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Danielius Milašauskas

Apie Edmundo Ragožio tapybą

Gimiau, kiek pamenu, 1971 metais Kėdainiuose. Graži
diena buvo... Mama, tėtė ir močiutė labai mane lepino, tai
augau kaip ant mielių. Stengiausi kuo greičiau pramokti
piešti, tapyti, drožti, konstruoti. Visai neblogai sekėsi. Au
gau kaime, kol pradėjau eiti į mokyklą. Žinau, iš kur pie
nas atsiranda, kas yra šienas, karvės tortas, kokios aštrios
ražienos. Mokslams grįžau į Kėdainius. Pradžioje buvau
pirmūnas, paskui jau nebe. Svajojau tapti vairuotoju. Vil
kikų nevairuoju, tik mažesnes mašinas.
Piešti, tapyti, projektuoti vis dar mokausi, nors tobuli
nausi Šiaulių universiteto dailės fakultete ir Vilniaus dailės
akademijoje.
Nuo ankstyvos jaunystės, gal kokių ketverių metų,
pradėjau savarankiškai, be suaugusiųjų žinios, keliauti.
Pradžioje iki miško, upelio ar kaimynų sodybos, vėliau,
kartais vietoje pamokų suspėdavau į Rygą ar Leningradą
sulakstyti. Tėvams, kažkodėl, tai nepatiko. Dabar nuskren
du kur kas toliau.
Gal nuo 6 metų susidomėjau maisto ruošimo menu.
Žmonai nepasisekė - virtuvėje turi konkurentą.
Savo duoną pradėjau valgyti studentaudamas. Su bendra
minčiais bandėme kurti bei „kalti“ baldus. Vėliau „parsida
viau“ į užsienių statybas. Teko mokytojauti savo buvusioje
mokykloje. Labai sunku buvo prisiversti sėstis prie pietų
stalo kartu su mane anksčiau dresiravusiais mokytojais.
Jau daugiau kaip 10 metų bandau įgyvendinti posakį:
susirask mėgiamą darbą ir nereikės niekada dirbti. Įsteigiau
savo dizaino studiją, bet dirbu labai daug. Kuriu namus,
interjerus, baldus, freskas, fotografuoju, tapau, paišau...
Ilgai, laimingai ir gražiai su šeima gyvenu Vilniuje...
P. S. Džiaugiuosi, kad pas mus buvo užklydusi Krizė.
Atradau laiko tapybai, meniškesni tapo baldai.
Parodos

2010 m. personalinė tapybos paroda Kaliningrado PEN
centre.
2005 m. tarptautinė miniatiūrų paroda „Stiklo karoliukų
galerijoje“.
2003 m. tarpmiestinė dailes paroda Kėdainiuose “...
xxx...”
2008 m. baldų dizaino paroda BALTDECO Vilniuje.
2002-2004, 2006, 2007, 2009 ir 2011 m. baldų dizaino
parodos Litexpo parodų centre.

Vilnius

Pav as ar ėj a. Bet ne bet
kaip, o su pasispardymais.
Kaip senais gerais laikais.
Pavyzdžiui, vaikystėje. Tada
eskimų ledai buvo tikresni,
todėl ir žiemos – tikresnės,
o ypač – pavasariai. Na, dar
knygos ir filmai, tiksliau, jų
skaitytojai ir žiūreiviai. Ra
šau straipsnį kovui perkopus
vidurį, o už lango sninga...
Žvarbus gruodžio rytas.
Kažkur toli už nugaros pa
liktuose Kuršių Nerijos so
džiuose pokši tvoros. Kaž
kur tarp Nidos ir Rybackoje
apsnigtas pasienio postas į
Kaliningrado sritį. Kaip vi
suomet „svetingai“ pasitin
kantys Rusijos pasieniečiai
irg i muit in ink ai. Penk ios
žmogystos, trypčiojančios
prie „Renault Traffic“- mo
teris ir keturi jos vyrai. Tos
kel ion ės vyr ai. Atid žiau
pažvelgus į akį iškart kristų,
jog vienas „sniego žmogus“
gerokai aktyvesnis už savo
gentainius. Jis kuičiasi au
tobusiuko bagažinėje, šiugž
dena popierius ir celofanus.
Tuoj išlukštens visiems po
karštą pyragėlį. Išlukštena...
paveikslą ir dar tebegaruo
jant į temp ia špok in yč ion
mat ams su vis ais lev ij ais
parodyt. Taip pirmąkart pa
mačiau Edmundo paveiks
lus, kvepiančius lyg Kaziuko
mugės baronkos.
Taip menai ir braunas po
mūsų sermėgom, ieško mūsų
išgandintų dūšelių. Mūslai
kių ir tėviškėlės, susvetimė
jimo ir pragmatizmo; šiųdie
nio žmogaus tuštėjimo meto
išgandintų. Ieško ir beldžias
net ir į aptingusias ir suram
bėjusias, net ir į labiausiai
užpustytas dūšias.
Pirm as is Edm und o iš
lukštentas paveikslas, turbūt
buvo arba bent jau turėjo
būt i – „Perl ų iešk ot oj ai“,
nes tądien traukėme „perlų“
žvejot, o jau sumeškeriotus
– vežėm parodyt. Nuvežėm,
par od ėm ir... pars iv ež ėm
krūvą įspūdžių ir dar dides
nę bičiulių – Kaliningrado
srities rašytojų ir dailininkų
– suburtų, ne be Arvydo Juo
zaičio pagalbos, po „Baltos
lavijos“ stogu – kupetą.
Tataigi, „Perlų ieškoto
jai“. Žmonių grandinė, lyg
perlų virtinė laivėj, kuri neša
visus nežinion. Perlų niekas

neieško, nenardo. Netgi ne
sistriošija. Jiem svarbiau būti
visiem kartu susikibus už
rankų. O kas vis dėlto nardys
ieškot perlų?
„Drakonas ir gulbė“. Am
žina žmogaus dvasios vidinė
kova. Šiandien joje domi
nuoja drakonas. Bet ką jis
gali padaryt gulbei? Nebent
išgąsdint. Gulbė nuskris, liks
vienišas drakonas, o jame –
pralaimėjęs žmogus.
„Kel iaut oj ai“. Pas aul is
– gyvis. Žemė – gyva. Mes
– laikini piligrimai ant šio
svieto. Gaila, jog dažniausiai
– tik kenkėjai turistai. O gal
čia tie patys aklieji išminčiai,
kurie bando atsakyt į klau
simą, kas yra Dievas. Apg
raibom čiupinėja „dramblį“.
Po dievoieškos susėdę laužą

Virginija Pokvytienė

Aleksandravo VIPT, Plungės rajono savivaldybė

Dovanos iš Amerikos

Kraštotyrininkė Veronika Simutienė prie dovanotos en
ciklopedijos bibliotekoje.

Praėjusių metų pabaigoje
Aleksandravo krašto muzie
jus „Mėjga“sulaukė didžiulės
dovanos iš už Atlanto. Gausią
knyg ų eksp oz ic ij ą pap ild ė
37 tom ai „Liet uv ių enc ik
lop ed ij os“, dar vad in am os
„Bostono lietuvių enciklope
dija“. Šią kilnią misiją jau eilę
metų vykdo JAV Čikagoje

gyvenanti Bronė Stonkutė –
Maleckienė, kilusi iš gretimo
Pakutuvėnų kaimo.
„Wikipedijos“ duomeni
mis -  Bostono enciklopedi
ja – 37 tomų enciklopedinis
leidinys, savo apimtimi ir tu
riniu lenkiantis visas iki šiol
išleistas enciklopedijas lietu
vių kalba, vienas išsamiausių

kūrena, svarsto apie tai, ką
pavyko apčiuopt. O tiesa –
taip arti. Pavargę išminčiai
tiesiog sėdi ant jos.
„Grįžimas sodan“. Sugrį
žimas Edenan. Iškart matyti,
jog čia sugrįžta baltai, nes
tik jiems tėra suprantamas
toks sug rįž im as. Dvik in
kiam vež im e. Lyg vas ar ą
kaime po darbų. Tik mums
– tai brangu. Tik mums šis
filosofinis ratas – artimas ir
suprantamas. Visi mes iš ten
atėję. Tai mūsų amžinos et
nokultūrinės vežėčios.
„Dievaitis“. Tikriausiai,
tai Kristus, keli tūkstančiai
metų prieš Kristų. Pranašas,
klaj oj ęs mūs ų prot ėv yn ėj
Virvelinės keramikos ir Lai
vinių kovinių kirvių epochoj.
Gal koks Egipt o ar maj ų

leidinių, kuriame gausu in
formacijos apie Lietuvą, jos
istoriją ir žmones. Bostono
enciklopedijos pirmtakė –
„Lietuviškoji enciklopedija“,
kurios pirmasis tomas išleis
tas 1931-1933 m. Enciklo
ped ij ą red ag av o Vacl ov as
Biržiška. Iki 1944 m. išleista
10 šios enciklopedijos tomų
(iki J raidės). Enciklopedijos
leid im ą nut rauk ė Antr as is
pasaulinis karas ir TSRS oku
pacija.1953-1966 m. Bostone
lietuvių emigrantai „Lietu

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

žynys, ar paprasčiausias jū
reivis iš Ptolomėjaus laivy
no? Aišku tik viena – mūsų
protėviai jį pažinojo. Žodžiu,
indoeuropiečių pranašas.
Galbūt sėdi dabar kažkur
žiemgalių, kuršių ir žemai
čių par ib iuos e – Plung ėj,
netoli židinio tarp „Skalvi
jos“ akmenų.
Tokie filologo pamąsty
mai, tiksliau, nusišnekėjimai
apie Edmundo abrozdus. Pa
guodžia tik viena mintis, kad
ir jūs, viežlybieji Plungės
gyventojai, aplankę parodą
nuklysite į tolimiausias savo
vaizduotės lankas. Gal netgi
tenai paklysite.
Taigi, kaip sakoma, ATEI
KIAT IR PAMATYSIAT.
Iš tiesų, poriju jum, jog
tai bus MENA, kaip kažka
da pasakė vienas emigrantas
laike savo studentams jau
nebe pirmą kartą pamatęs
jūrą.
Klaipėda

višk os ios enc ikl op ed ij os“
pagrindu tęsė pradėtą darbą
bei tol iau leid o „Liet uv ių
enc ikl op ed ij ą“. „Liet uv ių
enc ikl op ed ij os leid ykl os“
dir ekt or ius bei sav in ink as
Juozas Kapočius subūrė apie
80 įvairių skyrių redaktorių,
bendr ad arb ių, kur ie dirb o
be atl yg in im o, suf orm av o
redakciją bei redakcinę ko
misiją. Visa enciklopedija
išleista už parduodamą tiražą
Nukelta į 7 psl.
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Dainius Sobeckis

į vyksmo vietą kitaip
nebent žino
jog esu bilietas
Slėpinys
KŪRYBOS PADANGĖJE

Dainius Sobeckis
Apmokymai

kaime kuo toliau
nuo civilizuoto pasaulio
buvo surengti
Gyvojo Žodžio
apmokymai
dalyvavo nauji veidai
visad Gyvas Energingas
kraujo prakaitu trykštantis
dvasinis submokytojas
pirmoji treniruotė
lok
kaip kaimo šunys au au au…
stauk
kaip išalkęs vilkas aū aū aū…
ir suryk
kitamintį
antroji treniruotė
kudakuok
kaip perekšlė višta
kud kudakšt kud kudakšt…
ir proto turėk
ne ką daugiau
trečioji treniruotė
burgzk
kaip senas traktorius
ark žemę
kaip nepailstantis instrumentas
paklusk savo vairuotojui
ketvirtoji treniruotė
mūk
kaip žalmargė karvė
mū mū mū…
leiskis melžiama
kaip karvė
nesipriešink melžėjui
penktoji treniruotė
kriuksėk
kaip žemę knisanti kiaulė
kriu kriu kriu…
valgyk jovalą kaip kiaulė
kriu kriu kriu…
voliokis purvuose
ir leiskis skerdžiama
savo šeimininko
šeštoji treniruotė
akėk
kaip arklas žemę kirminų
ark dieną naktį
atsiduok artojui
septintoji treniruotė
ir visada aklai paklusk
dievui visagaliui
savo viešpačiui
ar supratai mane
dabar šok
į šulinį
nuo stogo
pagarbink mane

kas dešinėj
o kas kairėj
nuo pradžių pradžios
amžių glūdumos
nuo Saulės blyksnio pirmo
vieta po dešine
jau paskirta
joje sėdės stovės gulės
ir vyną gers
su žmogumi
jo viengimis sūnus
po kaire tuščia
ir neliks
joj duoną merks į dubenį
ir vyno taurę kels
į abiejų sveikatą
jis
kuris žmonėms paliko
ryškiausią
bučkio pėdsaką
Į vieną pusę

esu bilietas
kaip šveicorius
stoviu prie durų
visi kas norite
dozės kultūros
ateikite pas mane
nes aš esu
bilietas
Kas tu (n)esi

kopos atstoja dykumą
kas tu esi
Parnidžio kopoje
kas tu nesi
Karakumų dykumoje
piliakalniai atstoja kalnus
kas tu esi
kad pakiltum į Šatriją
kas tu nesi
kad įveiktum Tatrus

gavau bilietą
ne į Europos futbolo čempionatą
ne į vėluojantį lėktuvą
ne į operos premjerą
į tarptautinę kelto liniją
upe žemyn
tarp gražuolių
kabančių vynuogių kekių
prinokusių egzotiškų vaisių
man patarnavo
stambiakrūtės mulatės
jų prisirpusios krūtys
lingavo į taktą
man lenkėsi iš dešinės
ir iš kairės
iš abiejų kranto pusių
priklaupdavo ant vieno kelio
tiesė palmių šakas
ir šaukė:
„garbė praplaukiančiam!“
iš tolo švietė vartai
spindintys deimantais ir briliantais
jie gryno aukso buvo
pasklido muzika švelni
liūliavo migdė supdė
ir spindinčios mulatės
viliotinį sušuko
aš maudžiaus jų kūnų slėpiniuos
kol priplaukėm vartus
ir vartai tyliai atsivėrė
pataikiau tiesiai
su trenksmu
AC/DC koncertas
Bilietas

esu bilietas
esu tiesus kelias
į koncertą
kiną
renginį
reginį
esu bilietas
niekas nenueina

kas tu (n)esi
Klajonė

iš amžių glūdumos
ąžuolų giraitėmis
tūkstantmečių darna
laimė laima ne
dalia
pavasario dievo
jurginių lietus
motinos įsčių
virpulys

Gimiau 1977 m. Klaipėdoje. Ten pat ir užaugau. Stu
dijavau religijos mokslus Klaipėdos universitete. Dešimt
metų vaidinau jaunimo teatre „Be durų“. Taip pat prieš
dešimtmetį parašiau savo pirmąją knygą. Nuo praėjusio
rudens su žmona kompozitore Laima Jedenkute ir dviem
sūnumis, Jorium ir Agnium, gyvename Plungėje. Veiklos
netrūksta gyvenant ir Plungėje. Rašau straipsnius į “Že
maičių saulutę”.
Šiuo metu esu Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dok
torantas. Nuo 2006-ųjų dirbu Palangos miesto savivaldybės
administracijos Kultūros skyriuje, kur atlieku vyresniojo
specialisto pareigas administruodamas kultūros paveldą ir
etninę kultūrą. Dabar man suteiktos nemokamos tėvystės
atostogos, kol pirmajam sūnui sueis treji metai, beveik
iki vasaros galo. Taip pat turiu keletą pamokų Klaipėdos
„Vėtrungės“ gimnazijoje.
Išleidau po du poezijos rinkinius lietuvių ir rusų kal
bomis. Nuo 2007-ųjų esu Lietuvos rašytojų sąjungos na
rys. Eilėraščiai publikuoti „Baltijos“, „Varpų“, „Poezijos
pavasario“ almanachuose, kitoje kultūrinėje spaudoje.
Eilėraščiai versti į anglų, baltarusių, lenkų, rusų ir ukrai
niečių kalbas.
Bibliografija
Knygos:

Homo religiosus, Калининград: Балтославия, 2010,
60 c.
Из тьмы, Калининград: Балтославия, 2009, 88 c.
Žvejo sūnaus, Klaipėda: S. Jokužio spaustuvė-leidykla,
2006, 94 p.
Be vietovardžių, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, 2001, 93 p.

Sudaryti leidiniai:

Palanga. Kultūros paveldas [fotoalbumas], Palanga:
Leidybos grupė Druka, 2008, 96 p.
Palangos kultūros paveldas: būti ar nebūti? [konferencijos
medžiaga], Palanga: Leidybos grupė Druka, 2008, 48 p.
Baltija 2008 [almanachas/literatūrinės dalies sudarytojas],
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008, 166 p.
Baltija 2007 [almanachas/literatūrinės dalies sudarytojas],
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007, 180 p.

Skruostas

keliavau naktį vienas
po baliaus
gerokai įkaušęs
vengiau praeivių
stulpus skaičiavau

Dovanos iš Amerikos

tik šast
vienas stulpas
kai kalė man

Atkelta iš 6 psl.

pasijutau žvaigždėse
veizolus pramerkiau
išgirdau balsą
iš padebesų
„dabar atsuk
man kitą skruostą“
atsukau įtardamas
bet negalvodamas
(neparašyta kad reikia
duot į kitą skruostą)
vėl žvaigždės akyse
blaivas
grįžau namo
Plungė

gaunamomis lėšomis. En
ciklopedijos leidimą, teik
dami informaciją, iliustra
cijas ir kitą medžiagą, rėmė
daugelis lietuvių išeivijos
inteligentų. Vien pats suma
nymas leisti enciklopediją
tuo laikmečiu dėl daugelio
šaltinių neprieinamumo ar
ba sudėtingo pasiekiamumo
vertintinas kaip precedento
neturintis įvykis Lietuvos
enciklopedistikos istorijoje.
Siekta, kad leidinys įteiktų
ateityje „atgijusiai tautai į
rankas ir šaltinį žinių apie
tai, kuo gyveno laisvajame
pasaulyje išsklaidytieji sū
nūs ir dukterys, taip pat ir
kitos laisvosios tautos tuo
laiku, kada pati Lietuva bu
vo grandinėmis apkalta ir
visa krauju paplūdusi“.
Aleksandravo bibliote
ka didžiuojasi, kad kaimas

turi savo muziejų. 2002 me
tais muziejų įkūrė ilgametė
kraštotyrininkė, mokytoja
Veronika Simutienė, pade
dant entuziastui, iš gretimo
Pakutuvėnų kaimo kilusiam,
dabar marijampoliečiui, Ani
cetui Stonkui. Muziejus sa
vo retų knygų fondu mielai
leidžia naudotis bibliotekos
skaitytojams. Čia ekspona
tai – ne vien knygos. Eks
pozicijos pagrindas buvo
mokykloje keliasdešimt me
tų vykdytos kraštotyrinės
veiklos medžiaga. Veronika
Simutienė, būdama geog
rafijos mokytoja, vadovavo
kraštotyros būreliui. Kruopš
čiai ir rūpestingai surinkti
senoviški rakandai, laikraš
čiai, žurnalai ir nuotraukos
išsaugoti ir išliks ateities
kartoms.
Aleksandravas, Plungės r.
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Arthur Miller

Tapęs daržininku, juo ir liksi
visą gyvenimą
Aš niek uom et nes up
rat au, kod ėl žmon ės tur i
darž us ir kod ėl aš, prieš
trisdešimt penkerius metus
nusipirkęs namą kaime, visų
pirmučiausia puoliau puren
ti žemę daržui. Tik pagalvo
kite, kaip paprasta ir lengva
nusipirkti morkų ar raudo
nųjų burokėlių... Kam tad
augintis pačiam? Galiausiai
išsiauginti šakniavaisiai ne
taip jau ir skiriasi nuo pirk
tinių. Tai grynų gryniausias
atavizmas, neturintis nieko
bendro su tikrove. Be to,
aš ne per labiausiai mėgs
tu daržoves. Daug mieliau
valgau ką nors traškiai sul
tingo, pavyzdžiui, dešreles.
Jei tik būtų įmanoma prie
šais sav o virt uv ės lang ą
išsiauginti dešrelių su garsty
čiom ir raugintais kopūstais!
Tuomet bent jau turėtume
tai, ką nedelsdami suvarto
tume. Ir vis dėlto – ateina
balandis ir aš užgulu savo
tvorą, spoksau į žemės ketur
kampį ir bandau save įtikinti
šįk art niek o jam e nes ėt i.
Šiandien, kai sėklų pakelis
kainuoja taip brangiai, tai
nebeekonomiška. Kai pa
skaičiuoju, kiek išleidžiu
daržo įrankiams, trąšoms,
vielai, nekalbant apie mano
ir žmonos laiko sąnaudas...
Bet išaušt a ryt as, per
langą atnešantis kvapą, tar
si oras būt ų tap ęs žem e,
kvap ą, rod os, kyl ant į iš
gil iaus ių mūs ų plan et os
gelmių. Ir staiga saulė jau
neb ej uok auj a, ant kil im o
tiesd am a daug stipr esn į
ryšk iai gelt on ą spind ul į.
Paukščiai sučiulba tiesiog
isteriškai ir akivaizdžiai jie
galvoja tai, ką ir aš: dabar
mielieji sliekai rausiasi per

atitirpusią žemę. Bet ne tik
pavasaris siunčia mane prie
tvoros, kur aš nugrimzdęs į
mintis stebiu savo sklypą,
bet ir kitas dalykas, neduo
dantis man ramybės.
Kiekvieną pavasarį iškyla
vis tas pats klausimas: kaip
darom šįkart? Paskutiniais
metais tarp lysvių buvome
nutiesę juodo plastiko take
lius. Tai turėjo puikų povei
kį: žemė ilgiau išlaikydavo
drėgmę, o piktžolės neturėjo
nė menkiausios galimybės
prasiskverbti – savąjį daržą
mes atp až ind av om net gi
grįžę po atostogų. Ne taip
kaip anksčiau... Bet juodo
plastiko takai visiškai nero
mantiški, o nuo nuolatinio
jų čiupinėjimo netgi galima
susirgti vėžiu. Tad aš, bėgant
laikui, perėjau prie šiaudų
pakloto. Tai ne tik žymiai
organiškiau, bet ir pageri
na dirvos kokybę. Tačiau
tas sluoksnis turi būti labai
storas, kitaip vietoj daržo
netrukus siūbuos pieva.
Aš manau, kad daugeliui
tėv yn ain ių darb as darž e
todėl toks patrauklus, kad
jie – pareigos apsėsti neu
rotikai. Kiekvieną kartą, kai
kam nors iš jų gyvenimas
pasirodo beprasmis ar šiaip
tampa labai sunku, galima
nueiti į daržą ir nuveikti ką
nors „naudinga“. Motiniš
ki ar tėviški instinktai taip
pat labai svarbūs: vargšai
augalėliai be tavęs juk neiš
gyvens, jiems reikia tam tik
ros tvarkos, pasišventimo,
apsaugos nuo piktų priešų.
Tačiau kartais tie vargšai
mažyliai taip išsikeroja, kad
nebėra išsigelbėjimo nuo
agurkų ir moliūgų gausybės.
Jie kėsinasi įsiveržti paskui

Ravėjimas ir purenimas formuoja charakterį, tvirtina
įžymusis Amerikos dramaturgas Arthur Miller (19152005), kuris be savo daržovių lysvės būtų mirtinai nelai
mingas.

tave į namus ir pasmaugti
sav o virkšč ių rank om is.
Cukinijos ypač suktos: jos
slepiasi po plačiais lapais
tol, kol virsta galingais fa
liškais monstrais.
Daržininkystė yra ir mo
ral in is užs iėm im as, mat
kiekvieną pavasarį sau pa
sižadame, kad šįkart mūsų
daržas bus švariau išravėtas,
toks kaip sėklų kataloguose.

Tačiau vėliausiai liepą jau
stovime prieš neskintų salo
tų, morkų ir šiaip smulkmės
chaosą. Tuomet tradiciškai
daržą perima mano žmona.
Ji klūpo prie tų augalėlių ir
sprendžia, kuriam toliau gy
venti, o kuriam nebe.
Akiv aizd u, kad darž o
psichologija yra labai komp
likuota. Mano patirtis sako,
kad daržu žymiai labiau rū

pinasi persikėlėliai iš miesų
nei iš kaimo kilusieji. Regisi,
kad pastarieji lyg ir didžiuo
jas i gal ėd am i nev erg aut i
salotoms. Miestiečiai galbūt
taip tikisi išpirkti nuodėmes
ar mano, kad pirktinės dar
žovės yra užnuodytos.
O aš dirbu darže, nes man
to reikia. Būtų absoliučiai
neįmanoma porą kartų per
dieną praeiti pro neapso
dint ą, neaptv ert ą žem ės
sklypelį. Net jei tai neturi
ekonominės naudos ir gali
ma ginčytis, ar išties savos
daržovės skanesnės, yra to
kių pusiausvyrą atkuriančių
akimirkų, kurios pastūmėja
į darbą. Kažin ar esama dar
malonesnio vaizdo nei ge
rai prižiūrėtas daržas, ryto
saul ėj e mirg ant is ras ot a
įvairiausių atspalvių žalu
ma. Beje, tai atrodo kur kas
gražiau nei pora rikiuočių
karštų dešrelių... Kažkur są
monės gelmėse glūdi mintis,
kad tas sveiko augimo, tvar
kos ir gyvenimo energijos
vaizdas turėtų atsispindėti
ir mumyse. Aš nežinočiau,
kam reikalingas balandis,
jei nei aš jo neišnaudočiau
darbui savo darže.
Tad šis mėnuo yra tam,

kad dar sykį nervingai ir
karštligiškai, kaip ir visada,
imtumės šio beprasmio ir
laiką ryjančio pomėgio. Bet,
kita vertus, daržas – tai sa
vojo aš praplėtimas. Pavyz
džiui, ateis toks momentas,
kai aš turėsiu pripažinti, kad
salotas pasėjau per giliai ar
kaip reikiant nepalaisčiau
ir nebėra jokių vilčių, kad
jos išvys dienos šviesą. To,
deja, nebus. Ir lysvę reikia
išpurenti iš naujo kitai sėjai.
Pajuntamas palengvėjimas,
įveikus savąjį išdidumą. Tai
darbo darže esmė: jis for
muoja charakterį. Tik darži
ninkas yra toks optimistas,
kuris įsitikinęs, jog nepaisant
sausros, potvynio, uragano
ar savo paties kvailumo, šį
kartą viską padarysiąs kuo
puikiausiai. Dievas atrado
tink am ą užs iėm im ą sav o
sūnums ir dukroms, kupiną
vis pasikartojančios ir nežū
vančios saviapgaulės.
Teisybės dėlei turiu prisi
pažinti: šį straipsnį parašiau
šalčiausiomis gruodžio die
nomis.
Versta iš savaitraščio ,,Zeit“.
Vilma Mosteikienė
Plungė
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Kaip mes
kūrėm
detektyvą…

Vilniaus knygų
mugės atgarsiai, arba
artimiausios knygos...

