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Gimiau,kiekpamenu,1971metaisKėdainiuose.Graži
dienabuvo...Mama,tėtėirmočiutėlabaimanelepino,tai
augaukaipantmielių.Stengiausikuogreičiaupramokti
piešti,tapyti,drožti,konstruoti.Visaineblogaisekėsi.Au
gaukaime,kolpradėjaueitiįmokyklą.Žinau,iškurpie
nasatsiranda,kasyrašienas,karvėstortas,kokiosaštrios
ražienos.MokslamsgrįžauįKėdainius.Pradžiojebuvau
pirmūnas,paskuijaunebe.Svajojautaptivairuotoju.Vil
kikųnevairuoju,tikmažesnesmašinas.
Piešti,tapyti,projektuotivisdarmokausi,norstobuli

nausiŠiauliųuniversitetodailėsfakulteteirVilniausdailės
akademijoje.
Nuo ankstyvos jaunystės, gal kokių ketveriųmetų,

pradėjau savarankiškai, be suaugusiųjų žinios, keliauti.
Pradžioje ikimiško,upelioarkaimynųsodybos,vėliau,
kartaisvietojepamokųsuspėdavauįRygąarLeningradą
sulakstyti.Tėvams,kažkodėl,tainepatiko.Dabarnuskren
dukurkastoliau.
Gal nuo 6metų susidomėjaumaisto ruošimomenu.

Žmonainepasisekėvirtuvėjeturikonkurentą.
Savoduonąpradėjauvalgytistudentaudamas.Subendra

minčiaisbandėmekurtibei„kalti“baldus.Vėliau„parsida
viau“įužsieniųstatybas.Tekomokytojautisavobuvusioje
mokykloje.Labaisunkubuvoprisiverstisėstispriepietų
stalokartusumaneanksčiaudresiravusiaismokytojais.
Jaudaugiaukaip10metųbandauįgyvendintiposakį:

susiraskmėgiamądarbąirnereikėsniekadadirbti.Įsteigiau
savodizainostudiją,betdirbulabaidaug.Kuriunamus,
interjerus,baldus,freskas,fotografuoju,tapau,paišau...
Ilgai,laimingaiirgražiaisušeimagyvenuVilniuje...
P.S.Džiaugiuosi,kadpasmusbuvoužklydusiKrizė.

Atradaulaikotapybai,meniškesnitapobaldai.

Pa ro dos
2010 m. per so na li nė ta py bos pa ro da Ka li ning ra do PEN 

cent re.
2005 m. tarp tau ti nė mi nia tiū rų pa ro da „Stik lo ka ro liu kų 

ga le ri jo je“.
2003 m. tarp mies ti nė dai les pa ro da Kė dai niuo se “...

xxx...”
2008 m. bal dų di zai no pa ro da BALT DE CO Vil niu je.
2002-2004, 2006, 2007, 2009 ir 2011 m. bal dų di zai no 

pa ro dos Li tex po pa ro dų cent re.
Vilnius

Pavasarėja. Bet ne bet
kaip, o su pasispardymais.
Kaip senais gerais laikais.
Pavyzdžiui,vaikystėje.Tada
eskimųledaibuvotikresni,
todėl iržiemos–tikresnės,
oypač–pavasariai.Na,dar
knygosirfilmai,tiksliau,jų
skaitytojaiiržiūreiviai.Ra
šaustraipsnįkovuiperkopus
vidurį,oužlangosninga...
Žvarbus gruodžio rytas.

Kažkur toliužnugarospa
liktuoseKuršiųNerijosso
džiuose pokši tvoros.Kaž
kurtarpNidosirRybackoje
apsnigtas pasienio postas į
Kaliningradosritį.Kaipvi
suomet „svetingai“pasitin
kantysRusijos pasieniečiai
irgi muitininkai. Penkios
žmogystos, trypčiojančios
prie„RenaultTraffic“mo
terisirketurijosvyrai.Tos
kelionės vyrai.Atidžiau
pažvelgusįakįiškartkristų,
jogvienas„sniegožmogus“
gerokai aktyvesnis už savo
gentainius. Jis kuičiasi au
tobusiukobagažinėje,šiugž
denapopieriusircelofanus.
Tuoj išlukštens visiems po
karštąpyragėlį.Išlukštena...
paveikslą ir dar tebegaruo
jantį tempia špokinyčion
matams su visais levijais
parodyt.Taippirmąkartpa
mačiauEdmundo paveiks
lus,kvepiančiuslygKaziuko
mugėsbaronkos.
Taipmenaiirbraunaspo

mūsųsermėgom,ieškomūsų
išgandintųdūšelių.Mūslai
kiųirtėviškėlės,susvetimė
jimoirpragmatizmo;šiųdie
niožmogaustuštėjimometo
išgandintų.Ieškoirbeldžias
netirįaptingusiasirsuram
bėjusias, net ir į labiausiai
užpustytasdūšias.
Pirmasis Edmundo iš

lukštentaspaveikslas,turbūt
buvo arba bent jau turėjo
būti – „Perlų ieškotojai“,
nestądientraukėme„perlų“
žvejot,ojausumeškeriotus
–vežėmparodyt.Nuvežėm,
parodėm ir... parsivežėm
krūvąįspūdžiųirdardides
nę bičiulių –Kaliningrado
sritiesrašytojųirdailininkų
–suburtų,nebeArvydoJuo
zaičiopagalbos,po„Baltos
lavijos“stogu–kupetą.
Tataigi, „Perlų ieškoto

jai“.Žmonių grandinė, lyg
perlųvirtinėlaivėj,kurineša
visusnežinion.Perlųniekas

EdmundasRagožys Da nie lius Mi lA šAuS KAS

ApieEdmundoRagožiotapybą
neieško,nenardo.Netgine
sistriošija.Jiemsvarbiaubūti
visiem kartu susikibus už
rankų.Okasvisdėltonardys
ieškotperlų?
„Drakonasirgulbė“.Am

žinažmogausdvasiosvidinė
kova. Šiandien joje domi
nuoja drakonas.Bet ką jis
galipadarytgulbei?Nebent
išgąsdint.Gulbėnuskris,liks
vienišasdrakonas,ojame–
pralaimėjęsžmogus.
„Keliautojai“. Pasaulis

–gyvis.Žemė–gyva.Mes
– laikini piligrimai ant šio
svieto.Gaila,jogdažniausiai
–tikkenkėjaituristai.Ogal
čiatiepatysakliejiišminčiai,
kurie bando atsakyt į klau
simą,kasyraDievas.Apg
raibomčiupinėja„dramblį“.
Podievoieškossusėdęlaužą

kūrena, svarsto apie tai, ką
pavyko apčiuopt.O tiesa –
taip arti. Pavargę išminčiai
tiesiogsėdiantjos.
„Grįžimassodan“.Sugrį

žimasEdenan.Iškartmatyti,
jog čia sugrįžta baltai, nes
tik jiems tėra suprantamas
toks sugrįžimas. Dvikin
kiam vežime. Lyg vasarą
kaimepodarbų.Tikmums
– tai brangu.Tikmums šis
filosofinisratas–artimasir
suprantamas.Visimesišten
atėję.Taimūsųamžinoset
nokultūrinėsvežėčios.
„Dievaitis“.Tikriausiai,

taiKristus, keli tūkstančiai
metųpriešKristų.Pranašas,
klajojęsmūsų protėvynėj
VirvelinėskeramikosirLai
viniųkoviniųkirviųepochoj.
Gal koks Egipto ar majų

žynys,arpaprasčiausiasjū
reivisišPtolomėjauslaivy
no?Aiškutikviena–mūsų
protėviaijįpažinojo.Žodžiu,
indoeuropiečiųpranašas.
Galbūtsėdidabarkažkur

žiemgalių,kuršių ir žemai
čių paribiuose – Plungėj,
netoli židinio tarp „Skalvi
jos“akmenų.
Tokie filologo pamąsty

mai,tiksliau,nusišnekėjimai
apieEdmundoabrozdus.Pa
guodžiatikvienamintis,kad
ir jūs, viežlybieji Plungės
gyventojai, aplankę parodą
nuklysiteįtolimiausiassavo
vaizduotėslankas.Galnetgi
tenaipaklysite.
Taigi,kaipsakoma,ATEI

KIATIRPAMATYSIAT.
Iš tiesų, poriju jum, jog

taibusMENA,kaipkažka
dapasakėvienasemigrantas
laike savo studentams jau
nebe pirmą kartą pamatęs
jūrą.

Klaipėda

Nukelta į 7 psl.
KraštotyrininkėVeronikaSimutienėpriedovanotosen-
ciklopedijosbibliotekoje.

Vir gi ni ja Pokvytienė
AleksandravoVIPT,Plungėsrajonosavivaldybė

DovanosišAmerikos
Praėjusiųmetųpabaigoje

Aleksandravokraštomuzie
jus„Mėjga“sulaukėdidžiulės
dovanosišužAtlanto.Gausią
knygų ekspoziciją papildė
37 tomai „Lietuvių encik
lopedijos“, dar vadinamos
„Bostonolietuviųenciklope
dija“.Šiąkilniąmisijąjaueilę
metų vykdo JAVČikagoje

gyvenantiBronėStonkutė–
Maleckienė,kilusiišgretimo
Pakutuvėnųkaimo.

„Wikipedijos“ duomeni
mis Bostono enciklopedi
ja–37tomųenciklopedinis
leidinys,savoapimtimiirtu
riniulenkiantisvisasikišiol
išleistasenciklopedijaslietu
viųkalba,vienasišsamiausių

leidinių, kuriame gausu in
formacijosapieLietuvą,jos
istoriją ir žmones.Bostono
enciklopedijos pirmtakė –
„Lietuviškojienciklopedija“,
kuriospirmasistomasišleis
tas 19311933m.Enciklo
pediją redagavoVaclovas
Biržiška.Iki1944m.išleista
10šiosenciklopedijostomų
(ikiJraidės).Enciklopedijos
leidimą nutraukėAntrasis
pasauliniskarasirTSRSoku
pacija.19531966m.Bostone
lietuvių emigrantai „Lietu

viškosios enciklopedijos“
pagrindu tęsėpradėtądarbą
bei toliau leido „Lietuvių
enciklopediją“. „Lietuvių
enciklopedijos leidyklos“
direktorius bei savininkas
JuozasKapočiussubūrėapie
80įvairiųskyriųredaktorių,
bendradarbių, kurie dirbo
be atlyginimo, suformavo
redakciją bei redakcinę ko
misiją.Visa enciklopedija
išleistaužparduodamątiražą
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Gimiau1977m.Klaipėdoje.Tenpatiružaugau.Stu
dijavaureligijosmokslusKlaipėdosuniversitete.Dešimt
metų vaidinau jaunimo teatre „Bedurų“.Taippat prieš
dešimtmetįparašiau savopirmąjąknygą.Nuopraėjusio
rudenssužmonakompozitoreLaimaJedenkuteirdviem
sūnumis,JoriumirAgnium,gyvenamePlungėje.Veiklos
netrūkstagyvenant irPlungėje.Rašaustraipsnius į“Že
maičiųsaulutę”.
ŠiuometuesuKaunoVytautoDidžiojouniversitetodok

torantas.Nuo2006ųjųdirbuPalangosmiestosavivaldybės
administracijosKultūrosskyriuje,kuratliekuvyresniojo
specialistopareigasadministruodamaskultūrospaveldąir
etninękultūrą.Dabarmansuteiktosnemokamostėvystės
atostogos, kol pirmajam sūnui sueis trejimetai, beveik
ikivasarosgalo.TaippatturiukeletąpamokųKlaipėdos
„Vėtrungės“gimnazijoje.
Išleidaupodupoezijos rinkinius lietuvių ir rusųkal

bomis.Nuo2007ųjųesuLietuvosrašytojųsąjungosna
rys.Eilėraščiaipublikuoti„Baltijos“,„Varpų“,„Poezijos
pavasario“ almanachuose, kitoje kultūrinėje spaudoje.
Eilėraščiaiverstiįanglų,baltarusių,lenkų,rusųirukrai
niečiųkalbas.

Bib liog ra fi ja
Kny gos:

Ho mo re li gio sus, Калининград: Балтославия, 2010, 
60 c.

Из тьмы, Калининград: Балтославия, 2009, 88 c.
Žve jo sū naus, Klai pė da: S. Jo ku žio spaus tu vė-lei dyk la, 

2006, 94 p.
Be vie to var džių, Vil nius: Lie tu vos ra šy to jų są jun gos lei-

dyk la, 2001, 93 p.
Su da ry ti lei di niai:

Pa lan ga. Kul tū ros pa vel das [fotoalbumas], Pa lan ga: 
Lei dy bos gru pė Dru ka, 2008, 96 p.

Pa lan gos kul tū ros pa vel das: bū ti ar ne bū ti? [konferencijos 
medžiaga], Pa lan ga: Lei dy bos gru pė Dru ka, 2008, 48 p.

Bal ti ja 2008 [almanachas/literatūrinės da lies sudarytojas], 
Klai pė da: Klai pė dos uni ver si te to lei dyk la, 2008, 166 p.

Bal ti ja 2007 [almanachas/literatūrinės da lies sudarytojas], 
Klai pė da: Klai pė dos uni ver si te to lei dyk la, 2007, 180 p.

Dai nius So bec KiS

Ap mo ky mai

kai me kuo to liau
nuo ci vi li zuo to pa sau lio
bu vo su reng ti
GyvojoŽodžio
ap mo ky mai

dalyvavonaujiveidai
visadGyvasEnergingas
krau jo pra kai tu trykš tan tis
dvasinissubmokytojas

pirmojitreniruotė

lok
kaip kai mo šu nys au au au…
stauk
kaipišalkęsvilkasaūaūaū…
ir su ryk
kitamintį

antrojitreniruotė

kudakuok
kaipperekšlėvišta
kudkudakštkudkudakšt…
irprototurėk
nekądaugiau

trečiojitreniruotė

burgzk
kaip se nas trak to rius
arkžemę
kaip ne pails tan tis inst ru men tas
pa klusk sa vo vai ruo to jui

ketvirtojitreniruotė

mūk
kaipžalmargėkarvė
mūmūmū…
leiskismelžiama
kaipkarvė
nesipriešinkmelžėjui

penktojitreniruotė

kriuksėk
kaipžemęknisantikiaulė
kriu kriu kriu…
valgykjovaląkaipkiaulė
kriu kriu kriu…
vo lio kis pur vuo se
irleiskisskerdžiama
sa vo šei mi nin ko

šeštojitreniruotė

akėk
kaiparklasžemękirminų
arkdienąnaktį
atsiduokartojui

septintojitreniruotė

irvisadaaklaipaklusk
dievuivisagaliui
savoviešpačiui

ar su pra tai ma ne

dabaršok
įšulinį
nuo sto go
pa gar bink ma ne

Slė pi nys

kasdešinėj
okaskairėj

nuopradžiųpradžios
amžiųglūdumos
nuoSaulėsblyksniopirmo
vietapodešine
jau pa skir ta
jojesėdėsstovėsgulės
irvynągers
sužmogumi
joviengimissūnus

pokairetuščia
ir ne liks
jojduonąmerksįdubenį
irvynotaurękels
įabiejųsveikatą
jis
kurisžmonėmspaliko
ryškiausią
bučkiopėdsaką

Į vie ną pu sę

gavaubilietą

neįEuroposfutboločempionatą
neįvėluojantįlėktuvą
neįoperospremjerą

įtarptautinękeltoliniją
upežemyn
tarpgražuolių
kabančiųvynuogiųkekių
prinokusiųegzotiškųvaisių

man pa tar na vo
stambiakrūtėsmulatės
jųprisirpusioskrūtys
lingavoįtaktą

manlenkėsiišdešinės
iriškairės
išabiejųkrantopusių
priklaupdavoantvienokelio
tiesėpalmiųšakas
iršaukė:
„garbėpraplaukiančiam!“

ištološvietėvartai
spindintysdeimantaisirbriliantais
jie gry no auk so bu vo

pasklidomuzikašvelni
liūliavomigdėsupdė
irspindinčiosmulatės
viliotinįsušuko
ašmaudžiausjųkūnųslėpiniuos
kolpriplaukėmvartus

irvartaityliaiatsivėrė

pa tai kiau tie siai
su trenks mu

AC/DC kon cer tas

Bi lie tas

esu bi lie tas
esu tie sus ke lias
įkoncertą
kiną
renginį
reginį

esu bi lie tas
nie kas ne nuei na

įvyksmovietąkitaip
nebentžino
jog esu bi lie tas

esu bi lie tas
kaip švei co rius
stoviupriedurų

vi si kas no ri te
dozėskultūros
atei ki te pas ma ne

nes aš esu
bi lie tas

Kas tu (n)esi

koposatstojadykumą

kas tu esi
Parnidžiokopoje

kas tu ne si
Karakumųdykumoje

pi lia kal niai at sto ja kal nus

kas tu esi
kadpakiltumįŠatriją

kas tu ne si
kadįveiktumTatrus

kas tu (n)esi

Kla jo nė

išamžiųglūdumos
ąžuolųgiraitėmis
tūkstantmečiųdarna
laimėlaimane
dalia
pavasariodievo
jurginiųlietus
motinosįsčių
vir pu lys

Skruos tas

keliavaunaktįvienas
po ba liaus
gerokaiįkaušęs

vengiaupraeivių
stulpusskaičiavau

tik šast
vie nas stul pas
kaikalėman

pasijutaužvaigždėse
vei zo lus pra mer kiau
išgirdaubalsą
išpadebesų

„dabaratsuk
mankitąskruostą“

atsukauįtardamas
betnegalvodamas
(neparašytakadreikia
duotįkitąskruostą)

vėlžvaigždėsakyse

blai vas
grįžaunamo

Plungė

KŪRYBOS PADANGĖJE

DainiusSobeckis

Atkelta iš 6 psl.

gaunamomis lėšomis. En
ciklopedijos leidimą, teik
dami informaciją, iliustra
cijasirkitąmedžiagą,rėmė
daugelis lietuvių išeivijos
inteligentų.Vienpatssuma
nymas leisti enciklopediją
tuolaikmečiudėldaugelio
šaltiniųneprieinamumoar
basudėtingopasiekiamumo
vertintinaskaipprecedento
neturintis įvykis Lietuvos
enciklopedistikosistorijoje.
Siekta,kadleidinysįteiktų
ateityje „atgijusiai tautai į
rankas ir šaltinį žinių apie
tai,kuogyvenolaisvajame
pasaulyje išsklaidytieji sū
nūs ir dukterys, taippat ir
kitos laisvosios tautos tuo
laiku,kadapatiLietuvabu
vo grandinėmis apkalta ir
visakraujupaplūdusi“.

Aleksandravo bibliote
kadidžiuojasi, kadkaimas

turisavomuziejų.2002me
taismuziejųįkūrėilgametė
kraštotyrininkė,mokytoja
VeronikaSimutienė, pade
dantentuziastui, išgretimo
Pakutuvėnųkaimokilusiam,
dabarmarijampoliečiui,Ani
cetuiStonkui.Muziejussa
voretųknygųfondumielai
leidžianaudotisbibliotekos
skaitytojams.Čia ekspona
tai –nevienknygos.Eks
pozicijos pagrindas buvo
mokyklojekeliasdešimtme
tų vykdytos kraštotyrinės
veiklosmedžiaga.Veronika
Simutienė, būdama geog
rafijosmokytoja,vadovavo
kraštotyrosbūreliui.Kruopš
čiai ir rūpestingai surinkti
senoviškirakandai,laikraš
čiai, žurnalai ir nuotraukos
išsaugoti ir išliks ateities
kartoms.
Aleksandravas,Plungėsr.

DovanosišAmerikos
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Kaip mes 
kū rėm 
de tek ty vą…

Vil niaus kny gų 
mu gės at gar siai, ar ba 
ar ti miau sios kny gos...

Ravėjimasirpurenimasformuojacharakterį,tvirtina
įžymusisAmerikosdramaturgasArthurMiller(1915-
2005),kurisbesavodaržoviųlysvėsbūtųmirtinainelai-
mingas.

Art hur Mil ler

Tapęsdaržininku,juoirliksi
vi są gy ve ni mą

Aš nie kuo met ne sup
ratau, kodėl žmonės turi
daržus ir kodėl aš, prieš
tris de šimt pen ke rius me tus 
nusipirkęsnamąkaime,visų
pirmučiausiapuoliaupuren
tižemędaržui.Tikpagalvo
kite,kaippaprastairlengva
nusipirktimorkųar raudo
nųjų burokėlių...Kam tad
augintispačiam?Galiausiai
išsiaugintišakniavaisiaine
taipjauirskiriasinuopirk
tinių.Taigrynųgryniausias
atavizmas,neturintisnieko
bendro su tikrove. Be to,
aš ne per labiausiaimėgs
tu daržoves.Daugmieliau
valgaukąnorstraškiaisul
tingo,pavyzdžiui,dešreles.
Jeitikbūtųįmanomaprie

šais savo virtuvės langą
išsiaugintidešreliųsugarsty
čiomirraugintaiskopūstais!
Tuomet bent jau turėtume
tai, kąnedelsdami suvarto
tume. Ir vis dėlto – ateina
balandis ir aš užgulu savo
tvorą,spoksauįžemėsketur
kampįirbandausaveįtikinti
šįkart nieko jame nesėti.
Šiandien,kai sėklųpakelis
kainuoja taip brangiai, tai
nebeekonomiška.Kai pa
skaičiuoju, kiek išleidžiu
daržo įrankiams, trąšoms,
vielai,nekalbantapiemano
iržmonoslaikosąnaudas...
Bet išaušta rytas, per

langąatnešantiskvapą,tar
si oras būtų tapęs žeme,
kvapą, rodos, kylantį iš
giliausių mūsų planetos
gelmių. Ir staiga saulė jau
nebejuokauja, ant kilimo
tiesdama daug stipresnį
ryškiai geltoną spindulį.
Paukščiai sučiulba tiesiog
isteriškaiirakivaizdžiaijie
galvoja tai,ką ir aš:dabar
mieliejisliekairausiasiper

atitirpusiąžemę.Betnetik
pavasarissiunčiamaneprie
tvoros,kurašnugrimzdęsį
mintis stebiu savo sklypą,
betirkitasdalykas,neduo
dantismanramybės.
Kiekvienąpavasarįiškyla

vistaspatsklausimas:kaip
darom šįkart?Paskutiniais
metais tarp lysviųbuvome
nutiesęjuodoplastikotake
lius.Taiturėjopuikųpovei
kį: žemė ilgiau išlaikydavo
drėgmę,opiktžolėsneturėjo
nėmenkiausios galimybės
prasiskverbti–savąjįdaržą
mes atpažindavom netgi
grįžę po atostogų.Ne taip
kaip anksčiau...Bet juodo
plastikotakaivisiškainero
mantiški, o nuonuolatinio
jųčiupinėjimonetgigalima
susirgtivėžiu.Tadaš,bėgant
laikui, perėjau prie šiaudų
pakloto.Tai ne tik žymiai
organiškiau, bet ir pageri
na dirvos kokybę.Tačiau
tassluoksnis turibūti labai
storas, kitaip vietoj daržo
netrukussiūbuospieva.
Ašmanau,kaddaugeliui

tėvynainių darbas darže
todėl toks patrauklus, kad
jie – pareigos apsėsti neu
rotikai.Kiekvienąkartą,kai
kamnors iš jų gyvenimas
pasirodobeprasmisaršiaip
tampa labai sunku, galima
nueitiįdaržąirnuveiktiką
nors „naudinga“.Motiniš
ki ar tėviški instinktai taip
pat labai svarbūs: vargšai
augalėliaibetavęsjukneiš
gyvens,jiemsreikiatamtik
ros tvarkos, pasišventimo,
apsaugosnuopiktųpriešų.
Tačiau kartais tie vargšai
mažyliaitaipišsikeroja,kad
nebėra išsigelbėjimo nuo
agurkųirmoliūgųgausybės.
Jiekėsinasiįsiveržtipaskui

tave į namus ir pasmaugti
savo virkščių rankomis.
Cukinijos ypač suktos: jos
slepiasi po plačiais lapais
tol,kolvirstagalingaisfa
liškaismonstrais.
Daržininkystėyrairmo

ralinis užsiėmimas, mat
kiekvienąpavasarį saupa
sižadame,kad šįkartmūsų
daržasbusšvariauišravėtas,
tokskaipsėklųkataloguose.

Tačiau vėliausiai liepą jau
stovimepriešneskintųsalo
tų,morkųiršiaipsmulkmės
chaosą.Tuomet tradiciškai
daržąperimamanožmona.
Jiklūpoprietųaugalėliųir
sprendžia,kuriamtoliaugy
venti,okuriamnebe.
Akivaizdu, kad daržo

psichologijayralabaikomp
likuota.Manopatirtissako,
kaddaržužymiailabiaurū

pinasipersikėlėliaiišmiesų
neiiškaimokilusieji.Regisi,
kadpastariejilygirdidžiuo
jasi galėdami nevergauti
salotoms.Miestiečiaigalbūt
taiptikisiišpirktinuodėmes
armano,kadpirktinėsdar
žovėsyraužnuodytos.
Oašdirbudarže,nesman

to reikia.Būtų absoliučiai
neįmanomaporą kartų per
dieną praeiti pro neapso
dintą, neaptvertą žemės
sklypelį.Net jei tai neturi
ekonominėsnaudosirgali
maginčytis,arištiessavos
daržovėsskanesnės,yrato
kiųpusiausvyrąatkuriančių
akimirkų,kuriospastūmėja
įdarbą.Kažinaresamadar
malonesnio vaizdonei ge
rai prižiūrėtas daržas, ryto
saulėje mirgantis rasota
įvairiausių atspalvių žalu
ma.Beje,taiatrodokurkas
gražiau nei pora rikiuočių
karštųdešrelių...Kažkursą
monėsgelmėseglūdimintis,
kadtassveikoaugimo,tvar
kos ir gyvenimo energijos
vaizdas turėtų atsispindėti
irmumyse.Ašnežinočiau,
kam reikalingas balandis,
jeineiašjoneišnaudočiau
darbuisavodarže.
Tad šismėnuoyra tam,

kad dar sykį nervingai ir
karštligiškai,kaipirvisada,
imtumės šio beprasmio ir
laikąryjančiopomėgio.Bet,
kitavertus,daržas– taisa
vojoašpraplėtimas.Pavyz
džiui,ateis toksmomentas,
kaiašturėsiupripažinti,kad
salotaspasėjaupergiliaiar
kaip reikiant nepalaisčiau
ir nebėra jokių vilčių, kad
josišvysdienosšviesą.To,
deja, nebus. Ir lysvę reikia
išpurentiišnaujokitaisėjai.
Pajuntamaspalengvėjimas,
įveikussavąjįišdidumą.Tai
darbo darže esmė: jis for
muojacharakterį.Tikdarži
ninkasyra toksoptimistas,
kurisįsitikinęs,jognepaisant
sausros, potvynio, uragano
ar savopatieskvailumo, šį
kartą viskąpadarysiąs kuo
puikiausiai.Dievas atrado
tinkamą užsiėmimą savo
sūnumsirdukroms,kupiną
vispasikartojančiosirnežū
vančiossaviapgaulės.
Teisybėsdėleituriuprisi

pažinti:šįstraipsnįparašiau
šalčiausiomisgruodžiodie
nomis.

Verstaišsavaitraščio,,Zeit“.
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