi patekti į savo ateitį anksčiau
laiko. Žvelgė į ją susimąsčiusi ir įžengė į tuštumą. Suvokė,
kad vienintelis būdas prisijaukinti šį gyvenimą yra sukurti
save iš naujo.
Ir Goda patraukė į savo švytinčią girios katedrą.
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11.

Šiandien Godos pirmoji darbo diena miesto laikraščio
redakcijoje. Redaktorius pristatė ją bendradarbiams. Ka
binetas – antrajame aukšte. Tapti žurnaliste buvo jos
svajonė. Rašydavo straipsnelius ir anksčiau, tačiau darbas
mokykloje nualindavo ir išsekindavo, vos spėjo suktis,
kaip ta voverė ratu: nuo skambučio iki skambučio, nuo ryto
iki vakaro. Tik vasaros atostogos padėdavo atgauti jėgas.
Tad kai pasiūlė ateiti dirbti į redakciją, daug nemąstydama
pasuko nauju keliu.
Jau pirmąją dieną sužinojo ne tik kokiomis temomis
turės rašyti, bet ir su kuo viską derinti. Bendradarbis,
sėdintis prieš jos stalą, dažnai kažkur išnykdavo, o grįžęs
ilgai braukydavo rankraščius. Palengva įsisuko į darbus ir
Goda. Dažnai lankydavosi vietiniame valdžios pastate, kur
visada būdavo nurodoma, apie ką galima rašyti, o ko ne,
pasirinktas herojus straipsniui tinka, ar turi kokių valdžiai
nepatinkančių faktų. Nežiūrint į nustatytus rėmus, darbas
Godai patiko. Pradėjo rašyti ne tik straipsnius, bet ir prozą,
ėmė svajoti apie knygą.
Mama dirbo fabrike, grįždavo pavargusi. Jau sukūrę
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šeimas broliai gyveno skirtinguose miestuose, su jais
matydavosi retai, tik telefonu kartkartėm pasišnekėdavo.
Mama dažnai bardavosi, buvo griežta ir reikli. O Godai taip
trūko motinos švelnumo. Norėjosi prisiglausti, pakalbėti,
pasiguosti. Tačiau to nebuvo ir, iš prigimties jautriai
mergaitei, tai buvo kančia. Nesulaukusi švelnumo, ir pati
negalėjo jo parodyti. Tarp jų nebuvo to gilaus vidinio
motinos ir vaiko ryšio. Šią spragą šiek tiek kompensavo
tėvas – jautrus, sąmojingas, rūpestingas žmogus. Ji visada
tardavosi su juo, paklusdavo jo patarimams, bet ir kažkiek
varžydavosi, nes tėvas, užsiėmęs darbais, sugrįždavo vėlai,
o dažną savaitgalį praleisdavo su draugais žvejyboje. Goda
jautėsi vieniša, nerandanti savo vietos, niekur nepritampanti.
Darbas redakcijoje tarsi atgaivindavo. Čia ateidavo
daug žmonių tartis įvairiais klausimais, savo kūrybą
atnešdavo literatai. Tą dieną ji baigė rašyti straipsnį apie
darbo spartuolį, kai į kabinetą įžengė energingas stamboko
pailgo veido su dailia garbana ant kaktos jaunuolis.
Šypsodamasis prisistatė – poetas Rytis. Papasakojo apie
save – sugrįžo baigęs mokslus iš sostinės, pradeda dirbti,
o kadangi rašo eiles, atnešė paskaityti jai, ruošiančiai
literatūrinius puslapius. Goda atidžiai žvelgė į atėjusįjį.
Malonių akių ir ypač šilta jauki šypsena. Padvelkė jaukumu,
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gerumu. O Rytis vis kalbėjo ir kalbėjo – apie darbą, draugus,
keliones. Padeklamavo keletą savo eilėraščių. Nutilęs
stebėjo kurį laiką Godą, po to pakvietė į netoliese esančią
kavinukę.
Taip prasidėjo jų keista draugystė. Tai jis kasdien
atlėkdavo pasitikti jos, baigusios darbą, ir jie eidavo
pasivaikščioti į parką, tai dingdavo ilgam laikui. Jai
patiko jo atidumas, švelnumas, bet baugino kažkoks
lengvabūdiškumas. Goda bijojo savo minčių, atminimų,
jausmų, kurie nuplukdydavo į stingdantį nepakeliamo
suvokimo gniaužtą. Žinojo, kad jos anų dienų draugas,
svajotasis ir lauktas, gyvena su buvusia kelionės bendražyge
Sara. Ji nebegali gyventi laukimu ir rytdiena. Gal gyvenimas
nusprendė, kad ji jau pakankamai nuskriausta, ir jis siunčia
jai jos sielos draugą?
Kai vieną vakarą ji, grįžusi iš teatro, rado namuose
sėdintį Rytį ir šnekantį su mama, suprato, kad tai atėjo.
Susėdę ant suoliuko prie namo jie tylėjo. Rodės, tyras
vakaro oras dainavo. Sieloje švytėjo balta šviesa, o laikas
išsiliejo iš savęs. Goda žiūrėjo į švelnų miglotą mėnulį
ir jautėsi tokia rami, tyli, tarsi nematoma. Prigludusi prie
Ryčio, ji ką tik pažadėjo jam savo gyvenimą. Tai jai patiko,
ir ji puoselėjo tą išsvajotą jausmą.
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12.

Vieną sekmadienį motina pranešė, kad laukia svečių
ir paprašė Godos niekur neiti. „Kalbėsimės“, - teištarė ir
išėjo ruošti kavą.
Į kambarį įėjo dviese – pagyvenusi tvarkingai
apsirengusi moteriškė ir žilabarzdis kostiumuotas vyriškis.
Pastarojo žvitrios tamsios akys įsmigo į Godos veidą ir ilgai
tyrinėjo.
Goda, sumišusi nuo tokio įdėmaus žvilgsnio, pažvelgė
į motiną, paskui – į tėvą, norėdama suprasti, kas čia vyksta.
Tėvai tylėjo. Atėjusioji išsiėmė iš rankinuko pluoštelį
nuotraukų. Padėjusi jas ant stalo, atsisuko į Godą ir ištarė:
„Tai tu ir tavo gimdytojai“.
Kambaryje pakibo sunki tyla.
Paėmusi tas kelias nedideles nuotraukas, Goda
pamatė jose du jaunus žmones, kurių vienas ant rankų laikė
suvystytą kūdikį. Įsižiūrėjo į jaunuolių veidus. Tai buvo
ne jos tėvai, dabar sėdintys prieš ją. Nieko nesuprasdama
atsisuko į juos. Kurį laiką visi tylėjo. Paskui prabilo mama.
Ji pasakė, jog tikrai jie jos tikrieji tėvai. Viskas įvyko
per karą. Šalį okupavus vieniems grobikams, juos išvijo
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atlėkę kiti, pradėję naikinti žmones, paženklintus geltona
žvaigžde. Vieną tamsią vasaros naktį į jų namus pasibeldė
vyriškis, vedinas jaunute moterimi su kūdikiu ant rankų. Jis
prašė paslėpti jas. Motina puikiai suprato virpančią moterį
su kūdikiu, nes vos prieš kelias savaites buvo pagimdžiusi
dukrą. Skubiai nuvedė viešnią į mažą kambarėlį ir išlydėjo
paslaptingąjį svečią. Išaiškėjo, kad atvykusios moters
kūdikis – dukrytė – tokio pat amžiaus, kelių savaičių.
Pamaitintos mažylės buvo suguldytos lopšyje, o moteris
slėpėsi tame pat kambarėlyje po lova. Po kelių dienų vidun
įsiveržė keli vokiečių karininkai, klausdami ar neslepia iš
geto pabėgusios žydės su kūdikiu. Motina, paaiškino, kad
tokių žmonių nežino ir nematė. Kai kariškis pasuko į mažąjį
kambarėlį, ji pasakė, kad tik ką pamaitino savo kūdikį ir
užmigdė. Bet vokietis vis vien pravėrė duris. Išvydęs
prie krosnies džiūstančius vystyklus, o ant lovos ramiai
miegančią mergytę (kita gulėjo užklota lovoje), tykiai
uždarė duris ir, įspėjęs, jei pastebės kur bėglę, nedelsiant
pranešti, išėjo.
Po kelių dienų naktį vėl pasigirdo beldimas į langą.
Atvykėlė čiupo vieną iš dviejų šalia viena kitos miegojusių
mažylių, ir skubiai išbėgo į kiemą. Motina palydėjo ją iki
prie vartelių stovėjusio vežimo, prikrauto šieno. Atvykėlis
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skubiai pakėlė šieno krūvą ir paguldė ant paruoštos
antklodės moterį su kūdikiu, greitai apklojo šienu, padėko
jo motinai ir vežimas nudardėjo tamsios nakties keliais.
Tik ankstyvą rytą pravirkus kūdikiui, motina pamatė, kad
atvykėlė išsivežė jos dukrą.
Atėjusioji (o tai buvo Godos teta) papasakojo, kad
tą naktį jie važiavo į netoliese esantį kaimą, ten slapstėsi
kurį laiką, paskui jos tėvas, pabėgęs iš geto, prisijungė
prie jų ir kartu su besitraukiančia sovietine armija atsidūrė
Rusijos gilumoje. Ten ir pragyveno karo, pokario baisumus.
Sužinoję apie savo artimųjų, giminaičių likimą, dėkojo
Dievui, kad pavyko išsigelbėti. Augino mergaitę kaip savo
dukrą. Aprimus laikams, grįžo į Lietuvą ir ilgai ieškojo
savo išgelbėtojų. Surado ir stebėjo savo dukrą, tačiau ilgai
nedrįso apie tai kalbėti. Dabar atėjo laikas, sakė jie, nes
Saros motina sunkiai serga, o tėvas neseniai mirė, taip ir
neapkabinęs tikrosios dukters.
Kambarį apgaubė sunki tyla. Goda užsidengė ranko
mis veidą ir linguodama stengėsi suvokti, kas čia vyksta. Ją
užgriuvo tamsa, lendanti iš visų pusių, grūmodama ir kartu
glostydama. Ji stengėsi neprarasti sveiko proto. Tiek metų ji
stovėjo šalia savęs, stebėjo save iš šono, stengėsi suvokti ir
priimti save tokią, kokia tapo, nors jausdavosi tarsi uždaryta
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narvelyje būtybė, kurią reikia pažinti, kartais padėti, gailėtis.
O dabar užgriuvusi sumaištis prapliupo tuštuma, vienatve
ir klaikia paslapties kančia. Ji nežinojo, kaip dabar reikės
gyventi toliau ir ką daryti. Bet prabilusi jos griežtoji mama
pasakė, kad Goda – jų duktė, nors išvaizda ir nepanaši į juos.
Ji – jų vaikas, čia jos tikrieji namai, nes mažylė augo šiuose
namuose ir visada buvo jų mylima dukra. Goda, girdėdama
tuos žodžius, suprato, kad gyvenimas yra kur kas daugiau,
negu dabarties akimirkos šiame matomame pasaulyje. Yra
daugybė netikėtų, o gal ir likimo skirtų gyvenimo vingių,
kuriuos turi išgyventi, pereiti daugybę išminties kelių, kol
pajėgsi sukaupti galios gyventi, pažinti save ir peržengti
užkluptą neviltį ir skausmą.
13.

Stabtelėdama ties kiekvienu kvėptelėjimu, lėtindama
žingsnį, giliai įkvėpdama ir iškvėpdama, kol nurimo
smarkus širdies plakimas, Goda ėjo į tuos namus.
Švytintis dangus skleidė mirgančią šviesą, kuri
skverbėsi iki pat sielos, kur buvo užgimęs ilgesys ir
nepaprastas noras išvysti tą, kuri tiek kentėjo, tiek ilgėjosi
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ir tiek laukė. Goda suvokė, kad savo ląstelėse nešiojasi savo
senosios žemės istoriją, jos išmintį ir įsišaknijusį liūdesį.
Jos tauta, ilgus metus ieškojusi pažadėtosios žemės, savo
širdyse sukaupė tiek liūdesio, kad niekam niekad jokia jėga
jo nepavyks išrauti. Nebent raminančios ašaros, šiltos ir
tyros, apmaldytų širdies sopulį.
Ji atėjo pas savo artimuosius. Jautė, koks bus sunkus
tas pirmasis susitikimas. Kai prasivėrė durys ir pasirodė
jose stovinčios moters siluetas, Goda sustingo. Prieš ją
stovėjo Sara. Ji įdėmiai žvelgė į ją ir tylėjo. Ši akimirka
buvo ilga kaip amžinybė. Laikas, suvokė Goda, toks priešas,
kurio kantrybės neįmanoma išsekinti. Ji išvydo vienatve
alsuojančią sielą. Tą varganą, vienišą mergytę, gelbėtą
nuo baisios mirties, sušildytą ir mylėtą, likimo per klaidą
paskirtą visiškai kitokiam pasauliui. Jos stovėjo viena prieš
kitą – du skirtingi pasauliai, likimo stumtelėti į atgimimą.
Priėjusi prie lovoje gulinčios moters, Goda išvydo
skausmo paženklintą veidą. Ji atrodė sutrikusi, apgaubta
ilgesio ir kančios. Bet tai buvo moteris, ištvėrusi skausmą,
primestą negailestingos lemties, ir nugalėjusi ją. Godai
rodės, kad ji plaukia tuo skaidriu dangumi, atitrūkusi nuo
praeities ir ateities. Į jos užduotus klausimus moteris atsakė
trumpai.
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Goda žinojo, kad nereikia liesti to, kas jau praeityje.
Ji vartė senas nuotraukas, kurios jai nieko nesakė, o tik
stabdė gyvenimą, pertraukė dabartinę jo eigą, viską naikino.
Širdį užplūdo nepelnytas skausmas. Ji negalėjo sugrąžinti
praeities ir pakeisti jai skirto likimo. Ji jau pasmerkta
gyventi jai primestą gyvenimą, turi savus vaikystės,
jaunystės prisiminimus ir jį, savąjį poetą, taip netikėtai
atsiųstą likimo.
14.

Sara ilgai kalbėjosi su savo motina. Ta, kuri ją
užaugino. Ji tvirtai nusprendė: jos mama – ta, kuri užaugino.
Ji nieko nekaltino ir nieko neteisino. Tik stengėsi susitelk
ti, kad galėtų išlikti pasaulyje, kuris tapo nesuprantamas.
Sara suvokė, kad šiuo metu vienintelis būdas prisijaukinti
tą pasaulį, kurio nesupranti, yra padaryti ką nors visiškai
kitaip, sukurti save iš naujo. Vaikystės svajonių pasaulis
buvo jos pasaulis. To ji negalėjo nei pamiršti, nei išsižadėti.
Ją kerėjo visi vaikystės prisiminimai, kiekvienas tų namų
kampelis, kiekvienas prisiminimų šešėlis. Mylėjo tuos
namus, tuos tėvus, kurie augino ją rūpestingai ir su didele
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meile. Ji kiekvieną vaikystės akimirką pavertė gyvu
prisiminimu, kurie buvo apšlakstyti sielos žaizdų ašaromis,
tuos namus apsupo švelnia meilės aureole ir paslėpė giliai
savo širdyje.
Sara nusprendė gyventi savo gyvenimą, tokį, koks
nutiks ir kokį jai paruošė likimas. Ji tikėjo, kad bus laiminga,
nes šalia buvo žmogus, kurio ji laukė ir kurį pamilo. Ji
pasiryžo gyventi kasdien jausdama save, tikėjo, kad laimė
lydės ją per visą jai skirtąjį gyvenimą.
Sara ruošėsi kelionei. Pažadėjo motinai nedelsdama
pranešti, kai tik įsikurs toje tolimoje šalyje. Jai buvo ramu,
nes su ja buvo jos brangiausias žmogus. Sara neskubėjo.
Ramiai nusiteikusi ji svajojo apie laukiantį neišmatuojamai
ilgą gyvenimą ir statė oro pilis, džiūgavo būsimos ateities
vizija. Visa tai alsavo linksmumu ir amžinumu, nes jos siela
gyveno svajų pasaulyje. Kažkur širdies gilumoje kirbėjo
žinojimas – slapta abejonė, kad visa, kas buvo, yra ir kas
nutiks, jau nulemta nepakeičiamo likimo.
Tą paskutinę dieną ji peržvelgė savuosius namus,
palietė daiktus, tapusius jos gyvenimo dalimi, atsisveikino
su pasveikusia motina ir išvyko, išsiveždama savo balsą,
jausmus, savo ilgesį ir skausmą, palikdama tik praeities
tylą.
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*
Po kelių dienų iš suskambėjusio telefono motina
sužinojo, kad lėktuvas, kuriuo skrido Sara su savo vyru,
buvo susprogdintas teroristų. Visi keleiviai žuvo.

Antroji dalis
1.

Sustingusi motina sėdėjo prie stalo ir nematančiomis
akimis žvelgė pro langą. Praslinko diena, ėmė temti ir iš
lėto slinko dumsa. Jei žiūri pro langą į tamsą, tai rodos, kad
pasislepi nuo viso pasaulio, skausmo ir nuo nevilties. Ji jau
peržengė ribą, už kurios gyvena mirusieji. Jų buvo daug,
labai daug. Ji ėmė kalbėti su savimi. Tai begalinė vienatvė
ir beviltiškas ilgesys to, kas buvo. Jos mažylė, išgelbėta
geraširdės moters, buvo ne jos gimdos vaisius. Ji pakeitė jos
dukrą, ir ji augino ją mylėdama ir gododama. Sapnuose dar
prisimindavo savąją, bet viskam savas laikas ir nepakeisi,
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gali ką nori daryti – melstis, šaukti, rėkti – viskas veltui.
Jos rankų globojama mažoji Sara užaugo gražia ir protinga
moterimi.
O dabar štai toji baisi žinia. Praradimo sielvartas
buvo toks stiprus, tartum geltų visą kūną. Raudojo be garso,
be žodžių. Žinojo, kad išgyvens, nes jau ne kartą buvo tai
ištvėrusi. Bet širdies gilumoje ji vis dar tikėjosi kažko
daugiau, kažkokios paslapties atskleidimo. Taip praslinko
ilga nyki naktis, išaušo rytas. Ore tvyrojo viltis – gal jos
vienintelis vaikas dar atsilieps, dar prabils telefonas ir išgirs
jos linksmą balsą. Tačiau praslinko diena ir vėl ilga nyki
naktis. Ar galėjo ji pasirinkti džiaugsmą vietoj sielvarto ir
nevilties? Juk tas negailestingas pasaulis ir duoda, ir atima.
Ji įsitempusi vis dar laukė.
Ir

tada

suskambėjo

telefonas.

Trūkčiodama,

užsikirsdama kalbėjo jos dukra. Sara. Jie gyvi. Taip lėmė
likimas, kad pavėlavo į lėktuvą ir išskrido kitu reisu į jos,
motinos, gimtąją šalį.
Ją užliejo jaudinantis pojūtis, nepaprastas džiaugsmas,
ir pasipylusios ašaros nuplovė užgulusį skausmą, neviltį. Ji
dėkojo Dievui, sugrąžinusiam viltį ir gyvenimo džiaugsmą.
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2.

Sara įkvėpė karšto saldžiakvapio oro. Ji prisiminė
ilgą ir varginančią kelionę, širdgėlą, persmelkusią krūtinę,
kai sužinojo lėktuvo, kuriuo turėjo skristi, žūtį. Ilgai sėdėjo
apglėbusi savo vyrą, kol galėjo lengviau kvėpuoti. O tada
paskambino mamai, nuramino ir ėmė žvalgytis. Pagaliau ji
tame tolimame rytų mieste. Ir tai ne sapnas. Norėjo šaukti,
kad tai stebuklas, bet dairėsi ir ruošėsi tolesnei pažinčiai su
šiuo nepaprastu pasauliu.
Įžengus į šventąjį miestą, Sarą užplūdo džiugesio
banga. Spindėjo saulė, žaižaravo nuglūdinti akmenys,
aplink būreliais vaikščiojo susikaupę žmonės ir visi
meldėsi. Ta aura apgaubė ir juos abu. Susikibę perėjo visas
nepaprastas vietas. Sustojo prie Raudų sienos. Čia bėgiojo
vaikai, vaikščiojo žmonės, meditavo maldininkai. Kėdėse
susėdę senoliai vartė maldynus, kiti įrėmę kaktas į sieną
kalbėjo su Dievu. Į širdį plūstelėjo nepaprastas džiugesys,
sielą apėmė nenusakomas lengvumas ir gerumas. Ta siena,
aplinka skleidė tokią stiprią energiją, kad nejučia tekėjo
ašaros ir norėjosi klykti iš laimės. Sara dėkojo Visagaliui
už antrą kartą suteiktą gyvenimą. Juk atsitiktinumų nėra.
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Viskas žmogaus gyvenime numatyta, suplanuota likimo.
Kiekvienam savas likimas. Neįsiverši, jei tavęs nelaukia.
Gali ką nori daryti, nes dar nesi reikalingas. Jei reikės, tada
pašauks. O dabar turi gyventi.
3.

Goda skubėjo namo. Autobusas, kurio ji laukė,
vėlavo visą pusvalandį. Pustė, žvarbus vėjas košė kiaurai,
teko ilgai trypčioti snieguotoje stotelėje. Pamokos baigėsi
laiku, mokiniai išvažinėjo ir lengviau atsikvėpusi Goda
nekantriai žvalgėsi į kelią. Kai pagaliau autobusas sustojo
ir visas sušalusių mokytojų būrelis sulipo vidun, pasigirdo
ramūs balsai, atodūsiai ir kalbos.
Toje naujai sukurtoje neakivaizdinėje mokykloje
Goda pradėjo dirbti neseniai. Po gimdymo ir trumpų
atostogų reikėjo kažką veikti. Rytis visą dieną praleisdavo
advokatūroje, o namie likusią mažylę prižiūrėjo Goda.
Naujoji mokymo įstaiga buvo gera tuo, kad pamokos
vykdavo sesijomis, kaip studentams – žiemos ir pavasario,
tad visą šaltą gruodžio mėnesį mokytojai lankė rajono
mokyklos skyrius. Mokėsi juose suaugę žmonės, dėl įvairių
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priežasčių nebaigę vidurinės mokyklos. Populiariausias
pažymys buvo trejetas. Jie perskaitydavo vadovėlius,
atlikdavo įvairias užduotis. Mokytojai per tas kelias pamokas
stengdavosi kuo plačiau ir giliau išaiškinti savo dėstomo
dalyko esmę. Moksleiviai dirbo rimtai, nebuvo ginčų ar
kokių nesklandumų. Sunkiausia tai, kad tos mokyklos
skyriai buvo išmėtyti po visą rajoną ir mokytojams tekdavo
gana toli važinėti.
Godai kliuvo du skyriai, esantys už dvidešimt
kilometrų nuo miesto. Anksti rytą išskubėjusi grįždavo tik
vakare pavargusi ir sušalusi. Mažylę prižiūrėjo mama arba
kiek nuo darbų atitrūkęs jos tėtis.
Pagaliau atėjus tykiam vakarui, Goda palinksta prie
knygų. Mažylė miega, vyras žiūri televizorių. Ūmai netikėta
mintis sudirgina sielą, atgaivina malonius prisiminimus ir
nenumaldomą ilgesį. Goda taip troško meilės ir laimės. Ir
ji atėjo. Paskendo akyse ir širdyje. Bet jos siela skraido,
blaškosi ore, nerasdama vietos. Ji nesuvaldo savo širdies,
nes ji elgiasi savaip. Goda klausia savęs, kas ji yra, kodėl
taip jaučiasi. Ji girdi tą begalinę tylą, jaučia dabartį, bet
mena vaikystę, savo svajones ir viltis, nes tai jos ilgesys ir
džiaugsmas ateičiai. Kodėl taip veikia toji meilė, kad ateina
ir mirties baimė, baisi dykuma? Juk pasaulyje yra du gražūs
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dalykai – meilė ir mirtis. Ir jos baimės apimtoje širdies
gilumoje tarsi šviesią vasaros dieną suskamba ir pragysta
mažas džiugus paukštelis.
Goda giliai atsidūsta. Ji – žydės dukra, bet likimo
valia užaugusi lietuvių šeimoje, nuolat jaučia nesuprantamą
prarają. Ir širdies žaizda visą laiką kraujuoja. Kas yra likimas,
klausia ji. Kodėl vieniems dosnus, o kitiems žiaurus? Jai
likimas atlygino – ji liko gyva, turi šeimą, svajoja apie
ateitį. Ir meldžia Viešpatį malonės. Goda trokšta tik laimės,
juk tai taip nedaug. Myli mamą už gerumą, supratimą ir
rūpestingumą. O meilė įprasmina gyvenimą. Goda stipriai
apglėbia save rankomis, tarsi kažkur giliai regėtų, jaustų
visą savo ir artimųjų ateitį. Ji laikysis tvirtai. Neleis meilei
susvyruoti. Ji visą laiką bijos ir saugosis blogio, jei tik
galima sukliudyti tam, kas neišvengiama.
4.

Po viešnagės svečioje šalyje Sara grįžo namo.
Nusprendė, kad gyvens kartu su mama ir dalinguoju. Kartu
išgyventos ir pajaustos sienos buvo nepakartojamos ir
nepamirštamos. Sara buvo laiminga, nes pagaliau sutiko
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jį. Gyvenimas buvo toks tuščias ir liūdnas, bet dabar, kai
jie kartu, Sara dėkojo negailestingajam laikui, leidusiam
suvokti gyvenimo prasmę. Kaip išmatuoti tą laiką, tokį
greitą, net kartais nesuvokiamą, kurio niekaip nesulaikysi?
Kiekvienas žmogus laiką išgyvena skirtingai. Kai akimirką
stabteli, susimąstai ir atsigręži atgal, pamatai kiek išgyventa,
kiek nuveikta ir kiek žengta pirmyn. Ir tai buvo tik mirksnis,
palikęs gyvenime gilius ženklus. Sara suvokė, kad pats
gyvenimas, matyt, nieko nevertas, o verta tik tai, ką patyrei,
išgyvenai ir nuveikei.
Laiminga motina ilgai žiūrėjo į Sarą, paskui apkabino
ir pravirko. Ji tiek išgyveno, kai nežinia sukaustė širdį
ir jausmus. Dabar, matydama laimingą savo mėlynakę
mergaitę, džiūgavo. Gyvenimas vėl pravėrė savo duris,
kviesdamas kurti savąjį laiką.
Sara sugrįžo į ekskursijų biurą ir įsisuko į darbų
verpetą. Jos Marius tapo universiteto dėstytoju. Rytais kartu
išeidavo į savo darbus ir susitikdavo tik vakare. Pavargę,
bet laimingi aptardavo prabėgusios dienos įvykius. Abu
džiaugėsi juos aplankiusia meile.
Laikas skriejo nesustodamas. Ir Sara pajuto, kad
Marius ėmė tolti, dažnai susimąstydavo, žiūrėdamas į vieną
tašką. Kartais grįždavo išgėręs. Sara stebėjo jį ir suvokė, kad
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jis gyvena kitokį, siautulingą gyvenimą. Kartais jai rodėsi,
kad jis sustos, kad patekės saulė, pasibaigs toji audringa
naktis ir viskas prasidės iš pradžių. Ateis nauja diena,
atsivers kitos galimybės, jeigu tik tam pritarsi. Bet Marius,
nors atrodė kaip anksčiau, gyveno jau kitą gyvenimą. Saros
širdyje atsivėrė pragaras ir rojus. Ji skraidė su ekskursantais
į svečias šalis, ieškojo nusiraminimo. Bet širdis nerimo,
žaizdos kraujavo.
Vieną dieną, grįžusi iš eilinės kelionės, Mariaus namie
neberado. Jis išvyko dirbti į vieną šiaurės šalį. Pinigai tapo
pagrindiniu jo gyvenimo tikslu.
Kodėl likimas vieniems toks dosnus, o kitiems be galo
žiaurus? Meilės už monetas niekada nenupirksi ir vidinių
žaizdų jokiais pinigais neužgydysi. Likimas viską sustato į
vietas ir atlygina.
Sara suvokė, kad gyvens toliau širdyje augindama
ilgesį ir tikėdama, kad vieną dieną gyvenimas pasikeis,
ateis pavasaris ir išsklaidys sielos skausmą.
Ji sėdėjo savo kambaryje tamsoje ir atvertomis
akimis, apglėbta vienatvės, žiūrėjo prieš save.
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5.

Vieną tamsų ilgą rudens vakarą Goda ilgai žiūrėjo į
miegančią mažylę ir džiūgavo, kad jos mergytės būvis bus
kitoks. Pats likimas jau skyrė jai kitokį gyvenimą. Užaugo
su savo tikra mama ir turės net dvi seneles.
Užmerkusi akis giliai išgyveno ją auginusios motinos
pasakojimą apie savo, našlaitės, vaikystę. „Mano širdis
ištikima tau, mama. Aš visada tave mylėsiu“, - kalbėjo sau
Goda, prisiminusi motinos vaikystės išgyvenimus.
Našlaite liko šešerių. Priglaudė vyresnioji sesuo.
Gyveno vargingai, todėl, atėjus vasarai,

turėdavo eiti

piemenauti – užsidirbti duoną. Vienais metais, pasibaigus
rudens darbams, šeimininkas liepė ateiti užmokesčio po kelių
savaičių, tuokart, sakė, neturįs pinigų. Orai netikėtai atšalo,
gausiai pasnigo. Našlaitė išsiruošė į tolimą kelią – kaimas
buvo už dešimties kilometrų nuo miesto. Gaspadoriaus
išleista, gerai įsisupo į skarą, tvirtai susijuosė varganą
paltelį ir patraukė namo. Šalo. Keliu niekas nevažiavo, ji
vis dairėsi ir tikėjosi, kad kas nors lėks rogėmis į miestą
ir pavėžės. Tačiau buvo ramu ir ji ėjo vis patrepsėdama ir
mojuodama rankomis, kad nesušaltų. Taip nužingsniavo
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pusę kelio, pavargo, gėlė šąlančios kojos. Pamačiusi šalia
tako aukštą minkštą sniego pusnį, nusprendė pailsėti.
Tūptelėjo – gal sušils. Apėmė silpnumas, ėmė snūduriuoti.
Staiga pajuto lengvą bakstelėjimą, vieną, kitą. Pramerkusi
akis išvydo dvi tamsias akis, įdėmiai žvelgiančias į ją.
Sukluso. Apsidairė. Netoli trypčiojo būrelis stirnų. Buvo
apsupusios ir žiūrėjo į ją. Ji pakilo ir vėl ėmė žingsniuoti, o
stirnaitės strykčiojo netoliese.
Taip besižvalgydama į jas, trepsendama kojomis,
lydima stirnų būrelio, pasiekė miestą. Sustojusi žiūrėjo į
stirnaites. Jos, kiek pasidairiusios, apsisuko ir nuskuodė
lauku miško link. Našlaitė pasuko į netoliese esančią trobą.
Įėjusi vidun atidavė seseriai gautus litus ir, susiradusi savo
seną čiužinėlį, pasiklojo prie krosnies ir nugriuvo ant jo.
Mergaitė tyliai verkė iš džiaugsmo, kad įveikė kelią ir šaltį...
Tas pradingęs pasaulis taip priartėjo, kad, rodės, ištiesk
ranką ir paliesk – pajausi šaltį, išgirsi stirnelių braidinėjimą
ir mažos širdelės plakimą. Ir Goda pajuto srūvančias ašaras.
Ji verkė be garso, skaudžiai. O šalia stovėjo gyvenimas,
laikas, toks negailestingas ir nepakeičiamas. Jos mama
nuėjo ilgą ir sunkų gyvenimo kelią – išgyveno badą, ligas,
mirtį, kol sukūrė šeimą ir pradėjo naują gyvenimą. Bet ir
vėl karas išplėšė artimuosius, pražudė tikrąją dukterį. Bet
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užaugino likimo jai paliktą mažąją mergytę, kuri tapo jos
pasididžiavimu ir džiaugsmu. Visada visur eidavo kartu –
lankydavo seseris, brolį ar kitus giminaičius. Aptardavo
visus iškilusius sunkumus, kartu džiūgaudavo atėjus, kad
ir trumpai laimei.
Goda pagaliau buvo laiminga ir rami, bet nesyk
užplūsdavo baimė, kad toji laimės būsena neišnyktų.
Nugrimzdusi į mintis tarsi patvirtinimą išvydo skriejantį
švytintį paukštį. Jis plykstelėjo ir dingo sutemose.
6.

Godos būvis buvo kupinas darbų, malonių rūpesčių,
sumanymų ir meilės. Meilė surado kelią į jos širdį, ir ji
mėgavosi tomis akimirkomis, gilia ramybe ir tikėjimu
ateitimi.
Tačiau gyvenimas blaško tai šen, tai ten ir nežinai, kas
gali įvykti rytoj, kas gali atsitikti. Viską gaubia paslaptis.
„Laike, tu didžiausias mano priešas, atėmei viską, kas
brangiausia. Viską glemži, tempi ir nusviedi į praeitį, kažkur
į begalinę tamsą. Kodėl tu toks piktas ir negailestingas?klausė Goda, laikydama rankoje savo mažylės nuotrauką.
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Ji viską gerai prisimena – tą baisią naktį, ligoninę,
beviltiškus gydytojų mostus, užuojautas praradus dukrelę.
Kaip aštrus durklas skausmas pervėrė širdį. Ji tarsi
suakmenėjo. Akys buvo sausos, tik vyras, apkabinęs ją,
ramino, dalindamasis skausmu dėl prarasto vienintelio
vaiko.
Ruduo pasibeldė į jos širdį. Džiaugsmai, lūkesčiai
nuskriejo kaip šalnų pakąsti medžių lapai. Išskrisdami
paukščiai graudžiai trimitavo ir atsisveikindami numetė po
plunksną, kad suteiktų viltį, jog ateis laikas ir jie sugrįš,
atnešdami šviesą, gerumą, svajonių atgimimą.
Tas begalinis ilgesys, toks skaidrus ir toks sunkus taip
prislėgė Godos širdį, kad ji pagaliau pratrūko. Ir gili rauda
parklupdė ją ant kelių, palengvindama praradimo naštą
ir atverdama šiurpų mirties ir gyvenimo, meilės ir likimo
grožį ir leido nuolankiai pripažinti mirties galią.
7.

Šiandien didelė šventė. Tai – šviesos ir stebuklų
laikas. Sara su mama patraukė į miesto aikštę, kur bus
įžiebta Chanuka. Iš pasakojimų ji žinojo jos istoriją.
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Deganti menora – tai šviesos pergalė prieš tamsą ir dvasinį
atgimimą. Susirinkę žmonės kalbėjosi, žvalgėsi, sveikinosi,
dalinosi tradicinėmis spurgomis ir šokoladukais. Visus
buvo apėmęs džiugesys ir atsipalaidavimas. Sara žvelgė į
spindinčią devynakę žvakidę, žiburiuojantį tamsų dangų
ir išvydo lyg skrendančio į nežinią paukščio žvilgsnį.
Regėdama pakilius šalia esančių žmonių, motinos veidus,
Sara pajuto, kad yra ne viena šiame pasaulyje, kad yra dar
kažkas čia, toje Žemėje. Ji nebesijautė atstumta, palikta. Toji
švytinti šilta šviesybė sušildė, nuramino ir suteikė vilties.
Apėmė nenusakomas lengvumas, gerumas ir tikėjimas
šviesia ateitimi. Suspindęs didžiulis mėnulis tarsi susiliejo
su žvakių spindžiu, užliejo visus stebuklingu švitesiu ir
visur prisipildė žaismingų šešėlių ir gaisos. Tai matydama
Sara prisiminė mamos pasakotą pasaką apie mėnulį, kuris
vieną kartą iškeliavo į pasaulį. Kelyje sutiko žalią planetą ir
susižavėjęs paklausė vardo. Toji atsakė: „Žemė“. Mėnulis
prisipažino meilėje. Ir dabar kiekvieną vakarą prisipažįsta,
bet negali priartėti. Ir taip tęsiasi amžių amžiais.
Sara suvokė, kad neužilgo ateis nauja diena ir viskas
vėl prasidės iš pradžių. Atsivers naujos galimybės, kai
visko gali atsitikti, jeigu tam pritari ir to ilgies. „Mano širdis
gyva. Pabusk, mano širdie! Dieve, mano širdis laiminga.
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Aš pažadinsiu aušrą“, - šnibždėjo Sara, žvelgdama į
mirguliuojantį žvakių šviesį.
8.

Po ilgų tamsių ir niūrių dienų pradėjo šviesėti. Rytais
dangus lūkuriuodavo, kol patekės saulė. O ji pagaliau
užbaigs ilgą tamsią nykią naktį ir viską pradės iš pradžių.
Atsivers nauja ramesnė diena. Goda laukė kažko daugiau,
kažkokios paslapties atskleidimo. Praradimo skausmas
giliai pasislėpė viduje. Ji žinojo, kad savo vaiką širdyje
nešios visą gyvenimą. Likimas vieniems dosnus, o kitiems
žiaurus, ir viską sustato į nulemtas vietas.
Tą vaiskią dieną Goda išsiruošė kelionėn. Susikrovė
būtiniausius daiktus, atsisveikino su motina ir abu iškeliavo
į pajūrį. Goda važiavo norėdama tapti kita, viską palikti
praeityje. Kartu su mylimuoju vėl pradėti iš naujo gyventi.
Jau girdėjo pasiilgtos jūros gausmą, didžiulių vandens bangų
ūžesį, šnabždesį, dainavimą ir meldimą. Pakilusios bangos
užlies kojas, bandys paliesti dangų, bet visada bejėgiškai
nukris, paskui vėl bandys viską iš naujo. Goda įkvėps gyvo
oro, gėrėsis beribe kalbančia jūra ir tas atsiveriantis grožis
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apvalys ir atgaivins jos dvasią.
Mašina lengvai skriejo lygiu keliu. Šmėkščiojo takai,
miškeliai, sodybos. Jie artėjo prie savo svajonės. Staiga
priekyje iššokęs gyvūnas metėsi jų link. Viskas įvyko per
kelias sekundes. Vyras pasuko vairą į šoną, siekdamas
išvengti susidūrimo, mašina šoktelėjo, apsisuko ir kelis
kartus vertėsi, kol atsidūrė šalia kelio buvusioje pievelėje.
Motoras dar ūžė, ratai tebesisuko, bet gyvenimas stabtelėjo.
Kai Goda atmerkė akis, išvydo susirūpinusių medikų
akis ir nutolusį dangų.
Jautė ūžesį, kalbas, šnabždesį. Godą užliejo jaudinantis
pojūtis – užsimerkusi prisiminė kelionę, svajones ir viltį.
Dabar gi, apraizgyta įvairiais laidais ir vamzdeliais,
gulėdama ligoninės lovoje, klausė likimo, kodėl ir vėl jis
sustabdė jos lūkesčius. Krūtinę užliejo grauža. Jūra nutolo,
kažkur ramiai sau šnekėjo su saule ir dangumi, o ji čia,
sumaitota.
Apie Rytį gydytojai tik tiek pasakė – komoje, galvos
trauma. „Kas tai? Sapnas, baisus košmariškas sapnas?“
– galvojo Goda. Norėjosi klykti, tačiau nebuvo jėgų.
Tik pabiro ašaros ir rodės, kad žengia siauru takeliu virš
bedugnės, kluptelės ir niūri tamsa ją prarys.
Ilgėjosi jo, savojo žmogaus. Jo protingų akių,
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supratingo žvilgsnio, šiltų rankų, nuraminančių skausmą
ir širdies gėlą. Svajojo padėti galvą ant krūtinės ir gerti
gyvenimą iš jo delnų. Bet jis buvo toli. Kažkur kitame
pasaulyje. Ir jo gyvybę palaikė tik aparatai.
Goda dėkojo kiekvienam išauštančiam rytui. Jie
dvelkė gyvenimu, viltimi. Po kelių sudėtingų operacijų
atsigavo, organizmas įveikė patirtas traumas, ir ji jau galėjo
atsargiai žengti pirmuosius žingsnius į kitokį gyvenimą.
Avarija viską pakeitė, apvertė visą jos būvį aukštyn kojom.
Dar kankino sopulys dėl prarasto vaiko, o dabar neaiškus
ir vyro likimas. Bet buvo dėkinga likimui už vėl suteiktą
gyvenimą, už tai, kad kvėpuoja, mato, kad klauso rankos
ir kojos.
Tačiau likimas per daug jai skyrė kančių. Priprato
kentėti, todėl nebegalėjo nei verkti, nei šaukti.
Vieną dieną Godai pranešė, kad vyras iš komos
nebeatsigaus. Ji gali padėti kitiems pratęsti gyvenimą,
paaukodama jo sveikus organus.
Meilė, svarstė Goda, tai gebėjimas aukotis? Juk jis,
žmogus, atskirą savo būties dalį gyvena bendrame laike.
Ateidamas į šį pasaulį miruolis patenka į tam tikrą tarpsnį
– gimtinę, tėvus, namus, meilę. Tas jo laikotarpis, atėjęs
iš ateities, neužilgo iškeliauja į praeities tolumas ir gyvas
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lieka tik sieloje.
Godai atrodė, kad krenta į prarają, kur nebejaus
skausmo ir nevilties ir nugrims į užmarštį. Bet juoda
kasdienybė stovėjo šalia ir tiesė jai savo godžias rankas.
Neliko ašarų, tik sopulys kaustė širdį. „Viešpatie, suteik
stiprybės pakelti kančią“, - meldė Goda žvelgdama į tolimą
mėlyną dangų, kuriame šviečia saulė, sklando paukščiai ir į
kurį kyla jos maldos.
9.

Saulė palengva keliavo dangumi. Tarp medžių žaidė
linksmas vėjelis, o lapai laimingai virpėjo. Ore tarsi sūkuriavo
lūkestis ir liūdesys. Dvelkė artėjančiomis permainomis.
Paukščiai neramiai laigė tarp kažko laukiančių medžių.
Sara nugrimzdo į savo mintis. Ji taip troško laimės,
meilės, tikėjo, kad sutiko ją, bet teko nusivilti, ir dabar jos
širdis leidosi skausmo keliu. Mama ramino sakydama, kad,
jei Dievas dabar to, ko nori, neduoda, reiškia, jog duos kitą
kartą, o viskas lieka ir gyvena širdyje.
Darbai pasiglemžė visą Saros laiką. Dabar pavadavo
vadovę, todėl atsirado begalė naujų rūpesčių ir darbų.
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Dienos keitėsi greitai, ir kai vėl sėdo prie savo tiesioginių
pareigų, lengviau atsikvėpė.
Bet prasidėjo intrigos. Sarai rodės, kad dingo šviesa
ir ji pasiklydo tarp dangaus ir šviesos. „Kas yra tiesa?“ –
klausė, žvelgdama į veidmainiškus kai kurių bendradarbių
veidus.
Uždarė tos įstaigos duris, išsinešdama patirtą darbo
džiaugsmą, atradimus su savimi. O jei jie su ja, tai galima
gyventi toliau.
Prie namų pasitiko būrelis kregždžių. Klykaudamos
jos lakiojo čia pat, netoli langų. O toliau matė tupintį ir ramiai
giedantį paukštelį. Ji žiūrėjo į nardančius, skraidančius
laisvus paukščius. Regėjosi, kad juos tarsi valdo kažkokia
aukštesnė galia. Sara suprato, kad ir jos širdis yra laisva,
gyva ir spurdanti. Ją užvaldė tas laikas, ta akimirka. Ir nors
permainos atneša skausmą, bet viskas išliks taip, kaip yra.
Tyla apgaubė Sarą kambaryje. Motina kalbėjosi su
kaimyne. Girdėjosi žingsniai, durų trinksėjimai. Šitie visi
garsai tarsi nuskriejo tolyn, jos nepaliesdami. Buvo bloga,
nes prarado kažką gera, ypatinga ir mėgta. O ypač skaudino
patirta neteisybė. Sara stengėsi pamiršti visa, kas buvo.
Rodės, jei galėtų, skristų, jaukiai pasislėptų ir tūnotų nuo
visų pasaulio neteisybių, nelaimių, nusivylimų. Žiūrėtų
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į begalinį dangų, ieškodama ramybės. Bet šito negalėjo
padaryti. Norėjosi tiems, kurie su ja taip pasielgė, trenkti,
įspirti. Suprato: tai – blogų žmonių darbas ir jų reikia bijoti,
vengti.
Negalėjo mamai visko išpasakoti. Ji būtų tik
dalykiškai sudraudusi, nuraminusi. Bet Sarą kankino
neviltis ir širdgėla. Suprato, kokia yra vieniša, svetima čia,
nes ji kitokia. Mylėjo ją užauginusią moterį, bet širdyje
gyveno ilgesys. Ji prarado tikėjimą meile, dabar gi pradėjo
abejoti žmonių gerumu ir dorumu.
Tyliai grimzdo sutemos. Jos leidosi tauriai ir švelniai,
visai neskubindamos dienos. Tas tykus raminantis vakaras
tarsi kvietė išeiti laukan. Ir Sara patraukė į netoliese esantį
miškelį. Ore, rodės, kybojo ir lūkestis, ir liūdesys. Buvo gera
eiti siauru takeliu tarp ramių berželių ir nedidelių krūmelių.
Apgaubė gaivinantis medžių kvapas. Prisėdusi ant netoliese
esančio akmens, stebėjo ją supančią gyvybę. Čiulbėjo
paukšteliai, kažkur skubėjo mažosios skruzdėlytės, juodi
vabaliukai rėpliojo savais keliais. Visi tokie užsiėmę, romūs,
kad ėmė rimti širdis, prašviesėjo akys. Ji paleido blogas
mintis su atskriejusiu vėjeliu. Sara pajuto sugrįžtančią
ramovę ir tikėjimą. Apėmęs netikėtas vienatvės jausmas
nuslopo, ji pajuto kažką nenusakomo. Sielą gėlė, bet vis
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vien buvo gera.
Sara suprato, kad priima skaudį nuosaikiai, bet
sopulys išliks širdyje visam gyvenimui.
Grįžusią Sarą pasitiko susirūpinusi motina – sunkiai
susirgo Godos mama.
10.

Goda ligoninės nemėgo. Priminė patirtas kančias,
nerimą ir neišsipildžiusią viltį. Prisiminimai dar buvo gyvi,
jų niekaip negalėjo pamiršti, nes tai buvo jos gyvenimo
dalis. Ėjo gatve pro didelius medžius ir žvelgė į aukštą
pastatą, galvodama apie mamą. Ją apniko nerimas ir
baimė: grupelėmis ir po du skubėjo žmonės didelių durų
link. Visi susirūpinę, liūdni. Žengdama pro šešėliuotus
medžius, pasijuto to neramaus ir skaudaus gyvenimo
dalimi. Akimirką stabtelėjo. Giliai įkvėpė, stengdamasi
nusiraminti. Žvilgtelėjo į ramius medžius ir pasuko link
įėjimo.
Pravėrusi palatos duris, išvydo keturias lovas, kuriose
tykiai gulėjo apraišiotos, užklostytos moterys. Pro pravertą
langą veržėsi šaltas oras. „Tai blogai“, - spėjo pagalvoti ir
60

puolė jį uždaryti. Visos ligonės po sunkių operacijų, kai
kurios dar neišbudusios po narkozės. Užteks atšalti ir kils
komplikacijos. Prie durų gulėjusi moteris pakėlė ranką ir
pamojavo Godai. Ji puolė prie jos. Išblyškęs mamos veidas
akimirkai sustingo, paskui nušvito akys ir ji nusišypsojo.
„Viskas gerai. Dievui garbė“, - pasakė švelniai žvelgdama
į Godą. Po sudėtingos skrandžio operacijos ji pasijuto kiek
geriau. Todėl ramino Godą, pasakojo apie viską. Mintimis
nuklydo net į tolimus savo jaunystės metus. Tada ji po
apendicito operacijos palatoje gulėjo viena, žaizda negijo,
prasidėjo uždegimas. Jėgos seko, gydytojai bejėgiškai
skėsčiojo rankomis ir ramino, nors buvo ištinę viduriai,
aukšta temperatūra. Ji kentėjo ir ramiai meldėsi, pasidavė
likimui. Žvelgė į netoliese esančias duris. Laukė ateinančio
brolio. Ūmai išvydo spindesį, kuris palengva virto ryškiu
šviesos tviskesiu, iš kurio į ją žvelgė Kristus. Nustėrusi
virpėdama žiūrėjo į spindulingąjį reginį. Po akimirkos
reginys iš lėto išnyko. Nurimusi užsnūdo. Po to jos sveikata
ėmė gerėti, žaizdos greitai užsitraukė ir sugijo. Ji pasveiko
ir visada dėkojo jam, Aukščiausiajam.
Mamulės akyse nebuvo skausmo. Kol yra gyvybė,
tol yra viltis. Matyt, šviesus ir gyvybingas prisiminimas
išsklaidė jos sielos tamsą. Ji ramino Godą, sakydama,
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kad net saulė nėra amžina, o žmogui Viešpats suteikia
pakeliamą kančią, todėl viską reikia priimti nuolankiai,
nors tai praradimo kančios ir nemažina.
Goda žvelgė į savąją motiną. Suvokė, kiek vargo,
skausmo, praradimų ji patyrė, kiek sopulių iškentėjo, bet
su meile augino ją, likimo dovanotą, kaip savo dukrą,
suvokdama, kad tikrovė tik gyvenimo akimirkos šešėlis,
nugrimzdęs giliai praeityje.
Į palatą įžengė Sara su motuše. Rodės, sustingo
laikas. Motinos žvelgė viena į kitą. Ir padvelkė anie baisieji
laikai, kai slepiamoji, pagriebusi iš krašto ramiai gulėjusį
kūdikį, skubiai apkabinusi ją globojusią moterį, išbėgo
paskui vyriškį, kuris paguldė jas vežime ir stipriai apklostė
šienu. O po to – ilga ilga kelionė. Kūdikis buvo ramus,
todėl jo veidelį išvydo tik atvykusi į miške stovėjusią
trobelę. Išvysčiusi mažylę pamatė dideles mėlynas akis,
šviesius plaukučius ir kryželį, pakabintą ant kaklo. Moteris
apstulbo, stovėjo ir žiūrėjo į mažylę, tiesiančią jai rankytes.
Tai buvo... ji. Dabar ji jos duktė vardu Sara.
Jaunosios išėjo į koridorių ir sustojusios prie sienos
žiūrėjo viena į kitą. Likimas jau buvo jas suvedęs. Abi
patyrė skaudžių praradimų ir nelaimių. Ir tas gilus kančių
patyrimas apgaubė abi supratimo ir gerumo jausmu.
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Krūtinėse suspurdėjo jų širdys ir jas užvaldė ši diena, šie
metai, šis laikas ir pasijuto esančios jo dalis. Apsikabinusios
toje viltingoje aplinkoje pajuto savo pačių saugumą ir
šilumą, nes atgavo ramybę. Giliai širdyse paslėpė tai, ką ten
nešioja, ir jas užvaldė susitikimo džiaugsmas. Abi galvojo
apie mamas.
O mamos tylėjo. Paskui prabilo apie prabėgusį
gyvenimą. Pradėti kitą nepavyks. Ir jas apėmė nepažįstamas,
gilus džiaugsmas, kad abi išgyveno visas likimo skirtas
negandas. Rodės, visas pasaulis nusidažė šia džiaugsmo
spalva ir apgaubė gerumo šviesa, tarsi tarp dangaus ir žemės
paklydusi mintis. Jos užaugino gražias dukras. Jas mylėjo,
godojo. Dabar, kai artėja neišvengiamoji, suprato – viskas
turi išlikti taip, kaip yra. Pokyčiai atneštų tik dar daugiau
skausmo. „Toks jau tas žmogaus pasitikėjimas Dievu, kad
dėl nepakeičiamų dalykų vis tiek trokšta paguodos“, kalbėjo Godos motulė. Ji jautė, kad jos ieško mirtis. Ji kada
nors ateis pas visus, bet jos mirtis priklauso tik jai pačiai.
Skausmas kaustė kūną, sielą, bet taip smarkiai nebegėlė.
Viskas tarsi atslūgo, nes jis iškęstas jau seniai. „Tai tik dar
vienas kelias, kuriuo turi pasukti“, - kalbėjo ji. Būdamos
toje slogioje vietoje jos stengėsi peržengti ribą, kuri rodė
begalinę jų vienatvę ir beviltišką ilgesį to, kas buvo jų
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gyvenime.
Godos motulė su palengvėjimu žvelgė į dukras.
Žinojo: jos įveiks visus likimo joms siųstus sunkumus. Jos
negali daugiau prarasti savęs, turi saugoti tai, ką turi ir kas
dar bus. Turi mąstyti ir kaupti mintis, kad jų dienos būtų be
žaizdų ir skausmo.
Ji guli lovoje atsiskyrusi nuo visų, susikaupusi ir
nematoma, girdi pokalbių nuotrupas, mato akis saugančias
sielą ir jaučiasi beveik saugi. Prieš akis nušvinta tyras
žybčiojantis pasaulis. Ir ji meldžiasi: „Elahi Elahi lema
sebaqtani?“ *
Ir moteris žengė per gyvenimo tiltą į niekur.

* Dieve Dieve, kodėl mus apleidai? (aramėjiškai).
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TAMSOS AIDAI
noveletės
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PASMERKTIEJI
Toji išaušusi didžiojo miesto diena alsavo
paslaptimi, kurią ji turės atrasti, įspėti ir atlikti
tai, ką ji skiria. Teks suvokti tos dienos vyksmus
ir atskirti nuo kitų atsitikimų. Šiame senamiestyje
lankosi pirmą kartą. Rodės, jis alsuoja senybine
dvasia. Tebestūkso išlikę rūmų, namų, tiltų
griuvėsiai, linksmai teka ta pati upė.
Dabar ji žengia į požeminį šio miesto pasaulį.
Priėjusi praviras duris, išeina į rūsį, dvelkiantį
sunkia ramybe. Siaurais laipteliais leidžiasi į
katakombų pasaulį. Tiesus siauras plyšys veržiasi
priekin, paskui nusuka į šoną, išsiskaido ir nubėga
tolyn. Ji eina vienu tokiu keliuku ir regi ant sienų
iškaltus išėjusių žmonių veidus, tokių ramių,
susikaupusių, nelaimingų. Tai – požeminių kapų
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karalystė. Ją apima baimė ir nykuma. Aplink sienų
įdubose suguldyti buvę žmonės, dabar virtę kaulų
krūvomis. Sukrauti vienas ant kito nuo pat tolimųjų
prabėgusių amžių. Ji girdi tykų jų šnabždesį. Jie
tartum žiopčioja be garso, kažką šneka. Pasakoja
savo gyvenimo istorijas, kalba apie patirtą meilę ir
išdavystę, apie kančias ir neviltį.
Ją persmelkia tokia gėla, kad, regis, plyš
širdis. Visur, kur tik žvelgė, buvo žmonės. Buvę
žmonės. Likę tik tuščios kaukolės, pabalę kaulai
ir juos apglėbusi negailestingoji mirtis. Iš tamsos
glūdumų ataidi šnabždesiai. Žvelgdama į šitą
mirties paveikslą, nevalingai klausia: „Kur jūs
dabar esate? Ką veikiate? Vaikai, moterys, vyrai?“
„Esame... esame...“
Sukrėsta ji priglunda prie šaltos sienos.
Ji galvoja apie savo gyvenimą. Dūmoja apie
vyrą, vaikus. Viską apmąsto ir mėgaujasi. Jie kartu
su ja. Ir tai nuteikia džiaugsmingai. Šią nuotaiką ji
nutaria kuo ilgiau išsaugoti.
Žvelgdama pro nedidelio buto langą, ji mato
svajonėse savo namus. Kada nors tikrai juos turės.
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Svarbiausia – prie namo bus jos sodas. Jame
augs gausybė rinktinių medžių. Ir dar jame žydės
apstingai įvairių rūšių rožių. Jos kvepės slaptingai
ir viltingai žadins jausmus, apglėbs ją nepaprasta
džiaugsmo šviesa. Jų spalvos bus ryškios, aiškios,
švelnios ir blyškios, ir džiugins akis bei širdį. Augs
jos visur – prie namo, verandos, tvoros, sode. Tada
ji pasistatys minkštą krėslą, sėdės jame, skaitys ar
gėrėsis ją supančiu grožiu. O kai atskries šiltasis
vasaros vėjelis, ji išskleis rankas ir mėgausis juo,
tarsi sklęsdama ore. Ir bus taip gera. Ir toks bus
gyvenimas.
Ją užplūsta didelis džiugesys. Ūmai paskęsta
toje regimybės akimirkoje. Ir noris būti joje dabar,
rytoj... na, gal poryt... Ilgai, labai ilgai.
Gal taip bus?
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SUGRĮŽO
Pats viduržiemis. Visur melsvai balta. Purus
sniegas tarsi užklojęs žemę minkštu apklotu.
Dienos slenka pilku dangumi. Toli, už tūkstančio
kilometrų, su šeima gyvenantis brolis ilgisi gimtųjų
namų. Kažkokia įmantri ir gudri meilė išviliojo jį iš
tėviškės į tolimą kraštą. Lyg ir laimingas – šeima,
vaikai, anūkai. Bet jo širdyje visą laiką nerimsta
skausmas ir begalinis ilgesys. Nepaaiškinsi to
jausmo – jis kažkoks lakus, gilus bei nuolat
apimantis. Tik sėdęs prie fortepijono išlieja savo
užslėptus jausmus, nurimsta.
Vieną dieną, kalbėdamas su gimtinėje
gyvenančiu broliu, stovinčiu prie sniegu apklotu
tėvų kapo, paprašo uždegti žvakelę ir nuo jo.
Tykiai supleveno spingsulė tarp sniego,
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mesdama aplink šiltą ir jaukią šviesą. Žiūrėjo per
skaipą tolimasis brolis į plazdančią liepsnelę ir,
rodės, regėjo tėvukus, pajuto gimtųjų namų šilumą.
Akimirkai grįžo namo.
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LAUKIA
Kambaryje tylu. Ji viena sėdi prie stalo,
išsidėliojusi spalvotus pieštukus, popieriaus lapus
ir mąsto. Paskui ima vieną jų ir brūkšteli. Nelauktai
išaiškėja, kad ji piešia, piešia tai, ką prisimena. Seną
namą raudonu stogu, kieme šulinį žaliai nudažytu
stogeliu ir lėtai siūbuojantį įleistą kibirą vandeniui
semti. Tada apmeta arčiau tvoros stovintį tvartą, iš
kurio sklinda šilto pieno ir šviežio šieno kvapai,
atkuria nedideles lysveles, prižėlusias ten pasodintų
krapų, salotų, dygstančių morkų ir pomidorų daigų.
Ir mamą, palinkusią prie tų daigelių, rūpestingai
tvarkančią, raunančią sužėlusias piktžoles.
Ūmai sulaikiusi paišymą, tarsi nusikelia į
tolimą vaikystės pasaulį. Ilgai sėdi, džiaugiasi,
ašaroja. Iš to jos piešinio tarsi atsklinda žvirbliukų
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čirškėjimas, kregždučių, gyvenančių pastogėje,
krykštavimas, atklysta kiti tykūs garsai. Vėjo
šnabždesys, atidaromų vartelių girgžtelėjimas, lyg
kažkas ramiai žengtų takeliu į namus. Ir ją užvaldo
nesuvokiama jausena. Gili, skaudi, ilgesinga.
Toks prabėgusio tolimojo laiko liūdesys. Išryškėja
mamos veidas tamsiai mėlynomis geromis akimis,
žvelgiančiomis į ją.
Ko ji dar laukia? Klaidžioja po prabėgusį
gyvenimą, ieškodama savęs ir laukia. Ko ji gali dar
laukti dabar, kai gyvenimas baigia praeiti, ko ji,
pasmerktoji, laukia?
Pasmerkta? Laukia?

73

KODĖL?
Ilgos pilkos lietingos dienos. Kiekvienas
pritemęs rytas vos praplėšia akis ir pilkai žvelgia
į būvį. Toji tokia liūdna blausa apgaubia mane. Iš
tų blandžių debesų tarpais pasipila lietus ar šlapio
sniego dribsniai. O vėjas toks piktas, atšiaurus
blaškosi apie langus, kažką nori pasakyti, bet
užpykęs nulekia tolyn. Diena drumsta, nors po
truputį ilgėja. Saulė uždengta storais sluoksniniais
debesimis. Ir ji niekaip negali prasimušti pro tas
sunkias niūkanas.
Bet štai vieną tokį niūkų rytmetį ūmai tarsi
praplyšta saulė. Jos geltona gyvybinga šviesa
sužėruoja ant sniego, namų, žmonių veidų. Saulė
grįžo! Rodės, tarsi laisvė ir laimė sugrįžo. Sušvito
pasaulis, sutvisko siela. Gera, kai grįžta saulė.
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Atgyja gamta, atsiveria gyvenimas. O, kad taip
gyvenimas atgimtų, sugrįžtų žmogaus jėgos ir jis
gyventų, gyventų! Kad taip išnyktų tamsioji naktis!
Deja, žmogus gimsta jau pasmerktas mirčiai.
Kodėl? Kodėl, Didysis Sutvėrėjau, taip sutvarkytas
žmogaus gyvenimas, pilnas skausmo, nelaimių,
praradimų ir liūdesio? Kodėl taip mažai saulės?
Žiūriu į begalinį žydrą dangų ir ieškau
atsakymo.
Kodėl, Tėve? Kodėl?
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BABAUŽIS
Šiandien vestuvės. Šeimininkės bėgioja pir
myn ir atgal, vis ką nors atnešdamos ar nunešdamos
ant stalo, apkrauto įvairiais kulinariniais stebuk
lais. Pamerktos didelėse vazose gėlės mirkčioja
spalvotomis akimis. Jaunoji, parimusi mažame
kambarėlyje, matuojasi pirštinaites ir jaučiasi taip,
tarsi ją dabar išmes iš esamo gyvenimo ir įstums į
nežinomą slaptingą pasaulį.
Kai visi susėda už ilgo stalo, pasipila
sveikinimai, linkėjimai, kalbos, juokas, taurių
skambėjimas. Jaunajai regisi tai naujo gyvenimo
pradžia. Jis bus, aišku, kitoks, negu gyveno savo
žaliajame kambaryje. Įsiklauso į neramų triukšmą
ir ją apima nykumas, atsėlina baimė, pasiilgsta
ramybės, ima ilgėtis pati savęs. Dairosi, žvelgia
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į sėdinčiuosius, į žmogaus, esančio šalia, veidą.
Lyg ir viskas yra gerai. Erdvu, visi linksmi, bet ji
jaučiasi sutrikusi, nebežino, kur atsidūrė, kur pačiai
pasislėpti, ir nežino, kas jos laukia.
O tas šalia esantis vyras pilkomis akimis ir
neklusniomis garbanomis kažkokiu stebuklingu
būdu tapo tuo, kuris ją supranta, kuriuo ji gali
pasitikėti. Pastebėjęs jos sutrikusį žvilgsnį,
jaunasis nusišypso, apkabina ir pasako tyliai: „Aš
tavo babaužis.“ Šilta gera jo šypsena nuteikia
raminančiai.
Išrinktoji suvokia: jis priima ją tokią, kokia
yra. Jis jos babaužis.
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ATRADIMAS
Šiandien ji nusprendė aplankyti didįjį kalną.
Žinoma, jis nėra toks, kaip didieji pasaulio
kalnai, bet pakankamai aukštas. O svarbiausia –
jos mėgiamiausias kalnas, po kurio aplankymo
prasideda jos vasara ir gamtoje, ir sieloje.
Atvykusi ilgai ieško takelio, kuriuo visada
kopdavo. Jį aptikusi kopia aukštyn. Saulės šviesa
mirguliuoja ant samanotų akmenų, įvairių žolelių.
Palei taką gausiai prižėlę berželių, pušelių, kadagių,
kurie bado rankas, kai mėgina į juos įsikabinti
kopdama viršun.
Kalno viduryje takelis stabteli prie didelio
akmens. Atsisėda ant jo ir žvelgia į žemai plytintį
slėnį, kuris, rodės, priklauso jau kitam pasauliui –
tam, žemutiniam. Pasilenkusi nuo akmens pajunta
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svaiginančią laisvę. Taip lengva ir gera kvėpuoti.
Viršuje karaliauja ramuma. Tik kartais
pasigirsta kurio nors paukščio klyksmas. Ypač
nerimsta keli maži margi paukšteliai. Jie gyvena
čia, kalno viršūnėje, ir dabar yra sunerimę. Ji tykiai
išsitiesia žolėje ir įsiklauso į gyvybingą gamtą.
Saulė virpuliuoja ant žolynų, medelių, samanų. Ji
norėtų pakalbėti apie liūdesį, nerimą ir skausmą,
bet nėra kam išsakyti savo minčių. Visur visi
džiaugiasi šia džiugia akimirka. Į saulę kelia savo
galveles dar neprinokusios žemuogės, čiobreliai
linksta nuo žiedų. Viskas aplink kinta, juda, čia tiek
šešėlių, spinduliavimo, šviesos ir žaismo.
Ūmai atskrieja nedidelis debesėlis. Jis sustoja
ties kalnu ir išsilieja lietumi. Jo lašai teka veidu,
pečiais, tarsi linkėdami ramybės ir gero. Vienatvė
pasidaro nebaisi, nes aplink gyvas pasaulis. Aplink
augančiuose medžiuose nepaprastas gaudesys,
ošimas. Ir ji eina lėtai basa per šlapią žolę, kvėpdama
gyvąjį orą, priklausantį šią akimirką tik jai.
Dieve mano, koks nuostabus tas gyvenimas!
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KOVA
Jau senokai ji stovi ant spintelės prie lovos.
Neaukšta, apvaliu baltu gaubtu ir tokiu pat stovu.
Mamos dovanota įkurtuvių naujajame bute proga.
Iš pradžių švietė ramia šilta šviesa. Bet po mamos
mirties netikėtai sugedo. Nebešviečia. Ir ji jos
netaiso.
Stovi ant spintelės sukaupusi visus
prisiminimus ir vis apdulka. Ji sistemingai ją
atšviežina. Tačiau dulkės atkakliai ir nepastebimai
renkasi ir visuose kampuose, ant kiekvieno
paviršiaus. Jos kaupiasi ant spintelių, ilgo tualetinio
stalo, palangių, gal net ir ant jos, tik ji to nepastebi.
Kiekvieną akimirką jos nepaliaujamai srūva žemyn
nematomos. Jei jų nesurinksi, neišvalysi, ilgainiui
nuguls viską. Pradžioje jos mirguliuos kaip senas
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miglotas prisiminimas. O ateityje, išėjus į kitą
pasaulį, jos nuklos kūną storu sluoksniu.
Dulkės užvaldys viską. Tada į tuščius namus
įsėlins motina gamta ir maitinsis esamais daiktais,
kol pamažu jie virs žeme, po to dulkėmis.
Ir nieko negali pakeisti. Todėl ji laikas nuo
laiko valo dulkes nuo baltosios lempos.
Bet – iš dulkės atėjai, į dulkę pavirsi.
Kodėl?
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SALA
Ankstyvas vasaros rytas. Virpuliuoja saulės
spinduliai ant miško medžių lapų, pušų spyglių ir
krūmų. Skraido paukšteliai, kažkur genys kala savo
dainą, girdisi žąsų gagenimas. Ji atvyko į tą mišką
susitikti su praeitimi. Žengdama tarp pušų išvysta
žvilgantį ežerėlį. Jo centre tyvuliuoja nedidelė
salelė, apaugusi krūmokšniais. Pasiėmusi valtį,
nuplaukia į sausumą ir išlipa nedidelėje laukymėje,
priaugusioje žemuogių.
Kiek paėjusi krenta į žydinčią pievelę. Ją
apgaubia čiobrelių, nendrių, prie kranto augančių
vandens lelijų kvapai. Ji žvelgia į begalinį skaidrų,
spindintį dangų, nušviečiantį mažą žemės lopinėlį
nežemiška šviesa. Ir toji nepaprasta žaižara sklinda
ne tik salele, bet ir ežero paviršiumi iki begalybės.
84

Slaptingoji nepaprasta šviesuma nukelia į
tolimas, amžinai nubėgusias į praeitį, dienas. Ji regi
brangų mamos veidą, netoliese žvejojantį tėvuką.
Tas pradingęs pasaulis vis artėja ir artėja, rodos, jau
yra čia pat, tik ištiesk ranką ir juos paliesi, ženk tik
vieną žingsnį...
Kitą dieną ji vėl atplaukė į tą ypatingąją
salelę. Prie kranto lengvai siūbavo vystančios
lelijos, pievelė buvo ištrypta, primėtyta šiukšlių. O
tolumoje be perstojo raudojo paukštelis, ilgesingai
klykavo baltoji žuvėdra.
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IŠĖJO
Atėjo lapkritis. Nors ore tvyro viltis, bet
tas mėnuo atneša ledinį vėją, užgula tamsa,
nustelbiančia klausias dienos valandas.
Dienos, pilkos ir niūrios, rangėsi vėžlio
žingsniu, o ji kovoja su begaliniu skausmu, kartais
nuslopstančiu ir leidžiančiu jai pasidžiaugti
atsivėrusia erdve virš savęs. Gėrė į save
nepaprastomis spalvomis besiskleidžiantį vaizdą.
Vaikščiojo po kambarius, džiaugdamasi naujais
gražiais baldais, baltomis užuolaidomis, pro kurias
sruvo menka žydra šviesa.
Ji prašė Aukščiausiojo įkalinti sekundes,
minutes, pristabdyti skubantį laiką, leisti pabūti savo
namuose, nes dar kvėpavo, dar viliojo gyvenimas.
Ji niekaip neįsivaizdavo savo baigties. Galvojo,
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kas tai bus – išsilaisvinimas ar begalinis skausmas.
Visos ją supančios smulkmenos, kažkada buvusios
nepastebėtos, dabar tapo reikšmingomis.
O gal nėra taip baisu numirti, mąstė ji.
Baisiausia turbūt tas likusias dar jai dienas
baimintis, būti nenuspėjamame pilkume. Ji su
niekuo negalėjo pasikalbėti, pasidalinti žodžiais. O
gal dar yra viltis ir ji išgirs, kad pasveiks? Tada vėl
sužaliuos medžiai, suvešės žolė, pražys gėlės.
Bet visi žmonės nukeliavo šia žeme.
Ji mėgino dar sustabdyti erdvę virš savęs, bet
sienos ėmė artėti, ir ji paskutinę akimirką nutolo...
Paskutinį gyvenimo mirksnį. Ji išėjo.
Šviesa išnyko.
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LIETUS
Toks švytintis skaistus vasaros dangus. Oras
sklidinas džiugesio ir ilgesio. Jai net keista, kad
taip jaučiasi. Džiaugsmas prislopsta, bet ilgesys
niekur nedingsta, nes širdis kažko trokšta. Kažko
nepaprasto, ypatingo.
Tuomet lėtai ir ramiai iš kažkur atslenka
didelis tamsus debesis. Ir pasipila lietus. Ji klausosi
malonaus lietaus šnarėjimo, regi mirguliuojančias,
spindinčias prieš akis krintančių lašų spalvas.
Pasijunta to neaprėpiamo pasaulio dalis, o gal ir
visas pasaulis.
Tie lengvi lašai tai gyvybė. Jie sudaigina,
augina, pripildo upes ir ežerus, pagirdo žemę.
Klausantis įsismaginusio lietaus, atrodo, jog
dangus ėmė ir prakiuro. Lašai skverbiasi visur
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– merkia paukštelius, nuplauna apdulkėjusius
medžius, pievas, namus, gatves, tvindo upelius,
kurie pasišokinėdami, almėdami lekia didelio
vandens glėbin.
Toks įspūdis, kad lietus amžinas.
Ji išeina laukan ir atsiduoda skaidriems
lašams. Jie teka galva, kūnu, nusinešdami nerimą,
neįgyvendintas nevykusias svajones. Jos sieloje
kažkas sugaudžia, suaidi. Sušniokščia ir lietus,
paskui lėtai slopsta. Apima gaivi ramuma. Apgau
bia tyla.
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PALĖPĖ
Toji palėpė visada ją traukė. Dažnai, eidama
pro šalį vis pagalvodavo užsukti ten. Jai rodės, kad
toje uždaroje patalpoje yra didžiulė paslaptis.
Vieną dieną pasiryžo ir užkopė laiptais į
palėpę. Pravėrusi duris išvydo prietemą ir toliau
stovinčių daiktų šešėlius. Buvo tuščia, ramu ir
nyku. Kampuose gulėjo sukrautos senos knygos,
mėtėsi į dėžes sumesti vaikiški žaislai, riogsojo seni
baldai. Matyt, jie kažko laukė. Ir kai ji, susiradusi
seną minkštą kėdę, atsisėdo prie senelio rašomojo
stalo, stovinčio atokiau, pajuto, kad į palėpę sugrįžo
gyvenimas. Tarsi visi seniai sukrauti daiktai atgimė,
įgavo gyvybės ir ėmė žaižaruoti. O ji pasijuto
atitrūkusi nuo pasaulio, esančio už palėpės durų.
Taip besėdėdama ir pro nedidelį langelį
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besidairydama į dangų, užsisvajojo. Godos tarsi
atskriejo iš tolimų miglotų nepažįstamų pasaulių.
Pleveno skaisčiais sparnais, tarsi slaptingi
paukščiai, ir priminė kažką taip artima, suprantama
ir laukiama, bet nepasiekiama. Jos skrajojo ir
skrajojo, tokios šviesios, nepaprastos.
Taip, tyliai galvojo, žmogaus prigimtis ir
likimas yra paslaptinga ir neįmenama mįslė, o
svajonės pasiekti tai, kas nepasiekiama, virsta
širdies sopa. Pavargus nuo begalinių kasdienių
darbų ir negailestingo laiko, nebekyla jokia
siekiamybė. Lieka tik susitaikyti ir ramiai gyventi
tiek, kiek skirta.
Palėpė užvėrė išplėstas, su nuostaba tyri
nėjančias pasaulį jos akis.

92

PIEVA
Menu už mūsų kiemo tvoros ir nedidelio
kalnelio ištįsusią raibuojančią žliugsinčią pievą.
Rodės, ji mane šaukia, kviečia vėl pabraidyti ir
įsiklausyti į tą slaptingą pasaulį.
Pasklidę rūkai buvo užkloję drėgme
apsunkusią lanką. Dvelktelėjo vėjelis, išsisklaidė
miglos ir sumirgėjo saulėje žolių stiebai, geltonų,
rausvų, melsvų gėlių žiedai ir jų pumpurai.
Žolynai, žiedynai nuo vėjelio subangavo, sulingavo
žaliomis vilnimis, o salsvas gėlynų kvapas svaigino
ir ramino. Nutolo rūpesčiai, širdgėla ir, rodos,
netrukus išsiverš iš žemės ar dangaus į saulės šviesą
mažas ir galingas nepaprastas gyvas šaltinėlis.
Kai slampinėjo po tą švelnią, šiltą gėlių ir
žolių jūrą, visa atrodė kaip pasakiškas regėjimas,
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atėjęs iš tolimų gelmių, žemei, augalams atnešęs
kažką nepaaiškinama, nesuvokiama ir nematoma.
Tarsi viskas susiliejo į bendrą visumą, apglėbė
ją savo šiluma, kvapais ir nepakartojamu grožiu.
Tai amžinatvė, suvokė ji, kuri visais laikais viską
visada pradeda iš pradžių.
Jos vaikystės pieva vėl gyva. Siautulingas
šaltinėlis teka.
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SUSITIKIMAS
Šiandien ją apėmė netikėtas vienatvės
jausmas. Jautė kažką nenusakoma. Nors gėlė sielą,
bet vis tik buvo gera. Visos jos svajonės, seniai
buvę įvykiai buvo vien tikrovės, kurioje negalėjo
įsitvirtinti, pakaitalas. Juk tikrovė tik akimirkos
šešėlis, nugrimzdęs praeitin.
Ji žengė senojo parko takeliu. Kiek čia
vaikščiota, bėgiota, džiaugtasi. Rodos, ji sutiko
aną praeities mergaitę. Štai šioje alėjoje veši dabar
suaugę samanoti jos dar mokyklinukės rankomis
sodinti medeliai. Tolėliau tebekėpso patamsėjusios
aplūžusios medžio skulptūrėlės, skirtos vaikams
laipioti, suptis, šokinėti. Ji prisėda ant nedidelio
suolelio ir žvelgia į tolimąjį laiką, egzistavusį kažin
kada.
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Takeliu pasuko netoliese stovinčio namo link.
Tai – jos vaikystės namai. Tos pačios sienos, tas
pats raudonų čerpių stogas, tie patys girgždantys
varteliai. Ir tvora ta pati, tik apsilaupiusiais dažais,
dar tėvuko dažyta. Ir suoliukas prie lango tebestovi
tarsi lauktų pareinančių namo.
Pro banguojančią laiko vilnį ji išgirsta mažą
motužės šunelių amsėjimą, tarsi džiaugtųsi jos
atėjimu, girdi mamaitės žvalų balsą ir ramų tėvo
kalbėjimą, mažųjų broliukų šūkčiojimus, kibire
nešamo vandens kliuksėjimą, prinokusių kriaušių
bumbsėjimą žemėn.
Ūmai garsai sustingsta, tarsi artėja prie jos ir
apgaubia susiliedami į vientisą prabėgusio laiko
sieną ir įsminga širdin skausmo gėla. Ji dar niekada
gyvenime nebuvo jautusi šitokio nematomo, bet
artimo pasaulio alsavimo.
Ji sėdi ant senojo suolelio atsiskyrusi nuo visų
ir jaučiasi beveik saugi.
O šalia žybčioja tyras šviesus pasaulis.

96

MEDIS
Atvykusi į šį nedidelį miestelį, ji skuba prie
didžiojo medžio. Kasmet jis platėja ir gražėja. Tai –
nepaprastas lapuotis. Jo galingos šaknys skverbiasi
giliai į gelmes ir pasiekia požeminį pasaulį, kuriame,
kaip tiki žmonės, gyvena išėjusiųjų sielos. Didžiojo
galiūno kamienas, šakos, lapai kupini gyvybės. O
jo nepaprasta viršūnė yra pasislėpusi debesyse ir
bendrauja su aukštybėse esančiu kitu pasauliu.
Ji mato, kaip ateina žmonės prie šakūno,
paglosto kamieną ranka ar žvilgsniu, pasimeldžia.
Iš tų aukštybių sklinda gerumas. Ji regi būrelius
paukštelių, pakylančių iki pat viršūnės ir tarsi
perduodančių žmonių maldas. Ji jaučia kažką
neįprasta, tarsi girdi šnabždesį, kuždesį. Šis
šimtametis jungia praeitį ir ateitį, gyvuosius ir
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išėjusius. Tai – gyvybės medis.
Ji supranta, kad jai duotas gyvenimas yra
tai, ką reikia ištverti, laukiant kažko geresnio ir
svarbesnio. Laukti taip, kaip laukia ir gyvena šis
galiūnas medis.
Nusilenkusi plačialapiui pažada dėkoti
gyvenimui už kiekvieną šiltą žodį, lūkčioti
išeinančio, bet pareinančio, palaukti pavasario,
saulės, kelionės prie jūros. Gyvenimas – ypatinga
dovana, gaunama tik trumpam.
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PIEMENAITĖ
Atslinkus vakarui, nutarė paklausyti tylos,
atsiduoti tai akimirkai. Jautė dabartį, jos gyvybę ir
joje skendo mintys. Dar laikėsi vaikystės svajonės,
nes tai jos ilgesys, džiaugsmas ir viltys likusiai
ateičiai.
Už lango karaliavo šaltis, sustingdęs gyvąją
gamtą. Jis visada ateina staiga kaip tamsa ir naktis.
Vienintelis jos mylimas žmogus atnešė žvakių.
Be žodžių tykiai uždegė po vieną ir pasklido švelni
geltona akimirka. Pažvelgė į jį ir regėjo jo akis,
atlaikančias laiko tėkmę, skausmą. Ji gi buvusį
sielvartą ir kančią įsidėjo į širdį.
Ir toje gelsvumoje mintys, pasiklydusios tarp
žemės ir dangaus, atgijo...
... Ji – maža našlaitė, gananti karvių bandą.
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Akyse dar plyti baisus reginys – jos mamulė guli
didelėje dėžėje tokia rami, tyli ir kažkodėl nesikelia.
Ateina dėdės, uždengia tą tykią dėžę ir išveža toli. Ji
žino, kad mamulė guli ten, už bažnyčios esančiose
kapinaitėse. Iš jos buvo atimtas džiaugsmas ir širdį
užgulė tamsus sielvartas. Ji vis laukė mamulės.
Norėdama ją pajusti ir pakalbėti, nubėgdavo
iki didelio akmens, esančio pievos pakraštyje,
užlipdavo ant jo ir žvelgdavo į gerai matomą
bažnyčios bokštą. Jos krūtinėje suspurdėdavo
kažkas galingo ir tyro, tarsi valdytų kažkokia
aukštesnioji galia.
Mažoji piemenaitė užaugo, patyrė džiaugsmą
ir sopulį. Likimas buvo dosnus. Ji gyveno toje tarp
dangaus ir žemės esančioje šviesoje.
Dabar spindesio nebebuvo. Jautėsi išduota.
Širdyje viešpatavo nūdulys ir tamsa. Pajuto, kad
jos ieško mirtis, kuri priklauso sau pačiai.
Ji žvelgė į pasaulį akimis, pilnomis gyvenimo
švytesio ir graudulio.
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EIS
Už langų karaliauja tamsa. Žiūri pro stiklą
į tamsį iki pat ryto. Tamsybė tokia tyli ir baugi,
apglobianti visą pasaulį. Ji bijo tos niūrios dumsos.
Gerai tik tai, kad ji ilgai neužsilaiko.
Vieną tokią naktį išbudo verkdama, slegiama
juodumos ir nutarė nubėgti į netoliese esantį miškelį,
kuriame auga jos medžiai. Čia buvo jos šalis, jos
pasaulis, kuris nors ir neegzistuoja, bet yra jos
širdyje. Čia ji susitinka su savo motule, pasikalba,
kaip visada, be žodžių iš anapus laiko. Po to skuba
namo ir stebi brėkštantį rytą. Ji žino – jei naktį
netikėtai tamsumoje išvystų spindinčią baltą šviesą
savo medynų šalyje, būtinai bėgtų jos ieškoti, nes ji
nušvinta tik kartą gyvenime. Tada turėtų grįžti, bet
tai jau būtų nebe ji. Kita. Ir sapnuose, ir liūdnose
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akyse ji regėtų išvystą šalį, tas nepaprastas tolybes,
kurių visą laiką ilgėsis. Pasiekusi juos, atras dar
kitas tolumas, bet ar tai jau bus pabaiga, ji nežino.
Spėlioja ar jau atėjo jos laikas. Juk jei tavęs
nelaukia, tai nieko ir nerasi. Juos atras tik tada, kai
pajus kvietimą.
Ir ji eis. Kasdienybė jai neegzistuoja. O jos
akyse spindi sutemų liūdesys ir ilgesys.
Ji lūkuriuoja.
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SULAUKĖ
Įžengė į nedidelį jaukų kambarį. Pasidairiusi
sėdo prie nedidelio stalo ir atsivertė parsineštą
knygą. Pavarčiusi pastūmė toliau ir pažvelgė pro
langą. Pagalvojo – gal išeiti į gatvę, pasivaikščioti
po dideliais medžiais. Tačiau nutarė niekur neiti. Ji
nieko nepažįsta, viskas svetima. Apnikęs nerimas
jaudino, rodės, ją kažkas stebi, bet, apžvelgusi
kambarį, aišku, nieko neišvydo.
Buvo tamsu. Prasidėjęs ilgasis vakaras žadėjo
naujų minčių ir ilgesio. Norėdama kiek aprimti, vėl
priėjo prie lango, pravėrė jį.
Apačioje pamatė einančius žmones. Girdėjosi
kažkur netoliese skambanti muzika, tarpais
šnabždesiai, pralėkdavo skubanti mašina. Didelės
medžių šakos metė tamsius šešėlius, kurie tarsi
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slėpė kažkokią paslaptį. Ji žvelgė į gyvąjį paveikslą
ir pasijuto esanti jo dalis. Gera žinoti, galvojo, kad
kažkur yra žmogus, kuris prisimena ją, galvoja apie
ją. Apkabina ir nuramina lyg jis būtų šalia.
Kambaryje padvelkė šiluma ir nenusakomu
jausmu. Ji regėjo jo šiltas akis, ramias rankas. Ją
kamavusi vienatvė ir kasdienybė dingo.
O skubantis laikas artėjo. Ji stebėjo, kaip prie
jos glunda pasaulis.
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GYVENA
Guli lovoje jau keletas mėnesių. Nusilpo
regėjimas, nebeklauso kojos, bet mintys veja viena
kitą. Ji mena save tėvų statytoje sodyboje. Ji taip
pasiilgo savo namų. Čia viskas svetima, šalta ir
nejauku. Gerai, kad nebemato ją supančio pasaulio,
bet užtat regi tą, kuriame gyveno ilgus metus. Kai
anūkas atvežė ir paliko šituose namuose, ji tylėjo.
Suprato – jėgų nebeturi, sveikata kasdien blogėja.
Bet ji vis dar gyvena savo pasaulyje.
Prieš akis regi motinos veidą. Brolio veidą.
Seserų veidus. Jie atneša vandens iš šulinio, virtuvėje
ruošia maistą. Ji eina prie netoliese esančios kūdros,
pabraido joje, prisiskina neužmirštuolių, augančių
palei krantą. Paskui mintyse žengia į netoliese
augantį eglyną ir ieško grybų. Regi gausybę mažų
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vabalėlių, skubančių savais keliais, o pievelėje –
besiganančią Margę. Ją pamačiusi karvutė mūkteli.
Ir jai pasidaro gera. Ji namie, ji savame pasaulyje.
Ji mąsto, kad gyvenimas yra gražus ir sudėtingas.
Kiek metų gyveno ramiai, nerūpestingai ir jautėsi
laiminga.
Dabar gi, rodės, dangus užsivėrė virš jos, o
gyvenimas įmetė į tamsią duobę ir slegia. Ir niekur
ji negali nei pabėgti, nei pasislėpti. Liko tik laukti.
Bet ji dar gyva, dar gyvena.

107

PAMOKA
Kiekvieną ankstyvą šaltos žiemos rytą tėvas
tykiai ateidavo į kambarį ir pakurdavo krosnį. Ji
užsiklodavo stora antklode ir laukdavo atplūstančios
šilumos. Spragsėdamas šiltis neužilgo pasiekdavo
ją ir apgaubdavo.
Iki smulkmenų įsiminė tas amžinas ratas –
tėvas kuria krosnį, išsemia pelenus, uždaro krosnies
dureles ir išeina. Tada ji gulėdavo ir džiūgaudavo,
kad karštuma greitai neišgaruos. Ji skleidė
stebuklingą ramybę. Regėdama linksmai traškančią
ir šokčiojančią liepsną, imdavo šnekėtis su ja.
Kartais atrodydavo, kad ji atsako. Ji girdėdavo jos
ramius atsakymus, paguodimus, kurie, rodės, yra
amžini. Taip ji ramino ją, kai vaikystėje, suviliota
gražių raudonų ugnies įkaitintų durelių žėrėjimo,
108

priglaudė prie jų delniuką. Staigus skausmas,
iššokusios pūslės ilgai priminė, kad ugnis gali būti
ir pikta, todėl geriau neliesti to karščiu alsuojančio
grožio, o tik gėrėtis ir džiaugtis jos teikiama
kaitruma. Gabija yra šventa.
Juk seniai žinojo, kad žmogui liepsna
reikalinga, tik reikia gerbti ją...
Jautėsi laiminga, galėdama mintyse sugrįžti
į savo vaikystės dienas. Tačiau kartais užplūsdavo
baimė, kad toji laimės būsena išnyks. Geriau ji taptų
panašia į puikuolį paukštį, plasnojantį begaliniu
dangumi. Plevenančiu, plevenančiu ir niekuomet
nenuskrendančiu. Kaip amžinas svajonių laivas.
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SURADO
Ankstyvą rytą ji žvelgia į pasaulį ir regi
žėruojančios aušros apšviestą jos gimtąjį drėgnoką
kraštą. Ir toje vėjo ir gilaus troškimo mąslioje
prietemoje suvirpa mintys. Lengvas rūkas žadina.
Lėtai srūva blyški šviesa. Berželio šakos žvilga
rasota gaiva. Ji mėgaujasi vaiskiu pasauliu.
Pasuka į greta esantį nebylų jų namą,
ieškodama savo žmogaus. Gal įleis, padės? Bet
niekaip neranda durų, tik spindi nebylūs langai. Ji
blaškosi, pyksta, bet atkakliai eina pirmyn. Ten yra
jos žmogus. Jie turi susitikti, įsikalbėti, kalbėti.
O laikas eina, lekia, tirpsta, išnyksta ir
nutolsta. Jos vyriškis tyli. O ji prisimena viską, kas
pralėkė, prašvilpė kaip nebyli mintis. Iš atminties
išplaukia giliai užslėptos nuoskaudos, nusivylimai
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ir slaptos mintys, apie kurias nenori nei galvoti, nei
prisiminti, nei kalbėti. Jos vyras nesuprastų, ir ji
jaučiasi tarsi tai ne ji. Gal joje yra kita ji?
Kas gi yra toji vieno asmens širdgėla? Ji
mažesnė už dulkę visatoje. Bet ji yra dalis viso to,
ko negali pakeisti ir nežino, ar liūdi dėl to, ar jaučia
palengvėjimą, nes tai atveria erdvę jos sieloje. „Ir
tai, kas buvo, kas yra, bus amžinai mūsų, žmogau“,
- mąsto ji.
Ji žvelgia į savo gyvenimą pilkais garbanotais
plaukais, rankoje laikantį obuolį. Ji pamilo jo
šypseną, dar gerai nepažindama jo.
Jie žengė į kitą – laimingą tikrovę.
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TIKISI
Negailestingai artėja vakaras. Įžengusi į savo
žaliąjį kambarį, pasidėjo knygas ir krūvą sąsiuvinių,
kuriuos turėjo patikrinti. Ji atsisėdo ant sofos ir
užsimerkė. Nuovargis kaustė rankas, kojas, mintis.
Besileidžianti saulė užliejo patalpą. Už
lango lengvas švelnus vėjelis šiureno beržo lapus.
Nepratarė nė žodžio. Apėmė ramybė. Žinojo, kad
į ne visus klausimus šiame gyvenime pavyksta
rasti atsakymus. Reikia tiesiog gyventi ir džiaugtis.
Išgyventi tų akimirkų pilnatvę. Ji pavargo nuo
begalinių darbų, įpareigojimų, reikalavimų. Ji vis
dar blaškosi tarp svajonių ir galimybių. Tačiau
gyvenimas pamokė, kad turi sugalvoti kažką
konkretaus. Ir ji nusprendė keisti savo būvį.
Tada toji niūri ranka, gniaužusi jos širdį,
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atsileido. Ji išvažiuos į išsvajotąjį miestą, kur
yra laukiama brangaus žmogaus. Bet kažkodėl
nepajuto didelio džiaugsmo. Apglėbė rankomis
galvą ir pravirko. Ji verkė dėl veltui praleistų metų,
kai ją kaustė baimė. Dabar ji verkė persmelkta
skausmo, nes ją netikėtai užgriuvo laisvė. Pirmą
kartą po savo apsisprendimo ji patyrė laisvės svorį.
Laisvė – tai galimybė elgtis taip, kaip nori. Ji jau
išmoko norėti. O jei elgiasi kaip nori, reiškia yra
laisva.
Žinoma, sielai tai nelengva našta. Viską, ką
turėjo, kas buvo čia brangu ir miela, ji paliks. Tad
jos sąmoningas pasirinkimas yra sunkus.
Bet tikėjimo ir vilties kelias veda gyvenime
pirmyn, į šviesą, į laimę. Ji susidorojo su tuo, kas
trukdė.
Dabar jos dienos bus be sielos žaizdų.
Tiki tuo.
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IŠ NAUJO
Ji nekantriai laukė vasaros. Išgyveno tamsius
niūrius žiemos mėnesius, džiaugėsi ilgėjančiomis
ir šviesėjančiomis dienomis bei kartkartėmis
blykstelėjusia saulės šviesa.
Ji ilgėjosi jūros. Jos plačių, ilgų, kartais
apgaulingų bangų. Kai visą erdvę pripildo platybių
gausmo ir nušviečia nepaprasta šviesa. Dienos
būna tokios žydros, nes jūra virsta didžiuliu
dangaus veidrodžiu, viską aplinkui nutvieskiančiu.
Šią mirguliuojančią šviesą nešiojasi širdyje visą
savo gyvenimą. Ji skverbėsi iki sielos ir gimdė
begalinį ilgesį. Tai buvo nepaprastas žydras laisvės
ir begalybės maudulys.
Ir štai ji lėtai žingsniuoja jūros pakrante
sveikindamasi su ja. Girdi begalinį ošimą – jūros
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kalbą, jaučia dabartį, jos gyvybę, ir jos mintys,
jausmai skęsta nekantriose ramiai atūžiančiose
bangose. Aplink ilgesingai klykauja žuvėdros.
Ji iš lėto neria į vandenį ir akimirką,
trunkančią amžinybę, jaučia laisvę. Putotas vanduo
tarsi atsiveria ir priima ją. Iškilusi į paviršių, stebi
dangų, bangas, srovę. Jūra suteikia jėgų, stiprybės
nugalėti save.
Šiltą vasaros naktį ji ateina prie jūros. Ją
pasitinka bekraštė juoduma. Toji dumba driekiasi
ligi pat dangaus žvaigždžių ir nepavaldi jokioms
žemiškoms galioms. Toji neišsenkama tamsybė
egzistuos visada. Ji karaliavo prieš žmogaus
gyvenimą ir bus po jo. Ji – beribė.
Laiminga, kad gyva, kad iš naujo atrado
siautingąją jūrą, kurios taip gedavo.
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MIRKSNIS
Atėjo ji, žiema. Nelaukiama, bet reikalinga.
Dangus papylė balto sniego. Tykiai dribsnodamos
snaigės ant langų braižė mažus takelius. Regis,
stiklas verkia, nepajėgdamas įsiveržti vidun.
Šlapdriba užveria visas erdves į išviršinį
pasaulį. Kambaryje karaliauja tamsa. Ji be pėdsakų,
be ribų. Jai rodės, kad pateko į negyvą pasaulį. Čia
buvo tik ji. Viena su savimi. Ją užgulė mintys. Jos
išsprūdo laukan, bet ir vėl sugrįžo. Apėmė netikėtas
vienatvės jausmas.
Ūmai kažkas trinktelėjo į lango stiklą. Priėjusi
išvydo nedidelį rausva krūtinėle paukštelį. Vienišas
atskridęs iš kažkur. Jis tankiai plakė sparneliais ir
vis cypsėjo.
Ji pravėrė langelį. Dingo vienatvė, liūdesys iš
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tamsaus žiemos lango rėmo. Gyvenimas atsigręžė
tik į šią netikėtą akimirką. Ji skubiai susirado sėklų
maišelį, pasėmė saujelę ir pabėrė jų ant palangės.
Paukštelis ramiai tupėjo ant šalia esančio medžio
šakos ir laukė. Paskui atskrido prie pabertų grūdelių
ir ėmė kapsėti.
Jos veidas nušvito, ją apglobė džiugesys ir
švelnumas. Paskui mažylis pakilo ir tykiai kybojo
ore vis plevendamas sparneliais. Tai buvo savotiška
padėka ir supratimas. Ji mostelėjo ranka tarsi
dėkodama, ir paukštelis nuskrido savais keliais.
Toji ypatinga trumpa būties dovana ją
nuramino, suteikė šviesumos. Tai gyvenimo
akimirkos atsiųstas jai gėrio blyksnis.
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PRAŠVITO
Vėsią rudens dieną ji stovėjo prie namo
sienoje iškabintos atmintinos lentos. Skaitė ir
skaitė datas, atliktus to namo šeimininkės darbus.
Prieš akis iškilo visos svajonės, praeities įvykiai.
Tai buvo tikrovė, iškeliavusi amžinybėn. Ją
nusmelkė vieniša tamsos baimė. Rodės, lyg būtų
negyvame pasaulyje. Buvo tik ji. Viena su savimi
ir ta atmena, kalbančia apie žmogų. Brangų jai.
Atrodo, kai motina išėjo į kitą pasaulį, ji priartėjo
per žingsnelį prie tam tikros ribos. Nūdien taip
smarkiai nebeskaudėjo. Gėla nepavadinsi to, ką
reikia kęsti šiuotarp. Jau iškentėta seniai. Tik
ji nenori to pripažinti ir suprasti. Ir grindė savo
gyvenimą tuo, ko nėra. Jai sunku susitaikyti. Ji vis
kartoja patį brangiausią žodį iš vaikystės – mama.
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Žinojo, kad turi įveikti sopulį ir susitaikyti.
Aplink ją klestėjo tyras švytintis pasaulis.
Kažkur iš laiko tolių atskriejo virkdomo akordeono
muzika. Tada dar visi buvo kartu ir laimingi. Šiuo
metu ji jautėsi iššvaisčiusi savo energiją tarpsniui,
kuris jau nebeegzistavo, nes tikrasis laikas buvo
šalia.
Košiama šilto rudeninio vėjelio, suvokė, kad
dar yra gyva, kad vėl nušvis pavasaris, kurį buvo
pamiršusi ir kurio laukė. Ūmai pajuto atsklindančią
iš tolių didžiulę, stiprią ir šiltą užuojautą. Šiek tiek
prašvito pasaulis, atrodė jis aiškus ir šviesus, bet su
sopuliu širdyje.
Ją aplankė geroji liūdesio paukštė.
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SUTIKO
Kitoje kelio pusėje driekėsi miškingas
kalvynas. Siauras takelis vinguriavo aukštyn. Po
kojomis žėrėjo minkštas geltonas smėlis. Šalia
senkelio buvo tankiai išsirikiavusios eglės. Jos dar
jaunos, nuo šaknų iki viršūnės vešliai apžėlusios
šakomis. Auga visur, abipus kelio, visiškai viena
prie kitos. Viršūnėse spindi šviesios jaunos atžalos.
Šakose paukšteliai čiulba kiekvienas traukdamas
savo gaidą.
Buvo saulėta šilta diena. Jai einant taku
ausyse skambėjo toji eglių muzika. Neskubėjo, tad
prisėdo ant netoliese esančio suolo. Buvo giedra.
Nedvelkė joks vėjelis. Karaliavo ramybė ir eglių
muzika. Matyt, jos šnabždėjo ir džiūgavo pačios,
nes buvo jaunos, gražios ir ramiai augančios ant šio
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smėlingo kalvagūbrio.
Ji ramiai sėdėjo ir susikaupusi klausėsi.
Eglės gražiai gaudė savo muziką. Šakuočiai
buvo laimingi. Gražūs dailiai nusmailinti šakučių
spygliai tiesėsi saulėn. Ją apgaubė stiprus ir gaivus
sakų kvapas. Stebėjo paaugusius kankorėžius. Juk
medžiai, galvojo ji, viską suvokia, supranta, tad
turėtų groti taip, kad žmogus suprastų, ką jie nori
pasakyti.
Šiandien pirmoji diena, kai po daugelio metų
atvyko į šį nuostabų žemės kampelį. Ir tie šakočiai,
kuriuos ji buvo seniai regėjusi, pažino ir dėl to
ėmė garsiai gausti, tarsi sveikindami ją. Visas šilas
aidėjo skrajūnų giesmėmis, tai ilgesingomis, tai
ramiomis, tai liūdnomis.
Ji pakilo ir priėjo prie seniausios galingos
eglės-motinos. Nusilenkė jai ir padėkojo už dar
niekad negirdėtą tokią eglyno muziką.
Buvo ramu ir gera.
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KARTU
Ji sėdėjo kraštinėje koncertų salės kėdėje ir
laukė jo. Netrukus nuaidės pirmieji muzikos garsai.
Ji klaũsė savyje tą begalinę tylą, jautė dabartį, jos
gyvybę, joje skendo jos mintys. Jos ateitis yra tai,
kas ateis su ypatingu pokyčiu. Vieną dieną prasidės
tikrasis gyvenimas jiedviem. Ji meldė Dievą padėti
jai.
Netrukus pasigirdę pirmieji garsai užbūrė.
Muzika pripildė sielą nepaaiškinamo, tiesiog širdį
plėšiančio ilgesio. Žvelgė į jį, jaunąjį fleitininką, ir
gėrė sklindančius garsus. Jis kalbėjo apie juos, jų
meilę, ilgesį ir viltį.
Susitikę po koncerto nesiglėbesčiavo. Ji tik
stovėjo prisiglaudusi, o jis apkabino ją per liemenį.
Stovėjo taip vienas prie kito, susieti nežinomo
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likimo. Juos suartino meilė, ir tas jausmas buvo
aukštesnis už paprastą žemišką meilę.
Rodės, jie taip glaudžiai ir stovės visą būvį,
iškentę gyvenimo negandas ir mirties siaubą.
Žinojo: ir susitikę ten, aname pasaulyje, bus kartu
amžinai.
Ji stovėjo ir žiūrėjo į jį su nepaprasta meile.
Jų širdyse – savo pasaka.

124

TURINYS
Romanas					/ 5
Pirmoji dalis				
Antroji dalis				

/6
/ 41

Noveletės					

/ 65

Pasmerktieji				
Sugrįžo					
Laukia					
Kodėl					
Babaužis					
Atradimas					
Kova					
Sala					
Išėjo					
Lietus					
Palėpė					
Pieva					
Susitikimas				
Medis					
Piemenaitė				
Eis					
Sulaukė					
Gyvena					
Pamoka					
Surado					
Tikisi					
Iš naujo					
Mirksnis					
Prašvito					
Sutiko					
Kartu					

/ 67
/ 70
/ 72
/ 74
/ 77
/ 79
/ 82
/ 84
/ 86
/ 89
/ 91
/ 93
/ 95
/ 97
/ 99
/ 101
/ 104
/ 106
/ 108
/ 110
/ 112
/ 114
/ 116
/ 119
/ 121
/ 123
125

Peleckienė, Silvija
PER TILTĄ Į NIEKUR: romanas ir noveletės. – Šiauliai: Neoprintas, 2019. 126 p., 6 iliustr.

ISBN 978-609-8207-04-0

Devintojoje Šiauliuose gyvenančios prozininkės knygoje - romanas,
kurio atsiradimą padiktavo tikri karo metų įvykiai, lietuvei motinai gelbstint
žydaitę ir jos mamą, ir 27 noveletės, jų subtilus pasaulis.

Jolantos Sereikaitės medžio raižiniai:
Ąžuolas. 2009 (p. 66).
Botanika. 2009 (p. 76).
Kiaušinis. 2009 (p. 80).
Mitas. 2009 (p. 88).
Saulė. 2009 (p. 102).
Be pavadinimo. 2015 (p. 118).

Silvija PELECKIENĖ
PER TILTĄ Į NIEKUR
Romanas ir noveletės
Redaktorius Jonas Kaniauka
Dizaineris Liudas Nekrošius
Pirmasis viršelis suprojektuotas, remiantis canva.com
Išleido ir spausdino Neoprintas, Šarūno g. 12, Šiauliai.

Silvijos PELECKIENĖS išleistos knygos:

SUGRIAUTŲ NAMŲ VAIKAI. Memuarinė eseistika. Klaipėda: Rytas, 1995.
PADOVANOK MAN EDELVEISĄ. Noveletės. Klaipėda: Rytas, 1997.
VITA VITAM. - Noveletės.
Šiauliai: Varpai, 2001.
VILTIES DURYS. - Novelečių romanas.
Šiauliai: Varpai, 2002.
SIBILĖS SAPNAI. - Noveletės.
Šiauliai: Varpai, 2005.
LAUKIANTI STEBUKLO. - Noveletės.
Šiauliai: Neoprintas, 2009.
LIŪDESIO KRIKŠTAS. - Noveletės.
Šiauliai: Neoprintas, 2012.
BELAIKĖJE ERDVĖJE. - Noveletės.
Šiauliai: Neoprintas, 2015.

Silvija PELECKIENĖ

Devintojoje Šiauliuose gyvenančios
prozininkės knygoje - romanas, kurio
atsiradimą padiktavo tikri karo metų
įvykiai, lietuvei motinai gelbstint
žydaitę ir jos mamą, ir 27 noveletės, jų
subtilus pasaulis.

