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Šimtadienis buvo grandiozinis – visa gimnazija buvo tarsi perkelta į kitą, 
visai nepažįstamą, net ir nesuvokiamą erdvę. Fantastinės dekoracijos, neį-
tikėtini personažai, absoliučiai nenusakoma nuotaika – visi lyg per sprindį 
pakylėti nuo žemės. 

Bet šventė baigėsi. O iki gimnazijos baigimo liko jau mažiau nei šimtas 
dienų. Ir kasdien kalendorius bei laikrodis artina ir paskutinio skambučio, ir 
išleistuvių datą. 

Ar nebaisu, ar negaila palikt gimnazijos, draugus, mokytojus? Ar jau 
aišku, kokiu toliau žengti pasirinkto tikslo link ir ar tas tikslas jau supranta-
mas, suvokiamas, apgalvotas, vienintelis? 

„Gal baisu išeiti iš gimnazijos tiems, kurie nežino, kur eiti toliau, kas jų 
laukia? Juk taip gera, šilta, ramu ir saugu buvo dvylika metų mokykloje. Aš  
tiksliai žinau, kur eisiu, bet kalbu apie daugelį tų savo bendraamžių, kurie 
dar neapsisprendę, o tokių tikrai yra“, – atviravo IVa mokinė Kunigunda 
Zubytė. 

Jai, kaip ir daugeliui šiemet bebaigiančių gimnaziją mokinių, gaila skirtis 
su draugais, bet Kunigunda žvelgia į ateitį plačiai atmerktomis akimis: 
„Dabar toks gyvenimo periodas, kurį privalome išgyventi. Tai išgyvena visi, 
išgyvensime ir mes“. 

Paklausta, ką nusprendė studijuoti, nė sekundės nedvejodama, parei-
škė – finansų ir draudimo matematiką, Vilniaus universitete, Matematikos 
fakultete: „Sugalvojau, ką norėčiau veikti gyvenime, o po to – kaip tai to 
siekti. Baigusi studijas, planuoju kurti savo verslą. Dabar turiu labai gražią 
idėją, o kas bus po penkerių, nežinau. Apie savo idėją kalbėti nenorėčiau 
ne todėl, kad bijočiau, jog ją kas nors pavogs. Tiesiog bijau, jei pradėsiu 
dabar apie ją pasakoti, dings noras ir užsidegimas jos siekti“. 

„Labiausiai, gimnaziją palikus, man stigs rūpesčio. Juk visi mokytojai 
kasdien rūpinasi, kad mes kasdien lankytume pamokas, kad mes mokytu-
mėmės, kad mūsų pažymiai būtų geri. O kas mumis pasirūpins universite-
tuose?  Be to, ar, palikę gimnaziją, mes dar kur nors rasime tokius santy-
kius, kokie buvo čia – mokytojai ir mokiniai vieni kitus laiko kolegomis ar 
net draugais. Todėl ir darbas pamokų metu – lyg ne darbas, o tiesiog – 
šiltas bendravimas. Tas atstumas tarp mokytojų ir mokinių, kai būtina kreip-
tis tik – „jūs“ dažnai mūsų gimnazijoje ištirpsta ir tuomet su mokytojais galė-
davau bendrauti, kaip su artimais draugais. Pasiguosdavau, jei kas nesise-
ka, nesidrovėdavau ir patarimų paprašyti dėl asmeninių problemų. Juk kai 
pasitiki žmonėmis, pagarba jiems tik didėja“, – atviravo būsima matematikė 
ir verslininkė Kunigunda. 

ŠIMTADIENIS 
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Vienas charizmatiškiausių ir ryškiausių istorinio Roko maršo, vykusio 
likus keliems metams iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., 
dalyvių – architektas, visuomenės veikėjas ir legendinės „Anties“ grupės 
lyderis Algirdas Kaušpėdas. 

Jis mielai įvairiomis progomis sutinka apsilankyti mūsų gimnazijoje. Jam 
malonu sugrįžti į šį jau ne vieną dešimtmetį menančius mokyklos namus, 
kuriuose anais laikais buvo įsikūrusi viena žinomiausių Vilniaus mokyklų – 
23-oji vidurinė. Ją baigė ir A.Kaušpėdas. 

Po Lietuvą sudrebinusio „Anties“ 25-mečiui skirto žygio per Lietuvą  
A.Kaušpėdas rado laiko vėl apsilankyti mūsų gimnazijoje. Šį kartą kalbėjo-
mės ne tik apie „Anties“ gimimą, bet ir apie LAISVĘ. 

„Anties“ nariai yra nelaisvėje gimę žmonės. Visą laiką gyvenę nelaisvė-
je, savoje muzikantų kompanijoje bandėme kurti kažką panašaus į tuo me-
tu labai klestinčią „bitlomaniją“. Gitaros nusipirkti buvo beveik neįmanoma, 
tad retas galėdavome ją gauti. Sunkiai, bet, gavę gitaras, ir pradėjome gru-
pės įkūrimą. „Anties“ pavadinimą sugalvojome šiek tiek vėliau. Šis pavadi-
nimas leido pridengti necenzūruotą mūsų meninę veiklą“ – prisiminė 
A.Kaušpėdas savo grupės gimimą, o sykiu ir jaunystę, kuomet, kaip jaunas 
architektas, prieš dvidešimt penkerius metus Kaune pradėjo savo karjerą. 

Šiandien jau niekas neabejoja, kad susibūrę į „Antį“ jauni, laisvės ir pro 
geležinę sovietinę sieną prasiveržti trokštantys kūrėjai, pirmiausia savo 
veikla ir kūryba siekė aktyvinti tautą. O labiausiai – jaunimą. 

Rokas daugeliui to meto jaunų žmonių buvo viena iš laisvės ir saviraiš-

MŪSŲ LAISVEI – JAU DVIDEŠIMT PENKERI! 
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kos formų. Publika iš karto suprato visas „Anties“ užuominas apie vis labiau 
pūnančią sovietinę santvarką ir tą begalinį kiekvieno lietuvio troškimą atsi-
kovoti nepriklausomybę ir kurti savo VALSTYBĘ. 

„Anties“ koncertai iš karto patiko publikai ir buvo pozityviai įvertinti. Juk 
šios grupės muzika prieš beveik tris dešimtmečius tapo savotiška laisvės 
apraiška tuometinėje cenzūros kontroliuojamoje visuomenėje. 

„Nėra nieko geriau, aukščiau už Laisvę. Suprantama, kad nevalgę 
ar negėrę kurį laiką ištempsime, bet kiek ištversime praradę laisvę? 
Dažnas praranda laisvę, net neįsivaizduodamas jos vertės, nes kartais 
atrodo, jog ji – bevertė. Laisvė turi nenusakomą savybę – jos vertę 
suvokiam, tik ją praradę“, – dalijosi savo įžvalgomis A.Kaušpėdas. 

Kodėl žmogui reikalinga lais-
vė? Tam, kad būtumėm savimi, 
kad taptumėm nepakartojamais  
žmonėmis, o ne –  zombiais su 
programa galvoj, klonais, kokių –  
tūkstančiai, o galbūt – milijonai. 
Bet kokia ideologija, kokia ji graži 
bebūtų, žmones daro zombiais. 

A.Kaušpėdas įsitikinęs, jog: 
„Negalima pasiduoti jokiai ide-
ologijai, kiekvienas žmogus turi 
būti laisvai, kritiškai mąstanti 
asmenybė. Tik toks žmogus, kuris įvertina viską, „nuskanuoja“ aplin-
ką, situaciją, remiasi savo bendražmogiškomis savybėmis ir gali pri-
imti tikrą, teisingą sprendimą – gali būti laisvas“. 

Būdamas laisvas, žmogus gali sąmoningai siekti savo tikslo. Bet LAIS-
VĖ visada susijusi su rizika. O, kad išvengtume klaidų, reikia būti drąsiais. 
Bet drąsos LAISVĖ taps tik tuščiais žodžiais. 

„Tik išdrįsęs žmogus gali įgyvendinti savo tikslus ir svajones“, – 
įsitikinęs A.Kaušpėdas.  

Mūsų gimnazijos svečias paaiškino esminį dviejų kultūrų – Rytietiškos ir 
Vakarietiškos – skirtumą. Rytietiškoji (gėdos kultūra) - neleidžia žmonėms 
daryti klaidų, nes jos nebus atleistos. 

Vakarietiškoji (krikščioniškoji kultūra) - priešingai - leidžia apsirikti, jei po 
to bus atgailaujama, atsiprašoma ir pasitaisoma. 

„Drįskime daryti klaidas, nebijokime. Visada galime tai suprasti ir 
pasitaisyti, bet tuo tarpu būti savimi“, – drąsino A.Kaušpėdas. 

Ir apibendrino: „Mūsų visų gyvenime LAISVĖ užima nepaprastai 
svarbią vietą. Bet LAISVĖ yra ta stichija, kurią turime mokėti valdyti. 
LAISVĖ gali mus visiškai sunaikinti arba atvirkščiai - atverti plačiau-
sius kelius. Viskas priklauso nuo to, kaip mes LAISVE išmokstame 
naudotis. Tačiau bet kokiomis aplinkybėmis būtina išlikti savimi“. 

Užrašė Justina JANČIŪTĖ ( IVc klasė) 
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Buvusi mokinių tarybos prezidentė Vilmina Navickaitė, išgirdusi mano 
prašymą duoti interviu gimnazijos laikraščiui, nedvejodama sutiko. Mergina, 
baigusi Fotografijos ir medijų meno studijas Vilniaus Dailės akademijoje, 
šiuo metu dirba viešųjų ryšių agentūroje ir koncertuoja su savo grupe. Gy-
vena aktyviai ir įdomiai. 

Nors mokyklą Vilmina baigė 2010 m., ji iki šiol – dažnas svečias gimna-
zijoje. Per kiekvienas išleistuves Vilmina savo dainavimu abiturientus palydi 

KAIP JUMS SEKASI, DAUKANTIEČIAI? 

V. NAVICKAITĖ: „JEIGU NEPATINKA – KEISKIS!  
IŠEIK IŠ KOMFORTO ZONOS!“ 

Emilis GORBAČIOVAS, IIIa klasė 

Gimnazijos direktorė J. Knyvienė dažnai klausia Vilminos ar ji 
jau baigė gimnaziją? 
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į naują gyvenimo kelią. Be jos pasirodymų neapseina ir susitikimai su buvu-
siais daukantiečiais, Vilminos fotografijos tebepuošia gimnazijos koridorius. 
Taigi, kaip gyvena vis dar gimnazijos nepalikusi ir jos gyvenimo nepamirš-
tanti buvusi prezidentė Vilmina? 

Kokie prisiminimai, įspūdžiai užplūsta, įėjus pro  gimnazijos duris? 

Kokie tavo santykiai su buvusiais mokytojais? 

Man visada malonu sugrįžti į gimnaziją. Jau praėjo penkeri metai, kai 
baigiau mokyklą, tačiau esu dažnas svečias: dainuoju išleistuvėse, daly-
vauju įvairiuose renginiuose. Direktorė, mane pamačiusi juokiasi: „Tai tu 
baigsi tą mokyklą ar – ne?“. 

Daugelis mokytojų man – lyg artimi draugai. Ypač šilti santykiai sieja su 
direktorės pavaduotoja Daiva Savčiukiene. Man patinka ją kartais nustebin-
ti, aplankant netikėtai, be skambučio. 

Ko labiausiai pasiilgsti? 

Ko gero, labiausiai pasiilgstu to paprastumo, nerūpestingumo. Dabar, 
prisiminus mokinės gyvenimą, viskas atrodo taip aišku, tikslu ir suplanuota. 
Šiltai prisimenu ir visą mokyklos bendruomenę. Draugiški mokinių ir moky-
tojų santykiai, renginių organizavimas, galimybė save realizuoti – visa tai 
buvo labai smagu! 

Kokius išgyvenimus ar išbandymus patyrei, būdama mokyklos 

prezidente? 

Su didžiausiu džiaugsmu prisimenu tai, kad turėjau visas galimybes 
kurti. Buvau labai aktyvi, organizuojant kone visus gimnazijos renginius. Tai 
– ko gero pati smagiausia gimnazijos prezidentės privilegija. 

Iš prigimties mėgstu kurti. Patinka ir „pakomanduoti“. Tačiau labai nepa-
tiko popierizmas. Dėl jo tekdavo ateiti į mokyklą net savaitgaliais. Tėvai  
juokdavosi, kad ir savaitgaliais einu į „darbą“. 

Ar draugauji su buvusiais klasiokais? 

Mano klasė buvo fenomenali. Su savo klasiokais puikiai sutariu. Jie – 
mano tikrieji, draugai. Vieną-du kartus per metus stengiamės suorganizuoti 
klasės susitikimus. 

Pabandyk prisiminti keletą šmaikščių įvykių mokykloj? 

Blogietė nebuvau, tačiau keletą kartų esu nusidėjusi. Šis atvejis, ko 
gero, daugeliui pažįstamas: kartą už tėvus pasirašiau pažymių knygutėje. 
Na, o kadangi mano auklėtoja buvo kūno kultūros mokytoja Aušra Karvec-
kienė, tai nuolatos prašydavau jos paleisti mane iš jos pamokų. Sutikdavau 
atlikti  bet kokį darbą, kad tik išvengčiau kūno kultūros pamokos. 

Kuo Dailės akademija skiriasi nuo mokyklos? 
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Daugelis laukia studentavimo metų dėl to, kad atseit gali nevaikščioti į 
paskaitas, nes už lankomumą nerašo „n“ raidžių. Tačiau paskaitų praleidi-
nėjimas studentams atsisuka kitu galu. Jeigu tu ir nepasirodai paskaitose, 
vieną, kitą dieną patingi, suvoki, jog vis tiek turėsi viską  išmokti, nes egza-
minas neišvengiamas. 

Man pasisekė, nes mano studijų metu teorijos buvo nedaug. Kur kas 
didesnę studijų dalį sudarė praktiniai užsiėmimai. Tačiau turėčiau dabar jau 
prisipažinti,  kad pasirinktos studijos nepateisino mano lūkesčių. Todėl vi-
siems linkiu įstoti ten, kur jūs tikrai norite. Tuomet ir į paskaitas bus nesun-
ku keltis, ir viską darysite su kur kas didesniu malonumu. 

Mokykloje svarbiausia – pasiimti kuo daugiau bendrųjų žinių, kurios 
vėliau praverstų per studijas. Dabar jau drąsiai galėčiau pasakyti: 
„Daugiausia pasiekia ne tie, kurie mokykloje mokosi dešimtukais“. Į gyveni-
mą reikia žiūrėti kur kas plačiau. Tačiau šie mano žodžiai jokiu būdu ne-
reiškia, kad nereikia mokytis (juokiasi). 

Galbūt gimnazijoje sutikai pirmąją meilę? 

Tikrai taip. Man draugai yra sakę, kad kai ketvirtoje klasėje atėjau į mo-
kyklą, visi berniukai mane įsimylėjo. Bet tos vaikiškos meilės... Mėnesį myli, 
kitą – jau nebe... 

Vyresnėse klasėse buvau įsižiūrėjus keletą vaikinų, tačiau tai tebuvo tik 
simpatijos. Su jais nebendravau. Gražūs berniukai – ir tiek. 

Mano laikais gimnazijoje buvo mada rašyti vaikinams meilės laiškus, 
bet dabar į tai žvelgiu su šypsena. Tai buvo tik  žaidimas. Tačiau kai ku-
riems mano klasiokams pavyko pirmąją meilę išsaugoti iki šiol. Kelios po-
ros jau susilaukė vaikų. 

Kokie yra tavo pomėgiai? Ko gero esi aistringa piešėja? 

Nors ir studijavau Dailės akademijoje, piešti nemėgstu. Jeigu ranka 
nesutverta tam, tai nieko ir nepadarysi. O štai be dainavimo neįsivaizduoju 
savo gyvenimo. 

Dabar jis tapo ir vienu pagrindinių mano pragyvenimo šaltinių. Turiu dvi 
grupes – „Ja-Da“ ir „Reflect.us“. Jose susibūrusi talentinga ir smagi kompa-
nija, su kuria dirbam ir mėgaujamės muzika. 

Ką pasiūlytum mokiniams, kurie neapsisprendžia kuriuo keliu eiti, 

ką pasirinkti? 

Ko gero, daugelis žino, ar jie „tiksliukai“, ar humanitarai. O visa kita pati-
riama, išbandant vieną ar kitą dalyką. Jei nebūčiau pabandžiusi fotografuo-
ti, greičiausiai iki šiol manyčiau, kad tai – mano kelias, mano pašaukimas. 
Tačiau dabar jau suprantu, jog fotografija – ne man. Linkiu visiems abitu-
rientams daryti tai, kas labiausiai patinka. Tik taip įmanoma rasti savo tikrąjį 
kelią. 
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Ką Tau davė gimnazija? 

Galimybę save atrasti, atsiskleisti ir kurti. Aš didžiuojuosi, kad baigiau 
Simono Daukanto gimnaziją ir visuomet drąsiai sakau, jog mokiausi ČIA. 
Nekantrauju pasidaryti džemperį su mokyklos inicialais! 

Džiaugiuosi, kad mokydamasi šioje gimnazijoje, padariau tiek, kiek ga-
lėjau ir išėjau pakelta galva. 

Ir dar – man labai patinka dabartiniai jūsų skambučiai. Mano karta tokių 
neturėjo. Graži idėja! 

Ko norėtum palinkėti gimnazijai? 

Linkiu, kad visi sugebėtų gimnazijai palikti kažką prasmingo, o išsinešti 
tai, kas praverstų ieškoti ir rasti savo tikrąjį gyvenimo kelią. Didžiuokimės 
savo gimnazija! 

Vilmina dalyvavo abiturientų išleistuvėse 2014 m. vasarą 
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– Kas lėmė, Qi, kad tavo tėvai apsigyveno Vilniuje? 
Mano tėvai studijavo Maskvoje. Iškart po Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo, atvyko į Vilnių ir nusprendė čia apsigyventi. Čia gimėme ir mes 
su sese. 

QI DING: "KAI SU SESE NAMIE KALBAMĖS LIETU-

VIŠKAI, TĖVAI MŪSŲ NESUPRANTA“ 

Goda JUODIŠIŪTĖ, IVc klasė 



 11 

 

Vilniuje tėvai iš karto ėmėsi verslo, atidarė kinų restoraną „Rytai“. Kol 
restoranas „stojosi ant kojų“, tėvai kartu labai daug dirbo, todėl su sese 
turėjome ne dvi ir ne tris aukles ir beveik visos jos šnekėjo tik rusiškai. Tai-
gi, todėl dabar moku ir rusų kalbą. Įdomu tai, kad nors mano sesė mokėjo 
lietuviškai, vaikystėje tarpusavyje kalbėdavomės rusiškai. Dabar, žinoma, 
jau tik lietuviškai. Tėvai, deja, lietuviškai moka silpnai, todėl su jais šneku 
kiniškai. Kai mes tarpusavyje su sese kalbamės lietuviškai, tėvai ne viską 
supranta, todėl galime paslapukauti. 

– Kodėl tavo tėvai Vilniuje nusprendė kurti restoraną? Ar panašų 
darbą jiems yra tekę dirbti Kinijoje, o galbūt tiesiog mėgsta gaminti? 

Tėtis iš tikrųjų – puikus kulinaras. Gamina kiekvieną dieną, o man tenka 
skanauti ir įvertinti jo sukurtus patiekalus. Per aštru, per saldu, per sūru, ar 
tobula – nesvarbu. Visuomet turiu pasakyti savo nuomonę. Ir tėtis į ją daž-
niausiai atsižvelgia. Taip kartu ir judame tobulybės link. 

Pati kol kas su tėvais dirbti negaliu, esu per jauna, tačiau po kelerių 
metų, manau, tikrai padėsiu tėvams suktis restorane. Bet baigusi gimnazi-
ją, norėčiau studijuoti mediciną. 

– Ar tavo giminaičiai gyvena Kinijoje? Ko gero dažnai ten apsilan-
kai? Gal ir medicinos mokytis ketini Kinijoje? 

– Taip, Kinijoje gyvena ir seneliai, ir pusbroliai, ir pusseserės – visi. Kai 
buvau mažesnė, į Kiniją nuvažiuodavau dažnai, dabar – rečiau. Paskutinį 
kartą buvau prieš trejus metus. Kažkodėl vis rečiau norisi man apsilankyti 
tėvų gimtinėje. Gal dėl to, kad nesijaučiu ten, kaip namie. O studijuoti aukš-
tojoje mokykloje ten tikrai negalėčiau. Reikėtų dar labai ilgai mokytis kinų 
kalbos ir įgyti jos praktinių įgūdžių. O jų kol kas neturiu, nes su tėvais ben-
draujam tik savaitgaliais. Lietuviškai kalbu kur kas geriau. Lietuviškai ir 
mąstau. 

– Ką mėgsti veikti laisvalaikiu? 
Neseniai pradėjau lankyti jogą. Ji padeda atsipalaiduoti ir susikaupti 

savyje. Mėgstu skaityti. Pernai rudenį dar pradėjau mokytis ir japonų kal-
bos. Todėl dabar galiu ją palyginti su kinų kalba, kurios irgi vis dar mokausi. 
Šios kalbos labai skiriasi, bet abi turi tūkstančius hieroglifų! Iš keliasdešim-
ties tūkstančių kol kas moku gal tik du tūkstančius. 

Vasaromis mėgstu stovyklauti užsienyje. Esu buvusi stovyklose Italijoje 
ir Ispanijoje, bet, tikiuosi, aplankyti ir daugiau šalių. 

– Kaip jautiesi gimnazijoje? Ar dažnai pastebi, kad tave nužiūrinė-
ja, nes išsiskiri iš minios? 

– Dabar jaučiuosi puikiai, bet rugsėjo mėnesį buvo šiek tiek nejauku. 

Juk patekau į visai kitą aplinką. O žmonės gatvėje ar kitur į mane atsisuka  

dažnai – juk nesu geltonkasė lietuvaitė ir vieniems galbūt atrodau keistai, 

kitiems – netradiciškai. Neretai parduotuvėje pardavėjos pradeda su mani-

mi kalbėti angliškai, manydamos, kad aš – turistė. Bet tokie dalykai manęs 

nežeidžia. Nebent būčiau labai labai prastos nuotaikos (juokiasi). 
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Ieva Binevičiūtė, IIIc klasė 
 
Po pirmos pūgos, tankiose betoninėse džiunglėse, aš 
išsirinksiu aukščiausią ir nykiausią daugiabutį bei pulsiu į 
jį kopti. 
Lipdama lediniais varvekliais, pro nuostabiai užledėju-
sius langus stebėsiu spalvotus menininkus, neįvertintus, 
tačiau visą gyvenimą tautos daigams atidavusius moky-
tojus ir naivius vaikus, kurie tebegalvoja, kad jų mamos 
rauda dėl pjaustomų svogūnų. 
Kai jau atsidursiu ant, atrodo, liūdniausio ir žvarbiausio 
pastato stogo, padarysiu tai, ko manęs šaltis prašė jau 
labai seniai. Užšalusiu ir dusliu balsu aš lyg garus išlei-
siu maldą į ausį tiems, kurių protas aptemdytas vasaros 
nuodais. 
Ir tik vėliau suprasiu, kad basoje naktyje ne stogas liūd-

niausias, o aš ir tik man bei žiemai girdimas mano šnibž-

desys. Dėl to išeisiu, pasiklysiu pilkose džiunglėse ir at-

sigulsiu ant dar vėžiomis neišdraskytos baltos gatvės, 

nes juk aš tokia blyški, jog niekas manęs nė nepaste-

bės. 

2015-01-18 

MOKINIŲ KŪRYBOS PUSLAPIAI 

ŠIAURIETĖ (II DALIS) 
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Ieva Binevičiūtė, IIIc klasė 
 
Kai baigsis mano ir šalčio medaus mėnuo, o mano kū-
nas ims atitirpinėti, aš nenorom suprasiu, kad artėja va-
saros papirktas teisėjas pavasaris. Jis negailestingai 
daužys žiemos porcelianinius medžius ir į įkaitus paims 
mylimiausią šaltį. 
Dar po poros savaičių aš imsiu suvokti, jog kovas sulau-
žė paktą ir aš tapau bejėge bei išduota, nes jis lieps pur-
vinuose miškuose dygti pirmosioms šilumos pranašėms, 
o tai reikš nebesustabdomą ruošimąsį šalčio laidotu-
vėms. 
Nebeturėdama daugiau noro gyventi, kadangi duobę 
šalčiui su džiaugsmu puls kasti ką tik iš kurortinių kraštų 
grįžę paukščiai, aš vėl kopsiu į tą patį aukščiausią dau-
giabutį. Deja, šį kartą teks lipti dulkinais ir tik paprastų 
žmonių mindomais betoniniais laiptais. 
Kuomet pasieksiu savo tikslą ir paskutinių šalnų vėjas 
pūs man palankia kryptimi, o speigas išsikraustys palik-
damas mano lūpas išblukusias, aš įsibėgėsiu ir šoksiu 
vis dar įšąlusios žemės glėbin. Ten pasislėpsiu po dide-
liu tyliu akmeniu ir niekam daugiau šioj žemėje neleisiu 
skaudinti savo nuogos ir jau ne pirmąkart iš skausmo 
žviegiančios sielos. Nes kai pasijutau laisva maniau, jog 
laisvė tai laimė skęstanti amžinybėje. 
Laikui bėgant supratau, kad net siela bešaukdama už-
kimsta. 
Tačiau tik velniui prisipažinsiu, jog klydau. 

2014-08 

ŠIAURIETĖ (III DALIS) 


