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Tai knyga, kokios Lietuvoje dar nebuvo. Turint mintyje didžiulį šiuolaikinio žmogaus 
nutolimą nuo gyvybės slėpinių, – nebeliko nei natūralaus gimimo, nei natūralios mirties: 
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kad gyventi būtina dorai, kad reikės grąžinti skolas ir išmokti tai, kas buvo visai apleista, 
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408. Mano mamos pamoka 

409. Nijolės Škarnulytės pamoka 
410. K. Ž. pamoka 
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411. Mano mamos ir Jono N. pamoka 

412. Rašytojo Vytauto R. pamoka  
413. Valerijos mamos pamoka 
414. Poetės J. Degutytės pamoka 
415. Gydytojos M. Gavėnienės pamoka 
416. Česlovo V. pamoka 
417. Jono Naujokaičio pamoka 
418. Alės Jonikienės pamoka 
419. Amžina pamoka, nors ne iš amžinybės 
420. Mamos pamoka 

421. Mano mokinių mamų prašymas 
422. Česlovo V. pamoka 
423. Soijos K. pamoka 
424. Valerijos mamos pamoka 
425. H. Kurausko ir M. Mironaitės pamoka 
426. Mano mamos pamoka 

427. Valerijos mamos pamoka 
428. Vinco N. pamoka 
429. Norberto Vėliaus pamoka 
430. Aldutės Ž. pamoka 
431. Česlovo V. pamoka 
432. Valerijos mamos pamoka 
433. Marcelės D. pamoka 
434. Beatričės Gr. pamoka 
435. Karalienės Bonos pamoka 
436. Česlovo V. pamoka 
437. Danutės Benienės pamoka 
438. Eugenijos Š. ir jos dukros pamoka 
439. Mindaugo G. pamoka 
440. Birutės D. pamoka 
441. Valerijos mamos pamoka 
442. Česlovo V. pamoka 
443. Šv. Pauliaus pamoka 
444. Beatričės G. pamoka 
445. Valerijos mamos pamoka 
446. Mindaugo G. pamoka 
447. Dalės L. pamoka 
448. Kęstučio B. pamoka 
449. Beatričės G. pamoka 
450. Česlovo V. pamoka 
451. M. Mironaitės ir Valerijos mamos pamoka 
452. Petro pamoka 
453. Gyvos Onutės pamoka 
454. Zenono P. pamoka 
455. Marcelės D. pamoka 
456. Aldutės Ž. pamoka 
457. Antano P. pamoka 
458. Prano D. pamoka 

459. Česlovo V. pamoka 
460. Auklėtojos O. M. pamoka 
461. Prano D. pamoka 

462. Auklėtojos O. M. pamoka 
463. Česlovo V. pamoka 
464. Ir vėl Česlovo pamoka 
465. Mano mamos pamoka 

466. Soijos K. pamoka 
467. Auklėtojos O. M. pamoka 
468. Aldutės Žebrauskienės pamoka 
469. Mano tetos Onutės pamoka 
470. Nepažįstamojo pamoka 
471. Nepažįstamo vyskupo pamoka 
472. Prano Didžbalio pamoka 
473. Močiutės pamoka 
474. Jono Naujokaičio pamoka 
475. Mamos pamoka 

476. Staselės K. pamoka 
477. Mamos pamoka 

478. Ir vėl Staselės pamoka 
479. Agutės Naujokaitienės pamoka
480. Mamos pamoka 

481. Aldutės Žebrauskienės pamoka 
482. Vlado Jurkšaičio pamoka 
483. Irenos B. pamoka 
484. Valerijos mamos pamoka 
485. Senelės Agnietėlės pamoka 
486. Mokytojo A.S. pamoka 
487. Česlovo V. pamoka 
488. J. Kudirkos ir A. Sapetkos pamoka 
489. Ivano ir Mindaugo G. pamoka 
490. Klemenso Labučio pamoka 
491. D. S. pamoka 

492. E. S. pamoka 
493. Petro V. pamoka 
494. Česlovo V. pamoka 
495. Nepažįstamo kunigo pamoka 
496. Senos žemaitės pamoka 
497. Birutės V. pamoka 
498. Gyvos Anelės M. pamoka 
499. Aldutės Ž. pamoka 
500. Valerijos mamos pamoka 
501. Mamos pamoka 

502. Mokytojos Pušinaitienės pamoka 
503. Aldutės Ž. pamoka 
504. J. Diržiaus pamoka 
505. Soijos K. pamoka 
506. Soijos K. pamoka 
507. Jono S. pamoka 

508. Šv. Klotildos pamoka 
509. Mamos pamoka 

510. Česlovo V. pamoka 
511. Kunigo Viktoro pamoka 
512. Mamos pamoka 

513. Senutės skvere pamoka 
514. Gydytojos Monikos G. pamoka 
515. Neregėto traukinio mįslė 
516. Birutės D. pamoka 
517. Česlovo V. pamoka 
518. Išminčiaus Avicenos pamoka 
519. Pažįstamos moteriškės pamoka 
520. Valerijos mamos pamoka 
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521. Mamos pamoka 

522. Aldutės Ž. pamoka 
523. Senelės kelyje pamoka 
524. Beatričės Gr. pamoka 
525. Danutės B. pamoka 
526. Juozo Balčikonio pamoka 
527. Juozo R. pamoka 

528. Mindaugo močiutės pamoka 
529. Aldutės Ž. pamoka 
530. Senutės elgetos malda 
531. Soijos K. Pamoka 
532. Emilijos P. pamoka 
533. Kristaus pamoka 
534. Soijos pamoka 
535. Stasės O. pamoka 
536. Vakaras „Rudens eilėraščiai per naktį“ 
537. Onutės Š. pamoka 
538. Mamos pamoka 

539. Klemenso L. pamoka 
540. Gydytojos M. G. pamoka 
541. Nepažįstamos senutės pamoka 
542. Agutės N. pamoka 
543. Mano buvusių mokinių pamoka 
544. Salomėjos T. pamoka 
545. Nijolės Šk. pamoka 
546. Mamos pamoka 

547. O. Balzako anūko Šarlio pamoka 
548. Soijos K. pamoka 
549. Nepažįstamojo pamoka 
550. Valerijos mamos pamoka 
551. Birutės N. pamoka 
552. Kardinolo Vincento pamoka 
553. Duobkasių pamoka 
554. Kunigo Ričardo M. pamoka 
555. Gydytojo I. pamoka 
556. Poetės J. Degutytės pamoka 
557. Soijos ir Kleopo pamoka 
558. Žymanto D. pamoka 
559. Salomėjos Nėries mamos pamoka 
560. Danutės B. pamoka 
561. Mano močiutės mamos pamoka 
562. Atėjusių iš ten pamoka 
563. Poeto V. M-P. pamoka 
564. Kunigo Viktoro pamoka 
565. Švč. Marijos pamoka 
566. Česlovo V. pamoka 
567. Nepažįstamo kunigo pamoka 
568. Mamos pamoka 

569. Nepažįstamojo pamoka 
570. Aldutės Ž. pamoka 
571. V. Z. pamoka 
572. Moters su baltu apsiaustu pamoka 
573. Onutės G. artimųjų pamoka 
574. Mamos pamoka 

575. Gėlių pardavėjos pamoka 

576. Poeto Pauliaus Š. pamoka 
577. Nepažįstamojo pamoka 
578. Susirinkusių kieme pamoka 
579. Juozo D. pamoka 

580. Janinos pamoka 

581. Aldutės Ž. pamoka 
582. Savo akimis regėta pamoka
583. Danutės B. pamoka 
584. Česlovo V. pamoka 
585. Kunigo K. Vasiliausko pamokos 
586. Beatričės G. pamoka 
587. Išminčiaus Makono pamokos 
588. Šarlio Balzako pamoka 
589. Ievos S. pamoka 
590. Agutės N. pamoka 
591. Manto M. pamoka 
592. Česlovo V. pamoka 
593. Mamos pamoka 

594. Poeto kunigo Maironio pamoka 
595. Mindaugo G. pamoka 
596. Mamos pamoka 

597. Teoilės V. pamoka 
598. Mažos mergaitės pamoka 
599. Genutės Š. pamoka 
600. Genutės pamoka 
601. Močiutės pamoka 
602. Česlovo V. pamoka 
603. Nijolės S. pamoka 
604. Nepažįstamo vienuolio pamoka 
605. Jurgio G. pamoka 
606. Nepažįstamojo pamokos 
607. Marcelės K. pamoka 
608. Trijų kunigų V., S. ir V. pamoka 
609. Kunigo Viktoro pamokos
610. Vaikų iš Amžinybės, pamoka 
611. Mindaugo G. pamoka 
612. Juozo N. pamoka 

613. Dailininko Aleksandro L. pamoka 
614. Visų atėjusių šį vakarą pamoka 
615. Mano mokinių pamoka 
616. Dviejų giltinių pamokos 
617. Jono O. pamoka 

618. Mano mokytojos Stasės P. pamoka 
619. Šarlio B. pamoka 
620. Manto M. pamoka 
621. Kristaus pamoka 
622. Aldutės Ž. pamoka 
623. Kunigo Bartuškos pamokos 
624. Genutės K. pamoka 
625. Vytauto Pr. pamoka 
626. Mindaugo Gr. pamoka 
627. Išgirsto balso pamoka 
628. Aldutės Ž. pamoka 
629. Genutės Š pamoka 
630. Kunigo Ričardo M. pamokos 
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631. Janinos M. pamokos 

632. Nepažįstamos močiutės pamoka 
633. Agutės N. pamoka 
634. Nuosprendis, ištarusiems „Tėve mūsų“ 
635. Ramutės R. pamoka 
636. Degustatoriaus pamoka 
637. Gydytojo Vytauto pamoka 
638. Česlovo V. ir Justino J. pamoka 
639. Kovotojo už laisvę Petro P. pamoka 
640. Juozo L. pamoka 
641. Šarlio B. pamoka 
642. Vienuolio pamoka 
643. Mano mamos pamokos 

644. Beatričės G. mamos pamoka 
645. Aiškiaregės Raisos pamokos 
646. Genutės Š. pamoka 
647. Natalijos ir Mindaugo pamokos 
648. Beatričės G. pamoka 
649. Mokytojo Petro Deltuvos pamoka 
650. Nepažįstamo žmogaus pamoka 
651. Aldutės Ž. pamoka 
652. Poeto Gedimino S. pamoka 
653. Nijolės V., Violetos S. ir Dianos B. pamokos 
654. Genutės Š. pamoka 
655. Mamos pamoka apie Jėzaus paukštį 
656. Agutės Š. pamoka 
657. Petro D. pamoka 
658. Žymanto D. pamoka 
659. Vytauto T. pamoka 
660. Aldutės Ž. pamoka 
661. Antaninos L. pamoka 
662. Mano močiutės pamoka 
663. Nijolės Š.-V. pamoka 
664. Onos M. pamoka 

665. Nijolytės V. pamoka 

666. Janutės B. pamoka 
667. Juozo D. pamoka 

668. Česlovo V. pamoka 
669. Mamos pamoka 

670. Česlovo V. pamoka 
671. Močiutės pamoka 
672. Alvydo A. pamoka 
673. Soijos K. pamoka 
674. Jėzaus Kristaus pamoka 
675. Petro V. pamoka 
676. Vakaras prie mokyklos 
677. Soijos K. pamoka 
678. Trijų atėjusių pamokos 
679. Marcelės Kr. pamoka 
680. Mokytojo Petro D. pamoka 
681. Ramutės K. pamoka 
682. Kunigo Viktoro pamoka 
683. Genutės Š. pamoka 
684. Soijos O. pamoka 
685. Stasio S. pamoka 
686. Marijos M. pamoka 
687. Jono O. pamoka 

688. Mokytojo Petro Deltuvos pamoka 
689. Antano P. pamoka 
690. Mamos pamoka 

691. Buvusio vargų vaiko Viktoro G. pamoka 
692. Kunigo Viktoro J. pamoka 
693. Buvusių klasės draugų vakaras 
694. Prano D. pamoka 

695. Soijos ir Kleopo pamoka 
696. Aldutės Ž. pamoka 
697. Petro D. ir rašytojo Jono B. pamokos 
698. Natalijos ir sūnaus Mindaugo pamokos 
699. Nepažįstamos moters pamoka 
700. Kaimynės Staselės K. pamoka 

VĖLIŲ SKUNDAI IR IŠGYVENTA PATIRTIS ..................................................................................... 432
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Bijome tik vieno dalyko, į kurį telpa visos mūsų baimės. Bijome savęs.
Laikino ir amžino santykis toks pat, kaip tarp žvakės ir šviesos.

Bijau šviesos, bijau tiesos, bijau pats savęs.
Visas mūsų skubėjimas – lenktynės į niekur.
Save suprasti – tai reiškia prarasti ir atrasti.
Kiekviena pabaiga yra arčiausiai pradžios.

Esu, kol nebūsiu, būsiu, kol esu.
Kas per daug skuba – mažai protauja. 

Atėjus iš žemės, laukia tokia pati tamsa ar šviesa, kokioje dabar gyvename.
Kūnas ir siela serga nuo netikros tiesos.

Kas blizga ir lengva, nėra tikroji tiesa. Tiesa visada sunki, 
ji nepakenčia dirbtinio blizgesio, kuriuo taip lengvai patikime.

Viską turime nokinti savyje.
Dievas atleidžia tik tada, kai žmogus supranta savo klaidas ir jas atlygina.

Kas nuperkama – laikina.
Dangaus artumą tikriname pagal dangaus paukščius: 

jei jie lesa iš mūsų rankų, – dangus arti.
Rinkite tai, kas maitina išmintį. Pagalvok, koks esi žmonių 

ir koks būsi Dievo akivaizdoje.
Kūno ligos užkasamos, o sielos ligos gydomos skaistykloje.
Baltą lengva sutepti, o juodą paversti baltu labai sunku.

Išeiname keliu, kuris atgal nei vieno neparves.
Blogiau, kai siela ligota, o kūnas sveikas.

Tikėjimo reikia mokytis žemėje, nes iš jos išėjus pamokos būna skaudžios.
Labiausiai bijomės to, ko nežinome, – ateities. 

Mes verčiam albumus, jau gelstančius, kaip rudenio lapus – 
ir nebelieka to, ko jau nėra. Ką prarandame ir kas iš viso dar nesurasta?

Mes ateiname mintim, pavirstam atmintim ir tada tuo, kuo buvome žemėje.
Kas mąsto, tas mažai nusikalsta.

Ir vėl tie patys vaistai – kantrybė tris kartus per dieną.
Ne būti, bet išlikti geram.

Pasaulis – tai Dievo sujungtas dangus su žeme. 
Žmogus keliauja per pasaulį, ir jis nemarus.

Dangaus šviesai reikia pasiruošti jau žemėje. Dievas nenori, 
kad nepasiruošę iškart apaktų, ir siunčia juos į tamsos mokslus.

 Siela negali būti be savo namų – kūno. 
Todėl, kai mes ateiname, jūs matote mus ir atpažįstate.

Paskutinė pasaulio kalba – nutolimo nuo jo kalba.
Esu čia iš kitur. Tik mano sielvartas turi tą pačią vietą – širdį.

Mylėk Dievo pasaulį ir jau žemėje pajusi, kad Jis tave myli. 
Dvasiai reikalinga erdvė, kad apie ją galėtum mąstyti ir tapti jos pilnas.

Augi, kad išmoktum pažinti ir mylėti Dievą. 
Jei paklysi žemėje, sunku save surasti Amžinybėje.
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APIE AUToRę

Mokytoja poetė Nijolė Masteikaitė gimė 1939 m. Šakiuose. Čia 1957 
m. baigė vidurinę mokyklą, o po penkerių metų Vilniaus universitete įgijo 
ilologės ir lietuvių kalbos mokytojos specialybę. Šios moters kelias, kaip ji 
pati rašė, ėjo per rugsėjų šviesą Paluobių, vėliau – Siesartėnų pagrindinėse 
mokyklose su nepaprastu atsidavimu ir meile savo profesijai, mokiniams 
ir poezijai. Ir darbe, ir buitiškoje gyvenimo kasdienybėje, santykiuose su 
žmonėmis mokytoja buvo be galo sąžininga, tikra, kaip skaidrūs, subtilių 
išgyvenimų, išminties pagimdyti jos eilėraščiai. Daug metų ji dirbo netoli 
nuo Šakių – Gotlybiškių kaime, Siesartėnų mokykloje mokytoja. Buvo 
literatų klubo „Lygumų šaltinis“, Kaimo rašytojų sąjungos narė. Kūrybą 
skelbė rajono ir centriniuose periodiniuose leidiniuose. Apie jos kūrybą 
poetas Robertas Keturakis yra taip atsiliepęs: „Nėra tokio žodžio, kuris 
būtų pasiekęs poetą iš nežinomų klodų ar pasaulių. Kiekvienas žodis – iš 
savo Žemės. Jis buvo saugojamas tau. Tikra poezija prasideda nuo šito 
išgirsto, vien tau saugojamo žodžio. N. Masteikaitės eilėraščių žodis iš 
savo Žemės. Jai išsaugo tas. Jos išsaugotas ir patikėtas – mums.“

„Mano tėviškė, mano gimtinė – Šakiai, Suvalkijos alsavimo sklidinos lygumos. Man atrodo, kad ir 
dangus virš jų mąsto giliau, kažkaip poetiškai, subtiliai, nepakartojamai. Tėviškė brangi, nes čia ir medžiai, 
ir mintys tebesaugo protėvių žingsnių šilumą, amžiną giesmę paliktam gyvenimui. Nėra pasaulyje krašto, 
kuris saugotų mano dvasiai šitokį turtą. Per šitas lygumas atbėgau į savo likimą, palaimintą senelės ir tėvų 
maldų.“ (N. Masteikaitė)

Karo metais Nijolė neteko tėvo, liko su mama, močiute ir teta. „Senelė ir mama buvo ypa tingai 
subtilių sielų žmonės, matantys, kaip skaudžiai kenčia kertamas medis, nulaužta gėlė ar kankinamas gyvas 
sutvėrimas... Pirmieji ir paskutiniai mokslo metai man buvo dovanoti Šakių pradinės ir vidurinės mokyklos 
(dabar ji vadinasi „Žiburio“)... buvo ste buklinga šviesa Šakių mokykloje – mūsų mokytojai, į kurių gerumą 
mes bėgome per pokario griuvėsius, per rudenio purvynus ir žiemos speigus.“ (N. Masteikaitė)

2000 m. „Lygumų šaltinio“ almanache Nijolė apie save ir kūrybą skaity tojams pasakojo: „Pirmąjį 
eilėraštį sukūriau, kai man buvo 7-eri metai. Žinoma, jis dau giau panašus į vaikiškos sielos balsą negu 
kūrybą, tačiau tai buvo pradžia bandymo išsakyti save pasauliui. Kada parašysiu paskutinį gyvenimo 
posmą, nežinau. Metai universitete išmokė giliau mąstyti, o ilgi pedagoginio darbo dešimtmečiai buvo lyg 
šaltinis, kurį tokiu skaidriu pavertė vaikų širdys.“ 

Nijolė, dar besimokydama Šakių vidurinėje mokykloje, buvo pripažinta kaip talentingiausia literatė. 
Vėliau – Vilniaus valstybinis universitetas – prieštaringa, bet įdomi aplinka, senoji profesūra, kurso draugai 
(tarp kurių garsi poetė Violeta Palčinskaitė, visada tvirtinusi, jog Nijolė universitete buvusi gabiausia poetė), 
dalyvavimas jaunųjų rašytojų sąjungoje ir didelio dvasingumo kupinos bendravimo valandos su Vilniaus 
intelektualais dainininkės Beatričės Grincevičiūtės namuose. Visa tai brandino jos poetinę mintį ir vedė iki 
giliausių žmogaus ir Visatos, netgi Anapusinio pasaulio, įžvalgų suvokimo.

N. Masteikaitės kūryba spausdinta „Lygumų šaltinio“ (2000), „Sūduvos“ (2001), „Šaltinėlio sro vės“ 
(2001), „Ilgesio gijos“ (2002) almanachuose. Ji paliko tris poezijos rinkinius: „Tu meilės žarija – Suvalkija“ 
(1991), „Laiškas laikui“ (1997), „Kad nepavargtų dvasios šiluma“ (2001) ir daugybę pabirusių respublikos, 
rajono, užsienio lietuvių spaudoje eilėraščių, nespėjusių sugulti į poezijos knygeles.

Gyveno poetė savo kukliame Vinco Kudirkos gatvės namelyje, gimtuosiuose Šakiuose, augino gausybę 
gėlių. Per jų įvairovę ir gyvenimus jautė subtiliąsias gyvybinės energijos vibracijas, o sapnuose-vizijose 
patirdavo gilios ilosoinės prasmės pamokas iš Anapus. Tai jos „Mįslės po Kosmoso pamokų“ įkvėpė 
dailininkę Liną Endriukaitienę ir jos mokinius nuostabiais paveikslais klausti: „Kodėl visas viršukalnes 
įveikę, į paslaptis Visatos neįkopiame?“, „Kodėl į žemę lyg užburti žiūrim, o tikimės palaimos iš dangaus?“...

2005 m. Nijolė Masteikaitė iškeliavo į Amžinybę.
Materijos ir buities nesusaistyta poetės esybė mus, susvetimėjusio, sumaterialėjusio pasaulio žmones, 

šiandien stebina, ragina susimąstyti.

Šaltiniai: 
1. Benjaminas Kondrotas. Kūrėjų pėdasakais, Sūduvos Suvalkija. Pirmoji knyga, Kauno pakrašty, 
    Šakių krašte, Vilnius, 2004.
2. http://www.drg.lt/index.php/straipsniai/archyvas/1481-ijusi-per-rugsj-vies.html
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N. Masteikaitė sėdi pirma iš dešinės tarp savo kolegų mokytojų ir mokinių 
Siesartėnų aštuonmetėje mokykloje. 1990 m.

N. Masteikaitė stovi pirmoje eilėje antra iš dešinės. Jai už nugaros – Č. Vyšneveckas. 1975 m.
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N. Masteikaitė sėdi pirma iš kairės. Centre –  Č. Vyšneveckas. 1997 m.
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DoVANA TAU

2001 metų pradžioje, tarpininkaujat R. Vyšneveckienei, 
iš spaudai ruošiamos knygos, dar rankraštyje perskaičiau 
poetės N. Masteikaitės Mįsles iš Amžinybės pamokų. 

Eiliuotos mįslės – dvieiliai mane labai sujaudino ir įkvėpė 
– pajutau, kad turiu piešti. Kūrybinio sumanymo ėmiausi 
su didžiuliu pakilimu. Per dvi savaites mišria technika 
nupiešiau devynis paveikslus (70x100). Eiliuotos mįslės 
tapo paveikslų pavadinimais. 

Paluobių ir Jankų pagrindinių mokyklų mokiniams, 
lankantiems dailės studiją, pasiūliau nupiešti po paveikslą. 
Taip gimė projektas, susidedantis iš trijų skirtingų ciklų: 
mano ir dviejų mokyklų moksleivių. Šių paveikslų parodas 
atidarydavome performansu* Mįslės iš amžinybės pamokų. 
Džiugu, kad paveikslai jaudina žiūrovus ir verčia juos susimąstyti apie egzistencines 
problemas ir žmogaus gyvenimo žemėje laikinumą.

2009 metais Nijolė Masteikaitė būtų šventusi savo 70-metį. Sumaniau išleisti 
atvirukų rinkinį Dovana Tau**. Tai mano devyni paveikslai ir poetės devynios mįslės. 
Manau, kad jie vieni kitus papildo. Šis leidinėlis – tai mano dovana poetei už įkvėptą 
idėją. O šiaip gyvenime mudvi taip ir nesusiėjom...

Lina Endriukaitienė
2011-07-20

*   Performansas – pristatymo menas su teatro elementais, kai mintis išreiškiama veiksmu ir 
     vaizdais. Čia ne knyginis, bet žodinis apibrėžimas, gautas iš menininkų. Tai naujas žodis ir 
     senesniuose Tarptautinių žodžių žodynuose jo dar nėra.
** Nijolė Masteikaitė, Lina Valentukonytė-Endriukaitienė. Dovana Tau, išleido UAB „V3 
     studija“, 2009.
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KAIP ATSIRADo ŠI KNYGA

Aš nežinau, kada prasidėjo gilesnis mano bendravimas su tais, kurie išeina į Amžinybę. Galiu pasakyti 
tik viena – sapnuose lankydavo dažniausiai tik tie, kurie jau iškeliavo, labai retai – gyvieji.

Į sapnus nekreipdavau dėmesio, tai atrodė natūralu, nors ir savotiškai įdomu. Stebino neįprastas dalykas 
– ateidavo į sapną jie tuoj pat po išėjimo ir mažiau klausinėdavo, o daugiau ko nors prašydavo: pagalbos, 
paskolinti laiko, ką nors perduoti jų giminėms, kurie juos per greitai pamiršdavo.

Tokių sapnų net nebandžiau užrašyti. Net nemaniau, kad jie mane po truputį moko bendravimo su 
Amžinybe.

Nepaprasti ir neįprasti dalykai prasidėjo, kai į Amžinybę išėjo mano nuostabi draugė Nijolė, pažįstamas 
Vladas, vėliau Mama, pagaliau pilnas išminties mano bendradarbis Česlovas. Dabar gailiuosi, kad jų 
nepaprastas pamokas rašiau retai, nors širdyje jas tebenešioju.

Liūdni metai man buvo 1998-ieji, ligoninėse užrašų nerašiau.
Bet tie, kurie gyvena Amžinybėje, manęs vienatvėje nepaliko. Jie iki dabar guodžia, stiprina dvasią 

ir atveria Dievo pasaulį. Aš bendrauju su jais lyg su gyvais, nebijau jų atvirumo. Ir už visa, ką jie palieka 
mano sieloje, dėkoju jiems šia knyga.

Ta knyga – jų mintys, jų šviesa, mano – tik užrašai.
Žinau, kad skeptikai numos į tas mintis ranka, kiti gal giliau susimąstys, ir tik nedaugelis atpažins į 

žemę atneštą Aukščiausiojo išmintį.
Čia jau priklausys nuo supratimo, kam gyvename žemėje. Bet visus juos tegul aplanko Amžinybės 

šviesa.

Nijolė Masteikaitė

Vienas iš dažniausių Nijolės lankytojų – mokytojas Česlovas Vyšneveckas (centre) tarp moksleivių. 1985 m.
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PASAKYDAVo TAI, Ką TIK AŠ VIENA ŽINojAU...

Su Nijole Masteikaite buvome pažįstamos seniai. Ji – gerai rajone žinoma poetė, lituanistė, puiki 
mokytoja. Dėstė Šakių rajono Siesartėnų pagrindinėje mokykloje. Šioje mokykloje kartu dirbo ir mano 
velionis vyras Česlovas. Dėstė kūno kultūrą, iziką ir geograiją. Su kolege Nijole juos siejo pomėgis 
knygoms, kryžiažodžiams, na ir vienoda pasaulėžiūros kryptis.

1999 m. vasario 10 d. Česlovas išėjo į amžinybę...
Praėjus maždaug dešimčiai mėnesių po jo mirties, kartą nuėjau į taupomąją kasą sumokėti mokesčių. 

Žiūriu – eilėje stovi Nijolė su savo teta Onute. Matau, kad ji kažką sako tetai ir vis žiūri į mane. Pagaliau, 
matyt tetos paraginta, prieina prie manęs ir sako: „Nežinau, ar jums sakyti... Neseniai sapne buvo atėjęs 
Česlovas ir sako: „Matai, Nijole, man labai tamsu, bet žinau, kad kaip kariuomenėje atbūsiu ir išeisiu. Man 
Roma kas mėnesį po šviesos siuntinuką atsiunčia, tai dar ir kitiems tenka...“ Mane tai labai nustebino ir 
sujaudino, nes aš iš tikrųjų kas mėnesį užsakydavau šv. Mišias už jį. 

Po kurio laiko Nijolė man skambina telefonu ir sako: „Buvo vėl atėjęs Česlovas ir padėkojo, kad 
pasakiau jums apie jo apsilankymus. Sakau jam, o tu pats nueik ir jai pasakyk“. Jis šyptelėjęs pratarė, 
kad Roma labai toli, seminare. Nijolė pasakė, kad kelis kartus man skambino ir niekas neatsiliepė. Aš jai 
paaiškinau, kad buvau švietimo darbuotojų seminare Danijoje.

Per Česlovo mirties metines prie gedulingų pietų stalo jam palikome atskirą vietą ir padėjome lėkštutę, 
bet atsitiko taip, kad pritrūko vietų. Nerasdama kitos išeities, kleboną pasodinau į Česlovo vietą. Netrukus 
Nijolė skambina ir sako, kad Česlovas buvo savo metinėse ir pasakojo įspūdžius iš jų. Tarp kitų dalykų 
pasakė, kad jam buvo padėta lėkštutė, bet jo kėdėje sėdėjo klebonas.

Mane sudomino, suintrigavo Nijolės sapnai-vizijos, nes ji pradėjo pasakoti tai, ką tik aš viena težinojau. 
Ir apie kitus pažįstamus, išėjusius amžinybėn, ji pasakojo labai įtikinančius dalykus. Tada ėmiau įtikinėti 
ją, kad visa tai užrašytų. Taip atsirado sąsiuviniuose užrašyti pokalbiai su išėjusiais į Amžinybę. Kaskart 
stebino jų tikrumas. Kaip antai: mirė tos pačios mokyklos mokytoja A. Ž. Po laidotuvių velionės vyras 
nesuruošė gedulingų pietų. Nijolė sapne-vizijoje mato, kaip A. Ž. sėdi už ilgo, valgiais apkrauto stalo ir 
liūdnai sako: „Tai matai, Nijole, nieko nepakvietė prie stalo – nei tų, kurie mane nešė, nei tų, kurie mane 
vežė“. (A. Ž. buvo labai nuoširdi, mokykloje ji visada vaišindavo savo gamybos skanėstais). Aš buvau 
mokytojos A. Ž. laidotuvėse ir iš tikrųjų, nors buvo žiema, šalta, bet niekas nebuvo pakviestas nei puodeliui 
arbatos. Tarp kitko, Nijolė (ji nebuvo A. Ž. šermenyse) pasakė, net su kokia suknele velionė buvo pašarvota.

Dar vienas atvejis. Išleidžiant į kitą parapiją Šakių kleboną D. B., teko dalyvauti atsisveikinimo 
arbatėlėje. Kunigas buvo stambus vyras ir pasiskundė, kad jis labai sunkiai gauna didelio dydžio 
marškinius. Kaip tik namuose buvo likę nauji, dar neišpakuoti, specialiai pagal užsakymą pasiūti, dideli 
mano velionio vyro marškiniai. Aš ir sakau klebonui: „Galėčiau jums padovanoti marškinius, tik apykaklė 
kunigui nepritaikyta“. Jis pasidžiaugė, sakydamas, kad moterys siuvėjos jam pataisys. Taip aš ir nunešiau 
tuos marškinius. Po kelių dienų Nijolė man skambina ir sako: „Buvo atėjęs Česlovas ir pasakė, kad Roma 
jo marškinius atidavė klebonui. Juokdamasis pratarė, kad jis dabar toks lieknas, jog tokie trys į juos tilptų.“ 
(Mano vyras paskutiniais metais buvo labai sustorėjęs, – nuo aktyvaus sporto buvo išsiplėtusi širdis). 

Nijolės užrašytos vizijos-pokalbiai, liečiantys mano artimą žmogų, mane įtikino, jog ji turėjo Dievo 
dovaną kontaktuoti su dvasiniu pasauliu, tuo pačiu liudyti neregimųjų buvimą. Tai sustiprino mano religinį 
jausmą ir tikėjimą, kad po mirties žmogaus egzistencija dar nesibaigia. Nijolė jau taip pat išėjo į tą pasaulį, 
su kuriuo jai buvo leista bendrauti. Galbūt tie neįprasti anapusiniai ryšiai išsekino ir taip trapias, silpnas jos 
izines jėgas.

Roma Vyšneveckienė
2011-07-30
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Ko MIRTIS NEPALIEČIA IR Ką jI SUNAIKINA

Nijolės Masteikaitės knyga, kurią laikote savo rankose, yra neįprasta daugeliu atžvilgiu. Visų pirma 
todėl, kad Nijolė nėra jos autorė, jei autorystę suprasime kaip įprasta. Šios knygos ji neparašė, bet tiktai 
užrašė tai, ką jai perdavė išėjusieji į amžinybę. Kaip ji pati sako: Ta knyga – jų mintys, jų šviesa, mano – 
tik užrašai. Kažkuris iš išėjusių Nijolę pavadino sekretore. Ir knygos pavadinimas yra išėjusiojo Česlovo 
pasiūlytas.

Reikia manyti, kad panašaus pobūdžio knygos, bent jau tokios apimties kaip ši, Lietuvoje dar nebuvo. 
Nors bus daug skeptikų, kurie visa tai laikys pramanu ar fantazijomis, bet turint omenyje didžiulį šiuolaikinio 
žmogaus neišmanymą apie gyvybės reiškinius, o ypač apie pomirtinį gyvenimą, tai nei kiek nesumenkina 
knygos vertės. Tai didelis indėlis į platesnį ir gilesnį žmogaus gyvenimo, gyvybės reiškinių ir pomirtinio 
likimo suvokimą. Juk tai, galima sakyti, žinios iš pirmų lūpų, tiktai perduotos per Nijolę, kuri į gyvenimo 
pabaigą tapo tarpininke – mediume tarp Šiapus ir Anapus.

Kas nori numirti taip ir neprabudęs, tas šią knygą atmes, nes ją skaitydamas gali ir prabusti. O prabusti 
iš savo nuomonių, įsitikinimų ir iliuzijų yra baugu. Prabusti – tai reiškia išsitapatinti ir pamatyti save iš 
šalies. Šito didžioji dauguma nesugeba, o ši knyga padeda tai padaryti. Skaitant ją, galima iš šalies stebėti 
jau mirusius ir pamatyti, kaip buvusio gyvenimo įpročiai bei ydos, net ir po mirties, neleidžia jiems prabusti. 
Praėjusio gyvenimo sapnas tęsiasi toliau. Tai ypač matyti vėlių gyvenime, apie kurį bus kalbama žemiau. 
Budizme išsilaisvinimas iš pomirtinio gyvenimo iliuzijų būtent ir vadinamas prabudimu.

Kai ką atstumia žodis sapnas, nes N. Masteikaitė savo vidinius išgyvenimus pavadino sapnais. O sapnai 
materialistinėje kultūroje yra visiškai nuvertinti. Tiksliau sakant, buvo nuvertinti, nes dabar sapnų svarba ir 
reikšmė atrandama iš naujo. Nuvertinti jie ir krikščionybėje, nors Šv. Rašte sapnas yra priemonė susisiekti 
su dvasiniu pasauliu. Sapnas yra viena iš skirtingų sąmonės būsenų, kurių induistai priskaičiuoja keturias: 
džagrat (budrumo būsena), svapna (sapnų būsena), sušupti (miego būsena), turija (gilios meditacijos 
būsena). Šiuolaikinė neuroiziologija nuo 1924 metų, kai vokiečių neuroiziologas H. Bergeris (Hans 
Berger) pirmą kartą užregistravo elektrinį smegenų aktyvumą, smegenų veiklą taipogi skirsto į keturis 
lygius pagal virpesių dažnumą: beta, alfa, teta ir delta. Perėjimas iš vienos sąmonės būsenos į kitą ar kitas 
yra natūralus ir betarpiškas.

Remiantis šiuolaikiniais tyrinėjimais nesunku parodyti, kad budrioji žmogaus sąmonės būsena ne taip 
jau daug skiriasi nuo sapno. Visų pirma, ir sapno, ir budrumo metu žmogaus smegenys virpa tuo pačiu beta 
dažniu – nuo 14 Hz iki 30 Hz. Sapnuojančio žmogaus akys juda, kaip kažką tikrai reginčio. Ir trečia, – 
sapne žmogus gali būti sąmoningas, t. y. suvokiantis, kad jis sapnuoja. Yra parašyta knygų apie sąmoningą 
sapnavimą, kuris anglų kalba vadinamas lucid dreaming. Tai įrodyta laboratoriniais tyrimais ir stebėjimais. 
Yra pagaminti ir prietaisai, kurie padeda žmogui sapne prabusti, t. y. suvokti, kad jis sapnuoja.

 Visi mes sapnuojame, bet prisimename nedaug ir labai blankiai, nes sapne būname nesąmoningi. Nors 
ir mažai, bet yra žmonių, kurie savaime sapne būna sąmoningi. Matyt, tokia buvo ir Nijolė Masteikaitė, 
kuriai ši sąmonės savybė atsirado prieš gyvenimo pabaigą. Todėl Nijolės vidines patirtis, pagal šiuolaikinės 
psichologijos terminiją, reiktų vadinti sąmoningu sapnavimu, o verčiant pažodžiui iš anglų kalbos – 
liucidiniais arba šviesos sapnais. Rusiškoje literatūroje tokie sapnai vadinami осознанное сновидение.

Budrumo būsena nuo sapnų skiriasi visų pirma tuo, kad budriame stovyje žmogus yra sąmoningas ir 
nuolat gauna pastovią informaciją per penkias jusles – klausą, regą, lytėjimą, skonį ir uoslę. O miegant 
mūsų juslės neveikia, ir todėl sapne žmogaus smegenys naudoja tik tą informaciją, kuri jau yra atmintyje 
ir pasąmonėje. Dėl to dienos sapnas yra nuoseklus, o nakties sapnas – nuolat besikeičiantis, kuriame 
įvykiai keičia vienas kitą kaleidoskopiškai, ir jame nėra laiko ir erdvės, – jame galima patirti bet kur ir bet 
kada buvusius ar būsimus įvykius. Ir antras skirtumas: dienos sapnas yra kolektyvinis, – mes keičiamės 
informacija su aplinkiniais, todėl jis atrodo tikras, o nakties sapnas yra tik asmeninė patirtis, kuri kitiems 
atrodo visai neegzistuojanti. Tačiau, jei sapnas yra sąmoningas (liucidinis), kokie ir buvo Nijolės sapnai, tada 
ir nakties sapnas tampa kolektyviniu, kuriame sąmoningai bendraujama su dvasinio pasaulio gyventojais, 
kurie nuolat yra tokioje būsenoje. Aišku, galima bendrauti ir su žemės gyventojais, tačiau jie šioje būsenoje 
paprastai būna nesąmoningi – nieko neatsimena. Nijolės liucidiniuose sapnuose tokių atvejų daug, tačiau 
nei jos teta Onutė, kuri dažnai dalyvaudavo sapne, nei kiti gyvieji, su kuriais Nijolė bendraudavo savo 
sapnuose, nieko neatsimena. Neatsimena, kaip ir visi „normalūs“ žmonės.

Susilauks ši knyga priekaištų bei kritikos ir iš teologų. Tai visai natūralu, nes tekstas neatitinka 
moderniosios eschatologijos (eschatos gr. – ‘paskutinis’; religinis mokymas apie pasaulio ir žmonijos 
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likimą). Tačiau eschatologija neparemta jokia praktine, kad ir vidiniai išgyventa, patirtimi. Joje, galima 
sakyti, visai nėra empirikos. Nors ši sąvoka ne visai tinka, nes patirtis, aprašyta šioje knygoje, yra asmeninė, 
kitiems neprieinama, vidinė, kurios niekas kitas patirti negali. Eschatologinė teologija yra grynai teoriniai 
išmąstymai, paremti Šv. Rašto ištraukomis apie skaistyklą, pragarą, dangaus buvimą bei laikų pabaigą. 
Panašiomis Šventraščio citatomis būtų galima paremti ir Pamokas iš Amžinybės.

Kažkodėl grynai teorinius išvedžiojimus, neparemtus jokia praktine ar empirine patirtimi, laikome 
tikrais, o tikrą patirtį, kuri yra tik asmeninė, atmetame. Tačiau ir tie teologiniai-ilosoiniai pasvarstymai 
taipogi yra asmeninės minties produktas, bet kai juos pripažįsta kiti, jie laikomi tikrais. Vis tiek lieka 
klausimas: ar jie iš tiesų yra tikri? Juk loginis mąstymas atsako tik už minties nuoseklumą ir loginių 
operacijų teisingumą, bet jis netikrina išeities duomenų, kuriais paremtas loginis samprotavimas. Jei išeities 
duomenys klaidingi, net ir teisingiausio loginio mąstymo išvados bus klaidingos. Tokiais atvejais, kaip sako 
mažiau logiką garbinantys mokytojai, logika yra melo tarnaitė. 

Visi žmonės turi raukšlėtąją smegenų žievę – neokorteksą, kuris apdengia visus smegenis. Ši žievė ar 
danga atsakinga už loginį mąstymą. Liaudis ją vadina labai vaizdžiai – „stogas“. Teorijas kuriantys žmonės 
ir ilosofai turi gerai išvystytą loginį mąstymą ir tuo pačiu „tankų stogą“, kuris beveik nepraleidžia kūno 
juslėms neprieinamos informacijos. Jie yra įsitikinę, kad kitokia informacija žmogui nepasiekiama, o jei 
kas nors apie tai kalba, tai jis esąs „nesveiko“ proto, o liaudiškai sakant, su „nuvažiavusiu stogu“. Taip ir 
yra. Tokių žmonių „stogai“ yra gerokai retesni, ir juos pasiekia informacija, kuri neprieinama turintiems 
„tankų stogą“. Bet kai „stogas nuvažiuoja“, atsiveria dangus...

Jei „retesniu stogu“ apdovanotieji turėtų panašų loginį mąstymą, kaip ir turintieji „tankų stogą“, tada 
jie savo asmeninę patirtį galėtų papildyti logiškai nuosekliais, Šventraščiu paremtais išvedžiojimais. Ir 
priešingai, jei stipriu loginiu mąstymu pasižymintiems būtų prieinama vidinė patirtis, tada jų teiginiai nebūtų 
tokie kategoriški, juose būtų daugiau laisvės, nes dvasinės patirtys visada yra asmeniškos. Tokiu atveju, 
tarp tokių, atrodo, visai priešingų tekstų atsirastų žymiai daugiau sąlyčio taškų, būtų daugiau tarpusavio 
sutarimo ir supratimo. To labiausiai ir reikia, bet ne atkaklių teiginių, kad šitas tikrai teisus, o anas – visai 
atmestinas.

Knyga ypatinga ir tuo, kad jos veikėjai, išskyrus keletą nepažįstamųjų, yra tikrai žemėje gyvenę žmonės, 
dažniausiai Šakių krašto gyventojai, o kai kurie gerai visoje Lietuvoje žinomi ir garsūs žmonės – poetai, 
aktoriai, rašytojai, kunigai, mąstytojai ir netgi tie, kuriuos mes vadiname šventaisiais. Kad būtų lengviau 
susigaudyti šioje didelės apimties knygoje, pamokos yra sunumeruotos eilės tvarka. Viso jų yra septyni 
šimtai. Buvo pasiūlymas atrinkti ir palikti tik vertesnes pamokas, tačiau nuspręsta, bent jau pirmąjį kartą, 
išleisti jas visas. Plačiau žvelgiant, prasmingos yra visos pamokos, vieniems galbūt priimtinesnės vienos, 
o kitiems – kitos.

Iš pokalbių su žmonėmis Nijolė patyrė, kad toli gražu ne visi nori, kad būtų paviešintos jų artimųjų, 
patekusių į šią knygą, pavardės. Todėl daugumą žmonių, per ją perdavusių savo pomirtinį likimą ir patirtį, 
ji įvardino tik inicialais. Labiausiai viešumo nenori tie, kurių artimieji dėl savo gyvenimo būdo ilgam 
laikui pateko į tamsą. Tai reiškia, kad žmonės ne tik patys nenori girdėti ir mokytis, bet ir kitiems atima 
tą galimybę. Juk tie, kurie juos pažinojo, lygindami gyvenimo būdą ir jų pomirtinį likimą su kitais, gali 
daryti išvadas, ką ir kuria linkme savo gyvenime reikia keisti. Bet ne – nereikia, kad kiti žinotų, ne onaras. 

Turbūt puikybė ir noras pasislėpti už nešiojamos kaukės paskatino kažką išplėšti lapą iš Nijolės rankraščio. 
Tačiau amžinybėje viskas, kas buvo paslėpta, atsiskleidžia, o visos ambicijos ir kaukės nukrenta, – žmogus 
sau, Dievui ir kitiems pasirodo toks, koks jis yra iš tikrųjų. Gyvendami žemėje, mes galime prisidengti 
kaukėmis ir slėptis, kitaip sakant, vaizduoti kitokius nei esame iš tikrųjų. O amžinybėje, kaip sako Jėzus: 
Nė vienas, uždegęs žiburį, neapvožia jo indu ir nekiša jo po lovą, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų 
šviesą. Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn 
(Lk 16, 17). Kartais taip atsitinka ir žemėje:

Vieno mažo miestelio prokuroras teisme kviečia savo pirmą liudytoją – seną močiutę. Pradeda 
apklausą:
– Ponia Džouns, ar jūs mane pažįstate?
– Žinoma, aš jus pažįstu, pone Viljamsai. Aš jus pažinojau dar mažą berniuką ir, tiesą pasakius, 
esu jumis nusivylusi. Jūs meluojate, esat neištikimas savo žmonai, manipuliuojate žmonėmis ir 
šlykščiai apkalbate. Jūs galvojat, jog esat didelis žmogus, bet jums tiesiog neužtenka smegenų, kad 
suprastumėt, jog esat tik menkas biurokratas...
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Prokuroras šokiruotas. Nežinodamas, ką daryti toliau, jis pirštu parodo į advokatą, sėdintį kitame 
salės gale, ir klausia:
– Ponia Džouns, o jūs pažįstate advokatą?
– Žinoma, kad taip. Aš jį pažįstu irgi nuo mažens. Jis tingus, nepakenčiamas ir turi problemų su 
alkoholiu. Jis nesugeba bendrauti su žmonėmis, o jo advokatų kontora – viena blogiausių mūsų 
valstijoje. Jau nekalbant apie tai, jog jis neištikimas savo žmonai su trimis skirtingomis moterimis. 
Beje, viena iš jų – jūsų, prokurore, žmona. Taip, aš jį pažįstu.
Advokatas – nei gyvas, nei miręs.
Teisėjas pakviečia prieiti prokurorą ir advokatą ir tyliai tyliai: 
– Jeigu kuris nors iš jūsų, idiotai, paklaus jos, ar pažįsta mane, aš jus abu pasiųsiu į elektros kėdę!

Nors bus nepatenkintųjų, – visiems niekada neįtiksi, – knygoje paliekame inicialus, vardus bei pavardes 
taip, kaip jas surašė Nijolė Masteikaitė. Vardus ir pavardes Nijolė rašė nenuosekliai, be sistemos, – kai kada 
ji užrašo vardą, o kai kada pavardę. Nuosekliai skaitantis ir atidus skaitytojas kartais gali suprasti, jog 
kalbama apie tą patį asmenį

Knygos vertę, o tuo pačiu ir jos tikrumą labai padidina perdavimo tikslumas. Nijolė aprašo aprangą, 
veido išraišką, elgesį, kalbėjimo manierą ir pasakytus žodžius. Tačiau, kad suvoktum perdavimo tikslumo 
vertę, reikia būti skaičius bent jau Jono Basanavičiaus surinktus ir išleistus pasakojimus bei dvasregių 
patirtį apie vėlių gyvenimą. 

Mėsos kūno netekusį žmogaus pavidalą lietuviai nuo senovės vadino ir tebevadina vėle. Anksčiau buvo 
du žodžiai – vėlė ir vėlys. Dabar beliko tik moteriškos giminės vėlė. J. Basanavičius, pasiremdamas surinkta 
tautosakine medžiaga, minėtos knygos įžangoje rašo: Kunigas – kunigu, ponas – ponu, vyras – vyru, 
moteriškė – moteriške, kūdikis – kūdikiu gyviems pasirodą. Ne tik luomų skirtumą, bet ir savo kūno ypatybes 
vėlės užlaiko: kieno koja pritraukta, to vėlė raiša pasirodo; vėlės sveikų ir ligotų tokios jau pasirodo. Kas 
gyvas būdamas mėgo lazdą nešiotis, to ir vėlė ją nešiojasi. Išvada akivaizdi: vėlė yra gana tiksli gyvenusio 
žmogaus kopija. Natūralu, kad netekęs izinio kūno žmogus ir toliau save suvokia lygiai taip pat, nes 
supratimas nepasikeitė. Visi žmogaus įpročiai ir norai lieka tie patys. Dažnai klaidingai manoma, kad po 
mirties viskas bus aišku. Taip sako nemąstantys ar nemokantys protauti žmonės. Mirštant, o tiksliau sakant, 
atsiskiriant nuo izinio kūno, vidinis žmogus nepasikeičia, tik jo išorinis apvalkalas – mėsos kūnas – tampa 
greitai irstančiu lavonu. 

Bent jau iš pradžių, ilgiau ar trumpiau, vėlės išlaiko tą pačią išvaizdą, įpročius ir kalbėjimo manierą. 
Nijolės nuopelnas yra tas, kad ji tiksliai perdavė vėlių išvaizdą ir žodžius. Dėl tos priežasties gali pasirodyti, 
kad knyga nėra pilnai redaguota. Tarmiškumai ir įvairūs neliteratūriniai žodžiai, kuriuos įpranta naudoti 
atskiri žmonės, tekste yra palikti kaip įrodymas, kad Nijolė bendravo būtent su tuo, iziniame pasaulyje 
gyvenusiu ir tokius įpročius turėjusiu, žmogumi. Neretai iš Nijolės užrašymo ar pasakojimo artimieji 
atpažindavo, kad ji iš tiesų perduoda jiems brangaus žmogaus žodžius. Jis tikrai taip sakydavo, – nustebdavo 
jie. 

Būdamos skaistykloje, vėlės pamažu skaistėja ir apsivalo nuo netinkamų ydų bei įpročių. Be abejo, 
vėlių skaistėjimo greitis, kaip ir buvimo laikas skaistykloje arba, kaip šioje knygoje dažnai sakoma, – 
tamsoje, yra nevienodas. Norėdamos sutrumpinti buvimo laiką tamsoje, daugelis vėlių ateina su prašymais 
padėti. Kai kurios vėlės žino, ko prašyti, ir prašo konkrečios pagalbos, o kitos dar nelabai suvokia, kokia 
pagalba joms padėtų. Kartais pagalbos prašymai išsakomi simboliškai, juos skaitytojui tenka perprasti. Ir 
apskritai, simbolių šioje knygoje apstu. 

Iš Nijolės klausimų, jos patarimų vėlėms ir prašymų matyti, kad ji nieko nežinojo apie anapusinio 
pasaulio dėsningumus ir kuria linkme turėtų keistis vėlė. Pаvyzdžiui, ji prašo Česlovo vėlės: tik ateik ir lik 
su mumis, kaip iki šiol (146-oji pamoka). Toks noras ar prašymas sunkina vėlės būseną ir traukia ją ten, nuo 
ko ji turėtų tolti. Senieji papročiai, kurie dar gyvavo iki Pirmojo pasaulinio karo, draudė verkti ir gailėti 
mirusiųjų, nes taip ilginamos jų kančios skaistykloje. Galimybė bendrauti su dvasiniu pasauliu, kaip dažnai 
būna, Nijolei atsivėrė netikėtai, ir ji, kaip ir mirties atveju, į dvasinį pasaulį pateko su tuo pačiu suvokimu 
bei supratimu, kuris jau buvo paplitęs Lietuvoje XX a. pabaigoje, nežinodama apie Anapilyje veikiančius 
principus ir dėsningumus. Dėl tos priežasties Nijolės klausimai ir patarimai vėlėms yra gana kasdieniški, 
buitiški, lyg ji bendrautų su atvykusiais giminėmis ar kitoje šalyje paviešėjusiais bei tebeviešinčiais 
žmonėmis.

Jei Nijolė būtų pabendravusi su žmogumi, išmanančiu dvasinio pasaulio dėsningumus, tai jis, ko gero, 
būtų pataręs, ko klausti vėlių, ką joms patarti, pamokyti, kad greičiau iš tamsos patektų į šviesą. Tačiau, kita 
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vertus, tas „neišmanymas“ yra gerai, nes Nijolė nieko neprideda nuo savęs, niekaip neaiškina vėlių padėties 
ar tolimesnio jų likimo. Ji tiesiog bendrauja. Todėl jos užrašytieji pokalbiai ir stebėjimai yra tikri, niekieno 
neįtakoti. O iš jos užrašų visi, tuo labiau išmanantys dvasinio pasaulio dėsningumus, gali daryti išvadas ir 
mokytis. 

Asmeniškai man ši knyga yra didelis lobis. Joje randu mirties virsmo dėsningumus, kurie, remiantis 
senaisiais lietuvių papročiais, yra aprašyti „Virsmų knygoje“. Žinantysis lengvai gali pastebėti vėlių 
nesusivokimą ir įstrigimą mirties virsme, nors nežinančiam mirties virsmo dėsnių, tai gali atrodyti kaip 
teigiamas ir geistinas dalykas.

Svarbiausia, reikia aptarti Nijolės mamos, Česlovo ir kitų vėlių nenorą pripažinti ir susitaikyti su 
mintimi, kad jie yra mirę. Tas jų nenoras ar tiesiog nesugebėjimas pripažinti įvykusios mirties – perkeitimo 
rodo, kad jos dar nesuvokė antrosios mirties ir yra įstrigę mirties virsme. Toks teiginys daugeliui atrodys 
keistas ir priešingas šios knygos nešamai žiniai – kad mirusieji, o tiksliau išėjusieji, gyvena toliau. Tai 
atkakliai teigia visos su Nijole bendravusios vėlės. Tačiau Nijolės mamos vėlė, kai Nijolė kvietė ją sugrįžti 
visam laikui, supranta ir dukrai paaiškina, kad ji sugrįžti negali, o jei sugrįžtų ir būtų tokia pati, kokia buvo 
prieš mirtį, būtų blogai ir jai, ir artimiesiems. 

Bene daugiausia painiavos ir nesusikalbėjimo įneša žodis mirtis. Išėjusieji, kurie aprašyti šioje knygoje, 
dažnai piktindavosi, kad žmonės juos laiko mirusiais. Keičiasi pasaulėžiūra, keičiasi ir žodžių prasmės. 
Prancūzų istorikas F. Arjesas (Philipe Aries) savo veikale „L‘homme devant la mort“ (lietuviškai yra išleistas 
jo esė rinkinys „Mirties supratimas Vakarų kultūros istorijoje“) aprašo, kaip keitėsi mirties samprata nuo 
ankstyvųjų viduramžių iki naujausių laikų. Pavadinimai, kuriuos jis naudoja įvairių istorinių laikotarpių 
mirties sampratai apibūdinti – prijaukinta mirtis, mano mirtis, tavo mirtis, uždrausta mirtis, išvirkščia 
mirtis – vaizdžiai atspinti šiuos pasikeitimus. Ta kaita atsispindi ir anekdotiniuose pasakojimuose, kuriuos 
randame F. Arjeso knygoje. Vienas iš jų priskiriamas šventajam L. Gonzagai. Kartą, kai jaunas šventasis 
žaidė su kamuoliu, jo paklausė, ką jis darytų, jei sužinotų, kad greitai mirs. Įsivaizduokime, – klausia F. 
Arjesas, – kaip elgtųsi X a. ar netgi XV a. vienuolis: jis paliktų visus pasaulietinius reikalus ir, užsidaręs 
celėje, pasišvęstų maldai ir atgailai, visas mintis sutelkdamas į sielos išganymą. O ką atsakytų pasaulietis? 
Kad bėgtų gelbėti savo sielos į vienuolyną. Tačiau reformacijos epochos jaunas šventasis ramiai atsakė, 
kad ir toliau tęstų savo žaidimą. 

Senovės lietuviams mirtis nereiškė išnykimo. Duok, Dieve, mirti, bet neleisk pražūti, – byloja sena 
patarlė. Visiškam išnykimui pažymėti vartotas kitas žodis – pražuva. Mirtis reiškė tik perkeitimą, virsmą 
(mir-ti → rim-ti). Slavų kalboje atsiskyrimas nuo izinio kūno būdavo įvardijamas senžodžiu преставлять, 

преставить ‘perkeisti, nutraukiant žemiškąjį gyvenimą, dovanoti dvasinį gyvenimą; perkelti į amžinybę, 
pasiųsti mirtį’: преставляет бог и праведных, и неправедных, к суду призывая; преставиться, 

переставиться ‘pereiti nuo laikinojo gyvenimo į amžinybę, atiduoti Dievui sielą, persikeisti’: с вечера 
занемог, к утру преставился. XIX a. etnologas P. Šeinas (П. В. Шейн) pastebi, kad Baltarusijoje tuoj po mirties 
niekas nepasakys, kad toks ar kitoks numirė, bet paprastai sakoma ‘переставился’ (преставился).  

Jau iš to galima suprasti, kad nei pirmoji mirtis, kai prarandamas izinis kūnas, nei antroji, nėra išnykimas 
ar pražuvimas. Galbūt teisingiau mirtį suprasti kaip vidinį-psichologinį vyksmą. Antroji mirtis minima ir 
Šv. Rašte: Bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams 
ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis (Apr 21, 8). 
Tikintieji šią mirtį dažniausiai supranta kaip visišką pražūtį. Tačiau ar taip iš tikrųjų yra? Ar ne per daug mes 
save sureikšminame ir iškeliame virš kitų? Galima, remiantis tuo pačiu Šventraščiu, parodyti, kad taip nėra. 
Juk Jėzus sako: Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo 
Tėvo vaikai; juk jis leidžia savo saulei tekėti blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų (Mt 5, 44).  
Jėzus, pamokęs kaip melstis, paaiškino: Jeigu atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis 
Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų (Mt 6, 14-15). 
Pasmerkdami kitus amžinai pražūčiai, mes neatleidžiame jiems nusikaltimų. Bet tada, pasak Jėzaus žodžių, 
ir mums nebus atleista! Save iškeliame virš kitų, pasiremdami net Šv. Raštu, nors Naujasis Testamentas to 
visiškai neleidžia. Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako: Mano Tėvo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nei 
vieno... (Jn 6, 39). Reikia manyti, kad ir Apokalipsėje minima antroji mirtis nėra pražūtis, o tik apsivalymas 
nuo to, kas neleidžia jungtis su Dievu.

Kalbant apie mirtį, visada reikia klausti, kas turima mintyje, kai sakome mirtis. Tai padės mums geriau 
vienas kitą suprasti ir suvokti, kas slypi po šiuo reiškiniu. Šia prasme, nesunku įžvelgti, kad iki visiško 
susivienijimo su dangiškuoju Tėvu mūsų laukia dar daug įvairaus lygio mirčių. Fizinė mirtis arba pirmoji 
iš jų, ko gero, yra sunkiausia, nes ji yra panašiausia į išnykimą. 
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Nors išėjusieji gyvena toliau, tačiau žemės gyventojams ir savęs atžvilgiu vėlės iš tiesų turi mirti, – 
antraip jos visam laikui įstrigtų mirties virsme ir negalėtų toliau augti bei vystytis. Paradoksalu, tačiau 
kad galėtum tikrai gyventi, o ne būti vaiduokliška vėle, laikas nuo laiko būtinai reikia numirti. Mirtis yra 
didžioji gyvenimo ir evoliucijos varomoji galia. Augimo dėsnis yra toks: tai, kas buvo reikalinga ir gerai, 
vėliau tampa kliūtimi. Mėsos kūnas labai tiko sielos augimui ir vystymuisi, tačiau anksčiau ar vėliau jis 
tampa kliūtimi. Pasižiūrėkite į senus ir jaunus žmones, palyginkite ir pamąstykite. Jei drąsiai mąstysite, 
turėsite sutikti, kad mirtis senatvėje yra gėris. Juk mirtis yra didžiausias pasikeitimas, o gyvenimas galimas 
tik ten, kur yra kaita, judesys, pasikeitimai. Nėra pasikeitimų – nėra gyvybės ir tuo pačiu gyvenimo. Net ir 
materialistinis mokslas sako, kad gyvybė yra baltyminių kūnų apykaita. Kai kuriose kalbose – pavyzdžiui, 
rusų, vokiečių, anglų – gyvybė ir gyvenimas  yra tas pats žodis: жизнь (rus.); Leben (vok.);  life (angl.).

Apaštalas Paulius savo laiške sako: Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivint. (1 Kor 
15, 22). (...) Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. Sėjamas prastas, keliasi garbingas. Sėjamas 
silpnas, keliasi galingas. Sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jei esama juslinio kūno, tai esama 
ir dvasinio (1 Kor 15, 43-44). Nesunku suprasti, kad juslinis kūnas yra ta pati vėlė, kuri, kaip tas grūdas, turi 
būti pasėtas ir prieš išdygdamas numirti. Apibendrintai ir naudojant šv. Pauliaus žodžius, trumpai galima 
pasakyti, kad senasis Adomas turi mirti ir tik tada prisikelia naujasis Adomas. Pirmasis žmogus yra iš 
žemės, žemiškas; antrasis žmogus iš dangaus (1 Kor 15, 47). Tą padaryti turi kiekvienas mirštantysis, o jei 
nesuspėjo numirti vidine mirtimi iki mirties, teks tai padaryti po mirties – mirti antrąja mirtimi.

Šventieji ir mistikai kalba apie antrąją mirtį. Nemiręs antrąja mirtimi nepateksi į aukštesnius dvasinius 
pasaulius ar dangaus sferas. Skaitytojas tikriausia prieštaraus: juk dalis vėlių, kurios atkakliai neigė savo 
mirtį, pateko į šviesą arba dangų. Jeigu tai vadinsime dangumi, tai tėra tik pirmasis, žemiausias jo lygis. 
Apaštalas Paulius rašo, kad jis buvo paimtas į trečiąjį Dangų. Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako: Mano 
Tėvo namuose yra daug buveinių (Jn 14, 2).

Antroji mirtis yra juslinio kūno arba vėlės mirtis, – tai vidinė arba dvasinė mirtis. Dauguma šventųjų 
antrąją mirtį išgyvena dar būdami žemėje, ir todėl jiems po mirties nebereikia mirti antrąja mirtimi, – jie 
tiesiai keliauja į aukštąsias dangaus sferas. 

Česlovo, kuris daugiausia kartų bendravo su Nijole, pamokose aiškiai matyti dvi priešingos kryptys: 
noras ir sugebėjimas tobulėti ir kilti vis į aukštesnes dvasines sferas, o kartu – trauka prie paliktų artimųjų bei 
žemės su jos pavasariais, miškais, grybais... Iš pradžių buvę dažni, jo apsilankymai pamažu retėja. Į Nijolės 
klausimą, kodėl jis vis rečiau pasirodo, Česlovas atsako, kad kiekvienas apsilankymas, nepaisant noro 
aplankyti žemę ir jos traukos, jam sukelia skausmą. 334-oje pamokoje Česlovas po ilgesnio neapsilankymo 
atėjo labai pasikeitęs ir į klausimą, kodėl toks pasikeitęs ir taip ilgai neatėjo, atsako: Mokausi paskutinės 
pamokos pasaulyje – nutolimo nuo jo. Mokausi ir nežinau, kada išmoksiu. Kiek toliau jis sako: Dabar 
jau moko atsižadėti visko, ką palikau žemėje – velniškai negailestingo gailesčio kalbą. Aš ją jau neblogai 
suprantu, o ji man atsakinėja tik širdgėla. Pastebėkime jo žodžiuose prieštarą: velniškai negailestingo 
gailesčio kalbą. Negailestingas gailestis?! Sunku suprasti. Čia slypi ta pati prasmė, kaip ir posakyje apie 
auką: auka yra meilė. Meilę mes suprantame paviršutiniškai – tik kaip gerumą ir malonumą. O čia: auka 
yra meilė. Ir sukeitus žodžius – meilė yra auka – prasmė išlieka ta pati. Išeina, kad meilė tolygi aukai. O 
auka yra pagrindinis religinis veiksmas. Taip ir yra, juk Kristus, kuris labai mylėjo, daug ir kentėjo. Taigi 
meilė tik tada yra tikra, jei joje yra vietos ir kančiai. Lenkų teologas T. Daičeris savo knygoje „Tikėjimo 
įžvalgos“ rašo: Bažnyčia moko, kad nėra meilės be kryžiaus. Kad galėčiau mylėti kitą žmogų, mano aš turi 
būti sunaikintas. 

Dabar galime suprasti, kodėl nusižeminimas, nuolankumas arba visiškas pasidavimas – kapituliacija 
yra pati svarbiausia dorybė. Eiliniam žmogui tai atrodo labai baisu. Prancūzai sako šiek tiek švelniau – se 
livrer, kas pažodžiui reiškia – ‘perduoti ar įteikti save kam’. Lotyniškai ‘nusižeminimas’, skamba humilitas 

ir yra kilęs iš žodžio humus, kuris reiškia ‘dirva, žemė’. Lotyniškas, kaip ir lietuviškas, nusižeminimas yra 
susietas su žeme. O tai reiškia, kad senasis Adomas arba žemiškasis žmogus yra paimtas iš žemės ir į žemę 
turės sugrįžti. 

Įvairiose religijose yra panašių pasakojimų ar prilyginimų, šiek tiek besiskiriančių forma, tačiau jų 
esmė yra viena ir ta pati. Ieškotojas ieško savo mylimosios, ypatingo mokytojo ar paties Dievo. Jei atėjęs 
prie durų į klausimą: kas čia?, jis atsako: tai aš. Pasigirsta atsakymas: eik šalin, tokio aš nepažįstu. Tas 

pats atsitinka antrą ir trečią kartą. Ir tik po daugelio metų ieškojimo bei kentėjimų sugrįžęs ieškotojas į tą 
patį klausimą atsako: tai tu, mano mylimoji arba tai tu, mano Viešpatie. Tada durys atsiveria ir pasigirsta 
kvietimas: įeik, seniai esi laukiamas. 
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Šis palyginimas pasakoja apie paskutinį savęs, savo asmenybės atsižadėjimą, nusižeminimą, sugrįžimą 
į žemę, iš kurios esi paimtas, ir visišką susijungimą su Dievu. Mistikai sako, kad be visų kitų dorybių 
galima patekti į dangų, o be nusižeminimo – ne. Juk tam, kad galėtum kilti į aukštesnes dangaus sferas, 
kitaip sakant, jungtumeis į vis didesnę vienybę su Dievu, reikia nusižeminimo, t. y. savosios asmenybės 
arba personos sunaikinimo, kapituliacijos, savęs įteikimo. Tai tik skirtingi pavadinimai, o esmė ta pati: 
savęs atsižadėjimas, mirtis sau pačiam arba antroji mirtis. Ar pajėgsime suprasti ir suvokti, ką mirtis atima 
ir ko ji nepaliečia? Nuo to labai priklausys, ar sugebėsime mirtį paversti gyvenimu.

 T. Daičeris ką tik aptartą žmogaus virsmą vadina dykuma arba apiplėšimu. Jis rašo: Dykuma – tai vieta 
ir metas, kai žmogus atitrūksta nuo prisirišimo ir nuo savo saugumo sistemų. Dykuma keliaujantis žmogus 
neturi nieko – kiekviena jo diena netikra, nėra jokių saugumo garantų, visko trūksta. Dykumos keleivis 
turi verstis tuo, ką gauna iš Dievo, ir visko iš Jo laukti, priverstas vien tik Juo remtis, nes Dievas dykumų 
keleiviams nori būti viskas (...) Dykuma tai vieta, kur gimsta tikėjimas. O tikėjimas stiprėja apsinuoginant, 
viską prarandant. Dievas persmelkia žmogų juo labiau, juo daugiau jis apsinuogina, juo daugiau trokšta 
atsiliepti į Dievo kvietimą ir atsiverti Jo meilei, kurią nuolat patiria. Gyvenime mes visi patenkame į 
vienokias ar kitokias dykumas, patiriame didesnius ar mažesnius apiplėšimus, tačiau to nepakanka, kad 
galėtume vienytis su Dievu. Visa tai mus ruošia didžiajam apiplėšimui – mirties virsmui. Tačiau ar mes tai 
suprantam? Argi taip labai bijotume mirties, jei suprastume? 

 Tai pati sunkiausia pamoka, kuri išmokstama paskutinė. Paradoksalu, bet einant į vienybę su Dievu, 
manęs jau neturi būti. Jėzus sako: Daug pašauktų, bet maža išrinktų (Mt 22, 14). Šiuos žodžius Jis pasako, 
baigęs pasakoti prilyginimą apie karalaičio vestuves (Mt 22, 1-13). Karalius kėlė savo sūnui vestuves ir 
pasiuntė tarnus kviesti žmones į vestuvių pokylį, bet jie nenorėjo eiti, o kai kurie išniekino ir užmušė 
karaliaus tarnus, – toks trumpai yra pasakojimas. Akivaizdu, kad šį palygimą užbaigiančius Jėzaus žodžius 
galima persakyti: Daug pašauktų, bet mažai išgirstančių ir dar mažiau atsiliepiančių. 

 Reikia gerai suprasti, kad išrinktumą nulemia ne kažkas iš išorės, – nes Dievas nėra šališkas, – bet 
mano vidinė būsena ir mano sugebėjimas mirti sau pačiam. Todėl Jėzus ir sako: Jei kviečių grūdas nekris į 
žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, 
o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui (Jn 12, 24-25). Tą pačią 
prasmę turinčius Jėzaus žodžius, tik kitaip, užrašė ir evangelistas Matas: Kas myli tėvą ar motiną labiau už 
mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. (...) Kas išsaugo savo 
gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją. (Mt 10, 37-39). XX a. mistikas, trapistų 
vienuolis Tomas Mertonas šią Evangelijos vietą paaiškina: Kad tapčiau savimi, privalau nustoti būti tuo, 
kuo visada maniau esąs ar norėjau būti; kad atrasčiau save, turiu palikti save; kad gyvenčiau, turiu mirti. 
Panašiai sako ir budistai: atrasti save – tai prarasti save.

Kas skaitė mistikų raštus, turbūt lengviau suvokia, kad kelias į vienybę su Dievu eina per atsisakymą, 
per auką ir praradimus, o sakant simboliškai – per mirtį. Šv. Teresė Avilietė savo knygoje „Sielos pilis“ 
kalbėdama apie septintoje buveinėje vykstančius sielos pasikeitimus rašo, kad Mažoji peteliškė jau mirė – 
kupina džiaugsmo, jog pagaliau surado ramybės vietą ir kad joje gyvena Kristus. Ir vėl paradoksas: mažoji 
peteliškė, kurios gimimu tiek buvo džiaugtasi penktoje buveinėje, septintoje – mirė. Miršta tam, kad galėtų 
susivienyti su pilies valdovu – Viešpačiu Dievu. Bet ir ankstesnis įžengimas į penktąją buveinę taipogi 
priklauso nuo mirties: balta peteliškė atsiranda iš bjauraus vikšro jam mirus, o, tiksliau sakant, pavirtus 
peteliške. 

Šią įvairiose religijose paradoksaliomis sąvokomis išsakomą mintį galima pasakyti gana paprastai ir 
suprantamiau. Visi gerai žinome ar jaučiame, kad žmoguje yra du instinktai. Vienas jų paviršutinis, kylantis 
iš izinio kūno, kuris sako: išlik bet kokia kaina. O antrasis kyla iš žmogaus gelmės, iš jo tikrosios gyvybės. 
Jis (jį galima vaidinti ir intuicija) teigia priešingai: pasiaukok, atiduok savo gyvybę. Nors kūnas tam ir 
priešinasi, tačiau visi, kurie girdi šį vidinį balsą, žino, kad teisingas pasirinkimas yra pasiaukoti, t. y. prarasti 
iliuzinį save, kad atrastum tikrąją gyvybę.

Sugebėjimas atsižadėti, prarasti yra labai svarbus psichologinės-dvasinės sveikatos bruožas. 
Nesugebėjimą susitaikyti su praradimais JAV psichiatras Skotas Pekas (Scott Peck) vadina atsižadėjimo 
neuroze. Savo knygoje „Nepramintuoju taku“ jis pateikia ilgą sąrašą, ko žmogui tenka atsižadėti, pradedant 
nuo kūdikystės. Šį sąrašą užbaigia savojo „aš“ bei paties gyvenimo atsižadėjimu, apie kurį dabar ir kalbame. 
Paviršutiniškai mąstant, galima sakyti, kad Dievas yra žiaurus ar kad gyvenimas yra piktas pokštas. Toks 
požiūris būdingas Vakarų kultūrai, kur „aš“, asmenybė arba persona yra neliečiamybė, o mirtis baisiausias 
dalykas. S. Pekas teigia, kad yra priešingai: Atsisakydamas savojo „aš“ žmogus gali atrasti labiausiai 
jaudinantį ir tvirtą, tikrą ir nuolatinį gyvenimo džiaugsmą. Ir būtent mirtis suteikia gyvenimui tikrąją 
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prasmę. Ši „paslaptis“ yra svarbiausia religijos išmintis. Suvokę, kad atsižadėjimas, sakant kitais žodžiais, 
yra auka, lengvai atrandame svarbiausią religijos nešamą žinią: auka yra pagrindinis religinis veiksmas, 
kurio be meilės neatliksime.  

Esame įpratę sakyti, kad Dievas yra gailestingas, švelnus, kad Jis yra meilė. Tačiau minėti Jėzaus žodžiai 
sako priešingai: Dievas nori apversti mano gyvenimą aukštyn kojom, reikalauja visiško atsidavimo jam. 
Pamaldieji žydai – hasidai, kurie turėjo asmeninę susitikimo su Dievu patirtį, sako: Dievas nėra švelnus, 
Dievas nėra geras dėdė, Dievas – tai žemės drebėjimas.

Plačiau žvelgiant, Dievas ir toks, ir kitoks. Dievas yra geras ta prasme, kad Jis mūsų visada laukia 
sugrįžtant kaip sūnaus palaidūno. Kaip pastebi viduramžių vokiečių mistikas Mokytojas Echartas (Meister 
Eckhart): Dievas visada namie. Tai mes išėjome pasivaikščioti. Prisimenant jau minėtus Jėzaus žodžius, – 
Daug pašauktų, bet maža išrinktų, – galima sakyti, kad visi esame pašaukti ir visi esame išrinkti, tik tas 
išrinkimas yra mano pasirinkimas. Ir tik tada, kai mumyse prabunda ilgesys to, kas amžina, kai išgirstame 
ir atsiliepiame, tada tampame išrinktieji. Taip mąstant tampa aiškūs ir kiti paradoksalūs Jėzaus žodžiai, 
pasakyti užbaigiant palyginimą apie vynuogyno darbininkus: Paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai 
(Mt 20, 16).

 Jei išgelbėsiu savo gyvybę – savo asmenybę arba personą, t. y. jei nemirsiu antrąja mirtimi, neteksiu 
galimybės vienytis su Dievu aukštesnėje gyvybėje, o jei mirsiu sau pačiam – būsiu pašauktas į aukštesniąją 
vienybę su Juo. Šis dėsningumas yra išreikštas ir paradoksaliame posakyje, kurio, praradę gilesnį supratimą 
apie gyvybę ir gyvenimą, nebesuvokiame. Jis skamba taip: Tas, kuris numiršta iki mirties, atėjus mirčiai 
nebemiršta. Dažnai to nebesuvokia ir kunigai. Vienam dvasininkui, vien tam, kad jį atsimintų, teko kartoti 
daug kartų, nors viduramžiais ši sentencija buvo plačiai paplitusi. Šią paradoksalią išmintį galima pasakyti 
ir kitaip: Kas moka mirti viskam – randa gyvenimą visame. Viso to nesuvokia ir pas Nijolę apsilankančios 
vėlės. Tik paskutinėse Česlovo pamokose jau galima įžvelgti skausmingai bundantį supratimą. Tai gimimo 
skausmai, nes prieš gimimą visada būna mirtis. Jei nori būti gyvas, privalai numirti – iš slėpinio į slėpinį 
šita kelionė.

Jau senovės ilosofas Seneka rašė: Visą savo gyvenimą žmogus turi mokytis gyventi ir, kas dar labiau 
nustebins jus, visą gyvenimą žmogus turi mokytis mirti. Taip ir yra, nes mokymasis mirti yra mokymasis 
gyventi. Per visą savo gyvenimą žmogus nuolat ką nors praranda ir tie praradimai, netektys yra didesnės ar 
mažesnės psichologinės mirtys. Trumpai sakant ir neskaičiuojant daugybės mažesnių praradimų, tam, kad 
suaugtum, reikia atsisveikinti su vaikyste, nepaisant, kokia ji maloni ar saulėta. O atėjus senatvei, praradimai 
ir netektys seka vienas po kito. Ir visa tai lydi skausmas bei kančia. Jei žmogus sugeba atsižadėti, mirti tam, 
ką turėjo, praradimai virsta atradimais, mirties skausmas virsta gimimo skausmu, o kančios – džiaugsmu. 
Jei įsisąmonintume, kad mirtis yra nuolatinė mūsų gyvenimo palydovė, ji taptų mūsų sąjungininke, nors vis 
dar slėpiningai baugia, tačiau vedančia į nuolatinį atsinaujinimą, gimimą ir naujus atradimus bei galimybes. 

Airių kunigas ir rašytojas J. Donohju (John O‘Donohue) savo knygoje „Anam Čara. Keltų pasaulio 
dvasinė išmintis“ rašo: Kai sugebi ko nors atsisakyti, pramoksti mirti būdamas gyvas. Kai išmoksti 
atsisakyti, tavo gyvenimas tampa dosnesnis, atviresnis, gyvybingesnis. Jo knygoje visas skyrius paskirtas 
Nepažįstamam bendrakeleiviui – mirčiai. Čia yra ir malda Palaiminimas mirčiai, tačiau šios išminties 
autorius sėmėsi iš savo protėvių keltų. 

Ko gero, skaitytoją gali nustebinti šioje knygoje aprašyti šventieji. Jie atrodo tarsi nesikeičiantys 
muziejaus eksponatai, tokie, kokius juos pažįstame iš paveikslėlių ir aprašymų. Žvelgiant per antrosios 
mirties prizmę, tai visai natūralu. Tai patvirtina groteskiški ir labai šabloniški šventieji, aprašyti lenkų 
regėtojos Fulos Horak (Fulla Horak, 1909-1993) knygoje „Šventoji ponia“. Tačiau tai yra šventųjų vėlės, 
bet ne sielos. Juk ir šventieji buvo žmonės, turėjo izinį kūną su tam tikrais įpročiais, buvo susiję su tam 
tikrais ženklais ir simboliais. Todėl ir jų gyvenimo žemėje atspaudai-klišės arba vėlės amžiams lieka Visatos 
archyvuose, kuriems induistai turi specialų pavadinimą – akašos kronikos. Manau, kad sugretinę F. Horak ir 
N. Masteikaitės užrašus, rastume įdomių pastebėjimų ir išvadų.

Vėles maitiname, jas prisimindami, tardami jų vardus. Dažnai ir vėlės to nori, nes taip yra palaikomas 
jų gyvybingumas. Pavyzdžiu gali būti Nijolės mamos vėlės atsivesta prieš 90 metų mirusios jos šešerių 
metų sesutės vėlė. Ji nori, kad būtų jos kapelis, kad ją kas nors prisimintų. Tačiau ji lygiai tokia pati, kaip 
ir prieš mirtį – su tais pačiais varganais drabužėliais ir į kasytes įpintais siūlais. Tokią ji save prisimena ir 
vardą pasisako: Mane vadina Agotėle (žr. Nr. 4). Vėlės, – prisiminkime minėtą vėlės apibrėžimą (mirusio 
žmogaus kopija), – kaip archyviniai arba muziejiniai dalykai, lieka visam laikui, ir jos naudingos tik tiek, 
kiek ir žemėje kartais praverčia bei būna naudingi muziejaus eksponatai ar archyvų dokumentai. Vieni jų 
ryškesni, kaip, pavyzdžiui, pas Nijolę apsilankiusios šventųjų ar žymių žmonių vėlės, o kitos, kaip minėtoji 
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Agotėlės vėlė, nežymios ir greitai pamirštamos. Jos visos yra ir visos vienodos vertės, kaip ir muziejaus 
eksponatai ar kapinėse pūvantys lavonai. Apie tai primena senas posakis: Taip praeina pasaulio garbė. 
Tačiau žmonės gali jiems suteikti didesnę ar mažesnę vertę. 

Labai svarbu nesupainioti vėlės su siela, kuri, palikusi savo drabužį – vėlę, keliauja link vienybės su 
Dievu. Šia prasme katalikų tarpe pasigirstantys draudimai nevartoti žodžio vėlė, nes jis esą pagoniškas, daro 
„meškos paslaugą“ – atsisakydami žodžio vėlė, mes sielą tapatiname su vėle. Šia prasme verta prisiminti 
Kristaus žodžius, pasakytus šv. Kotrynai Sienietei: Aš esu kas esu, o tu neesi kas esi. Tas, kuris žemėje 
gyvendamas tapatinasi su savo asmenybe (ego, persona) ar po mirties tapatinasi su vėle, pasak Kristaus 
pasakymo, yra tas, kuo nėra, t. y. tapatinasi su praeinančiais dalykais. Ar verta atsisakyti išminties, esančios 
senoviniuose žodžiuose?

Suvokimas, kad vėlė turi mirti antrąja mirtimi, yra išreikštas senoviniuose lietuviškuose mirties virsmo 
papročiuose, kurių dauguma jau pamiršti. Po mirties būdavo draudžiama tarti mirusiojo vardą, nes tai 
sunkina ryšį su siela, kurios vardas yra kitoks. Net maldos už mirusį būdavo, o kai kuriose vietovėse ir 
dabar paaukojamos, netariant mirusiojo vardo, bet kreipiantis į jo globėją, prašant šio užtarimo bei globos. 
Ant pastatytų kryžių nerašydavo vardų. Vėliau nors ir pradėjo rašyti vardus, bet naudininko linksnyje: 
ne Jonas ar Ona, bet Jonui, Onai atminti. Mirusiųjų paminėjimai būdavo skirti ne tik paminėti, bet ir 
paminti, pamiršti, t. y. pakelti į aukštesnes dvasines sferas. Pavyzdžiui, baigus keturnedėlį, o anksčiau po 
keturiasdešimties dienų, vėlė būdavo išprašoma iš namų ir ženklais bei žodžiais nurodoma jai eiti į kapines. 
Metinės, iki kurių velionis buvo tarsi šeimos narys, buvo ta simbolinė riba, po kurios mirusysis atskiriamas 
nuo savųjų – našlys gali vesti, o našlė tekėti. Senoliai sakydavo: Po metų pons Dievs vėlę aukščiau pakelia. 
Ir nuo tada visi mirusieji, nepaisant nei amžiaus, nei lyties, vadinti vienu vardu – jau nebe vėlė, ne velionis, 
bet diedas. 

Labai prasminga yra malda už mirusius, kurioje sakome: ...ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Šiuo 
palinkėjimu keliame vėles į šviesą, amžinąjį gyvenimą, o tariant ... tegul ilsisi ramybėje, – jų asmenybes ir 
giminystės ryšius reikia stengtis pamiršti, palikti ramybėje.

Nesakau, kad visai negalima bendrauti su vėlėmis, tačiau ilgai su jomis palaikyti ryšį tikrai netinka ir 
negalima, nebent tam yra svarbi priežastis, ir turint mintyje tai, kas pasakyta apie antrąją vėlės mirtį, po 
kurios vėlė jau nebesirodo žemėje. Bet ji, kaip jau sakyta, išlieka kaip archyvinė arba muziejinė medžiaga, 
kuri bet kada, esant reikalui, gali vėl tapti tuo, kuo ji buvo, bet tik trumpam. Šia prasme ji amžinai yra, 
tačiau pasireikšti gali tik tam tikromis progomis, bet neištisai. 

Kai Nijolė paklausė, kaip jos čia ateina, viena vėlė atsakė labai tiksliai: Mes atvykstame mintim, paskui 
pavirstam atmintim ir tada tuo, kuo buvome čia, žemėje (žr. Nr. 270). Šiame atsakyme trumpai pasakyta tai, 
kas čia aiškinama, remiantis šventraščiais, tautosaka ir kitais šaltiniais. Atmintis, kuri yra labai reikalinga 
žmogaus gyvenime, šiuo atveju padaro „meškos paslaugą“. Psichologai gerai žino, ką reiškia gyventi 
atmintimi. Prisirišusieji prie praeities gyvena iliuzijose ir niekaip negali patirti to, kas yra dabar – dabarties. 
Būtent tokioje padėtyje yra vėlės, kurios labai prisirišę prie to, ką jos paliko, kas jau tapo praeitimi ir tuo 
pačiu – iliuzija. Apie tokį iliuzinį vėlių gyvenimą praeitimi galima pasiskaityti minėtoje J. Basanavičiaus 
knygoje. Kodėl į žemę lyg užburti žiūrim, o tikimės palaimos iš dangaus? – klausia N. Masteikaitė savo 
Mįslėse iš Amžinybės pamokų.

Bažnyčia draudžia bendrauti su mirusiais, t. y. su vėlėmis. Tai geras draudimas, tačiau kunigai dažniausiai 
jau nežino – kodėl ir nesugeba tinkamai paaiškinti. O to labai reikia šiuolaikiniams žmonėms, kurie, viena 
vertus, labai nutolę nuo gyvybės slėpinių, o antra – nori suprasti kodėl. Tokie draudimai bendrauti yra 
visose didžiosiose religijose, kurių pagrindas yra vieno Dievo samprata. Religijose, kur garbinama daug 
dievų, ryšys su vėlėmis ir mirusiųjų kultas yra normalus dalykas. Ilgas bendravimas su vėlėmis veda į 
mirusiųjų kultą. Tokia kryptis ryški visoje pokrikščioniškoje Europoje ir Lietuvoje. Žvakes, jau nekalbant 
apie kapų puošimą, jau deginame ne tik per Vėlines, bet ištisus metus, įvairiomis progomis ir be progų.

Žvelgiant šiuo požiūriu, šios medžiagos nereikėtų viešinti, – tokių nuomonių yra. Tačiau nutarta išleisti 
knygą visų pirma todėl, kad Nijolės sąsiuviniai, nepilnai sutvarkyti ir be paaiškinamojo žodžio, jau buvo 
perkelti į skaitmenines laikmenas, kurios lengvai dauginamos ir plinta, o antra, draudimai ir neigimai mažai 
padeda. Žymiai veiksmingiau yra supratimas, kuris atsiranda, kuomet reiškinys nagrinėjamas visapusiškai, 
aptariant jo geras ir blogas puses. Reikia manyti, kad ši knyga paskatins daugiau ir giliau domėtis gyvybės 
bei pomirtinio gyvenimo klausimais, padės juos geriau suprasti. J. Basanavičius knygos „Iš gyvenimo vėlių 
ir velnių“ įžangoje rašė, kad joje sudėti pasakojimai turi ne vienu atžvilgiu didesnę vertę, nei indų ar iranėnų 
šventraščiai, ir iš jos mokslas nemažai dar laimės. Panašiai galima pasakyti ir apie Nijolės Masteikaitės 
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surašytus Šakių krašto ir kitų vėlių pasakojimus bei jų pamokas. Šią knygą, sekant J. Basanavičiumi, galima 
būtų pavadinti Vėlių gyvenimo pamokos.

Yra daug, netgi labai daug regėjimų ir literatūros apie anapusinį pasaulį. Tačiau, kiek teko skaityti 
apie skaistyklą, rojų, pragarą, jų vaizdai yra skirtingi, kartais net labai. Bent jau taip atrodo, žvelgiant 
paviršutinišku žvilgsniu. Tie skirtumai yra išoriški ir priklauso nuo regėtojo, nuo jo galimybių ir to 
lygmens, kurį aprašo regėtojas. Giliau apžvelgus, galima pamatyti tuos pačius objektyvius dėsningumus. 
Šioje knygoje taipogi rasime skaistyklos ir dangaus aprašymus. Jų nėra daug, nes Nijolė, net kviečiama, ne 
visada pasiryždavo eiti į tokias „ekskursijas“. Jos aprašytuose skaistyklos ir dangaus vaizdiniuose rasime 
ypatingų pastebėjimų bei simbolių. 

Aprašymų apie tai, kad pereinant iš izinio į dvasinius pasaulius arba iš vieno jo lygmens į kitą, yra 
kažkoks patikrinimas, rasime įvairiuose šaltiniuose bei pasakojimuose. Dažniausias to vaizdinys yra 
asmeninis teismas: šventasis Petras ar kas nors kitas klausinėja, tiria, egzaminuoja prie vartų. Šioje knygoje 
rasime įdomią detalę: vėlės žino klausimus, į kuriuos joms teks atsakyti prieš perėjimą iš tamsos į šviesą. 
Jos netgi ieško pagalbos – kas galėtų padėti teisingai atsakyti į joms užduotus klausimus. 

Žvelgiant studento akimis, jei žinai klausimus, išlaikyti egzaminą lengva – paskaitei, išmokai ir išlaikei. 
O čia vėlės žino klausimus, bet nesugeba atsakyti. Tai reiškia, kad tas žinojimas nėra paviršutinis, bet 
kažkokiu būdu jis turi atsirasti tavyje ir tapti tavo dalimi, tiesiog tavimi, – tai žinojimas širdimi. Pamokoje 
Nr. 146 vėlė guodžiasi: Kai mane pirmą sykį tikrino, tai pasakė, kad bloga širdis. Pasiuntė gydytis čia, į 
tamsą. Nedavė jokių tablečių, jokių vaistų. Paskui po kiek laiko išvedė, parodė kokį alkaną šunį. Aš į jį 
nenorėjau net pažiūrėti nei jo girdėti. O tikrintojai vėl pasakė: „Kurčia, akla ir prastos širdies“. Kitą sykį 
atvedė ožkutę. Ji bliovė ir prašė gerti. Aš ją nustūmiau ir nuo jos nusisukau. Mane vėl nuvedė į tamsą. 
Neseniai buvo sušaukti alkani balandžiai. Aš juos paspyriau koja, ir jie išsiskirstė. O man pakartojo tą patį, 
kad labai bloga širdis ir teks ilgai gydytis. Niliute, ką man daryti? Gal tu turi kokių vaistų tai širdžiai? 

Nors vėlės sako „uždaro“ ir „išleidžia“, tačiau taip nėra. Jos dar nesuvokia labai svarbaus, gal net 
pagrindinio dvasinio pasaulio principo: panašus trukia panašų ir tebevartoja įprastas sąvokas. Nei 
skaistykla, nei rojus ar pragaras nėra vietos, kur yra uždaromos arba išleidžiamos vėlės. Visa tai yra vidinės 
žmogaus būsenos. Taip rašoma ir katalikų katekizme. 

Yra tokie psalmės žodžiai, kurie skaitinių metu kartais giedami per šv. Mišias: Viešpatie, kas galės 
tavo namuose pasilikti. Ilgai nesupratau, ką jie reiškia, – juk visi norėtume pasilikti Viešpaties namuose. 
Ir tik suvokęs, kad dvasiniame pasaulyje veikia kiti dėsningumai, kad panašus traukia panašų, supratau jų 
prasmę. Tą esmę išreiškia ir evangelistas Jonas: Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka 
Dieve, ir Dievas pasilieka jame (1 Jn 4, 16). 

Švedų mistikas E. Svedenborgas (1688-1772) minėtą dėsningumą aprašo, naudodamas įvairius 
simbolinius vaizdinius. Pasak jo, angelai visus mirusiuosius kviečia į dangų, tačiau kuo arčiau dangaus, tuo 
daugumai vėlių darosi nepakenčiamai bloga ir jos pačios metasi į pragarą, o dangų pasiekia tik nedaugelis. 
Kitoje vietoje jis naudoja kitą įvaizdį: dvasiniame pasaulyje pasirodo įvairūs keliai, vedantys į dangų, 
pragarą ir į įvairias bendruomenes. Gerosios dvasios (vėlės) vaikšto tiktai dangiškais keliais, kitų kelių jos 
net nemato. Ir priešingai, piktosios dvasios (vėlės) vaikšto tik pragaro keliais, o kitų kelių nemato, o jei ir 
matytų, tai niekada nenorėtų jais eiti.

 Keliai, vedantys į rojų ar pragarą, aprašyti ir Tibeto mirusiųjų knygoje. Tačiau joje jie pavaizduoti 
kaip įvairių spalvų šviesos: ryškios šviesos sklinda iš įvairių rojų, o blausios ir pilkos spalvos – iš pragaro 
pasaulių. Mirusiajam patariama: tave baugins ryškios šviesos ir trauks blausios pragaro pasaulių šviesos; 
nebijok ryškių šviesų ir nesileisk pritraukiamas blausių pragaro šviesų.

Apibendrinus galima sakyti, kad jau mirštantis žmogus yra susijęs su ta ar kita pragaro ar dangaus 
bendruomene. Viešpats nieko nepasmerkia į pragarą, bet vėlės pačios eina ten, kur jas traukia, eina į tas 
„vietas“ ar būsenas, su kuriomis jos jau buvo susijungusios gyvendamos žemėje. Tuo pačiu, visada yra viltis 
pakilti iš bet kurios būsenos į šviesesnę, jei žmogus ar vėlė vidiniai pasikeičia. Tačiau tam reikia didelių 
pastangų, reikia savęs (blogosios savo dalies ir mirties jos atžvilgiu) atsižadėjimo, reikia nusižeminimo. 

Kitas labai svarbus, su jau aptartuoju susijęs dėsningumas yra minties ir jausmo galia bei jų reikšmė. 
Jis svarbus ir iziniame pasaulyje, tačiau nėra tapęs mūsų kasdieninės gyvensenos dalimi. Nežiūrint to, 
kad juo sąmoningai nesinaudojame, – jis vis vien veikia. Apie jį negirdėjome iš savo tėvų, to nemokė 
ir mokyklose, bet šiuolaikinė psichologija vis labiau jį pripažįsta. Jau vien tokios, naujai atsiradusios ir 
daugumai dar nežinomos sąvokos, kaip sanogeninis (sveikatinantis) ir patologinis (sargdinantis) mąstymas 
daug ką pasako.
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Šis dėsningumas yra žinomas visose didžiose religijose, jį žinojo ir senovės ilosofai. Pavyzdžiui, 
Markas Aurelijus rašė: Tas, kuris neseka savo minčių, negali būti laimingas. Šv. Mišių pradžioje išpažindami 
savo kaltes, šį principą prisimename, o gal tik nesąmoningai pakartojame, tardami: Prisipažįstu... kad labai 
nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais... 

Pirmiausia eina žmogaus mintys, – darbai ir veiksmai yra tik trečioje vietoje. Viskas prasideda nuo 
minčių, ir jos lemia tolesnius mūsų darbus bei veiksmus, nes kiekviena mintis siekia įsikūnyti. Tiktai šio 
dėsningumo greitis Šiapus ir Anapus labai skiriasi. Žemėje mintys veiksmais ir darbais virsta dažniausiai po 
tam tikro laiko, kartais labai negreitai, ir sąmoningai jau nebepastebime ryšio tarp savo minčių bei veiksmų. 
O dvasiniame pasaulyje mintys ir jausmai tuojau pat, akimirksniu tampa veiksmu, judesiu, aplinka ar 
pasikeitusia būsena. Ir tai įvyksta taip greitai, kad vėlė nesupranta, jog jos pačios mintys ir jausmai, o ypač 
giluminiai ir paslėptieji, yra to, kas su ja atsitinka, ar jos būsenos pasikeitimų priežastis. Trumpai sakant, 
vėlės vidus tampa jos išore.

Kol gyvename iziniame kūne, mumyse yra du žmonės – vidinis ir išorinis. Svarbesniuoju paprastai 
laikome išorinį žmogų, kuris yra akivaizdus, o vidinio savęs, kurio nesimato, dažnai ir visai nevertiname. 
O iš tikrųjų yra atvirkščiai – tikrasis žmogus yra vidinis.

Netekus izinio kūno, galimybė slėptis už išorės, dėvėti kaukes dingsta – lieka tik vidinis žmogus, t. 
y. toks, koks jis iš tikrųjų yra, o ne toks, kokiu stengdavosi pasirodyti gyvendamas žemėje. O juk vidinis 
žmogus ir yra asmens mintys ir jausmai. Ir štai dabar, dvasiniame pasaulyje, mintys akimirksniu virsta 
veiksmais, o jausmai – būsenomis.

R. Monro savo knygose ypatingai pabrėžia šio dėsningumo, kurio poveikį jis akivaizdžiai patyrė savo 
kelionėse be kūno, svarbą. Jo žodžiais sakant: Pasauliuose, kur mintys yra ne tik atskiri daiktai, bet ir 
apskritai viskas, įskaitant ir tave, tu pats tampi savo laimės ar pražūties kūrėju. (...) Galutinė tavo vieta, 
kur tu atsidursi – rojuje ar pragare, – priklauso nuo giliausių, nekintamų ir galbūt nesuvokiamų potraukių, 
jausmų bei asmeninių polinkių. Pastoviausi ir stipriausi polinkiai dvasiniuose pasauliuose tampa 
nukreipiančiomis gairėmis. Aš tuo įsitikinęs, nes ši taisyklė pasireikšdavo kiekvieną kartą, kai keliaudavau 
be izinio kūno. Taip atsitikdavo savaime, nepriklausomai nuo mano norų. Mažiausias, netinkamu metu 
atsiradęs noras, kažkoks giluminis jausmas, apie kurį anksčiau net neįtarei, – ir aš strimgalviais lekiu link 
panašaus į save.

 Panašiai yra ir iziniame pasaulyje, tačiau pasireiškia ne taip staigiai ir ne taip ryškiai. Šia prasme 
kažkas yra pasakęs: Visada reikia galvoti apie kažką tai gera. Kur jūsų mintys, ten jūs patys. Pasilikite 
geroje vietoje. Jau minėtoje knygoje J. Donohju sako: Dažniausiai mes net nejuntame, kaip mąstymas 
pagauna mus į savo tinklus. Kai atsitokėjame, kad mintys kuria pasaulį, imame suprasti, kokie akli ir riboti 
galime būti. Tačiau net nusprendus objektyviai bei kritiškai vertinti savo mąstymą, tos kritikos instrumentas 
vis tiek išlieka mąstymas. Kiekvieną savo gyvenimo akimirką gyvename nepaliaujamai mąstydami. Net 
kai esame pailsę ir nuvarginti savo minčių šabloniškumo, mintys vis tiek formuoja mūsų pasaulio viziją ir 
veiksmus. 

Giliau pamąsčius tampa akivaizdu, kad minčių ir jausmų sekimas, jų kontrolė yra bene svarbiausia 
geros vietos ar būsenos priežastis Šiapus, o ypač – Anapus. Todėl religijose, o ypač Rytų, minčių, jausmų ir 
norų kontrolei skiriamas ypatingas dėmesys.

Rasime šioje knygoje ir liudijimų, kaip atrodo mirtis ne iš išorės, ne pasiliekančiųjų, bet mirštančiojo 
akimis. Nors mirtis atrodo baisus ir skausmingas įvykis, tačiau išėjusieji sako ką kita. Pavyzdžiui, Petras 
D., paklaustas ar buvo sunku mirti, atsako: Nieko baisaus. Drožiau šaukštus. Pamačiau mamą su broliu ir 
išėjau (Nr. 657). Žmogus nemiršta vienas, jį visada pasitinka. Pasitinkančiųjų daug, tačiau mirštantysis regi 
tuos, apie kuriuos jis galvoja arba kurie atitinka jo vidinę būseną. Nesunku suprasti, kad mirštantysis gali 
pamatyti jį pasitinkančius ir dangaus pasaulių, ir pragaro gyventojus. Štai kodėl mirties metu tokia svarbi 
susitaikymo, ramybės arba romos būsena. 

Pas Nijolę apsilankančios vėlės pasakoja, kad jas moko mąstyti, kad jos studijuoja ir laiko egzaminus. 
Tokiu būdu vėlės pasako, kad jos dabar mokosi to, ko neišmoko, mokosi, kas yra labai svarbu, mokosi 
palaikyti savyje teigiamas, mylinčias, atjaučiančias mintis bei jausmus, nuo kurių keisis jų vidinė būsena, 
ir tada jos bus „išleistos“ iš tamsos ir „įleistos“ į šviesą. „Vieta“ ir „būsena“ dvasiniuose pasauliuose tampa 
sinonimais. Tik sekantis savo mintis ir jausmus žmogus ar vėlė pradeda suprasti, kad jis yra savo padėties 
ir savo laimės ar nelaimės šeimininkas. Šioje knygoje vėlės pasakoja, kad jos mokosi ir keičiasi – tam tikru 
laipsniu miršta antrąja mirtimi. Tai ypač ryšku ir tiesiogiai pasakyta apie mokymąsi ir mokytojus pamokose 
Nr. 346, 349. Akivaizdūs ir pasikeitimai, kurie įvyksta, būnant skaistykloje. Pamoka Nr. 446 yra pavyzdys, 
kaip keičiasi skaitykloje būnanti vėlė. Tačiau tam reikia daug pastangų, kadangi mąstymas yra sunkus 
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dalykas, nes žemėje yra tiek nedaug mąstančių, suvokiančių ir darančių išvadas žmonių. Viena pas Nijolę 
atėjusi moters vėlė guodėsi: Geriau kolchoze normas ravėti, negu mąstyti.

Visai kitaip būna, kai žmogus yra įpratęs mąstyti ir naudotis mintimis. Tai matoma rusų mokslininko 
V. Jefremovo pasakojime apie savo klinikinę mirtį, kurioje jis išbuvo tik aštuonias su puse minutės. Dar 
skrisdamas tuneliu jis jau bandė tyrinėti tai, kas vyksta, ir mintimis keisti savo padėtį. Jis sako: Mintimis 
pabandžiau sulėtinti greitį, pakeisti jo kryptį. Pasisekė! Baimės nebuvo. (...) Bandžiau grįžti į tą vietą, virš 
kurios jau praskridau, mintimis ją įsivaizduodamas. Pasisekė! Tai buvo panašu į teleportaciją. Atėjo drąsi 
mintis: kiek mintimis aš galiu paveikti aplinkinį pasaulį? Ir ar negaliu grįžti į savo praėjusį gyvenimą? 
Mintimis įsivaizdavau seną sugedusį televizorių savo bute. Ir pamačiau jį iš karto, iš visų pusių. Iš kažkur 
apie jį žinojau viską. Kaip ir kur jis buvo pagamintas. Žinojau, kur buvo kasta rūda, iš kurios išlydė metalą, 
kuris vėliau buvo panaudotas televizoriaus konstrukcijoje. Žinojau, koks darbininkas lydė rūdą. Žinojau, 
kad jis vedęs, kad turi problemų su uošve. Mačiau viską, kas susieta su tuo televizoriumi, suvokdamas 
kiekvieną smulkmeną. Ir tiksliai žinojau, kokia detalė yra sugedusi. Paskui, kai mane atgaivino, aš pakeičiau 
tranzistorių T -350, ir televizorius vėl veikė. 

 Kai įgyto suvokimo dėka vėlės būsena pasikeičia, ji tampa šviesesnė, ir todėl ją ima traukti šviesa – 
žemesnieji dangaus lygiai. Tačiau jei tavo širdis užkietėjusi, tai ir būsi kartu su tokiais pačiais. 

Mano požiūriu, šioje knygoje minimas dangus arba, kaip jis čia vadinamas – šviesa, yra tik žemesnysis 
šviesos pasaulio arba Dangaus lygis, kuris literatūroje apie dvasinius pasaulius dažnai vadinamas vasaros 
šalimi. Būtent taip pas Nijolę apsilankančios vėlės nusako aplinką, kurioje jos gyvena: amžina vasara, 
nuolatinis gėlių žydėjimas ir vaisių derėjimas, nesikeičiantis malonus oras, romūs žvėrys ir panašūs dalykai. 
Tos šalies gyventojai užsiima įvairia veikla, dažniausiai panašia į tą, kokia žmonės užsiima gyvendami 
žemėje. Vieni augina ir prižiūri gėles, kiti domisi technika, skraidymo aparatais, kiti muzikuoja, dainuoja ar 
kitokioj saviveikloj dalyvauja, dar kiti moko ar gydo naujai atvykstančius. Viską vainikuoja Išminties salė, 
kurioje galima mokytis, klausytis įvairiausių paskaitų, rasti visas žemėje išleistas ir išleidžiamas knygas, 
vienu žodžiu, galima tobulintis įvairiose srityse, kad taptum vis labiau panašus į aukštesnius dangaus 
pasaulius ir pajėgtum į juos pakilti arba, tiksliau sakant, – būti jų pritrauktas. Išminties menę savo knygoje 
aprašo ir JAV gyvenanti regėtoja Silvija Braun (Sylvia Browne). 

Pastebėsime, kad „Pamokų iš amžinybės“ skaitytojui, nieko nežinančiam apie jose aprašytų vėlių 
įpročius, jų savybes ar gyvenimo įvykius, sunku ar net neįmanoma iki galo suprasti visus pamokų niuansus. 
Nijolei, kuri pažinojo pas ją apsilankančias vėles, yra gerokai aiškiau. Be to ji, vengdama didelio viešumo, 
kai kuriuos savo lankytojų gyvenimo faktus ar įvykus aprašė užuominomis ar visai nutylėjo. Aldutės 
Ž. pamoką (Nr. 167) pilnai supratau, tik kai Roma Vyšneveckienė papasakojo ir aprašė savo liudijime 
„Pasakydavo tai, ką tik viena aš žinojau“ šios moters laidotuves, kuriose ji dalyvavo. Nijolei Aldutė 
pasirodė sėdinti gale ilgo, vaišėmis apkrauto stalo, prie kurio nebuvo nei vieno žmogaus. Pasirodo, artimieji 
laidotuvininkų nepakvietė net arbatos puodeliui. Aldutei Ž., kuri buvo geros širdies ir mėgo vaišinti, tai buvo 
labai skaudu. Vaišes ji suruošė (mintyse), tačiau pati pakviesti jau negalėjo. Kaip ypatingesnę paminėsiu ir 
Romo R. pamoką (Nr. 355). Atrodo, kad joje Nijolė bendrauja su savižudžiu, nors tiesiogiai tai nepasakyta. 
Skaitydamas šią pamoką, iškart prisiminiau italų režisieriaus Džiuzepės Tornatorės (Giuseppe Tornatore) 
ilmą „Paprastas patikrinimas“. Šis ilmas pasakoja apie didžiulį ilmo herojaus nesusivokimą, kas su juo 
darosi. Ir tik ilmo pabaigoje galima suprasti, kad veiksmas vyksta jau po jo savižudiškos mirties. Taip 
ir šioje pamokoje, jei skaitytum ją atskirai, nesuprastum, kad čia Nijolė kalbasi su vėle. Ir tik pačioje 
pokalbio pabaigoje jau galima suprasti, kad Romo R. pasimetimas, jo klajonės, pabėgimai ir visa kita yra 
pasimetusios ir sutrikusios vėlės būsena. Ši pamoka dar kartą patvirtina, kokios svarbios yra paskutinės 
mintys ir jausmai paliekant šį pasaulį. Tai, kad skaitant „Pamokas iš amžinybės“ ne viską, bent jau iš pirmo 
žvilgsnio, galima suprasti, nesumenkina knygos vertės. Priešingai, visada yra mįslė, intriga, o skaitytojui 
reikia būti pagaviam, sugebėti skaityti tarp eilučių ir suvokti simbolių, kurių čia netrūksta, prasmę. 

Pas Nijolę apsilankiusias vėles galima skirstyti įvairiais požiūriais. Čia jos suskirstytos pagal vėlių 
giminystę su Nijole arba priklausomybę tam tikram žmonių sluoksniui. Suskirstymas nėra tikslus, nes 
dažnai tą patį asmenį galima priskirti ir vienai, ir kitai grupei. Visų pirma, tai Nijolės pokalbiai su savo 
mirštančia motina, o vėliau su jos vėle. Nijolė aprašė 88-is pokalbius su savo mama, nors jų būta gerokai 
daugiau. Daugiausia yra susitikimų su giminėmis, kaimynais ir šiaip pažįstamais, jos apylinkėje gyvenusiais 
žmonėmis (245). Šią grupę dar būtų galima dalinti į mažesnes grupeles. Smulkiau jų neskirsčiau, nes tai 
padaryti, remiantis tik inicialais ir nepilnai užrašytais vardais ar pavardėmis, būtų neįmanoma. Tai, ko gero, 
galėtų padaryti kas nors iš Nijolės aplinkos, kuris atpažintų nepilnai įvardintuosius. Šalia šios grupės reikia 
pažymėti nepažįstamų vėlių pamokas, kurių būta 32. 
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Daugiausia, 159 kartus pas Nijolę apsilankė jos buvęs bendradarbis ir artimas bičiulis, izinio lavinimo 
ir izikos mokytojas Česlovas Vyšneveckas. Jo pamokos, nors jų yra daug, išsiskiria originalumu ir netikėtais 
požiūriais. Jis ir žemėje gyvendamas daug kuo domėjosi, buvo atviras pažinimui ir humoro jausmą turintis 
žmogus. Jo gilios mintys ar paradoksalūs klausimai verčia susimąstyti. Į klausimą, kuo skiriasi buvimas 
žemėje ir danguje, jis atsako šešiais žodžiais: Esu kol nebūsiu, būsiu, kol esu (Nr. 206), o paradoksalus 
klausimas, kuo skiriasi laikinai amžini ir amžinai laikini dalykai (Nr. 243) kviečia peržiūrėti gyvenimo 
vertybes. 

Priešingybė Česlovo pamokoms yra susitikimai su Valerijos motina. Nors jų būta gerokai mažiau (68-
ios), Valerijos mamos pamokos greitai tampa nuobodžios, nes orientuotos į didžiulį susirūpinimą ir norą 
padėti savo dukrai ir anūkui. Tai pavyzdys, kaip neturėtų būti. Per didelis rūpinimasis kitais padaro juos 
priklausomais ir suriša tokiais ryšiais, kurie trukdo ir padedančiajam, ir tiems, kuriais perdėtai rūpinamasi.

Buvusių dvasiškių – kunigų, vyskupų ar vienuolių – vėlės apsilankė 18 kartų ir atnešė savo ypatingas 
pamokas. Dvylika pamokų, tarp jų dvi Jėzaus ir vieną Marijos, perdavė šventieji. Visoje Lietuvoje žinomi 
ir garsūs žmonės – poetai, rašytojai, aktoriai ar politiniai veikėjai – apsilankė 41 kartą. Tai pamokų grupė, 
kuri galbūt labiausiai sudomins išrankesnį skaitytoją.

Į atskirą grupę išskirčiau žinomos dainininkės Beatričės Grincevičiūtės, buvusios Nijolės mokslo laikų 
draugės, apsilankymus. Jų būta 11. Dvi įsimintinas pamokas perteikė giltinė. Jas perskaitę galbūt mažiau 
bijosime mirties, nes giltinė tikrai ateina tiktai skirtuoju laiku: Nebijok manęs, aš tik paklydau, aš einu ten, 
kur man reikia, – sako giltinė. Aprašytas ir vienas regėjimas, kuriame nėra jokio dialogo. Ir yra trys ne vėlių, 
bet gyvų žmonių pamokos. Įdomu, kad Nijolė savo sapnuose neskiria gyvųjų nuo mirusiųjų. Pamokoje Nr. 
400 ji sako: Sapne aš neskiriu, kas gyvas ir kas išėjęs, nes išėję ateina lyg gyvi. Iš to galima spėti, kad Nijolė 
savo sapnuose patekdavo į tą lygį, kur izinis ir dvasinis pasauliai pereina vienas į kitą ir tarsi susilieja. Tai 
patvirtina ir ilgamečiai R. Monro stebėjimai. Jis rašo, kad ten, kur susiliečia izinis ir dvasinis pasauliai, 
atskirti gyvuosius nuo mirusiųjų gali tik įgudusi akis. 

Belieka paminėti tuos apsilankymus ar susitikimus, kur dalyvaudavo visas būrys – nuo keliolikos iki 
keliasdešimties – mirusių ir gyvų žmonių. Jų aprašyta dvidešimt. Grupiniai susitikimai, nors ir netiesioginiu 
būdu, patvirtina Nijolės regėjimų objektyvumą ir tikrumą. Daug ką dar būtų galima pasakyti apie šią 
ypatingą knygą, bet tevertina pats skaitytojas. Pabaigai pacituosiu tą suvokimą, kurį iš savo dvasinių 
kelionių parsinešė R. Monro:

Tų, kurie miršta, laukia gyvenimas.
Tų, kurie miega, laukia prаbudimas.
Tų, kurie svajoja, laukia žinios.
Tų, kurie auga, laukia amžinybė.

Aleksandras Žarskus
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Pasaulis begalinis į mažą širdį telpa. 
Kuris iš jų didesnis?
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jei į sapną jie ateina mums padėti, 
Kas kilniau — dėkot ar netikėti?
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Kodėl vedlys pasauly Dievo nesuklysta, 
Varovas net menkumo savo nepažįsta?
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jei žmogus – jungtis tarp Žemės ir Visatos,
 Tai kada jį mirusiu vadinti?
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Kodėl visas viršukalnes įveikę,
 Į paslaptis Visatos neįkopiam?
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jei siela ir pasaulis nemiršta,
Kuris iš jų amžinesnis?
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Kodėl į žemę lyg užburti žiūrim,
o tikimės palaimos iš dangaus?
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Pasaulis į geras rankas ištiesia 
Po taurę kasdienybės, išminties.

Kaip nesuklysti, jeigu mintį šviesią 
Šešėliai temdo laikinos būties?
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jei ten siela gyva šviesa ir išmintim, 
Tai kuo gyvi mes žemėj – būsima mirtim?



38

Rudens gervių balsai išskrendant. Juose viskas, 
kas žemėje gražiausia ir kas liūdniausia.

Iš namų į kapus, iš kapų į namus.
Siek išminties, kad išmoktum ieškoti.

Kūno kančia pagydoma, o sielos ne. Todėl ji yra šventa. 
Ji daro žmogų kilnesnį ir jautresnį kitam.

Žemėje renkame viską ir viskuo: rankomis, akimis, ausimis,
širdimi, burna. Renkame ir neišmokstame atsirinkti.

Kas blizga, madinga ir nuperkama – šiukšlės.
Visas mūsų buvimas čia – kaip Adventas, po kurio reikia išeiti.

Parkritai, tai dabar pakilk. Dabar yra amžinybė laiko viskam prisiminti.
Tavo kaltė, kad daug ko nemoki.

Šėtonus ant kitų mėto tie, kurie savyje jų daug turi.
Kai paklysti, prašyk Dievo parodyti kelią.
Nuodėmės padaro žmogų piktą ir bejausmį.

Mylėkite tai, ką davė Dievas, ir neturėsite laiko apsikrauti nuodėmėmis.
Kai labai skauda sielą, dainuok tą skausmą.

Kai širdis atvira, ji greičiau priima Dievo palaimą.
Tu protingas, žmogau, bet vis tiek nežinai, kas yra amžinybė ir kas pelenai.

Kai siūlas nutrūksta išeinant, atėjęs jau nebesujungsi.
Garbė žemėje yra tik pigi etiketė, 

kuri lengvai klijuojama ir dar lengviau nuplėšiama.
Aš jau žinau, kur esu, o jūs dar nežinote, kur būsite.

Dabar supratau, koks buvau ir koks galėjau būti.
Kai kenti, visada įgyji proto. Kiekviena kančia palieka randus.

Tik pabuvę tamsoj įvertinsime šviesos dovaną.
Nuvedė į tamsą, kad savyje surasčiau tą, kurio neieškojau.

Kai žmogus nemano, kad reikia ieškoti daugiau, 
negu jis pats, jis darosi išdidus ir pasipūtęs.

Ne visi pagalvoja, kad tada, kai kūnas skaniai maitinamas 
ir puošiamas, siela lieka alkana.

Dvasios ramybė ateina po išbandymų.
Visada kojom jausk žemę, o širdimi – Dievo artumą.

Skaistykla moko to, ko neišmokome žemėje.
Tik pamatęs skaistyklą, imi gyventi taip, kad ten nepatektum.

Pirma suserga siela, o paskui kūnas.
Kai stoji prieš Dievą, Jis žiūri tik į gerus darbus.

Dievas nei vienos gyvybės neatmeta.
Žvakės ugnis yra jungtis tarp žemės ir Amžinybės.

Melskis širdimi, ir malda visada pasieks Dievo širdį.
Tiek nedaug reikia išeinanti iš šios žemės – 
nusinešti su savimi tik gerumo pilną širdį.

Esame visatos dalelės, o ne vien savo kišenės šeimininkai.
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PAMoKoS IŠ AMŽINYBĖS

Iš pradžių buvo tik klausimai ir atsakymai...

1. ji (mano mama) gulėjo mirties patale 1996-10-19

– Mama, ką tu matai, kad visą laiką žegnojiesi?
– Šalia manęs stovi angelas. Jis labai šviesus ir gražus.
– Mama, kas virš tavęs?
– Dangus, o šalia – mano mama.

2. o paskui ji atėjo jau po laidotuvių, 1996-11-01

– Mama, kodėl atėjai tik po trijų netekimo dienų? Aš taip tavęs pasiilgau!
– Mus išleidžia pas gyvuosius tik po trijų parų.
– Mama, kodėl išėjai, kodėl palikai mums tokį sielvartą?
– Man liepė išeiti iš šios žemės.
– Ar tave kas nors išsivedė?
– Taip. Mane išsivedė mama, o išlydėjo angelas, kuris stovėjo šalia.

3. 1996-11-02

– Mama, iš kur tu ateini?
– Iš savo namų, kur labai šviesu ir gražu.
– Ką tu ten veiki?
– Gėles bučiuoju, žvaigždes skaičiuoju.
– Mama, mes verkiame, kad tu išėjai, kad tu jau taip toli. Ar tau negaila savo namų, mūsų?
– Jūs esate beširdžiai, jeigu norite, kad aš sugrįžčiau į savo varganą ir ligotą kūną. Jame nebuvo sveikos 

vietos. Jis buvo lyg sudėvėtas maišas, matęs tik vargus ir darbą. Neverkit, prašau, nes kiekviena jūsų ašara 
– tai lyg žarija, kuri mane degina ir neduoda ramybės.

4. 1996-11-03

– Mama, ačiū, kad tu vis ateini. Ar tau ten gerai?
– Aš esu ten, kur šildo Marijos Širdis. Jos šiluma ir šviesa sklinda milijonus kilometrų. Ten daug gėlių 

ir paukščių. Ten niekas nesipyksta.
– Mama, ar ten reikia daug melstis?
– Reikia sukalbėti nors po vieną poterėlį už tuos, kurių niekas neprisimena. Šiandien aš tau atvedžiau 

tris seniai savo kūną palikusius. Pasikalbėk su jais ir išklausyk jų.
– Mažyte, kas tu esi, kodėl tu čia atėjai?
– Aš esu tavo mamos sesutė, nukeliavusi į dangų prieš 90 metų. Man tada buvo šešeri metukai. Manęs 

jau žemėje niekas niekas neatsimena, net kapelio nėra, užžėlė. Mane vadino Agotėle. 
– O kodėl tu tokia suvargusi, į kasytes įpinti siūlai, drabužėliai prasti ir vargani.
– Aš tokia buvau. Mama mane taip rengdavo. O mano kūnelis yra kaimelio kapinėse (Šakių raj.). Noriu, 

kad mane nors kažkas paminėtų. 

5. 1996-11-04

– Mama, ar tu pažįsti ką nors iš savo buvusių gatvės kaimynų? 
– Pažįstu Jonuką, Marceliukę, jie čia kartu.
– O ką jūs veikiate kitomis dienomis?
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– Kiekviena diena skirta Dievo valiai vykdyti.
– Jeigu gali, mama, tai papasakok ką nors apie tas dienas.
– Sekmadienis danguje – tai Dievo garbinimo diena, pirmadienis – Dievo palaimos diena, antradienis – 

maldos už gyvuosius, esančius žemėje, diena, trečiadienis – maldos už vėles, esančias skaistykloje, diena, 
ketvirtadienis – bendravimo su šventaisiais diena, penktadienis – dangiško džiaugsmo diena, šeštadienis – 
susikaupimo bei apmąstymo diena.

– O kaip jūs džiaugiatės?
– Atsiveria gėlės, gieda angelai, užsižiebia žvaigždės...

6. 1996-11-05

– Mama, tu tokia šviesi ir paslaptinga dabar, kad aš noriu tave paliesti, paglostyti ir niekada neleisti 
sugrįžti atgal. Ar nenori čia pasilikti?

– Niekada, niekada. Aš ten labai laiminga, nes jau nebijau nei mirties, nei vargų. Aš jau niekados 
nesikeisiu. Liksiu per amžius čia tokia, kokia esu. O jūsų dar laukia išėjimas iš žemės, iš visų vargų.

– Ar labai baisu, kai būna Dievo teismas?
– Jis toks trumpas, kad nėra ko bijoti. Svarbiausia, kad Dievas mato tavo širdį ir žaibo greičiu pasako, 

kiek gerų darbų esi padaręs žemėje. Svarbiausia – kasdien atlikti nors po vieną gerą darbą kam nors. 
Didesnės dovanos Dievui nereikia.

7. 1996-11-07

– Mama, papasakok, ką danguje veikia visi, gyvenę čia, netoli mūsų.
– Kiekvienas veikia tai, ką mėgo dirbti būdamas žemėje. Aš mylėjau gėles ir dabar jas atveriu kiekvieną 

rytą. Jonukas, buvęs zakristijonas, uždega žvaigždeles, kad būtų šviesu. Žvaigždės nuo mūsų visai netoli. 
Marceliukė vis meldžiasi už savo geradarius, dar esančius žemėje. Ji ir mano mama atsiveda į dangų tuos, 
kurie ką tik paliko savo kūną.

– O kokias gėles tu, mama, atveri?
– Dažniausia lelijas, nes jas labai mėgsta Švč. Marija.

8. 1996-11-10

– Mama, ačiū, kad tu ateini ir ateini, kad paguodi mus, kad visą laiką esi šalia. O kas būtų, jeigu tu 
negrįžtum atgal?

– Aš negaliu taip pasielgti, nes manęs laukia Marija. Ji rūpinasi, ji taip myli mus, kad jokia pasaulio 
motina neturėtų šitiek kantrybės ir gerumo. Ji laimina kiekvieną mūsų kelionę. Ji mus išleidžia į žemę, kad 
jūsų širdyse paliktume ką nors gero ir gražaus.

– Ar Švč. Marija tokia, kaip ji atrodo paveikslėliuose?
– Jokia skulptūra, joks paveikslas neparodys, kokia Marija iš tikrųjų. Ypač jos akys. Ji visa spinduliuoja, 

šildo ir savo žvilgsniu dalina mums neapsakomą ramybę.

9. 1996-11-13

– Mama, už ką tu daugiausia meldiesi?
– Kiekvieną trečiadienį mums atveria skaistyklos vartus ir leidžia pasirinkti tuos, už kuriuos norime 

melstis.
– Ar baisu, matant jų kančias?
– Baisu. Bet jie nubausti tokiu pačiu darbu, kokį mėgo žemėje. Baisiausiai atrodo motinos, nužudžiusios 

savo dar negimusius kūdikius. Jos bėga, daužosi, griūva, bet niekur negali pabėgti nuo beprotiško vaikų 
klyksmo. Dieną ir naktį vis tas pats ir tas pats... Alkoholikams pila ir pila gėrimo į nosį, burną, ausis ir be 
paliovos jie kankinasi ten, už tų vartų. Visokius apkalbinėtojus, šmeižikus dieną ir naktį persekioja skalikų 
balsai.

– Kurį pasirinkai ir už ką dabar meldiesi?
– Meldžiuosi už moterį, kuri savo kojomis spardė dar neatvėsusius miško brolių kūnus, veidus, 

vadindama juos banditais. Dabar ji baisiai kankinasi. Juk senatvėje jos kojos buvo tokios ligotos, kad ji net 
nepajudėjo.
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10. 1996-11-16 (prieš keturnedėlį)

– Mama, kai tu ateini, tai atrodo lyg niekur nebuvai išėjusi. Ar tu žinai, kam mes ruošiamės?
– Aš viską žinau, bet aš nemiriau, aš tik perėjau į kitą, aš prisikėliau iš savo kūno, aš gyvenu. Jei būčiau 

mirusi, tai niekada iki jūsų neateičiau.
– Ar tu ateisi, kai čia bus daug žmonių?
– Ateisiu. Būsiu su visais. Padėkite man lėkštelę, žvakelę, kėdę. Juk niekas jos neužims. 
– O jeigu tu ateitum ir pasirodytum visiems, kas tada atsitiktų?
– Už stalo neliktų nė vieno žmogaus ir nė vieno sveiko lango kambaryje. Žmonės bijo mūsų draugystės.

11. 1996-11-20

– Mama, kodėl tu šiandien tokia liūdna ir pavargusi?
– Aš atėjau paprašyti, kad jūs padėkotumėte Onutei, kuri vakar buvo stebuklais garsėjančioje 

Keturnaujienoje ir meldėsi už mane.
– Mes nežinome, kas ta Onutė, kur ją surasti.
– Suraskite ją ir pasakykite ačiū nuo manęs.
(P.S. vėliau tikrai suradome, tai buvo tiesa.)

12. 1996-11-22

– Mama, tu ateini vis su kokia nors pamiršta būtybe ir palieki pas mane. Kodėl taip darai?
– Kad prisimintum tuos, kurių niekas neprisimena, kad už juos sukalbėtum nors po vieną poterėlį.
– Ar jų labai daug – tų, kurių niekas neprisimena?
– Pagalvok apie visus, kurie vaikystėje darė tau gera, kurie tave mylėjo, o dabar jų net vardų niekas 

nemini.
– Kaip galiu juos visus prisiminti?
– Kūčių vakarą padėk po mažą plotkelės gabalėlį ir pasikviesk už stalo. Jie bus ne tik svečiai, bet patys 

nuoširdžiausi tavo draugai.

13. 1996-11-26

– Mama, ar tu gerai atsimeni, kas atsitiko, kai tą rytą susirgai?
– Gerai prisimenu. Kažkas lyg kirviu smogė į galvą, pradėjo svaigti galva, supratau, kad esu viena ir 

niekas man nepadės. Ėjau į kambarį, nutirpo kojos ir viskas nugrimzdo į nebūtį.
– Paskui prie tavęs mama prisiartino, angelas. O kai jie vedėsi iš čia, iš žemės, buvo baisu ar gera?
– Iš pradžių sustojome prie slenksčio į ilgą ilgą koridorių. Buvo prietema, bet čia, žemėje, kažkas 

uždegė šviesą (matyt žvakelę) ir staiga viskas nušvito. Paskui koridoriaus gale aš pamačiau Švč. Mariją ir 
pasidarė lengva, nes vargšas mano kūnas jau nekankino ir netrukdė man pajudėti.

14. 1996-12-03

– Mama, tu kažkur skubi, kažkuo susirūpinusi.
– Ir dar kaip. Manęs prašė, kad tu žemėje paskambintum telefonu 52010 ir pasakytum, jog artima siela 

prašo pagalbos. Ji labai labai kenčia už savo sūnų. Pasakyk tam, kas atsilieps šiuo numeriu. Ar gali tai 
padaryti?

– Galiu. O tau ta siela pažįstama?
– Pažįstama. Ir tau, ir man. Ji buvo žemėje labai nelaiminga, nes aklai mylėjo savo sūnų, o dabar už jį 

kenčia.

15. 1996-12-06

– Mama, ar tu nepavargsti, kol atkeliauji iki mūsų? Juk šitokia tolybė!
– Aš galiu ateiti  per akimirką, nes bendrauju mintimis ir manęs nevaržo kūnas. O ateinu ir sugrįžtu, aš 

esu su jumis, kada noriu ir kada leidžia Švč. Marija.
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16. 1996-12-10

– Mama, pasakyk, kaip dangus ruošiasi Šv. Kalėdoms?
– Mes šią šventę vadiname Jėzaus Kristaus Gimtadieniu. Angelų choras gieda stebuklingai gražiai, 

skamba varpai, o eglės viršūnėje užsidega  Betliejaus žvaigždė. Švč. Marija mus laimina ir lengvina 
skaistykloje kenčiančių kančias.

17. 1996-12-13

– Mama, ar kenčiantiems skaistykloje labai padeda Šv. Mišios?
– Po kiekvienų atlaikytų Šv. Mišių sumažėja po vieną sielos persekiotoją. Jam darosi lengviau. Jeigu 

persekiotojų daug, tai atgaila tęsiasi ilgiau.
– Kai tu prašei atsilyginti žmogui už padarytą gerą, ar tu žinai, ar nepamiršai, kas jis toks?
– Nepamiršau, jis padėjo man persikraustyti iš žemės į Švč. Marijos dvarą. Iš jo aš matau ir jaučiu 

viską, ką jūs veikiate. 

18. 1996-12-16

– Mama, tu ateini per sapną ir viską jauti, viską man patari. Ar nori, kad už Šv. Kalėdų stalo būtų dar 
kas nors be mūsų, savų? 

– Noriu, kad būtų kuo daugiau tų, kurie neturi namų, savų, kurių žemėje niekas nemini. Palikite jiems 
vietos!

19. 1996-12-20

– Mama, tu atėjai ir pakilai po savo išaugintu topoliu. Lyg vasarą. Tu tokia žydra prieš saulę. Ir rankos 
– lyg angelo sparnai. Ką tu ten veiki?

– Aš laiminu jūsų namus. Aš prašau dangaus jums ramybės ir šviesos.
– O šitos ilgos sidabrinės kopėčios, kurios šalia tavęs, ar nepaliks tavęs ar neištirps erdvėje?
– Tai ne kopėčios. Tai mūsų laivas, kuriuo atkeliaujame į žemę.

20. 1996-12-23

– Mama, tu atėjai, o aš dabar nežinau, kuo tave pavaišinti. Ką tu ten, savo dvare valgai?
– Valgau dangaus duoną (žemėje ją vadina komunija), geriu gėlių nektarą, brangų ir šventą aliejų, kurį 

mėgo Kristus. Danguje niekas nieko nežudo ir nekankina – nei gyvulių, nei paukščių. Juk ir Dievas liepė 
nežudyti.

21. 1996-12-26

– Mama, štai ir po Šv. Kalėdų. Ar tu buvai už stalo kartu su mumis? Ar viskuo patenkinta?
– Viskuo. Dėkoju abiems – Onutei (seseriai) ir tau. Tegu judvi laimina Dievas.

22. 1997-01-10

– Mama, tu atėjai po šitiek švenčių. Tik man keista, kad vaikščioji po apsnigtą sodą, o neini į kambarį. 
Aš tave pamačiau pro langą, ir mes su Vincute atėjome pas tave. Bet ji prašo, kad eitum namo. 

– Kodėl?
– Jeigu tave pamatys kaimynai, tai gatvėje bus didelis sąmyšis.
– Vaikeli, kodėl manęs visi bijo? Juk anksčiau taip nebūdavo. Paaiškink, jeigu gali.
– Mama, anksčiau tu gyvenai čia, o dabar, dabar tavęs jau nėra, tu iš čia išregistruota. Ir tai, kad sugrįžti, 

visus gąsdina.
– Kodėl? Juk aš nemirusi, aš tik pareinu  iš kitų namų.
– Gerai. O tu nesupranti, kaip vadinasi ta kelionė į kitus namus?
– Suprantu. Ji vadinasi Dievo pašaukimas. O aš ateinu ne iš kapų, bet iš dangiško dvaro. Tai kodėl 

bijote manęs? Negaliu suprasti.
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23. 1997-01-14

– Mama, aš vos begaliu tave atpažinti. Atrodo, tave kažkokia jėga prikėlė iš buvusio vargano kūno, tu 
mąstai daug giliau ir mokai mus tokių tiesų, apie kurias niekada nekalbėdavome. Kodėl?

– Todėl, kad gyvenu po Dievo šviesa, ir ji mano protą išlaisvino nuo visų žemiškų, laikinų rūpesčių. O 
juk be daugelio iš jų galima buvo apsieiti.

– Kodėl tu šiandien tokia susimąsčiusi ir liūdna?
– Dukrele, vakar mums rodė skaistykloje esančias sielas. Mes galime pasirinkti vieną iš jų, kurią norime, 

ir melstis. Prašau tavęs, pasimelsk už pažįstamą gatvės moterį. Ji labai kenčia. Prieš jos akis pakabintas 
auksinis pinigas. Ji bėga paskui jį, klumpa, griūna, bet vis tiek nesustoja. Keliai kruvini, bet pinigas vilioja, 
ir nėra jėgos, kuri ją sustabdytų. Man jos labai gaila. O artimieji žemėje pamiršo, kad ji kadaise buvo gyva. 
Pasimelsk už ją, prašau.

– O kodėl prieš ją pakabintas auksinis pinigas?
– Todėl, kad pinigai apakino dar žemėje gyvenusias akis, ir jų šviesa, lyg pasityčiojimas, neleidžia 

surasti ramybės dvasiai.

24. 1997-01-20

– Mama, ar gerai padariau, kad tai, ką tu kalbi, užrašiau ir išsiunčiau. Išsiunčiau gerb. kunigui į jo 
ruošiamą knygą.

– Aš nežinau, gerai ar ne.  Gal neverta mano, buvusios prastos bobelės, atėjimą aprašyti ir siųsti kunigui. 
Juk yra geresnių ir žymesnių žmonių.

– Kodėl kiti, išėję į Dangišką dvarą, nepareina pas savuosius, o tave išleidžia beveik kas vakarą.
– Marija nori, kad tu daug ko išmoktum, kad padėtum tuo kitiems ir būtum geresnė, daugiau galvotum, 

kam gyveni.
– Ar tu džiaugiesi, kad gali čia ateiti?
– Džiaugiuosi, kad randu jūsų namuose ramybę. Nenoriu ateiti, kai manęs raudate ar bijote. 
– Supratau tave, mama. Ačiū, kad pasakei, kas buvo tavo širdyje.

25. 1997-01-25

– Mama, šiandien aš daug rašysiu: baigsiu eilėraštį apie Barborą Radvilaitę, noriu išleisti knygą „Laiškai 
laikui“, noriu tęsti užrašus – pokalbius su tavimi. Bet dingo 10 metų draugas – rašiklis, kuriuo šitiek minčių 
jau esu užrašiusi. O be jo, atrodo, nėra jokio įkvėpimo. Dieve, kur man jo ieškoti?

– Vaikeli, ieškok jo tarp knygų, rasi.
– Kodėl jo nebuvo, kai ieškojau anksčiau?
– Todėl, kad tu labai išsiblaškiusi ir, ką nors veikdama, apie kažką galvoji.

26. jono B. pamoka 1997-05-30
      IŠĖjAU Į MIGLAS IR ŽVAIGŽDES

Jis atėjo kartu su mano mama. Niekada nebuvau jo mačiusi, nepažinojau, todėl mamos paklausiau:
– Mama, kodėl jis atėjo su tavimi, kas jis toks?
– Tai neseniai atėjęs pas mus Jonas. Jis labai geras ir doras, nuoširdus žmogus, veskis jį į kambarį.
Paklausiau mamos ir galvojau, ką aš jam pasakysiu – juk matau pirmą kartą. Atsisėdo ant sofos ir kurį 

laiką tylėjo. Pagaliau įsižiūrėjau į jo veidą: didelės gražios akys, juodi antakiai ir plaukai, tamsiai pilkas 
kostiumas. Ir geraširdžio žmogaus šypsena.

– Jonai, iš kur jūs atėjote?
– Iš ten, iš kur ir tavo mama.
– Kaip ten, Jonai, ar įdomu, ar gera jums?
– Matote, aš dar taip neseniai ten, kad tik mąstau, kaip čia viskas įvyko. Mąstau ir kartais bandau ką 

nors sukurti.
– Ką, ar eilėraščius?
– Na paklausykite, ar įsiminsite?
Ir jis padeklamavo savo nuostabų ketureilį:
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  Išėjau į miglas ir žvaigždes,
  Nežinau, ar manęs čia dar kas pasiges
  Nesugrįšiu daugiau – amžinai išėjau, 
  Bet su Kristum paklysti tikrai nebijau.

Jis dar kartą pakartojo šį nuostabų posmą, ir aš jį įsiminiau visam gyvenimui. Daugiau nieko 
neklausinėjau – pirmieji įspūdžiai buvo per daug gilūs.

27. jono B. pamoka 1997-07-20
      KAS YRA ŽMoGUS

Dabar jis vėl atėjo, bet jau neatrodė toks nerūpestingas ir linksmas, kaip aną kartą, kažką giliai mąstė 
savyje ir tylėjo.

– Jonai, ar jau apsipratote su savo naujuoju pasauliu? Ar negaila žemės?
Jo veidas pasidarė liūdnas. 
– Gal per anksti išsivedė mane iš čia. Gaila šeimos, pasiilgau Zitos, vaikų, namų. Bet ką padarysi – 

tokia Dievo valia – išeiti.
Supratau, kad jį įskaudinau savo klausimu.
– Jonai, apie ką jūs dažniausiai ten mąstote?
– Galvoju, kas yra žmogus, kokia jo paskirtis.
Man pasidarė įdomu.
– Ir ką sugalvojote?
– Man atrodo, kad žmogus – tai didelis namas, kuriame gyvena pasaulis. Akys jame – tai langai, kurie 

turi atsiverti šviesai, rankos – tai durys, kurios turi priimti Dievo dovanotą gerumą, kojos – tai pagrindas, 
kuris veda į pasaulio pažinimą.

Jis atsiduso, paskui pridėjo:
– O širdis – tai Dievo duotas židinys, kurio šiluma turime dalintis su visais savo broliais. Štai kas yra 

žmogus.
– Taip, Jonai, aš sutinku su tavimi. Bet ar tai žino žmonės, kurie po Dievo saule keliauja per žemę?

28. Mamos pamoka 1999-11-01 
      NE TAVo NUoPELNAS

– Aš perskaičiau tau, mama, savo interviu žurnalui „Ūkininkas“ (Nr. 8). Tu išklausei labai ramiai, o 
paskui pasakei tai, kas man liko pamoka visam likusiam gyvenimui. Štai Tavo išmintingi žodžiai:

– Niekada negalvok, kad tai, ką tu sukuri, yra tavo nuopelnas. Tai Dievo protas, tik per tave perduotas. 
Ir nesididžiuok nei savo kūryba, nei savo gabumais, nes jie – ne tavo. O dabar aš pasakysiu išmintį, kurioje 
yra viskas, ką tau pasakiau:

  Tavo plunksna gera baltu popierium slysta, 
  Tavo posmai tikri ir spalvoti,
  Jeigu išmintį Dievo širdis išpažįsta, 
  Jei Viešpaties meilė apšviečia tau žodį.
Ir dar. Po šituo posmu niekad nerašyk savo pavardės, nes tai mano, o ne tavo kūryba.

29. Česlovo V. pamoka 1999-11-02
      PADĖK MAN

Jis atėjo ir vėl, nors prieš kelias dienas norėjo pasakyti kažką labai svarbaus. O aš nesuspėjau pasiruošti, 
ir jis manęs nesulaukė ties Agutės Pališkienės namu. O dabar atėjo aukštas, tiesus, stambus, bet pašviesėjusiu 
veidu, linksmesnis, negu buvo anksčiau. Nusišypsojęs pasakė:

– Tai pabėgai nuo manęs?
– Ne, aš tikrai nepabėgau, tiesiog supainiojau tavo ir savo laiko skirtumą.
Jis stovėjo mūsų kieme ir pasakė:
– Jei gali, tai man padėk.
Aš vis nesupratau, kuo galiu padėti Česlovui. Tik paklausiau, ar jam ten vis tokia pat tamsa, kaip 

anksčiau.
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– Ne, dabar jau šviesiau. Tik labai brangiai kainavo tos pamokos, kurias teko ir tenka išmokti. Pirmąją 
jau išmokau, o antrąją tenka dabar. Ji tokia sunki, jog tik „ugnimi ją išdegina dūšioje“. Aš buvau egoistas, 
ypač Romos atžvilgiu. Bet dabar jau niekuo jai neatsilyginsiu. O tu, Nijoliuk, vasario ketvirtą (jo mirties 
metinės) tiems, kurie susirinks mane prisiminti, primink, kokios pamokos yra svarbiausios.

 1. Apsidairyk aplink, matyk ne tik save.
 2. Išgirsk ir pamatyk savo  „dūšia“, kam reikia tavo gerumo ar pagalbos.
 3. Pagal priežodį „ne mano kiaulės, ne mano pupos“ gali nematyti kiaulių, bet pupas 
     (gerumo sėklas) privalai padėti auginti.
Aš pažadėjau, kad įvykdysiu jo prašymą.
 (Česlovas Vyšneveckas – buvęs Nijolės bendradarbis, izikos ir izinio lavinimo mokytojas.)

30. Česlovo V. pamoka 1999-11-16
      DANGAUS...

Ir vėl jis atėjo į mano sapną. Jau daug linksmesnis, tiesus ir aukštas, visai nepanašus į tą, kurį visi 
pažinojome. Atėjo ir pasakė:

– Einam, aš tau parodysiu savo pamoką.
O po jo žodžių atsidūriau Siesartėnų mokyklos kieme, netoli stadiono. Česlovas išrikiavo penktokus ir 

tarė:
– Vaikai, šiandien aš jums vesiu pamoką iš kosmoso.
Vaikai pritilo, nes pirmą kartą išgirdo tokią naujieną. O Česlovas uždavė klausimą, į kurį ir aš nebūčiau 

atsakiusi.
– Mokiniai, ar jūs žinote, kas žemėje svarbiausia?
Vieni atsakė, kad svarbiausia turėti mamą, tėtį, kiti – būti turtingais. O Česlovas kažkaip iškilmingai 

pasakė:
– Ne, vaikai. Svarbiausia kuo daugiau turėti savyje dangaus.
Aš klausiau ir nesupratau. O ką jau kalbėti apie penktokus. Česlovas tyliai ištarė:
– Pasistiebkite, kiek galite, ant pirštų galiukų. Vienas, du, trys, keturi, penki...
Vaikai, lyg stebuklo užburti, stiebėsi, kilo nuo žemės, kol Česlovas paklausė:
– Ar pajutote, kad jūs jau aukščiau, prie dangaus?
– Taip, mokytojau, taip.
– O dabar, vaikai, pakelkite rankas ir apglėbkite kuo daugiau dangaus.
Ir vėl, lyg užkerėti, vaikai siekė dangaus. Supratau, kad jie pajuto mokytojo dvasią ir norą. 
– O dabar pakelkite akis į dangų ir kiek galima daugiau jo pamatykite. Ar dar nepavargote? 
– Ne, ne, ne!
– Na, tuoj pamoka iš kosmoso baigsis. Dabar – aukštyn širdis!
– Mokytojau, mes šito nemokame. 
– Įkvėpkite daugiau dangaus, įkvėpkite. Ar jaučiate, kaip širdis pasikėlė aukščiau dangaus?
– Taip, jaučiame, mokytojau.
Be žodžių išėjome iš kosmoso pamokos. Žodžių nebuvo ir neliko. Reikėjo tik mąstyti apie tai, ką visam 

gyvenimui davė atėjęs iš Ten mūsų Česlovas.

31. Mamos pamoka 1999-11-19
      ŠVIESoS NESUDEGINSI

Ji atėjo kartu su savo mama, mano močiute. Iš pradžių visos buvome kambaryje. Paskui mama išėjo ir 
gana ilgam. Močiutė susirūpino, kur ji ir ką veikia. Išėjau į savo kambarį ir netekau žado. Aplink rėmeliuose 
esantį popiežiaus paveikslėlį buvo padarytas neapsakomas šviesos vainikas – iš spindinčio plono popieriaus, 
vatos, iš keistos formos gėlių...

– Mama, ką tu darai? Negi taip ir bus ši paroda visą laiką? Aš ją vis tiek atimsiu. 
O ji tepasakė:
– Gerai gerai. Bet aš galvoju, kad šitam šviesos rėmeliui visai ne per daug pagarbos. Šventasis tėvas 

tiek nusipelnė pasauliui. O kur tu dėsi, kai surinksi viską?
– Sudeginsiu, mama, negi visur mėtysis tie papuošalai. 



46

Ji atsiduso, pažvelgė ir pasakė:
– Taip, tu gali viską suplėšyti, gali sudeginti, bet šviesos sudeginti niekada negalėsi.
 Ir išėjo. O aš ir dabar skaudžiai kaltinu save, kad ją, atėjusią iš Anapus, taip įžeidžiau. Sapne ji buvo 

taip arti ir tokia natūrali, kad pamiršau, jog ji čia – tik viešnia.

32. Česlovo pamoka 1999-11-25
      AR PRISIMINS MANE

Mane telefonu pakvietė į mokykloje ruošiamą prieškalėdinį renginį. Ėjome pirmojo aukšto koridoriumi. 
Šalia manęs ėjo Galina ir Česlovas. Deja, pamiršau, kad kiti jo nemato ir negirdi. Penktos klasės durys buvo 
praviros. Koridoriuje – tik keli vaikai. Aš garsiai paklausiau Česlovo:

– Česeli, ar čia turėjo būti tavo penktoji klasė?
Visi mokytojai pagalvojo, kad man pasimaišė protas, nes kalbuosi su Česlovu. O jis tyliai tarė:
– Aš viską sakysiu mintimis, manau, kad suprasi. Einam į mano klasę.
Suolų klasėje nebuvo. Ant stalo buvo tik dubenėlis su morkomis ir tarka. O priešais ant sienos kabojo 

Česlovo portretas, perjuostas juodu kaspinu.
– Česeli, kodėl nėra suolų?
– O jų vasario 4-ąją ir nereikės. Tą dieną pamokų nebus. Šeštadienį nedirba. O jeigu mane mokykloje 

kas nors prisimins, tai bus gerai. Tegul prie šitų morkų pridės grybų ir žirnelių. Žinoma, aš jų jau nevalgysiu, 
bet nors pajusiu kvapą. Juk žinai, kaip mėgau grybus.

Širdy pasidarė graudu ir sunku, o Česlovas tyliai tyliai išėjo iš klasės.

33. orento j.  prašymas 1999-11-26
      DUoK MAN RANKą

Jis gulėjo Šakių ligoninės vidaus ligų skyriuje. Įėjau aplankyti ir pamačiau pamėlynavusiomis lūpomis, 
sunkiai alsuojantį kaimyną Joną. Plaukai balti lyg sniegas, buvo sušukuoti be perskyrimo. Akys užmerktos. 
Priėjau ir užkalbinau jį. Jis ištiesė ranką ir paprašė: 

– Padėk man atsikelti, duok savo ranką.
– Nepajėgsiu tau, Joneli, padėti, nes mano kojos paralyžiuotos.
O jis vėl paprašė:
– Padėk, nes aš labai kankinuosi.
Sutrikau ir nežinojau, ką daryti.
– Už ką, Jonuk, tu kenti taip baisiai.
– Kai ten nuvedė, tai uždavė du klausimus: ką amžino palikau išeidamas iš žemės ir ką atsinešiau su 

savimi į amžinybę? Niekaip nesugalvoju, ką atsakyti į antrąjį klausimą. Padėk man, nes kol nesugalvosiu 
atsakymo, tol kentėsiu.

– Jonuk, o gal savieji tau padėtų?
– Niekas man nepadeda – nei savi, nei svetimi. Turbūt jau ir liksiu amžinai tose baisiose kančiose. 
Aš jį palikau, bet vis kankina klausimas, į kurį nerandu atsakymo.

34. jono N. pamoka 1999-11-29
      Ką VEIKIATE TEN?

Jie atėjo į sapną trise: Jonas N., mano mama ir Juozas Tumosa, kuris pasirodė sunkiai pažįstamas. 
Sėdėjo galvą nuleidęs prie malkinės durų ir kažką mąstė. Vis trys laukė Onutės, išėjusios į miestą, nes 
reikėjo kasti medžius, juos supjauti ir patrumpinti egles. Jonukas sėdėjo prie gatvės po alyva ir žiūrėjo į 
savo namus, likusius be jo, kitoje kelio pusėje. Man buvo labai įdomu su juo pasikalbėti, ir uždaviau pirmąjį 
klausimą: 

– Ką dabar veikiate dangiškajame dvare? 
– Aš tai ruošiu varpus, kad visas pasaulis girdėtų, jog Kristus švęs savo 2000 metų gimtadienį. Angelų 

choras giedos jam giesmes, o eglę apšvies žvaigždės.
– O jūsų dangaus eglė graži?
– Ne, ji ne tokia kaip žemėje. Kristus nemėgsta nukirstų medžių, nes jie primena kryžių. Eglių šakos 

spalvotos, viena jų – gerumas, kita – kantrybė, dar kita – pasiaukojimas, kita – meilė viskam, kas gražu ir 
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gera. Mus moko apaštalas Povilas. Ir dar su mumis yra tėvelis Saliamonas. Jis skaito Šv. Raštą, jį visi labai 
myli. Sako, jam duos  šventojo vardą. 

– Jonuk, kodėl nenueini pas Agutę?
– Nueisiu prieš Šv. Kalėdas. Bet mums jau laikas atgal, nes Onutė kažin kada pareis.
Ir jie išėjo, tiesiog išnyko mano akyse. 

35. Česlovo V. pamoka 1999-12-04
      KAS YRA VEDLYS

Mes vėl važiavome į mokyklą. Tačiau ties Duobiškiais sugedo mašina ir teko išlipti. Visi „balsavo“ ir 
sutilpo į lengvąjį automobilį. Ir vėl, kaip visada, netilpome tik du: aš ir Česlovas. Jis man patarė:

– Kiek čia to kelio. Eikime pieva ir prieisime mokyklą. 
Buvo jau gilus ruduo, bet dar be sniego. Ir žolės dar matėsi. Nelengva pasirodė eiti apsiavus lengvais 

rudeniniais bateliais. Jis man parodė aukštai padangėje skraidantį suopį. Jį daug kartų matėme, kai vaikai 
talkininkavo laukuose. Ant žolės buvo labai daug galvijų palikto mėšlo. 

– Česeli, aš nepereisiu šio purvyno. Kur tu mane vedi?
Jis ramiai pasakė:
– Čia praėjo banda, o ji visada palieka savo pėdsakus. Banda – tai ne minia.
– O kuo jos skiriasi? – vėl paklausiau. 
– Matai, bandą gena varovas, o miniai reikalingas vedlys. Ar supranti, kuo jie skiriasi?
Aš sunkiai įveikiau jo išmintį, ir jis tai pajuto. 
– Žinai, varovas eina paskui bandą, nes jis neturi išminties ją vesti. O vedlys, jeigu jis tikras, žygiuoja 

priekyje ir savo protu šviečia kitiems. Juk matei, kaip paukščius skrydyje veda vedlys. Jis niekada nesimokė 
nei astronomijos, nei geograijos, nei istorijos, o Dievo dovanota išmintis jį veda per dangų.

– Česeli, o mūsų kolektyvo vedlys koks buvo? Juk tu jį gerai pažinojai?
– Baisiausia, kad jis nebuvo vedlys, o tik varovas. Jis atsisėdo ne į savo kėdę ir to nesuprato. Bet aš už 

tai atleidau, nes varovas daug nelaimingesnis už mus. Ir tu atleisk jam, nepyk ant jo. Ar gali tai padaryti?
– Galiu, Česeli.
– Na ir gerai. Juk jis nekaltas, kad neužteko išminties būti vedliu.

36. Mamos pamoka 1999-12-20
      PADĖK joMS

Ji atėjo labai rimta, labai liūdna ir manęs paprašė:
– Nubėk iki Marytės Šereikienės ir pažiūrėk, kaip ji gyvena. Tik paskubėk, nes vėliau nerasi.
Išbėgau, nors buvo jau gruodis, su vasariniais bateliais ir lengvais drabužiais. Viskas Marytės kieme 

atrodė lyg vaikystėje: medinė tvora ir varteliai, o prie jų jazminų krūmas, kitoje pusėje diemedis. Ir medinio 
suklypusio namelio durys iš gatvės pusės. Jokio užrakto. Kieme tamsu. Ilgai ieškojau durų rankenos, 
pagaliau radau. Viduje taip pat – jokios šviesos. 

– Maryte, ar tu čia esi?
– O ko čia ieškai, kas tave atsiuntė?
– Mama, mano mama, – išsakiau jai, ką žinojau. – Ji nori, kad pamatyčiau, kaip tu gyveni.
Marytė priminė:
– Tamsoje gyvenu ne aš viena. Pažiūrėk, dar sėdi čia Tvarijonienė. Tu ją juk pažinojai.
Pamačiau tamsoje mažą cigaretės švieselę.
– Kodėl jūs abi taip kankinatės?
– Žemėje mūsų nėra kam prisiminti, nes jau visi artimieji išėję. O kaip tu pareisi namo žiemą su tokiais 

plonais drabužėliais?
– Aš ir atėjau su jais, nes labai skubėjau.  
Tvarijonienė paėmė seną drabužį ir tamsoje man padavė.
– Apsirenk ir grįžk, nes mus jau pamatei.
– O kada jums grąžinsiu šį drabužį?
– Nereikia, neprašau. Tik kada nors pasimelsk už mus abi. 
Ir tik tada prisiminiau savo mamytės prašymą nors retkarčiais pasimelsti už tuos, kurių jau niekas 

neatsimena. Turbūt todėl ji mane ir pasiuntė į tą trobelę. 
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37. Česlovo V. pamoka 1999-12-26
      SIELAI REIKIA ŠVIESoS

Mes visi valgėme Šv. Kalėdų likučius Siesartėnų mokykloje. Pamiršau, kad sapne šalia sėdinčio  Česlovo 
niekas nemato ir negirdi. Aš vis kreipdavausi į jį klausdama, ką įdėti į jo lėkštelę. Mokytojai pagalvojo, kad 
išsikrausčiau iš proto, ir vienas po kito išėjo iš mokytojų kambario. Išgirdau tik Vidos V. balsą:

– Vargšė visai išprotėjo. Jau su Česlovu pradėjo kalbėtis. 
O jis nusišypsojo ir paprašė:
– Įdėk man žuvies. Tik nedaug. Svarbiausia, kad būtų soti „dūšia“. Juk dar ne viskas  žmogui, kad stalas 

apkrautas. Pažiūrėk, bažnyčioje nėra nei apkrautų stalų, nei vaišių. O „dūšia“ tokia pilna, tokia laiminga, 
kad ilgam užtenka tos šviesos.

– Česeli, ar tu žinai, kaip pavadinti tą dvasios peną?
– Geriausia dvasiai gali padėti trys žodžiai: malda, malda, malda...
– Ir dar. Ką tau reiškia žodžiai „vasario ketvirtoji“? (Česlovo mirties diena)
– Tai mano teismo diena. Tada Česlovui karaliui nulenkė galvą. Ji, matyt, buvo per aukštai iškelta.

38. Mamos pamoka 1999-12-28
      APIE GĖLES

– Kai tau bus labai sunku, ateik prie gėlės ir paprašyk manęs pagalbos. Juk kiekvienoje gėlėje gyvena 
Visagalis.

– Mamyte, o prie kurios gėlės man reikia prieiti?
– Eik prie tos, kuri vadinasi Kristaus kančia.
– Ačiū tau, mama, už šitą pamoką.

39. Česlovo V. pamoka 2000-01-08
      MAN JAU LENGVIAU

– Česeli, ar tau jau lengviau ten, kur išėjai?
– Lengviau, daug šviesiau. Dėkui Romai, kuri kiekvieną mėnesį man siuntė čionai po siuntinuką. Nuo 

jo man daugiau stiprybės, kantrybės. Dalį jo atiduodu tiems, kurie mane mokina. Matai, žemėje aš buvau 
mokytojas, o čia esu tik mokinys, ir niekas neklausia, noriu ar nenoriu išmokti. Reikia, ir kaip kariuomenėje 
turiu išmokti. Bet vis tiek žinau: kai išmoksiu viską, mane išleis į šviesą. O Sigito Gerulaičio niekas neišleis, 
nes jo niekas neprisimena. Ir jis baisiai kankinasi, nes prieš Dievo valią atėmė sau gyvybę.

– Česeli, nueik pas Romą. Ar nueisi?
– Gut, nueisiu.
O po dienos jis tikrai nuėjo. Aukštas, lieknas, labai gražus ir rimtas.

40. jono o. pamoka 2000-01-05
      NUPIRKITE MAN VAISTŲ

Iš dantų gydytojos sugalvojau  nueiti į nervų ligų skyrių ir paklausti, kada atsigult į ligoninę dėl 
kojų paralyžiaus. Ieškojau gydytojo R. Kičo, kuris mane gydė. Į skyrių, prie kurio durų kabojo užrašas 
„Reanimacija“, bėgo, skubėjo seselės. Bet jos buvo kažkokios keistos, panašios į lengvą spalvotą rūką. 
Paklausiau vienos iš jų, kas atsitiko, koks ligonis šiame kabinete. Jos atsakė, kad tai Jonas O.

– Ar jis sunkiai serga?
– Ypač sunkiai. Jam reikia pagalbos. O kodėl klausiate apie jį?
– Jis mano pažįstamas, kaimynas. Netoli gyveno. 
– Gerai. Tai pabraukite vieną iš dešimties savybių, kurios čia surašytos, ir tinka Jonui O.
Man ištiesė lapelį, o jame buvo parašyta: doras, geros širdies, darbštus, paslaugus, pamaldus, sąžiningas, 

atlaidus, mylintis artimą, gailestingas, nešykštus. Nieko nelaukdama, pabraukiau pirmąjį žodį – doras. 

Seselė pasakė:
– Tai jūsų kaimynas labai geras, nes į šį žodį sutelpa visos kitos savybės. O jeigu jis toks iš tikrųjų, 

eikite ir budėkite dabar prie jo. Apavą atiduokite sanitarei, pas ligonį su juo įeiti negalima.
Įėjau į palatą ir pasijutau lyg baisiame kamine – labai tvanku, aklina tamsa, net ligonio Jono veido 

nesimato. Ieškojau, kur galima būtų surasti ir uždegti elektros šviesą. Seselė perspėjo:
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– Jam negalima jokios šviesos, Šviesa bus sugrąžinta per ilgą laiką,  O dabar jis gyvens tik tamsoje.
– Ar jam niekas negali padėti?
– Palaukite čia, aš tuoj pranešiu gydytojui, kad išrašytų receptą. 
Atsisėdau prie jo ir išgirdau, kaip jis sunkiai gaudo orą, kaip kankinasi.
– Jonuk, kaip tau sekasi?
– Blogai, kaiminka, visai blogai. Kažin kiek aš ištversiu toje tamsoje. Aš ten ne vienas. Su manim ir 

Agutė K., ir Gintas S., ir Marcelė D., ir Agutė P., ir Vincas N... Laimingiausias buvo Antanas S. Jis išėjo 
į šviesą, kai mane atvedė. Jis išėjo, nes buvo kam juo rūpintis. Yra žmona, dvi dukros. O mūsų niekas 
negirdi, negelbsti, nes nėra kam.

Prasivėrė durys ir seselė pasakė:
– Ateikite pasiimti receptą.
Paėmiau lapelį, kuriame didelėmis raidėmis buvo užrašyta „Šv. Mišios vieną kartą per mėnesį“.
– O kiek laiko tuos vaistus vartoti?
– Lygiai pusę metų.
– O vaistinėse jų bus?
– Ne. Juos gali išduoti tik klebonas.
Sugrįžau į palatą. Sunkus Jono alsavimas tolo. Aš jam dar suspėjau priminti, kad į klausimą, „Ką jis 

atsinešė iš žemės“ mama patarė atsakyti, jog nors norą būti geresniu. Jis atsakė:
– Tai, kad aš tokio daikto neturėjau prie savęs.  O gal aš jį pamečiau kur, dabar visai nežinau.
– Joneli, jau vidurnaktis, o man dar taip toli grįžti į namus.
– O kaip man? Tu dar pareisi į šviesą, o aš vėl sugrįšiu į tamsą.
Ir jis nutolo, išnyko...

41. Česlovo V. pamoka 2000-01-08
      APIE ŽMoGŲ

Stovėjome netoli Šakių gimnazijos ir laukėme pakeleivingos mašinos į Siesartėnų mokyklą. Nuo Šakių 
bažnyčios kažką atlydėjo. Nesupratau ir paklausiau Česlovo:

– Ar nežinai, ką laidoja? Nematyti nei karsto, nei vainikų.
Paskui karstą ėjo A. Endriukaitis, Z. Povilaitis, A. Vaičiūnas, Z. Bastys.
– Matai, Lietuvą laidoja. Lietuvai karsto nereikia, ji per didelė, kad tilptų į karstą. Matai, kaip „smertis“ 

suvienijo partijas. Ir dar atmink – juo vertelgų daugiau, tuo žmogui blogiau.

42. Česlovo V. pamoka 2000-01-12
      NENUSIMINK

Jis atėjo kartu su mama. Buvo labai liūdnas, susitaršiusiais plaukais. Kalbėjo mažai. Atėjo ir pasakė:
– Aš labai pavargau. Norėčiau nors kiek pailsėti. 
Nuvedžiau jį į kambarį. Padėjo galvą ant pagalvės, užsimerkė ir užsidengė antklode akis.
– Kas tau, Česeli?
– Aš labai nusikaltau, nes padariau sunkią nuodėmę.
Mama paprašė, kad nebūčiau prie jo, nes jam labai sunku. O Česlovas ėmė pasakoti apie savo nelaimę: 
– Man jau buvo daug šviesiau, ir aš tuo džiaugiausi. Galvojau, kad kiti liks čia, o aš greit išeisiu. Ir štai 

man pasigirdo balsas: „O reikėjo pagalvoti, kad tau šviesa grįžta dėl to, kad yra kam tavimi rūpintis. Ir tuo 
tu didžiuojiesi prieš tuos, apie kuriuos nėra kam nė pagalvoti. Tu sunkiai nusikaltai ir vėl būsi sulygintas 
su jais.“

– Česeli, nenusimink. Roma tau vėl padės, tik reikia jai pranešti, kad tu esi čia.
– Pranešti jai gali, tik nekviesk, kad čia ateitų. Nenoriu, kad mane tokį matytų. Ji tiek daug gero man 

padarė, o aš šitaip pasielgiau. Ir dar prisimink mano pamoką – visada iškeisk puikybę į kantrybę.
Ačiū tau, Česlovai, kad atėjai.

43. jono o. pamoka 2000-01-18
      APIE ŠVIESoS LANGą

Pamačiau jį kieme, pasirėmusį ant lazdelės, sunkiai alsuojantį ir vienplaukį.
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– Jonuk, ką čia veiki?
– Turbūt paklydau. Mažai ką matau, ne čia atėjau.
 Įvedžiau į priebutį, pastačiau kėdę, ir jis atsisėdo. Matyt, buvo labai pavargęs.
– Kaip tau, Joneli, sekasi?
– Prastai, labai, kaiminka, prastai. Tamsu, tvanku, aplink daug tokių kaip aš.
– O tu neatsakei į klausimą, dėl kurio turi taip kentėti?
– Aš ten aiškinau, kad tą gerumą kažkur pamečiau, gal pas kaimynus ar kitur, tai jie liepė pareiti ir tų 

kaimynų pasiteirauti. Jeigu kur rasčiau, tai turiu jiems pranešti. Bet kur man eiti, kur man ieškoti, jei aš 
tamsoje nieko nematau?

– O gal, Joneli, nueik pas savuosius, jie tau kuo nors padės.
– Tai kad jie dar aklesni ir už mane, ko aš ten eisiu.
– Joneli, sausio 28-ąją mes tau pradėsime padėti, bus Šv. Mišios.
Jis susigraudino, nubraukė ranka ašaras, o paskui pasakė:
– Kad nors prie to lango galėčiau prieiti, kur yra šiek tiek šviesos, vis būtų geriau. Bet tas langas dar 

taip toli, taip toli, kada aš jį pasieksiu?

44. Česlovo V. ir mamos pamoka 2000-01-21
      VALGoME TAI, KAS MAITINą DVASIą – IŠMINTĮ IR ŠVIESą

Jie atėjo į mūsų namus kartu. Česlovas kažkoks iškilmingas, šviesus, net linksmas. Mama, kaip visada, 
graži ir gera. Ji buvo virtuvėje, o Česlovas išėjo į kambarį.

– Tau, Česeli, turbūt lengviau?
– Žinai, kad lengviau. Aš taip nuoširdžiai gailėjausi už savo klaidas, kad man pasigirdo balsas, pilnas 

nepaprasto gerumo: „Atleidžiu tau, sūnau, nes tu iš savo klaidos daug pasimokei“. Dabar jau aš, kaip 
Kristus, galiu savo artimui ir kojas nuplauti. Duok ir tau nuplausiu.

– Česeli, ar tu išėjai iš proto, ką tu kalbi?
Jis nusišypsojo, ir mama jo paklausė:
– Ką valgyti nori, Česeli? Gal išvirti ką ar iškepti tau kiaušinių?
– Geriau man kepti, nors ten, kur dabar gyvename, nėra nei puodų, nei keptuvių.
– Česeli, ką jūs valgote ten? – paklausiau.
– Mes valgome tai, kas maitina dvasią, – išmintį ir šviesą. Gerai, kai duoda daug šviesos. O jeigu jos 

neduoda, tai tenka kęsti ir tamsą, ir badą. Tai baisiausia.
Pro langą kažkas praėjo. Į Šakius iš Vilniaus atvažiavo buvusi Lietuvos ansamblio šokėja Elena L.  Aš 

ją pakviečiau į kambarį. Nusirengė ir įėjo. Česlovo ji, matyt, nepažinojo, mama buvo išėjusi į kitą kambarį. 
Todėl jokių staigmenų jai nebuvo. Elena pakvietė mane:

– Nijole, ateik, tau iš Vilniaus atvežiau lauktuvių. Pagalvojau, gal kokį kaktusą, kuriuos taip mėgstu. 
Iš balto popieriaus ji išvyniojo du akinamai baltus žiedus, labai panašius į ispanų kastanjetes. Visai 

nesupratau, ką su jais galėčiau veikti:
– Nijole, aš tau parodysiu pratimus, kuriuos turėsi išmokt, kol įveiksi savo ligą. Pasižiūrėk, pradedu 

rodyti. 
Į kambarį įėjo mama, paskui Česlovas. Jis iš kėdžių sustatė suolelį, patraukė stalą prie lango ir ant 

kilimo atsirado daug tuščios vietos. Česlovas tyliai sakė:
– Gal pasistenkime, kad ji pasidarytų panaši į mus, tada nebūtų jokių nesusipratimų. 
Taip ir įvyko. Ji man pasirodė lyg vaikystėje – lengva, trapi ir tokia nežemiška, kad sunku buvo patikėti. 

Į rankas paėmė žiedus ir pakartojo:
– Įsimink pirmąjį pratimą, kad galėtum pakartoti. 
Ji sulenkė kojas per kelius, beveik priklaupė ant žemės ir tapo panaši į jauno medžio atžalą. O paskui, 

laikydama rankose baltus žiedus, ėmė lėtai kelti, tiestis. Česlovas kartojo:
– Reikia augti, augti, augti,
Mama, kuri sėdėjo kairėje, pratęsė jo mintį. 
– Iš žemės, nuo žemės, kol išaugsi.
Paskui Elena su tais žiedais ištiesė į priekį abi rankas, lyg siūlydama iš jų kažką nepaprasto. Česlovas 

žiūrėjo, žiūrėjo ir vėl gražiai pasakė:
– Ištiesk rankas, ištiesk rankas.
O mama pakartojo:
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– Kiekvienam, kam reikalinga tavo pagalba.
Spektaklis, nuostabus ir nepakartojamas, tęsėsi toliau. Elenos veidas įsitempė, pasidarė kažkoks 

antgamtiškas.
Dabar iš jos rankų pasidarė nuostabus lankas, kurį sujungė du žiedai. Česlovas, matyt, suprato, ką ji 

nori pasakyti be žodžių. Jis ištarė:
– Apgink savimi, apgink savimi.
Mama pabaigė jo mintį:
– Kiekvieną sutvėrimą, kurio niekas negina.
Paskui Elena pakėlė rankas su žiedais aukštyn, ir atrodė, kad ją visą nušvietė žvaigždės. Česlovas kažką 

pasakė giliai mąstydamas:
– Įsižiūrėk į žvaigždes, įsižiūrėk.
Ir tada mama man uždavė klausimą:
– O tu galvok ir galvok, kam reikalingos žvaigždės.
– Taip, mama, aš ir dabar apie tai galvoju ir vis nerandu atsakymo.

45. Česlovo V. pamoka 2000-01-24
      APIE LIETUVą

Ir vėl jis atėjo kartu su mama. Močiutė kūreno krosnį ir jos oranžiniai atšvaistai sienoje buvo lyg iš 
nežemiškų sapnų. Česlovas atsisėdo šalia mokytojo D. ir manęs paklausė:

– Tai kaip, Nijole, sekasi?
– Prastai ir man, ir visiems. Matai, kas iš Lietuvos liko. Partijų rietynių laukas.
Česlovo veidas pasikeitė. Jis įtūžo ir to neslėpė: 
– Tai ką, jau ir tu prieš Lietuvą? O pasakyk, ką atėmė iš tavęs Lietuva?
Man pasidarė gėda, o Česlovas, tik jau tyliau, tarė:
– Tu nepyk, bet pagalvok protingai. Ar ne dabartinė Lietuva išleido tavo knygas? Ar ne toje Lietuvoje 

tu gali laisvai rašyti ir kurti? Nepainiok Lietuvos su valdžia, kurioje tiek vertelgų. O jeigu dėl vertelgų 
kalta Lietuva, tai paimkim po kastuvą, iškaskim jai duobę ir eikim laidoti. Deltuva sukals iš dviejų pagalių 
kryžių, ir visi būsim laimingi. Paskui paėmė dvi vinutes, įkalė į sieną, kuri buvo apšviesta ugnies, uždėjo 
ant jų apvalią medinę kartelę ir priminė:

– Pasikabink prieš akis išaustą rankšluostį su įrašu „Lietuva, Tėvyne mūsų“ ir niekada daugiau nekalbėk, 
kad jos žmonės, taip patikėję Seimu, yra blogi. Jie per daug geri, kad iki šiol pakenčia savo išrinktųjų 
priespaudą. 

Ačiū, Česlovai, tau ir už šitą pamoką.

46. Česlovo V. pamoka 2000-02-06
      GERAI, KAD ATLEIDAI

Jis vėl atėjo jau po vasario 4-osios, apie kurią taip ilgai kalbėjo. Atsisėdo kambaryje ir juokaudamas 
ėmė traukti kažkokius lapelius iš kišenės. 

– Ko, Česeli, juokiesi? – paklausiau.
– Ateik, pasižiūrėk, atsinešiau tavo eilėraščių. Ir visi jie apie Šakių girtuoklius.
Ir jis vėl ėmė juoktis.
– Bet aš niekada nerašiau apie jokius girtuoklius. Gal tu apsirikai?
– Tai gal jau dėdė Česutis ėmė kurti eiles? Na tu tik paklausyk. Ir jis man perskaitė vieną eilėraštį.
  Man neoš jau niekad
  Batiškių giria,
  O Šakių girtuokliai
  Šūkauja bare...

  Kumpaičių vaikaitis
  Su Žalianeku
  Keturiom ropoja
  Lietuvos taku.

  Neringa panelių 
  Ir panų vedlys
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  Bet ką gers pijokai, 
  Kai į žemę lys?
– Česeli, čia ne mano eilėraštis, tikrai ne mano. 
– Tai tada jis bus dėdės. Ar gut? (jis visada taip sakydavo).
– Viskas gerai, tik tu juos pasidėk. Geriau pasikalbėkim, kaip tau atrodė vasario 4-osios šventė. Ar ji 

tau patiko, pasakyk dabar?
– Viskas buvo labai gut. Tik man darės graudu, kai verkė Egliukė. Stovėjau ir pats vos neverkiau. 

Vargšė mano dukra. Ar tu jautei, kaip aš graudinausi, Nijoliuk?
– Jaučiau, Česeli, ir apie tai pasakiau tavo Romutei. 
– Man nepatiko, kad giedoriai vis kartojo „Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie“. Juk aš nemiręs, aš 

ateinu pas jus, viską matau ir girdžiu. O gal čia apie kitą ką nors giedojo? Kaip tau atrodo?
Tiesiog sutrikau ir nežinojau, ką jam atsakyti. 
– Žinoma, Česeli, tu gyvas, tu taip gražiai atrodai, kad tau net pavydžiu.
O jis pasakojo toliau savo įspūdžius.
– O mano kėdėje sėdėjo klebonas D. Brogys. Man ten buvo padėta lėkštutė. Gal ir gerai. Abu nebūtume 

sutilpę. Ir dar žinai, dėl ko man suspaudė širdį?
– Žinau, Česeli, žinau.
– Tai matai, nebuvo nei vieno mano auklėtinio. Net Nerijaus Razburskio. O aš taip norėjau, kad nors 

kokią gėliukę padėtų prie mano paveikslo.
Matyt, jam buvo sunku kalbėti apie savo mokinius, kuriuos taip mylėjo.
– Česeli, o kaip tau dabar sekasi. Turbūt gerai, ar ne?
– Dabar jau gerai. Galvojau, kad išleis į šviesą. Bet atėjo arkangelas Gabrielius ir iki kovo 4 d. uždavė 

man sunkų klausimą. Sakė, kad turėsiu į jį atsakyti šventajam Kazimierui. Būk gera, padėk man į jį atsakyti.
– Na, sakyk, koks tas klausimas?
– Gabrielius man pasakė: „Tu labai gerai padarei, kad atleidai visiems, kurie tave įskaudino. O dabar 

pagalvok, ar jau pagal savo sąžinę gali atsakyti pats sau? Ar sau pačiam atleidi už kitiems padarytas 
nuoskaudas?“

– Česeli, aš galvosiu, kaip į tai atsakyti. Bet tu nueik pas Romą ir Egliukę, jos taip tavęs laukia. 
– Negaliu, tiesiog jaučiuosi prieš jas kaip nusikaltėlis, nes tiek rūpesčių ir vargo joms suteikiau. Nueisiu, 

kai viską apgalvosiu. Taip joms pasakyk. 
– Gerai, Česeli, prižadu.
Ir jis nutolo savo keliu.

47. Paulinos Rūgienės pamoka 2000-02-09
      jEIGU ATIMS ŽEMę

Pamačiau jas visas, kai į susitikimą buvo atvykusi K. Prunskienė. Svarbiausias klausimas joms buvo 
žemės nuosavybė. Sėdėjo A. Vasaitienė, O. Orentienė, P. Valaitienė, P. Rūgienė, J. Jakštienė – visos taip 
pažįstamos iš vaikystės dienų.

K. Prunskienė jos paklausė, kiek žemės turi ten, iš kur atėjo. A. Vasaitienė pasakė, kad du metrus į gylį, 
du į ilgį ir vieną į plotį. Tik bijo, kad dabartinė valdžia ir tų neatimtų. Nežino, ką tada darys...

– O jeigu kam nors jūsų žemės prireiks, ar jos neatiduosite? – vėl paklausė K. Prunskienė.
P. Rūgienė ištarė:
– Ką darysi, susispausime, kaip nors vis sutilpsime. 
– O kiek arų mieste jūs galite turėti? – vėl paklausė Kazimiera.
Vargšės, nė viena iš jų nežinojo. Bandžiau joms tyliai pasakyti, kad 50. Bet K. Prunskienei tai nepatiko, 

ir ji pradėjo šaukti, kad trukdau joms mąstyti, kad esu ne tos grupės, į kurią atėjo šios moterys. Pradėjau 
verkti ir jas palikau.

O kitą dieną atėjo P. Rūgienė, papasakojo apie savo gyvenimą ir vis bijojo, kad iš jos marčios ir iš jos 
pačios neatimtų žemės.

48. Česlovo V. pamoka 2000-02-12
      ŽEMĖLAPIS

Jis sėdėjo kambaryje prie stalo ir man pasakė:
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– Ateik, pažiūrėk, ką tau parodysiu.
Iš kišenės išsitraukė kažkokį keistą, niekada nematytą popierių, sulankstytą į keturias dalis.
– Kas čia? 
– Sėsk šalia ir pamatysi.
Česlovo rankoje atsirado nuostabi švytinti lazdelė, lyg geograijos pamokoje.
– Žiūrėk gerai ir galvok, ką tau sakau. 
Ką aš galėjau galvoti, jeigu tame žemėlapy buvo tiek linijų, toks margumynas, kad akys raibo. O 

Česlovas ramiai aiškino. Jo žemėlapyje buvo tik žemė ir erdvė, dangaus begalybė.
– Matai, iš žemės į erdvę veda ilgas kelias. Visi mes šituo keliu išeinam iš žemės ir sustojame ten, kur 

mums liepia. Visi kiti keliai veda į tūkstančius kitų galaktikų, nes dangaus gilybė ir galybė yra neišmatuojami.
Žiūrėjau, klausiau, bet mano menkas protas negalėjo įveikti Česlovo pamokos.
– O tu pasakyk, jei esi gudri, kokios formos yra žemė?
Pasakiau, kaip buvo įkalta į mano galvą, kad žemė apvali, kad ji sukasi apie savo ašį. Česlovas 

nusišypsojo ir tarė:
– Tai taip atrodo tiems, kurie tą žemę mato žemėje būdami. Ir visai kitokios formos ji atrodo iš aukštai, 

iš begalybės. Ar matei kokiame nors žemėlapy žemę nupieštą apvalią kaip obuolys? Ir jokios ašies niekas 
neįsmeigė į žemę. 

– Bet tu, Česeli, trisdešimt metų savo mokiniams irgi aiškinai, kad žemė yra apvali.
– Aiškinau, bet klydau. Žemė yra elipsės formos. Ir dangaus, ir erdvės begalybė neturi krašto.
Žiūrėjau į jį ir nieko negalėjau pasakyti...
– O man iš šito ilgo kelio reikia atsirinkti visus paklydimus ir viską, ko neišpažinau žemėje. Kažin, ar 

tai įmanoma, ar aš įveiksiu tokį išbandymą?
– Įveiksi, Česeli, tikrai įveiksi.
– Bet tu negali įsivaizduoti, kokia tai įtampa. O jeigu ko nors neprisiminsiu?
Raminau jį kaip mokėjau, bet jam buvo turbūt labai sunku.

49. Česlovo V. pamoka 2000-02-23
      NUEIK Į NAMUS

Jis atėjo ir atsisėdo tarp sofos ir lango. Toks augalotas, lieknas ir nuotaikingas. Sprendžiau nelengvą 
man patikėtą užduotį – kaip suplanuoti renginį, skirtą nepriklausomos Lietuvos sporto 82-osioms metinėms. 
Pirmąją dalį pavadinau „Lietuvos sportas iki 1940 m.“ Beliko tik pačiai sau atsakyti į klausimą, kokie to 
laikotarpio žymiausi sportininkai. Česlovas atėjo pačiu tinkamiausiu laiku. Jis man diktavo pavardes, o aš 
jas rašiau. Štai to laikotarpio žymiausi sportininkai: Zubinas, J. Mikėnas, St. Darius, A. Zmuidzinavičius, 
Ruokis, kiek vėliau ir D. Pozdniakas...

Paklausiau Česlovo, kaip jam sekasi. Pasiskundė, kad nelengva, nes artėja kovo 4-oi  Buvo nervingas, 
todėl į klausimą, kodėl nenueina pas žmoną Romą, tiesiog kirste atkirto:

– O tu nesikišk į šeimos reikalus.
Beveik supykau, ir jis tai pajuto. Bet nutylėjo. Pamačiau, kad ateidamas atsinešė pusę arbūzo, ir dabar 

ieškojo peilio. Tas, kuris buvo šalia, jam netiko. Išėjo ieškoti į virtuvę. Mačiau jo plačius pečius, gražią 
eiseną. Jis išėjo, neatsisuko ir atgal nesugrįžo...

50. Česlovo V. pamoka 2000-02-28
      NE VISI TURI NAMUS

Iš pradžių atėjo tik mama su močiute. Mama išėjo į sodą grėbstyti lapų, o močiutė paprašė padėti 
paruošti cepelinus. Jie buvo neįprastai ploni, labiau panašūs į blynus. Pagalvojau, kad vargu ar tilps įdaras. 
Bet močiutės nenorėjau nervinti. Atėjo Česlovas, linksmas, pilnas sąmojaus ir savo išminties.

– Oho, cepelinai, ponimajete. Dėdė seniau juos virdavo namuose.
– Česeli, – neiškenčiau, – bet jie tau netiks, matai, kokie ploni.
Jis surimtėjo, kažką pamąstė ir pasakė man:
– O gal jų viduje yra daugiau vertybių, negu storoje masėje. Žiūrėk, dėdė buvo storas, bet daug kur 

klydo, o dabar plonas, bet įgijęs daugiau proto. Apynys toks plonas, o žino, kad reikia siekti šviesos, saulės 
ir niekas jo neįveikia.

– Česeli, pasakyk, kam buvai skolingas 20 litų. Ar Gintui, ar Vincui? Mes norime jį atrasti .
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– O aš nesakysiu, nes tas, kurio paklausite, gali jums pasakyti, kad aš jam skolingas. Vargšė mano 
Roma vėl lakstys ir mokės mano skolas.

O paskui, turbūt užsimiršęs, jis ištarė skolintojo vardą:
– Geras vyras buvo Gintas, bet neturėjo namų žemėje, neturi jų ir čia. Kam jis nuodijosi, nejaugi 

pritrūko valios gyventi?
Paskui giliai susimąstė, susikaupė ir staiga manęs paklausė:
– Tu man pasakyk, kokia nuodėmė didesnė – ar kai pyksti ant kvailo, ar ant protingo?
Svarsčiau, mąsčiau, pagaliau nusprendžiau, kad didesnė nuodėmė, kai pyksti ant kvailo. Jam atsakymas 

netiko. Netiko ir kitas – pykti ant protingo. Prisipažinau, kad negaliu atsakyti į šį klausimą. Česlovas tarė:
– Didžiausia nuodėmė ta, kad mes nemokame atskirti, kuris mūsų artimas kvailas, o kuris protingas. 

Mes nepažįstame savo artimųjų, tarp kurių gyvename. 
– O dabar pasakyk, – jis vėl kreipėsi į mane, – ar visi, kurie mėgsta išgerti daro baisią nuodėmę? 
– Česeli, nežinau, tavo klausimai tokie, kad aš nesugebu į juos atsakyti.
– O tu pagalvok, pagalvok ir atsakyk.
– Manau, kad išgėrimas – didelė nuodėmė.
– O iš kur tu žinai, kur taip parašyta?
Ir tuoj pat man paaiškino:
– Matai, jeigu tas, kuris išgeria, daro savo artimui bloga, tai jis daro ir nuodėmę. O kokia nuodėmė, 

jeigu jis niekam nenusikalsta! Aš galvoju, kad daugiausia esu nusikaltęs Romai. Ir juo ji kantresnė, tuo man 
sunkiau.

Matyt, močiutė jau baigė virti cepelinus ir paprašė, kad eičiau ir pakviesčiau iš sodo mamą. 
Aš išėjau, o kai grįžau, Česelio jau nebuvo...

51. Česlovo V. pamoka 2000-03-02
      SEKASI NEBLoGAI

Jis atėjo į Siesartėnų mokyklos bendrabutį, kur mes, šakiečiai, nesulaukę autobuso, pasiruošėme 
nakvynei. Negalvojome net nusivilkti, nes buvo šalta, o rytą ruošėmės anksti išvykti. 

Pro siaurus lovų tarpus tekinas atbėgo Česelis. 
– Kaip tau sekasi, Česeli? – paklausiau neiškentusi.
– Neblogai, labai neblogai, – atsakė jis, ir širdyje pasidarė lengviau. Žinojau, kad kovo 4 d. jis laikys 

sunkų viso gyvenimo egzaminą.
Staiga jis paėmė mano ranką ir stipriai suspaudė: 
– Ačiū už viską.
Paspaudė ranką ir Elvyrytei. Ir pasakė:
– Ir tau ačiū, kad buvai kartu.
Niekada nejaučiau tokio džiaugsmingo graudumo, kaip už tuos du žodžius: ačiū tau.

52. Dirvelienės ir Česlovo V. pamokos 2000-03-07
      MAN REIKIA PAGALBoS

Jie  atėjo kartu su mama. Mama atsisėdo kambary prie lango ir su gailesčiu žiūrėjo į nupjautą topolį.
– Kaip aš to anksčiau nemačiau?
Į kambarį iš virtuvės įėjo buvusi kaimynė M. Dirvelienė, juoda skara, visa sunykusi, prasižiojusi, net 

mėlyna. Pasirėmė lazdele ir pasakė:
– Kur tu, Zosele, prapuolei, ieškau ir niekaip negaliu surasti? 
– Marceliuke, ko ieškote, kuo jums padėti? – atsiliepė mano mama.
– O ko gali ubagas norėti, – tarė liūdnai, – tik poterių ir duonos. Labai noriu valgyti.
– Marceliuk, aš galiu už jus pasimelsti.
– Ką tavo vienos poteriai reiškia?
– Ir valgyti ką nors tau atnešiu. Dar blynų likę nuo vakar...
– Blynų man nereikia, aš noriu ko nors kito.
Pro langą praėjo Česlovas. Aš palikau tą nelaimingą Dirvelienę su mama kambaryje ir nubėgau jo 

pasitikti. Man labai rūpėjo jo amžinybės egzaminas.
– Česeli, kaip, kaip Šv. Kazimieras tau atrodė?
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Jis visas nušvito, ištiesė dešinės rankos nykštį į viršų ir pasakė:
– Va, Kazimieras tai didelis vyras. Jis man dovanojo tokią šviesą, kad negaliu iš karto prie jos priprasti. 

Juk ir prie didelės šviesos nelengva būti šalia. Aš tau kitą kartą viską papasakosiu, o dabar noriu ką nors 
gero padaryti vaikams, kurie kažkada buvo mano mokiniai. Ar gali mane palydėti?

– Galiu, Česeli, galiu.
Ir mes atsidūrėme Siesartėnų mokykloje, prie laiptų, kurie vedė į antrą aukštą. Iš abiejų laiptų pusių 

tikrai sėdėjo buvę mūsų mokiniai, dabar jau suaugę žmonės. Česlovas, iškilmingai gražus, atsidūrė jų 
viduryje. Aš juo gėrėjausi ir negalėjau to paslėpti. Lyg dabar matau buvusius mažus mokinukus: Irmantą 
Šuopį, Arūną Rudoką, Nerijų Kybartą, Juozuką Paspirgėlį ir kitus.  Jų buvo daug, tų Česlovo mokinių. 

– Vaikai, ištieskite rankas, atsukite delnus man. 
– Kodėl, mokytojau?
– Aš noriu jums į tuos delnus įdėti proto saldainių.
Nei aš, nei vaikai nieko nesupratome. Bet vaikai laikė delnus ir laukė. Česlovas iš dešinės švarko 

kišenės traukė po labai gražų keturkampį saldainį raudoname popierėlyje ir dėjo į vaikų delnus. Tyla buvo 
neaprašoma. Pamačiau, kad Arūnas jau valgo, matyt, savo atsineštą saldainį ir pasakiau Česlovui:

– Tu jam neduok, tegul pabaigia vieną, o tai už abiejų žandų turės po saldainį.
Česlovas manęs ir nesiruošė klausytis, tik kažkaip labai gražiai ištarė:
– Tegul jis valgo abu, nes mano dovanų reikia visiems.
Aš taip norėjau to saldainio, bet man Česlovas nepasiūlė. Nežinau kodėl.
– Mokytojau, – staiga sušuko Irmantas, – tie saldainiai labai kvepia, labai gražūs, bet jie kažkodėl 

akmeniniai. Kas juos gali valgyti?
Česlovas tyliai šypsojosi ir pagaliau pasakė:
– Vaikai, o riešutas lengviau įkandamas? Bet mes jį be galo mėgstame. O šiuos proto saldainius aš 

išdalinau, kad jūs išmoktumėte galvoti, kaip įveikti tai, kas neįkandama. Jie turi lavinti protą. Ir man buvo 
tokių sunkių užduočių, bet jas reikėjo įveikti. Apie tai turite galvoti visą laiką.

– Mokytojau, o už ką jūs balsuosite? – Nerijui jau parūpo kitas klausimas.
– Aš, vaikai, balsuosiu už teisybę.
– Mokytojau, o jeigu jus išrinktų į Seimą?
– Mane jau šeštadienį išrinko.
Sunku buvo vaikams suvokti šias amžinybės paslaptis, ir jie vėl bandė įveikti saldainius. Bet nepasisekė.
– Mokytojau, o koks prezidentas būtų geriausias?
Tiesiog pritrenkė netikėtas ir negirdėtas Česlovo atsakymas:
– Vaikai, geriausias prezidentas – tai saulė. Jūs tik pasižiūrėkite. Ji viską mato, viską supranta, viską 

sutvarko, neima jokių mokesčių, o pati dalina viską visiems po lygiai. Ar ne taip?
– Taip, mokytojau.
– Na, matote, viską išpolitikavome, dabar ką girdėjote, pasakykite savo tėveliams.
Skirstėmės visi tylėdami, nes nebuvo noro kalbėti. Česlovas liko Česlovu – išminties ir gerumo 

pavyzdžiu. 

53. Česlovo V. pamoka 2000-03-09
      KUR ją GAUTI 

Jis atėjo, bet labai skubėdamas. Paklausė, ar dar ką nors rašau. Atsakiau, kad užrašau, ką jis kalba, rašau 
eilėraščius. Česlovas atsakė:

– O kas iš to, kad tu rašai? Tu jau nieko gudriau neparašysi už tai, kas parašyta. Jeigu netiki, tai pasiimk 
didžiąją išminties knygą ir pradėk ją skaityti. 

– Česeli, bet kur ją gauti.
Jis surimtėjo ir ištarė:
– Ta knyga – nuo žemės iki dangaus.
– Bet aš jos nepakelsiu, juk ji labai sunki.
– Jos nereikia kilnoti, ją reikia suprasti ir skaityti visą gyvenimą. Tai Visatos knyga. 
Norėjau dar daug ko paklausti Česlovo, bet jis pasakė, kad labai skuba ir neturi laiko. Jam reikia kažką 

pasakyti žmonėms. Nieko nesupratau, bet tylėjau. 
– Ar nori eiti kartu?
– Noriu. Labai.
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Nuėjome iki turgelio. Jis užlipo ant kelių medinių laiptelių. Gražus, protingas, džentelmeniškas. Tikras 
atradimas piešti paveikslui. Jis kalbėjo apie dangų ir žemę, apie Visatą. Iš pradžių klausėsi tik vienas kitas, 
o paskui susirinko būrys žmonių. Tyloje skambėjo Česlovo balsas apie Visatą, apie amžinybę. Sunku 
būtų dabar pakartoti tai, ką Česlovas taip išmintingai kalbėjo. Bet jo išmintis, galvoju, sutilpo į pabaigoje 
padeklamuotą eilėraštį, kuris iškart liko manyje. Štai jis:

  Pasaulyje viskas protinga, darnu
  Ir viskas giliai apgalvota Kūrėjo
  Naktis, kuri telpa po paukščio sparnu
  Diena, kuriai šviesumo reikėjo.

  Sukūrėm jai šitiek stebuklų didžių
  Ir jau neišmanom save kuo vadinti
  Bet gelmę Visatos visų paslapčių
  Tik pats jos Kūrėjas tegali pažinti.

  Per šviesmečius skuba tas protas į mus.
  Dviejų subtiliausių gelmių Atradėjo:
  Nakties, kuri saugo ramybės namus,
  Dienos, kuriai mūsų šviesumo reikėjo.
Ir pats paskutinis sakinys išliko sieloje visam gyvenimui:
– Kai grįšite į savo kasdienybę, niekada nepamirškite ryšio su Visata.

54. Česlovo V. pamoka 2000-03-17
      MoKYTojAU, IŠ KUR jŪS?

Jis ieškojo mokytojų kambaryje rakto nuo 20-to kabineto. Ieškojo ir negalėjo rasti. Ėmė nervintis, 
pykti, sakydamas, kad vos tik išvažiuoja kur nors, tuoj viską kažkas ir išmėto. Durys į koridorių buvo 
praviros, ir nepajutome, kaip susirinko vaikų būrys. Jų akys švietė ir jie kartojo:

– Mokytojas, mūsų mokytojas parvažiavo!
Darėsi graudu, kad tas mokytojas čia jau tik svečias. Jis išėjo į koridorių. Matyt mokytojai jau buvo 

išsiskirstę į pamokas, tik vienoje klasėje vaikai buvo laisvi. 
– Palydėk mane į tą klasę. 
Sutikau. Lyg užkerėti sėdėjo vaikai, pagaliau sulaukę savo mylimojo mokytojo.
– Mokytojau, ar jūs jau sugrįžote pas mus? – su viltimi klausinėjo vaikai.
– Ne, vaikai, aš tik į svečius užsukau.
– O kur jūs dirbate, mokytojau?
– Aš dirbu aukštesnėje mokykloje.
Vaikai nieko nesuprato ir vis tiek žiūrėjo į Česlovą lyg užkerėti.
– Mokytojau, ar toli ta mokykla, kur jūs važiuojate?
Galvojau, ką jis atsakys vaikams į šitą klausimą. Jis surimtėjo ir pasakė:
– Toli, ten tik mintimis galima nuskristi.
Turbūt vaikai jau pradėjo viską suprasti, bet nenorėjo tuo patikėti. Pasigirdo skambutis, ir reikėjo 

mokytojui grįžti į savo kelią.

55. Česlovo V. pamoka 2000-03-22
      AŠ ESU TIK PRIEANGYjE

Nuvažiavau į buvusią savo mokyklą, į mokytojų kambarį. Turėjo būti kažkoks renginys. Lyg dabar 
matau tokius mielus ir brangius savo bendradarbius: Vasaitienę, Galiną, Elvyrutę, Povilaitienę... Bet vietoj 
renginio pakol kas vyko kažkoks, kažkam pagiežos pilnas spektaklis. Lyg dabar prisimenu tiesius ir atvirus 
Nijolės žodžius:

– Mergos, netylėkim, sakykim tiesiai į akis, kad jau nusibodo (tik nesupratau – kas).
Ant stalo gulėjo kažkoks įspėjantis raštas (matyt, vadovybės), kuriame turėjo pasirašyti visi. Staiga 

Nijolė pagriebė tą raštą, perplėšė į keturias dalis ir padėjo ant stalo. Net nesuspėjau perskaityti, kas ten buvo 
parašyta. Man vis nesisekė užsisegti savo apavo. Mokytojai išsiskirstė, tik išgirdau Nijolės P. balsą:

– Ji parvažiuos devintine, o tai paskui vėl „kalbėsis“ su Česlovu.
Mokytojų kambaryje liko tik tie, kurie gyvena vietoje ir nesiruošia niekur važiuoti. O aš vis laukiau, 
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kada mane pakvies į mikroautobusiuką. Deja... Išėjau pro duris, visi jau sėdėjo savo vietose, – autobuse 
vietos nebebuvo. Kažkas skėstelėjo rankomis, kad nėra jau kur sėstis. Bet vis tik atsirado ranka, kurios, 
matyt, kiti nematė, kuri pamojo man ateiti: supratau, kad tai buvo gerasis Česlovas, tiek daug kartų man 
padėjęs gyvenime. Neryžtingai pasukau prie autobusiuko... O jeigu vietos neatsiras?

Sėdintys suglumo, tiesiog jiems nebuvo ką daryti. Įlipau, Česelis padarė šalia savęs vietos ir parodė, 
kad kalbėtume mintimis. Aš pajutau, kad nesapnuoju, viską matau ir juntu, bet bijojau atmerkti akis, kad ta 
vizija neišnyktų. Tiesiog buvo neapsakomai gera sėdėti šalia jo ir klausti visko, ko tik nori.

Nuostabiai gražūs ir tankūs (kaip visada) buvo jo garbanoti plaukai ir linksmos, geros akys. Pirmą kartą 
mačiau žmogų taip arti ir nemiegojau... Supratau, kad galiu išklausyti jį, o jis mane supras.

– Ačiū tau, Česeli, kad mane išgelbėjai, tai būčiau laukusi iki vakaro viena mokytojų kambary.
– Tau ačiū, kad man padėjai ne vieną kartą. 
– Ar užtenka tau vietos?
– Užtenka, Česeli, užtenka.
Jis paėmė man už delno ir paklausė:
– O kodėl neatėjai kartu su visais?
– Niekas manęs nekvietė.
– Na, dabar važiuosim ir bus gut, ar ne?
Ir prasidėjo mano klausimai, o jo nuostabūs ir protingi atsakymai.
– Česeli, kodėl taip ilgai neatėjai? Juk jau visa savaitė, kai tavęs nemačiau.
– Matai, pertvarkė mano butą (jis nusijuokė), tai dabar turiu pertvarkyti ir savo dvasią. O tam reikia 

daug ką apgalvoti, susikaupti, todėl negaliu blaškytis.
– Česeli, maldauju, pasakyk dar kartą, kaip tu gyveni, ar tau gera ir šviesu? Ar tu jau dangaus dvare?
– Žinai, aš dar nesu pačiame danguje, bet tik jo prieangyje. Jis mažai kuo skiriasi nuo dangiško dvaro. 

Jame baisiai  daug šviesos, gražumo. Mano dūšia turi apsivalyti nuo mažiausios dėmelės. Aš mislinu (jis 
taip ir pasakė), kad po gero pusmečio viskas bus gerai. Dabar jau man iš žemės nereikia jokios pagalbos. 
Čia viskas gerai.

– Česeli, o kaip su tuo eilėraščiu, kuriuo anąsyk baigei savo paskaitą turgelyje? Kas po juo pasirašys – 
tu ar aš?

Jis nusišypsojo ir mintimis pasakė:
– Kas užsirašė, tas tegul ir pasirašo. Ar ne?
– Bet aš jo nesukūriau, kaip galiu pasirašyti?
– O tu klausyk dėdės. Jeigu jau sugebėjai nusirašyti, kaip tie vaikai, tai ir pasirašyk. Žinok, kad dėdė 

tau leidžia. 
Autobusiukas jau buvo netoli Valių, o man buvo neapsakomai gera kalbėtis su Česlovu.
– Česeli, ar tau neliūdna, kad konservatoriai pralaimėjo?
– O kodėl jie pralaimėjo? Aš mislinu, kad jie savotiškai laimėjo. Juk trečia vieta, tai jau gut. Na, ar ne 

taip?
Sutikau su juo ir lyg mažas vaikas džiaugiausi kaip ir jis.
– Česeli, kodėl nenueini pas Romutę? Ji taip tavęs laukia.
Nesitikėjau iš jo tokio atsakymo:
– O tu gyvenk pagal priežodį: „Ne tavo kiaulės, ne tavo pupos.“ Tik nepyk, ar gerai?
Nutilau ir supratau, kad jį tikrai įžeidžiau. Prisiekiau širdy, kad niekados daugiau to neklausiu. O jis 

tyliai manęs paklausė:
– Tai kur tu lipsi, jeigu autobusas sustos prie „Gulbelės“?
– Man, Česeli, bus gerai, aš pareisiu.
– O man ne visai. Praveš pro namus, turėsiu išnykti prie sustojimo.
Atmerkiau akis, o Česelio jau nebuvo. Jis išėjo į savo amžinybę. Bet susitikimas buvo nepamirštamas.

56. Česlovo V. pamoka 2000-03-24
      TU jUK GYVAS

Jis atėjo, kai mudvi su Elvyrute sėdėjome ant plataus suolo. Nejučiomis paėmiau jo ranką ir pasakiau:
– Tu juk gyvas, Česeli, tikrai gyvas. Elvyrėle, paimk jo ranką ir pajusi tą patį.
Ji tyliai ištarė:
– Nieko nejaučiu, visai nieko.
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Česlovas, lyg didelis geraširdis vaikas, paprašė:
– Elvyrute, o tu pridėk mano ranką prie širdies, ir pajusi mane. Kai man būdavo bloga, aš visada taip 

darydavau. Juk kol širdis gyva, ji turi jausti.
Elvyrutė paėmė sunkią, vyrišką Česlovo ranką ir, pakeldama ją iki širdies, ištarė:
– Česeli, aš tave jaučiu, tu tikrai esi šalia. Tu gyvas...

57. Česlovo V. pamoka 2000-03-26
      o MANo KALTĖ MANE TEBESLEGIA

Jis atėjo į namus, žvalus ir besišypsantis. Atsisėdo kambaryje, o aš iškart paklausiau:
– Česeli, ar tu pavargęs, gal ką nori valgyti?
– Aš nieko nenoriu, nei valgyti, nei gerti. Visko užtenka, net per daug. Tu pasakyk Romai, kad man 

nieko nesiųstų. Juk ji jau ir taip pavargo. 
Su paskutiniu jo sakiniu baigėsi mano kantrybė, bet dar valdžiausi, tik nutilau. Bet jis viską suprato ir 

pirmasis pradėjo gana nelinksmą pokalbį.
– Aš viską žinau. Žinau, kad pyksti ant manęs už Romą ir Egliukę. O dabar jau nepyk, juk nesi tokia 

kaip bobos. Aš mislinu, kad gali galvoti giliau ir suprasti, ką tau pasakiau. Bet pirmiausia atsakyk į mano 
klausimą: jeigu visą laiką jaustum, kad tavo dūšią graužia gyvas kirminas, ar tu jam atleistum negalvodama, 
ar susimąstytum, kad palieki blogį, neversdama jo pakentėti, kad susimąstytų ir tas, kuris daro tą blogį?

Visai sutrikau ir nežinojau, ką atsakyti. O jis laukė mano žodžio tyliai ir kantriai.
– Na, tai ką sumislinai?
– Aš galvoju, kad tas, kuris atleidžia per anksti, nusikaltusiam padeda nieko nemąstyti.
– Tu labai gerai sugalvojai. Bet kodėl judvi su Roma šito negalite suprasti ir jaučiate didelę nuoskaudą? 

Aš labai myliu ir Romą, ir Eglikę. Bet Roma iš savo gerumo ir pasiaukojimo padarė didelę klaidą: man, 
šitiek prieš ją nusikaltusiam, per anksti viską atleido. Aš negaliu pakol kas su tuo susitaikyti, nes mano 
dūšią dar tebegraužia sąžinės kirminas. Aš turiu viską savy permąstyti ir tik tada, kai sąžinė truputį pagis, 
bandysiu sau atleisti ir jos atsiprašyti. Dabar dar ne laikas. Ar supranti mane? Ar ji supras, nežinau. O kad 
ji atleido, manęs nepaguodžia. Atleido jos gerumas, o mano kaltė mane tebeslegia.

58. Mamos pamoka 2000-03-28
      KAM REIKIA ŽVAIGŽDŽIŲ

Ji atėjo, bet buvo liūdna ir mažai kalbėjo. Atsisėdo prie lango ir žiūrėjo į savo užaugintą, bet jau nupjautą 
topolį. Jaučiau, kad jai skauda širdį, bet vis tik nutariau pasidalinti ir savo sielvartu.

– Mama, šiemet į mūsų kiemą nesugrįžo mano varnėnai. Nežinau kodėl, kaip nežinau atsakymo į tavo 
klausimą, kam reikalingos žvaigždės.

Ji tyliai atsiduso ir pasakė:
– Varnėnai sugrįžo, bet jie, kaip ir aš, nepažino savo kiemo, savo namų. Nėra didžiojo topolio, nėra 

palaimos šaknų. Ir mums liūdna. Ir dar paukščių inkilai atsukti į kapinių pusę. O jie – saulės paukščiai. O 
tu ilgai galvojai apie žvaigždes?

– Ilgai, mama, beveik pusę metų.
– Tai ir viskas. Ir atsakymas labai paprastas: žvaigždės reikalingos tam, kad žmogus visą gyvenimą apie 

jas galvotų... 
Ir ji nutolo nuo manęs.

59. Česlovo V. pamoka 2000-04-02 
      BJoKITE STANDARTo

Kultūros namų salėje vyko paskaita „Žmogus ir šiuolaikinė kultūra“. Česlovas sėdėjo šalia ir susikaupęs 
klausėsi kiekvieno žodžio. Į tribūną pakilo buvusi Plokščių vidurinės mokytoja Pušinaitienė. Ji kalbėjo apie 
šeimą, apie vaikų auklėjimą, apie žmogaus išorę, vėliau apie jo išsilavinimą. Kažkokia moteris, sėdinti 
salėje, manęs paklausė:
        – Kažin, ar ta, kuri skaito pranešimą, turi daug vaikų, kur ji gyvena? – Ir pridėjo: – Tai nuobodu, viskas 
jau seniai girdėta.

Česlovas man tyliai tyliai pasakė:
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       – Nepakenčiu tokio standarto. Ko moko tokia paskaita, nežinau. Ir visi klauso, niekas neišeina iš salės.
       – Paskui pasakysi, ką galvoji. Dabar tylėk
       – Tai ir tu bijai pasakyti ką nors? Bijai kalbėti telefonu, bijai ir bijai. Ar tu žinai, kas yra standartinis 
mąstymas?
        – Žinau, Česlovai, žinau.
        – Nieko tu nežinai, jei taip sakai. Standartas – tai neturėjimas savo mąstymo. Mes įsikalame į galvą, 
kad reikia galvoti, rengtis, kalbėti apie vaikus, drabužius, apie butą ir baldus, nes taip mąsto dauguma. 
Standartas gimdo bailius, kurie daro viską, kad jų neapšauktų baltomis varnomis ar keistesniais negu visi. 
O jeigu keistuolis nepasiduoda standartams, tai jį išveža gydytis.

Jis man padavė kažkokį įdomų rašiklį ir pasakė: 
        – Užsirašyk, ką dėdė sako.

Po mano pirštais atsirado juodas, ryškus sakinys, kurį, atrodo, matau ir dabar: „Pas mus per daug 
cinikų“.
       – Česeli, ką tai reiškia?
       – Matai, kai daugėja bailių, tai daugėja ir tokių, kurie žmogaus dvasiai nejaučia jokios pagarbos, verčia 
kitą elgtis taip, kaip jie nori. Tu turbūt prisimeni, kaip dažnai aš išgerdavau. Iš pradžių mane kolektyvo 
standartai auklėjo pamokslais, paskui numojo ranka, atseit, girtuoklis ir tiek. Tai matai, ne visus standartiniai 
pamokslai gali pakeisti. O štai kai atėjau ten, kur dabar gyvenu, viena pamoka be jokio pamokslo pakeitė 
visą mano galvojimą. Kažkieno balsas man pasakė: „Gerk kiek nori. Tavo mąstymas paviršinis, ne gilus, tau 
reikia išjungti šviesą, kad išmoktum protauti, viską iš naujo apsvarstyti“. Akyse liko klaiki tamsa, o aplink 
vienatvė. Galėjau gerti, niekas nieko nedraudė. Ir tai buvo nepakeliama, nes niekam nereikėjo įrodyti, kad 
nepaisau kitų nuomonės. Gerti nenorėjau, nes atsirado kitas noras – šviesos. Deja, niekas jos nesiūlė. Kad 
neišprotėčiau turėjau mąstyti, viską apgalvoti giliai ir ilgai. Tai kodėl jokia jėga, jokia asmenybė žemėje 
manęs neišmokė mąstyti? Kodėl? Namuose buvo du tikri intelektai: mano Roma ir Nijolė, Gasparo žmona. 
Aš ir dabar jas be galo gerbiu, nes jos buvo tikros moterys, turinčios nepaprastą sielą. Gaila, pakol kas joms 
už tai niekuo negaliu atsilyginti.

Pušinaitienė baigė savo ilgą paskaitą, ir Česlovas pasakė man mintimis:
– Kaip aš norėčiau dabar atsistoti prieš visus ir pasakyti, ką galvoju! O gal man pabandyti, kaip tu 

patari?
– Česeli, nebandyk, nes neliks klausytojų.
– Bet kodėl, kodėl manęs vieno gali išsigąsti visa salė?
Ką aš jam galėjau atsakyti, nežinau. Tylėjau, kol jis paprašė:
– O jeigu tu išeitum ir pasakytum, kad dabar kalbėsiu aš?
– Česeli, tai tu ir liksi vienas, o mane išveš greitoji... 
Jis nieko nebeklausinėjo, giliai atsiduso ir ištarė:
– Tai štai kokie tie žmonės – visi aptemę nuo baimės. Ir dar  nuo kokios – bijo Česlovo. O juk kadaise 

aš buvau tarp jų.
Pabandžiau nuraminti jį, išsklaidyti jo gėlą, prašydama:
– Žinai, Česeli, tu toks išminčius, padėk man sugalvoti vieną posmą eilėraščio apie traukinius. Aš 

sukūriau bet jis labai nevykęs.
– Na na, pasakyk, koks tas posmas.
Aš jį perskaičiau:
  Jaunystėje, tai buvo taip seniai,
  Aš juos mylėjau vaikiškai, kaip žmones.
  Romantikai didieji traukiniai
  Dar neišdavę nė vienos svajonės.
Jis nusišypsojo ir paklausė:

       – O tu dabar žinai jaunystės adresą?
       – Jaunystės adresą? – net išsižiojau. – Nežinau, Česeli. Tai kad tos jaunystės nėra.
       – Kaip tai nėra? Kiek daug pasaulyje jaunų, o sakai, kad jaunystės nėra. O gal ji tik adresą pakeitė?
       – Tai gal?
       – Ne gal, o taip ir rašyk.

Ir jo žodžiai man atvėrė akis. Dabar pirmasis posmas liko toks:
  Jaunystės adresas pasikeitė seniai,
  Paklydo jo nerasdamos svajonės
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  Tik amžini keleiviai traukiniai
  Man dar pilni romantikos lyg žmonės...
Ačiū tau, Česeli, už šią nelinksmą, bet gerą dvasiai pamoką. Tu išėjai, o aš tuoj parašiau tau kitą 

eilėraštį štai jis:
   Prieš proto kalnus
              Česlovui V.
  Koks tu gražus prieš aukštus proto kalnus!
  Šalia tavęs varovas ir vedlys.
  Dėk šito proto dovaną į delnus
  Gal žmonės vis mažiau kentės ir klys.

  Sakai, kad reikia daug ką dvasioj keisti 
  Nes nuo šešėlių bus tenai tamsu,
  Protingai mokai teisti ir atleisti – 
  Juk nepabėgsim nuo tiesos – esu.

  Tu nekenti nemąstančio standarto,
  Kurio vardai ir Judas ir Bailys
  Tai jie neleidžia atpažint iš karto, 
  Ar mus sutiks vadovas ar vedlys.

  O taip visiems norėtum pasakyti, 
  Ką jau išmokai ir matai tenai,
  Bet kasdienybės rūmuos uždaryti, 
  Mes ir vergausim baimei amžinai.

  Tu ir nekalbink tų, kas daug negirdi, 
  Ar kas nemato, koks šviesus esi,
  Ateik į sapną, į mintis, į širdį – 
  Ir patikės galbūt tavim visi...

60. Mamos pamoka 2000-04-04  
      MANo DRABUŽIS IŠ AMŽINYBĖS 

Ji atėjo, kaip visada, nepaprastai graži. Iš karto dėmesį atkreipė drabužiai, visi lyg iš žvaigždučių išausti. 
Bet tos žvaigždutės nebuvo ryškios, o lyg nežymiu gedulu prigesintos.

– Mama, kodėl tavo toks nepaprastas drabužis?
– O kodėl tavo toks prastas drabužis?
– Nežinau, kasdien gal kitokio ir nereikia.
Ji susimąstė ir tyliai pasakė:
– Tavo drabužis kasdienybės, o mano amžinybės. Ar supratai?
– Supratau, mama, viską supratau.
– Bet per mažai. O dabar man pasakyk, kas yra gavėnios metas?
Aš norėjau gerai pagalvoti ir giliai bei protingai atsakyti, bet į priebutį keturi vyrai įnešė kažkokį labai 

gražų pailgą daiktą, panašų į spintelę, kuri yra mūsų virtuvėje. Jie paaiškino:
– Kaimynei Agutei Marytė iš Floridos atsiuntė importinį tualeto įrenginį. Ji jo nenori, prašė perduoti 

jums.
 Jie pastatė jį ir išėjo. Man jo prireikė, bet niekaip nesupratau, kaip galima įeiti į jo vidų, jeigu jis toks 

žemas. Pasistačiau dvi taburetes šalia ir atsiguliau ant jų. Gal tokiu būdu bus lengviau?
– Mama, tu mane pastumk nuo jų ir bus gerai.
– O kas pastums iš vidaus, ar pagalvojai apie tai?
– Ne, nepagalvojau.
– Tai galvok, kol pati surasi išeitį. Juk tu visai nemoki nieko galvoti.
– Tai ką man daryti, mama, juk aš negaliu laukti ir galvoti.
– O manęs irgi niekas neklausė gyvenime – reikėjo kentėti, kol surasiu išeitį. Taip ir išmokau sugalvoti. 
Mano akyse pasirodė bejėgiškumo ašaros, bet mama buvo be nuolaidų:
– Apžiūrėk gerai tą daiktą ir tada dar kartą galvok.
 Žiūrėjau ir... pamačiau. Jis buvo ilgas ir siauras. O jeigu jį pastatyti kitaip?
– Mama, o jeigu jį pastatyti į aukštį?



61

Ji nusišypsojo ir pasakė:
– Tai matai, kai gerai priversta, gali galvoti. Juk taip ir reikėjo pritarti tiems, kurie jo nenorėjo ir kurie 

čia jį atnešė. Kai įeisi į vidų, pamatysi, kad ten tikrai erdvu ir kaip tik viskas vienam žmogui. O dabar mudvi 
pasikalbėkime apie tai, kas svarbiau už kasdienybę. Gerai?

– Klausau, mama, tik man neužduok tokių mįslių, kaip apie žvaigždes, labai tavęs prašau.
– O tau reikia kuo daugiau tokių „namų darbų“, nes kitaip  susilyginsi su tais, kurių smegenims jau 

nieko nebereikia tik galvoti apie valgymą ir apsirėdymą. O dabar klausyk manęs:
– Tai kas yra gavėnios metas?
– Tai Kristaus Kančios ir Mirties, ir Prisikėlimo apmąstymas.
Ji patylėjo ir vėl paklausė:
– O kiek kartų per gavėnią tu pati mąstei apie Kristaus kančią? Kiek kartų, kiek dienų, ir kiek minučių?
Aš nedrįsau, tiesiog širdis neleido jai meluoti. Ji buvo per daug gera ir tyros sielos. Kaip ir čia, kančių 

žemėje.
– Mama, aš tik pasimeldžiu.
– Gerai, kad meldiesi. Bet kiekvieną gavėnios vakarą nors kelias minutes apgalvok, ką prieš 2000 metų 

kentėjo Kristus. Kitaip Jis neišgirs, kai mes kentėsime. Kol baigsis gavėnia, būk gera, išpildyk šį mano 
prašymą. Ar prižadi Kristui?

– Prižadu, mama, tikrai prižadu. 
– Žinai, vaikeli, ir pas mus, danguje dabar tokios susikaupimo, susimąstymo dienos ir žvaigždės 

prigesintos. Ar matei, kad  vakare ne tokia ryški saulė, mažiau linksmybių? Juk Kristus iš lėto jau ruošiasi 
mirčiai...

Mama kalbėjo gražiai, kažkaip dainingai, ir aš visa pasikeičiau, tiesiog bijojau, kad ji nenutiltų.
– Mama, o tu man pasakyk, kodėl kenčia Vincutė, kodėl jai Dievas davė tokią atgailą? Už ką?
– Vincutė kenčia už savo sūnų. Jos kruvinoji auka tęsis iki pačių Velykų, nes ji kentės kartu su Kristumi 

Paskui ir ji prisikels ir pradės gyti. Ji, vaikeli,  tikrai išgis, nes kantriai neša savo kryžių.
– Ačiū tau, mama. Aš tavim tikiu, nes viskas, ką tu pasakai, išsipildo. Tik man labai skauda širdį, kad 

visi mano paukščiai paliko šį kiemą, ir aš negirdžiu nei varnėnų, nei lakštingalų. Kaip aš be jų gyvensiu?
– O tu labai norėtum, kad jie sugrįžtų?
– Labai, mama. Bet jie jau negrįš.
– O gal dar grįš, dar turėk kantrybės. Juk tai Dievo dovana, kad tu jų šitaip moki laukti. O neatlekia jie 

todėl, kad neranda namų ženklo, medžio, iš kurio kiekvienas pažįsta savo kiemą. Juk žinai, kad namų medis 
pasilieka laukuose net tada, kai tų namų jau nelieka.

– Mama, bet tu anksčiau niekada taip nekalbėjai ir taip giliai nemąstei.
– Dukrele, aš viską taip pat jaučiau ir išgyvenau, tik nemokėjau to išsakyti, o gal neturėjau per savo 

vargus laiko. Dabar išmokau ir tave mokau viską apmąstyti ir suprasti. Kai vakare nueisi į savo gėlių rojų, 
mąstyk apie Kristų ir apie tai, ką tau dabar pasakiau. Ar atsiminsi?

 – Atsiminsiu, tikrai atsiminsiu, mama.
Ir ji išėjo, tokia nepakartojamai brangi ir pažįstama.
 
61. Česlovo V. pamoka 2000-04-11
      APIE TIESą

Jis atėjo su kažkokia moterimi, bet ji mažai kalbėjo ir pasitraukė į šalį. Matyt, kažką giliai giliai mąstė. 
Moteris man padavė knygelę, ant kurios viršelio auksinėmis raidėmis švietė žodžiai: „Tiesa – kančios 
šviesa“. Suspėjau tik pamatyti  po viršeliu gražiai spalvotą kryžių. Priėjo Česlovas, labai jau nekasdieniškas, 
daugiau šventiškas, paėmė iš mano rankų knygelę ir paklausė:

– Ar dar priimsi mano žodį, Nijoliuk?
– Priimsiu, Česeli, ir ne tik dabar, bet ir visada.
– Tai ačiū tau. Žinai, aš dabar, kol liko nepilnai dvi savaitės iki Velykų, noriu pasakyti tikrąją tiesą apie 

tiesą. 
Įtempiau savo menką protą, nes iškart buvo nelengva suvokti, kas galėtų būti tiesa apie tiesą. Pasiruošiau 

Česlovo išminties pamokai. Jis atvėrė pirmąjį knygos puslapį, kuriame buvo Kristus, besimeldžiantis Alyvų 
darže, ir iškilmingai pasakė:

– Tikroji tiesa jaučiama tada, kai žinai kiek teks už ją kentėti. Kančia ir tik kančia išmoko atskirti tiesą 
nuo melo. Tu pažiūrėk į šitą susikaupusį veidą ir viską suprasi. Juk jis žino savo likimą ir nebijo tos tiesos.
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Česlovas atvertė antrą tiesos puslapį – plakamą Kristų, apvilktą raudonu drabužiu.
– Dažnai tikrąją tiesą sunku atpažinti, nes ji būna apvilkta netikrais drabužiais. Ir šis tiesos atpažinimas 

reikalauja daugiausia susimąstymo, nes turi daug priešų. Pasižiūrėk į kankintojų veidus ir suprasi, kad jie 
trokšta nužudyti pačią tiesą. 

Atėjo pats įdomiausias Česlovo pamokos momentas – tiesos ir kryžiaus palyginimas, o prieš tai – tiesos 
apvainikavimas erškėčių karūna. 

– Tikroji tiesa nemėgsta švelnių gėlių vainikų. Ji slepiasi po aštriais spygliais, ir ją ten reikia atrasti. O 
vardan tiesos mes kiekvienas, net ir Kristus, nešame savo kryžių. Nešame, kad patikrintume save, ar esame 
tikrai ištikimi savo kelio tiesai, ar neiškeisime jos į lengvą ir pigią netikrą vertybę. Pažiūrėk, kaip su savo 
Kryžiumi eina Dievo Sūnus. Jis toks gražus ir tikras savo tiesa, kad mes Jam, nors ir iškankintam, galime 
tik pavydėti tokios tvirtybės. O mes dėl savo silpnumo dažnai užsimerkiame prieš tiesą. Ir pats aukščiausias 
tikslas Visatoje – už Tiesą paaukoti savo gyvybę. Tada Tiesa lieka amžina. 

Česlovas atsivertė paskutinį paveikslą – Kristus ant Kryžiaus ir užbaigė: 
– Jis žinojo tiesą – kad miršta už žmones – ir vardan jos nugalėjo ir patyčias, ir melą.
Aš viską pamiršau, klausydamasi Česlovo, net tai, kad mane visą laiką stebi moteris, kuri atėjo kartu su 

Česlovu. Ir tik tada, kai Česlovas man vėl atidavė tą knygelę, aš atsisukau į ją. Tai buvo kažkokia ypatinga 
moteris. Ji nieko nekalbėjo, tik žiūrėjo į mane, ir jos akys visą laiką liko sieloje. Jos buvo didelės, protingos, 
tamsiai rudos, atrodo, kiaurai permatančios žmogaus vidų. Plaukai juodi ir ilgi. Žiūrėjau į ją ir aš, nes 
negalėjau niekur nukreipti savo žvilgsnio, lyg užkerėta.
       – Česlovas man kalbėjo apie tiesą pagal šitą Jūsų knygelę, – pasakiau jai.

Ji nieko neatsakė, tik kažkaip mielai nusišypsojo. Paskui pakėlė dešinę ranką ir parodė Česlovui, kad jis 
prieitų. Mudu  stovėjome prieš tą nepaprastą moterį. Jaučiau, kaip kažkokia palaimos ramybė užlieja širdį. 
Ir ji prabilo, žvelgdama į mane:

– Ar jūs pasiruošusi į savo širdį priimti Česlovo žodžius apie tiesą? Ar tikite jais?
– Taip. Tikiu visa savo širdimi.
Pamačiau, kaip iš Česlovo akių per skruostus ritasi ašaros. Bet save įveikiau, nors ir man darėsi graudu. 

Ji atsisuko į Česlovą ir jam paaiškino :
– Jos siela kaip vaiko. 
Nesupratau, ar tai blogai, ar gerai. Išgelbėjo Česlovas:
– Mano tiesai reikia tokios sielos, kad ji tą tiesą priimtų ir dalintų kitiems.
Ypatingoji moteris paklausė Česlovo :
– O tu tiki ja, kai perduodi savo tiesą?
– Taip. Aš ja visą laiką tikėjau ir dabar tikiu.
Moteris iš manęs paėmė knygelę, atsistojo ir vėl pakėlė dešinę ranką.
– Tai labai gerai.
Ji peržegnojo mane ir Česlovą ir pasakė:
Jūs niekada neišduokite šito pasitikėjimo.
Moteris išnyko, o Česlovas tyliai tarė:
– Ačiū tau. Dabar aš visada ateisiu į tavo širdį ramus ir pasitikintis savimi.
Taip ir nesuspėjau paklausti, kas buvo ta nepaprasta moteris: kokia nors šventoji, ar jo giminaitė.
 
62. Česlovo V. pamoka 2000-04-19
      KELIoNĖ PRIE KRYŽIAUS 

Jis atėjo kartu su mano močiute. Ji liko virtuvėje, o Česlovas atėjo į kambarį. Matyt kažkur labai 
skubėjo, nes manęs paklausė:

– Ar laukei manęs?
– Laukiau, Česeli, laukiau tavo žodžių, kaip visada. 
– Tai labai gerai. O gal nori pamatyti ką nors, kad galėtum daug ką suprasti?
– Noriu, labai, tik kažin ar aš viską suprasiu.
– Tai einam, tik greičiau.
Jis priėjo prie mūsų kiemo vartų ir sustojo. Paskui tyliai pasakė:
– Pažiūrėk.
Pažiūrėjau į dešinę pusę ir netekau žado – reginys atrodė nežemiškas. Visu plentu nuo Kauno pusės 

artėjo neužmatoma žmonių minia. Žmonių veidus dengė kažkoks šydas, panašus į rūką... Visų galvos buvo 
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nuleistos, ėjo jie labai lėtai. Darėsi nejauku ir liūdna.
– Česeli, kas čia? Iš kur jie ateina?
Jis nežiūrėjo į mane, tik ištarė:
– Ateina iš ten, į kur buvo išėję. 
– Bet ko jie eina ir kur?
– Jie eina prie Kryžiaus, vienintelio, kuris yra Šakių bažnyčioje. Kitas yra kapinėse, bet prie jo Šv. 

Mišių aukos nebūna. Negi tu nežinai, kad ši savaitė yra Kristaus kančios savaitė? Juk po dienos bus Jo 
Paskutinė Vakarienė.

– Aš viską žinau, Česeli, bet niekados nemačiau tokių liūdnų ir keistų veidų.
– O ką? Tu norėtum šią savaitę matyti linksmus veidus? Matai šioj minioj visi lygūs – ir buvę 

viršininkai, ir vargšai, ir turtuoliai. Prieš Atpirkėją visur ir visada lygūs visi. Bet aš turiu eiti su jais, nes 
paskui pavėluosiu. Aš ateisiu dar pas tave. O dabar bėgu.

Ir jis išnyko toje fantastiškoje eisenoje. Ilgai mąsčiau apie tą reginį, ir buvo sunku patikėti, jog tai 
sapnas. O Česelis sugrįžo pavargęs, sušilęs ir iškart atsisėdo prie stalo krašto. Paskui pasakė šypsodamasis:

– Kaip keista, kai pareinu ten, man užtenka visko – ir sotus, ir gražu ten, ir šilta. O kai ateinu čia – noriu 
valgyti.

– Ko, Česeli, nori? Nueisiu į parduotuvę ir parnešiu.
– Nieko daugiau, tik pieniškų dešrelių. Ar gerai?
Prisiminiau, kad tokiu metu visos parduotuvės dar uždarytos. Pasakiau jam tai ir pažadėjau kitą kartą 

išpildyti jo norą. O jis juokaudamas tarė:
– O gal kitą kartą jau nenorėsiu valgyti. Dabar, matai, pavargau, norėjau truputį pailsėti. 
Atsiminiau savo norą – išgauti iš jo ano atėjimo paslaptį.
– Česeli, būk geras, pasakyk, kas buvo ta moteriškė, kuri su tavimi atėjo aną kartą?
– Ar ne per daug nori žinoti, Nijoliuk? Vieną kartą prašai pasakyti, kokioje planetoje aš gyvenu, kitą 

kartą, kas buvo ta moteriškė. O kuo ji tave taip sudomino?
Supratau, kad tuo klausimu jis norėjo patikrinti mano požiūrį į žmogų. 
– Jos buvo ypatingos akys ir veidas. 
– O kuo tas veidas ypatingas?
Visai sutrikau, nes nesitikėjau tokio klausimo.  
– Česeli, jis buvo susikaupęs, paslaptingas, giliai mąstančio žmogaus veidas.
– O kodėl tu nepastebėjai paties svarbiausio tame veide – jis buvo pilnas liūdesio ir sielvarto. 
– Tai kas, pasakyk, kas ta moteris, Česeli?
– Kriaučiūnienė, – ištarė. Ir man pasirodė, kad jis ėmė tyčiotis iš mano beprasmio noro viską sužinoti. 

– Ar jau supykai? – Jis vėl surimtėjo ir paaiškino: – Veronika, ar supranti, tai buvo šventoji Veronika, kuri 
nušluostė kruviną Kristaus veidą. Samarietė Veronika. Jeigu nori pamatyti ją paveiksle, tai nuvažiuok į 
Gižų bažnytėlę ir atrasi gailestingą, be galo švelnių veido bruožų moterį.

Į kambarį atėjo trys girti vyrai: Romas, Anicetas ir dar vienas, kurio nepažinojau. Česlovas kreipėsi į 
mane:

– Gal turi kokį lengvą kibirėlį, geriausiai plastmasinį? Paieškok, gerai?
Nubėgau į gėlių kambarį, nes žinojau, kad ten toks kibirėlis yra. Atnešusi paklausiau Česlovo:
– Kam jis tau, ar jau eisi grybauti?
– Eisiu saulės pasirinkti.
Nieko negalėjau suprasti. Juk iki šiol negirdėjau, kad kas nors eitų rinkti saulės. Paskui pagalvojau, kad 

blogai išgirdau ir pakartojau savo klausimą. Tada jis paaiškino:
– Matai, kai Kristaus kančios savaitę pamatai šitaip nusigėrusius žmones, už kuriuos jis sutiko būti 

nukryžiuotas, darosi gaila jų kojomis mindžiojamos saulės. Bet jie nemato nei Kristaus ant Kryžiaus, nei 
tos saulės. O jam vis tiek gaila šių žmonių. Aš noriu parinkti šitos žemėtos, sutryptos saulės ir nusinešti su 
savimi, kad Kristus ją apvalytų nuo nuodėmių. Gal Lietuvoje bus mažiau panašių į šiuos tris žmones. O 
dabar jau laikas eiti. Ateisiu kitą savaitę – po Prisikėlimo.

Jis pamojavo ranka ir išėjo. O širdis buvo sklidina jo gerumo bei išminties. 

63. Česlovo V. pamoka 2000-04-25 
      AR GALI ATLEISTI

Jis atėjo ir, kaip visada, nuotaikingai nusišypsojęs, paklausė:
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– Ar tu gali šiandien išklausyti mano pamoką?
– Galiu, Česeli, ir šiandien, ir visada.
– Ir gali atleisti jai, buvusiai mūsų direktorei, ne tik formaliai, bet ir visa savo dvasia, visa širdimi? 
Aš susimąsčiau ir negalėjau gerajam Česlovui iš karto atsakyti į  šitą sudėtingą klausimą – bijojau, kad 

mano žodžiuose nebūtų melo. Jis žiūrėjo į mane ir, matyt, ruošėsi savo pamokai.
– Žinau, kad tau nelengva apsispręsti, nors kažkada sakei, kad jau atleidai. Bet tai buvo ne tai, ko aš 

tikiuosi dabar.
Į duris kažkas pasibeldė. Kambaryje pamačiau savo buvusią direktorę. Mane apėmė nepaprastas 

jausmas. Tiesiog sutrikau, nežinojau, ką jai pasakyti, bet po Česlovo ankstesnių žodžių jos jau nebijojau. 
Prieš mane stovėjo ne viršininkė, ne vadovė, o šios žemės žmogus, su visomis savo silpnybėmis, su noru 
valdyti, su nesuvaldomu reiklumu kitiems. Žiūrėjau į ją ir norėjau jai pasakyti kažką nuoširdžiai gero, kad 
suprastų, jog noriu, kad daugiau niekada tarp mūsų neliktų jokios neapykantos. Nežinau, apie ką mąstė ji, 
bet, galvoju, kad ir jos širdyje neapykantos jau buvo mažiau, nors ji visada manęs nemėgo. Ji priėjo prie 
manęs ir ištarė kažkokiu pavargusiu balsu, žiūrėdama tiesiai į akis:
       – Nijole, man dabar labai sunku: serga anūkas, dukra ir vyras, net mano mama. Tiesiog pavargau nuo 
ištisų rūpesčių. Ar tu gali mane suprasti ir negalvoti apie mane blogai? Aš tau palikau sunkių akimirkų. 
Noriu, kad tu man atleistum.

Nors ir atrodė keista, bet mudvi išėjome šokti valso – pirmojo taikos šokio. Dabar tai atrodo fantastiška, 
bet sapne viskas atrodė be galo tikra ir natūralu. Vieną akimirką žvilgtelėjau į Česlovą. Jis sėdėjo ir jaudinosi, 
stebėdamas, kokius stebuklus gali padaryti Kristaus noras, kad jo žmonės pajustų vienas kitam atleidimo 
šviesą. O gal ir gerai, kad tas atleidimas įvyko ne iš karto, kad iki jo reikėjo daug ką mąstyti ir suvokti jo 
reikšmę. Direktorė tyliai paklausė manęs:

– Ar tu man atleidi iš širdies?
– Atleidžiu, nes ir mano sieloje bus lengviau.
– Ačiū tau, Nijole. Dabar mes jau niekada nebūsime priešai.
– Direktore, ačiū sakykite ne man, o štai jam, Česlovui.
Pamačiau, kaip per jo skruostus ritasi tik jam vienam pažįstamo graudumo ašaros. Česlovas atsistojo ir 

jaudinantis atrodė jo troškimas matyti žmonėse gerumą, atsirandantį po atleidimo ir neapykantos. Direktorė 
išėjo išsinešdama iš mano širdies visą nelengvos praeities sunkumą. Jaučiau tik visa apimančią ramybę ir 
šilumą. 

Česlovas pasakė, kad ateis kitą savaitę, ir išėjo.

64. Mamos pamoka 2000-04-28 
      Ką REIŠKIA ATVELYKIS

Nuėjau į universalinę parduotuvę, nes reikėjo neužsegamų segtukų plaukams. Įėjau pro duris ir 
pamačiau stovinčią mamą.

– Mama, kodėl tu čia, ko lauki, kodėl tu su juoda skarele?
– Laukiu tavęs, neradau namuose, tai dabar galėsim pareiti kartu.
– O kodėl tu su juoda skarele, kas atsitiko?
– O tu nežinai, ką reiškia žodis Atvelykis? Pas mus, kur aš dabar gyvenu, dar visą savaitę švenčiame 

Kristaus Kančios atminimą. Jis tiek daug už mus iškentėjo, kad jį reikia ilgai prisiminti.
Eiti kartu su mama man buvo taip gera, aš viską pasaulyje pamiršau. Bet kelias baigėsi ir mes atėjome 

prie kiemo vartų. Staiga iš kitos kelio pusės, iš Agutės N. kiemo pasigirdo šauksmas:
– Nijoliuke, viena mano draugė neišsprendžia kryžiažodžio. Gal tu gali atsakyti į klausimą: koks 

lietuvis, kurio pavardė iš 5 raidžių, išgarsino Lietuvą visuose penkiuose žemynuose?
Ką aš jai galėjau atsakyti taip staiga ir netikėtai?
– Mama, padėk man, Agutė prašo pagalbos.
– Sakyk, vaikeli, kad Sabas, Sabas. Ar žinosi?
– Ačiū, mama, žinosiu. Bėgu jai pasakyti. 
Mama nuėjo į kambarį, o aš bėgau pas Agutę. Už manęs pasigirdo pažįstamas balsas.
– Nijole, palauk, palauk.
Pamačiau Nijolę Škarnulytę – Valaitienę. Ji buvo labai graži, miela, linksma ir besišypsanti. Pasivijo 

mane ir sušuko:
– Kokia graži tavo mama, kokia graži!
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– O iš kur tu ją pažįsti, Nijole?
– Kaip aš nepažinsiu, juk mes kartu gyvename! Tik aš bendrauju su jaunesniais, o ji su pagyvenusiais.
Pasakiau Agutei lietuvio pavardę iš 5 raidžių. Kryžiažodį sprendė Viltrakienė. Sabas tiko, ir visi buvo 

patenkinti. Grįžau namo. Mama žiūrėjo į vazoje nuvytusius narcizus.
– Mama, kodėl jie taip greitai nuvysta?
– Ir gerai daro. Kam juos kankini kambaryje? Man gaila, kad vos pražydusius jau pavertė lavonais. O 

tau neskauda dėl to širdies?
Nutilau, nes neliko ką jai atsakyti. Kai norėjau paglostyti jos plaukus, mamos kambaryje jau nebuvo.

65. Česlovo V. pamoka 2000-05-04
      SURASK ATSAKYMą
 

Česlovas atėjo labai rimtas, susikaupęs. Nieko ypatingo nenorėjo, nepriekaištavo, tik iškart paprašė jam 
pagelbėti.

– Nijoliuk, ar tu gali surasti 10 žmonių, kurie atsakytų į tokį klausimą: „Jeigu tu turėtum priešą, kuris 
tavęs nepakenčia, kurį iš trijų dalykų jam dovanotum: meilę, pasiaukojimą ar kantrybę?“ Pabrauk vieną 
žodį.

– Česeli, leisk man pagalvoti, nes čia nėra taip paprasta.
– Matai, Kristus žmogui dovanojo viską – ir meilę, ir pasiaukojimą ir kantrybę. O mes tik žmonės ir 

turime dovanoti nors vieną vertybę.
– Kodėl tavo klausimai visada tokie painūs ir sudėtingi?
– Todėl, kad tu tokia vaikiška ir greit patiki tuo, ką tau kalba žmonės, kurie tavęs neapkenčia. Aš 

praeitą kartą stebėjau buvusią mūsų abiejų direktorę. Tu jai viską atleidai savo širdyje ir patikėjai, kad 
jūsų susitaikymas nuoširdus. O ji tik suvaidino savo gerumą, nes galvojo, jog nuo to bus lengviau įveikti 
savo vargus. Tu taip gražiai ir greitai patikėjai jai savo žmoniškumą, o ji ir dabar tau jaučia panieką ir 
pažeminimą.

– Tai kur aš klydau, Česlovai, pasakyk man?
– Klydai, kad pamiršai mano dovanotą atleidimo atmintinę, kažkurį iš trijų jos skyrių pažeidei. Kai aš 

išeisiu, tu surasi savo klaidą. Tai surasi, Nijoliuk, man dešimt atsakymų ir klausimą, kurį tau atnešiau.
– Surasiu, Česeli, surasiu, bet pradėsiu ieškoti nuo Romutės, nes ji tikrai tavo dvasios šventoji.
Jis susigraudino, bet greit susivaldė ir išnyko, palikęs man tikrai nelengvą galvosūkį. Ar pavyks jį 

išspręsti, nežinau. Kas bus tie dešimt, kurių eisiu paklausti?

66. Česlovo V. pamoka 2000-05-08
      KAS YRA DALIS IR VISUMA
 

Kažkas pasakė, kad Šakiuose, Evangelikų bažnyčioje, dalijama maisto labdara tiems, kas sunkiai 
suduria galą su galu. Patikėjau ir, pasiėmusi indą, anksti rytą nuskubėjau ten. Žmonių jau buvo nemažai. 
Ėjome kartu su ištikimąja Meškyte.

Vaizdas buvo liūdnas: du ilgi stalai, tarp jų tarpas maistui nustumti į indą. Viename stalo gale puikavosi 
buvusio plokštainio likučiai, matyt, gailestingo žmogaus atnešti. Bet juos jau baigė išsidalinti. Ėjau prie 
kito stalo galo, ant kurio buvo išberta virtų kruopų ir padėta sumuštinių. Pagalvojau, kad bus nors kiemo 
paukščiams palesinti. Pasisekė, nes tokius patiekalus mažai kas ėmė. Taip ir išėjau į gatvę, pro tvenkinį  ir 
ligoninę. Širdį skaudėjo, kad niekur nematau Meškytės. Kur ji galėjo dingti?

Priėjau prie buvusios senosios vaistinės. Pievelėje sėdėjo trys ar keturi paaugliai ir gaudė rankomis 
mano gyvulėlį. Ji blaškėsi, bet negalėjo ištrūkti. Pabandžiau elgtis pagal Česlovo pamoką – kreiptis į juos 
kaip į gerus žmones.

– Jūs tokie geri ir akys jūsų geros, paleiskite šitą šunelį.
Jie sukluso, atsisuko į mane, užmiršę savo pramogą, ir atšovė:

       – O iš kur tu žinai apie mus?
Meškelė išbėgo iš jų rato ir puolė prie manęs. Mes buvome jau gatvėje. Parėjau į namus, o kieme šalia 

durų sėdėjo Česlovas, rimtas, protingas, bet ne toks pilnas išdaigų, kaip anksčiau.
– Tai kur buvai taip anksti?
– Buvau Evangelikų bažnyčioj, ten kartą per savaitę dalija maisto labdarą.
Jis su pasibjaurėjimu ir nustebimu pasižiūrėjo į mane ir ištarė:
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– Negi tiek nusigyvenai, kad renki trupinius iš svetimų  lėkščių?
– Česeli, aš ne sau, aš šeriu daug alkanų gyvulėlių ir jiems kasdien reikia ką nors pirkti.
Jo veidas šiek tiek pragiedrėjo, matyt, mane smerkė jau mažiau.
– Tai kaip, Nijoliuk, ar jau paklausei dešimties žmonių, ką rinktųsi iš tų trijų žodžių – Meilę, Pasiaukojimą 

ar Kantrybę? Juk žadėjai paklausti.
Aš negalėjau meluoti jam, Česlovui, ir pasakiau, kad klausiau tik keturių. Matyt, jam buvo skaudu, kad 

neišlaikiau savo žodžio, bet jis stengėsi to neparodyti. 
– Tai kurį žodį rinkosi tie keturi?
– Česeli, ir aš, ir dar trys rinkomės kantrybę. Bet sekmadienį kun. S. Tamkevičius per radiją labiausiai 

įvertino pasiaukojimą.
Česlovas egzaminavo mane toliau:
– Tai vis tik, pagaliau kurį žodį tu pasilieki, kad nugalėtum savo priešą? 
– Pasilieku kantrybę.
– Labai blogai galvoji ir tu, ir jūs visi keturi. Prie jūsų kantrybės tas, kuris neapkenčia, pripras ir 

net nemąstydamas, jus žemins ir niekins. Jūsų kantrybė augins jame žvėrį. Pasiaukojimas jau privers 
jį susimąstyti, kodėl jam nekeršijote, o darote tik gera. O susimąstymas yra didelis dalykas, be kurio 
nesikeičia nei siela, nei įpročiai. Dabar tu man atsakyk į paprastą klausimą: „Kokį skaičių labiausiai mėgsta 
Aukščiausias Kūrėjas?“

– Česeli, nežinau, tikrai nežinau.
– O tu privalai žinoti, tu prisiekei šventajai Veronikai, kad lavinsi savo protą. Aš tau skirsiu vis 

sudėtingesnius klausimus, kad išmoktum giliau protauti.
Supratau, kad žodžiu nežinau nuo Česlovo pamokos niekur nedingsiu. O jis laukė mano atsakymo. Ir 

staiga mano vargšę galvą nušvietė mintis – trys. 
– Česeli, galvoju, kad Dievas labiausiai mėgsta tris ir dvylika.
– Na matai, taip ir yra. Žiūrėk – pirmiausia Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia, trys 

Kristaus gyvenimo laikotarpiai (gimimas, mirtis ir prisikėlimas), o paskui dvylika apaštalų su Kristumi, 
dvylika kančios stočių, dvylika žvaigždžių Marijos karūnoje...

Maniau, kad pamoka jau baigiasi ir aš galėsiu, kaip visada, Česelio klausti visko, kas ateis į mano galvą. 
Bet jis buvo ne vakarykštis nerūpestingas šmaikštuolis, o bręstantis, pilnas dangaus išminties ilosofas ir 
tam jau skyrė visą savo žemėje buvimo laiką. Tuo įsitikinau netrukus, kai man uždavė klausimą.

– Jeigu tavo namuose būtų šalta, o kieme matytum krūvą malkų, ar suneštum jas visas, ar dalį?
– Turbūt, Česeli, visas, nes nuo dalies nebūtų šilta.
– O jeigu kažkas ant stalo padėtų tavo mėgstamo valgio, ar suvalgytum viską, ar dalį?
– Jeigu būtų cepelinai ar žuvis, tai viską.
– Ir dar. Tu visai dienai turi mėgstamo darbo. Ar dirbtum, kol jį baigtum, ar atliktum jo tik dalį?
– Dirbčiau, kol baigčiau.
Galvojau, kad jisai bus patenkintas mano atsakymais. Deja, Jo veidas apsiniaukė, jis atsiduso ir tepasakė:
– Tai labai blogai, jeigu pasauly visi pasielgtų taip, kaip tu. Nejaugi žmonės nepajėgia atskirti, kas yra 

visuma ir kas yra dalis?
Tylėjau, nes bijojau prisipažinti, kad apie visumos ir dalies sąvokas Iš nieko nebuvau girdėjusi. O jis, 

matyt, tai supratęs, jau atlaidžiau prabilo:
– Bet tu pagalvok, jeigu mes visur griebsime tik visumą – tik valgysime, dirbsime, daug kalbėsime, tai 

kada susikaupsime, kada mąstysime? Tu žinai, kad visuma tegali būti tik Meilė, kurios niekada ne per daug. 
Meilė žmogui, gyvulėliui, gėlei, paukščiui, Dievui. Tu matei, Nijoliuk, tokį paveiksliuką, kur Kristus žiūri 
į pasaulį mylinčiomis akimis, o jo dešinė ranka pakelta virš Avinėlio galvos? Kažin, ar mes mokėtume būti 
tokie geri ir mylintys?

Taip gera buvo nuo šitų Česlovo žodžių, jog norėjau, kad jie niekada nesibaigtų.
– Ar tu supratai, kad mes galime per savo gyvenimą pasiimti tik visko dalį, o ne visumą? Ar supratai?
– Supratau, Česeli, tikrai supratau.
– Na ir gerai. Tu privalai suprasti, o kai suprasi, tavo mąstymas įgaus kitokią prasmę.
– Česeli, kada dabar ateisi?
Jis nusišypsojo ir tarė: 
– Kai tu surinksi dešimt atsakymų...
Ir išėjo.
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67. Česlovo V. pamoka 2000-05-12
      KAM STATo PAMINKLUS

Jis atėjo su mama, kuri liko virtuvėje, o aš vis žiūrėjau į laikrodį ir skubėjau į autobusą. Rodė pusę 
devynių. 

– Mama, ar tu ateisi į mano gimtadienį gegužės 15-ąją? 
– Ateisiu, juk aš visada ateidavau. 
Kaip skaudžiai palietė širdį tas žodis visada, prie kurio niekaip nesiderino niekada. Ji, matyt, tai suprato 

ir pasistengė kalbėti apie ką nors kitą:
– O tu daug nevark: paruošk morkų, vištienos kotletukų, ko nors saldaus, ir užteks.
– Gerai, mama, tik tu ateik prie stalo. 
Neiškentęs prabilo ir Česlovas:
– Tai tu vėl skubi, vėl neturi ramybės?
Nežinojau, ką jam pasakyti. O gal geriau pavėluoti į mokyklą, negu iš taip toli atėjusį Česlovą palikti 

vieną?! Pasiryžau ir pasilikau namuose. 
– Česeli, neseniai buvo atėjusi Romutė, rodė paminklo Paežeriuos nuotrauką. Nuostabus paminklas, 

labai įspūdingas.
Jis susimąstė ir patylėjęs paklausė: 
– Tu man pasakyk, kam reikalingi paminklai – ar tiems, kur buvo, ar tiems, kurie išėjo?
– Galvoju, kad tiems, kurie išėjo.
– O tai kodėl nestato paminklų tiems, kurie išvyksta į kitas šalis ir negrįžta? Juk aš taip pat išvykau, 

gyvenu kitur, tai kodėl man pastatė paminklą?
– Česeli, norėjo, kad tave prisimintų, jog čia buvai.
– Aš supratau, kad paminklus stato tik tiems žmonėms, kurie kuo nors labai nusipelnę, na, pavyzdžiui, 

Puškinui, Čiurlioniui, Basanavičiui. O aš nieko nepadariau, kad man reikėtų paminklo. 
Ką turėjau daryti – negi reikėjo priminti tiesą, kodėl Česeliui reikėjo paminklo? 
– Česeli, tavo šeima tave labai myli, bet tu taip retai pas juos nueini..
– Žinai, Nijoliuk, ir aš daug ką myliu, bet kiekvieną kitaip, skirtingai. Romą myliu kaip žmoną, draugę, 

savo dukros mamą, Elvyrutę kaip nuostabiai gerą žmogų, tave, Nijoliuk, kaip dalį savo išminties, juk tu 
visada mane supranti. 

– Česeli, tu pirmadienį neateik pas mane, nes mano gimtadienis. Ar gerai? 
Jis pakilo nuo kėdės atsistojo ir, tiesdamas ranką, pasakė:
– Gerai, kad pasakei. Tai dėdė (taip jis save vadindavo) tau dovanoja visas gėles, kiek jų yra aplink 

namus. Pasiimk, ir visos jos bus tavo. Ar gerai, ar užteks? 
– Ačiū, Česeli, užteks.
Jis nusišypsojo ir išėjo. 

68. Česlovo V. ir mamos pamoka 2000-05-17
      MoKYK MANE GALVoTI

Mama pasakė, kad eina į Šakių ligoninę pasitikrinti savo ligos – kraujo spaudimo. Ilgai jos laukiau, 
bet, netekusi kantrybės, net pamiršusi piniginę, išėjau jos ieškoti. Radau nervų skyriuje, palatoje, kur ji ir 
gulėjo paskutinį kartą. 

– Mama, ką tu čia veiki? 
– O ko tu sekioji mane? Ko čia ieškai?
– Man jau reikia eiti prie keleivinės, bet pamiršau pinigus. Mama, jei gali, man paskolink. 
Ji kažką pagalvojo ir ištarė: 
– Žinai, kad ten, kur dabar gyvenu, pinigų nėra ir man jų nereikia. Bet aš paprašysiu Dielininkaičių 

Juozuko, jis ir dabar mėgsta prisiminti tuos žemiškus popierius. 
Mes su mama priėjome prie besišypsančio ir eilėje prie registratūros stovinčio Juozuko, ir mama 

paprašė jo paskolinti pinigų. Jis pasižiūrėjo į mane ir šypsodamasis atsakė: 
– Nijolyte, aš tau galiu duoti pinigų, bet jie bus kitokie, negu žemėje, ir jų niekas neims. O tu, kai įlipsi 

į autobusą, tik pasakyk, kad iš ten, iš Visatos, tau leidžiama važiuoti be bilieto, ir niekas nesakys nė žodžio. 
Primink, kad tai pasakė Juozas Delininkaitis. Daugiau nieko nereikės. 

Aš sėdau į autobusą, atvažiavusį nuo Slavikų, ir pasielgiau kaip patarė Juozukas. Vairuotojas truktelėjo 
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pečiais ir, netaręs nė žodžio, pasistengė nuo manęs nusisukti, tikriausiai pagalvojo, kad man sutriko psichika. 
Bilieto nereikėjo pirkti. Parėjau iš stoties namo, o ten jau laukė gerasis Česlovas. 

– Kažin, ar tu kada nors būni namuose, ar tik lakstai ir niekur nesuspėji? 
– Nepyk, Česeli, ėjau ieškoti, kur dingo mama. Juk ėjo į ligoninę ir ilgai nesugrįžo. 
– O gal tu jau nenori, kad aš ateičiau, gal nusibodo mano pamokos? Pasakyk man tiesiai ir atvirai. 
– Česeli, aš labai noriu, kad tu ateitum, kad mane mokytum mąstyti. Tikrai noriu. 
– Na ir gerai. Dabar jau būsiu tikresnis. Tai kaip ten su tuo atsakymu, kurio vis nesulaukiu iki galo? 
– Dauguma rinkosi kantrybę, trys pasiaukojimą, o Liucija Mureikienė – meilę, pasiaukojimą ir kantrybę 

kartu. Bet tokia ji buvo tik viena. Ji labai protinga ir gilaus mąstymo, bet ar bus tokia tvirta, kad laikas 
neįveiks jos pasiryžimo, ar ji nepaluš? 

– Nijoliuk, ar tu gali man atsakyti, kas yra laikas? 
Visai sutrikau, nes nežinojau, ką turėčiau atsakyti. Juk net Hėgelis ir Kantas visą gyvenimą sprendė šią 

mįslę. O aš? 
– Nežinau, Česeli, sakau tau atvirai ir tiesiai. Nežinau. 
– Tai dabar, Nijoliuk, sužinosi. 
– Čia, žemėje, laikas yra baimė, o ten, kur aš esu, laikas yra laimė. Matai, čia, žemėje, mes visko 

bijome ir todėl beprotiškai skubame. Bijome, kad laikas pasibaigs, kad visko nesuspėsime padaryti, bijome, 
kad ne taip atrodysime ar mąstysime kaip visi. Pagaliau net savo metų bijome, nes laikas nori tos baimės. 
O ten laikas negąsdina, ten amžinybė. Nereikia skubėti, bijoti, reikia mokytis džiaugtis laime ir šviesa. 
Matai, kai mus išveda iš čia, tai pakeičia drabužius – senus užkasa, naujais aprengia. Tai šitų naujų žemėje 
visi ir bijo. O čia, amžinybėje, mūsų metus sumažina per pusę, grąžina mums laiką ir todėl mes niekada 
nebūsime seneliai. Argi tai ne laimė? Aš čia pragyvenau 57-is , o dabar esu tik 28-ių metų. Ir mes mąstome 
lyg jaunystėje – daug giliau ir laisviau. Nijoliuk, žinai, mus dabar moko šventasis Jonas. Jis ruošia Krikšto 
atnaujinimui. Todėl kitą savaitę turbūt negalėsiu ateiti. Bet tu vis tiek paklausk savo pažįstamų, kas yra 
laikas. Gerai? Užrašyk jų atsakymus, nes man bus labai įdomu. Ar sutinki? 

– Gerai, Česeli. Kai tu ateisi, jau baigsis gegužė. Aš tau paruošiu atsakymus. 
Kai atsisukau, Česlovo jau nebuvo. 

69. Česlovo V. Pamoka 2000-05-20
      KAS YRA VĖLĖ

Ėjau į Šakių pradinės, kur mes baigėme mokyklą, patalpas pasižiūrėti, kaip reikės paralyžiuotomis 
kojomis užlipti į antrą aukštą. Juk po savaitės mūsų klasės susitikimas. Pamačiau mašinos į Gelgaudiškį 
laukiančią Valeriją V. Ir tik dabar dėmesį atkreipė įdomi aiša, kurioje didelėmis raidėmis buvo užrašyta: 
„Kviečiame į vakaronę Vėlų vakarą, kuri įvyks 2000 05 19. Atvykite, visi, visi, visi.“ Pasidarė įdomu, nes 
niekada nemėgau jokių vakaronių. Kas galėtų vykti čia vėlų vakarą? 

Žmonių rinkosi daug, ypač jaunų, bet buvo ir vyresnio amžiaus. Nesulaukusi mašinos atėjo ir Valerija. 
Apsidžiaugiau, kad turėsiu draugę. Juk ji tokia nuoširdi ir gera. Ir staiga pamačiau Česlovą, kaip visada 
gražų ir protingą.

– Česeli, kas čia bus, kai tiek daug žmonių? 
– Jeigu nori, aš galiu greitai sumažinti. 
– Aš nieko nenoriu, man vis tiek, aš tuoj einu namo. 
Bet Česlovas jau buvo prie aišos, kuri kvietė į Vėlų vakarą. Viešpatie, ką jis dabar ruošiasi daryti? Iš 

savo švarko kišenės išsiėmė rašiklį ir palinko prie žodžio vėlų. Akimirka ir po raidės „l“ nušvito raidė „i“. 
Netekau žado, pamačiusi niekad neregėtą skelbimą: Į vėlių vakarą. Česlovas grįžo prie mūsų su Valerija ir 
stebėjo, kas bus dabar? Žmonės traukė pečiais, kiti, bailesni, ėjo iš vakaronės, tretiems darėsi įdomu.

– Česeli, ką tu padarei? Kas dabar bus?
– O tu bijai? Sakyk, ar bijai?
– Nežinau, bet turbūt bijau.
Jis susimąstė, o aš tada ir paklausiau:
– Česeli, ar tu gali paaiškinti, ką reiškia žodis vėlė?
Galvojau, kad pagaliau pripažins, jog tas žodis siejasi su mirtimi. Bet Česlovas be galo išmintingai 

paaiškino.
– Tai tas, kas sugrįžta vėlai, tada, kai pasaulį užmigdo nakties ramybė. Ar nori dabar pamatyti, kaip 

atrodo vėlės, kurias vaidins šakiečiai?
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Nežinojau, kad toks bauginantis jausmas sukaustys mane ir Valeriją, pamačius tai, ko nesitikėjome. 
Pirmosios trys vėlių poros pradėjo savo nežemišką šokį. Jau pati jų apranga buvo stulbinanti. Pečius ir 
plaukus dengė pilkas elastinis šalis, ilgi plieno spalvos drabužiai nykiai atrodė vakarėjančio dangaus 
šviesoje, batai buvo ploni ir atrodė pasiruošę į paskutinę kelionę. Bet tai buvo tik įžanga į patį Vėlių vakarą.

Pasigirdo lėtos ir nykios muzikos garsai, ir trys pirmosios poros pradėjo šokį, kurio lig šiol nebuvau 
regėjusi. Lyg dabar matau tas poras: Nijolė H. ir Joana A, Sigutė V. ir Irena A., Aneliukė V. ir Aldutė S. Jos 
lėtai judėjo, tik Česlovas staiga pasilenkė ir pasakė: 

– Ve, žiūrėk, ir mano teta išsijudino.
Pasižiūrėjau į Valeriją – ji buvo balta lyg drobė. Matyt, reginys ir ją savotiškai veikė.
– Česeli, bet jie visi dar gyvi. Ką reiškia jų šokis? Kodėl apranga tokia bauginanti?
– Matai, kol jie balti kaip rugiai, jie gyvi, bet kai jie taps geltoni, prinokę, jiems, kaip ir visiems žemėje, 

reikės iškeliauti, laikas juos išves. O dabar tik vaidina tai, kas bus.
Valerija man pasiūlė nusiauti savo sunkų apavą ir greit išnykti iš šito šiurpulingo rato. Palikau savo 

apavą  ir jos paklausiau. Beveik tekinos pasiekėme Siesartį. Ten buvo pavasaris, vėsa ir dvasios ramybė, 
kurios dabar taip reikėjo. Mudvi stovėjom ir tylėjom, kol Valerija prisiminė, kad jau laikas ieškoti mašinos į 
Gelgaudiškį. Aš likau viena. Ir staiga pamačiau priešais ateinantį Česlovą. Jis atėjo, padavė batus ir pasakė, 
kad palydės mane į namus. Aš jam buvau labai dėkinga. Grįžome, jis atsisėdo ant sofos ir tyliai pasakė:

– Tai dabar, Nijoliuk, jau galime pasikalbėti ramiai ir ūkiškai apie viską.
– Galime, Česeli, tikrai apie viską.
– Matai, aš labiausiai pergyvenu dėl Romos. Ji aukojasi man ir Egliukei, ji neturi poilsio nė atokvėpio. 

Argi jai reikia to sodo, ar dar neužtenka to vargo?
– Česeli, aš jai taip pat sakiau, bet ji nori išsaugoti tavo atminimą. Juk tu ten dirbai ir vaikščiojai...
– Bet jai vienai sunku, juk niekas nepadeda. Parbėga iš darbo ir vėl į kitą darbą. Aš turbūt eisiu į mūsų 

rūsį ir padėsiu jai nuskabyti daigus nuo bulvių. Ir burokai jau sprogsta. Bet ji išsigąs, kai ras mano darbą. 
Žinai, Nijoliuk, aš viską apgalvojau, kaip jai būtų lengviau. Gal, sakau, susirastų kokį nors gerą draugą, 
kuris ją suprastų ir jai padėtų. Juk manęs jau vis tiek niekas atgal nepriregistruos.

– Česeli, tai kad tų gerų žmonių dabar taip mažai, kur jų surasi.
– O Tadas V., argi jis negeras?
– Bet jis turi žmoną!
– Turi, bet greit neturės, juk ji – sunkus ligonis.
Man vis nedavė ramybės noras paklausti jo, kas yra laikas. Nesuspėjau. Į kambarį įbėgo mokytojas 

Kazys M.
– Na, ar jau neturi savo namų, kad čia sėdi? Atiduok man 5 litus, kuriuos esi skolingas. 
Bandžiau nuraminti buvusį Česlovo draugą, bet tas purtė jį už pečių. Tiesiog neleido net atsisėsti. 

Prašiau, maldavau, kad Kazimieras būtų žmoniškesnis, o jis atrėžė:
– Nėra čia ko vaidinti: tegul atiduoda skolą ir viskas.
 Man buvo labai gaila Česlovo, ir puoliau prie telefono skambinti policijai. Kai atsisukau dar kartą 

pasižiūrėti į Česlovą ir Kazį, jų jau nebuvo. Taip ir nesužinojau – ar jie susitaikė.

70. Česlovo V. pamoka 2000-05-28
      ŠV. joNo EGZAMINAS

Jis atėjo ir buvo neįprastai rimtas ir susikaupęs. Lauke net pro sapną švietė žaibai, daužėsi griaustinis. 
Česlovas kažką mąstė, tylėjo ir nenorėjau jo blaškyti. Bet mano smalsumas nugalėjo – paklausiau, kaip jam 
sekasi ruoštis Šv. Krikšto atnaujinimui.

– Matai, man šv. Jonas duoda labai sunkius klausimus, ir aš turiu daug ruoštis, kol surandu į juos 
atsakymus. O šv. Jonas – tai ne šv. Kazimieras, kuris man be egzaminų atidavė tiek šviesos. Šv. Jonas be 
galo teisingas ir reiklus, o kol prieš jį neatnaujinsime savo sielos, jis neišleis pas šv. Petrą, kuris atidaro 
vartus į Dangų.

 Man pasidarė labai įdomu, kokie tie klausimai, kurie tokie sudėtingi išminčiui Česlovui. 
– Česeli, būk geras, pasakyk nors vieną klausimą, man įdomu, koks jis galėtų būti.
Jis šyptelėjo ir pasakė: 
– Na jau gerai. Tai dabar man pasakyk, kada vanduo yra šventas?
– Kada jį pašventina, – ištariau seniai visiems įprastą tiesą, galvodama, kad jos užteks. Bet neužteko.
– Ne, ne visai taip, kaip tu pasakei. Šv. Jonui tokių tiesų neužtenka.
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– Tai kada, Česeli, vanduo yra šventas? Pasakyk, prašau.
– Matai, Nijoliuk, vanduo šventas yra visada, nes jis Dievo dovana iš paties dangaus. Tik mes savo 

nuodėmėmis jį sudrumsčiame, ir mūsų nusikaltimus reikia nuplauti iš naujo. 
Nutilau, nes Česlovo tiesa buvo gili ir nežemiškai tobula.
– O gal nori išgirsti dar vieną klausimą? Ar nori? 
– Gerai, Česeli, sakyk, nors nesitikiu, kad jis bus lengvas. 
– Tai gerai klausyk.
– Klausau.
– Pasakyk man, kodėl reikia atnaujinti Krikštą ir tik šventu vandeniu?
– Česeli, ar nepanašus klausimas į pirmąjį?
– Ne, Nijoliuk, tai tik atsakymo tęsinys, bet jau reikalaujantis daugiau protavimo. Žinai, aš net keletą 

dienų ieškojau į tą klausimą atsakymo, juk tai tikrai ypatingas klausimas. 
Ir ką gi aš turėjau atsakyti Česlovui dabar, žiūrėdama į jį, į tvirtas jo rankas, parėmusias gražią ir 

protingą galvą?!
– Žinai, aš tau padėsiu, kaip man padėjo šv. Jonas. Krikštas atnaujinamas dažniausiai jau suaugusiam, 

kurio siela nuo kasdienybės dulkių apsineša lyg žievė, nors to ir nejaučiame. Arba, kai išeiname ten, kad su 
švęstu vandeniu į mus ateitų atsigaivinimas ir palaima. Kaip augalui, kuris turi augti. O po atsinaujinimo ir 
mes privalome augti savo jausmais ir protu.

Jis atsikvėpė ir greitakalbe ištarė:
– O štai ir trečias klausimas, kuriam aš dabar ruošiuosi:
– Koks Krikštas žemėje apvalo žmogaus sielą? Aš jau suradau pusę atsakymo į šį klausimą. Štai jis: 

pats tikriausias krikšto atnaujinimas, kai jį suteikia Popiežius. Žinoma, gerai, kai jį mums duoda kunigas, 
bet popiežiaus – nepalyginamas, nors ne visi jį pasiekia, jeigu žmogus dar nemiręs.

 Net krūptelėjau, iš Česlovo lūpų išgirdusį tą žodį, kurio jis taip nemėgo.
– Česeli, ką reiškia žodis miręs?
Jis greit suprato mano klastą ir paniuręs atsakė: 
– Tai provokuoji mane, ar ne?
– Ne, Česeli, tik noriu sužinoti tavo nuomonę.
– Tai va. Miręs tas, kas pats nužudo savo sielą arba kūną. Tokius net čia, kur dabar mes gyvename, laiko 

mirusiais, nes jie netikėjo, jog turi sielą, pamiršo ją, o nuodėmės nužudė. Mirusiais laikomi ir savižudžiai ar 
žmogžudžiai. Jiems jau nereikia krikšto atnaujinimo. O tu pati jau sugalvojai, kas yra laikas?

– Galvoju, kad tai rodyklė, kuri rodo, kur turime eiti.
       Jis šyptelėjo ir pataisė mane:

– Ne, ne rodyklė, o ženklas, kuris žymi pradžią ir pabaigą, o paskui amžinybę. 
– Česeli, ar tau labai buvo baisu, kai Kazys puolė ir prašė atiduoti tuos 5 litus?
– Ne, Nijoliuk, nebaisu, tik skaudu, kad aš jau niekad neturėsiu tokių pinigų, kaip žemėje. Pas mus 

pinigų nėra ir niekas dėl to nepergyvena. O Kazio poelgis parodė, kuo gyvena žemės žmonės, kas jiems 
rūpi. Aš už jį pasimelsiu – sukalbėsiu 5 poterius, kad Dievas duotų jam proto ir žmoniškumo.

Man jo pasidarė be galo gaila, bet nenorėjau to parodyti. Ir jis tai suprato.
– Ar buvai, Česeli, tvarkyti bulvių savo namuose?
– Roma jau pati viską sutvarkė, manęs nereikėjo. Bet kaip čia tamsu, turbūt eisiu užsidegti elektrą.
Jis išėjo, aš nubudau ir krūptelėjau – kambaryje, į kurį jis nuėjo, staiga užsidegė elektra, nors visi 

miegojo. Pažadinau tetą ir pasakiau jai:
– Turbūt laidai užsidegė, kad elektra savaime įsijungė. Ką daryti?
Teta nuėjo užgesinti, niekaip nesuprasdama, kas čia atsitiko. O Česlovas atgal jau nesugrįžo...

71. Mamos pamoka 2000-05-29
      RINKIS VIENą IŠ jŲ
 

Mama atėjo su kažkokia knygele, ant kurios buvo įdomus užrašas: „Kiek rožių skirčiau Marijai“.
– Mama, tiesiog nežinau, kiek turėčiau, tiek skirčiau. 
Mama ištiesė man tris skaičius – 3, 6, 5 – ir pasiūlė: 
– Dabar rinkis iš jų vieną – kiek rožių dovanotum Marijai, – ir paaiškink, kodėl tokį skaičių pasirinkai?
Pasirinkau 6 ir paaiškinau: 
– Nuo sekmadienio iki sekmadienio – 6 dienos. Kasdien paskirčiau Marijai po vieną rožę.
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– O jeigu trys didžiosios Šv. Marijos šventės pasitaikytų sekmadieniais (Apreiškimas Marijai, Marijos 
vardo diena, Ėmimas į dangų)?

– Nežinau, mama, nejaugi reikia rinktis 5?
– Ne, nei vienas skaičius netinka.
– Tai ką tada daryti?
– O tu pasirink visus tris iš karto. Ar tau jie nieko nepasako?
Mano menką protą staiga nušvietė išganinga mintis – 365, juk tai visi metai!
– Mama, supratau viską: aš ištisus metus – 365 dienas – dovanosiu Marijai kasdien po vieną rožę. 
– O kai žiemą rožių nebus?
– Kai rožių nebus, jas kasdien pakeis po vieną nuoširdų „Sveika Marija“. Mama, tu kažkada sakei, kad 

Marija labiausiai mėgsta lelijas ir rožes. Kodėl?
– Matai, vaikeli, Marija labai panaši į leliją savo nuolankumu, švelnumu, skaistumu, savo šviesa, o 

rožės – tai jos ir Kristaus kančia  bei apvainikavimas.
Aš žiūrėjau į mamą, ir jos veidas, atrodo, buvo apšviestas kažkokios nenusakomos palaimos. Turbūt 

todėl, kad ji, ir čia gyvendama, ir išėjusi ten, liko tikras Švč. Marijos vaikas.

72. jono, mamos, Česlovo pamoka 2000-06-01
      SIELAI REIKIA NE TIK DUoNoS

Iš pradžių jų veidų nebuvo matyti. Tik balsai pasirodė pažįstami, bet bijojau suklysti spėliodama, kieno 
jie. Sapno fone ėmė lėkti spalvoti lėktuvėliai, panašūs į tuos, kuriuos iš laikraščių daro vaikai. Tik šie buvo 
spalvoti ir be galo įspūdingi. Gal labiau priminė šventinį fejerverką. Paskui pasigirdo vyriškas balsas:

– Kiekviena pralekianti gyvenimo sekundė turi pavirsti sielos duona.
Išsigandau, kad tiksliai neprisiminsiu to, ką išgirdau. Bet balsas tą sakinį pakartojo ir antrą, trečią 

kartą. Žinojau, dabar jo nepamiršiu. Paskui moteriškas balsas, labai panašus į mamos, garsiai vėl tris kartus 
pasakė:

– Sielai reikia ne tik duonos, bet ir atgaivos.
Ką tai galėtų reikšti? Nesuspėjau apgalvoti, kai išgirdau trečią pamoką:
– Reikia visą laiką galvoti apie tai, ką galvojame. 
Neiškenčiau ir pasakiau, kad tol, kol nematysiu veidų, kas kalba, daugiau neklausysiu. Ir tada pasirodė 

jie visi trys po vieną – iš pradžių Jonukas N., paskui mama ir Česlovas. Ir dabar dar nesupratau, kodėl jų 
nesimatė iš karto. Jonukas prabilo pirmasis:

– Niliute, ar jau manęs nepažįsti, kas čia pasidarė?
– Pažįstu, Joneli. Bet tu su akiniais, o kai čia gyvenai, jų kasdien nenešiodavai. Kodėl užsidėjai dabar?
– Kad geriau matyčiau, o gal kad kuo mažiau matyčiau kokia graži Dievo žemė ir kokie joje nuo Dievo 

nutolę žmonės, kaip jie praranda savo vertę. 
– Mama, paaiškink man, ką reiškia sielos atgaiva. Juk žmonės nesupras, ką norėjai pasakyti.
– O tu jiems paaiškink, kad tai nuolatinis dvasios atsinaujinimas, kad ji neapdiržtų nuo kasdienybės ir 

menkaverčių rūpesčių.
Žiūrėjau į Česlovą, tokį protingą ir gražų, tik jo švarko rankovės man atrodė per trumpos, nors baltiniai 

buvo idealiai balti ir puošnūs.
– Česeli, paaiškink, ką pasakei savo žodžiais?
– Žinai, ką tai reiškia, sunku pasakyti, reikia jausti pačiam. O trumpai, tai: kai galvoji, galvok, ar daraisi 

tobulesnis, ar auga tavo siela, ne tik kūnas.
– Česeli, nors tavo rankogaliai juokingai trumpi, bet taip ir norisi tave paglostyti.
– Kas čia judviem su Roma pasidarė, kad abi norite mane glostyti? Ar aš jau toks brangus?
– Romai tu brangiausias, kaip šeimos šviesa, o man brangus kaip Išmintis.
– Tai ar aš brangus, ar brangesnis, negu anksčiau buvau? Na kaip?
– Tu, Česeli, labai brangus visiems, kurie tave čia pažinojo.
– Tai gerai, o jeigu būčiau brangesnis, tai neužtektumėt pinigų mane nusipirkti.
Jis nusijuokė, matyt pats patenkintas savo humoru.
– Česeli, ačiū, kad nuėjai pas Romutę, bet kodėl tyli ir nieko nekalbi?
– Tai kad ji manęs nekalbina, o aš pirmas nesiryžtu jos nervuoti savo pamokomis. Gal jai jos nepatiks?
Jie išėjo – trys nuostabūs ir brangūs žmonės, o aš pasilikau laukti kito susitikimo. Deja, po jų atėjo 
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buvusi kaimynė Agutė Pališkienė. Ji buvo vienplaukė, ilgu drabužiu, aukšta apykakle. Atrodė lyg tiesiai iš 
laidojimo namų.

– Agute, iš kur tu, kaip čia atsiradai? Kaip tau sekasi?
Ji apžvelgė kambarį, mane, abejinga viskam ir labai nelaiminga.
– Man labai blogai. Kai vedė iš čia į ten, niekas nepalydėjo, paliko tamsiame koridoriuje, aš paklydau 

ir atsidūriau dar baisesnėje tamsoje. Ir dabar niekas manęs turbūt jau negelbės. Galvoju, kad dėl to kalti tik 
Stanislova ir Mikelis.

– Agute, tai kuo jie kalti?
– Jie manęs nekentė. Visi manęs nekentė, ir jūs vadinote mane Agota...
– O tu, Agute, ar ką nors pakentei, ar tau buvo gerų žmonių?
– Nekenčiau ir aš jų visų.
– Agute, ko tu norėtum, kuo tau padėti?
– Noriu gerti, noriu gerti, tik gerti, – ji beveik rėkte išrėkė savo troškimą.
– Ką tau atnešti, vandens, pieno ar gaivos?
– Ne ne, čia ne tas, ko man reikia, visai ne tas...
Pasidarė graudu ir liūdna, kad aš jai niekuo negaliu padėti. Ji man juk buvo tikrai gera.

73. Česlovo V. pamoka 2000-06-09 
      KoDĖL IŠĖjAI, ČESELI?

Jis atėjo į šiltnamį, kur aš persodinau gėles. Man pasirodė, kad jis liūdnas ir susimąstęs. Vėliau įsitikinau, 
kad tai tiesa. Česlovas tylėjo ir be žodžių stebėjo mano darbą. Neiškenčiau ir paklausiau jo: 

– Česeli, kodėl tyli, nejaugi mano gėlės tau negražios?
– Gražios, bet kaip ir viskas žemėje labai laikinos. Sekundė – ir jų nelieka.
Pagalvojau, kad jis seniai šitaip kalbėjo – visada būdavo pilnas sąmojo, nors ir graudžiai tragiškas.
– Tu toks pavargęs, Česeli, turbūt nuo to ruošimosi Šv. Krikšto atnaujinimui? O tu nepasiilgsti visų, ką 

palikai čia?
– Žinai, kad pasiilgstu, kartais net labai, – susigraudino jis ir pasakė :
– Matai, visada gaila tų vietų, kur gimei, augai, kur liko patys brangiausi žmonės.
– Tai kodėl išėjai, Česeli?
– O kas manęs klausė? – suvirpėjo jo balsas. – Paėmė už rankos, sustabdė širdį, užspaudė akis ir išvedė. 

Ir niekam negalėjau pasipriešinti. 
Jis pažvelgė į mane ir staiga paklausė:
– O tu žinai, kas reiškia žodis amžina?
– Galvoju, Česeli, kad laikas. 
– Ne. Atsimink, kad nieko amžinesnio nėra už amžinybę, – tarė jis išnyko.

74. Česlovo V. pamoka 2000-06-12
      NUoDĖMIŲ SVoRIS

Atėjo Česlovas ir prie šiltnamio, kur buvo praeitą kartą, atsinešė daug lelijų. Visos jos buvo paruoštos 
sodinimui. Paskui paėmė kastuvą ir pradėjo ruošti joms lauke žemę. 

– Česeli, ką čia darai? Kur pasodinsi tiek lelijų? 
Jis atsiduso ir nusišypsojęs tyliai pasakė:
– Tegul jos auga ir žydi mano atminimui. 
Atrodo, jau nebeliko ką kalbėti ir atėjo ta tylos minutė, kurią baugu sutrikdyti.
– Česeli, kaip tau sekasi ruoštis Šv. Krikšto atnaujinimui?
– Žinai, vis po truputį judu į priekį. Jau įveikiau pusšešto klausimo, bet juo toliau, juo sunkiau. 
– Pasakyk, Česeli, ketvirtą klausimą, jei gali. 
– Matai, aš tai galiu, bet ar tu gali į jį atsakyti, nežinau. Na, klausyk, tik gerai klausyk, – jis padėjo 

kastuvą, atsisėdo ant suolelio šiltnamyje. – Ar atsiminsi mano klausimą, juk reikės jį Romai pakartoti?
– Gerai, Česeli, sakyk
– Ar siela jaučia nuodėmių svorį? 
Truputį pasidarė gaila savęs, kad esu tokia nevykusi ir varginu Česlovą savo nemokėjimu mąstyti. 
– Na, Nijoliuk, tai kaip atrodo mano ketvirtasis klausimas?
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– Labai, Česeli, sunkus. Tiesiog nežinau, nuo ko pradėti galvoti.
– O aš tau padėsiu. Galvok šitaip. Kai siela pripranta prie savo nuodėmių naštos, ji nejaučia jų svorio. 

Bet kai tik dalis nuodėmių ją apleidžia, ji pajunta, kaip likusios slegia ir ima ieškoti kelių, kaip jų atsikratyti.
Žavėjausi, kaip suprantamai jis išmokęs aiškinti tokius sunkius proto uždavinius.
– O gal nori išgirsti penktą klausimą, kurį „dėdei“ uždavė šv. Jonas.
– Sakyk, Česeli, tik pakartok, kad gerai įsiminčiau.
– Kaip galvoji, ar daugiau sielų žmonių, kurios, pajutusios kančią, mąsto ir veržiasi į šviesą, ar tų, 

kurios prisitaiko prie tamsos ir kankinasi toliau? 
– Galvoju, Česeli, kad po lygiai.
– Kas ten suskaičiuos – po lygiai ar ne po lygiai, ir ne tai svarbiausia. Matai, viskas priklauso nuo to, iš 

kokio žemės žmogaus ta siela atėjo į savo naują gyvenimą. Jei žmogaus galva galvojo apie šviesą ir dangų, 
tai ji ir veršis į tą šviesą, o jeigu jis mažai mąstė, tai ji ir pasiliks tamsoje, neišmokusi giliau protauti.

Ir staiga įvyko tai, ko aš nesitikėjau – nubudau vidury nakties. Česlovo veido bruožai pasidarė blankūs, 
ir vos nepravirkau, kad jis išeis. O juk taip įdomu buvo viskas, ką jis kalbėjo. 

– Česeli, ar tu jau išeini?
– Ne, aš niekur neišeinu, tik matai, čia galiu ateiti tik į sapną. Dieną arba nubudus mūsų bijo visi, todėl 

turime keisti savo pavidalą. Bet tu nebijok – dabar galime kalbėtis mintimis. Tu klausk, o aš tau viską 
atsakysiu. Gerai? 

– Gerai, Česeli, labai gerai. 
– Tai, žinai, kad aš jau pusę šešto klausimo įveikiau.
– O koks tas klausimas?
– Klausyk. Jeigu Aukščiausiasis skiria kančią – ar ją prisiminsime, kaip jo bausmę, ar kaip priemonę 

mus padaryti tobulesniais? 
– Manau, kad priklauso nuo to, kuriam ta kančia skiriama.
– O jeigu žmogus nemoka atskirti bausmės ir tobulybės supratimo, ką jam patartum?
Tylėjau, nes beprasmiška buvo toliau rodyti savo menkystę. Česlovas tai suprato ir pats paaiškino: 
– Tada tereikia ištarti du stebuklingus žodžius ir į juos įsiklausyti. 
– Kokie tie žodžiai, Česeli? 
– Tie žodžiai Tėve mūsų. Ir tada pajusime Dievo valią – troškimą mus pakylėti iš šios kasdienybės ar 

priminimą, kad buvome nuo jo per daug  toli. 
– Česeli, papasakok apie šv. Joną. Ar jis gražus? Ar rūstus? Koks jis? 
– Jis labai gražus – juodi tankūs plaukai tamsios akys, protinga kakta, labai išmintingas. Šv. Jonas 

griežtas ir teisingas. Jis aukojasi mums, kad patektume į dangų.
– Česeli, ar tau pasidaro lengviau, kai čia ateini?
– Gal ir lengviau. Juk kai pajunti, kad kažkas dalinasi su tavimi savo nerimu, pasidaro lengviau įveikti 

sunkumus.

– Ką pasakyti Romutei ir Egliukei, kai pamatysiu?
– Nijoliuk, Romai pasakyk, kad ji sau pasiėmė didžiąją dalį mano kančių ir tai jai – kaip krikšto 

atnaujinimas. Ir paklausk, ar ji jaučia tą atsinaujinimą savo sieloje? 
– Gerai, Česeli. O ką pasakyti Egliukei? 
– Egliukė nenori girdėti mano balso, ji juo netiki, ir jai nieko nereikia sakyti.
– Kada dabar ateisi? 
– Gal kitos savaitės pradžioje. Man dar liko pasiruošti keturi klausimai. Manai, kad lengva?
– Ne, taip negalvoju. Tik nežinau, kaip tau padėti. 
– Ačiū ir už tai, kad padedi, kad lauki ir pati mokaisi mąstyti.
Ir Česlovas nutilo. Turbūt išėjo. 

75. Česlovo V. pamoka 2000-06-16 
      REIKIA PRoTo GELMĖS

Jis atnešė man kažkokį keistą augalėlį, kuris vietoj lapų buvo apsisagstęs nedideliais apvaliais 
karoliukais.

– Paimk ir pasisodink, tegul tai būna dovana nuo manęs, juk tu taip mėgsti ką nors auginti. 
– Ačiū, Česeli. Bet tas augalas toks keistas, nežinau net kaip jis vadinasi, kaip jį auginti. 
– Nejaugi niekada jo nematei? Nelabai tuo tikėčiau.
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– Česeli, ar jis auga vazone ar lauke, pasakyk. 
Jis šyptelėjo ir pasakė:
– Geriausiai jis auga širdyje. Tai maldos medis. 
Nedrįsau pasakyti, kad tokį augalą matau pirmą kartą savo gyvenime. Bet paklausiau jo: 
– O ko reikia, kad jis gražiai augtų? 
Česlovas pradėjo gražiai aiškinti. 
– Matai, jam reikia penkių išmatavimų, tiksliau penkių augimo sąlygų (vėliau supratau, kad kiekvienai 

jo daliai penkių paslapčių). Ar atsiminsi? 
– Sakyk, Česeli.
– Jam reikia proto gelmės, dvasios aukščio, kelio ilgio, plačios erdvės ir prasmingos ramybės. 
–  Ar tai jau septintoji šv. Jono pamoka, kurią tu dabar palikai man?
– Taigi, kad septintoji, bet dar trys liko...
Pasakė ir išnyko. Beliko laukti naujo susitikimo. 

76. Mamos pamoka 2000-06-22 
      KAS BUVo ŠV. ZACHARJAS

Ji atėjo ir išėmė iš spalvoto krepšelio paplotėlių, kurių spalva priminė meduolį. Paskui pradėjo juos dėti 
ant stalo. Jų buvo labai daug, ir aš iš nuostabos sušukau:

– Mama, kas šitiek jų suvalgys, užtenka jau!
– Nebus niekada jų niekam per daug. Valgyk pati ir dalink visiems, kam jos reikia. Tai šv. Zacharijaus 

duona. 
Nedrįsau klausti mamos, kas yra šv. Zacharijas, kodėl reikia visiems jo dovanos – stebuklingos duonos. 

Papasakojau mamai, kad visai neseniai buvo atėjęs kaimynas Pranas D., kad jis ieškojo Onutės, nes norėjo, 
kad ji patartų, ar nešti prašymą, gautą iš ten, į socialinės paramos skyrių. Pranas parodė du polietileninius 
maišelius, kuriuose tebuvo sudžiūvusių kietų apelsino žievelių ir pasakė: 

– Štai ir visos mano maisto atsargos. Noriu parodyti jiems, kad paskui man pagelbėtų. 
Bet Pranas Onutės nesulaukė ir nusiminęs išėjo. 
Mama išklausė, ilgai tylėjo, o paskui pasakė: 
– Tu padarei didžiulę ir sunkią nuodėmę, nes visa tai pasakei Prano artimiesiems, kurie juokiasi iš 

tavo pasakojimo ir net tyčiojasi. O jam nuo to dar sunkiau. Negi tavęs negalima išmokyti, kad tik doriems 
žmonėms galima patikėti prašančių pagalbos paslaptis! Mūsų gatvėje nuoširdžiausi yra Janutė B., Grybienė 
Onutė, dar Petras D., kuris supranta pagalbos prašymą. Aš jau nekalbu apie Romutę V., kurios siela tyra 
kaip vaiko. Atsimink, kad dėl to neateina pas tave nei Orentas, gal daugiau neateis ir Pranas. Tu jam tik 
priminei, jog iš jo juokiasi net tie, kuriems jis tiek aukojosi. Pasakyk per išpažintį kunigui ir tu išgirsi jo 
atsakymą. 

Aš nutilau, nes širdis pajuto, kokia teisi buvo mama, kaip visada, taip ir dabar. 
O rytą skubėjau ieškoti atsakymo – kas gi tas šv. Zacharijas. Ir radau – tai buvo šv. Jono Krikštytojo 

tėvas. Mama ir atnešė jo duonos, kad Šv. Jono palaima ateitų į tuos, kurie jos valgys.

77. jono orento pamoka 2000-06-23
      DABAR jAU GERIAU MATAU

Jonas atėjo be lazdelių, gražiai sušukuotais plaukais, be ilgo lietpalčio. Jo lūpos nebebuvo mėlynos kaip 
anksčiau, jis kvėpavo ramiai ir lygiai. 

– Jonuk, kaip tau sekasi? Tu daug gražiau atrodai. 
Jis šyptelėjo, paskui atsiduso ir pasakė: 
– Geriau, kaiminkėle, bet dar ne visai gerai. Matyt tai jau aiškiau matau. Gal, sakau, ten ir pataisys man 

tas akis. Juk pirma visai nieko nemačiau. O dabar jau be lazdos atėjau. Ar Onutės nėra namie?
– Nėra, Joneli, o ką jai pasakyti apie tave? 
– Matai, aš atėjau dėl to, kad norėjau jai padėkavoti. Juk ji visus sukėlė ant kojų, kad man pagelbėtų. 
Jis susigraudino, susijaudino, ir nerandu žodžių, koks jausmas apėmė mane, kad jam ten jau šviesėja. 
– Kaiminkėle, dovanokite man, jeigu ką nors pasakiau ar ne taip padariau. 
– Joneli, tegul tik tau būna šviesiau, o mums tik džiaugsmas, kad tu jau ateini ir mokai mus atleidimo. 
Jonas išėjo, o širdyje liko jo žodžiai. 
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78. Soijos K. pamoka 2000-06-24 
      ČESLoVAS PASAKYS, KUR AŠ ESU

Poliklinikoje laukiau, kol paims kraujo tyrimus. Pamačiau, kaip Soija beldžiasi tai į vienas, tai į kitas 
duris ir vos ją atpažinau: išsekusi, veidai įdubę, kažko susirūpinusi. Neiškenčiau ir timptelėjau ją už pilko 
megztinio rankovės.

– Soija, kodėl beldžiatės į duris?
– Beldžiuosi, kad būtų atidaryta. 
Ji vėl nutilo, nekreipdama į mane jokio dėmesio. Pasidarė skaudu ir liūdna – juk aš ją taip gerbiau ir 

mylėjau už jos begalinį gerumą!
– Soija, kodėl nekalbate su manimi? Ar nepažįstate?
– Pažįstu, bet ne su visais mums duota teisė kalbėti. 
Nieko jai neatsakiau ir jau ruošiausi palikti ją ramybėje. 
– Nenueik, su tavim kalbėsiu, jei manęs ko nors klausi. Mes taip įpratome.
– Mielai, Soija, aš daug ko noriu tavęs paklausti. 
– Tai gerai. Mes tylime, kai mūsų niekas nekalbina. 
– Soija, ar tau blogai ten, iš kur atėjai? 
– Ne visai gerai, bet daug geriau, negu buvo čia. 
– Tai kur tu esi, gal danguje? 
– Ne, ne danguje. – Ji patylėjo, o paskui pasakė: – Kai ateis Česlovas, tu jo paklausk, jis pasakys, kur 

aš esu.  
O paskui lyg su pavydu, lyg su nuoskauda ėmė apie jį (Česlovą) kalbėti:
– Jam tai gerai, jis toks išminčius, greitai viską supranta ir išmoksta, o man sunku perprasti Šv. Jono 

pamokas, ir juo toliau, juo sunkiau. Iki birželio 29 d. pasiruošiau tiek nedaug, o jis jau baigia išmokti.
Ji pritilo, ir aš pritilau, niekaip nesuprasdama, iš kur Soija žino, kad Česlovas moko mane išminties.
– Soija, o gal jūs žinote, ką reiškia žodis miręs? 
– Soija neparodė jokio susidomėjimo mano klausimu, tik atsakė: 
– Hm, nežinau, pas mus tokio žodžio nėra. Nesuprantu, ką jis galėtų reikšti. 
– Soija, ar pasakyti Jūsų šeimai, apie ką mes kalbėjomės?
– Nijole, pasakyk tik vienam Klevui, vaikams nereikia sakyti nieko. 
– Gerai, prižadu. Tik Klevui.
Aš daug ką supratau iš jos prašymo, bet širdyje prisiekiau, kad jį išpildysiu.
Nubudau, ir jos pasidarė gaila. Juk šitaip mylėjo savo vaikus ir tiek jiems aukojosi.

79. Česlovo V. pamoka 2000-06-26 
      ATMINTIS VISKą IŠSAUGo

Buvau jau beveik nubudusi, kai pasigirdo Česlovo balsas: 
– Tai dabar dar naktis ar jau rytas? 
– Beveik rytas, Česlovai. 
– O aš lyg cirkininkas turiu vaikščioti lynu tarp nakties ir dienos.
Supykau ir piktokai jam pasakiau: 
– O aš ne cirkininkė, kad, nematydama tavęs, atsakyčiau į klausimus.
– Bet tu suprask, kad aš, iš ten atėjęs, galiu būti toks, koks buvau, tik sapne arba nakties ramybėje...
Pasijutau kalta ir beširdė prieš Česlovą – tokį gerą ir nuoširdų bičiulį. 
– Česeli, nepyk, nereikia. Kalbėk, aš tave jaučiu ir girdžiu, aš supratau tave. 
Ir staiga jis visai neįprastai savo sodriu balsu pradėjo niūniuoti dainelę: 
– O tai buvo jau seniai, kai mes buvom mokiniai.
– Česeli, o kas buvo paskui? 
Jis nusijuokė ir pasakė: 
– O paskui mes buvom mokytojai, na ar ne taip, Nijoliuk? 
– O paskui? 
Jis vėl padainavo savo kūrybą. 
– O tai buvo taip seniai, kai mes buvom kaliniai.
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Padainavo, susimąstė ir paklausė:
– Ar prisimeni tuos metus? 
Viską supratau ir pasakiau jam: 
– Prisimenu, Česlovai, gerai ir skaudžiai. 
– Tai matai. Atmintis viską išsaugoja, tik žmogus kartais neišsaugo. 
Ką jis galvojo tai sakydamas, ir dabar nežinau. Nežinau ir kodėl man tai priminė. 
– Česeli, Česyti (norėjau prisiminti jo balsą per telefoną), kodėl Soija Kiselienė liepė paklausti tavęs, 

kur ji gyvena, o pati to nepasakė? 
– Matai, ką aš pasakysiu. Ji baisiai gera, ji baisiai nuoširdi, tu juk ją seniai pažįsti. Bet ji negali tiek 

išgalvoti, kad greitai atsakytų į šv. Jono klausimus. Ir ne jai, o tūkstančiams sunku, nes kasdienybė sustabdė 
jų išminties augimą. Ten, matai, duoda  klausimą ir jau kiaurai permato protą ir sielą, koks atsakymas joje 
rašomas. Nereikia nei aiškinti nei kalbėti. O jeigu nepataikai, tai palieka antriems metams. Ir taip tęsiasi 
ilgai, kol išmoksta giliai mąstyti. Ji nepataikė atsakyti į du paskutinius iš trijų likusių klausimų ir pasiliko 
vėl antramečių tarpe, jai nereikės 29-ąją eiti pas Šv. Petrą. Ir man Soijos gaila, bet ji jau dangaus prieangy 
ir kada nors pereis į dangų.

– O tau, Česeli, pasisekė? 
– Žinai, kad pasisekė. Juk buvo likę tik trys klausimai. Ar nori žinoti kokie?
– Noriu, tik sakyk greičiau. 
– Na tai klausyk. Kas turi rūpėti labiau – sielos ar dangaus vartai? 
– Manau, kad dangaus, – pasakiau jam. 
– Žinai, kad dauguma taip ir sugalvojo, ir dauguma iškrito iš laimingųjų sąrašo. 
Česelis pasitaisė, taip man kažkodėl atrodė, savo gražius plaukus ir paaiškino: 
– Žiūrėk, jeigu nedabosi (toks jo žodis), kas pro dūšios vartus į ją ateina, tai joje bus sąvartynas, ir 

vėliau gali užsidaryti dangaus vartai. Sielą reikia saugoti žemėje, tai ir dangus jai bus išsaugotas. 
– O koks devintas klausimas, Česeli? 
– Kiek upių yra žemėje ir danguje, Visatoje? 
– O jums nedavė žemėlapių, kad galėtumėte suskaičiuoti? 
Jis pasakė tyliai, bet ir išmintingai: 
– Kiekvienoje galvoje, kiekvieno gyvo sutvėrimo prote yra Kūrėjo paliktas žemėlapis, ir belieka išmokti 

juo naudotis. Kai šv. Jonas uždavė šį klausimą, dauguma ėmė skaičiuoti ant pirštų. Ir visi buvo paleisti iš 
egzaminų, kad skaičiuotų sau toliau. O, Nijoliuk, upių yra tik dvi – žemėje ir danguje. Ir jų vardai yra tik 
du – šviesos ir tamsos. Štai ir visa gudrybė, kuriai nereikia žemėlapio. 

Jis ilgokai tylėjo, paskui atsiduso ir ištarė trečiąjį klausimą: 
– Kai Šv. Petras parodys du raktus – vieną nuo širdies, kitą nuo dangaus – kurį imsite pirmiausia? Ir ką 

tu, Nijoliuk, galvoji? Dauguma buvo nusprendę griebti raktus nuo dangaus, pamiršę, kad turi dar ir širdį. 
Tai egoizmas, kai manai, kad būtų gerai tik sau pačiam. Aš pagalvojau, kad reikia pirmiausia atrakinti, 
atverti savo širdį, o tik paskui ji atvers tau dangų. Ir neapsirikau. 

– Tai sveikinu tave, nes tu įveikei proto kalnus. 
– O 29-ąją eisiu pas šventąjį Petrą – tai ne į teatrą. Paskui dar teks palaukti iki rugsėjo. 
– Česeli, aš taip norėčiau dabar tave pamatyti ir paspausti tau ranką. Juk tu jau nugalėtojas. 
– Dėkui, Nijoliuk. Kitą kartą kai ateisiu, pasikalbėsim jau be rūpesčių, laisviau. Tik dabar tu būsi 

mokytoja ir vis sugalvosi man klausimus. Ar gerai? 
– Gerai. 
Česlovas išėjo, sieloje liko tik jo balsas ir pamokos.

80. Česlovo V. pamoka 2000-06-29 
      TAI ŽMoNIŲ SIELoS

Jis atėjo kažkoks šventiškas, iškilmingas ir tiesiog nuostabus savo laikysena. Atsisėdo prie mano gėlyno 
ir parodė ranka sakydamas: 

– Pasižiūrėk, ar tau gražu? 
Apsidairiau ir negalėjau patikėti savo akimis – visai netoli šiltnamio buvo niekad neregėtų gėlių jūra, 

aplieta ypatingos šviesos, kurią sunku įsivaizduoti žodžiais. Ir dabar dar mąstau – į ką buvo panašios tos 
gėlės ir ta dangaus spalva, ta šviesa virš jų. 

– Česeli, kas tai? 
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– Negi tu nepažįsti, kad tai gėlės, pažiūrėk dar kartą. 
        Taip, tai buvo gėlės, bet labai primenančios žmones – gražiomis išraiškingomis akimis, pilnomis 
neapsakomo gerumo. 

– Česeli, iš kur čia jos atsirado? Negi atkeliavo kartu su tavimi? 
– Ne, jos čia augo jau tūkstančius metų prieš mus ir augs, kol Kūrėjo šviesa laimins žemę ir dangų. Tik 

mes nenorime jų matyti ar neturime laiko jas pamilti. 
– Pasakyk, kaip jos vadinasi, aš niekad nemačiau gėlių su žmonių akimis...
– O tu žinai, kad beveik pataikei atsakyti – tikrai taip ir yra. Tai žmonių sielos su žmonių akimis. 

Sielos čia esančių, išėjusių iš čia, geros, pasiruošusios mums visur pagelbėti. Jos šalia mūsų, tik mes dažnai 
pamirštame savo geradarius. 

– Česeli, o kodėl tokių nepaprastų spalvų dangus virš jų? 
– Matai, tai saulė kartu su Dievo meile jas apšviečia. Jeigu būtų tik saulė, jos būtų geltonos, o dabar jose 

visų tobuliausių Kūrėjo spalvų dovanos.
– Bet šalia mūsų geradarių juk visada yra ir blogų, nejaugi ir jie panašūs į gėles?
– Žinai, ką aš tau pasakysiu. Tai labai subtilus ir gilaus apmąstymo vertas dalykas. Reikia atskirti blogą 

žmogų ir blogą jo poelgį. Juk taip dažnai žmogus ne iš blogos valios daro nusikaltimą, o nesuprasdamas, 
kad tai bloga. Jeigu jau kas nors nušvies sielą ar protą, jis skaudžiai pergyvens šitą klaidą. Dievas ir mes 
juk tada jo nesmerksime. O gal mus savo širdyje taip pat pamils. Tai gal neapkęsime blogio, o ne žmogaus. 
Ar ne taip, Nijoliuk? 

Tylėjau, o širdį graužė nerimas dėl Klemenso L. likimo. 
– Česeli, ar tos šokėjos brolis pasveiks? Ką daryti, kad Dievas jį išgelbėtų ir jis dar gyventų? 
– Žinai ką tau pasakysiu. Dievą permaldauti tegali tik Klemenso artimieji, jeigu jis jiems brangus ir 

reikalingas. Jeigu jie jam abejingi, Dievo žodis išsipildys.
Ir Česlovas išėjo. 

81. Česlovo V. pamoka 2000-07-08 
      KAS YRA DVASIA IR SIELA

Jis atėjo ir pasakė, kad labai skuba. Nesuspėjau net paklausti, kodėl ir kur. Tepasakiau jam: 
– Tu, Česlovai, kaip nerami dvasia – vis skubi ir skubi. 
Pasakiau ir nesitikėjau tokios jo reakcijos. Jis paklausė atvirai ir tiesiai: 
– O tu žinai, kas yra dvasia? 
Bandžiau paaiškinti, kad tai tas pats, kaip siela, kad tai, kas išskiria žmogų iš kitų gyvūnų. Dabar pati 

suprantu, kokia esu nemokša ir nesugebanti galvoti. Turbūt Česlovas tai pajuto ir jau daug taikiau pradėjo 
aiškinti: 

– Dvasia – tai ryšys, tai kelias tarp dangaus ir žemės. Ir jeigu jis tvirtas, tai ir žmogus tvirtas, nes jis 
tiki savimi, Dievo vaiku. Jeigu dvasia netiki, abejoja, tai ji blaškoma ir čia, ir ten, ji kenčia ir kankina kitus. 

– O kuo dvasia skiriasi nuo sielos? – paklausiau jo, nes žinojau, kad jo atsakymas bus išmintingas ir 
tikras. 

– Siela, Nijoliuk, tai amžinoji taupyklė, į kurią nuo gimimo dedame viską, kas pagal mūsų protą yra 
vertingiausio. Tik gaila, kad neišmokstame čia, žemėje, atskirti, ar tos vertybės yra laikinos ar amžinos. Čia 
ir svarbiausios mūsų klaidos, už kurias paskui reikia kentėti. Juk kol siela nusivalo paklydimus, tenka ilgai 
ir kantriai galvoti ir viską įvertinti iš naujo, deja, jau amžinybės požiūriu. 

– Česeli, tu pasakyk, ar ten, kur jūs gyvenate, sielos drabužiai panašūs į mūsų ar ne, kuo jie skiriasi?
Jis susimąstė ir tyliai, matyt jaudindamasis, pasakė:
– Mūsų drabužiai visai panašūs, kaip ir tada, kai gyvenome čia. Tik jie, kaip ir siela, neslegia, nevaržo. 

Jie neturi svorio. Ir jie amžini, gražūs, spalvingi. Jie neapnešti kasdieninių darbų dulkėmis. 
– Česeli, tai tu dabar jau laisvas iki rugsėjo 4, dabar tau atostogos ir ramybė? 
– Ne, mes visą laiką kuo nors užimti. Užimti tuo, kas lavina protą. Dabar aš ruošiuosi sunkiam darbui  

– man reikės papasakoti  apie savo gyvenimą pagal užduotį: „Koks aš buvau ir koks esu, kiek pasikeičiau 
ir ko išmokau gyvendamas čia“. Juk tai baisiai sunku, ar ne? 

– Taip, Česeli, sunku. Aš net nesuvokiu, kaip čia sutalpinti du gyvenimus į vieną atsakymą. 
– O manęs niekas neklausia – sunku ar lengva, klausia tik atsakymo ir jį vertina. Aš labai skubu. Tu man 

atleisk. Atlėksiu kada nors vėliau. 
Jis apsisuko ir išnyko.
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82. Česlovo V. pamoka 2000-07-12 
      REIKIA DANGAUS

Aš ruošiau atramas šiltnamyje augantiems pipirams (paprikai) pririšti, kad augtų tiesiai. Atėjo Česlovas, 
šį kartą jau nuotaikingas, niekur neskubantis. Atsisėdo, nusišypsojo ir pasakė: 

– Tai tu vis savo rojuje?
– Taip, Česeli, čia mano rojus, mano dvasios ramybė, mano pasaulis.
– Gerai, tai labai gerai, bet tu pasižiūrėk čia ir pasitikrink save, kai augini tą savo pasaulį. 
Česlovas išėmė ilgoką labai gražiai išrašytą lapą, kuriame buvo 5 pamokos, reikalingos augalų mėgėjui. 

Labiausiai atmintyje ir širdyje liko pati pirmoji, bet prisimenu ir kitas keturias. 
Štai jos:
1. Ar augi protu ir siela su tuo, ką augini?
2. Ar gali, kaip augalas, savo siela būti atvira dangui?
3. Kuo Visatos Kūrėjui tavo augalai pranašesni už pačią tave?
4. Už ką tu myli tai, ką augini?
5. Pasižiūrėk į augalams paruoštas atramas ir pasakyk, ką galvoji apie jas.
Česlovas man leido ilgai įsižiūrėti į savo raštą, ir atmintyje išliko tie klausimai. Dabar aš galiu ieškoti į 

juos atsakymų. Bet kažkodėl neiškenčiau ir prie Česelio pasižiūrėjau į paprikos atramas – plonus geležinius 
virbus, seniai pirktus ūkinių prekių parduotuvėje. Pasižiūrėjau ir apstulbau – jie buvo užlankstyti, sulenkti, 
tiesiog be vilties įsmeigti į žemę. O anksčiau atrodė tokie tiesūs...

– Nesuprantu, kas čia pasidarė, juk anksčiau jie tokie nebuvo. Dabar reikės kviestis santechniką  J. 
Valaitį, gal juos ištaisys. 

Česlovas paėmė vieną iš atramų ir paklausė: 
– O tu pasakyk, kuris tvirtesnis pasauly – atrama ar Dievo kūrinys, na, kad ir tavo augalas? 
– Galvoju, kad atrama, jeigu būtų tvirtesnis augalas, atramos nereikėtų.  
– Matai, tai vėl tenka susimąstyti, kodėl tavo augalai auga tik su atrama, kitaip jie būtų lyg invalidai – 

kreivi ir bejėgiai.
– Nežinau, Česeli. Atrodo, jiems užtenka ir vandens, ir saulės, ir žemė gera.
– Sakai, kad užtenka visko, bet man atrodo, neužtenka vieno svarbiausio dalyko. Ar žinai ko?
– Nežinau, Česlovai, neišmanau.
Jis užvertė savo gražią garbanotą galva ir parodė į stiklinį šiltnamio stogą, o paskui pasakė:
– Nijoliuk, jiems trūksta dangaus, tik dangaus. Taip kaip ir žmogui. Tvirčiausia atrama visatoje yra 

dangus. Tu pažiūrėk, tie patys augalai, žiūrėdami į atvirą dangų, be atramų išauga galingais medžiais, nes 
jie kyla į Dievo šviesą. O tavo atramos laiko sulankstomos, pavargusios kaip ir mūsų sielos, jei jos nejaučia 
Kūrėjo paramos ar palaimos, jei nuo Jo mus skiria stiklo siena. Tu augink savo gėles, jos tobulos savo 
šviesa. Augink ir vis galvok, kaip atsakytum į anuos keturis klausimus. Ar gerai?

– Gerai, Česeli, galvosiu, o kai tu vėl ateisi, pasakysiu, ką sugalvojau.
Aš nubudau, o jo jau nebuvo.

83. Česlovo V. pamoka 2000-07-19
      KADA AUGA PRoTAS

Česelis atėjo, o aš iškart, apimta širdgėlos dėl Aldutės sunkaus likimo, puoliau prie jo.
– Česeli, man labai gaila Aldutės. Nejaugi ji jau išeis iš čia?
Ir visai nesitikėjau iš Česlovo tokio atsakymo:
– O kodėl jos gaila? Juk ji greitai atkeliaus į šviesą. Ji pati kaip šviesa, bet ne pati sau, o visiems. Ir ji 

savo siela jau turi vietą šalia išrinktųjų. Matai, tie, kurie šviečia tik sau, tai panašūs į prožektorių – apšviečia 
takelį prieš akis ir keliauja. O tiems, kurie šviečia visiems, prožektoriai nereikalingi.

Aš su nerimu laukiau, kada Česlovas pasiteiraus apie tuos keturis klausimus, kurios paliko man praėjusį 
kartą. O jis jų nepamiršo.

– Na, tai kaip su tais keturiais atsakymais? Ar galvojai, Nijoliuk, apie juos?
– Galvojau ir Romutei pasakiau, bet mūsų žemiško mąstymo, žinau, tau bus per mažai, kad tie atsakymai 

tiktų.
– Na tai ką sugalvojote po pirmo klausimo?
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– Sugalvojom, kad augame protu, kai norime daugiau sužinoti apie augalą, o siela, kai gėrimės jo 
spalvomis ir žydėjimu. Ar ne taip, Česeli?

– Ne visai taip. „Dėdės“ manymu, protu augi tada, kai mąstai apie sielą.
Supratau, koks nemokšiškas buvo mano atsakymas prieš dangišką Česlovo išminį.
– Na, o kaip su antruoju klausimu?
– Manau, kad siela atviras dangui gali būti ne kiekvienas, o tik tas, kas išgirsta kvietimą atverti save.
– Kvietimą išgirsta visi Dievo tvariniai, bet atsiveria kaip gėlės tik tos sielos, kurios nuo to kvietimo 

darosi tobulesnės ir jo laukia kasdien.
Sunkiausia buvo atsakyti į trečiąjį klausimą. Pasakiau Česlovui, kad to klausimo aš neįveikiau, o jis 

uždavė man naują pratimą  – išvardinti 10 Dievo įsakymų. Kai juos pasakiau, išminčius po vieną pritaikė 
šiam nepaprastam atsakymui. Ir dar kaip pritaikė! Aš klausiausi jo apstulbusi ir pavydėjau, kaip mokytoja 
Kisielienė, jo išminties gilumo ir lankstumo.

Štai Česlovo mintys:
– 1. Neturėk kitų Dievų tik mane vieną.  Žinai, kai galvoji apie tai, ką augini, tai pavydi jiems, kad jie 

niekada nenusideda nė vienam Dievo įsakymui. Neturėk kitų Dievų tik mane vieną... Juk tavo kiekvienas 
augalas žiūri į dangų ir klauso tik savo Kūrėjo, džiaugiasi jo lietumi ir jo saule. Kitų vertybių – nei pinigų, 
nei turtų, nei dievų, kuriems mes tarnaujame, – jam nereikia. Na, ar ne taip?

– Taip, Česlovai, tikrai taip.
– O va, dabar kitas Dievo įsakymas: Netark savo Viešpaties vardo be reikalo. Kiek kartų žmogus, 

tikriausiai ir tu pati, ištariame prie menkiausių rūpesčių Dievo vardą, ir tai tampa mūsų įpročiu. O augalo 
atsivėrimas Dievui toks tikras ir šventas, kad be žodžių, gėrėdamiesi, kai jis žydi, mes pajuntame jo nebylią 
šneką su Kūrėju. Tavo augalas pranašesnis ir prieš Dievo įsakymus Nevok ir Nemeluok. Juk kiek sykių 
žmonės vagia vieni iš kitų pinigus, garbę, gyvybę ir net nesusimąsto, kiek meluoja vieni kitiems. O štai 
tavo augalai, tavo gėlės, Nijoliuk, šitų savybių nepažįsta. Nei saulės, nei šviesos, nei ramybės nevagia. 
Ir nemeluoja niekada – jos prieš save ir tave tokios, kokias jas į pasaulį išleido Kūrėjas. Ir dar Nežudyk... 

Žmonės žudo vieni kitus iziškai ir dvasiškai, žaloja ir nesusimąsto, kad gyvenimas toks trumpas ir laikinas 
čia. O augalėlis, kad ir pats mažiausias, tik veržiasi į saulę, bet leidžia šalia savęs gyventi ir kitiems. Juk 
vietos po Dievo saule užtenka kiekvienam. Tik žmogui ne, vienam žmogui negana.

Aš tylėjau, tik godžiai klausiausi nepakartojamos Česlovo išminties. O paskui padariau mintimis 
didelę nuodėmę, tyliai klausdama savęs, kodėl kunigai negali savo pamokslais pasakyti žmonėms tai, kas 
svarbiausia, šitaip protingai ir aiškiai.

– Na tai kaip pavyko su ketvirtuoju klausimu: už ką tu myli tai, ką augini?
Aš jam aiškinau, kad myliu už žydėjimą, už grožį, už tai, kad jie moko daug ką pajusti. Česlovas 

šyptelėjo ir pasakė:
– O ar nepagalvojai, kad myli juos todėl, kad jie myli tave taip, kaip pats artimiausias žmogus pasaulyje. 

Jos tavęs niekada neapgaus, neišduos, patikės tau net menkiausią savo žiedelį. Tai tikroji artimo meilė prieš 
Dievą ir prieš žmogų. Be jokio atsilyginimo ir naudos.

Česlovas vėl atsisėdo, ranka pasitaisė savo plaukus.
– Česeli, tavo atsakymus aš pasakysiu Romutei, ji tave geriausiai supranta ir tavimi didžiuojasi.
– Žinai, Nijole, ką aš tau pasakysiu. Pasišnekėk, pasitark su ja ūkiškai. Ji, tik ji tave supras nuoširdžiausiai 

ir geriausiai. Roma lieka Roma. Tai judvi ir pasirokuokite. Ar gerai?
– Gerai, Česeli, ačiū tau už viską. 
Jis išėjo, o man liko mintys. Man ir Romutei...

84. Česlovo V. pamoka 2000-08-01
      KAI BŪNA NELENGVA

Ilgai laukiau jo atėjimo, nes aną kartą išėjo įsižeidęs ir supykęs ant manęs. Pagalvojau, kad neatleis. Bet 
dieną pasigirdo Česlovo balsas ir žodžiai: „Nepyk ateisiu“. O į sapną jis atėjo tikrai, tik nelinksmas, kažko 
susirūpinęs ir nervingas. Nenorėjau iš karto klausinėti, kad vėl jo neįžeisčiau. Prabilo jis pats:

– Na, ar dar pyksti ant manęs? 
– Ne, Česeli, tik gailiuosi, kad be reikalo tavęs klausiu, ko nereikia, apie tavo artimuosius. 
– Klausi, o nepagalvoji, kad kartais būna širdyje sunku ir tokie klausimai verčia nervuotis.
– Aš nežinojau, Česeli, kad tau nelengva. 
– Iš kur tu galėjai žinoti, aš suprantu, bet matai, man dabar nelabai sekasi, nes kai papasakojau savo 
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autobiograiją, uždavė atsakyti į klausimą: „Kokius artimiausius žmones turėjau čia, žemėje“. Aš paminėjau 
brolį Kęstą ir savo Romą. Ir tada uždavė klausimą, dėl kurio aš pasijutau, toks menkas ir nežinantis, ką į jį 
atsakyti.

– Česeli, pasakyk, koks tas klausimas? 
– „Ką tu jiems padarei, palikai gero, kuo padėjai kaip savo artimui?“
– Aš visai nieko nežinau apie tavo šeimą ir nieko tau negaliu patarti nė padėti. 
– Bet ką man dabar daryti? Aš labai kaltas prieš Romą, nes ji ant savo pečių vilko visus rūpesčius ir visų 

darbų naštą. O aš jai nieko gero nepadariau. Bet dabar tai reikės pasakyti atvirai ir tiesiai. O jeigu atsitiks 
kaip, kaip Soijai Kisielienei? Ir su Kęstu tas pats...

– Česeli, sugalvok ką nors, tik nemeluok, gal atleis. Juk jau visus išbandymus praėjai, manau, kad ir 
dabar pasiseks.

Jis atsiduso, nutilo ir ilgai kažką mąstė. Tylėjau ir aš, nes supratau, kad jam tikrai nelengva. Paskui 
Česlovas išėjo į savo namus kosmose visatoje.

85. Česlovo V. pamoka 2000-08-07 
      ŠVENTĖjE BŪNA VISI

Mes rinkomės į mokytojų kambarį visi, nes jau reikėjo ruoštis naujiems mokslo metams. Šalia manęs 
sėdėjo Galina (iš kairės), o iš kitos pusės visos vietos buvo laisvos, nes mokytojai triūsė virtuvėlėje. Pasirodė 
mokytojas Leparskas, visus sušildęs savo miela šypsena. Jis vilkėjo šviesiai pilku kostiumu. Atsisėdo kitoje 
stalo pusėje. Paskui atėjo miela ir žvali Nijolė Škarnulytė, šviesia suknele, juodais ilgais plaukais. Bet ji 
nesiruošė sėstis, o žaismingai pasakė, kad eina padėti į virtuvę. Visa sušilusi, šluostydama prakaituotą kaktą 
atbėgo Soija Kisielienė ir apsikabino mane, atsisėdo ir paprašė, kad palikčiau jai vietą, nes eina baigti 
virti cepelinus. Ji greitai išskubėjo. Ir štai pasirodė Česlovas, orus, lieknas ir kažko susimąstęs. Jis atsisėdo 
Soijos vietoje, ir aš neturėjau drąsos pasakyti, kad vieta jau užimta...

Česlovas manęs paklausė:
– Kažin, ar jau visi, kurie buvo išėję? 
– Visi, Česeli, man atrodo, kad jau visi. 
– Na ir gerai. Visi, kuriuos aš mylėjau. Tik dar Aldutės trūksta. Kitąmet bus ir ji. 
Pagaliau visos vietos buvo užimtos. Šventė prasidėjo. Buvo ir keista, ir įdomu, ir kažko graudu. Ir dar – 

buvo neįprastai tylu, kaip niekad. Kalbėjo direktorė, mokytoja Kančienė, Gražina Augaitienė. Aš galvojau, 
kas būtų, jei atsistotų Česlovas ir ką nors pasakytų. O jis pakilo nuo kėdės, mačiau, kaip jaudinosi. Paskui 
susitvardė ir pasakė tai, ko jau niekada nepamiršime: 

– Šiandien susirinkome prie šito stalo į šventę, kurios kai kam iš čia esančių jau niekados nebus.  
Prisiminkite juos ir pajusite, kad jie šalia jūsų. 

Mirtina tyla sukaustė visus, kurie išgirdo, o gal pajuto Česlovo buvimą. O jis pasakė tai ir išskubėjo. 
Jam mokslo metai jau neprasidės.

86. Česlovo V. ir mamos pamoka 2000-08-09
      KAS YRA DUoBĖjE

Jie atėjo abu. Mamai vis rūpėjo išsiaiškinti, ką kapinėse reiškia paminkle jos vardas ir pavardė, kodėl 
ten užkasti jos drabužiai. Kad ji mirusi, niekaip jai negalėjau išaiškinti. Lygiai kaip ir Česlovui. Česlovas 
buvo nekalbus, susirūpinęs ir tik klausėsi, kaip aš jai aiškinau, kodėl ten užkasė jos kūną, drabužius, kai ji 
išėjo. Aiškinau, kaip mokėjau, ir pati jutau, jog tuo netikiu nei aš, nei mama, o tuo labiau Česlovas. Bet kitos 
išeities neliko. Mama netikėtai paklausė:

– O kodėl į tokią duobę neužkasa nei tavo, nei Onutės drabužių ir neužrašo jų pavardžių? 
Nežinau, ką kas nors kitas būtų atsakęs į tokį klausimą, o atsakyti ką nors reikėjo. 
– Mama, tu išėjai labai toli ir visam laikui, tai mes ir pagerbėme tavo atminimą. 
Česlovas, iki tol tylėjęs, piktokai atkirto:
– O kodėl reikėjo drabužius mesti į duobę, negi namuose jiems nebuvo jokios vietos? 
Praradau bet kokią viltį išaiškinti jiems tiesą, kurios nė vienas, išėjęs į amžinybę, nepripažįsta. Tylėjau, 

o Česlovas vėl paklausė: 
– O ten užkasa tik drabužius ir daugiau nieko?
 Supratau, kad atsakymo neišvengsiu. Pasakiau, ką greitomis sugalvojau:
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– Ten yra sudilę kūnai, kuriuos jūs palikote, kai išėjote.
Česlovo tai neįtikino, jis mąstė savaip: 
– Bet tu pasižiūrėk į mus – mes turime kūną, turime rankas, kojas, protaujame. Tai iš kur mes gavome 

antrą kūną?
Nemokėjau atsakyti į šitą klausimą, pasakiau, kad kitą kartą pasakysiu, ką galvoju. Mama ir Česlovas 

pažadėjo, kad palauks mano atsakymo ir išėjo. O aš nežinau, ką dar reikės sugalvoti. Gal Romutė padės.

87. Česlovo V. pamoka 2000-08-18
      KASDIENYBĖS TVARKARAŠTIS

Jis atėjo, bet nebuvo linkęs nei juokauti, nei ilgai kalbėti. Jaučiau, kad jam rūpi rugsėjo 4-oji. Jaučiau tai 
ir nenorėjau jo varginti bei nervinti. Jis patiesė prieš mano akis popierių, kuriame buvo užrašyta: Kasdieninis 
gyvenimo tvarkaraštis (nuo vieno pavasario iki kito). 

– Česeli, kas čia? 
– Įsižiūrėk gerai į jį, kad atsimintum, kaip tvarkytis kiekvieną dieną žemėje. 
Jis padėjo tvarkaraštį ir atsisėdo nuošalyje. O aš žiūrėjau ir įsiminiau, kas buvo parašyta: 
 1. Kiekvieną rytą prisikelk savyje, kad nepamirštum, jog esi Dievo vaikas.
 2. Pamankštink savo protą ir kūną, kad pasiruoštum dviem gyvenimams – žemėje ir danguje.
 3. Pusryčiams valgyk, ką išaugina žemė, pietums – ką augina dangus, o vakarienei – 
     ką palaimina amžinybė.
 4. Nuo ryto iki vidurdienio dirbk, nuo vidurdienio iki vakaro susikaupk savyje, nuo vakaro 
     iki ryto keliauk į ramybę, kurią siunčia žvaigždės. 
 5. Kasdien keliauk į save, prisimindamas, kad reikės iš savęs iškeliauti.
 6. Nuo ryto iki vakaro savyje surink tiek, kad užtektų ne tik kasdienybei.
Aš skaičiau ir skaičiau, o kai Česlovui pasakiau, kad jau atsiminsiu, jis tyliai nusišypsojo ir paprašė:

       – Paprašyk, kad ir kiti tai atsimintų. 
Ir išnyko...

88. Mamos pamoka 2000-08-21 
      GYDYTojAU, AŠ TA PATI

Ji atėjo ir paprašė palydėti į ligoninę, nes nori pasitikrinti sveikatą. Mielai sutikau, galvodama, kad tuoj 
eisime. Bet mama pasiėmė vežimėlį ir ėmė rinktis skanesnių obuolių į polietileninį maišą.

– Mama, ką tu darai, kur veši tiek obuolių? 
– Noriu pavaišinti visas sesutes, gydytojus, kurie mane gydė. Juk jų ten daug. 
Nenorėjau su ja ginčytis, ir mudvi iškeliavome. Ji buvo tikrai nuostabiai graži ir šviesi. Šviesus paltas, 

lyg rūkas plona skarelė, lygus, kažkoks nežemiškai taurus veidas. Vežimėlį su obuoliais stūmėme abi. Su 
mama buvo gera ir lengva keliauti, ir aš visai pamiršau, kad ji jau atėjo iš labai toli. Ligoninėje, nervų 
skyriuje, seselės paklausė jos vardo, pavardės, ir mama atsakė, kad ji Soija Masteikienė. Seselė pasižiūrėjo 
ir pasakė:

– Negali būti, gal jūs kažką painiojate. Tokią ligonę mes gerai prisimename, ji buvo išsekusi, suvargusi, 
ligų iškankinta.

Mama išdalijo obuolius ir vis tikino, kad ji ta pati. Bet seselėms to neužteko. Buvo iškviestas gydytojas 
R. Kičas. Mane jis pažino, o mamos ne. Ir jos aiškinimai nieko nepadėjo. Tada mamai norėjau padėti ir aš. 

– Gydytojau, tai tikrai mano mama, tik ji pasikeitusi, nes gyvena kitur, labai toli. 
Atnešė tyrimus ir gydytojas pasakė, kad Soija visai sveika. 
– Gydytojau, patikėkite, kad tai ta pati, kurią jūs gydėte.
– O kur ji dabar gyvena? – gydytojas, matyt viską supratęs, paklausė manęs. 
Nežinojau, ką jam atsakyti, nes bijojau, kad mama nesupyktų už tiesą. 
– Dabar ji gyvena ten, kur tik ji pati gali pasakyti. 
Mama atsigręžė į gydytoją ir visai netikėtai ir piktai jam paaiškino:
– Daktare, aš žinau, kad mano duktė laiko mane mirusia, tik dabar to nepasako. Ji meluoja, aš netikiu 

ir jūs tuo netikite. 
Abu nutilome, suprasdami, kaip jai sunku patikėti tuo, ką mes žemėje vadiname mirtimi. Juk ten jie iš 

tikrųjų mirties nepažįsta. Mudvi grįžome Šakių gatvėmis, nenorėdamos prisiminti pokalbio nervų skyriuje. 
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Ji gėrėjosi, kad Šakiuose daug gražių namų, kurių anksčiau nebuvo. Aš žiūrėjau į mamą, ir ji man buvo be 
galo graži. Tokia, kaip vaikystėje.

89. Česlovo V. pamoka 2000-08-25 
      Ką GERo PADAREI ARTIMUI

Seniai mačiau jį tokį susirūpinusį, nekalbų ir, matyt, dėl kažko pergyvenantį. Sėdėjo parėmęs galvą 
rankomis ir nenorėjo nieko aiškinti. Vis tik pasiryžau įveikti šią tylą. 

– Česeli, kodėl nieko nekalbi, tau turbūt labai sunku? 
Jis nervingai pakėlė akis ir atsakė: 
– Dabar aš daug ką apmąstau, apgalvoju, o kalbant sunku susikaupti. Juk negalima dirbti du darbus tuo 

pačiu metu – mąstyti ir kalbėti. 
– Suprantu, Česeli, aš tau netrukdysiu, tik labai noriu, kad man paaiškintum, ką reiškia tavo pasakymas 

Romutei, kad gal ir reikėjo daugiau to aspirino. Mudvi niekaip nesuprantame.
Česlovas šyptelėjo, bet tuoj pat vėl surimtėjo ir ištarė:
– Matai, aspirino, kaip dvasios valiklio, man reikėjo, kol gyvenau čia dažniau. Gal tada ir ten, kur mane 

perkėlė, būtų buvę mažiau išbandymų. 
– Ir dar, Česeli. Kasdieniniame gyvenimo tvarkaraštyje, kurį man buvai atnešęs, buvo parašyta: 

Pusryčiams valgyk, ką išaugina žemė, pietums – ką išaugina dangus, o vakarienei – ką palaimina amžinybė. 

Ką reiškia mintis „Ką išaugina dangus“ ? 
Česlovas atsistojo, mostelėjo ranka į dešinę pusę ir pasakė: 
– Pasižiūrėk. 
Atsigręžiau ir iš nuostabos pritilau – į dangų žvelgė daugybė augalėlių su sultingomis uogomis, 

panašiomis į dideles avietes. Jos buvo tamsiai mėlynos, panašios į dangų, laukiantį audros. 
– Česeli, ką tai reiškia? Kodėl man rodai tokią daugybę gervuogių? 
Česlovas labai gražiai paaiškino: 
– Matai, pusryčiams gali valgyti viską, kas valgoma žemėje, o pietums būtinai, kas panašu į Dievo 

dovanas žmogui. Pati tobuliausia dovana – uogos vaisiai, ypač tie, kurie panašūs į dangų ar saulę. Ar 
supratai? 

– Taip, ačiū tau. 
Paskui jis sunkiai atsiduso ir ištarė: 
– Žinai, man labai rūpi rugsėjo 4-oji. Ką aš pasakysiu? Apie brolį Kęstą jau sugalvojau. Sakysiu, kad 

jam, kaip artimam, visa dūšia norėjau tik gero, bet neįstengiau jam padėti. O dabar labiausiai kankinuosi dėl 
Romos – neišgalvoju, ką jai padariau gero, kuo padėjau. Meluoti negaliu, dėl to ir kankinuosi. 

Norėjau jį nuraminti, paguosti, bet bijojau kažką ne taip pasakyti. 
– Česeli, kai praeis rugsėjo 4-oji, ateik pasakyti, kaip tau sekėsi. Ar ateisi?
– Ateisiu, tikrai ateisiu. 
Jis tolo, tolo ir nuėjo į savo naujuosius namus. 

90. Mamos ir j. orento pamoka 2000-09-01
      AŠ ALKANAS  

Iš pradžių mama atėjo viena. Ji atsinešė labai puošniame krepšyje kauliukų virimui ir užkaitė juos ant 
dujinės plytelės. 

– Mama, ką tu čia darai, kas valgys tuos kaulus? 
Ji atsigręžė ir liūdnai paaiškino:
– Gal koks nors išalkęs ateis, tai nors kvapu pavaišinsiu. Juk iš mūsų gatvės gali ateiti Kulisevičių 

Agutė, Šereikienė, Pališkienė, Dirvelienė, Pranas D., Orentas J. 
Nieko nesupratau, bet viliojantį verdamos sriubos kvapą jau pajutau. Mama dar pridūrė: 
– Kas bus alkaniausias, tas užeis.
Jos žodžiai išsipildė. Į kiemą įsuko Jonas Orentas. Jis buvo liūdnas, kaip visada, bet jau be lazdelės. Jis 

man pasirodė labai panašus į Jono Biliūno ubagą. 
– Labas, Zosele. Ėjau pro šalį ir užsimaniau pažiūrėti, ką taip skaniai verdi. Labai noriu valgyti. Akims 

jau geriau, bet visą laiką kankina badas. 
– Jonuk, tau dar neleidžia valgyti, tau uždrausta. Tu gali tik kvapą pajusti, daugiau nieko. 
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Jonas sunkiai atsiduso, patylėjo, o paskui pasakė: 
– Tai ką man daryti? Kur man eiti?
– Eik pas savuosius, gal padės. 
– Tai kad, Zosele, aš jiems dabar jau nereikalingas. Kiemo vartai užrakinti spyna, niekas manęs ten 

nelaukia. 
– Matai, Joneli, kaip negerai. Kai kūnas badauja, tai pusė bėdos, bet kai prisideda ir sielos badas, tai jau 

visai blogai. – Mama palingavo galva ir su užuojauta žvelgė į šitą nelaimingą žmogų, kuris jau nesiryžo  iš 
nieko prašyti pagalbos.

Tylėjome visi trys, nes jokių žodžių nereikėjo. Paskui jis išėjo pro vartelius, o mama laukė, ką dar 
pavaišinti nors kvapu.

91. Česlovo V. pamoka 2000-09-04 
      AŠ  jAU ŠVIESojE

Ir vėl Česlovas atėjo. Šį kartą laukiamas su nerimu ir viltimi, kad jau atsidarė dangaus vartai. Juk tas 
laukimas tęsėsi jau beveik pusantrų metų. Atėjo, atsisėdo ir tylėjo, bet mačiau, kaip jaudinasi ir nori save 
atverti. Aš iškart puoliau prie jo su savo klausimais. 

– Česeli, kaip tau sekėsi? Mes taip pergyvenome dėl rugsėjo 4-osios, dėl tavo likimo? 
Jis ėmė graudintis ir paklausė: 
– O ką jūs galvojote – ar man pasiseks, ar ne? 
– Česeli, aš galvojau, kad viskas bus gerai. Prašiau Romutės, kad pasiimtų gėlių ir parneštų į tavo 

namus. Tai juk tavo ir jos šventei tos gėlės.
– Ačiū tau. Tegul gėlės bus skirtos tik jai už viską, ką ji dėl manęs padarė. 
Jis kalbėjo, ir man jau darėsi aišku, kad jam pasisekė. 
– Česeli, kaip atsakei į tą paskutinį klausimą – ką gero padarei žemėje savo artimiausiam žmogui.  Mes 

visi svarstėme, galvojome ir nieko gero nesugalvojome.
– Matai, Nijoliuk, nieko ir nereikėjo sugalvoti. Reikėjo tik pasakyti tikrą tiesą be jokio falšo. Aš taip ir 

padariau. Juk tiesa – tai ne manekenas, kurį galima apvilkti kokiais nori drabužiais. 
Česlovas graudinosi iš didelio džiaugsmo ir vis stengėsi pradėti kalbą apie šv. Petrą, atidariusį jam 

vartus į dangų. O aš neiškenčiau ir vėl paklausiau: 
– Česeli, o aš nerandu žodžių išsakyti savo džiaugsmui, kad tau jau ten taip gera ir taip bus amžinai. 
– Labai gerai, kad tu nerandi žodžių. Jie visai nereikalingi. Žodžiai – tai tik lukštai, kurie slepia gelmę, 

tikrumą, ir jo reikia ieškoti. Tikras džiaugsmas tas, kuris yra sielos gelmėje, o ne išorėje. Matai, mes ten 
džiaugiamės kitaip negu žemėje, kur šokama, rėkiama, draskomasi. Mūsų džiaugsmas tylus, bet daug 
tikresnis negu garsiai išrėktas. Bet jis ateina ne iš karto. Tam pirmiausia reikia kančios, paskui rūpesčių, po 
to apmąstymo ir tik po jų ateina džiaugsmas. – Česlovas pradėjo vėl kalbėti apie šv. Petrą. – Tu, Nijoliuk, 
neįsivaizduoji, koks tai stebuklas tas šv. Petras. Jis man pasakė: „Tu dabar jau esi tikras dangaus vaikas“. 
Žinai, aš dar neapsipratau su dangumi, nes dar tik para, kai ten esu. 

– Česeli, o gal jau atradai ką nors iš pažįstamų? 
– Pakol kas nesuspėjau ieškoti. Mane pasitiko Škarnulių Nijolė. Daugiau nieko dar nesutikau. O šv. 

Petras vėl iš naujo ir iš naujo laimingas, kai kam nors atidaro vartus į dangų. Tu tik pagalvok, kokia turi būti 
turtinga jo siela nuo šitiek laimės. Ir dar, Nijoliuk, mano džiaugsmas tuo tikresnis, kai jūs visi džiaugiatės 
sykiu su manimi. Pasakyk tai visiems, kurie netiki, kuriems atrodo, kad mane palaidojo ir tuo viskas baigėsi!

Jis nutolo. O aš likau su neišspręsta mįsle – ar Česlovas dar ateis. Juk jis jau danguje.

92. Mamos pamoka 2000-09-06 
      PAPASAKoK, KAIP TEN

Ji atėjo, norėjo paglostyti pačios išaugintą Meškę, bet ta jau jos nepažino. O aš puoliau prie mamos, 
prašydama atsakyti į klausimą, kurį man uždavė draugė Onutė G.: 

– Papasakok, kaip atrodo viskas, kur tu dabar gyveni? Ar ten yra gyvulėlių, kokios gatvės, kokie augalai?
Ji pažvelgė ir lyg su lengvu priekaištu ištarė: 
– O tu jau labai daug nori sužinoti. 
– Man įdomu, aš dažnai apie tai pagalvoju. Jei gali, mama, tai papasakok. Ir dar pasakyk, ar jau matei 

Česlovą. Jis neseniai lankėsi pas mus iš dangaus priebučio. 
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– Vaikeli, tas priebutis – tai kaip didžiulis priemiestis prie dangaus dvaro. Česlovui ten buvo labai gerai, 
jam nieko netrūko. Žinoma, dangus yra dangus. Aš Česlovo dar nesuspėjau sutikti, gal jis kitoje gatvėje 
apsigyveno. 

– Mama, ar pas jus yra gatvės?
– Mūsų gatvės kitokios negu žemėje. Jos labai žalios pilnos gėlių, gražiausių viso pasaulio medžių su 

kokiais nori vaisiais. Gatvės vadinasi irgi kitaip: Saulės, Žvaigždžių, Aušros... Nėra jose nei asfalto, nei 
mašinų. Jos žalios ir kiekviena panaši į kitokios spalvos debesį. Aš gyvenu Saulės gatvėje. Gyvuliukų pas 
mus nėra jokių, nes niekas nieko nežudo kaip žemėje. Yra tik visokių pasaulio paukščių, ir jie visą laiką 
gieda, nes pas mus žiemos nebūna. 

–  O kuo tu ir jūs visi atkeliaujate pas mus, ar lėktuvu, ar kuo kitu? 
– Matai, vaikeli, ten kiekvienas iš mūsų turi po nuosavą minčių lėktuviuką, kuriuo atlekiame čia ir vėl 

sugrįžtame atgal. Atlėkti gali tie, kurie dar tikisi ir prašo pagalbos, ir tie, kurie jau yra dangiškame dvare. 
Kiti jau  neturi teisės. Na, ar jau dabar žinai viską? 

– Žinau daug, bet dar ne viską. 
– O aš galvoju, kad tu žinai per daug, daugiau, negu tau šioje žemėje galima. Bet ką jau padarysi? Nuo 

to žinojimo blogiau nebus. 
– Ačiū, mama, ačiū tau už gerumą. 
Ji paglostė mano galvą ir išėjo. Manau, kad dar ateis.

93. Česlovo V. pamoka 2000-09-08 
      DŽIAUGSMo ŠVENTĖ

Mama atėjo iš sodo, nusirišo skarelę ir atsisėdo, o paskui man pasakė: 
– Aš jau pavargau nuo tavo klausinėjimų, noriu ramybės. 
– Gerai, mama, daugiau nebūsiu įkyri.
Ir staiga pamatėme, kaip pro langą ateina Česlovas, visas gražus ir iškilmingas. Mama skubiai atsistojo 

ir pasakė: 
– Padėkite man paruošti stalą. Reikia pažymėti Česlovo džiaugsmo šventę. Tegul jam atsiminti bus 

skirti šie pusryčiai. 
Ji paklausė manęs, ką Česlovas labiausiai mėgo čia gyvendamas. 
– Man atrodo, kad grybus su troškintais svogūniukais.
Česlovas įėjo į kambarį, ir nuo jo šypsenos, atrodo, viskas nušvito. O kambaryje mama su Onute jau 

ruošė stalą, ir nuostabus kvapas pasiekė Česlovą. Tokio kvapo dar nebuvau jutusi. Onutė atnešė šio rudens 
baravykų, mama supjaustė virtų kiaušinių ir užbarstė prieskoniais iš daržo. Paskui pripjaustė baltos duonos, 
padėjo svogūnėlių, keptų aliejuje. Česlovas viską suprato. Jis buvo orus, gražus, bet matėsi, kad labai 
jaudinasi. Mama pakvietė visus prie stalo: 

– Ateikite visi, ateikite kartu su Česlovu pasidžiaugti jo pergale. 
– Česeli, pakviesk ir Romą, be jos nebus mūsų šventės. 
– Gerai, Nijoliuk, pamatysi, kaip ji išgirs mano mintis ir tuoj pat atsiras čia. Į namus nemiela eiti, kai 

mano dukra netiki, kad aš gyvenu.
Nepraėjo nei kelios minutės, ir iš tikrųjų Romutė atėjo. Ji pravėrė duris ir, pamačiusi Česlovą, lyg ir 

neteko žado. Paskui puolė prie jo, ir ašaros ritosi per jos veidą. Česlovas jai pasakė: 
– Na ko dabar, mamiuke, juk man dabar šitiek džiaugsmo, o tu vėl verki. Nereikia daugiau, viskas 

baigėsi gerai. 
Visi susėdome už stalo, ir nuotaika buvo tokia šventiška, kurios neįmanoma aprašyti, ją galima tik 

pajusti. Mama pirmoji pasiūlė pradėti šio ryto šventę, paėmė Česlovo lėkštę ir įdėjo jam grybų, paskui 
svogūnėlių. Česlovas pasakė: 

– O-jo-jo-joi, užteks jau, juk ten mes tiek nevalgome, kiek čia. Matote, koks aš dabar lieknas, o koks 
buvau, baisu prisiminti. Mums svarbiausia valgio kvapas. Tik atimkite iš grybo jo kvapą, ir liks mėšlas, 
atimkite kvapą iš svogūno, ir jis niekas. O jeigu iš žmogaus atimsite jo išmintį, tai irgi liks tik masė, 
valganti, judanti, nemąstanti. 

Česlovas vis kvėpė ir kvėpė į save nuostabų aromatą, o paskui vėl atsistojo už stalo ir gražiai pasakė: 
– Čia dabar su manimi patys išrinktieji žmonės, kuriems aš patikėjau ir visada patikėsiu savo likimą. 

Jie man brangiausi. Juk ir Soija, ir Roma, ir Nijolė, ir Onutė, tiek pergyveno, kad tik būčiau laimingas. O 
Roma, žinau, jaudinasi iš džiaugsmo.
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– Česeli, o jeigu tavo visos pamokos išeitų atskira knyga, ar tu nepyktum?
Jis nusijuokė ir pasakė: 
– Matai, kaip aš galiu pykti, juk už ją jau atsiėmiau honorarą – gavau visą dangišką dvarą. O judvi su 

Roma likusią dalį būtinai imkite per pusę. Toks mano prašymas. Ar gerai? 
– Gerai, Česeli, bus taip, kaip tu sakai. 
O paskui mamos ir Česlovo veidai nutolo, Romutė sugrįžo į namus, mudvi su Onute nubudome, nes jau 

švito. Tik šventė liko širdyje visam gyvenimui. 

94. onos o. pamoka  2000-09-16 
      PADĖKITE jAM 

Ji atėjo, nors jos iš karto nepažinau, siūlydama pirkti metalinį indelį, kurį ji pati vadino kanute. Siūlė, 
bet jo nerodė. Paklausiau, kas ji tokia, nes atrodė jauna ir graži. Turbūt tokia buvo jaunystėje. 

– Nejaugi neatpažįsti manęs, juk tuoj pat po karo su savo močiute gyvenai pas mus. Aš Orintienė, Jono 
žmona. 

Sunku buvo tuo patikėti, bet dabar atpažinau iš vaikystės gerai pažįstamus bruožus.
– Kiek jūs prašote už tą kanutę? 
– Tik litą, vieną litą, daugiau nereikia. 
Mano mama, stebėjusi tas derybas, neiškentė:
– Onute, ką tu nuveiksi su tuo litu, juk tas indas kainuoja daug daugiau. 
– Matote, mano vyras Jonas dar labai kankinasi. Nors regėjimas ir pagerėjo, bet jam trūksta dvasios 

peno. Jis alkanas. Aš einu per žmones ir prašau aukoti už jį nors po vieną litą. 
Buvo liūdna ir graudu jos klausytis, ir aš atnešiau, kiek turėjau, smulkių pinigų. 
– Ačiū tau. O dabar paimk iš manęs atminčiai štai šiuos daiktus – ji padėjo ant stalo sąsiuvinį ir kažkokį 

ypatingą paauksuotą parkerį. 
Atverčiau pirmąjį sąsiuvinio lapą, norėdama pažiūrėti, koks jo popierius. Jame gražiomis ryškiomis 

raidėmis buvo įrašyta: Yra dangus. Viduryje sąsiuvinio radau kitą antraštę: Yra skaistykla. Paskutiniame 
sąsiuvinio lape perskaičiau: Yra pragaras. 

Ji žiūrėjo į mane ir tyliai bet skubiai ištarė:
– O šita plunksna amžina. Tai minčių plunksna, todėl ji nesudyla. Tegul ji lavina protą. 
Juodvi su mama išėjo, bet mama po kiek laiko dar grįžo atgal. Man pasidarė įdomu, kur eis Orinto 

žmona. Deja, jos jau nemačiau niekur.
Mano akys pamatė pašto dėžutėje įmestą laišką. Nesupratau, iš kur jis, nes ant voko buvo užrašyta: 

„Dovana Nijoliukei“. Išsitraukiau jį, suspaudžiau stipriai, stipriai, kad galėčiau turėti, kol pabusiu, ir 
parodyti visiems. Vos ne tekina atbėgau į virtuvę ir sušukau Onutei: 

– Žiūrėk, ką radau, ateik pažiūrėti. 
Mama stovėjo šalia ir tylėjo. Atplėšiau voką, o iš jo pabiro dvylika mažų, popierinių, sunertais galais 

maišelių, tokių, kuriuose laikomi vaistų milteliai. Vieną atidariau ir iš jo pabiro salotų žalumos milteliai,  
kurie iškart patys savaime užsidegė. Paskui pradėjo degti ir visi kiti. Išsigandau, kad neužsidegtų staltiesė 
ir šalia padėti laikraščiai. Ypatinga tai buvo liepsna, nepanaši į jokią ugnį, tik primenanti spirito degimą ir 
dovanojanti gaivų smilkalų kvapą. 

– Mama, kas čia darosi, kas čia dega? 
Mama peržegnojo ugnelę, paskui mudvi su Onute, paskui persižegnojo pati. Ir tik tada dvylika kartų 

pakartojo: Šventoji Dvasia nematoma, ji yra paslaptis. 

Mane apėmė neapsakomas jausmas, atrodo, pasaulis visas prašviesėjo nuo šitos mažos liepsnelės, kuri 
palengva nyko ir iškeliavo, turbūt kartu su mama. O gal liko mūsų namuose, tik nematoma.

95. Ričardo Mikutavičiaus pamoka 2000-09-17 
      NE TAS KALTAS, KURĮ TEISĖ

Nuvažiavau į Siesartėnus pasiteirauti, ar Bataitienė jau pardavė savo namą, nes mano pažįstama norėjo 
jį pirkti. Galvojau aplankyti  ir mokyklą. Vos išlipusi iš keleivinės, pamačiau prie buvusių kultūros namų 
didelę tiesiečių minią. Matyt, žmonės į vidų nesutilpo, tai stovėjo lauke ir kažko laukė. Priėjau arčiau ir 
paklausiau, kas čia dabar. 

– Kunigas Ričardas Mikutavičius laiko Šv. Mišias, bažnyčios čia nėra, tai leido jį  į buvusius kultūros 
namus. 
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Ričardas Mikutavičius... Poetas, didelis žmogus ir kankinys, nuostabi asmenybė laiko Šv. Mišias. Šiaip 
taip pavyko patekti į vidų ir pamačiau Ričardą Mikutavičių. Jo liturginiai drabužiai buvo puošnūs, lyg 
paauksuoti, galvą pridengė neaukšta kepurė, o stula atrodė kažkokia nežemiška. Minia, lyg apmirusi, stebėjo 
Ričardo judesius ir klausėsi jo dainingo balso. Kai Šv. Mišios baigėsi, jis palaimino žmones ir žiūrėjo į juos 
su neapsakoma meile. Niekas nesiskirstė, visi atrodė lyg užburti. Staiga mano buvusių mokinių mama 
paklausė aiškiai ir garsiai: 

– Gerbiamas kunige, pasakykite mums, iš kur jūs atvykote ir kodėl atvykote? 
Kažkoks lengvas šiurpulys nubėgo, manau, ne mano vienos kūnu pagalvojus, ką jis dabar atsakys. 

Ričardas ištiesė rankas į minią, lyg norėdamas ją apkabinti, ir jaudindamasis pradėjo kalbėti: 
– Brangieji mano, mano brangieji, dabar aš labai labai laimingas. Sakau jums, ir tikėkite manimi. Ką 

reiškia tas kančios kelias, tos kančios akimirkos prieš šitokią amžiną laimę. Ir ne Beleckas mane nužudė, 
ne jis, o tas, kuris nuteistas gavo mažiausią bausmę. Tikrai sakau jums, mielieji mano. Aš pervažiuosiu visą 
Lietuvą, pasieksiu patį teisėją, kad tai pasakyčiau. Ir ne mane užkasė ir palaidojo, o visai kitą žmogų. Kaip 
matote, aš prieš jus gyvas, sveikas ir laimingas. O dabar norėčiau sužinoti, kas ta drąsi moteris, kuri prašė 
manęs papasakoti apie save. 

Visų akys nukrypo į tą moterį. Bet ji tylėjo ir nieko neatsakė. Negalėjau ilgiau laukti ir sušukau iš visų 
jėgų: 

– Tai gera, kantri moteris, kunige. Tai Jono Sinkevičiaus uošvienė Valaitienė. Jos dukra Danguolė buvo 
mano mokinė. 

Pamačiau, kaip Valaitienė išbalo, jos veidas pasikeitė, kaip ji jaudinosi, bet kitos išeities neliko. Kunigas 
Ričardas Mikutavičius peržegnojo tylinčią minią ir pradėjo tolti. Gražus ir pilnas šventos palaimos. 

96. Česlovo V. pamoka 2000-09-18 
      Ką ATNEŠITE LIETUVAI

Už stalo sėdėjo keturiese – du Česlovai (Juršėnas ir Romutės vyras), du Romai ( O. ir gydytojas K.). 
Man buvo be galo įdomu juos visus stebėti, juk vienas buvo mano kurso draugas, kitas – mano gydytojas, 
o Česlovas V.  – bendradarbis. Pirmasis prakalbo Romas O.: 

– Nijole, tu esi rinkėja ir turi teisę pasakyti savo nuomonę. Kurį iš dviejų Romų ir iš dviejų Česlovų 
siūlytum į Seimą? 

Žiūrėjau jiems į akis ir nenorėjau nė vieno įžeisti ar pažeminti. Ką daryti? Mane išgelbėjo Česlovo 
išmintis. Aš jam už tai labai dėkinga. Jis pakėlė ranką ir pasakė: 

– Vyrai, būkim vyrais. Pirma turim pasakyti, ką gero Lietuvai nuveikėme, o paskui jau žmonės žinos, 
ką rinkti į Seimą. Na, ar ne taip?

– Na, gerai, – Romas O. su tuo sutiko. – Tai tu, Česlovai, ir sakyk, ką jau tai Lietuvai nuveikei? 
Česlovas šyptelėjo, pasižiūrėjo į mane ir pasakė: 
– Aš Lietuvai iš dangaus atnešiau knygą. Kai ją kada nors išleis, tai bus mano dovana. 
Visi pritilo ir nustebo – juk tos knygos dar niekas nebuvo matęs. Turbūt pagalvojo, kad tai Česlovo 

sugalvotas pokštas, bet garsiai jo nekomentavo. Romas O., kaip visada orus ir ilosoiškas, prakalbo antras: 
– Aš, kaip žinote, besipešant Seimo partijoms, stovėjau centre ir padėjau išvengti muštynių. 
Česlovas J. pasitaisė akinius ir garsiai ištarė: 
– O aš spjoviau į to centro vidurį, pataikiau ir atvėriau Lietuvai akis, kad ji netikėtų jokia partija.
 Gydytojas K., visą laiką tylėjęs, išsakė ir savo nuopelnus:
– O aš, kaip nervų ligų gydytojas, ilgai stebėjau Lietuvos Seimą ir priėjau galutinės išvados, kad jame 

beveik visi psichiniai ligoniai ir juos reikia skubiai gydyti. Jie negali dirbti Lietuvai. 
Česlovas V. nusijuokė ir dar kartą manęs paklausė: 
– Na, tai už ką dabar balsuotum?
– Nežinau, dar pagalvosiu iki rinkimų. 
– Na gerai, tegul rinkėjai galvoja, o mes einame dirbti. 
Romas O. pakilo pirmasis, o paskui jį kiti. Liko tik Česlovas V. Jis man pasakė, paduodamas kažkokį 

popierių. 
– Dabar skubu ir aš. Perduodu tik trumpą laišką, kitą kartą parašysiu ilgesnį. 
Perskaičiau. Laiške buvo keletas žodžių: Dėkoju. Atleiskite. Džiaukitės kartu. 

Kol aš galvojau, kam jį turėčiau perduot, Česlovo jau nebuvo. Ir liko mįslė – kam šis laiškas? Kai ateis 
Romutė, klausiu jos. 
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97. Česlovo V. pamoka 2000-09-24 
      AŠ ESU LAIMINGAS

Jis atėjo, atsisėdo ir iš karto manęs paklausė: 
– Ar tu važiuotum į mokyklą, jeigu tave pakviestų į Mokytojo dieną? Tik pasakyk taip, kaip galvoji. 
Tiesiog sutrikau nuo kokio staigaus klausimo, nes apie tokį kvietimą ir negalvojau. Česlovas vėl 

paklausė: 
– Na, jau sugalvojai?
– Tiesiog nežinau, Česlovai. 
– Tai štai ką aš tau pasakysiu šį kartą, paklausyk manęs, dėdės (taip jis save vadino). Nevažiuok. Nebus 

tavęs nei kam nuvežti, nei parvežti. O vaikščioti tau nelengva. Ką ten darysi su tokia sveikata? Ir dar – dabar 
nei tu, nei aš ten nereikalingi. Matau, kad tavęs tuo neįtikinau. Tai pasižiūrėk, kaip tu atrodytum, jeigu 
manęs neklausytum!

Ir Česlovas man parodė tai, ką jautė jo širdis. Aš stovėjau antrojo aukšto koridoriuje ir galvojau, eiti 
ar ne į mokytojų kambarį. Naujai dirbantys manęs nepažino, kiti išsipuošę skubėjo ruoštis vaišėms, nors 
skubėdami šypsosi ir kiekvienas kartojo: 

– O, Nijolė atvažiavo. Tai renkis, eik į mokytojų kambarį. 
Tik Romutė K., Vida V. ir Galinėlė buvo nuoširdžios kaip visada. Direktorė turbūt buvo savo kabinete. 

Jau norėjau eiti iš kur atėjusi, bet staiga pamačiau mūsų gerąją Aldutę. Ji buvo tokia graži ir besišypsanti, 
tokia atjaunėjusi, kad sustojau ir žiūrėjau į ją. Aplink buvo daugybė šviesių gėlių. Ir keistai atrodė jos 
rankose laikomas didžiulis daržo kopūstas gana ilgu kotu. Ji lėtai atsikirsdavo nuo jo lapus ir dėjo vieną ant 
kito. Bet tylėjo ir man nieko nesakė:

– Aldute, kokia jūs graži. Turbūt jau pasveikote? 
– Jau, Nijole, jau pasveikau, dabar man nereikia jokių gydytojų. 
Apsidžiaugiau jos žodžiais, bet mačiau, kad ji nenori mano klausinėjimų. Dabar galvojau, kaip man 

pasiekti keleivinę į Šakius. Turbūt Česlovas, nors ir būdamas toli, suprato mano nerimą ir grąžino mane 
į namus. Dabar galėjau su juo kalbėtis apie ką tik noriu. Žinojau, kad būsiu įkyri, bet vėl pakartojau savo 
senąjį klausimą: 

– Česeli, ar tu tikrai esi dabar danguje, ar tu laimingas?
Jis lyg pyktelėjęs man garsiai pasakė: 
– Na kiek aš tau galiu kartoti tą patį. Taip, aš esu per daug laimingas ir per daug visko turiu, ir man 

nieko netrūksta. Tai kiek dar kartų to paties klausi?
– Aš galiu tūkstantį kartų klausti ir vėl iš naujo džiaugtis, kad tau ten gera. 
– Na matai, o dabar turbūt jau praėjo noras važiuoti į mokyklą? 
– Česeli, paaiškink man, ką reiškia, kad Aldutė lupo nuo kopūsto lapus ir dėjo vieną ant kito? Aš nieko 

negaliu suprasti. 
– Matai, kotas tai kelias, virš kurio šviečia mūsų protas ir veda mūsų galva. Jeigu ta galva tuščia ir 

puri, tai ji mąsto nedaug, o jeigu ji svari ir protinga, tai ji kiekvieną dieną kaip lapą atideda ir apžiūri, ar jis 
be tamsių dėmių. Aldutės turbūt visos dienos skaidrios ir pilnos gerumo, ir jai nereikia nieko iš jų išmesti.

– Supratau, Česeli, ačiū tau. O dabar pratęsk savo laišką, kurį žadėjai aną kartą. Pabaik jį. 
– Žinai, ką aš tau pasakysiu. Tas laiškas kaip amžinybė – niekados neturi nei pradžios, nei pabaigos. Juk 

mes kiekvienas jį rašome savo buvimu ir jo negalima išgalvoti. Na ar ne taip? 
– Tai ką man pasakyti Romutei, ką nuo tavęs perduoti Česeli? 
Jis pagalvojo ir pasakė: 
– Roma labai mėgo sentencijas (protingus posakius). Tai tu jai perduok tokią sentenciją: Per didelis 

gerumas darosi pigus. – Ir paaiškino: 
– Reikia gera dalinti tik tam, kam jo būtinai trūksta, blogis jo nevertins ir pripras prie gerumo. Roma 

labai protinga, ji supras, ką norėjau pasakyti.
Priėjau ir pasakiau Česlovui: 
– Tu šiandien toks nepaprastas, kad iš tiesų tave norisi paglostyt. 
Jis nusišypsojo ir geraširdiškai atsakė: 
– Lyg aš koks katinas, kad mane reikia glostyti? 
Paskui pamojo ranka ir išėjo. 
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98. Njolės Š. pamoka 2000-09-25 
      jIS LABAI IŠMINTINGAS

Pirmą kartą gyvenime su buvusia mokyklos direktore šnekėjomės taip atvirai ir nuoširdžiai. Aš jai 
pasakiau, ką galvoju, gal daug kur buvau pati kalta gal klydo ir ji, bet ji nepyko, turbūt mane suprato. Ir 
tai buvo mano džiaugsmo akimirka. Aplink, ruošdama kažką skanaus iš bulvių, vaikščiojo Nijolė Šk. Ji 
klausėsi mudviejų pokalbio, šypsojosi, bet tylėjo. 

– Direktore, gal jūs ką nors žinote apie mokytoją Česlovą V.? 
– Kaip aš nežinosiu? Girdėjau, kad jis kažkur dėsto iziką ir moko privačiai sudėtingų mokslų. 
Nijolė Š. priėjo ir, gražiai šypsodamasi, pasakė:
– Česlovas dabar gavo paaukštinimą. Jis dėsto aukštuosius visatos dėsnius ir atvyksta aiškinti į žemę. 

Jis labai išmintingas ir ten gerbiamas. Pas mus jis atėjo neseniai,  aš apie jį viską žinau.
Aš buvau laiminga, kad Nijolė Š. paliudijo Česlovo žodžius.

99. Antano P., buvusio stribo, pamoka  2000-09-26 
      PRAGARE – BE VILTIES

Į mūsų namus atėjo Genutė Zaleckienė. Šviesi, jauna, miela ir švelni kaip visada. 
– Genute, kur tu dabar esi, iš kur atėjai? 
– Pakol kas esu tik dangaus prieangyje. Tada, kai mane išvedė taip staiga, nesuspėjau nieko pasakyti nei 

paprašyti. O dabar tenka patikėti tuo, kuo netikėjau. Tik gal per vėlai. 
– Genute, gal tu gali pasakyti, kur yra Liudžiuvienė? Ar nieko apie ją nežinai? 
– Matai, pas mus nėra pavardžių, mus visus vadina vardais, o kur ji yra, aš nežinau. O kur tu skubi? 
– Aš eisiu iki poliklinikos, seniai buvau. 
Mudvi atsisveikinome, ir aš išėjau. Poliklinikoje nusirengiau, nes mane pasiuntė į ligoninę, kur gulėjau 

prieš metus. Užvėriau duris ir iškart patekau į labai ilgą tamsų koridorių. Aplink vaikščiojo kažkokios 
būtybės, panašios į šmėklas. Pasidarė labai nejauku, bet dar baisiau atrodė, kai pažvelgiau į kairę pusę. 
Kažkur, vos užmatomoje gilumoje sukosi didžiulis platus vamzdis, kurio nebuvo matyti nei pradžios, nei 
galo. O čia pat, ant aukštų krantų bolavo lipni, panaši į molį masė, klampi ir bauginanti. Atrodė, kad, einant 
pro šalį, tuoj pat nugarmėsi į prarają. Mintyse prašiau Dievo, kad neleistų man atsidurti ten, gelmėje. 

Pagaliau, apimta siaubo, pamačiau tamsaus tunelio gale sėdintį žmogų ir puoliau prie jo. Jo veidas 
pasirodė man pažįstamas. Jis sėdėjo nuleidęs galvą ir aš pirmoji jį užkalbinau: 

– Sakykite man, kas ten, tame baisiame griovyje, kur sukasi tas baugus vamzdis? 
Jis pasuko į mane galvą ir, lyg stebėdamasis, kad aš nežinau, pasakė: 
– Tai pragaras. O tas vamzdis – tai laikas, kuris savo viduryje suka mus visus. Tik šito vamzdžio vidury 

visi tie, kurie iš jo jau neištrūks į šviesą per amžius. Iš ten jų niekas neišgirs ir neišgelbės. O jeigu juos ir 
išleistų, tai šita lipni nuodėmių masė vis tiek pražudytų.

Sunku apsakyti, koks siaubas apėmė mane, klausant šito žmogaus, bet aš dar jo paklausiau:
– Pasakykite, kodėl jie ten kankinasi? 
– Jie, žemėje būdami, žiūrėjo tik į žemę, jie buvo jai atidavę save, o pamiršo, kad dar yra dangus. Taigi 

ir dabar jiems dangaus šviesos nereikia. 
– O kas jūs toks būsite? – pasiteiravau jo. 
– Mums ne viską galima pasakoti, nes mes dar toli nuo šviesos. Bet apie mus žemėje niekas negalvoja, 

taip mes ir vargstame. Vis geriau, negu ten, gelmėje. Ar manęs nepažįsti? 
– Lyg ir pažįstu. Ar ne Puskunigis būsite? 
– Čia mes neturime pavardžių. Jos liko žemėje. Čia tik mūsų vardai.
– Tai jūs šakietis? 
Jis linktelėjo galvą, bet tylėjo. 
– O kur jūs esate? 
– Aš aukščiau pragaro, iš čia išleidžia, jeigu eini prašytis pagalbos. Vis tiek skaistykla geriau, negu 

pragaras. Matai tą stebuklingą mažą langelį? Pro jį eina šviesa iš dangaus. Bet kol mes prieiname prie to 
langelio, trunka ilgai. Yra laimingų, kurie išeina iš čia ir Dievas jiems padeda. Va, tu tik pažiūrėk į aną, toli 
apšviestą langą. Ten sėdi ir rašo vienas iš tų laimingųjų.

Nejučiomis pakėliau galvą ir negalėjau patikėti savo akimis – toli, šviesos sraute, už stiklinės sienos, 
veidu į mus su Antanu, sėdėjo... Česlovas. Viską pamiršusi, jau norėjau pašaukti jį vardu, bet Antanas mane 
perspėjo:
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– Pas mus nešūkauja niekas, tik nelaimingieji. Netrukdyk jam, jis čia jau neateis.
– Ar jūs pažįstate jį, Antanai?
– Kaip aš galiu jo nepažint?! Juk jis ir jo tėvai gyveno Šakiuose. Kai jį čia atvedė, jis buvo su manim 

kartu. Bet jis buvo už mus visus daug protingesnis. Jis dirbdavo po dvidešimt valandų per  parą – galvojo, 
rašė, keliavo į žemę ir liudijo Kristų. Be to, jam labai daug padėjo iš žemės jo artimieji. O mums jau 
nepadės niekas. Bet vis geriau čia, negu ten, apačioje.

Jis vėl parodė į tą pusę, ten nesustodamas sukosi laiko vamzdis. Sunku buvo pasakyti, ką rašė Česlovas. 
Jis buvo apšviestas spalvoto rato, nuo kurio ir iš tolo dvelkė ramybė. Prasivėrė durys, ir aš pamačiau 
kažkokią būtybę, panašią į medicinos seserį. Ji paklausė:

– Kas jūs tokia, ko čia ieškote?
– Sesele, aš turbūt paklydau, aš norėjau rasti gydytoją Kičą.
– Pas mus tokio nėra ir dar ilgai ilgai nebus. Per anksti ieškote. Ir jūs iš čia išeikite. Jums dar ne laikas 

čia sėdėti.
Ji atidarė duris, ir aš bėgte išbėgau iš šitos siaubo karalystės, kur tiek tamsos ir vilties, kad nors kas 

prisimintų tuos, kuriuos žemėje pamiršo.

100. Šešios pamokos 2000-09-28
        APIE RAMYBę 

Aš vis svajojau, kad šį rudenį kaip nors pasieksiu mišką ir pasidžiaugsiu jo ramybe. Sapne mano svajonė 
išsipildė. Ėjau, kaip sveika būdama, pro didelį beržą ir staiga pamačiau tris gražius grybus. Jau norėjau juos 
pasiimti, kai kažkoks žmogus į juos ištiesė ranką ir pasakė, kad tie grybai priklauso jam, nes jis juos pamatė 
pirmas. Pasiginčijau, papriekaištavau, ir jau norėjau praeiti pro šalį, kai žmogus pašaukė mane ir, mano 
nuostabai, pasiūlė:

– Kad tau neskaudėtų širdies dėl tų grybų, aš tau už kiekvieną iš jų atsilyginsiu. Štai paimk.
Žmogus ištiesė man apvalų žadintuvą, elementus jam ir kažkokį neregėtą paveikslėlį paauksintuose 

rėmeliuose. Atsargiai paėmiau viską, prispaudžiau prie savęs ir jau norėjau grįžti atgal, nes miške vakarėjo 
ir darėsi tamsu. Kažkaip pakrypo koja, aš griebiausi už medžio, kad neparvirsčiau, ir visi dovanoti daiktai 
iškrito iš rankų. Širdį suspaudė nuojauta, kad samanose ir lapų patale aš jų jau nesurasiu. Ir staiga šalia 
manęs atsirado tas pats žmogus, kuris buvo tuos daiktus padovanojęs.

– Nesielvartauk dėl to, ką praradai. Tai labai laikinos vertybės. Aš jas pakeisiu į tikrąsias. Dabar jau 
vakaras, tavo namai toli, aš tave palydėsiu iš miško, čia netoli gyvenvietė, ten yra nuostabi senelė, kuri 
galbūt duos tau nakvynę.

– O jeigu neduos? – su baime paklausiau jo.
– Tai priklausys nuo tavęs. Kai prieisi mažą plytinį namelį, kuris prisiglaudęs prie gražių blokinių 

daugiaaukščių, į jį ves šeši laiptukai. Ant kiekvieno iš jų rasi po užrašą, kurį sudaro dvi dovanos. Pasiimk 
po vieną iš jų ir pasakyk močiutei, kuri gyvena tame namelyje. O dabar eik.

Iš tikrųjų priėjau prie tų laiptelių, o žmogus jau buvo dingęs. Temo, bet užrašai buvo tokie ryškūs, kad 
akyse išliks visam gyvenimui. Štai jie. Ką pasirinkčiau, jeigu man dovanotų žmonės:

1. PAGARBA     2. VERTINGAS DAIKTAS
    MEILĖ           MAŽAS NIEKUTIS, BET MIELAS ŠIRDŽIAI

3. GERUMAS, TIKINTIS ATLYGINIMO         4. PROTAS
    GERUMAS BE ATLYGINIMO       ŠVIESA

5. MINTYS APIE LOVĄ IR LOVĮ                     6. PATAIKAVIMAS VISŲ NUOMONEI
    MINTYS APIE DIEVO SUKURTĄ PASAULĮ          PAJUOKA, BET DVASIOS RAMYBĖ

Virpančia širdimi pravėriau namelio duris ir pamačiau nuostabios šviesos ir gerumo apgaubtą varganos 
močiutės veidą, iš kurio dvelkė tikrai dvasiška ramybė. Paprašiau ramybės sakydama, kad galiu prasėdėti 
per naktį, man daugiau nieko nereikia, tuo labiau, kad kambarėlyje buvo stalelis, kėdė ir viena lova. Senelė 
lyg negirdėdama mano prašymo, iškart paprašė išvardinti, kuriuos šešis žodžius pasirinkau eidama pas ją. 
Pasakiau tai, ką jautė mano širdis. Ji klausėsi atidžiai, o paskui trumpai ir tyliai ištarė:

– Dabar žinok, kas renkasi viršuje esančius žodžius, yra garbėtroška ir egoistas, mąstantis tik apie save. 
Kas renkasi apačioje esančius žodžius, yra altruistas, mąstantis ir pilnas gražaus dvasingo pasiaukojimo. 
Bet tokių mūsų amžiuje vis mažiau ir mažiau.
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– Močiute, kas jūs tokia, pasakykite man, prašau.
– Vaikeli, aš esu Šv. Dvasios ramybė. Aš visą laiką noriu vienatvės ir susikaupimo, todėl žmonės manęs 

nemėgsta, nes jiems reikia triukšmo, tuščių plepalų ir buities blizgučių. Aš tau duosiu nakvynę, bet tu man 
jau trukdysi.

– Aš suprantu, aš viską, močiute, suprantu, ir labai dėkoju Jums už šitas dvasios pamokas.
Ji peržegnojo mane, palaimino savo namelio langus ir paprašė:
– Pateik žmonėms šituos pasirinkimus ir iš jų atsakymų iškart atpažinsi, kokia siela juose gyvena.
Senutė išnyko tamsoje, bet jos šviesa liko mane saugoti.

101. Česlovo V. pamoka 2000-10-01
        KUR TU DABAR GYVENI

Nuo Šakių autobusų stoties, nesulaukę autobuso, jo ieškoti prie poliklinikos ėjo beveik visi Česlovo ir 
mano buvę bendradarbiai ir dar Algis M., pasipuošęs nauju juodu kostiumu. Visi buvo pasipuošę Mokytojo 
dienai. Aš, kaip visada, ėjau į polikliniką. Šalia atsirado ir Česlovas, kažkodėl pakeitęs savo vešlių plaukų 
šukuoseną, gal todėl, kad neatkreiptų į save dėmesio. Į mane niekas dėmesio nekreipė. Tik viena Elvyrutė 
atsisuko ir pasakė:

– Nijoliuk, ir tu eini?
– Ne, Elvyrute, aš tik iki poliklinikos.
Viena iš buvusių kolegių pridėjo:
– Matai, Nijole, iki poliklinikos ir bažnyčios tu gali nueiti, o iki mokyklos jau negali. – Ir pridūrė: – 

Nepyk, aš tik pajuokavau.
Aš ir negalvojau pykti. Juk jai nepaaiškinsi, kokia kankynė man tenka lipant laiptais, ir dar į antrą 

aukštą. Česlovas draugiškai, bet tyliai man pasakė:
– O gal važiuojam į mokyklą, nors kelias akimirkas pabūsim kartu.
Sutikau. Netrukus atsidūrėme mokytojų kambaryje. Česlovas kažkodėl atsisėdo vienas. Aš net 

nepagalvojau, kad jis, kaip V. Petkevičiaus kūrinyje, netrukus pasijus vienas prieš visus. Ir štai viena 
bendradarbė paklausė:

– Na, Česlovai, tai kur tu dabar gyveni, iš kur atvažiavai?
Jis tylėjo, lyg neišgirdęs klausimo. Galbūt todėl, kad žinojo, jog jo atsakymu čia daugiau netikės, negu 

patikės. Antrasis klausimas jau buvo tiesioginis:
– Tai papasakok visiems, kas ten yra, ar nieko nėra? Nijolei tai pasakoji, gali pasakyti ir mums.
Pagalvojau, ką dabar pasakys Česlovas, ar pavyks įtikinti tuos, kurie netiki. Atsakymas buvo netikėtas, 

bet turėjo gilią potekstę:
– Yra daugybė spintų, prikrautų moderniškų skudurų, kurie labiausiai rūpi moterims. Kai ateisite, 

viskuo patikėsite. 
Akimirką truko tyla. Ir staiga Algis M. paklausė: 
– Na, Česlovai, tai dabar vyriškai pasigalvokim, už ką balsuotum po savaitės. Galvoju, kad jau ne už 

Landsbergį, kurį taip mėgai? 
Česlovui tai pasirodė kaip didžiausias įžeidimas. Jis susitvardė ir ištarė: 
– O ką man pasiūlytumėt vietoj Landsbergio? 
Ir Algis jam pasiūlė: 
– Na jau, šitokie vyrai – Brazauskas, Paulauskas – jau jiems tik ir vadovauti Lietuvai. 
Algis pergalingai peržvelgė visų veidus, galvodamas, kad jo bendraminčių daugiausia. Česlovas 

atsistojo ir garsiai ištarė: 
– Kai ateis prie vairo Paulauskas su Brazausku, tai jie su savo svita važiuos atostogauti į Krymą, o 

lietuviai už Uralo. Žinoma, kiekvienas gali rinktis vietą ten, kur kam šilčiau. 
Su Česlovu daugiau niekas nesiginčijo. Laikas buvo pagalvoti apie Mokytojo dienos šventę...

102. Mamos pamoka 2000-10-06 
        TEN NEBŪNA LIŪDNA

Ji atėjo ir ilgai prašė, kad eičiau kartu su ja. 
– Tu tokia ligota ir tokia pavargusi nuo kasdienybės. Ten, kur aš dabar gyvenu, nėra ligų nė rūpesčių. 
– Mama, dar palik mane čia, aš noriu pasidžiaugti Dievo sukurtu pasauliu. Juk, kai išeisiu, daugiau jis 

nesikartos. 
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– Na, gerai jau, gerai. Bet kai bus tau labai labai sunku, pasišauk mane, ir aš tave iš čia išvesiu. 
– Gerai, mama. O tu man pasakyk, ar nesigaili, kad čia negyveni? Ar tau niekad nebūna liūdna ten? 
– Vaikeli, ten nebūna liūdna, ten yra viskas, ko trokšta dvasia. Bet... Žinai, kai prie ko esi pripratęs, tai 

visada traukia širdį pareiti, sugrįžti, pamatyti. Bet gyventi ir vargti čia jau nenorėčiau. 
– Janutė Z. manęs prašė, kad tu pasakytum, kur yra jos mama. Ji labai dėl to nežinojimo pergyvena. 

Prisimeni, ji buvo Liudžiuvienė? 
– Kaip aš neprisiminsiu? Juk netoli gyveno. Gali Janutei pasakyti, kad ji pas mus, danguje. Tik kitoje 

gatvėje, kuri yra daug toliau negu mano. Aš ją kai kada matau. 
Nežinau, bet į mano galvą atėjo keistas klausimas, ir aš uždaviau jį mamai: 
– Ar danguje Šv. Mišias laiko Kristus? 
– Ką tu dabar šneki tokias nesąmones? Negi Kristus pats už save laikys Šv. Mišias, atnašaus jų auką? 

Galvok, ką klausi. Danguje Šv. Mišias laiko kunigai ir šventieji. Dažnai juos pakeičia šv. Petras. Chore 
gieda tik angelai. 

– Ačiū, mama. Dabar jau žinosiu. 
Ji pažvelgė į mane ir paklausė: 
– Tu dėl kažko kankiniesi ir kažko gailiesi?
– Taip, aš labai kankinuosi, kad sadistai kaimynai kankina niekuo nekaltą Dievo sutvėrimą šunelį. Jis 

prirakintas stora, sunkia grandine, visas žaizdotas, spardomas ir beveik nešeriamas. Tik kaimynai kartais 
pašeria. Nežinau, ką blogo pasauliui padarė tas šunelis, kad jam teko toks likimas? 

Mama susigraudino, paskui priglaudė mane prie savęs ir tyliai pasakė: 
– Labai gerai, kad gailiesi to, kas kenčia. Baisiausia, kai esi abejingas ir pro kito kančią praeini, 

galvodamas tik apie savo ramybę. Kas būtų, jeigu Kristus būtų abejingas mūsų kančioms ir vargams? 
Bet nelinkėk blogo net sadistams. Ateis laikas ir, patikėk mano žodžiais, jie kentės taip, kaip tie, kuriuos 
kankino. Kaip žydų tauta, kuri kažkada nukankino patį Kristų. Ar supranti mane? Būk kantri. 

– Supratau, mama, pasistengsiu. 
– O šuneliui padėk. Pašerk, paglostyk, juk jo niekas pasaulyje nemyli, jis niekam nereikalingas. Tau bus 

lengviau, kai suprasi, kad jo kankintojai vietoj širdies turi tik paprastą mėsos gabalą, kuris nieko nejaučia ir 
neužjaučia. Ir ant jų nereikia pykti. Jie nelaimingesni už aną šunelį, nes nepažįsta jokio žmogiško jausmo. 

– Mama, mudvi su Onute iš ryto ateisim prie tos duobės, kur, kaip tu sakai, sumesti tavo drabužiai, ir 
nušluosim lapus, sutvarkysim viską. Ar gerai?

– Gal ir gerai, bet ten tik tokie ilgi drabužiai, su kuriais aš niekur nebuvau išėjusi. Dar ten užkasti mano 
dantų protezai. Manęs ten nėra tai judvi ir nevarkite be reikalo. 

Aš nutilau, nes jau neliko ką jai atsakyti. Juk ji niekada, kaip ir visi, kurie iš ten ateina, nepripažįsta 
jokios mirties. O gal jie ir teisūs, tik jų išėjimą pripratom vadinti mirtimi. 

103. Edmundo V. pamoka 2000-10-10
        jIS MUS LAIMINA

Ėjau gatve, nesidairydama į šalis, kai prie manęs priėjo nepažįstamas žmogus, truputį panašus į Česlovą. 
– Na, ar nepažįsti jau manęs? 
– Ne, nepažįstu. Tik jūs labai panašus į Česlovą. 
– Tai kaip manęs nepažįsti? Juk aš esu jo brolis Edmundas. 
Tik dabar įsižiūrėjau į jo veidą. Taip, tikrai panašūs veido bruožai, judesiai, laikysena, šiek tiek balso 

intonacija. Bet kodėl jis čia? Kur Česlovas? 
– O kur Česlovas, kodėl jis neatėjo? 
– Česlovas šiąnakt meldžiasi už Romą, kad jai sektųsi kelionėj į Italiją. Jis negali ateiti, tai pasiuntė 

mane, kad apie tai pasakyčiau Romai. Tegul ji būna rami ir pasitiki savo jėgomis. Perduokite jai šitą 
linkėjimą prieš kelionę. 

– Gerai, Edmundai, perduosiu. 
Pabudau, paskambinau Romutei. Man atrodo, kad ši Česlovo palaima ją iš tikrųjų lydės kelionėje. 

104. Česlovo V. pamoka 2000-10-15 
  UŽ Ką TU BALSUojI

Česlovas atėjo praėjus savaitei po rinkimų. Buvo susimąstęs ir nelinksmas. Supratau, kad nepatenkintas 
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rinkimais kaip ir aš, bet nieko neklausiau, kad jo nenervinčiau. O jis man uždavė keistą klausimą: 
– Pasakyk man du valgius, kuriuos tu labiausiai mėgsti.
Nesupratau, kam jam parūpo toks kasdieniškas klausimas. Bet atsakiau taip, kaip galvojau: 
– Na, mėgstu balandėlius ir cepelinus.
Česlovas paklausė dar: 
– O kurį iš šitų valgių labiau?
– Cepelinus, Česlovai, kaip ir tu. 
Jis šyptelėjo ir pasakė: 
– Tai gerai. Dabar žinau, kad tu balsavai už konservatorius ir neišdavei Landsbergio. 
– Česeli, visai nesuprantu, ką bendro turi balandėliai ir cepelinai su tuo, už ką aš balsavau. 
– Palauk. Aš tau tuoj paaiškinsiu, – ir jis pradėjo savo palyginimą: – Matai, Lietuva dabar nubalsavo už 

tokią valdžią, kuri labai panaši į balandžius. Jie nesirūpina niekuo, gražiai burkuoja, bet nieko nepasako, jie 
lakioja po visą Lietuvą, kaip Brazauskas iš vienos kėdės į kitą, kaip Paulauskas su savo skelbimais, kad už 
jį balsuotų, kaip Paksas virš Lietuvos. Pagaliau jie ir pešasi dėl savo lizdų. Seime kaip karveliai. Ir dar – jie 
ir dergia ant tos nepriklausomos Lietuvos kaip balandžiai. Na, ar ne taip?

– Česeli, o kodėl galvoji, kad aš balsavau už konservatorius? 
– Juk pati sakei, kad mėgsti cepelinus. Tai gerai. Matai, cepelinai savo forma panašūs į bombas. 

Konservatoriai dabar turės devynis Seime, bet jie kaip giliai užkonservuota tautos dvasia, tikra ir 
nepaperkama. Kada nors lietuviai supras, kuo skiriasi Landsbergis nuo Brazausko. Bet tas cepelinas, 
panašus į bombą, turi sprogti ir atverti jiems akis. 

Aiškiai mačiau, kad Česlovas giliai išgyvena dėl Lietuvos likimo. Taip, kaip ir gyvendamas čia, 
žemėje. Ir stebėjausi, kaip jis viską žino, kas darosi dabar Lietuvoje. Jis man dabar buvo panašus į Vytautą 
Landsbergį, kuris lyg uola 10 metų stovėjo prieš Lietuvą ir nė akimirką nekeitė savo kailio. Net sausio 13-
ąją. O kur tada buvo visi tie, kurie šiandien mušasi dėl savo kėdžių seime? 

105. Česlovo V. pamoka 2000-10-18 
  MAN TAI – PIRMojI ŠVENTĖ

Česlovas šį kartą atėjo labai nuotaikingas ir besišypsantis. 
– Kas tau, Česeli, kad šiandien toks laimingas? 
– Matai, rytoj grįžta Roma. Viskas sekėsi gerai, tik ji labai pavargusi. Tokia ilga kelionė buvo, bet dabar 

jau esu ramus. Kai pailsės, ji pati ateis pas tave. O dabar turiu grįžti atgal, nes ruošiamės Visų Šventųjų 
šventei. Man tai pirmoji tokia šventė. Ką per ją išmoksiu, perduosiu tau kitą kartą. 

 Ir jis išėjo į savo šventę...  

106. Česlovo V. pamoka 2000-10-19
  APIE PAŽINIMo MEDĮ

Aš stebėjau rudenėjančius medžius, ir daugybė minčių netilpo galvoje. Vieni lapai dar suposi vėjyje, 
kiti jau gulė į amžiną poilsį. Visai nepajutau, kaip Česlovas priėjo ir uždėjo ant peties savo ranką. 

– Česeli, kaip ruošiatės Visų Šventųjų dienai? 
– Mums, o tuo pačiu ir jums, pirmiausia reikia išmokti apie pažinimo medį. Visi Šventieji norėjo, kad 

mes visi kuo daugiau apie tą medį sužinotume.
–  Kur jis auga, šitas medis? 
– Nijoliuk, mes kiekvienas esame tas medis, o pažinimas turi augti mumyse pačiuose. Juk Dievas 

leidžia vadintis ir būti žmogumi, kad visų pirma pažintume patys save, o paskui ir visą pasaulį. Na, o dabar 
tu man pasakyk, ką tu matai, žiūrėdama į medžius?

Ką galėjau atsakyti, jeigu daugiau jaučiau, negu mačiau. Bet atsakyti reikėjo. 
– Pirmiausia, Česlovai, matau lapus, paskui jų spalvas, na ir jų vienodą likimą. 
–  Labai mažai matai. Tai tik paviršius, išorė. O kur vidus? 
– Negi lapai turi vidų, Česeli? 
– Nėra Dievo pasauly tokios gyvybės, kuri neturėtų savo išraiškos. Na, o jų formos nematai? Reiškia, 

nepažįsti to pažinimo medžio, tuo pačiu ir savęs. 
Tik dabar įsižiūrėjau į medžio lapus, ir pamačiau, kad jie skiriasi: vieni tiesūs ir lygūs, kiti pajuodę ir 

susisukę, treti dar žali ir stiprūs. Pasakiau tai Česlovui. Jis pažvelgė į mane ir tarė: 
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– Na, matai, jau ir mokaisi pažinimo. O dabar atsimink, kad kiekvienas lapas – tai mūsų pačių geri ir 
blogi darbai. Vieni tiesūs ir lygūs, be paklydimų, kiti tamsūs ir sukti, slepiantys savyje nuodėmės kirminus, 
treti stiprūs ir prasmingi, nes ruošia mus amžinybei. Kokių lapų mūsų pažinimo medyje daugiau, tokie 
esame ir mes patys – šviesūs ar tamsūs. 

Man labai labai patiko Česlovo išmintinga pamoka, ir jis matyt tai pajuto. Dar kažką pamąstė, bet 
tylėjo. Turbūt norėjo susikaupti. 

– Česeli, Romutė man padovanojo rožėm kvepiantį rožančių. Aš labai laiminga, kad jai sekėsi visa 
kelionė. 

– O aš noriu, kad jai sektųsi ne tik kelionės, bet ir viskas gyvenime. Ji to verta. 
Česlovas pasikėlė, nusišypsojo ir išnyko. 

107. Agutės P. pamoka 2000-10-22
  KANČIą jAUČIA NE TIK ŽMoGUS

Ji atėjo į kiemą ir paklausė: 
– Ar jau viską susivežėt iš lauko? 
– Viską. Žiūrėk, Agute, kokie gražūs kopūstai, kokios didelės bulvės! 
Ji paėmė vieną kopūstą, kurio kotas buvo nepaprastai ilgas, apžiūrėjo ir pasakė, nežinia kam 

priekaištaudama: 
– Kas iš to koto, jei aukštai iškelta galva dažniausiai būna tuščia, o širdis neturi atjautimo. 
Supratau, kad tie priekaištai skiriami tik man, nes nieko jai negaliu padėti.
– Agute, ko tau labiausiai reikia? Tu tik pasakyk. 
– Gerti ir valgyti, gerti ir valgyti. Gerti! – ji beveik rėkte išrėkė, ir jos riksmas atitiko jos baisią išvaizdą 

– ilgus tamsius drabužius, išdraikytus plaukus, bedantę burną ir reumato iškraipytus pirštus. 
Man pasidarė nejauku, ir pabandžiau įkalbėti, kad ji eitų į kambarį. Sutiko, bet buvo liūdna. 
– Agute, pas mus dar likęs tavo stalas. 
– Nu ir kas man iš to stalo, jei ant jo nieko nėra. 
– O gal tu užeitum pas mūsų gatvės žmones, gal jie tau kuo nors padėtų? 
Ji pradėjo vardinti visus, bet nė pas vieną nenorėjo eiti, nes iš jų nesitikėjo jokios pagalbos. 
– Gerai, Agute, prižadu, aš tau padėsiu, bet pasakyk, kodėl pagalbos atėjai prašyti pas mus. 
– Man liepė čia eiti Jonas Orentas, sakė, kad jam šiek tiek padėjote, dabar jis mato jau geriau. 
Ir staiga prisiminiau gerąją Janutę B. 
– Agute, o jeigu tu nueitum pas Janutę, galvoju, kad ji tau tikrai padėtų. 
Ji nušvito, nudžiugo ir man atsakė: 
– Kaip aš apie tai nepagalvojau? Eisiu pas ją, ji man padės. 
Iš lauko atbėgo mano mylima šunytė Meškutė ir ėmė loti, aš ją užbaudžiau, o Agutė tyliai pasakė: 
– Nereikia, ji nieko blogo nedaro, ji tik praneša, kad aš svetima. Niekada nesielk žiauriai su jokiu gyvu 

daiktu, niekada nieko nekankink, nes tai – didelis blogis. Aš irgi čia, žemėje, buvau žiauri, ir už tai man 
užskaitė dideles nuodėmes. Juk kančią jaučia ne tik žmogus, bet ir kiekvienas Dievo sutvėrimas. 

– Ačiū tau, Agute, atsiminsiu. 
Ji sunkiai pasikėlė ir išėjo. Turbūt ieškoti pagalbos. Ar ją ras? 

108. Mamos pamoka 2000-10-24
  jEI PAKLYSI ŽEMĖjE, SUNKU SURASTI SAVE AMŽINYBĖjE

Ji paprašė, kad mudvi su Onute (mamos seseria) ją palydėtume šita gatve. Sutikome, nors sunku buvo 
nuspėti, kur ji nori eiti, ką pamatyti. Bijojau, kad tik nereikėtų lydėti į kapines ir meluoti sau ir jai pačiai. 
Deja, jos sumanymas mus apstulbino. Priėjusi iki Orento J. namų, mama pasuko link laidotuvių namų...

Ėjome visos trys visą kelią tylėdamos. Pagaliau. Prieš ketverius metus ji čia gulėjo, tyli, bežadė, bet 
mums pati nuostabiausia pasaulyje. Įdomu, ką ji pasakys dabar, kai ten įeis? Ji sunkiai atsiduso, pravėrusi 
duris, ir manęs paklausė: 

– Kodėl čia dabar taip tamsu, kur dingo langai? Juk, kai mane čia atvežė ir paguldė, buvo šviesu, aš tai 
gerai atsimenu. 

– Mama, tada irgi langų nebuvo, o degė daug daug žvakių, ir nuo jų buvo šviesu.
Ji susimąstė ir vėl paklausė: 
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– O kodėl čia mane reikėjo atvežti? 
Tai buvo klausimas, prieš kurį aš visada pasijuntu lyg vargšas prieš amžinybę. Ką jai dabar atsakyti? 
– Mama, kai kitur išvažiuoji gyventi, tai atsisveikinant gražiausia, kada uždega žvakes. 
Ji patikėjo, o po to manęs paprašė: 
– Tu išeik ir pažiūrėk, ar tamsoje dar rasime, kur pareiti namo. Juk čia, viskas taip pasikeitę per tuos 

ketverius metus! 
Išėjau į tamsą, turbūt buvo gilus vidurnaktis. Ir iš tikrųjų susimąsčiau, kuria gatve dabar eiti, kad su 

mama rastume savo namus. Vienoj pusėj buvo lentpjūvė, priekyje kapinės, o šone – gražūs mūriniai namai. 
Ieškojau akimis aukštai iškilusio vandentiekio bokšto, į kurio pusę einant atrastumėm savo namus. Pagaliau 
jį pamačiau ir parodžiau mamai. 

– Einam, mama, namo, einam. 
Ir visai netikėtai išgirdau jos atsakymą: 
– Aš žinojau kelią atgal, bet norėjau, kad ir tu jį išmoktum surasti. Juk taip blogai, kai paklysti žemėje, 

paskui sunku surasti save ir amžinybėje. O dabar, vaikeli, einam kiekviena į savo namus. 
Ir mama išnyko. 

109. Njolės Š. pamoka 2000-10-28 
        APIE VISŲ ŠVENTŲjŲ ŠVENTę

Nijolė atėjo, rankoje laikydama kažkokius blizgančius, į rutulį susuktus popierius. Ji buvo, kaip visada, 
besišypsanti, šventiška, balta suknele, ilgais juodais plaukais. Atėjo ir iškarto pasakė: 

– Česlovas jums visiems siunčia linkėjimų, jis dabar ateiti negali, labai susikaupęs klausosi visų pamokų 
apie šventuosius. Jis toks išmintingas, kad dangus jam leido tai, ką išgirsta, perduoti į žemę. Ne kiekvienam 
tas būna patikėta.  Dabar, matai, susikaupimo dienos, aš jam nenoriu trukdyti, tai atėjau vietoj jo. O tu gali 
man pasakyti, ką reiškia tie trys žodžiai – VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ?

Nežinau, ką mano vietoje būtų atsakęs bet kuris žemės vaikas, bet aš tiesiog apstulbau nuo tokio 
klausimo.  Aš, savo gėdai, turėjau prisipažinti, kad iki šiol apie tai nesusimąsčiau. Nijolė pakreipė klausimą 
truputį kitaip: 

– Na, ar tai visų mūsų pagarbos šventiesiems išraiška, ar pačių šventųjų suėjimas? 
Pasijutau visai verta pasigailėjimo, nes klausimas buvo vėl pribloškiantis. Nijolė surimtėjo, o paskui 

pasakė: 
– Na, jeigu kunigai, net pensijos sulaukusiems, šito nepaaiškino, tai jie padarė didelę nuodėmę. 
– Nijole, o gal jie aiškino, gal tik mes nepajėgiame tai suprasti? 
– Na, gerai, gal kai išaiškinsim visus kitus klausimus, pasiseks atsakyti ir į šitą? 
Ji išvyniojo pirmąjį blizgantį popierių ir lyg tarp kitko vėl paklausė: 
– O kodėl VISŲ ŠVENTŲJŲ šventė visada būna rudenį? 
Kaip aš niekinau save ir savęs gailėjausi, kad prieš atėjusią iš dangaus savo buvusią draugę atrodžiau 

tokia nemokša ir mažai mąstanti! Nijolė iškart tai suprato ir palengvino man atsakymą: 
– Na, o tu prisimeni, ką tau Česlovas, tas išmintingas vyras, pasakojo apie pažinimo medį?
– Prisimenu, Nijole, gerai prisimenu. 
– Na, matai, tu juk žinai, kad tas medis esame kiekvienas iš mūsų, o pažinimas yra mūsų pačių viduje.  

O pažinti save galima tik tada, kai yra susikaupimui būtina ramybė. Ant mūsų medžio buvę lapai lyg mintys 
krenta į žemę, o mes liekame atviri ir apnuoginti prieš Visatą. Visi Šventieji tokie buvo prieš amžinybę. Ir 
mes, žemės žmonės, po pavasario ir vasaros darbų ateiname į rudens nakties ramybę. Joje geriausiai mąstyti 
ir melstis.

Nijolė išvyniojo dar vieną rutulėlį.
– O dabar pagalvok, kam reikalingi šventieji? Sakyk taip, kaip galvoji.
– Man atrodo, kad liktų mums šviesa ir čia, kad lauktų mūsų ten, iš kur tu, Nijole, atėjai.
– Be to, jie yra tikrieji liudininkai, ką gali iš žemės žmogaus padaryti nuolatinis artumas su dangumi, – 

pridėjo Nijolė. – Ir dar vienas, pats mažiausias ryšulėlis mano rankose.
Ji išvyniojo popierėlį ir vėl paklausė:
– O kuris šventasis tau labiausiai patinka, kurį tu myli?
– Šventąją Veroniką...
Ji nustebo, paskui vėl paklausė:
– Matai, man visus atsakymus reikia pranešti atgal į dangų. Tai už ką tu taip myli šv. Veroniką?
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– Ji buvo atėjusi pas mane su Česlovu. Ji tokia nuostabi ir paslaptinga.
– Bet apie ją bažnyčioje kalbama ir pasakojama mažiausiai. Ji labai apsidžiaugs, kad tu ją prisimeni. 

O kai po Visų Šventųjų ateis Česlovas, jis tave dar ne taip paegzaminuos. Dabar jums visiems – mūsų 
linkėjimai.

– Ačiū tau, Nijole.
Daugiau aš jos nemačiau.

110. Mamos pamoka 2000-10-28
        ŠVIESoS GĖLĖ

Ant stalo radau nepaprastą baltą gėlę su užrašu: „Su Visais Šventaisiais. Nuo mamos“.
Ta gėlė atrodė taip: aplink buvo taurelės, pilnos šviesos, iš kurios sklido spinduliai. Tokių gėlių čia, 

žemėje niekad neteko matyti. Kai ateis mama, paklausiu, kaip ji vadinasi. Manau, kad tai Šviesos gėlė.

111. jono S. pamoka 2000-10-28
        PARDUoDU LAIKą, PERKU LAIKą

Jis praėjo pro kambario langus, nulenkęs galvą ir lyg kažko susirūpinęs. Kažkada aš jį labai mylėjau, 
daugelis MANO eilėraščių skirta jam. Šiandien jo jau nėra, jis ten, amžinybėje. Ką jis dabar pasakys, kai 
ateis į kambarį? Jonas atėjo, atsisėdo, tylėjo, paskui paprašė manęs:

– Palydėk mane iki Šakių turgelio.
– Gerai, Jonai, jeigu tau reikia mano pagalbos.
Ėjome tylėdami, jaučiau, kad jam sunku širdyje. Prie įėjimo į turgelį pamatėme žilą ilga barzda senelį, 

kuris be paliovos šaukė tą patį:
– Parduodu laiką, perku laiką, paduodu laiką, perku laiką!
Žmonės ėjo pro šalį net nekreipdami dėmesio į senelį. Jonas stebėjo mane ir senelį, bet vis dar tylėjo. 

Pagaliau priėjo jaunas vaikinas ir paklausė senelio:
– Norėčiau nusipirkti laiko. Pasakykite, kiek jis kainuoja. Man labai reikia laiko.
Senelis pažvelgė jaunuoliui į akis ir nuoširdžiai atsakė:
– Pinigų už laiką neprašau, noriu gerų darbų, noriu, jaunas žmogau, gerų darbų!
Jaunuolis susimąstė, paskui nuėjo savo keliu. Gal jis ilgai mąstys, ką gero per savo laiką žemėje padarė 

pasauliui. Paskui priėjo invalidė močiutė, pasiremdama lazdele, ir paprašė senelio:
– Aš norėčiau parduoti savo laiko. Kiek mokėsite už jį? Man labai reikia pinigų.
– Ar visą laiką parduodi, močiute, ar dar ne? Jeigu jau visą, tai tau nieko šitoj žemėj nereikia, užmokės 

ten.
Senelis pakėlė galvą ir pažvelgė į dangų. Močiutė suprato, ką tai reiškia, ir paskubėjo pasitaisyti:
– Dar ne viską, ne. Tegul dar laiko lieka man.
– Tada, močiute, aš turiu pasižiūrėti, ar tavo laikas, kurį parduodi, yra tikrai vertas gero atpildo.
Močiutė išbalo ir paskubėjo pasitraukti nuo šito keisto senelio. Matyt išsigando savo laiko kokybės.
Senelis atsiduso ir nuliūdęs pasakė:
– Nesiseka šiandien. Niekas daugiau neateina – nei prašyti parduoti, nei pirkti laiko. Tai atėjo amžius, 

tai pasaulis.
Jonas patarė man, stovėdamas šalia:
– Tu prieik prie senelio ir paklausk jo ko nors.
– Seneli, aš žiūrėjau į jus ir norėjau suprasti, ką jūs kalbate. Jūs labai išmintingas ir daug ko išmokote. 

Kas jūs toks? Koks jūsų vardas?
– Ačiū tau, vaikeli, kad sustojai prie manęs, senio. Dar daugiau ačiū, kad suspėjau pajusti mano išmintį. 

O mano vardas – Laikas.
Jis nusigręžė nuo manęs ir vėl kartojo tą patį:
– Parduodu laiką, perku laiką, parduodu laiką, perku laiką!
Jonas stovėjo šalia ir aš jo paklausiau:
– Jonai, iš kur tu atėjai, kur tu esi?
Jis pakėlė ranką ir parodė į aukštą dangaus skliautą.
– Ar tau ten gerai?
– Man labai blogai, man blogai.
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Aš jo daugiau nieko neklausiau – nenorėjau skaudinti jo, žmogaus, kurį kažkada taip mylėjau.

112. Česlovo V. pamoka 2000-11-01
        KAS YRA ŠVENTUMAS

Jis buvo labai rimtas, susikaupęs, matyt, dar tebegyvenantis Visų Šventųjų iškilmių įspūdžiais. O aš 
iškarto puoliau prie jo su savo klausimu.

– Na, kaip, Česeli, ten, danguje, ar graži buvo ta šventė? Aš taip laukiau, kada tu atesi ir papasakosi.
– Nuostabi šventė. Šv. Mišias laikė šventasis Grigalius. Tokio didingo reginio aš dar nebuvau matęs. 

Bet kodėl tu manęs neklausi, kas iš viso yra šventasis, ką reiškia šis žodis? Ar tu žinai?
– Žinau, Česeli, tik tiek, kad kiekvienas šventasis buvo labai atsidavęs Dievui ir  daug meldėsi.
– Bet tokių žemėje daug, o jie ne šventieji. Tai kodėl?
Česlovo egzaminas, kaip sakė Nijolė, prasidėjo, ir aš pagalvojau, kad vargu ar jį išlaikysiu. O Česlovas 

taip nori, kad mes visi išmoktume mąstyti ir suprasti jo išmintį!
– Tai gal šventieji buvo atsiskyrę nuo pasaulio ir Dievas juos palaimino?
– O Vanga, o Motina Teresė kaip tik bendravo su pasauliu, ir joms nereikėjo jokio atsiskyrimo. 
– Česeli, jos aukojosi žmonėms ir darė jiems gera. 
– Na pagaliau, Nijoliuk, ir priėjome patį svarbiausią dalyką – šventumas yra darymas žmonėms gera. 

Ir pagal tai, kaip tas geras daromas, su atpildu ar be atpildo, yra tikri šventieji ir šventi žmonės. Tačiau 
daugelis jų, priversti sunkių žemiškų sąlygų, ima atlyginimą. Jie dėl to nekalti. Bet jų siela ir širdis trokšta, 
kad kitiems būtų geriau gyventi. Aplink mus, tokių, kurie mus myli ir aukojasi, ir suteikia gero, yra daug, 
tik mes nemokame, čia gyvendami, to įvertinti ir suprasti. Argi tavo teta ne tokia žemės šventoji, kai tiek 
daug dėl tavęs aukojasi? Argi mano Roma ne šventoji, kai šitiek aukojasi dėl manęs? Malda ir gerumas 
daro stebuklus, už kuriuos nieko stebuklingesnio nėra. Matai, gerumo ir maldos nepalaidosi, nesudeginsi 
ir nepaskandinsi.

Mums buvo užsakytos dujos. Besikalbant su Česlovu, koridoriuje staiga subildėjo žingsniai, bet durys 
į virtuvę buvo uždarytos. 

– Česeli, dujas atvežė.
– O kodėl uždarytos durys, kodėl gerumui mes dažnai užtrenkiame duris? 
Jis pašoko nuo kėdės ir įleido sunkų balioną nešantį žmogų. 
– Matai, jis neša savo kryžių, jis daro gera, bet jis ima atlyginimą, nes kitaip neišgyventų. 
Atėjo Domutė iš Lukšių, atsisėdo ir pasakė: 
– Jums pririnkau kelis maišus bulvių. Pavargau, persisvėrusi per užtvarą, bet jiems jau vargti nereikės. 

Dabar rūpinsiuosi, kad atvežtų į kiemą. 
– Domute, kiek jums duoti už tą vargą, pasakykite. 
Aš jai ištiesiau pinigus, bet ji atstūmė ranką ir pasakė: 
– Man nieko nereikia. Negi aš už pinigus darau ką nors gero?
Česlovas visą laiką tylėjo, stebėdamas mane ir čia atėjusius žmones. Stebėjo ir kažką mąstė. Paskui 

pasakė tai, apie ką galvojo: 
– Pinigas nuvainikuoja daugelio geraširdžių žmonių šventumą. Jų širdis gera, atjaučianti, bet kišenė 

tuščia ir nėra kada susikaupti šventumui. Bet vis tiek, Nijoliuk, ieškome žemėje tų šventųjų, kurie daro 
mums tik gera. Ar ne taip? 

– Taip, Česeli, ieškosime. 
Atsisukau, o jo jau nebuvo. 

113. Česlovo V. pamoka 2000-11-02 
        AČIŪ TAU, DANGAU, UŽ ŠVIESą

Česlovas paprašė, kad palydėčiau jį į buvusią jo kaptiorkę (taip jis vadindavo savo sporto kabinetą). 
Buvo apsirengęs tamsiai mėlynu lietpalčiu, perjuostu plačiu diržu. Tokį jį matydavau jaunystėje. Buvo 
linksmas, linkęs juokauti ir labai gražus. 

Stovėjome prie jo stalo, dešinėje buvo spinta ir Česlovo knygos. Į kambarėlį įbėgto vaikai ir net 
prasižioję žiopsojo savo mokytoją. Neiškentusi jų paklausiau: 

– Vaikai, ką jūs labiau mylite: ar šį kampelį su knygomis, ar mokytoją Vyšnevecką? 
Net negalvodami mažieji (visi buvę Česlovo mokiniai) atsakė: 
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– Mokytoją Vyšnevecką, mūsų mokytoją!
Česlovas susigraudino, bet save nugalėjo ir lyg juokaudamas atsakė: 
– Na, mano bičai, tai ko norite manęs paklausti? 
Plaušinaičių Mindaugėlis prabilo pirmasis:
– Mokytojau, o kur jūs dabar dirbate?
– Aš, vaikai, dabar dirbu dangaus Akademijoje. 
Vaikai neteko žado bet jų smalsumas nesumažėjo. 
– Mokytojau, o ten priima norinčius mokytis? 
– Priima, tik reikia išlaikyti sunkius egzaminus. 
Klausimai lyg ir baigėsi, bet Česlovas netikėtai paprašė: 
– Na, vaikai, jeigu jau esate mano bičai, tai man pamačykite, būkite vyrai. Ar gerai? 
– Gerai, mokytojau. 
Stovėdama greta Česlovo galvojau, kokios pagalbos iš vaikų jam prireikė. Viskas paaiškėjo kiek vėliau. 
–Matot, vyrai (taip jis dažnai kreipdavosi į savo auklėtinius), man reikia išspręsti tokį kryžiažodį, gal 

jūs padėsite. Dabar aš jūsų klausiu, o jūs man tik atsakykite. Štai pirmas klausimas: „Kokius Lietuvos 
sportininkus jūs labiausiai mėgstate?“

Vaikai pakėlė rankas ir ėmė vardinti: aš – Sabonį, aš – Einikį, aš – Žukauską, o aš – Česlovą Vyšnevecką. 
Česlovas šyptelėjo ir, parodęs ranka, kad jau užtenka, pagyrė vaikus: 
– Maladčiai, daug žinote. O dabar jums antras klausimas: „Kai stovite ant žemės, ar jums labiau patinka 

žiūrėti į žemę, ar į dangų?“
Bendžių Vytautas paaiškino: kai sodinu bulves, tai žiūriu į žemę, paskui, kai renku, tai žiūriu į žemę, 

kai pjaunu žolę, vėl į žemę žiūriu. Nerijus R., gudročius mąstė sportiškai: aš, auklėtojau, tai žiūriu į dangų, 
man reikia pataikyti į krepšį, kai žaidžiu stadione, ir pelnyti taškų. Dauguma vaikų jam pritarė. Česlovas 
klausėsi ir tylėjo, paskui atsisėdo už stalo ir pasakė savo nuomonę. 

– Na, matot, vyrai, vieni į savo krepšius renka bulves, kiti taškus, matydami dangų. Jeigu norite mokytis 
dangaus Akademijoje, tai, kaip jūs manote, kuriuos taškus užskaitys jums geriau – bulvinius ar dangiškus? 

– Dangiškus, Mokytojau. 
– Tai žiūrėkite dažniau į Dangų. Išaugsite tiesūs, gražūs, o ne sulinkę lyg seniai. Dabar, vaikai, padėkite 

man atsakyti į dar vieną klausimą: „Ką jūs mėgstate labiau: lietų, ar saulutę?“
– Saulutę, Mokytojau, saulutę!
– O kas mums dovanoja už dyką? Dangus ar žemė? 
– Dangus, dangus, dangus! 
Kiekvienas vaikas norėjo pasirodyti, kad daug žino. Jie ir pamiršo, kad greit bus pertrauka ir mokytojas 

išeis. Česlovas gražiai paprašė: 
– O dabar, vaikai, aš jus išmokysiu, kaip reikia kasdien padėkoti Dangui už saulutės šviesą. Klausykite 

visi. Paskui pakartosime sykiu: „Ačiū tau, dangau, už šviesą!“ Na, dabar visi sykiu. 
Vaikai iš visų širdelių kartu su Česlovu pakartojo:
– Ačiū tau, dangau, už šviesą!
– Ar atsiminsite mano pamokėlę, vaikai? 
– Atsiminsime, mokytojau. Ar jūs dar ateisite? 
– Ateisiu, būtinai ateisiu. 
Pasigirdo skambutis į pertrauką, vaikai išbėgo, o mes su Česlovu likome dviese. Man daug kas buvo 

įdomu, ir aš jo paklausiau:
– Česeli, kodėl tu šiandien apsirengęs lietpalčiu? Visada būdavai su kostiumu.
– Tai kad jau ruduo, lynoja, negi aš vaikščiosiu lyg vasarą. 
– O kas jums dangaus Dvare duoda drabužius? Visi, kurie iš ten ateina, taip gražiai apsirengę...
– Nijoliuk, o tu išeik į kiemą ir paklausk žvirblių, kas jiems duoda visą apsirėdymą, ir tau bus atsakymas. 
– Česeli, ar neseniai iš čia išėjęs mokytojas B. atėjo pas jus? 
– Ne, tokio pas mus nėra. Jis dar neužsidirbo pinigų – bilietui į dangų. Dar nesuspėjo parduoti obuolių. 
Supratau, kad Česlovas juokauja. 
– Pasakyk, Česlovai, ar tau Ten, danguje, labai smagu? 
– Labai, Nijoliuk. Tikrai niekur gražiau nei geriau nebus. Tikrai. O aš tau iki kito karto, kol ateisiu, 

paliksiu klausimą. Pagalvok, paskui atsakysi. Ar gerai? 
– Sakyk, Česeli, sakyk.
Jis pasiruošė išeiti ir susimąstęs, jau be jokių juokų paklausė:
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– Kodėl nė vienas, nors ir žinodamas, koks stebuklingas yra Dangus, nors ir labiausiai skurstantis 
žemėje, su tokia baime laukia valandos, kada turės iš tos žemės išeiti? Ko žmonės bijo?

Ir Česlovas išėjo.

114. Mamos pamoka 2000-11-06
  AR NoRĖTUMĖT, KAD AŠ SUGRĮŽČIAU?

Ji pradėjo tvarkyti kambarius: plovė grindis, ieškojo dulkių, tvarkė drabužius. Jai vis atrodė, kad čia dar 
ne taip, kaip ten, dangaus Dvare. Žinoma, kitaip ir negalėjo atrodyti.

– Mama, o jeigu tu čia pasiliktum ir neišeitum daugiau? Ar taip negali padaryti?
Ji atsiduso, pažvelgė į mane ir pasakė:
– Aš tau užduosiu tik tris klausimus. Tau ir mūsų Onutei. Nežinau, ką į juos judvi atsakysite. Na, 

klausykit abi: jeigu aš ateičiau čia ir pasilikčiau, kaip buvau prieš išėjimą iš čia, jeigu mane daugelį metų 
reikėtų kilnoti ir prižiūrėti, kuri iš judviejų turėtumėt sveikatos tai padaryti? Kuri?

Mudvi tylėjom. Tylėjo ir mama.
– O dabar antras klausimas. Žinau, kad jūs abi be sveikatos. Bet norite, kad grįžčiau į žemę. O jeigu 

pasamdytumėt žmogų, kuris mane prižiūrėtų, kuri atiduotumėt jam visą mėnesio pensiją ir kaip tada reikėtų 
gyventi? Ar galvojate apie tai, ar ne?

Ką jai reikėjo atsakyti? Nežinau. O mama uždavė ir trečiąjį klausimą.
– O jeigu vėl viskas kartotųsi tame name, kur aš gulėjau tarp žvakių, ar judvi norėtumėte?
Dabar tylėjome visos trys, nes mama buvo teisi – tų skaudžių akimirkų nenorėjome nei mudvi, nei ji. 

Paskui ji padavė raštelį, kuriame buvo užrašyta: „Prašymas padėti kenčiančiai sielai“. Ji manęs paprašė:
– Vaikeli, įrašyk vardą sielos, kuriai norėtum padėti.
Aš įrašiau Agutės Pališkienės vardą. Mama man paaiškino:
– Paprašyk gatvės tikinčiųjų, kad jos išganymui aukotų po 1 litą. Paskui nunešk klebonui, kad laikytų 

už sielą Šv. Mišias. Šis raštelis parodys, kiek krikščionio širdyje yra artimo meilės, kokia jo malda ir darbai.
– Gerai, mama, pabandysiu paklausti visų, iš kurių tikiuosi, kad jie padės Agutei.
Mama išėjo.

115. Salomėjos K. pamoka 2000-11-10
        AKYSE GERIAUSIAI MATYTI, KAS SIELojE UŽRAŠYTA

Ji atėjo į mūsų namus, bet iš karto niekas jos nepažino – tokia atjaunėjusi ir graži ji buvo. Mirė 94 metų, 
o dabar atrodė lyg 40-metė. Plaukai juodi, šone įspausta banga, ausyse – puošnūs auskarai, balta apykaklė. 
Virtuvėje sėdėjo viešnia iš Vilniaus, buvo mano teta ir aš. Ta, kuri atėjo, pirmiausia priėjo prie viešnios iš 
Vilniaus ir savo protingomis akimis ėmė žiūrėti į ją. Viešnia nieko nesuprato, kas čia darosi. Atėjusioji buvo 
labai rimta, susikaupusi, o po dviejų minučių ištarė:

– Blogai, labai blogai.
Sunku buvo suprasti, ką reiškia jos žodžiai – ar blogai su sveikata, ar dar kas nors. Bet klausti nedrįsome. 

Dabar ji priėjo prie manęs, ir jos skvarbių akių jėga tiesiog atėmė žadą. Pagalvojau, kad vėl manyje ieško 
vėžio, kaip ir visi. Jos veidas man pasirodė pažįstamas, bet bijojau, kad galiu apsirikti. Ji rankomis suėmė 
mano galvą ir ištarė:

– Visai gerai, beveik gerai.
Atėjo tetos Onutės eilė. Ji irgi jaudinosi, kad viešnia ieško kokios nors ligos. O toji nusišypsojusi vėl 

pakartojo:
– Neblogai, Onute, tavo sieloj visai neblogai.
Onutė jau nebelaukė ilgiau ir paklausė to, kas rūpėjo visoms:
– Ar jūs esate kokia nors šventoji? Kas jūs tokia?
– Onute, ar jau neprisimeni Salomėjos Krakauskienės, ar neprisimeni Salemutės?
Onutė išplėtė akis, netikėdama, kad prieš ją  ta pati Salomėja – tokia graži dabar ji stovėjo.
– Salemute, ką jūs tikrinate?
– Žmogaus vidų, sielą, Onute. Akyse geriausiai matyti, kas toje sieloje užrašyta. Kai aš nuėjau ten, kur 

esu dabar, tai mane irgi taip patikrino per porą minučių. Paskui pasiuntė pas šv. Petrą. Dabar aš ateinu pas 
žmones ir jau matau, kokia siela juose gyvena – tamsi ar šviesi.

– O kur jūs esate dabar? – paklausiau ir aš.
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– Aš esu kartu su tavo mamute. Man ten nieko netrūksta, nieko nereikia, jūs dėl manęs nepergyvenkite, 
nesirūpinkite.

Onutė pasiūlė jai kėdę atsisėsti, bet Salomėja nepasidavė:
– Kam man sėsti? Aš ne ligonė! Aš dabar visai sveika. Matot, man jau nereikia nei akinių, nei lazdos, 

mano kojos nepavargsta taip, kaip anksčiau. 
– O kodėl, Salomėja, jūs atėjote pas mus? 
– Kad jūs vis ruošėtės savo mamutės paklausti apie mane, sužinoti, kur aš esu. Tai, sakau, kam ją 

varginti. Atėjau aš pati. 
Ji dar kartą apžvelgė mus visas ir nutolo. 

116. Česlovo V. pamoka 2000-11-13 
        BJoME SAVęS

Atėjęs jis tuoj prisiminė savo paliktą klausimą – kodėl visi bijo išėjimo iš šios žemės. Atsakiau taip, 
kaip galvojau:

– Todėl, kad bijome nežinomybės. 
Česlovui to neužteko. 
– O dar ko bijome? – rimtai paklausė. 
Susimąsčiau ir galvojau, ką jam atsakyti.
– Tai nežinai, ko labiausiai bijome, Nijoliuk? 
– Nežinau Česeli, nežinau. 
Jis atsiduso ir tyliai paaiškino: 
– O bijome tik vieno žodžio, į kurį telpa visos mūsų baimės. Bijome... savęs. Mes visą gyvenimą 

nepažįstame savęs ir neturime laiko tam pažinimui. Tai ir yra baisiausia, nes savimi nepasitikime. O tu nori 
man padėti spręsti tokį kryžiažodį. Ar pažįstu save ir kitus? Žinai, kad mudu spręsdavome kryžiažodžius?

– Žinau, Česeli, dar gerai atsimenu. 
– Na, matai. Tai dabar pasižiūrėk, pasiklausyk ir atsakyk, kas dainuoja apie Lietuvą. 
Prieš mano akis nušvito pažįstamas veidas, bet aš neįsivaizdavau, kad jis galėtų dainuoti. Išgirdau 

žodžius: „Lietuva ant žemės gaublio“. 
– Česeli, tai nesąmonė. Gražina Ručytė niekada nedainavo, ji tik pianistė.
– Tai tu ją per mažai pažįsti. Suprask, jos siela, jos širdis, ji visa savimi dainuoja Lietuvai. Taip, kaip ir 

Vytautas Landsbergis. Matai, visų niekinamas, apspjaudomas, kryžiuojamas, jis mato ir girdi tik Lietuvą. 
Nėra Lietuvoj tokių taurių žmonių, tokios šeimos, kaip Landsbergiai. Ar sutinki su manimi?

– Česeli, kam dar klausi, juk aš niekada nebuvau kitokia ir nebūsiu.
– Gerai, Nijoliuk, aš tik norėjau pasitikrinti, ar ir tu kartais neišsigąsti „protingųjų“ nuomonės ir 

nepradėsi šmeižti Landsbergio.
Dainuojanti Gražina nutilo, o Česlovas uždavė kitą klausimą:
– Žiūrėk, va, yra trys keliai – tiesiai, į dešinę ir į kairę. Kurį pasirinktum?
– Tiesaus, Česeli,  tai jau niekada.
– O kodėl?
– Neįdomu, nereikia nieko galvoti ir ieškoti – per daug viskas aišku.
– Matai, tiesiai be galvos eina net girtuokliai, vis mažiau rūpesčių. O dabar kur eitum – į dešinę ar į 

kairę?
– Eičiau į dešinę.
– O kodėl renkiesi dešinę?
– Po dešine šviesiau, ten Dievas ir Jo Sūnus.
– Na, Nijoliuk, jau ir mokaisi galvoti, ir aš tuo labai džiaugiuosi! Matai, kaip gerai tiko į kryžiažodį 

žodis dešinė. Ar jau pavargai nuo mano klausimų?
– Česeli, o dabar aš noriu tavęs paklausti apie šventą duoną, kurios raugą parvežė iš Vatikano, ir mes  

jo gavome. Pasakyk, ką tu apie ją galvoji?
– Tai dangaus ir popiežiaus palaiminta duona. Ir labai gerai, kad jos ragavote. Bet ji verta pagarbos, 

todėl valgant reikia gerų žmonių ir susikaupimo, ramybės. Tai – ne vaišių, o ramybės duona, todėl valgoma 
tik savo šeimoje...

– Ir dar, Česeli, noriu pasitarti dėl knygos, kurioj turėtų būti visos pamokos iš dangaus. Ar ją leisti, ar 
ne? 
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– Aš žinau, kad judvi su Roma norėtumėt ją išleisti. Tai būtų gut. Bet užsimiršote vieną tiesą – žemėje 
net dangus perkamas už pinigus. Pas mus pinigų nėra, ten ir nereikia. Judvi turėkite 2-3 knygas pasiskaityti 
geriems žmonėms. O kas mokės už tai, kad bus išleista daugiau? Pasikalbėkite su Roma. Aš taip patariu. 
Paskui kad nesigailėtumėt.

– Ačiū, Česlovai, tau už patarimą.
Kai jis išėjo, ilgai mintyse dėkojau jam už  visus jo rūpesčius.

117. Antano j. pamoka 2004-11-14
        DABAR TEN VISKAS PAKEISTA

Gydytojas atėjo ne į kambarį, o į darželį, prie juodųjų serbentų krūmo. Buvo visai juodai apsirengęs, net 
tamsi kepurė, užkritusi ant akių. Mažai ką kalbėjo. Tik skynė uogas į kibirą ir kažką galvojo.

– Gydytojau, kodėl jūs toks visai tamsus ir liūdnas? – neiškentusi paklausiau.
– Aš prisitaikiau prie savo buvimo tamsoje, negaliu būti kitoks. Ten, kur mane nuvedė, su norais niekas 

nesiskaito.
– O jūs savo namuose dar nebuvote?
– Buvau, bet jau nerandu nei savo drabužių, nei batų. Bet aš nesistupysiu (čia jo žodis), eisiu ieškoti 

nors batų, juk visai neseniai juos turėjau, o dabar nieko nėra, net mano spintos. Aš gulėdavau prie lango, 
dabar ten viskas pakeista. Nejaugi taip greitai viską reikia pertvarkyti, kai išeini?

Sunku buvo surasti atsakymą į jo paskutinius žodžius, bet aš apie juos ilgai galvosiu...

118. Česlovo V. pamoka 2000-11-15
        Ką REIŠKIA ŽoDIS „PRASTI“

Aš ruošiausi pietums namuose iš vakaro: nuploviau burokėlius virimui, mažesnius atidėjau į kitą indą. 
Česlovas tylomis stebėjo mano darbą, o paskui lyg tarp kitko paklausė:

– Kodėl juos atidėjai į šalį? Ar jie netinka?
– Jie prasti, aš turiu didesnių.
Galvojau, kad mano šneka apie burokus ir baigsis, bet labai apsirikau.
– O tu man paaiškink, ką reiškia žodis prasti, kokią prasmę jis turi?
Tiesiog sutrikau iš karto, nes niekad nesigilinau gyvenime į tai, kas prasta ir kas ne. Bet turėjau Česlovui 

ką nors atsakyti.
– Aš galvoju, kad prastas, tai blogesnės kokybės, mažas, ne toks gražus.
– Kaip tu galvoji, ar pagal šiuos žodžius galima skirti žmones į prastus ir ne prastus?
– Tai kad visi taip galvoja ir taip skirsto.
Česlovas nepatenkintas pažvelgė į mane ir lyg su dideliu priekaištu pasakė:
– O aš maniau, kad tu galvoji kitaip, negu visi.
– Česeli, tu nepyk, aš noriu galvoti giliau, bet tu dar turėk kantrybės ir pamokyk mane.
– Gerai, tai paklausyk manęs. Štai pasauly visi augalai, visi vaisiai, visi žmonės vertinami pagal išvaizdą 

ir dydį. O kaip tau atrodo, ar nėra vertingesnių matų vietoj įprastinių žodžių – prastas ar ne?
– Česeli, aš galvoju, kad didžiausias visų vertybių ženklas yra žmogaus ir augalo viduje.
– Taip, Nijoliuk, svarbiausia žmogaus siela, o jo laikinas drabužių ar išorės demonstravimas – tai tik 

tuščio dvasinio vidaus priedanga. Dažniausiai po negražia išvaizda paslėpta nuostabi siela. Taip ir su tavo 
atmestais prastais burokėliais. Juk jie augo po ta pačia saule ir toje pačioje dirvoje, jų vidus gražus ir 
sveikas. Jie tokie patys, tik išvaizda mus apgauna. Neišmesk jų, gerai?

– Gerai, Česlovai, supratau tave.
– Na, matai, ir įtikinau tave savo pamoka.
Galvojau, kada dabar ateis Česlovas.

119. Marcelės j. pamoka 2000-11-16 
        KoDĖL NEINATE Į NAMUS

Ji atėjo balta skarele, tokia žvali ir pilna energijos. Padavė man nepaprasto skonio rauginto pieno su 
ajerais ir pasakė:

– Turi dangaus duonos iš Vatikano, o aš tau atnešiau dangaus pieno. Imk, paragauk.
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Tai buvo iš tiesų nepaprastas skonis – kvepiantis, gabalais surūgęs pienas su dar žaliais ajerų stiebais.
– Ačiū, Marceliuke, tokio skanaus dar neragavau žemėje.
Ji susirūpinusi patarė:
– Tik tu negerk to Tibeto pieno grybo. Suės tau skrandį, nes tai grynas pieno actas. Paklausyk manęs, 

negerk.
– Marceliuke, ko jūs tokia susirūpinusi, kas atsitiko?
– Man labai gaila brolelio Antano. Jam labai blogai.
– O kodėl neinate į namus, gal ką nors padėtų?
– Ten dabar ruošiasi keturnedėliui, poteriams, ten visi daiktai jau išnešioti, iškilnoti.
Pagalvojau, ar iš tikrųjų po poros dienų jau keturnedėlis, nes apie jį nieko nežinojau. Bet nenorėjau 

įkyriai klausinėti. Ir vargu, ar mūsų gatvėje kas nors apie tai žino. 
O po dviejų dienų Marcelės tiesa pasitvirtino – šeštadienį buvo Antano keturnedėlis...

120. Česlovo V. pamoka 2000-11-20
        KAS AŠ ESU

Šį kartą Česlovas labai skubėjo – sakėsi, kad turi daugelio paklausti vieno ir to paties. 
– Ve, pasižiūrėk, ar atsakysi į tą klausimą. 
Ant stalo padėjo lapelį su ryškiu užrašu: „Kas esu aš ir kas esi tu?“  Tik neatsakyk standartiškai, – kad 

esi žmogus ar kaip vadiniesi. Aš ateisiu tik tada, kai jau sugalvosi atsakymą. O jeigu nemokėsi, tai nors 
pasilik sau šį eilėraštį. 

– Ačiū, Česlovai. Tu išėjai, gal daugiau ir neateisi. Būtų liūdna be tavo gyvenimo. 
O eilėraštį atsiminiau ir užrašiau iš karto: 
  Vėjai lankstė, laiko lietūs prausė, 
  O tiesa – lyg ta pušis tiesi.
  Česlovas atėjo ir paklausė:

         – Kas aš toks ir kas gi tu esi? 
  Tik nereikia  – nekartok standarto, 
  Kad esi žmogus, kaip vadinies
  Ten taip pat neklausia niekas vardo, 
  Kai sodina prie tiesos ugnies. 

  Aš tokia menka, tokia mažytė,
  Česlovai, po tos sunkios mįslės
  Ką dabar galėčiau atsakyti
  Tyloje Visatos didelės?

121. Mamos pamoka 2000-11-24
        GYVENK IR GALVoK

Kai mama atėjo, aš iš karto puoliau prie jos, klausdama, kaip atsakyti į Česlovo paliktą klausimą. 
Pakartojau jį. Mama palingavo galva, paskui pasakė: 

– Gal ir per sunkus žemėje šis klausimas. Neseniai danguje mums skaitė paskaitą, tada aš irgi girdėjau 
tą patį klausimą ir atsakymą į jį. Bet tu nepyk ant Česlovo, jis nori, kad tu išmoktum giliau galvoti ir tavo 
siela būtų turtingesnė. Jis nori tau gero. 

– Aš nepykstu, mama, aš laiminga, kad Česlovas man patiki tokius klausimus.
– Na, gerai. O dabar klausyk atsakymo. Jis, Česlovas, yra buvęs sielos indas, o tu dar esantis. Ką mes 

susidedame į savo sielą, tą ir atsinešame su savimi į amžinybę. Jeigu siela tuščia, tenka prašyti pagalbos iš 
žemės. O jeigu nėra iš ko prašyti?!

Žiūrėjau į mamą ir gėrėjausi – tokia protinga ir graži ji buvo! Vis tik gyvenimas amžinybėje labai 
pakeičia žmogų. Paskui mama paprašė, kad ją palydėčiau iki Labučių Genutės namų. Nuėjome. Durys iš 
kiemo pusės buvo užkaltos lenta.

– Mama, man labai gaila Genutės. Ar ji išeis iš čia?
– Pasižiūrėk ir viską suprasi. 
Virš užkaltos lentos pasirodė baltų raidžių žodžiai: BUVO. NĖRA. JAU NEBUS.
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Supratau viską. Viskas buvo aišku. Mama bandė mane raminti: 
– Vaikeli, toks visų likimas, ir jo jau nepakeisi. Reikia su tuo susitaikyti. O jus nenervuokit Genutės su 

tom kalbom apie politiką. Kiekvienas turi teisę turėti ir ginti savo nuomonę. Ji visą gyvenimą jums darė ir 
linkėjo tik gera. Dabar jai labai sunku. Supraskite ją. 

– Gerai, mama, ačiū tau už nuoširdumą. 
– Aš nežinau, ar Česlovas patikės, kad tu tą atsakymą sugalvojai pati. Be abejo, jis supras, kad aš 

padėjau. Bet jis labai protingas ir, galvoju, nepyks.
– Ir aš taip manau. O jeigu Česlovas neatleis ir neateis? Kas man padės tada? 

122. Mamos ir Vyto B. pamoka 2000-11-25
        KAM TARNAVAI GYVENDAMAS ŽEMĖjE 

Triūsiau virtuvėje ir staiga išgirdau už lango balsą, šaukiantį mane vardu. Jis pasikartojo čia pat, už 
lango. Atrodė panašus į mamos balsą. Pravėriau duris ir neapsirikau – ant slenksčio stovėjo mama. Jos 
paklausiau, kodėl ji mane kviečia. 

– Norėjau su tavimi prisiminti 1996-ųjų 27-ąją, – trumpai paaiškino. 
Nesupratau nieko, nes nuo to laiko praėjo jau ketveri metai. Bet mama tam ir atėjo, kad jas primintų...
– Vaikeli, man tirpsta kairė pusė ir koja, bijau, kad nesuparalyžiuotų. 
Išsigandau, nes anuomet mačiau ją lygiai tokią. Pasodinau atsargiai ant slenksčio ir puoliau taisyti lovą, 

kad atsigultų. Ji mane apsikabino ir pradėjo verkti, vis klausdama, ar jos nesuparalyžiuos kaip tada. Kaip ji 
tada grįš ten, į savo dabartinius namus. 

– Mamyte, nusiramink, tau praeis, pamatysi, – raminau ją, nors pati išsigandau, nežinojau ką daryti. Ji 
atsistojo, bet ėjo labai sunkiai. Prigulė, atrodo nurimo, ir ją palikau kambaryje. Atėjau į virtuvę, o ten ant 
kėdės sėdėjo geras žmogus, Vytautas B., buvęs mokytojas, toks pats kaip gyvas, tik su juodais akiniais. Man 
jis atrodė liūdnas.

– Mokytojau, kaip jūs čia, kodėl su juodais akiniais? 
– Man pakol kas kitokių neduoda. Sunku, esu beveik tamsoje, bet aš pats dėl to kaltas. 
– Kodėl? Juk jūs buvote toks geras ir tikintis.
– Neatsakiau, kai mane ten nuvedė, į du klausimus. Pirmiausia paklausė, kam aš tarnavau, gyvendamas 

žemėje. Kol aš galvojau, prieš akis pasirodė užrašas: „Tu tarnavai obuoliams dėl algos, o Dievui iš 
pareigos“. Paskui uždavė ir antrą klausimą: „Ką tu matei aukščiausio žemėje?“ Man neleido ilgai galvoti, 
ir vėl pasirodė atsakymas: „Tu rečiausiai matei, kad virš aukštų obelų viršūnių yra Dangus“. Paskui mane 
nuvedė ten ir uždėjo tamsius akinius. Dabar kurį laiką reikės ten būti. Noriu, kad visi suprastų, jog ne 
viskas, kas mums svarbiausia žemėje, svarbu ir ten.

Vytautas išėjo, ir tik tada vėl pasirodė mama. Ji nuramino, kad truputį geriau, ir iki kito karto bus visai 
sveika. 

– Mama, palik man savo telefono numerį, ar gali? 
– Galiu, tik užsirašyk.
Ji keletą kartų pakartojo, bet prašė skambinti naktį, kai bus visiška ramybė. Mėginsiu, mama, nors 

nežinau, kas atsilieps.

123. Soijos K. pamoka 2000-11-28 
        REIKIA IMTI TIK TAI, KAS TINKA SIELAI

Buvau mokytojų kambaryje. Soija K. pasitiko jau daug linksmesnė, negu aną kartą. 
– Soija, kaip Jums sekasi? – neiškentusi paklausiau. 
– Taip, kaip ir anksčiau. Gyvenu tame pačiame prieangyje. Česlovas išėjo į šviesą, jis dabar mandras, 

bendrauja su šventaisiais, amžinai užimtas ir vis neturi laiko. Jam gerai, bet ką padarysi. Mes tiek galvot, 
kaip jis, nemokame. O dabar aš tau atnešiu tokių daiktų, galėsi parsivežti į namus. Gal prireiks? 

Šalia manęs atsirado dujų balionas, aliuminis puodas ir pusmaišis batų. 
– Soija, bet aš jų nė iš vietos nepakeliu. Kam jie man? 
– Dabar Lietuvoj niekas neklausia kam. Ima ir velka, ką tik galima. O tu žinai, kuo tokie daiktai ir tokie 

žmonės panašūs?
– Ne, tiesiog nepagalvojau. 
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Soija nusišypsojo ir paaiškino: 
– Jie tuščiaviduriai, bedvasiai. Reikia nešt su savimi tai, kas tinka sielai. Tik tada nejausi svorio ir 

nuovargio.
Ir ji išėjo.

124. Antano j. pamoka 2000-11-28 
        AŠ PATS DĖL To KALTAS

Jis atėjo, bet jau be juodų akinių, daug šviesesnis, turbūt todėl, kad po keturnedėlio... 
– Girdėjau, kaip vakar su Onute kalbėjot, kad mane reikia pasikviesti patikrinti, ar nėra plaučių 

uždegimo. Tai atėjau dabar. Tik iš ten neturiu atsinešęs aparato. 
Jis paprašė giliau įkvėpti, iškvėpti, paskui pasakė, kad plaučiai sveiki, tik bronchitas. 
– Gydytojau, kaip jūs ten, kaip sekasi? 
– Ne visai gerai, bet aš pats dėl to kaltas. Perdaug moteris mylėjau, dabar už tai nuteisė. Bet man sakė 

sutrumpins laiką, nes užskaitys ką esu gero padaręs žmonėms, juos gydydamas. Kai jaunas buvau, tai 
mėgau po stiklelį išgerti. O gal dabar kokią normelę konjako turi, Nijolyte? 

Puoliau ieškoti, bet tokio gėrimo namuose neradau. Atsiprašiau. Gydytojas nieko nepasakė. Nežinau, 
apie ką jis galvojo. Paskui paprašė, kad padėkočiau kaimynui Tutliui, kuris jam daug padėjo gyvenime, 
pasidžiaugė, kad turi labai geras dukteris. 

– Gydytojau, kaip man paskambinti mamai? Ji davė dangaus telefoną, bet iš žemės niekas nesujungia. 
Ką daryti? 

Jis susimąstė ir paaiškino:
– Suprantate, kur aš dabar esu, jokio telefono nėra. Yra tik danguje. Bet juo skambina tik tada, kai 

leidžia Dievas. Garsas ateina šviesos bangom, žemėje nėra tokio įrengimo, kuris jį priimtų. 
Pagalvojau, kad reikės pasitarti su mama ir išklausyti, ką ji pasakys. 

125. Česlovo V. pamoka 2000-12-01 
  UŽ SKoLą REIKIA ATSILYGINTI

Pagaliau Česlovas atėjo. Mačiau, kad nepatenkintas, lyg piktokas. Supratau, kad dėl atsakymo į jo 
klausimą, į kurį atsakyti man padėjo mama. 

– Tai skolinaisi proto. O aš galvojau, kad pati jo turi, kiek reikia. 
– Mudvi abi galvojome su Roma, bet sunku buvo. 
– O aš noriu, kad tu pasakytum, ką pati sugalvojai tu, supranti? 
– Aš sugalvojau, kad tu jau esi amžinybėje, o aš dar laikinumas.
– Na matai, nors ne visai gerai, bet jau geriau, negu skolintis proto. 
Tylėjau. Po kurio laiko Česlovas jau taikiau pasakė: 
– O tu visada atsimink, kad už skolą reikia atsilyginti. Taigi, jeigu protu atsilyginsi, tai jo vis mažiau 

beliks. Tavo mama dabar labai turtinga, bet tu tuo nepiktnaudžiauk. 
– Pasistengsiu, Česlovai. Bet pasakyk man, kodėl tu neatėjai taip ilgai. Sako, kad esi labai užimtas, kad 

vis bendrauji su visais šventaisiais, kad esi išdidus. 
– O ką, ar aš kokia boba, kad sėdėčiau rankas sudėjęs. Man viskas labai įdomu. O žinai, kokia šventųjų 

išmintis, jos niekad nebus per daug. Aš iš jų ir mokausi.
–  Tavo ir kitų, kurie pas mane ateina, išmintį aš užrašau. Dabar iš jos bus knyga „Pamokos iš kosmoso“. 
– Man nepatinka pavadinimas. Negi mes, čia ateinantys, nardome po kosmosą ir duodame tas pamokas? 

Čia ne kosmoso, o Dievo, amžinybės pamokos. Jau geriau ją pavadink „Amžinos pamokos“. Bet tu turi 
apgalvoti pati. 

– Česeli, man mama paliko dangaus telefono numerį. Bet niekas pašte negali sujungti. Gal tu žinai, ką 
reikia daryti?

Su Algiu Dulaičiu Česlovas apžiūrėjo vietą, kuri jų manymu, geriausiai galėtų priimti Šviesos sroves. 
Paskui paaiškino: 

– Jos per silpnos, kad tiktų dangaus signalams. Todėl telefoną vargu ar priims. Matai, tokius dalykus 
tegali leisti tik popiežius, atsiklausęs Dievo valios. Kas jau čia būtų, jeigu kiekvienas žemės sutvėrimas 
užsimanytų skambinti į dangų. Nepyk, aš sakau tau tiesą, ar supranti? 

– Suprantu Česlovai. 
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Jis dar kartą atsisėdo ir susimąstęs tarė: 
– O dabar aš tau vėl paliksiu du klausimus iki kito karto, kol ateisiu. Užsirašyk į save – jie nesudėtingi: 

„1. Ką norėtum, kad tau atneščiau lauktuvių, kai ateisiu ir ką įdėtum lauktuvių man, kai išeisiu? 2. Kur 
norėtum mano atneštas lauktuves dėti: į sielą ar į sielos indą?“ Gali tartis su Roma, ūkiškai pasišnekėkit ir 
atsakykit. Ar gerai? 

– Taip, Česlovai, gerai. 
Jis išnyko, o man vėl neduoda ramybės mintis – ar įveiksiu tą klausimą.

126. Anelės ir Česlovo V. pamoka 2000-12-03 
        REIKIA ŠVIESoS

Vidurnaktį, sapne, staiga suskambėjo telefonas. Griebiau ragelį, jame pasigirdo pažįstamas balsas. 
Nenorėjau patikėti – juk ši mano pažįstama mokytoja iš čia išėjo prieš 20 metų! Bet ką daryti? Ji šaukė 
mane, buvo truputį rėksminga, bet labai nuoširdi – kaip ir anuomet.

– Anelyte, dėl Dievo, ar tu čia? – paklausiau.
– Nejaugi jau manęs nepažįsti? – jos balsas darėsi liūdnas. 
– Anele, tu juk tikrai ta pati ir balsas nepasikeitęs, ir juokas toks pats. 
– Gali padėti tą telefoną dabar. Pasikalbėsim ir be jo. 
Ir prasidėjo mūsų pažintis iš naujo. Sunku dabar man pačiai patikėti tuo, ką tada girdėjau. 
– Anelyte, kur tu dabar, ar tau gerai? 
– Ne, man ne visai gerai. Buvau kankinė žemėje, o dabar čia. Esu tik dangaus prieangyje. 
Ir ji man pradėjo pasakoti ilgą savo vargų istoriją: kaip dirbo, sunkiai sirgo, kaip žinojo, kad vyras jos 

nemyli. Ką aš galėjau jai atsakyti? Tik klausiausi ir tylėjau. Ji išsakė visas savo nuoskaudas, buvusiam savo 
vyrui liepė nieko neperduoti. Pažadėjo, kad dar ateis kitą kartą. Tikiu, jog taip ir bus. 

O paskui, prieš auštant, sapne pamačiau Soiją Kisielienę. Ji praėjo pro šalį – žinojau, kad seniai pyksta 
ant manęs, jog Česlovas ją paliko dangaus prieangyje, jog čia ateina. Paskui ją atėjo Česlovas. Vėl su 
mėlynu medžiaginiu lietpalčiu, labai gražus ir lieknas. Sustojo ant cementinės atbrailos ir pasisveikino. 
Paskui paaiškino: 

– Ar matei, kaip prabėgo Soija? Aš žinau, kad ji manęs nemėgsta. Tik nesuprantu už ką, kuo aš čia 
dėtas, jeigu ji neatsako į egzaminų klausimus. 

– Česeli, aš labai laiminga, kad tu užėjai, noriu su tavim apie daug ką pasikalbėti. Bet pirmiausia noriu 
paliesti tavo lietpaltį ir įsitikinti, kad čia tikrai esi. 

Jis pradėjo juoktis taip linksmai ir užkrečiamai, kad man pasirodė, jog vėl atsidūrė mokytojų kambaryje 
arba man rodo peliaujantį suopį. Taip norėjosi pasakyti jam: „Česlovai, neišeik, būk čia su mumis, būk toks 
pat protingas, geraširdis ir pasiruošęs padėti kiekvienam.“ Nepasakiau nieko, bet jis mane suprato. 

– Na, kas tau pasidarė, ar jau skudurais pradėjai domėtis? 
Pasidarė gėda, prisiminiau, kaip jis  nemėgo to pamaiviško kvailoko prieraišumo prie skudurų pasaulio, 

tuščios miesčioniškos dvasios. 
– Česeli, mudvi su Roma jau sprendėme tavo paliktus galvosūkius – ką dovanoti tau ir ką norėtume, 

kad tu atneštum mums. 
Jis vėl nusijuokė: 
– Maladec (toks buvo jo žodis), kad sprendėte. Bet turbūt nieko neišėjo, ar ne? 
– Nelabai kas. 
– Na, gerai – aš judviem padėsiu. Tai štai, Nijoliuk, klausykis manęs. Aš norėčiau šv. Kalėdų proga, 

kad man ir Roma, ir tavo namiškiai paliktų po ploną riekelę dangaus duonos. Žinai, ji tokia balta ir plonytė. 
Juk tu ją žinai, ar ne? 

– Nežinau, Česeli. 
– Negi nežinai dangaus duonos – plotkelės? 
– Gerai, Česlovai, tavo noras bus išpildytas. O su kuo tu bendrauji ten, danguje? Kas tavo draugai? 

Sako, kad labai užimtas danguje? Ir turi daug bičiulių.
– Taip, Nijoliuk, turiu. Bet draugauju tik su šventaisiais, nes jie išmintingiausi. 
– O kuris iš šventųjų tavo geriausias draugas? 
– Mano bičas (Česlovo žodis) yra šventasis Antanas. Aš jį labai vertinu, nes turi auksinę širdį ir gali 

permaldauti Dievą, kad padėtų žmonėms. 
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 –  Tai štai kokių dovanų prašysiu iš tavęs. Išmelsk iš savo draugo šv. Antano, kad jis padėtų Romai ir 
jai nereikėtų operuoti strumos. Gal pagelbės vaistai?

– Gerai, Nijoliuk, pasistengsiu. Tikriausiai jis manęs išklausys. O tu pati ko norėtum? 
– Norėčiau, kad pasibaigtų rūpesčiai su knygom, su jų leidimu. 
– Gerai, bet prieš tai tau mano patarimas: vakar girdėjau, kai skaitei eilėraštį apie sausio 13-ąją. Tu 

jį pridėk gale to rašinio, kur siųsi į Čikagą, į „Lietuvių balso“ konkursą. Būtų didelis gut. Ar ne? Kaip tu 
galvoji pati? 

– Gerai, pagalvosiu. 
– Česeli, ar nueisi pas Egliukę prieš Kalėdas? Juk tu ją labai myli? 
– Matai, aš pats dėl visko kaltas. Aš jau nuo mažų dienų užtrenkiau duris į tikėjimą, kaip dabar pamačiau. 

Ji netiki net manim. Tai kaip man ateiti prie jos, jeigu jos sielos durys jau užtrenktos. Todėl aš ir neinu pas 
ją. 

– O ką daryti su tuo telefonu, kurį davė mama? 
– O ką tu, žemės vaikas, gali daryti? Iš dangaus galima paskambinti tik šviesos bangom, o žemėje jos 

per silpnos. Iš tokio atstumo žemė nepriima garso. O be to, teisę skambinti į dangų gali duoti tik popiežius, 
nes jo ryšiai su Dievu patys stipriausi. 

Česlovas pritilo. 
– Česeli, kada dabar ateisi? 
– Užbėgsiu dar iki Kalėdų. Judvi su Roma pasitarkit kaip visada. 
– O iš kur žinai, apie ką mudvi kalbėjomės? 
– Aš viską girdžiu, viską žinau, Nijoliuk. Ir jums noriu tik gero. 
– Ačiū, Česlovai. 
Jis išėjo su savo nepamirštama šypsena. 

127. Dirvelienės M. pamoka 2000-12-07 
        PADĖKITE

Ji ir vėl atėjo. Pyko ant manęs, šaukė ir reikalavo, tiesiog reikalavo pagalbos: 
– Na, ko jūs laukiate, ko nesirūpinate dėl manęs, nieko nedarote, neperkate man valgyti? Juk man taip 

sunku, aš toks ligonis! Kiek aš dar kankinsiuosi? Kodėl nieko nedarote? – Ji šaukė vos neverkdama, paskui 
pavargusi pritilo. 

– Marceliuke, ko jūs ant manęs šaukėte? Jūs nueikite pas savo sūnų Algį, gal jis padėtų.
– Tau arčiau, tu gali nueiti, aš iš taip toli ir dar turiu eiti pas Algį.  Tu jam pasakyk, kad man parūpintų 

kokio nors maisto. 
– Gerai, nueisiu.  
Ji sunkiai pasikėlė ir verkdama iškeliavo. Kas jai padės šioje žemėje? 

128. Salomėjos K. pamoka 2000-12-07 
        VILTYS LYG DoVANA 

Ji atėjo jau antrą kartą. Buvo tokia pat graži ir išmintinga.
– Atnešiau jums kalėdinių lauktuvių. Išsirinkite, ko norite. 
Ji uždėjo abi rankas ant stalo – per visą jo ilgį. Nesupratau nieko. Salomėja paskubėjo paaiškinti. 
– Matote, merginos, čia yra mano kelias, kurį aš praėjau. Galvojau, kad šitos lauktuvės nepriimsite, nes 

kiekviena turite savo kelią, skirtą tik Jums.
Paskui ji vieną ranką pakėlė virš kitos. Ir vėl nesupratau, ką tai reiškia. Nakties mėnesienos šviesoje 

tarp jos rankų atsirado tamsus šešėlis, panašus į kryžių.
– Ir šita lauktuvė turbūt netiks. Čia mano gyvenimo Kryžius, kurį turėjau nešti kantriai, nes jis man 

buvo paties Dievo skirtas. Čia mano kryžius.
Jos veidas pasikeitė, bet tebebuvo gražus. 
– Ir štai paskutinė Kalėdų dovana – tokia nuostabi, kurios čia, žemėje niekas nebuvo pasiūlęs. –  Ant 

plonyčio lyg elektros lemputės laidelio, panašaus į sidabro siūlelį, švietė spindintis ratas, toks šiltas ir 
nepakartojamas. 

– Štai imkite ir dalinkitės – jos užteks visiems.
– Salemute, kas čia?
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– Vaikeli, tai – viltis. Kiekvienam jos reikia, kad nueitum tą kelią, kurį tau paskiria Dievas.
–  O kodėl jos kotelis toks plonas ir trapus, juk jis gali greit sulūžti!
– Priešingai, vaikeli. Tai, kas mums atrodo tvirta ir patvaru, sudyla greičiau, o kas trapu, atlaiko visus 

išbandymus, išmėginimus. O be to, tu dar geriau įsižiūrėk į tą ploną stiebelį ir daug ką suprasi.
Tik dabar pamačiau prie pat VILTIES viršūnės atraminę spalvingą vielelę.
– Salomėja, kas čia?
– Klausyk manęs. Viltis būna tvirta tik tada, kai ją sustiprina tikėjimas. Tai štai ta atrama ir yra šalia jos 

šviesos. Prisimink tuos du dalykus – Viltį ir Tikėjimą – ir viską ištversi.
Ji man buvo tokia nuostabi, kad aš jai tai pasakiau. Nusišypsojo ir, lyg  tuo suabejojusi, pasakė:
– Kažin ar jau aš tokia esu, bet skųstis tai jau nemėgau niekad.
– Salomėja, ačiū jums už nuostabią dovanėlę. O dabar man patarkite, ką daryti su tais nelaimingaisiais, 

kurie ateina iš skaistyklos prašyti pagalbos.
– Jie, vaikeli, neturi kantrybės. Kas būtų, jei visi iš skaistyklos imtų bėgti prašyti pagalbos į žemę. 

Turbūt išbarstė savo poterius po žemę, tai dabar tegul eina ir susirenka. Bus jiems geriau...
Dar kartą pasižiūrėjau į ją tolstančią – ji tebebuvo aukšta, graži ir verta tikros pagarbos.

129. Beatričės Grincevičiūtės pamoka 2000-12-09
        AČIŪ, KAD MANE PRISIMENAT

Ji buvo ir tebelieka gyva žvaigždė virš mano kelio. Tik dabar jau ateinanti iš Ten...
– Beatriče, geroji mano, kaip jūs čia dabar?
Ji buvo jauna, tokia, kokią aš ją mačiau maždaug 1957 metais Katedros aikštėje. Jokio aklumo 

nepastebėjau – žiūrėjo tiesiai į mane ir kažko jaudinosi.
– Nijolyte, mažute mano ( ji taip visada mane vadindavo), tai tu mane prisiminei?
Nieko nesupratau, ką ji norėjo pasakyti.
– Aš visada jus prisimenu, jūs – mano šviesa, visa, ką geriausio turiu dvasiai, davėte jūs.
Jos akyse pasirodė ašaros.
– Gal aš ką nors ne taip pasakiau, – paklausiau?
– Vaikeli, Nijolyte, tu parašei apie mane, mano mamytę ir mano namus Ilguvoje ir išsiuntei į tą laikraštį.
Tiesiog netekau žado – iš kur Beatričė žino, ką aš rašiau, kur siunčiau, ką galvojau. Tik nedrįsau jos to 

paklausti! Tegul lieka tai amžina paslaptis.

130. Dirvelienės M. pamoka 2000-12-09
        IŠGIRSKITE – PRAŠAU PAGALBoS

Pamačiau ją kieme, nelaimingą, juodai apsirengusią, liūdną. Pasiprašiau, kad ateitų į kambarį pasišildyti. 
Atėjo pasiremdama lazdele. Sustojo tarpduryje ir tylėjo. Bijojau ją užkalbinti, kad vėl nepradėtų šaukti ant 
manęs, kaip praeitą kartą.

– Marceliuke, sėskit, pailsėki, dabar ramiai galime pasikalbėti. Aš padarysiu viską, ko jūs prašysite.
Ji pasižiūrėjo į mane, bet supratau, kad netiki mano žodžiais.
– Kodėl jūs taip šaukėte ant manęs, kai buvote aną kartą atėjusi?
– Tai ką aš, Niliute, turiu daryti? Kiek sykių ėjau pas visus, kiek prašiau, niekas negirdi, niekas nepadeda, 

nekreipia į mano kančias dėmesio. Tai prašiau garsiau, pagalvojau, kad vis dar ne visi apkurtę šioje žemėje.
Ji pradėjo verkti. Paprašiau gražiuoju, kad pasakytų konkrečiau, kokios pagalbos ji norėtų.
– Niliute, vaikeli, tu man parūpindavai vaistų, parnešdavai, tai ir dabar pagelbėk – parūpink vaistų. Man 

labai jų reikia.
Supratau, kad jai reikia Šv. Mišių.
– Marceliuke, mes dėjome sudėtinėmis, minėjome jus, ar nieko nejuntate lengvesnio?
– Dieve tu mano, kas man iš tų sudėtinių? Keliems tenka po daliukę aukos, tai ką gali padėt sunkiai 

kenčiančiam tokia dalelė? Man reikia stipresnių vaistų iš karto, kad nors pradėčiau gyti. Paskui jau būtų 
daugiau kantrybės kentėti.

– Marceliuke, tu dar pakentėk. Prižadu, kai tik gausiu pensiją, paaukosiu už tave Šv. Mišias. Gal bus 
tau lengviau. O gal tu dar nueik pas sūnų Algį, paprašyk jo padėti.

– Jis prispaustas po bobos ir vaikų padais, visai nukvailėjęs. Jis pats savęs bijo, ką jis man padės...
– Marceliuke, čia buvo atėjusi ir Peliškienė Agutė. Ir ji prašė pagalbos.
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– Agutei jau nebereikia jokios pagalbos – prieš Šv. Kalėdas ją perveda į pragarą. Atėjusi į žemę ji metė 
Dievo mūkutę (kryželį) ant žemės. Norėjo nusiimti jai skirtą Dievo bausmę.

Prisiminiau tą baisų vaizdą, kai juodą rankinuką Agutė metė po atvažiuojančio autobuso ratais. Tik 
nežinojau, kad jame yra kryželis su Dievo Sūnaus kančia. O Marcelė kalbėjo toliau:

– Ji pati kalta, kad taip pasipriešino Dievo valiai.
O man be galo gaila Agutės. Bet ne mano valioje ją išgelbėti.

131. Česlovo V. pamoka 2000-12-11
        PASAULIS – KAIP DIDELIS STADIoNAS

Jo iš pradžių nebuvo. Atėjo tik tada, kai šita nepakartojama pamoka jau buvo pasibaigusi. O prieš 
jo atėjimą atvažiavau į mokyklą, kurioje vyko kažkokia ypatingai didelė šventė. Vienas staliukas buvo 
koridoriuje, visi kiti – mokyklos stadione. Visur – staliukai, aplink kuriuos sėdi žmonės – pažįstami ir 
nematyti. Vaizdas atrodė panoraminis.

Tik įžengus į mokyklą prisiminiau, kad iš namų turiu šį tą įsidėjusi ir galiu prisidėti prie kurio nors 
staliuko. Gal prireiks, jei priims. Bet mokykloje prie to vienintelio stalelio nieko nebuvo. Matyt, visi buvo 
išėję į panoramą stadione. Išėjau ir aš su ryšulėliu rankoje. Prasidėjo mano kelionė. Vidury stadiono sėdėjo 
direktorė su savo draugais, visur kitur – jauni ir pagyvenę, matyti ir nematyti.

Man buvo įdomu, ar kas nors dar prisimins, ar atpažins, ar pašauks, ar paprašys atsisėsti šalia. Vieni 
nepastebėjo, kiti gal nenorėjo pastebėti, treti buvo pilni savo reikalų, ketvirti iš tolo šypsojosi, paskui 
nusisukdavo į šalį. Net direktorė neatsakė į mano pasisveikinimą. Visos sėdimos vietos buvo užimtos. 
Galėjau tik stovėti ir tyliai stebėti tą žmonių margumyną. Visokiausių minčių buvo pilna galva, bet aš 
nemokėjau jų sujungti taip, kaip vėliau padarė Česlovas. Nebuvo kur padėti šventines lauktuves. Tik 
grįžtant atgalios, kažkas pašaukė vardu. Atsigręžiau – neatpažinau kas. Gal jau suaugęs buvęs mokinys, gal 
buvęs bendradarbis? Kas žino?

Mąsčiau giliai apie viską, kas pasiliko mano sieloje po šios kelionės. Ir staiga pamačiau manęs laukiantį 
Česlovą. Gražų, rimtą, kaip visada pilną išminties. Iškart puoliau prie jo:

– Česlovai, man taip reikėjo tavęs, tavo protingų žodžių.
– Aš norėjau, kad tu viską pergalvotum viena, pati savyje. Nenorėjau tau trukdyti. O dabar jau galima 

aptarti, ką tu matei.  Tai tu ir sakyk, ką matei.
–  Mačiau stadioną, pilną žmonių. 
– O tu niekad nepagalvojai, kad tas stadionas – tai miniatiūrinis didelio pasaulio atvaizdas.  Pasaulio, 

kuriame viskas laikina, viskas keičiasi. Bet mes taip pririšti prie to laikinumo, jis mums toks brangus, kad 
vėl einame ir ieškome to, kas buvo – veidų, praeities, ieškome buvusių savęs pačių.

– Česeli, ar tau taip atrodė ir tada, kai  vesdavai savo izinio pamokas tame stadione? 
– Pagalvodavau, bet ne taip, kaip dabar. Dabar galvoju giliau, išmokau čia atėjęs. O žmonės visame 

pasauly lyg šiame stadione. Visi mus greit pamiršta, užima mūsų buvusias vietas, kiti nenori mūsų pažinti, 
nes keičiamės mes, keičiasi jie. Viskas čia laikina – paminklai, kelionės, pramogos, mūsų hobiai ir rūpesčiai. 
Kai eini ten, – jis pakėlė galvą aukštyn, – niekas neklausia, kiek miestų esi matęs, kiek knygų perskaitei. 
Amžina tik tai, ką nusineši arba palieki užrašęs savo sieloje. Juo giliau galvoji, tuo amžinesnės tavo mintys. 
Gal tai ir yra kūryba, aš nežinau. Nesu rašytojas. Bet man taip atrodo. 

Pradėjo lyti. Pirmieji stambūs lašai nukrito ant rankų ir mudviejų veidų. Stadionas ėmė tuštėti... Į jį 
atbėgo vaikai – naujas pasaulis. 

– Česeli, jau lyja, gal einam į mokyklą? – pasiūliau. 
Jis nusišypsojo, paėmė mane už rankos ir sulaikė: 
– Ar bijai? Tai praeities lašai, ir jie laikini. Jie būna spalvoti ir visai bespalviai. Žiūrint, kokias spalvas 

palikome jiems kažkada. 
–  O jeigu pradės žaibuoti? 
– Man tai be galo įdomu. Matai, žaibas, kaip ir žmogus, įsivaizduoja, kad jis pats galingiausias ir 

protingiausias. O man jis tik juokingas, nes ligi šiol dar neišmoko vaikščioti žeme. Na ar ne taip? 
– Česlovai, kai tu kalbi, galima rašyti eilėraščius. 
– O aš ir kalbu, kad tu rašytum eilėraščius. Negi nesupranti šito. Dabar sėsk ir rašyk. 
– Ačiū tau. Einu rašyti. Ir vėl laukti, kol ateisi. 
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132. Česlovo V. pamoka 2000-12-12 
        ČIA VISKAS LAIKINA

Nežinau, ar tai buvo sapnas, ar nepaprasta vizija, kuri neišnyksta iš mano akių. Ruošiausi, kaip ir visus 
34-ius metus, eiti į klasę ir dėstyti penktokams temą: „Lietuvių kalbos garsai ir raidės“. Staiga pamačiau 
savo kėdėje sėdintį Česlovą – žaliais baltiniais, tamsiu megztiniu, gražiai sušukuotais plaukais. 

– Česlovai,  kaip tu čia, ar jau dirbsi  visą laiką? – lyg apstulbau jį pamačiusi. 
Jo veidą nušvietė gera, miela šypsena, net truputį nelygūs priekiniai dantys matėsi. 
– O kas čia keista, juk aš nemiręs, atėjau į savo buvusią vietą. 
Mokytojų kambaryje dar buvo mokytoja M. Angaitienė ir kažkada dirbusi Štrėmaitytė. Nežinau kodėl, 

bet jos visai nesistebėjo, kad Česlovas čia ir ruošėsi eiti į pamoką. 
– Česeli, o ką tu dėstysi? – paklausiau neiškentusi. 
– Tikybą. Na, žinoma, dar yra kelios pamokos izinės kultūros. O paskui jau ką Dievas duos. 
–  O jeigu aš pasakysiu Romai, kad tave mačiau sveiką ir gyvą, ar ji neiškvies man greitosios pagalbos? 
– Ne, Nijoliuk, Roma per daug protinga ir gera, kad netikėtų, kad aš gyvas. Tik mano Egliukė tuo netiki. 
Mačiau, kaip jam sunku ištarti tuos žodžius, bet gal jų ir reikėjo. 
– Česeli, o kiek penktokų šiemet klasėje matai? Aš jų nepažįstu, nes einu pas juos pirmą kartą. 
– Penktokų aštuoni, bet pasiutę. Pamatysi, yra toks Šukaitis, tai su juo nelengva susikalbėti. 
– Česeli, apie tave papasakosiu Romai, ar gerai? 
– Roma grįš trečiadienį, dabar ji Vilniuje.
–  Aš negirdėjau, ar jau buvo skambutis į pamoką? 
– Buvo, Nijoliuk, buvo, tik jau ne mums. Mums jau seniai atskambinta...
Kažkoks nenusakomas jausmas apėmė nuo šitų žodžių. Supratau, ką jis norėjo pasakyti, bet tylėjau. 
– Česlovai, išminčiau tu nepaprastas, aš visas tavo pamokas užrašau. Ar tu nepyksti? 
– Ačiū, nes aš po jų jau tikrai žinosiu ir visi sužinos, kad esu gyvas. Tu mane įamžinsi. Tu ir Roma. Tai 

jau drūčiau, negu paminklas. 
Kažkodėl norėjau, kad ši akimirka nesibaigtų, – Česlovo gerumas buvo nepaprastas. 
– Tai kodėl neini į pamoką? – juokaudamas ištarė. 
– Negaliu, Česlovai, paskui tavęs jau nerasiu. Tu kai išeini, aš visada galvoju, ko išmokei mane čia 

atėjęs. 
– Nijoliuk, o tau nesmagu, kad turi ko nors laukti iš ten, kur aš gyvenu? Juk ne pas kiekvieną tokie 

svečiai ateina. 
– Smagu, Česeli, bet aš ne visada būnu jiems pasiruošusi.
– Tai aš ir ruošiu tave – noriu, kad tu rašytum eilėraščius, kad išleistum knygas. 
–  Gaila, kad neatvežiau tų eilėraščių, būčiau dabar tau parodžiusi. 
Jis ėmė garsiai juoktis, o aš nesupratau kodėl. 
– Nereikia man, aš juos jau visus žinau. Juk čia mano mintys, o tavo eilės. Na, sakyk, ar dėdė neteisybę 

sako? 
– Taip, Česlovai, be tavo proto nebūtų ir mano eilių. Ir be mano, ir be tavo mamos, ir be visų jų, kurie 

ateiname iš anos tiesos. 
Norėjau jau pasakyti ačiū, o jis jau grįžo į savo tiesą. 

133. Česlovo V. pamoka 2000-12-13 
        APIE DIEVo MINTIS

Jis atėjo ir vis buvo susirūpinęs dėl abiejų mano knygų. Aš visą laiką jaučiau tą rūpestį ir buvau jam už 
tai dėkinga. Atėjo, atsisėdo ir, nervingai pasitaisęs gražius savo plaukus, pasakė: 

– Man vis neduoda ramybės pažadas, kad padėsiu paruošti tau abi knygas. Tu nepyk ant dėdės (jo 
kalba). Bet, kai ateis Roma, tai pasakyk jai, kad nereikia skubėti su tuo išleidimu. Geriau viską apgalvoti, 
sutvarkyti, paskui jau atiduoti tiems, kas leis. Dabar pirmiausia dėl pamokų iš kosmoso. Man, jau sakiau, 
nepatinka pavadinimas. Palik – PAMOKOS IŠ AMŽINYBĖS. Matai, aš iki tavęs atnešiau tik siūlus – Dievo 
iš dangaus mintis. Kiekvienas audinys turi turėti pavadinimą, kaip ir kiekviena pamoka savo temą. O čia 
nieko nėra. Turi jas užrašyti. Ir dar, Nijoliuk. Ne visų atėjusių pas tave mintys užrašytos. Tu geriau žinai, 
ar ne? Paskui, kai ta knyga bus paruošta, galėsi ją atiduoti žmogui, kuris ruošis spausdinti. O duoti ar 
parduoti ją, mano leidimu, galėsi tik geriems žmonėms. Neleisk juoktis iš Dievo atminties. Dėl eilėraščių, 
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tai galvoju, kad jų per mažai. Parašyk dar nors dešimt. Ar jo? (jis pasakė tą žodį ir nusišypsojo). Paklausyk, 
kokios eilutės atėjo man į galvą, gal tau jos tiks? 

– Klausau, Česlovai, sakyk. 
Jis pasakė: 
  Nakties lopšely miega mėnesiena
  Tik tą alsavimą ar daug girdės?
  Tarp jų ir mūsų – begalybės siena
  Kaip pažinimas – net už dvi raides
– Tai va, Nijoliuk, dabar einu atgal, tu paklausyk dėdės ir padaryk taip, kad knygos būtų vertos gerų 

žmonių. 
– Ačiū tau, Česlovai, ačiū už viską. 

134. Balio L. pamoka 2000-12-15 
        MATo TAS, KAS TURI SIELoS AKIS

Atėjau į namą, kuriame gyvena Romutė, Česlovo žmona. Į vieną laiptinės kambarį durys buvo atviros, 
ten ėjo daug žmonių ir visi jau išėję... Žiūriu ir negaliu patikėti – tokie brangūs ir seniai matyti veidai. Stovi 
mokytojas Laukaitis, Jurytė, Salomėja K., Simonavičienė, Jonas Bataitis. 

– Ką čia rodys? – paklausiau Jurytės. 
– Mūsų kaimyną Česlovą. 
Nesupratau – ar tą, kuris čia gyveno, ar tą, su kuriuo jie dabar Ten. Ypač graži buvo Salomėja K., žydra 

skarele madingai susirišusi plaukus. 
– Ar greit rodys? 
Jurytė, meiliai besišypsanti, pratarė: 
– Tuoj, tuoj rodys.. 
Staiga priekinė kambario siena prašviesėjo ir, lyg Šiškino paveiksle, pasirodė saule apšviestos aukštos 

pušys. Ir nuostabi, tiesiog nežemiška žaluma žemėje, kurioje jos augo. Šita saulės juosta pamatėme ateinantį 
Česlovą. Jis man tuoj priminė JAV prezidentą Klintoną – tiesus, sportiškas, tiesiog nepakartojamas. Ėjo 
neskubėdamas, lyg per Sudargo pušynus, įsiklausydamas į jų giesmę. Mokytojas Laukaitis taip susijaudino, 
kad mirkčiodamas akimis vos ištarė: 

– Mano mokinys, mano buvęs išdykėlis, matai koks dabar. 
Neiškentusi paklausiau: 
– Kažin, ar daug kas jį mato? 
Mokytojas atsakė: 
– Mato tas, kieno siela turi akis. 
– Kažin, ar jis rodomas, koks buvo žemėje, ar koks dabar yra? 
Jonas Bataitis gražiai paaiškino: 
– Žinoma, kad ten, kur dabar mes gyvename. Jis labai myli mišką, medžius, jis dažnai vaikščioja ir 

kažką mąsto. 
Staiga prisiminiau, kad čia niekas nepakvietė Romutės. Ką daryti? Nežiūrėti į Česlovą ir bėgti jos 

ieškoti?
– Romute, kur tu, atbėk – Česlovą rodo!
Kai ji atbėgo, Česlovą dar rodė. Roma, lyg žado netekusi, susiėmė rankomis už smilkinių ir sušnibždėjo: 
– Česlovai, Viešpatie mano, Česlovai... 
Gaila, bet Česlovas perėjo saulėtą ruožtą ir ėmė tolti. Bet Romai užteko ir tokio reginio – ji atsisėdo ant 

kėdės ir nutarė laukti – gal Česlovas dar sugrįš. Aš puoliau prie Jonuko B. Man labai rūpėjo jo išėjimo data, 
nes tada neužrašiau, ką jis kalbėjo. 

– Jonai pasakykite, kada jūs iš čia išėjote? 
– Balandžio mėnesį bus jau ketveri metai... 
Staiga į kambarį įėjo Stasė Neverauskienė. Česlovas ją vadindavo plėšike (nes prie kino teatro durų 

atplėšdavo bilietus) ir puolė prie manęs: 
– Nijoliuke, kažin ar nežinai, kur mano Dalė? 
Ji buvo lyg vienuolės drabužiais, juodu apdangalu ant galvos. 
– Stasele, kodėl jūs ieškote Dalės, ar nežinote, kad jos čia nėra? 
– Matai, čia mes visi keturi, o ji žemėje – viena. Jai dabar sunku, tai noriu padėti – nunešk jai nors 
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vandens nuo manęs. Gal atsimins, kad ir ji turėjo mamą. 
Pagalvojau, kad ir duktė nors kada prisimintų savo motiną. Pilna įspūdžių grįžau namo, o čia jau laukė 

didelė staigmena – laiškas iš Čikagos. Neatplėšusi nusinešiau jį į kambarį. 
– Mama, jau gavau laišką, kažin kas ten parašyta? 
Ji pasižiūrėjo į mane ir nepatenkinta pasakė: 
– Ne, dabar jo neatplėši – dar per anksti. Mokykis turėti kantrybės ir laukti.  Juk tai be galo įdomu – 

laukti. O tu nori viską sužinoti iš anksto. Kodėl esi tokia? Pirma susitvarkyk kambarį, knygas, o laiškas liks 
vėliau. 

Kambaryje dar buvo iš Vilniaus atvažiavusi Elena ir stebėjo visą šią sceną. Nesiginčijau su mama, 
supratau, kad ji teisi. Bet mamai rūpėjo kitas klausimas – Dirvelienės likimas.

– Manęs ji prašė, kad tu jai padėtum. Ar galėsi?
Ką galėjau jai atsakyti, kai vien mano vaistų nuo plaučių uždegimo kaina apie 100 litų! Bet atsakyti 

reikėjo.
– Padėjau, mama, nors galėtų padėti ir sūnus.
Ji su pasipiktinimu ištarė visai nepagarbų žodį apie tą sūnų. O Elena pasakė:
– Ir iš kur atsiranda pasauly tokių beširdžių?
Visi tylėjome, nes nežinojome, ką į tai atsakyti.
– Iš kur tiek beširdžių?
Kas atsakys...

135. Njolės Š. pamoka 2000-12-18
        DANGAUS DUoNoS IR PIENo IŠ AGUoNoS

Ji atėjo tikrai kaip dangaus šventė, ir visi mūsų namai atjaunėjo nuo jos šviesumo. Baltai apsirengusi, 
linksma ir besišypsanti.

– Atėjau nuo Česlovo – jis prieš šventes labai užsiėmęs, tai mane atsiuntė. Prašė paklausti, ar jau turite 
jam dangaus duonos. Juk žadėjote, ar ne?

–  Turėsime penktadienį, pasakyk jam.
Ji nusišypsojo ir paklausė:
– O žinote, kas svarbiausia ant Šv. Kalėdų stalo, ar žinote? Tai va. Reikia dangaus duonos, dangaus 

vandens ir dangaus pieno iš aguonos. O gal norite Kūčioms angliško torto? Jo nereikia kepti ir jis labai 
skanus. Užsirašyk receptą, jeigu nori.

Užsirašiau į savo galvą. Nijolė dar paaiškino:
– Kažkada Laimutė iš užsienio parvežė, man labai patiko. Produktai: 1 plyta šokolado, 3 šaukštai 

kakavos miltelių, 2 šaukšteliai kisieliaus arba želatinos, 2 pakeliai varškės, 100 g sviesto, 2 kiaušiniai, 
0,5 kg valių, 2 šaukšteliai cinamono, jeigu norite – maltų riešutų. Paruošimo būdas: išlydyti šokoladą, 
sumaišyti su tirštai išvirta kakava, įberti kisielių arba želatiną, gerai išmaišyti, padėti šiltoje vietoje, kad dar 
nesuauštų, kol paruošime varškę.  Gerai ištrynus varškę, į ją pilti išlydytą sviestą, kiaušinius ir cinamoną, 
jeigu yra – maltus riešutus. Ant valių tepti paruoštą varškę ir aplieti ją tirštėjančiu šokolado ir kakavos 
mišiniu. Kai sutepami visi valiai, tortas paslegiamas ir padedamas šaltai. 

Ji padiktavo receptą, paskui, lyg jį pamiršusi, pasidarė liūdna ir susimąsčiusi.
– Kas tau, Nijole, apie ką galvoji?
– Galvoju apie mamyčiukę. Man jos labai gaila. Tris vaikus užsiaugino, o Kalėdų nebus su kuo sutikti. 

Ir mano namuose jau nebus šventės, ten svetimi vėjai pučia.
Abi tylėjome. Paskui ji atsistojo ir pradėjo tolti nuo manęs. Linksmų švenčių linkėjau jai nueinančiai.

136. Kardinolo Sladkevičiaus pamoka 2000-12-20
        jIS IŠVEDĖ TAUTą IŠ NELAISVĖS NAMŲ

Kai jis atėjo, prietemoje sunku buvo atpažinti – ar tai Jonas Jablonskis, ar kardinolas Sladkevičius.
Panašios kepurėlės ant galvų, veido bruožai, labai lėta kalba, apgalvotas kiekvienas žodis...
– Tegul bus pagarbintas
Tik dabar atpažinau, kad tai kardinolas Vincentas Sladkevičius. Aš jo niekad nebuvau mačiusi iš taip 

arti, nebent per televiziją.
– Ieškau prieš Šv. Kalėdas gerų, dvasingų žmonių Lietuvoje.
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– Ar jų taip mažai, kardinole?
– Jeigu reikia ieškoti, tai reikia ir pagalvoti – ar daug, ar mažai.
– Bet mūsų namuose vargu ar jūs tokių rasite. Mes paprasti, kasdieniški ir niekuo jums nebūsime 

įdomūs. Mes net neturime, kuo jus pavaišinti prieš Kalėdas.
– Manęs vaišinti nereikia, vaišina dangus. O štai jūs, – jis atsisuko į mane, – ant švenčių stalo padėjote 

tokią gražią dovanėlę – savo eilėraštukus apie Šv. Kalėdas ir Lietuvą. Ne kiekvienas gali tai padovanoti. O 
dabar man pasakykite, kokį žmogų Lietuvoje vertinate labiausiai?

Čia štai jau man nereikėjo ilgai galvoti ir beveik rėkte išrėkiau:
– Vytautą Landsbergį, tik jį!
Kardinolo akyse pasirodė ašaros – supratau, kad jis labai jaudinasi.
– Duok, Dieve, jums sveikatos ir gerų Šv. Kalėdų. Ar jūs pažįstate Vytautą Landsbergį?
– Taip, kardinole, jis dažnai muzikuodavo pas Beatričę Grincevičiūtę. Jo žmona Gražina jam 

akomponuodavo.
Kardinolas pasakė tai, kas svarbiausia:
– Landsbergis išvedė Lietuvą iš nelaisvės namų. Bet Lietuva jį nukryžiavo, apspjaudė ir paniekino. Ir 

už tai Dievas tą tautą baudžia. Landsbergis buvo tautai siųstas vedlys.
Jis kalbėjo lėtai, apgalvotai ir labai išmintingai. Klausiausi jo ir sieloje pasidarė daug šviesiau. Šis 

geras, šventas senelis dovanojo tikrą Kalėdų šventę.

137. Česlovo V. pamoka 2000-12-25
        BAIMĖ BŪNA DVEjoPA

Aš labai apsidžiaugiau, kad jis atėjo ir ištariau: 
– Česlovai, aš taip bijojau, kad tu neateisi. 
Jis nusišypsojo, susimąstė ir tyliai paklausė: 
– O tu žinai, kas yra baimė? Ar žinai? 
– Sakyčiau, kad toks jausmas.
– Koks tas jausmas? 
– Nežinau, Česlovai, nežinau.
– Matai, baimė yra kasdieninės duonos dalis. 
– Česeli, niekaip nesuprantu, kad baimė gali būti kasdieninės duonos dalis. 
– Suprask, kad duona yra dvejopa – kūno ir sielos. Ir baimė priklauso sielos duonai. Štai pažiūrėk. – Jis 

padėjo ant stalo apvalų gelsvą daiktą, panašų į korį su daugybe akučių. Matai, kiek daug akių turi baimė. O 
mes dažnai į jas pamirštame pasižiūrėti, nežinome, kokios jos spalvos. 

–  Ar kiekviena baimė mus ko nors išmoko? 
– Yra, Nijoliuk, dvi baimės. Viena, kai ko nors bijome iš pagarbos, kita, kai bijome iš baimės, kuri mus 

žemina ir gniuždo. Ar ne taip? 
Stebėjausi savimi, kad be Česlovo išminties nežinojau šitokios tiesos. Iš viso – aš be jo daug ko ir 

nebūčiau sužinojusi. 
– Česlovai, o gal, jeigu ne tu, aš ir nebūčiau iki šiol supratusi, koks didelis stebuklas yra tavo Romos 

gerumas ir kantrybė. 
Jis tylėjo, kažką mąstė, bet neatsakė man nieko. Matyt, seniai be žodžių pritarė mano mintims.

138. Česlovo V. pamoka 2001-01-01
        SVEIKA TAI, KAS PRIMENA DANGŲ

Aš valgiau Naujiesiems Metams paruoštą mišrainę. Visai kasdienišką ir paprastą. Česlovas stebėjo 
mane ir tą valgį, tylėjo. 

– Gal nori, Česlovai pasivaišinti?
– Ne, tokios nenoriu, nes joje daug ko trūksta...
– Ko? Pasakyk, kitą kartą jau žinosiu. 
Jis gražiai ir protingai paaiškino: 
– Pirmiausia trūksta dangaus žolelės ašarų. Tu ją tikriausiai žinai, ar ne? 
– Ne, Česlovai, nemačiau tokios.
– Matei, juk eidavom su vaikais jos žudyti. 
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–  O kodėl ji vadinasi dangaus žolelė?
– Matai, jos mažoje galvutėje sutelpa visas dangus. Jos nenužudo, neįveikia jokie vėjai, pabaigia tik 

mūsų rankos. 
– Česeli, tai gal linai? Ar ne? 
– Tai jau ne gal, o tikrai.
– O kas jo ašaros? 
– Jo ašaros šventos, nes jas išspaudžia ilga ir sunki kančia. Tai aliejus, surinktas iš visų sėklelių. Kaip ir 

visi kiti aliejai, kuriais tepė Kristaus kūną. Taigi mišrainei labiausiai reikėjo aliejaus. Ir dar...
– Ko dar, Česeli? 
– Reikėjo trijų pagrindinių daržovių, kurios žūt būt kopia į dangų. Ar žinai? 
– Žinau. 
– Na tai sakyk.
– Reikėjo agurkų, žirnių ir pupų. Ar ne? 
– Taip, būtinai. Šitų būtinai, o kitų gali būti, gali nebūti. Pabandyk iš jų padaryti mišrainę, o tada aš 

ateisiu į svečius. Ar gerai? 
– Gerai, Česeli, lauksiu. 
Ir jis išnyko.

139. Česlovo V. pamoka 2001-01-04
        MąSTAU APIE ŽVAKę

Aš vis tebežiūrėjau į priešais ligoninės langus esantį namelį, kuriame taip neseniai dar švietė žvakės 
išėjusiam iš čia Ripinskui. Net neišgirdau, kaip priėjo Česlovas ir staiga paklausė: 

– Tai apie ką dabar galvoji? 
– Apie žvakę, Česlovai, kurios lange jau nėra.
– Ar apie žvakę, ar apie jos šviesą? 
Niekada iki to klausimo nebuvau pajutusi tokio skirtumo tarp šių dviejų žodžių – žvakė ir jos šviesa... 

Tarp laikino ir amžino. 
– Na ir ką sugalvojai? – vėl paklausė Česlovas. 
– Daug ką, net sunku dabar viską nusakyti. 
– Na, o ką svarbiausio? – jam buvo įdomu išgirsti mano atsakymą. 
– Man buvo liūdna, kad ta žvakė jau sudegė. 
– Matai, žvakė sudegė, bet akyse ir sieloje liko jos šviesa, kuri niekada nesudega. Ta šviesa grįžta į 

mus ir  nori nenori priverčia mus galvoti. Tik dėl to prie jos atėję visada nutylame, tuo daromės turtingesni 
dvasiškai. Tu pažiūrėk, ką atsinešiau. 

Česlovas ant ligoninės palangės padėjo tris žvakes. Viena buvo ilga, antra trumpesnė, trečia maža ir 
skurdi. 

– Kodėl, Česlovai, jas čia atsinešei? 
– Imk kurią nori. Paskui pasakysiu, kas jos yra, kam jos šviestų, jeigu kas nors uždegtų. 
Ilgai mąsčiau, kurią išrinkti. Česlovas neteko kantrybės. 
– Imk imk, tik vieną. 
Kaip imti, jeigu nežinai, ką ji reiškia? Bet kitos išeities neliko. Rinkausi pirmąją. 
Česlovas nebuvo patenkintas, ir netrukus supratau, kaip skaudžiai suklydau. Česlovas ramiai pradėjo 

aiškinti: 
– Ta žvakė, kuri ilgiausia ir kurią tu pasirinkai dabar, yra kelias nuo žemės iki amžinybės. Tik mes 

nežinome, kur jis prasideda iš kur jis baigiasi, nes ne mes patys uždegame jo žvakę. Antroji žvakė yra 
mintis, kuri visada trumpesnė už kelią. Bet žinai, kartais būna Dievo skirtas stebuklas, kai mintis nugali 
kelią. Ji duodama tik genialiems žmonėms, tik ypatingiems. O trečioji žvakė, mažiausia ir skurdžiausia, – 
tai mes patys, nes trumpiausiai degame. 

Tylėjome ilgai, nes po tų žodžių reikėjo daug apie ką galvoti. Ir nežinau, kodėl prisiminiau klausimą, 
kuris mane jaudino, – apie neseniai iš čia iškeliavusį jaunuolį Aidą J. 

– Česlovai, ar tu gali pasakyti, kur Aidas dabar? 
Česlovas pabudo iš savo tylos ir kažkaip gražiai atsakė: 
– Jis buvo visas šviesus ir neseniai atėjo pas mus – į šviesą. 
– Česeli, ar jo plaukai buvo šviesūs ar darbai? 
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– Ir plaukai, ir siela, ir mintys. Visas buvo šviesus, – dar kartą ištarė ir vėl nutilo. 
–  Jo mama vis kartoja klausimą: už ką jam buvo skirta ta kančia ir taip anksti sudegė jo žvakė. Už ką? 
– Už ją pačią. Matai, ji buvo labai pragmatiškas žmogus, o Aido išėjimas dabar ją priverčia permąstyti 

viską iš naujo ir pagalvoti apie daug ką kitaip. Ji galvoja, nes skausmas yra didelis mokytojas. Ir jos dukra 
tokia pat gera, kaip ir Aidas. 

Svarbiausia tikėti ir jausti tą, kuo tiki. 
Išėjo Česlovas, nutolo jo žodžiai, bet jų šviesa, lyg žvakė, vis neduoda ramybės.

140. Violetos D. pamoka 2001-01-18
        jIS PASIILGo ŽEMĖS

Kai ji atėjo pirmą kartą, rodė man nuotraukas su savo auklėtoju Česlovu. Rodė išleistuvių vaizdus, savo 
kiemą su pririštu šuneliu. Ilgai atsiminsiu jos šviesų vaikišką veidelį, truputį tėvų palepinto vaiko šypsena. 
Gal dėl to ji ir buvo žemėje tokia kankinė, patekusi į vyro sadisto valdžią. Dabar atėjo, ir mačiau, kad dėl 
kažko labai pergyvena. Ilgai tylėjo. Tylėjau ir aš, kol ji prašneko pirmoji:

– Mokytoja, atėjau su jumis pasitarti. Mano auklėtojui labai sunku. 
– Violeta, kas jam atsitiko? – lyg bloga nujausdama vos nesurikau.
– Mokytoja, jis pasiilgo žemės.
– Tai kas atsitiko, Violeta? Kodėl? Juk buvo toks laimingas danguje. Sakyk visą tiesą. 
Ji atsisėdo. Mačiau, kad labai jaudinasi, patylėjo, paskui pradėjo kalbėti: 
– Jis čia, danguje, tikrai visų labai mylimas, jam leidžiama daug daugiau, negu kitiems. Jis dažniau, 

negu visi, galėjo lankytis žemėje, dalyti Dievo išmintį kitiems. Ir nuo to ėjimo į žemę vėl širdyje atsirado 
jos pasiilgimas. Jis pats dėl to pergyvena, ir aš atėjau pasitarti, kaip jam padėti.

 Ką aš jai galėjau pasakyti? O Violeta kalbėjo toliau.
– Mano mokytojas labai greitai atėjo čia, į dangų, kiti būna ten, iš kur jis atėjo, metų metus. Jis laimingas, 

nes kančių palyginti nedaug. Bet... dabar. Patarkite, ką jam pasakyti dabar. Juk gali jam apriboti atėjimą į 
žemę. Tai būtų Česlovui tragiška. 

– Violeta, aš viską suprantu, bet neišmanau, kaip jam padėti. 
Staiga pamačiau, kaip prie mūsų namų pradėjo skristi daugybė balandžių. Jie buvo tokie gražūs, ir jų 

lengvas skrydis laikinai išblaškė mudviejų liūdnas mintis. 
– Iš kur jie, Violeta? Juk anksčiau jų čia tiek nebūdavo!
– Jie atskrido paskui mane, mokytoja. Jie – dangaus dalis. Kiekvieną paukštį reikia mylėti taip, kaip jis 

myli dangų. O jums patinka paukščiai, mokytoja?
– Labai, Violeta, labai patinka. Jie – mano sielos dalis, mano ramybė ir mano bičiuliai.
Bet reikėjo vėl grįžti prie minčių apie Česlovą. Violetai irgi buvo sunku. Ji dar paprašė, kad išvirčiau 

jai šviesos sriubos. Tik neaiškino, iš ko ji turi būti. Aš ją palikau vieną, pati nuėjau ieškoti ryžių ir pieno. 
Kol viską paruošiau, Violetos jau nebuvo... Ji grįžo į savo naujus namus.

141. Mamos ir Marcelės D. pamoka 2001-01-20
        DUoKITE MAN LABDARoS

Jos atėjo kartu – ir mama, ir M. Dirvelienė. Ji buvo šiek tiek gražesnė negu anksčiau, mažiau nervuota, 
nors skurdžiai apsirengusi. 

– Kaip ten jums, Marceliuke, sekasi, gal jau šiek tiek geriau?
Ji buvo abiem rankom pasirėmusi ant lazdelės, apsigobusi skarele, su tuo pačiu, kaip čia gyvendama, 

sijonu. 
– Jau geriau, jau geriau, nors šviesos daugiau matom, tik trūksta labdaros, nes jau mano palaikai visai 

nusinešiojo. Parink man, Niliute, labdaros, parink. 
– Gerai, eisiu į skuduryną, gal ką surasiu. 
Bet man rūpėjo kitų pažįstamų likimai. 
– Mama, pasakyk, prašau, kas darosi su Česlovu? Kaip jam sekasi?
– Vaikeli, Česlovui tikrai nieko netrūksta, danguje jis buvo ir yra visų mylimas. Bet jis nori sugrįžti į 

žemę, pamiršdamas, kad tai neįmanomas dalykas. Jis nori grįžti toks gražus, koks yra dabar, o jam duoda 
tokį pavidalą, koks buvo žemėje. Jis jo nenori. Gal tai atšaldys jo neprotingą norą. Galvoju, kad praeis, juk 
jis toks protingas.



114

– O dabar pasakykite, kur yra Pališkienė A.? Kas su ja atsitiko?
– Iš skaistyklos ją kažkur išvedė, niekas nežino kur. Gal kokių kvotimų laikyti? – Dirvelienė paaiškino 

šitą liūdną žinią. – Ir Orintui jau šviesiau, bet jis pradėjo visiems komanduoti. 
– Na, eisiu ieškoti į turgelį tos labdaros. Judvi čia palaukite. 
– Niliute, man labai prašviesėjo, po Kalėdų, – tarė Dirvelienė (prisiminiau, kad už ją gruodžio 28 d. 

buvo laikomos Mišios). 
Turgelyje radau du gabalus nebrangios medžiagos – vieną šviesų, kitą tamsesnį. Parbėgau ir pasakiau 

Dirvelienei. 
– Rinkis, kurį nori. O iš kito gabaliuko man pasiūsi kasdieninį drabužį. 
Ji paėmė tamsų gabalą, apžiūrėjo, paskui pasakė: 
– Šitą, kur tamsesnis. Ten mums neleidžia būti su šviesiais drabužiais. O tau jau niekada nieko 

nepasiūsiu, nes visos nočynos (taip ji pasakė) liko čia, kai mane išsivedė. 
Mama mane subarė: 
– Ar jau taip nusigyvenai, kad deriesi dėl labdaros skudurų? Aš tau paliksiu didesnių vertybių, tik turėk 

kantrybės. Kai ateis laikas, galėsi jas pasiimti. 
– Mama, kas tai? 
– Dabar tau nieko netrūksta, vėliau sužinosi. 
Norėjau dar kartą paprašyti, bet jos jau nebuvo. Išėjo kartu su Dirveliene...

142. Valerjos mamos pamoka 2001-01-22 
        ANTRąKART ŽEME NESIDŽIAUGSITE

Valerija mane aplankė ligoninėje. Išlydėjau ją iš palatos ir pažvelgiau pro priešais esančias praviras 
duris. Ten buvo kažkas nepaprastai įdomaus, o gal ir keisto. Paprašiau Valerijos, kad ji palauktų koridoriuje, 
o pati įėjau į vidų. Tai, ką pamačiau, įstrigo mano atmintyje visam gyvenimui. 

Ant žemų kėdučių sėdėjo trys moterys. Vienos iš jų veido bruožai man pasirodė kažkur matyti. Reikėjo 
pasitikrinti, ar neklydau. Bet tai atsitiko vėliau. O dabar, netekusi žado ir visai pamiršusi Valeriją, stebėjau 
tris moteris ir ypač šviesą, kuri jas gaubė. Tai buvo matinė mėnesienos šviesa, kuriai ir dabar nesugalvoju 
vardo.  Noriu sakyti, kad ji buvo paslaptinga, panaši į švelnius židinio atspalvius, o gal į mums niekada 
žemėje neregėtą pašvaistę. 

Bet įdomiausia tai, kad aplink visų trijų moterų galvas švytėjo šviesos, tikros šviesos ovalai, ir aš 
galėjau matyti jų veidus, akis, stebėti jų išraišką. Ta, kuri pasirodė kažkur matyta, sėdėjo pirmoji iš dešinės, 
už jos vyresnė – viduryje, o trečioji, visai senyva, kairėje pusėje. Tik dabar prisiminiau, kas ta pirmoji iš 
dešinės, ir paklausiau:

– Sakykite, ar ne jūs Valerijos mama? 
Ji šyptelėjo, pažvelgė į mane savo gražiomis akimis ir ištarė. 
– Taip (ji sakė teip), negi neprisimenate manęs? 
Puoliau į koridorių ir lyg pakvaišusi surikau Valerijai: 
– Valerija, ateik, čia tavo mama, ateik!
Ji atėjo ir lyg suakmenėjo prie durų, paskui išbalo ir pradėjo verkti, negalėdama ištarti nė žodžio. 

Supratau, kad mamai tai buvo įprasta, ir ji nebandė Valerijos raminti ar guosti.
– Valerija, prieik arčiau, čia tavo mama, – kartojau lyg mažas vaikas, neišmanydama, kaip man elgtis. 
O Valerija stovėjo, žiūrėjo į ją, tokią gražią, ir net nešluostė nuo veido ašarų. Ji tematė mamą, daugiau 

nieko. O toji buvo tikrai graži: vešlius plaukus dengė lengva permatoma skarelė, suknelė – melsvam dugne 
pilna balsvų rutuliukų, atversta apykaklaitė juosė kaklą, ilgos suknelės rankovės darė ją ypač puošnią. 
Vėliau, kai ji atsistojo atsisveikinti, pamačiau, kad per juosmenį buvo dirželis, ypač tinkantis prie jos 
aukštos lieknos igūros. 

Įdomi pasirodė ir antroji vyresnė moteris, ir aš Valerijos mamos paklausiau: 
– Jūs Staselė?
Ir vėl tas pats atsakymas: 
– Taip. 

– O kas tos moterys, kurios sėdi šalia? 
– Viena mano mamytė, kita jos vyriausia sesuo. 
Pažiūrėjau į antrąją. Ji buvo tamsių plaukų, taip pat banguotų, bet be skarelės. Tamsios linksmos akys 
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ir geraširdžio žmogaus šypsena, atrodo, kalbėjo be žodžių apie jos gražią sielą. Trečioji buvo liūdna, visą 
laiką tylėjo, tik stebėjo mane ir buvo paskendusi savo mintyse. 

– Stasele, kodėl ta moteris nieko nekalba? – paklausiau Valerijos mamos. 
– Taip. Ji labai daug iškentėjo žemėje, bet buvo kantri, niekam nesiskundė. Ir dabar tokia lieka. 
– O kodėl jūs pati į visus klausimus atsakote tik žodžiu taip? 
– O jums to neužtenka? Juk viskas pasauly telpa į du atsakymus – taip arba ne... 
Gal jos buvo tiesa. Dabar apie tai mąstau.
– Stasele, ar jūs dažnai prisimenate Juliuką? Valerijai žemėje jis yra viskas.
Ji lyg pasikeitė, ėmė jaudintis, bet susivaldė ir pradėjo kalbėti kažkokiu trūkčiojančiu balsu. Supratau, 

kad paliečiau jos skaudžiausią žaizdą. 
– Taip. Bet Juliukas jau vyras. Tik jo siela liko švari ir šviesi lyg vaiko. Bijau, kad dėl to ją kas nors giliai 

sužeis. Žinote, kai žmogaus siela purvina ir nejautri, tai ji lengviau priima tuos sužeidimus. O Juliukas, kaip 
ir Valerija, kuri jam dovanojo tą sielą, visai neturi blogio ir nežino, kas jis yra. 

Valerija neišlaikė – tyliai išėjo pro duris, ir aš jos nebemačiau. Supratau, kad artėja laikas atsisveikinti. 
Ir man pasidarė liūdna – kažin ar duos dangus dar kada nors tokį susitikimą?! Ji atsistojo, paprašė, kad 
prieičiau arčiau. Galvojau, ką ji man pasakys. O ji nesakė nieko, tik paėmė abiem rankom mano galvą, 
pakėlė aukštyn ir pažvelgė man į akis. Paskui pabraukė delnu per kaklą ir visai netikėtai pasakė: 

– Visos jūsų ligos nuo strumos, nuo išoperuotos strumos.
– Geroji Stasele, ar mano kojos kada nors išgis? – norėjau sužinoti atvirą tiesą. 
– Tai sunkus klausimas, ir reikia didelės kantrybės, kad ištvertum tą Dievo atsiųstą išmėginimą. Jūs, 

kaip ir daugelis, turite savų nuodėmių, ir tai reikia atsiminti. Matote, kol galite, džiaukitės, kad dar galite 
būti žemėje, neskubėkite iš jos išeiti, saugokite save. Dabar iš žemės plūsta šėtonai – visokie žmogžudžiai, 
savižudžiai, kitokie nusikaltėliai. Jų jau nesutalpina nei skaistykla, nei pekla (tai Valerijos mamos žodis). 
Jiems ten mažai vietos. Tai brūžinasi apie dangaus sienas. Dar niekad taip nebuvo. – Ji atsistojo, pasitaisė 
skarelę ir ištarė: – Na, iki kito malonaus susitikimo. 

– Tai jūs dar ateisite pas mane? 
– Ateisiu, tikrai ateisiu. Būkite laiminga.
 Tikiu, kad ji ateis. Tik nežinau kada.

143. juozo N. pamoka 2001-01-24 
        DUoKITE SIELAI DUoNoS

Kieme per langą pamačiau liūdnos išvaizdos žmogų. Jis buvo žilais išsidraikiusiais plaukais, žila 
barzda, užgriuvusiais akių vokais, labai raukšlėtu veidu. Nelinksmas vaizdas. Gal koks alkoholikas ar 
plėšikas? Paskubėjau užsirakinti duris, ne juokais jo išgąsdinta. Bet mano ramybė pasirodė trumpalaikė. Nė 
nepajutau, kaip tas pats žmogus atsirado kambaryje priešais mane.

– Kaip jūs čia patekote, iš kur jūs? – paklausiau. 
– Nebijok, manęs Nijole, ir jokie užraktai man neturi reikšmės. Kaip matai, duris užrakinai, o aš jau čia. 
Kas jis, nejaugi iš ten, iš amžinybės? – klausiau savęs mintyse. Jis vėl paklausė. 
– Ar nepažįsti manęs, juk kadaise kartu dirbome? 
Tik dabar atpažinau šiame žmogaus pavidale taip gerai visiems šakiečiams pažįstamo Juozo bruožus. 

Be abejonės, tai buvo jis. 
– Iš kur jūs? Kur gyvenate? Kodėl taip atrodote? 
Juozas liūdnai šyptelėjo, truktelėjo nervingai pečiais ir pradėjo kalbėti: 
– Aš jau apsipratau su savo tamsa. Niekas man nepadėjo ir nepadės, nėra iš ko tikėtis pagalbos. Aš 

juokiausi, kai buvau čia, iš Dievo, o Dievas dabar – iš manęs. 
– Tai kuo galėčiau jums padėti? – paklausiau jo tiesiai, bet nebijojau to tiesumo. – Gal reikia aukos ar 

kitokios pagalbos? 
– Man reikia tik vandens ir saujelės miltų. 
– Ką veiksite su jais? 
– Sumaišysiu ir kepsiu ploną duonytę, kurios reikia mūsų sieloms. 
Supratau, kad jam reikia šv. Komunijos, kuri dalinama per šv. Mišias. Pasidarė gaila šio žmogaus, kurį 

visai pamiršo jo šeima. Jeigu prisimena, tai tik tiek, kad sutvarko jam kapą. Daviau jam visko, ko prašė.
 Daugiau neėmė nieko. Priėjo prie durų ir, net jų neatidaręs, išnyko. 
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144. Mamos pamoka 2001-01-27
        IR ŠVENTIEjI ATGAILAUjA

Mama atėjo kartu su močiute, kuri paprašė poilsio mano kambarėlyje. Aš jos nelydėjau – juk ji ir taip 
čia viską žino. Mama, kaip visada, puolė viską tvarkyti, dėlioti, vis palygindama, kaip ten, danguje, viskas 
gražu ir nuostabu. Aš jai netrukdžiau ir nieko jos neklausinėjau. Bet man vis tiek rūpėjo močiutė. Juk taip 
retai ji čia ateina! Įėjau į kambarį ir netekau žado: močiutė gulėjo ant grindų šalia lovos ir meldėsi.

– Močiute, kas jums? Ar bloga?
Ji pasižiūrėjo į mane ir tyliai ištarė:
– Prašyk ir tu, vaikeli, kad pakeistų. Prašyk...
Visai nesupratau, ko man prašyti, kas ką turi pakeisti. Tik vėliau supratau tų žodžių prasmę.
– Mama, ateik, močiutei turbūt bloga, nesuprantu, ko ji prašo.
Mama atėjo, bet, mano nustebimui, buvo rami, ir tai dar labiau mane suglumino.
– Palik ją ramybėje, ji atgailauja už pažįstamų artimą žmogų, kuris kankinasi pragare.
– Mama, ar ji ir ten, danguje, atgailauja?
– Taip. Einam iš čia, netrukdykime jai. Aš tau kai ką papasakosiu.
 Ir aš išgirdau, ko niekad iš nieko žemėje nebuvau girdėjusi:
– Mamutė (taip ją vadino mama) prašo Viešpaties, kad jos artimam būtų pakeista pragaro bausmė ir jį 

pervestų į skaistyklą. Ar dabar supranti?
–  Bet tai neįmanoma – iš ten niekas niekada negali išeiti.
– Gali, bet reikia atbūti tiek metų, kiek žemėje pragyvenai po 16-os metų, t. y. po vaiko amžiaus, – kada 

jau buvai subrendęs ir galėjai sąmoningai suprasti, ką darai gero ar blogo. Žemėje esantys jiems padėti 
negali. Reikia danguje esančių arba šventųjų pagalbos. Net šventieji atgailauja, kad palengvintų kieno nors 
kančias. Dievas labai gailestingas ir padeda tiems, už kuriuos kas nors prašo jo atleidimo. Tai matai. O 
dabar nubėk iki Agutės S. ir pasakyk, kad į dangų pervedė jos mamą.

Aš nubėgau, deja, Agutė visai abejingai sutiko tą žinią. Ji pusryčiavo, ir turbūt daugiau nemąstė apie 
nieką. Kai grįžau, nebuvo nei mamos, nei močiutės.

145. Česlovo V. pamoka 2001-01-28
        IR SAI BABA NE VISKą GALI

Aš ruošiausi eiti į klasės valandėlę, kurios temą pasirinkau – „Indija – stebuklų šalis“. Ruošėsi eiti ir 
Elvyrytė. Vis galvojau, ar vaikai dar manęs lauks – juk šitaip ilgai nebuvau pas juos. Priėjau prie penktos 
klasės durų. Bet pamoką dar vedė mokytoja Žebrauskienė. Teko laukti už durų. Laukiau gana ilgai. Pagaliau 
durys prasivėrė, bet mokytojos jau nebuvo. Kur ji dingo – negaliu pasakyti. Vaikai vėl susėdo, tik vienas iš 
jų, Petkūnas Romas (neseniai išėjęs į amžinybę) man pasakė:

– Mokytoja, man jau nereikia tų valandėlių. Aš einu į savo namus.
Net nesuspėjau paklausti, kur jis dabar gyvena. Pradėjau kalbėti apie Indiją. Bet staiga pasigedau knygos, 

kurią turbūt palikau mokytojų kambaryje. O joje buvo tiek daug nuotraukų ir svarbiausia – medžiagos apie 
jogus. Pagalvojau, kad reikia kalbėti apie Satja Sai Babą – gyvąjį Dievo siųstą stebuklą. Staiga tylutėliai 
prasivėrė durys, ir į klasę įėjo Česlovas. Atsisėdo į galinį suolą ir klausėsi, kol aš ištariau sakinį:

– Satja Sai Baba gali materializuotis: būti žmogumi ir pakilti virš minios. 
Česlovas išėjo prieš klasę ir pasakė: 
– Tokį „stebuklą“, vaikai, ir aš jums galiu parodyti – pasižiūrėkite.
Apstulbę dairėmės ir nieko nesupratome. Česlovo klasėje nebuvo, o iš viršaus pasigirdo balsas:
– Vaikai, ar girdite mane?
Niekas nieko jam neatsakė, nes tikrai visiems atrodė, kad mes Indijoje, nes oras pasikeitė aplink jį. Tik 

Nevirauskų Algiukas tyliai pasakė:
– Kad tik jis čia nenukristų!
Bet po kelių sekundžių Česlovas sėdėjo toje pačioje vietoje ir gražiai šypsojosi. Ir mums visiems 

pasidarė lengviau – dabar jis buvo kartu su mumis. Tačiau Česlovas norėjo ne tik sėdėti, bet ir pasakyti 
savo nuomonę apie Satja Sai Babą.

– Vaikai, ir Sai Baba bejėgis prieš Dievo valią. Matote, kas darosi dabar Indijoje per žemės drebėjimą. 
Ir Sai Baba negali nieko padėti.

Pasigirdo skambutis, valandėlei skirtas laikas baigėsi. Vaikai išsiskirstė. Aš Česlovo nekalbinau, nieko 
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neklausinėjau. Koridoriuje jis priėjo prie manęs ir paklausė:
– Ar pyksti ant manęs? – jis žinojo už ką.
– Ne, Česlovai, nepykstu, neturiu už ką.
– Aš viską žinau ir jaučiu – jūs abi su Roma pykstate ant manęs. Nejaugi pavirtote į bobas, kad negalite 

suprasti manęs. Negi aš neturiu teisės kuo nors džiaugtis, ką nors mylėti? Net Dievas to nedraudžia.
– Česlovai, ir mes tau nedraudžiame, ko tu nervuojiesi? Juk tu turi teisę į tai, ką tau duoda Dievas.
Bet jis nieko daugiau nepasakė, nusisuko nuo manęs ir išėjo. Kas žino, ar kada nors dar ateis.

146. Česlovo V. ir D. pamoka 2001-01-30
        KURI VIETA MALDAI ŠVENTESNĖ

Aš taip apsidžiaugiau, kai prieš save vėl pamačiau Česlovą.
– Česlovai, kaip tau sekasi? Ar tu laimingas?
– Na, kaip čia tau pasakius... Ir taip, ir ne. Laimingas, kad esu šviesoje, o liūdna, kad jūs ne visai mane 

suprantate.
Aš širdyje pajutau, kad jis labai pergyvena dėl to, kad kitaip supratome jo dangišką laisvę ir teisę būti 

nepriklausomam.
– Česlovai, tu būk toks, koks nori būti. Tik ateik ir lik su mumis kaip ligi šiol.
Jo veidas pasidarė linksmesnis, prašviesėjo, atrodo, netikėjo tuo, ką išgirdo.
– Ar ir Roma taip galvoja?
– Taip, Česeli. Ji tau iš visos širdies trokšta tik gero.
– Dėkui, kad judvi tokios protingos. Aš taip noriu ateiti pas judvi, bendrauti ir dalintis mintimis. O 

mano problemas danguje palikite man pačiam. Ar gerai?
– Taip, Česlovai, tik, matai, dangaus ir žemės supratimas apie jas visai skirtingas.
Jie nieko neatsakė, tik paprašė manęs:
– Ar turi lapą popieriaus?
– Rasiu.

– Aš tau padiktuosiu tris sakinius, o tu paskui pabaigsi rašyti pati.
Ir jis lėtai apgalvodamas pradėjo diktuoti:
– Žemė tokia maža, o dangus begalinis. Žemė – lyg maža koplytėlė, lyg Šv. Onos bažnytėlė, o dangus – 

kaip didžiulė šventykla. Kurią iš jų rinktis savo maldai, kad galėtum susikaupti ir viską giliai apmąstytum?
Česlovas į priešais esančią sieną nukreipė kažkokį šviesą nešantį daiktą, ir pamačiau smailais bokštais 

kopiančią į dangų Šv. Onos bažnytėlę, tą mažą Lietuvos stebuklą, kurio pavydėjo net Napoleonas. Ji buvo 
nužerta aušros spalvos ir atrodė dar įspūdingesnė. Pagalvojau, kad jau rašysiu, jog melsčiausi tik čia. Bet 
Česlovas tyliai pasakė: 

– O štai dangaus Šventykla. Pasižiūrėk. 
Ant sienos vėl pasirodė kažkokia šviesa ir aukšti aukšti skliautai su dangaus spalvos lubomis. Atrodė, 

kad nuo tos spalvos pati malda turėtų būti nežemiškai iškilminga ir gili. Česlovo balsas pažadino mane iš 
tų apmąstymų. 

– Na o dabar rašyk, tik be standarto. Aš tą raštą turiu nusinešti su savimi. 
Dieve, ką dabar parašyti? Ir dar be standarto?! Parašiau ir dabar prisimenu tuos savo sakinius: „Tai gana 

sudėtingas ir gilaus apmąstymo reikalaujantis klausimas – kur aš melsčiausi? Gal pirma žemės koplytėlėje, 
nes apie dangų ne kiekvienas drįsta svajoti. Žemėje reikia išmokti susikaupti, o danguje tikrai melstis. Bet 
apie tai kiekvienas turi pagalvoti.“

Česlovas šyptelėjo, sulankstė lapą ir įsidėjo į švarko kišenę.
– Česeli, Romutė vėl pasiuntė tau šviesos siuntinuką. Ar gerai?
– Nijoliuk, tu jai pasakyk, kad man čia labai šviesu. Dėkui jai, bet man nieko nereikia. Dabar jau man 

bus smagiau, kad judvi mane supratote. 
Česlovas iškeliavo, o į kambarį atėjo buvusi kaimynė Dirvelienė. Padaviau jai kėdę, ji sunkiai atsisėdo, 

mačiau, kad pavargusi. 
– Marceliuke, kaip tu ten laikaisi, ar vis dar taip baisu? 
– Matai, Niliute, kad kas nors iškirstų langus tos stubos, kur aš gyvenu, tai būtų vis geriau. Yra toks 

mažytis langutis, bet šviesos baisiai mažai. Yra čia meisterių, bet jie neturi nočynų (jos žodis). 
– Marceliuke, tai dabar pasakyk, už ką tu ten kankiniesi? 
– Kai mane pirmą sykį tikrino, tai pasakė, kad bloga širdis. Pasiuntė gydytis čia, į tamsą. Nedavė jokių 
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tablečių, jokių vaistų. Paskui po kiek laiko išvedė, parodė kokį alkaną šunį. Aš į jį nenorėjau net pažiūrėti 
nei jo girdėti. O tikrintojai vėl pasakė: „Kurčia, akla ir prastos širdies“. Kitą sykį atvedė ožkutę. Ji bliovė ir 
prašė gerti. Aš ją nustūmiau ir nuo jos nusisukau. Mane vėl nuvedė į tamsą. Neseniai buvo sušaukti alkani 
balandžiai. Aš juos paspyriau koja, ir jie išsiskirstė. O man pakartojo tą patį, kad labai bloga širdis ir teks 
ilgai gydytis. Niliute, ką man daryti? Gal tu turi kokių vaistų tai širdžiai? 

Aš pabandžiau jai paaiškinti, kodėl jos bloga širdis: 
– Marceliuke, jūs širdis bloga todėl, kad neturite gailesčio niekam, esate akla ir kurčia kito kančiai. 

Nejaugi šito nesuprantate? 
Ji pasižiūrėjo į mane ir su pasipiktinimu atšovė: 
– Tai dabar dar ko, aš turiu šerti visus šunis ar kates, visus paukščius, man užtenka ir savų rūpesčių. Nei 

aš į juos žiūriu, nei aš klausau, ar jie prašo ėsti ar gerti. 
Supratau, kad beviltiškos mano pastangos jai išaiškinti, kokia tai baisi liga – nejausti ir būti abejingam 

tam, kuris kenčia šalia. Ar ji kada nors supras tai? Kas žino? O jeigu ją priimtų į dangų, gal ir ten spardytų 
visus, kas painiojasi po kojų! Tylėjau. Tylėjo ir ji. Paskui paprašė:  

– Gal turi kokių atliekamų trupinių, pamesčiau, jeigu vėl ką atvestų? 
Atnešiau kraujinės dešros (vėdarų), suvyniojau ir padaviau jai. Pro langą kažką atlydėjo nuo šarvojimo 

salės pusės. Norėjau įsitikinti, ar ji supranta, ką tai reiškia. 
– Marceliuke, kažin ką čia veža, ar jūs galite pasakyti? 
Bet ji visai nesuglumo ir iškart pasakė: 
– Kas nepaeina, tai tą ir neša, 
– O kur jį neša? – galvojau, kad ji vis tiek turės pasakyti ką nors apie amžinybę. 
Bet, deja, išgirdau gana neįtikėtiną atsakymą: 
– Neša į kitą vietą, kol nepradėjo smirsti. Kur dės paskui? 
Daugiau jos nieko neklausinėjau, bet ji pati priminė, kad jos buvusi kaimynė Petrutė danguje, o Agutę 

P. kažkur išvedė ir ji jau negrįš. Mačiau, kaip sunkiai ji kėlėsi nuo kėdės, paskui padėkojo man už patarimus 
ir nutolo... Vėl į savo tamsius namus, kuriuose nėra langų. 

147. Česlovo V. pamoka 2001-02-01 
        NoRIU PALAIMINTI DUKRoS KELIoNę. VISKAS YRA NIEKAS

Česlovas atėjęs man iš karto pasiūlė:
– Gal nori pavažiuoti iki Vilniaus? Mažai kur važinėji, tai, galvoju, būtų įdomu. 
– Gerai, jau taip seniai buvau Vilniuje. O kur tu važiuoji? 
Jis atsisuko ir be galo nuoširdžiai atsakė: 
– Matai, sekmadienį jau dveji metai, kai iš čia išvažiavau. Eglytė važiuos iš Vilniaus, tai aš ją parsivešiu. 
– Česeli, ar ji tave matys? – neiškenčiau jo nepaklaususi. 
– Ne, ji manęs nematys. Bet aš būsiu šalia, kai ji važiuos ir laiminsiu jos kelionę. Dabar kelias slidus, 

o ji turi būti mano paminėjime. 
Ir prasidėjo mūsų kelionė Česlovo mašina. Jis sėdėjo už vairo, toks iškilmingai gražus, susikaupęs, man 

paliepęs užsisegti saugos diržą. Prisiminiau Romutės prašymą ir, sėdėdama šalia, jo paklausiau: 
– Česeli, gal tu žinai, kur yra tavo uošvis? 
Jį taip nustebino mano klausimas, kad staigiai atsigręžė į mane ir prašneko: 
– Ar jau tau ir mano uošvis parūpo? Kas čia dabar? Juk tu jo nepažinojai!
–  Romutė prašė paklausti...
– Gali jai pasakyti, kad abu mano uošviai yra kartu su manimi, tik uošvis į čia atėjo ne iš karto, o iš 

skaistyklos. Romutės mama ir pamotė irgi danguje. Man labiausiai gaila brolio Kęsto. Jis kankinasi ten, kur 
aš buvau, ir niekas jo neišgelbės. 

Pasirodė vėsi žiemos saulė ir nušvietė nuostabiai gražų, juodą Česlovo kostiumą, jo plaukus. 
– Česlovai, kažin kiek aš tau liksiu skolinga už tokią gražią kelionę? 
– O kiek aš tau skolingas už visas mano perduotas pamokas? Juk mes visada važiuodavom kartu į visas 

ekskursijas ir šitokių klausimų niekad nebuvo. 
Man pasidarė gėda dėl savo kvailo klausimo. Nutilau.
– Česlovai, čia viskas buvo kitaip.
Jis susimąstė ir man netikėtai pakartojo:
– O tu žinai, kas yra viskas? Ar žinai?
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– Na, viskas tai..., – neišmaniau, kaip pabaigti tą mįslingą klausimą.
– Tai atsimink „dėdės“ žodžius: viskas yra niekas, o nieko mes nepažįstam...
Artėjo Vilnius, aš nubudau, Česlovas keliavo pas savo Eglytę, o aš vis galvoju apie viską ir apie Nieką...

148. Valerjos mamos pamoka 2001-02-02
        GERUMo TURGUjE

Seniai norėjau nueiti į turgelį nusipirkti ko nors pusryčiams. Juk šeštadienis – turgaus diena. Bet šį kartą 
turgus buvo ne toks kaip įprasta. Tiksliau – jo žmonės.

Pirmąją sutikau Onutę Dielininkaitytę, išėjusią iš čia prieš kokius trisdešimt metų. Ji buvo, kaip visada, 
linksma, besišypsanti, geraširdė. Bet kaip patikėti, kad Onutė vėl stovi Šakių turgelyje?

– Onute, po kiek siūlai?
– Nijolyte, mūsų turguje viskas be pinigų, mes tik duodame, bet nieko neprašome. Imk ir neškis. 
Padėkojau jai, bet visai nesupratau, ką reiškia žodis mūsų, kodėl čia nieko neima už tai, ką duoda. 

Nejaugi visi šiandien tokie pardavėjai? Pamačiau kitą pardavėją – aukštą, tamsiaplaukę, kažkokių seniai 
matytų veido bruožų. Ji prekiavo ypatingai kvepiančia plona duonele, duona ir gelsvo atspalvio miltais. 
Mane jie ir sužavėjo. Bet gal labai brangūs?

– Kiek kilogramas miltų? Kodėl jie tokie gelsvi?
– Mokytoja, ar nepažįstate manęs? Juk mes bendravardės!
Viešpatie, juk tai Nijolė Verbylaitė, geroji mano mokinukė, tragiškai žuvusi 1968-aisiais.
– Nijolyte, po kiek pardavinėji miltus, kokios jie spalvos?
– Mokytoja, šitam turguj tik duoda, bet neparduoda. O mano miltai yra šilumos spalvos, nes iš jų 

kepama dvasios duona. Imkite jų ir neškitės.
Aš jai padėkojau, o ji vis  šypsojosi ir lydėjo mane akimis. Taip, kaip kadaise Siesartėnų mokykloje. 

Gerasis Juozukas Kriaučiūnas, prekiavęs aliejumi, nemokamai atidavė pilną stiklainį permatomo skaidraus 
aliejaus. Balandžio mėnesį prieš dvejus metus jis išėjo iš čia. Ėjau toliau ir jaučiau, kaip sunkėja mano 
kelionės krepšys, nors tas svoris buvo kažkoks mielas.

Prie ilgo medinio Šakių turgelio stalo pamačiau lyg kažkur matytą veidą. Ji šypsojosi, ir akyse švietė 
neapsakomas gerumas. Perregima skarele perrišti plaukai irgi atrodė pažįstami. Dieve, kur aš ją mačiau? 
Niekaip negalėjau prisiminti. Gal kad veidas buvo apšviestas žiemos saulės? Ji prekiavo medumi ir keista 
mėsa, panašia į mūsų lašinukus. Sustojau ir žiūrėjau į ją, nes nenusakoma jėga traukė prie jos paslaptingumo. 

– Nijole, ką jums duoti? – ji pirmoji mane prakalbino. 
– Iš kur žinote mano vardą?  
– O jūs jau pamiršote? – Man buvo liūdna, kad jos neatpažįstu, bet kaip tai pasakyti. 
– Parduokite man lašinių gabalėlį. 
– Nijole, čia nėra žodžio parduoti. Pas mus nėra žodžio pinigai. Mes tik duodame. 
Ji atpjovė didelį gabalą mėsos ir pasakė, tiesdama jį man: 
– Čia maistas jūsų alkaniems gyvulėliams, kuriuos globojate. Imkite ir padėkite jiems gyventi. O mano 

anūkui Juliukui perduokite štai šitą medų. Aš labai pergyvenau, kad jis bus karininkas. Juk jis nemoka 
gyvenime niekam komanduoti, įsakinėti. Jis moka tik save dalinti. Koks ten iš jo karininkas? 

Taip, tai ta pati paslaptingoji moteris, kuri tada nesakė savo vardo. Ji Valerijos mama. Bet reikia 
patikrinti. 

– Tai jūs Staselė? 
– Taip. Aš Staselė, Stasiukė, vadinkite mane kaip norite, bet aš ta pati. 
– O kodėl Juliukui aš turiu perduoti medų? 
– Žinote, medus lyg gerumas. Jis suneštas iš tūkstančių gerų darbų, jis yra sveikas kaip patys žiedai. Ir 

svarbiausia – jis moko žmogų galvoti apie neatlyginamą gerumą. 
– Stasele, o kodėl šiame turguje niekas nieko neima, tik visi viską duoda? Negaliu suprasti, kas čia 

darosi. 
– Nijole, čia yra gerumo turgus. 
– Aš jau nepakeliu savo krepšio, nes į jį tiek daug pridėjo. Kaip aš jį parsinešiu?
– Nebijokite, Nijole, taip atrodo tik iš pradžių. O paskui gerumo našta vis mažėja, mažėja, nes ją 

išdalijame. Bet mes daromės turtingesni ir gražesni. 
– Ačiū, geroji Stasele, už viską, ką man dovanojate. 
– Ar dabar jau pažinsite mane, Nijole? 
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– Jūs labai paslaptinga ir kiekvieną kartą vis kitokia, ir atleiskite man, kad esu tokia. 
Ji ėmė tolti, bet vis šypsojosi. Ėjau atgal, kažkas pasiūlė neužmirštuolių sėklų. Gal todėl, kad niekada 

nepamirščiau šito gerumo turgaus. 

149. Valerjos mamos pamoka 2001-02-05 
        SAVo LIKIMą RENKAMĖS PATYS

Stovėjau poliklinikos koridoriuje, prie registratūros langelio. Atėjo ir Valerija. Ji ruošėsi eiti pas 
gydytojus, pas chirurgą. Bet staiga priėjo prie manęs kažko susinervinusi, atrodo, net supykusi. 

– Valerija, kas atsitiko? – niekaip negalėjau suprasti.
– Kas čia per tvarka? Kas čia darosi, tu tik pažiūrėk.  
Atsisukau ir aiktelėjau – koridorius, vedantis prie chirurgo durų, buvo užmūrytas balta siena, ir praeiti 

pro ją buvo neįmanoma. Ką daryti – mudvi neišmanėme. Ir staiga pasigirdo balsas, nors jokio žmogaus 
nebuvo matyti. 

– Dukrele, nepergyvenk, tau dar nereikia eiti pas jokius gydytojus ir neieškok durų, pro kurias pas juos 
patektum. 

– Valerija, – kreipiausi į ją, – ar čia tavo mama? 
– Taip, mano mamytė, – visa balta, virpančiu iš susijaudinimo balsu ištarė Valerija. O balsas kalbėjo 

toliau, mielas nuoširdus, pilnas išmintingų patarimų:
– Dukrele, tu nesinervuok dėl sūnaus. Nori mano patarimo? Tai klausyk. Tavo sūneliui reikia susirasti 

kokį nors karininką, kuris būtų nuoširdus ir parodytų jam abi savo darbo puses – ir gerąją, ir blogąją. 
Tegul pats pagalvoja, kokį kelią jam rinktis. Nereikia jo vien tik mokyti, paskui mes būsime kaltos dėl jo 
nepasisekimo. O kai jis savo akimis pamatys būsimą profesiją, supras, ar pagal savo jėgas ir sugebėjimą ją 
išsirinko. Tik duok, Dieve, kad nebūtų karo. Duok, Dieve. 

Ji atsiduso, paskui dar pasakė: 
– Tu, dukrele, nervuojiesi dėl savo sūnaus, o be reikalo. Tavo sūnus sveikas ir laimingas. Nueik ir 

pasižiūrėk į aną pusę.
Balsas išnyko. Mudvi stovėjome ir ilgai negalėjome atsipeikėti nuo to, ką išgirdome: iš kur mama 

žinojo Valerijos nerimą ir rūpesčius? Kas jai apie tai pasakė? Beliko atsigręžti į tą pusę, kur ji nurodė, ir ten 
nueiti. Tai, ką pamatėme, buvo pamoka visam gyvenimui. 

Prie sienos stovėjo stalas, į jį buvo atsirėmęs mažo ūgio žmogutis – invalidas, ant stalo sėdėjo į tą 
žmogutį kaip du vandens lašai panašus vaikinukas, gal 15-16 metų. Aplink juos jau rinkosi beširdžių 
žioplių eilė ir garsiai juokėsi. Priėjo du broliai sadistai iš mūsų gatvės, ir vienas jų su pajuoka ištiesė ranką 
stovinčiam invalidui:

– Na, tai sveikas. 
Šis, pripratęs prie paniekos ir užgauliojimų, sukando dantis, išbalo, bet kai sadistas ištarė garsiai vardą, 

jo veidą išpylė prakaitas. Man jo pasidarė gaila. Juk visą gyvenimą šitaip žmonės mėto savo paniekos 
akmenis į jį. Paskui atėjo eilė ir vaikinukui, sėdinčiam ant stalo. Ir jam vienas iš brolių ištiesė ranką, su 
nugalėtojo šypsena pasižiūrėjo į žioplių bandą, lyg pasitikrindamas, ar visi mato jo narsumą. Mažaūgis 
invalidas gailiai išsišiepė ir ištarė: 

– Nebūtinai, nebūtinai, nereikia. 
Ir staiga išgirdome raudojimą – verkė motina sūnaus ir jo vaiko. Tas verksmas buvo negarsus, bet 

draskantis širdį. Paskui ji prabilo: 
– Aš pati nelaimingiausia motina Šakiuose. Ką mano sūnus kaltas, kad jis toks gimė, kodėl visą 

gyvenimą iš jo šitaip tyčiojasi? Juk ir jis turi širdį, ir jis žmogus. O su juo kankinuosi ir aš. Gerai, kad vos 
gimęs mirė anūkas. Ir jo laukė toks pats likimas. 

– Valerija, – atsisukau į ją. – Dabar tu jau turi dėkoti Dievui, kad tavo sūnus ir sveikas, ir laimingas. Tu 
nepatiri dėl jo tokios širdgėlos. 

Ji nutilo, tik ašaros ritosi iš akių...

150. Česlovo V. pamoka 2001-02-06
        KARININKUI REIKIA PRoTINGoS GALVoS

Česlovas atėjo apsirengęs karininko drabužiais. Žiūrėjau į jį be žodžių, nes tokio dar nebuvau mačiusi. 
Jis šypsojosi, paskui paklausė:
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– Ar aš gražus?
– Labai, bet kodėl tu taip apsirengei?
– Aš galiu apsirengti kuo tik noriu. Kai buvau kariuomenėje, gavau seržanto laipsnį.
– Česlovai, ką veikia, ką dirba karininkai?
Jis nusijuokė ir su humoru paklausė:
– Paskui save veda kareivius. Bet kodėl tave pradėjo dominti karininkai? Pasakyk man.
– Manęs prašė vieno jauno žmogaus mama, kad žinotų, ar verta tapti sūnui karininku.
O Česlovas savo juokus tęsė toliau:
– Na, jei nežino, ar bus karininku, tegu lieka puskarininkiu.
– Česlovai, pasakyk, ką tu žinai apie karininkus.
– Na, gerai, jau gerai. Matai, pirmiausia karininkas turi turėti ant pečių galvą, kurioje daugiau vietos 

protui, o ne pinigams. Geriausia tiems karininkams, kurie lieka dirbti štabe. Kitiems – sudėtingiau. 
Geriausiai – štabe...

Iš tikrųjų, tai buvo viskas, kas man ir tam jaunam žmogui rūpėjo. Česlovas atsakė į visas mano abejones.

151. Nepažįstamojo pamoka 2001-02-08
        SUSIMąSTYKITE

Tas keistas žmogus atėjęs pasakė, kad reikia surašinėti gyventojus. Pavardžių jam nereikia, tik vardų 
ir trumpų atsakymų į klausimus. Jis padėjo ant stalo du lapus ir liepė juos perskaityti, paskui po vienu iš jų 
pasirašyti savo vardą. Štai tie lapai:

  Ką geriau mėgsti?
  1.   2.
  Gražiai kalbėti  Daug kalbėti
  Gražiai melstis  Mažai melstis
  Dorai elgtis  Elgtis kaip nori
– Aš nežinau, kas jūs esate, – neiškentusi pasakiau. – Bet man įdomu, kurių būna daugiausia – ar tų, 

kurie renkasi pirmą ar antrą lapą?
Jis pasitaisė savo ilgus plaukus, savo keistą apsiaustą ir liūdnokai atsakė:
– Deja, daugumas ima antrąjį lapą. Jiems patinka vaidinti šio pasaulio didžiuosius ir protinguosius. Kiti 

– šio pasaulio mažieji, dažnai pamiršti ir vargšai. Bet atsiminkite: šitie didieji yra mažesni už mažuosius, 
o šitie mažiausi savo kantrybe yra didesni už didžiuosius. O dabar atsiverskite pirmąjį lapą, nes jūs jį 
pasirinkote. 

Atsiverčiau pirmąjį lapą ir radau užrašą: „Pažadėtoji žemė“. 
– O dabar atsiverskite antrąjį lapą. 
Aš taip ir padariau. O ten buvo užrašas: „Šalia pažadėtosios žemės“. Keistasis žmogus atėjo prie durų 

ir pakartojo: 
– Susimąstykite, susimąstykite, ką labiau mėgstate, kol esate šioje žemėje. 
Dabar galvoju, kas jis buvo ir kodėl jis atėjo. 

152. Eugenjos ir Staselės pamoka 2001-02-12
        NEBŪKIME SAU PRIEŠAI, DANGUI  REIKIA GERUMo

Eduardo mamos aš niekada nesu mačiusi, todėl, kai ji atėjo, jos nepažinau. Ji man pasirodė labai panaši 
į savo sūnų – tokios pat akys, nosis, tokia pati šypsena. Lygiai sušukuoti plaukai, per sklastymą permesta 
kasa ir apvyniota apie galvą. 

– Kaip gyveni, martele? – ji žiūrėjo man į akis, kuriose buvo tiek daug gerumo. 
– Gerai, tik sveikatos reikia, – pasiguodžiau. – O iš kur jūs atėjote? 
– Tep, tep (jos tarimu), tos sveikatos tai visur reikia. Mano giminės ir aš, tai mes visi šviesoje, o 

Pijušėlis ir jo giminės tai skaistykloje. 
– Eugenija, o kelias seseris jūs turėjote? 
– Aš tai tris. Tris seseris ir keturis vaikus. Vitautas (jos kalba) buvo į tėvą, vis prie pinigo, Edutis prie 

knygų. Ir aš mėgau knygas, tik vis nebuvo laiko kada skaityti. Po karo buvo sunku, tai reikėjo mislyti, ką 
padėsi valgyt ant stalo. Poteriauju ir dabar už savo vaikus, bet ką darysi, jeigu ne kiekvienas iš jų meldžiasi 
pats už save. – Ji atsiduso ir pridūrė: – Nebūkime nesimelsdami patys sau priešai. Edutis – mano jauniausias. 
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Aš jį palepinau. Bet jis geros širdies. Tik ne visais ir negreit pasitiki žmonėmis. Tep, tep, martele. Aš jau 22 
metus iš čia išėjusi, o mano Pijušėlis – penkiolika. Staselė mane labiausiai atsimena. Ji tokia gera. Ale, duok 
Dieve, jums visiems sveikatos ir ramybės. – Ji mane palaimino ir išnyko. 

Paskui ėjau pažiūrėti, kodėl iš bažnytėlės taip ilgai negrįžta Onutė. Užsukau į autobusų stotyje esančią 
parduotuvėlę nusipirkti viena linija sąsiuvinio. Staiga išgirdau pažįstamą mielą balsą. Atsigręžiau į tą pusę 
– prie stotelės į Gelgaudiškį stovėjo Valerijos mama ir tyliai šypsojosi. Dieve mano, vis dėlto kokia ji 
paslaptinga. 

– Labas, Nijolėle, kur skubi dabar? – ji mane užkalbino, ir aš pribėgau arčiau. 
– Aš – į bažnytėlę, o jūs ko čia laukiate? 
– Aš savo dukrelės Valerijos, ji žadėjo atvažiuoti į Šakius, sakau, nors pasitiksiu. 
– Tai kad ji vis trečiadieniais atvažiuodavo, bent man taip atrodo. 
Ji pagalvojo kažką, o paskui pasisiūlė: 
– Tai gal ir aš su tavim, Nijolėle, nueisiu kartu į bažnyčią. Ar gerai? 
– Gerai, Stasele, man bus labai miela. 
Ir mudvi nuėjome. Aukšta, liekna, graži ji buvo tikrai, pilna kažkokio švento paslaptingumo. Pasukome 

pro „Gulbelę“, o priešais mus iš bažnyčios jau ėjo neapsakoma daugybė žmonių. Ir beveik visi, išskyrus 
mokytoją Kriauzienę, buvo jau iškeliavę iš čia. Mane apėmė kažkoks baugus jausmas. Viešpatie, iš kur jie 
čia ir kur jie eina? 

– Stasele, kas čia darosi, prašau, pasakykite man. 
– Ar tu jau išsigandai, Nijolėle? Juk jie visi kažkada buvo tavo pažįstami, tavo geradariai, tai ko dabar 

bijai? 
–  Tada jie buvo gyvi, o dabar mirę, – pati nepajutau, kaip ištariau tą baisų žodį. 
– Ką reiškia žodis mirę? – su pasipiktinimu, tokiu neįprastu jos gerumui, ištarė ji. – Jie visi gyvi, pas 

mus mirusių nėra. 
Įėjome į bažnytėlę, ir joje buvo daugybė panašių žmonių. Ieškojau jų tarpe Onutės, bet jos čia nebuvo. 

Tik kažkoks smilkalų kvapas ir dangaus atspalvis prikaustė mintis ir sielą. 
– Neieškokite savo pažįstamos, čia jos dar nėra, – nuramino mane ji ir paklausė: – Na, kaip mano 

šeimyna gyvena? Ar dabar jau nusiramino dėl Juliuko? 
– Ačiū jums, jūs labai daug padėjote savo patarimais, – jie be galo už tai dėkingi. 
– Visada reikia gyventi savo galva, dangų ne kiekvienas prisišauks. O jeigu aš būčiau patekusi ne į 

dangų, kaip tada? Išeitį vis tiek reikėtų rasti. 
– Stasele, ar jums patinka šioje bažnytėlėje?
– Ne, čia viskas prasčiau kaip Šveicarijoje.
– Nesupratau, nejaugi jūs kada nors buvote Šveicarijoje?
– Nijolėle, aš dabar gyvenu Šveicarijoje. Taip vadinasi mūsų rojaus dalis, kur aš esu. Juk ir žemės 

Šveicarija vadinama rojumi. Žinai, vaikeli, kai mes meldžiamės, kai giedame, tai mums, garbindami savo 
Sutvėrėją, pritaria ir visi paukšteliai, priklaupia net gyvulėliai. Ten jie nebijo žmonių žiaurumo, kaip čia, 
žemėje. Matai, į dangų nepriimamas nė vienas, kuris nekenčia paukštelių arba gyvulėlių. Dangui reikia 
gerumo.

– Stasele, tai ką dabar pasakyti Valerijai ir Juliukui, kai juos sutiksiu?
– Pasakyk, Nijolėle, kad aš laiminga tada, kai laimingi jie abu.
Norėjau paglostyti jos plaukus, bet jos jau nebuvo.

153. Pamoka be Česlovo 2001-02-13
        AŠ VISKą SUPRANTU

Mokykloje vyko šventė, skirta Šv. Valentino dienai. Pakol kas stadionas dar buvo tuščias, nors grojo 
muzika. Direktorius Jonas buvo kažkur išvykęs, bet į šventę sugrįžti žadėjo. Sėdėjau prie lango koridoriuje 
ir kažką galvojau. Nežinia iš kur prieš mane atsistojo nedidelė, kukli mokinukė, tamsia mokykline uniforma. 
Jai buvo gal 13 metų. Nesupratau, ką ji čia veiks. Bet atpažinau gerą ir tylią Česlovo auklėtinę Ilonėlę. 
Paklausiau:

– Ilonėle, iš kur tu? (aš ir dabar nežinau, ar ji dar žemėje, ar jau išėjusi)
– Iš vasario 4-osios, mokytoja.
Sunku dabar suvokti, ką reiškia jos atsakymas. Ilonėlė atsikvėpė ir pradėjo dainuoti, nuoširdžiai, 

žiūrėdama į mane ir šypsodamasi. Bet mane sukrėtė iki sielos gelmių dainos žodžiai, jos muzika. Štai jie:
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   AŠ VISKĄ SUPRANTU
  Su praeitim, bet jau tuščiam lape,
  Su rugio želmeniu ar su aušra šile
  Aš ateinu, nors viską suprantu:
  Manęs nėra, bet aš esu šalia
   Aš ateinu, aš ateinu...
   Klases paliko mano mokiniai,
   Ir mano adresas pasikeitė seniai
   Bet sugrįžtu kaip ta žolė žalia
   Pabūt kartu arba šalia...
Aš sėdėjau lyg apmirusi, nes pajutau visą šių žodžių tragizmą. Bet bijojau, kad ta tamsiaplauke mergaitė 

nepradėtų dainos iš naujo, nes galėjo neatlaikyt nervai. Paskubėjau ją nutraukti, jos dainavimą.
– Ilonėle, kieno tai žodžiai?
– Mano auklėtojo mokytojo Vyšnevecko. Prašė perduoti juos visiems.
– O kaip aš juos prisiminsiu?
– Štai tekstas. Skaitykite, mokytoja, kol atsiminsite.
Skaičiau ir akys užkliuvo už žodžių dainos viršuje – muzika G. Kurausko. Kada jis kūrė, kas dabar 

pasakys?
– Ilonėle, kur kiti mokyklos vaikai, kodėl tu čia viena?
–  Mokiniai seniai išaugo, o mano Auklėtojas išėjo į vasario 4-tąją. (Česlovo mirties diena)
Norėjau ją apkabinti, pasakyti kažką gero, padėkoti už jos gerumą, bet atėjo iš Vilniaus grįžęs direktorius 

ir kažko paklausė. O kai atsisukau, Ilonėlės jau nebuvo. Kur ji dabar?

154. Mamos pamoka 2001-02-15
        AR BŪNA DIENŲ BE NUoDĖMĖS

Mama ramino mane, kad nereikia pergyventi dėl nesėkmių, kurios tokios pat laikinos, kaip ir mes 
patys. Visokie konkursai, visi rašiniai lavina mūsų protą, tikrina mąstymą, bet nereikia juose dalyvauti, 
tikintis pinigų. Klausiausi mamos, gėrėjausi jos taurumu, bet supratau, kad man iki jo dar labai toli. O 
paskui mama, visai man nesitikint, pasiūlė:

– Aš labai noriu, kad tu dalyvautum konkurse „Diena be nuodėmės“. Niekas nežadės pinigų, nebus 
didelių pagyrimų, bet tavo mąstymas bus didelė dovana tavo pačios sielai. Tu parašyk, ką veiktum per dieną, 
kad ji būtų lengva, be nuodėmės ir tuo pačiu pilna tikro džiaugsmo, kuris tau duotų daugiau laimės negu 
pinigai. Tik nerašyk, kad daug meldiesi. Žodis daug negali atstoti žodžio nuoširdžiai. Ilga malda neleidžia 
ilgiau susikaupti. Kai meldiesi, tai kalbiesi su Dievu, o jis nemėgsta ilgų kalbų. Ar sutinki pagalvoti apie 
tokią dieną? Galvok iki kito karto, kol aš ateisiu.

– Gerai, mama, o jeigu aš pasiūlyčiau apie tai pagalvoti ir kitiems geriems žmonėms?
– Gerai, bet tik labai geriems, ne tokiems, kurie netiki ir juokiasi iš Dievo. Jie tiki tik į save ir į savo 

rūpesčius. Daugiau į nieką.
Ji apkabino mane ir atsisveikino.

155. Česlovo pamoka 2001-02-17
        REIKIA PAKoVoTI SU SAVIMI

Aš taip apsidžiaugiau, kad jis vėl atėjo – juk šitiek klausimų jam turėjau, tiek reikėjo patarimų! Česlovas 
buvo rimtas, nejuokavo, kažką giliai galvojo ir tylėjo.

– Česeli, padėk man, mama paliko sukurti rašinį „Diena be nuodėmės“. Apie ką jame svarbiausia reikia 
rašyti?

– O tu pirmiausia pagalvok, kodėl ji tau paliko tokį rašinį, tada bus aiškiau ką rašyti.
Dieve, kokia aš vėpla, kad visai pamiršau tą esminį visų žodžių žodį kodėl?! Juk nuo jo prasideda 

kiekvieno mūsų darbo, kiekvienos minties prasmė. Bet į tą kodėl ir būna sunkiausia atsakyti. Nors būtinai 
reikia. Ir čia, ir ten, amžinybėje.

– Nijoliuk, mama nori, kad ir tu, ir kiekvienas iš mūsų pradėtume galvoti, jog pirmiausia reikia pradėti 
kovoti su savimi, su savo silpnybėmis. Tai baisiai sunku, bet geriau dabar, negu paskui, kai jau būni 
nugalėtas.
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– Česeli, kodėl Ilonėlė dainavo man tavo „Aš viską suprantu“? Kodėl Gedimino Kurausko muzika?
Jis atsiduso, o paskui pasakė, lyg norėdamas, kad jam pačiam būtų lengviau:
– O tu galvoji, kad man nereikia kovoti pačiam su savimi, kad aš nepasiilgstu žemės? Man labai gera 

danguje, bet ryšį su žeme irgi sunku įveikti. Noriu, kad nugalėčiau aš, o ne jis mane. Kitos išeities nėra. 
Gediminas čia, pas mus, diriguoja chorui, kai meldžiamės. Juk jis buvo mano kaimynas... O dabar, kad 
tau būtų lengviau rašyti, tu man atsakyk į tris sąsiuviniuose parašytus klausimus. Patikrinsiu tavo žinias iš 
literatūros, etikos ir matematikos. Ar nepyksti ant dėdės?

– Ne, Česlovai, nepykstu. Gal, atsakydama į klausimus, geriau suprasiu, kokia turi būti diena be 
nuodėmės.

– Tai štai: „Rišlios kalbos sąsiuvinis“. Gal tavo, o gal jau tavo mokinių, kas žino. Ir klausimas, bet jau 
tau.

Pasižiūrėjau. Jis buvo trumpas, bet apmąstymui – ilgas: „Jeigu amžinybėje reikėtų padeklamuoti ką 
nors Maironio ar Marcinkevičiaus, kurį pasirinktum ir kodėl“? – O Dieve, ir vėl tas kodėl? Juk be jo būtų 
daug lengvesni visi atsakymai. Bet Česlovas liko Česlovu – jis žinojo, kodėl taip klausia. Jis – ne tik dvasios 
mokytojas, bet ir puikus psichologas.

– Česeli, rinkčiausi Maironį.
– Kodėl? Juk tu šitaip mėgsti J. Marcinkevičių!
– Todėl, kad jis, na, kad jis tautiškesnis.
Česlovas dar pridėjo:
– Todėl, kad Marcinkevičius jaučia tik Lietuvą, o Maironis Lietuvą ir Dievo palaimą virš jos.
Kaip aš ligi šiol nesupratau šito, atrodo, paprasto ir kartu nepaprasto skirtumo tarp dviejų didelių tautos 

poetų! Česlovas į sąsiuvinį parašė man 4 ir padėjo etikos sąsiuvinį, kuriame buvo tik vienas klausimas: 
„Jeigu atvyktų svečiai iš Anglijos ir Rusijos ir tu mokėtum abi kalbas, su kuriuo ir kuria kalba norėtum 
kalbėti“? Tik parašyk taip, kaip iš tikrųjų galvoji.

– Gal rusų, prie jos labiau įpratusi, – neturėdama kitos išeities, atsakiau Česlovui.
Jis nepatenkintas priėmė sąsiuvinį, parašė 2, kaip seniau rašydavo, ir pasakė:
– Matai, jeigu mes nuvyktume į Angliją ar į Rusiją, tai ten niekas nesijaudintų, kad nemoka lietuviškai, 

paliktų tą problemą mums, tai kodėl mes pataikaujame Rytams ar Vakarams. Aš jau geriau tylėčiau, bet 
kalbėčiau tik lietuviškai. Tokia mano sąžinės etika.

Tylėjau ir aš, nes Česlovas buvo teisus: mes, lietuviai, pataikaujame visiems ir visada, gal todėl ir esame 
tokie maži! O paskui Česlovas ištiesė matematikos sąsiuvinį. Šito mokslo niekada nemėgau ir nieko jame 
nesupratau. Ten buvo keistas klausimas: „Prieš tave du keliai. Jų ilgis vienodas – 3 kilometrai. Pirmasis 
kelias į ligoninę, antrasis – į didelį tikrą džiaugsmą. Kurį kelią rinktumės ir kurį greičiau nueitum“? Į šį 
klausimą atsakiau greičiausiai – į ligoninę. Česlovas paėmė sąsiuvinį ir parašė 5. Paskui pasakė nuoširdžiai 
ir paprastai: 

– Tu nemelavai. Tu niekada neturėjai kelio į tikrą džiaugsmą, todėl ir dabar jo nesirinkai. Greičiausiai 
eidavai į ligoninę dėl kitų arba dėl savęs. Gal todėl ir neišmokai nieko apskaičiuoti. 

– Česlovai, nekalbėk taip. A esu baisi, nepagydoma egoistė, bet turbūt jau neišmoksiu būti kitokia. 
– O dabar, Nijoliuk, viską apgalvok, ką išmokai, ir bandyk kurti savo dieną be nuodėmės. Eik ir rašyk. 
Česlovas nutolo, o aš pasijutau dar didesnė menkysta po jo žodžių. Ką rašyti dabar į savo dieną? 

156. Valerjos mamos pamoka 2001-02-21
        MES ATEINAME jUMS PADĖTI 

Pusę devynių vakaro pasibaigė mūsų renginys mokykloje. Tuoj turėjo atvažiuoti autobusas. Nustebau, 
iš kur tiek balsų ir žmonių išėjo su manimi prie autobuso. O lauke tokia tamsa, kad net tako nematyti. Dieve 
mano, kaip aš nueisiu iki autobuso? Balsai, kurių buvo pilna tamsa, aidėjo aplink, bet veidų nemačiau, 
tik bijojau, kad tie balsai nenutoltų ir nepaliktų manęs vienos. Kur tada reikės dingti? Staiga šalia manęs 
atsirado kažkokia moteris, o šalia jos šviesiaplaukis pagyvenęs vyriškis. Moteris atrodė lyg pažįstama, nors 
jos veidą sunku buvo įžiūrėti. 

– Sakykite, kas šitie žmonės, kur jie važiuoja? – paklausiau jos neiškentusi. 
– Nijolėle, tai visi mano draugai. Jie atėjo ir išeina kartu su manimi. Į žemę ateiname jums padėti. Tu 

nebijok tamsos, juk eini į šviesą.
Išsigandau, kad ji ir mano vardą žino. Kas ji?
– Leiskite jums įsikibti į parankę, nes aš nieko tamsoje nematau.
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– Ne, brangioji, aš esu šalia, aš jums padėsiu, aš jus laiminsiu, bet nemėgstu, kai kas nors prašo traukti 
jį už rankos. Reikia išmokti pačiam už save pakovoti. Dieve, taip norėčiau, kad čia, žemėje, kas nors padėtų 
mano dukrai ir anūkui, kad jie būtų laimingi.

Staiga pamačiau, kad atvažiavo autobusas į stotelę. Ar suspėsime iki jo šviesos? Moteris pajuto mano 
baimę ir šalia ėjusiam vyrui pasakė:

– Albinuk, tu šūktelk Aldonai, kad ji nubėgtų iki vairuotojo ir paprašytų jo dar palaukti. Ji jaunesnė, 
greita, ji nubėgs.

Pasidarė ramiau širdyje, tik visai nežinojau, nei kas tas Albinas, nei kas ta Aldona. Gal tos moters 
pažįstami? Reikia paklausti.

– Kas tas Albinėlis, kuris ėjo šalia, iš kur jis, geroji ponia?
– Aš ne ponia, aš esu Valerijos mama, negi dar manęs nepažįstate. O Albinas gyvena kartu su manimi. 

Jis labai geras ir pasiruošęs kiekvienam padėti.
Atleisk man, Dieve, kad aš tokia netikusi ir vis neatpažįstu Valerijos mamos. Juk ji kiekvieną kartą 

vis kitokia. O kas toji Aldona, net nedrįsau jos klausinėti. Autobusas jau buvo čia pat, balsai, lydėję mus, 
kažkur dingo, tik ji, geroji Valerijos mama, stovėjo šalia, kol aš įlipau ir atsisėdau į kėdę. Prisiminiau, kad 
jai nesuspėjau net ačiū pasakyti. Juk ji man padėjo ir tiek daug!

Norėjau tai pasakyti, bet jos jau nebuvo...

157. Česlovo V. pamoka 2001-02-23
        TURĖKIME SAVo MALDą IR SAVo SVAjoNę

Šį kartą Česlovą labiausiai domino pokalbis su manimi apie dieną be nuodėmės. Matyt, jam buvo  
įdomu mąstyti apie tuos du dalykus: dieną (šviesą) ir tamsą (nuodėmę). Jis, net neatsisėdęs, iškart manęs 
paklausė:

– Na, Nijoliuk, tai ką sugalvojai apie savo dieną? Pasakok. 
Pasakiau jam, kad, mano nuomone, tokia diena turi būti pilna maldos, džiaugsmo ir darbo. Jis išklausė, 

nusišypsojo ir tiesiai paklausė:
– Na, gerai. Įsivaizduok savo dieną, kai tu pati rytą pasimeldi, paskui dirbi, gal net keiki, kad nesiseka, 

kad kažkas tau priekaištauja. O kuo dieną džiaugiesi?
Tylėjau, nes neradau jokio atsakymo.
– Česeli o tu pasakyk, kas tą dieną turėtų būti svarbiausia?
– Žinai, ir tą, ir kitą, ir visas mūsų dienas svarbiausi turėtu būtų trys gražūs žodžiai, kurie savyje neturi 

nuodėmių – tai malda, svajonė ir hobi (koks nors gražus pomėgis). – Jis nusišypsojo, paskui pridūrė: – Tik, 
žinoma, ne medžioklė ir ne meškeriojimas. Tai sadizmas, o ne hobi.

–  O darbas?
– Palauk, – jis sustabdė mane ir paaiškino, – sutinku su tavimi, kad pirmiausia mumyse turi nubusti 

malda už visą dieną, paskui turi nubusti svajonė, tegul ir neišsipildanti, nes be svajonės nėra mąstymo, o 
be mąstymo nėra žmogaus. Paskui tas žmogus turi turėti savo hobi, kuris reikalauja mėgstamo, tuo pačiu 
ir džiaugsmą teikiančio darbo. Matai, kaip čia viskas tarp savęs susiję, net nuodėmei vietos, atrodo, nėra.

– Česeli, o kokia tavo didžiausia svajonė? – neiškentusi paklausiau jo, laukdama ką jis atsakys. Ir 
išgirdau stulbinantį atsakymą: 

– Noriu nuvažiuoti į Nidą, pavaikščioti po smėlį, pasikaitinti saulėje, paklausyti vėjo. Ar atsimeni, kaip 
buvome nuvažiavę su vaikų ekskursija?

– Atsimenu, viską atsimenu.
– O tu norėtum ten nuvažiuoti?
– Taip, norėčiau, jeigu būčiau sveika, bet to jau niekada nebus, niekada.
Česlovo veidas pasikeitė, jis surimtėjo, paskui tyliai pakartojo:
– Ir aš jau turbūt niekada. – Paskui, lyg norėdamas nuvyti sunkias mintis, kreipėsi į mane: – Tai ką 

dabar galvoji apie Gasparą ir jo knygą? Juk tu jį šitaip gerbei!
– Aš ir dabar jį gerbiu ir kaip gydytoją ir kaip rašytoją.
– Ir dar turiu pridėti, – Česlovo balsas pasikeitė, tapo nervingas, – už tai, kad visas Šakių ligoninės 

šiukšles iškėlė į dienos šviesą. Na, ar ne taip? Nejaugi jau nieko žmonių dvasioje nėra kilnesnio už seksą, 
kad jis tampa rašytojo masalu, ant kurio dabar kabinasi bedvasiai?

– Česlovai, aš neskaičiau dar šitos knygos ir negaliu su tavim ginčytis.
– Na, gerai viskas, kas gerai baigiasi. Kai perskaitysi, tai pasiginčysim. O dabar svajok apie Nidą.
Ir Česlovas išėjo.
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158. Mamos pamoka 2001-02-30
        AŠ NESU FENoMENAS

Šį kartą mama buvo neįprastai graži, visai nekasdieniška. Pasidžiaugusi savo paveikslui padarytais 
rėmeliais ir perspėjusi, kad gali neatlaikyti pakabiklis, ji atsigręžė į mane ir iškart paprašė:

– Na, tai sakyk, vaikeli, ką sugalvojai apie savo dieną be nuodėmės.
Aš jai papasakojau panašiai, kaip mokė atėjęs Česlovas, ir galvojau, kad mane pagirs. Bet ji suprato, 

kad čia sugalvota ne mano protu, nusišypsojo ir paklausė:
– Na, gerai. Aš nesu fenomenas, bet tu man pasakyk vieną dalyką: kas dvasią turtina labiau – svajonė 

ar hobis?
– Mama, o tu man pasakyk, ką reiškia žodis fenomenas. Juk kai gyvenai čia, nei aš, nei Onutė niekada 

tavo lūpose negirdėjome šio žodžio.
Mama pyktelėjo, nesiruošė leistis į jokius aiškinimus, tik pasakė:
– Tai blogai, kad šitiek metų buvai mokytoja, o dabar manęs prašai paaiškinti, ką reiškia šis žodis.
Gailėjausi, kad ją įžeidžiau, bet nesuspėjau nieko pasakyti. O ji atsiminė savo klausimą apie svajonę ir 

hobį.
– Kas dvasią turtina labiau? – kartojau savyje ir nesiryžau jai atsakyti. Matyt, mano galvojimas jai 

pasirodė per ilgas, ir ji nutraukė šią tylą.
– Sunkiai galvoji, dar sunkiai. Mums ten niekas tiek laiko neduoda, reikia mąstyti greičiau. O to turime 

išmokti čia, žemėje.
– Mama, aš galvoju, kad svajonė yra svarbesnė už hobį.
– O kodėl? – dabar ji man pasirodė panaši į Česlovą, visada reikalaujantį pagrįsti savo atsakymą. 

Turėjau prisipažinti, kad ši užduotis man labai sunki. Ji pasidarė nuolaidesnė, atsiduso, paskui nusišypsojo 
ir pasakė:

– Žinoma, svajonė labai svarbu, bet kas ji liktų be hobi, be mėgstamo ir džiaugsmą kuriančio užsiėmimo. 
Hobis nulemia mūsų dienų prasmę, o svajonė dažnai gali neišsipildyti, likti tuščia.

– Mama, tu juk žinai, kaip pergyvena Česlovas, kad niekada neišsipildys jo svajonė – pabūti Nidoje, 
pavaikščioti po jos smėlį.

– O tu man pasakyk, kas jam neleidžia nuvykti į Nidą? Jeigu gali atvykti čia, tai gali ir į Nidą. Bet... Bet 
tu pagalvok, kodėl jis nesiryžta šiai kelionei.

Ir aš vėl galvojau, ir vėl nieko nesugalvojau. Mama tai suprato ir pasiskubino man padėti:
– Česlovas pilnas išminties, dvasios turtų, bet jis nemėgsta vienatvės. Čia jis visus pažįsta, jaučia jų 

artumą ir šilumą, o Nidoje liktų vienas ir vienatvėje.
Aš stengiausi viską susirinkti į savo protą ir širdį, bet visus jausmus man užgožė mintis, kad galima 

kažkada ir kažkur „likti vienam savo vienatvėje“. 
Kada dabar ateis mama, Česlovas ar kas nors iš Amžinybės, aš nežinau. Bet žinau, kad ir ten kiekvienas 

turi savo svajonę. 

159. Česlovo V. pamoka 2001-03-03
        NE VISI GALI BŪTI DIEVo PALAIMINTAIS joGAIS

Jis stovėjo mūsų kambaryje prie lango. Toks šventiškas, iškilmingas, tamsiu nauju švarku, ir rankogaliai 
nebuvo trumpi.

– Česlovai, atsisėsk, juk dabar jau rečiau ateini.
Bet jis, atrodo, manęs neišgirdo, tik šypsojosi ir žiūrėjo į savo laikrodį, lyg kažkur skubėdamas. Aš 

iškart puoliau prie jo su savo klausimais, kuriuos nešiojau širdyje:
– Česlovai, jeigu gali, tai pasakyk, kur dabar yra tavo geras pažįstamas mokytojas Algimantas V.?
– Dabar jis ten, kur ir aš. Prieš tai buvo ten, kur buvau ir aš. Per mažai meldėsi žemėje. Teko išmokti 

čia. O šiaip tai gerumo įsikūnijimas, tiesiog taurus, doras žmogus.
–  Ir dar vienas klausimas mane domina: kaip tu vertini tuos žmones, kurie moko tobuliau kvėpuoti, 

atlikti panašius į jogų pratimus?
– Nijoliuk, pasakyk Romai mano nuomonę dėl to mokymo kvėpuoti.
Tiesiog išsižiojau išgirdusi, kad jis prašė pasakyti Romai. Kaip čia galėjo atsitikti, niekaip ligi šiol 

nesuprantu! O Česlovas paaiškino:
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– Niekas nieko tobuliau nepatobulins, negu žmogui duota Sutvėrėjo: nei akių šviesos, nei klausos, 
nei kvėpavimo. Kur tu matei, kad kas mokytų lakioti ar taisyklingai kvėpuoti paukštį? Sako, kad jogai, 
lavindami kvėpavimą, pasiekia tobulumą. Bet žmonės, galvokite kalbėdami. Juk jogu, kaip ir kunigu, gali 
būti tik Dievo išrinktieji. Jie ir stengiasi įrodyti, kad žmogus yra arčiausia Dievo, kai pats to siekia. O kuris 
iš mūsų to siekiame? Niekas nedraudžia save lavinti, bet kažin, ar bus dideli rezultatai. Tai ve, kaip dėdė 
mislijo.

Jis paėmė mane už rankos, paskui paprašė:
– Dėkui tau už viską, ką pasakai ar užrašai. Aš tau jau per daug skolingas. Ale gal kada nors kuo 

pamačysiu.
– Česlovai, baik savo humorą. Ką tu čia dabar kalbi apie kokią skolą. Tu mane mokai mąstyti, daug ką 

kitaip įvertinti, suprasti. Tau, o ne man ačiū.
– O dabar, Nijoliuk, man pamačyk tokioje bėdoje (jo žodynas). Aš noriu, kad kas nors pagelbėtų 

mokytojai, kuri dėstė istoriją, buvo invalidė. Ji dabar baisiai kenčia, o jai nepadeda niekas. Nežinau, ką 
man daryti. 

– Česeli, kas ji tokia?
Jis nutylėjo, gal būtų tą paslaptį pasakęs, bet staiga pasigirdo sodrus moteriškas balsas, labai panašus į 

Kazimieros Kymantaitės:
– Česlovai, pasiskubink, pavėluosi į šventę!
Tik dabar atsiminiau, kad jau kovo 4-oji – Šv. Kazimiero šventė. Česlovas išėjo ten, kur jį kvietė.

160. Birutės V. pamoka 2001-03-05
        BJAU ŠVIESoS, BJAU TIESoS

Ji atėjo, bet kažkodėl visą laiką slėpė savo veidą. Norėjau ją prakalbinti, paklausti, kaip jai sekasi, bet ji 
gręžėsi į tamsą. Paskui atsistojo prieš veidrodį ir pradėjo šukuoti savo juodus plaukus, vis kartodama tą patį. 

– Bijau šviesos, bijau tiesos, bijau pati savęs. 
Nesupratau tada ir dabar nesuprantu, ką ji norėjo tais žodžiais pasakyti. 
– Gal pakviesti Onutę, gal norite su ja pasikalbėti? – tyliai paklausiau jos. 
– O ką ji man gali padėti? – ji liūdnai nusišypsojo ir išnyko.

161. Valerjos mamos pamoka 2001-03-11 
        TIE BRANGŪS VAISTAI – KANTRYBĖ

Ji atėjo, bet buvo labai rimta, susikaupusi. Vešlius plaukus dengė šviesi skarelė. Nustebau, kai rankose 
pamačiau didelį kaimišką ąsotį, pridengtą lengvu skudurėliu. Tik nedrįsau paklausti, kas tame ąsoty yra. O 
ji, matyt, laukė to klausimo ir visą laiką stebėjo mane. Paskui pasakė: 

– Turbūt dabar jau pažįstate mane? 
– Taip, pažįstu. Dabar jau pažįstu. 
– Tai būkite gera, Nijole, perduokite šitą ąsotį mano dukrai Valerijai. Aš jai nuneščiau pati, bet nemėgstu, 

kai ji verkia. 
– O kas čia, tame ąsoty? – dabar jau drąsiai paklausiau. 
– Čia, brangioji, yra vaistai, svarbiausi vaistai nuo visų ligų, kuriuos galima vartoti ir nuo kūno, ir nuo 

sielos ligų. 
– Ar Valerija turės jų gerti? 
– Taip, po vieną šaukštelį tris kartus per dieną. Jeigu norite, tai paragaukit. 
Ji nuėmė nuo ąsočio skudurėlį ir padavė mažą šaukštelį. Sriūbtelėjau to gelsvo skysčio ir vos nesurikau 

– tai buvo neapsakomo kartumo ir aštrumo skystis, po kurio jau nesinorėjo net kalbėti. Bet viešnia mane 
nuramino: 

– Neišsigąskite, nugalėkite save, ir viskas pasikeis. 
Ji sakė tiesą – po kokių penkių minučių kartumas išnyko, o jį pakeitė raudonųjų pievos dobilų skonis ir 

kvapas. Nuostabus salstelėjęs skonis, pripildęs ir užvaldęs mane. 
– Stasele, brangioji, kas tai per vaistai, kaip jie vadinasi? 
– Vaikeli, tai kantrybė. 
– O kodėl savo dukrai jų atnešėte?
– Žinai, Nijole, ji labai jautri ir neturi kantrybės. Ypač dėl Juliuko. Dabar jam jau viskas būtų gerai, 
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viskas susitvarkė, ir aš esu laiminga. O mano dukra vėl nerimauja, vėl nervuojasi. O kai ji išvažiuos toliau, 
vėl nervuosis, kad jo nemato. O be kantrybės joks Dievo tvarinys pasauly negyventų. Pažiūrėkite į mušamą 
ir sunkiai vežantį arklį ar pririštą šunelį, ar šąlantį paukštį. Ar jie iškentėtų visa tai be kantrybės? 

– O kur jūs, Stasele, gavote tokį įdomų ąsotį? – vėl jos paklausiau: 
– Kai buvau jauna, tai jame sūdydavau grybus. Čia mano mamytės palikimas. 
– Ir dar, prašau pasakykite, ar su jumis danguje yra kažkoks Albinas? O gal tas pats, kuris mus lydėjo 

tada prie autobuso? 
– Yra šalia manęs ir tas, apie kurį teiraujatės, ir kitas, kuris ėjo tada. Abu jie danguje ir abu labai labai 

geri. Galite pasakyti Valerijai. 
– O kas buvo ta Aldona? 
– Tai mano vaikystės draugė, dabar jos jau žemėje nėra. 
Ji pakilo nuo kėdės, padėjo ant stalo ąsotį ir nusišypsojusi pasakė: 
– Perduokite tą ąsotį nuo manęs mano dukrai. Ar nepamiršite?
– Ne, Stasele, nepamiršiu. 
Ji tyliai nutolo ir išėjo pro duris. 

162. Česlovo V. pamoka 2001-03-11 
        ŠV. KAZIMIERą APDoVANojo V. SLADKEVIČIUS

– Česeli, kaip gerai, kad tu atėjai, dabar pasakok viską, kaip praėjo jūsų šventė – Šv. Kazimiero diena? 
Kodėl tave pašaukė Kazimiera Kymantaitė? 

Česlovas gražiai nusišypsojo, paskui pasakė: 
– Ar daugiau nesugalvojai, ko paklausti? Kazimiera mane pašaukė, kad aš užsiplepėjau čia. Vos 

nepavėlavau į iškilmes. 
– Ar gražu buvo per šventes? 
– Matai, aš pirmą kartą mačiau tas iškilmes, tai man buvo fantastiškas reginys. Žinai, šventajam 

Kazimierui prie karūnos gyvą žvaigždę prisegė Vincentas Sladkevičius. Šv. Kazimieras palenkė galvą, o 
mūsų kardinolas jį pagerbė. Tada Šv. Kazimieras iš savo karūnos paėmė vis po žvaigždelę ir segė į vyskupų 
karūnas. Mačiau vyskupą Reinį, Steponavičių, Valančių, Baranauską. Reinio veidas buvo pilnas išminties 
ir dvasinio gerumo. Man jis labai patiko.

– Česeli, gal jau ne taip pasiilgsti žemės?
– Kartais man atrodo, kad jau atpratau nuo žemės, o kai atvykstu į ją, vėl kažkas spaudžia širdį. Gerai, 

kad šv. Antanas mane ramina ir moko, kaip būti protingam. Nijoliuk, Soiją K. vėl pavarė nuo egzaminų. 
Atidėjo iki šv. Jono ir jai uždavė klausimą, kurio ji neįveikia ir nesitiki įveikt. Gal tu man padėtum sugalvoti?

– Sakyk, koks tas klausimas?
– Klausimas paprastas: „Kokias geriausias dvasios vertybes ji išauklėjo savo vaikuose prieš palikdama 

žemę?“. Jeigu į tą klausimą neatsakys, amžinai liks dangaus prieangy.
– Česeli, mudvi pasitarsime su Romute. Kai tu ateisi kitą kartą, gal jau būsime ką nors sugalvojusios. 

Bet, kai pagalvoju apie vaikus, darosi gana sudėtingas atsakymas.
– Ir man taip atrodo, dėl to atėjau pasitarti su tavimi, o dabar jau keliausiu. Gal po šv. Juozapo vėl 

pasirodysiu.
Česlovas išėjo. O aš likau galvoti, kaip padėti gerajai mūsų Soijai.

163. Aldutės Ž. pamoka 2001-03-16
        MANo KELIoNĖ DAR NESIBAIGĖ

Aldutė, mūsų visų geroji Aldutė, atėjo pas mane... Nežinojau net ką jai pasakyti. Ji jau neatrodė tokia 
supykusi, kaip būdavo čia, žemėje. Gražiai sušukuoti plaukai, mielos akys be galo tiko prie tamsiai mėlynos 
suknelės.

– Aldute, iš kur dabar jūs atėjote?
– Iš ten, į kur dar nenuėjau. – Ji šyptelėjo, paskui pridūrė: – Mane iš čia išsivedė mano mama. Ėjau, bet 

pakol kas teko sustoti, nes tik po poros dienų bus aišku, kur mane paliks. Parodė dvi lenteles – vieną kairėje, 
kitą dešinėje. Sako, kad taip būna visiems: kurioje lentelėje daugiau parašyta, į tą pusę ir nuveda. Mačiau, 
kad mano dešinioji buvo pilna, o kairėje visai mažai įrašų. Mama sakė, kad tai labai gerai. 

Aldutė pritilo, tylėjau ir aš, nežinodama ką jai pasakyti. 
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– Aldute, ar labai baisu buvo, kai išsivedė iš čia?
– Nieko baisaus, Nijole. Visus išves vieną kartą, ir reikia su tuo apsiprasti. Svarbiausia gyventi taip, kad 

jaustum, kur tave gali nuvesti.
Norėjau dar kažko jos paklausti, bet nesuspėjau – ji kažkur nutolo...

164. Aldutės Ž. pamoka 2001-03-18
        DAR NIEKo NELEIDŽIA PASAKoTI

Aldutė savo veido nerodė, bet durys į kambarį buvo praviros, o kitame kambary daug žmonių (manau, 
kad tai buvo po gedulingų pietų.) Kažkas visai nelauktai pasakė:

– Žiūrėkit, Aldutė ateina.
Tarpdury pamačiau tik dalį jos drabužių: ant ilgos suknelės – ilgo, šviesaus šalio kraštas. 
– Tai kodėl ji nesirodo pati? O gal reikia pašaukti?
– Aldute, ateik, papasakok kaip tau sekas?
Pasigirdo tik geras, toks pažįstamas jos balsas:
– Dar nieko neleidžia po šios dienos pasakoti. Ateisiu tik po kelių dienų.
Daugiau nieko ji ir nekalbėjo. Žmonės jau skirstėsi, o Aldutės jau tarp jų nebuvo.

165. Mamos pamoka 2001-03-18
        DRABUŽIŲ NEREIKIA PIRKTI

Ji visada jau tokia, mano mama – kai tik ateina, tuoj puola ką nors tvarkyti. Taip buvo ir šį kartą: 
sugriebė mano drabužius ir pamerkė juos skalbimui. Supykau iki ašarų – kuo dabar reikės apsivilkti, juk 
toks oras, ir negreit išdžius. Ji nieko nesakė, tylėjo, klausėsi, paskui visai netikėtai man pasiūlė:

– Aš tau duosiu savo drabužių, apsirenk, o tavieji greit išdžius.
– Nesuprantu, mama. Aš su tavo drabužiais? O kur tu gausi kelionei atgal?
– Imk, tik imk neklausinėjusi, pažiūrėk, ar tiks. 
Paėmiau jos švarkelį, palaidinę ir mėginau rengtis. Nustebino, kad nejaučiau tų drabužių svorio, nors 

laikiau juos rankose. Apsivilkau palaidinę, sulenkiau rankas ir su siaubu pamačiau, kaip išlindo mano 
alkūnės. Dieve, ką dabar pasakys mama? 

– Mama, aš nepratusi prie tokių drabužių, pasiimk juos atgal. Iš ko jie padaryti, kur juos perka? 
– Mes viską galime gauti debesų parduotuvėje – visokių spalvų ir dydžių. Ten nieko nereikia mokėti, 

viską duoda veltui. Mūsų drabužiai visada gražūs, lengvi ir visada nauji. Jūs dar nemokate tokių nešioti, 
jums jų nereikia. O mes jau atpratome nuo sunkių, nepatogių, kurie čia, žemėje, perkami už pinigus. 

Klausiausi ir sunku buvo patikėti tuo, ką pasakoja mama. O palaidinė su prakiurusiomis alkūnėmis lėtai 
nyko mano akyse. Gal todėl, kad jie buvo iš debesų parduotuvės...

166. Česlovo V. pamoka 2001-03-20 
        SPRęSK KRYŽIAŽoDĮ

Jis atėjo, atsisėdo ant kėdės, kuri buvo šalia manęs, ir ištiesė ant stalo kažkokį lapą. 
– Žinai, dėdė nori, kad jam pamačytum išspręsti kryžiažodį. Čia, matai, šis tas iš statybos ir architektūros. 
Jis kalbėjo, o aš lyg įkyri musė vis lindau prie jo su klausimu, kaip padėti mokytojai Soijai. Bet 

Česlovas lyg ir negirdėjo manęs, palikdamas šią problemą spręsti man. 
– Ve žiūrėk, man reikia atsakymo iš 10 raidžių. Koks žymiausias pasaulio architektas? 
– Landsbergis, Česlovai, Vytauto tėvas, – net nemąstydama pasakiau tai, ką žinojau.
Česlovas tik šyptelėjo ir atmetė mano išmintį kitu klausimu: 
– O koks tobuliausias jo kūrinys? 
Nutilau, nes nežinojau ką atsakyti. 
– O tu žinai, kad pats žymiausias pasaulio architektas tas, kuris sukūrė pasaulį. Tai gal girdėjai, kas jis 

toks. 
– Tai Sutvėrėjas, – vos nesušukau. 
– Na, matai. O dabar suskaičiuok, kiek raidžių tame žodyje. 
– Dešimt, Česlovai, tikrai dešimt. 
– O dabar pasakyk man, koks medis gyvena pasauly ilgiausiai? 
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– Eukaliptas ir maumedis. 
– O gal žinai, kiek metų jie gyvena? 
– Penkis šimtus ir daugiau. 
– Mažai, Nijoliuk, mažai. Yra amžinesnių medžių. Na, tik dar pagalvok. 
– O iš kelių raidžių tas žodis? 
– Iš septynių. Matai, ant to medžio Kristus ištarė septynis garsiuosius savo žodžius. 
– Jau žinau, Česlovai, jau žinau – tai kryžius. 
Jis nudžiugo, paėmė mano ranką ir patvirtino mano atsakymus:
– Tikrai, Nijoliuk, tai kryžius, nes jo medis yra amžiniausias. 
Galvojau, kad daugiau mįslių Česlovas neužduos, todėl jo paklausiau: 
– Česeli, ar tu prisimeni, kaip spęsdavome kryžiažodžius mokytojų kambaryje? 
– Tai juk aš ne kvailas, kad neprisiminčiau.  Dėl to ir prašau tavęs dabar man pamačyti. O dabar man 

pasakyk, ką reiškia žodis gotika, gotikos bažnyčia. 
– Kelių raidžių tas žodis? 
–  Aštuonių, kaip ir pati bažnyčia. 
Pagalvojau ir antrą kartą padėjau Česlovui, nors jis tik mane mokė mąstyti, o pats jau seniai žinojo 

atsakymus. 
– Dieviška, Česeli, nuo žodžio Gott – Dievas. 
– Na, va, kaip tu padedi dėdei. Ar dabar dar nepavargai? Dar, Nijoliuk, vieną klausimą įveik ir šiam 

sykiui užteks. Kokio architektūros kūrinio negali pakartoti joks pasaulio architektas? Man reikia žodžio iš 
penkių raidžių. 

– Ne, nežinau, tikrai nežinau. 
– Blogai, kad nežinai. O tą žodį jau seniai turėtum žinoti. Atsimink, tai – SIELA. Jos niekas negali 

pakartoti. Ji sukurta paties Aukščiausiojo. Na, matau, kad jau pavargai. Kitą kartą padirbėsim daugiau. O 
kad man pamačijai, tai dėkui. 

Česlovas išėjo, palikęs daugybę minčių mano sieloje. 

167. Aldutės Ž. pamoka 2001-03-23
        NELINKSMA, KAI PALIEKA VIENą

Pamačiau Aldutę, sėdinčią vienui vieną už ilgo stalo, apdengto balta staltiese, apkrauto skaniausiais 
sumuštiniais, naminiu sūriu, kvepiančia arbata. Aldutė visus vaišindavo, ir visiems užteko jos gerumo.

– Aldute, kodėl čia sėdite? – neiškenčiau, pasižiūrėjusi į tokį liūdną jos veidą. O gal nereikėjo to klausti, 
nes ir dabar skauda širdį, kad tai padariau. 

– Nijole, aš labai pergyvenu, kad visi tie, kurie mane lydėjo, nešė, vežė, skirstėsi negavę net puodelio 
kavos. Nejaugi aš per visą savo gyvenimą neužsidirbau teisės pabūti su žmonėmis, kurie mane išlydėjo. 
Kai pati negali ko nors padaryti, sunku tikėtis iš kito. Tiek iš mūsų darbų belieka – vieniems nors išlydint 
nekrologą parašo, kitiems – nieko. 

Bandžiau ją nuraminti, paguosti. 
– Aldute, jūs taip nepergyvenkite, juk jau viskas praėjo, nieko dabar nepakeisi. Juk jums dabar turbūt 

labai šviesu, gera, pailsėkite nuo visų rūpesčių ir žmonių, nesupratimo. 
– Taip, Nijole, man nieko dabar netrūksta – nei šviesos, nei gerumo, bet kodėl už šito stalo mane paliko 

vieną. Aš šitaip niekada nebūčiau padariusi. 
Mintyse ir širdyje pritariau jai – Aldutė niekada šitaip nebūtų padariusi, bet garsiai to nepasakiau. 

Dabar šią nuoskaudą ji savyje nešios visą laiką, ir jos jau niekada nepakeisi. O sumuštiniai, Aldutės 
įsivaizduojamos vaišės tebestovėjo prieš ją ir mane ant stalo. Niekam nepasiūlytos ir nereikalingos. 

Tylėjome abi, nes nebuvo žodžių, kurie paguostų jos gerą, jautrią širdį. Ar ji dar ateis kada nors? 
Nežinau, ir niekas šito nežino. 

168. Antano K. pamoka 2001-03-24
        KAD NEBŪTŲ PER VĖLAI

Antanas atnešė sklidiną puodelį kefyro ir ištiesė man. 
– Nunešk kaimynui, jis serga sunkiai, nieko nevalgo, nors išgers ką nors maistingo. Ir dar, kaimynėle, 

paprašyk, kad jam pakviestų kunigą. Paskui bus jau per vėlu. Jo siela labai alkana ir purvina. 
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– Ne, Antanai, aš į tą kiemą neisiu, ten labai žiaurūs žmonės gyvena. 
Jis patylėjo, pamąstė, paskui tyliai pasakė: 
– Tai kas nuneš, kas pakvies? Paskui tikrai bus per vėlai. 
Antanas išėjo, o aš tik stebėjausi, iš kur jis žino, kas čia darosi. 
(O vakare sužinojau, kad rytoj ryte beveik mirštantį kaimyną išvežė į ligoninę. Tikrai Antanas sakė 

tiesą.)

169. Aldutės pamoka 2001-03-25 
        NUoSKAUDA BŪNA BE ŽoDŽIŲ

Pamačiau Šakių turgelyje tamsiai apsirengusią Aldutės seserį Danutę. Ji ieškojo gėlių. Pribėgau prie 
jos, apsikabinau ir pasakiau jai savo užuojautą. Staiga visai netikėtai šalia Danutės atsirado Aldutė – žaliu 
šaliku, tamsiai rudu paltu. Išgirdusi mano užuojautą, ji turbūt viską suprato. Puolė prie manęs, apsikabino ir 
pradėjo verkti. Nieko nekalbėjo, nesakė, bet kažkokia nuoskauda spaudė jos širdį. Tylėjau ir aš, nes nebuvo 
kaip ją paguosti. Pro šalį, pro turgų pravažiavo lengvoji mašina. Net nepajutau, kaip sušukau iš netikėtumo: 

– Aldute, žiūrėkit, prokuroro žmona Elena prie lango sėdi, o sakė, kad ji mirė!
Aldutė paleido mano kaklą, nors ašaros riedėjo per jos veidą ir su priekaištu man pasakė:
– Kaip matai, Nijole, kai kada mes mirusiais vadiname tuos, kurie jau niekad nemirs. 
Bet ta, kuri važiavo mašinėlėje, staiga atsigręžė į mane ir be žodžių abiem rankom parodė, kad aš 

neteisi: ne, ji tikrai gyva, ji nemirusi. Pasijutau lyg nusikaltėlė prieš abi: ir prieš Aldutę, ir prieš Eleną, 
pamiršdama, kad tas nelemtas žodis – miręs – jas taip įskaudino. 

Aldutė tebetylėjo. Ir nereikėjo jokių žodžių, kad galėtum išsakyti, ką jautė ji, aš ir jos sesuo tą akimirką.

170. Valerjos mamos pamoka 2001-03-26
        TURĖK RAMYBĖS LAZDELę

Atvažiavau į kažkokius tobulinimosi kursus. Reikėjo parašyti nelengvą kursinį darbą. Puoliau prie jo, 
kad galėčiau susikaupti ir greičiau užbaigti. Žinojau, kad, vakare grįžusi į bendrabutį, rasiu nakvynę ir to 
man užteks. Visi kiti pedagogai buvo gudresni – pirmiau sutvarkė savo nakvynės vietą, pasiklojo lovas, 
o kursinius darbus atidėjo rytojui. Pagaliau užbaigiau nelengvą temą: „Psichologiniai mokinių pažinimo 
būdai“. Kažkur dingo mano kelioninis krepšys. Gerai, kad jis buvo pustuštis. 

Jau temo, kai grįžau į bendrabutį. Deja, visos lovos, visos spintelės, jau buvo užimtos. Dieve, padėk 
man, ką dabar daryti, kur eiti? Išėjau į koridorių ir apsiverkiau. Staiga iš budinčių kambario išėjo kažkokia 
aukšta, labai miela ir graži moteris. Atpažinau – tai buvo Valerijos mama. 

– Nijole, kas atsitiko, kodėl tu čia? Aš budžiu, gal tau galiu kuo nors padėti?
– Stasele, brangioji, neturiu kur nakvoti, nes visos vietos jau užimtos, kažkas pavogė mano krepšį. Kur 

dabar man dingti? 
– Tik tu nepergyvenk. Aš tau padėsiu. Kitą kartą būk gudresnė ir nelauk, kol tau pasiūlys neužimtą 

vietą. Taip jau visada ir visur būna. Žinai, mano dukra irgi kažkada tikėjo, kad, grįžusi su kūdikiu ant rankų 
iš Kauno, ras savo vietą. Deja, ji jau buvo užimta. Kiek jai teko pergyventi, tik ji ir aš žinome. Viena augina 
Juliuką, gal dėl to ji tokia jautri ir pergyvena dėl jo likimo. O jūsų krepšys buvo tuščias. Tas, kuris jį paėmė, 
dar tuštesnis už tą krepšį, taigi savęs niekuo nepraturtins. Iš dviejų tuščių pilno nebūna. 

– Kažin, Stasele, ar mudvi taip ir prašnekėsime per naktį? 
– Ar jau pabodo tau mano pasakos? 
– Ne, jos labai įdomios, tik aš jus varginu. 
– Nijole, paliksiu tau šitas keturias lazdeles, paimk. Vieną pasilik sau, antrą atiduok Valerijai, trečiąją 

mano anūkui Juliukui, o ketvirtąją palik savo priešui. Gal prireiks. 
Pasižiūrėjau į lazdeles ir visai nieko nesupratau. Lazdelės buvo lengvo, sidabro spalvos metalo, o iš jų 

dvelkė kažkuo nenusakomai mielu ir verčiančiu mąstyti. 
– Stasele, kas tai, ar čia kokios atramos mano augalams, ar kam kitam jos reikalingos? 
– Vaikeli, jos reikalingos visiems, bet žmogui labiausiai. Tai ramybės lazdelės, kad mes, pavargę nuo 

savo rūpesčių, galėtume į jas atsiremti. Dabar mano dukra jau tegul nebijo dėl savo sūnaus, nes ją apgins 
kantrybė ir ramybė. 

–  Ačiū jums už viską. 
– Nijole, pažiūrėkite per langą. Kažkas ateina. 
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– Nieko nematau, Stasele, tikrai nieko. 
– Nejaugi nematote? Tik pažiūrėkite – šviesa ateina, diena ateina. O šviesa visus mūsų rūpesčius 

nusineša. 
Kol aš žiūrėjau į šviesą, Valerijos mama tyliai išėjo...

171. Česlovo V. ir Aldutės Ž. pamokos 2001-03-31
        VISoS LENKTYNĖS – Į NIEKUR

Pirmiau atėjo Česlovas, tik vėliau Aldutė. Česlovas buvo rimtas, tik vėliau, kai perdaviau Ramutės 
padėką už sveikatą, lyg susigraudino ir tiek tepasakė: 

– Šv. Antanui buvo nesunku jai pagelbėti, nes ji pati visiems daro tik gera, visiems padeda. Ji neturi 
jokių blogų kėslų niekam. Tau, Nijoliuk, Dievas irgi padarė stebuklą – paliko regėjimą. O apriboja galimybę 
judėti, kad daugiau bendrautum su Dievo pasauliu ir jo išmintį dalintum visiems. Aš suprantu, kad tai nėra 
lengva, bet tokia, matyt, Aukščiausiojo valia. Jis bando tavo kantrybę, gal vėliau ir padės. Ar supranti? 

– Suprantu, Česlovai, viską. Ir todėl nesiskundžiau. Mąstau apie avariją Lenkijoje, ir man darosi visai 
baisu. 

Česlovas pasižiūrėjo į mane, šyptelėjo ir visai netikėtai paklausė: 
– O tu niekad nepagalvoji, kodėl kasdien pasauly būna tiek avarijų? 
– Gal kad vairuotojai skuba ar būna girti. Nežinau. 
Česlovas dar kartą paklausė: 
– O kur jie skuba? Į kokias lenktynes jie ruošiasi ir su kuo? 
– Gal skuba, kad užsidirbtų pragyvenimui. 
– Ne, Nijoliuk, visas jų skubėjimas – tai lenktynės su savimi. Lenktynės į niekur... 
Net krūptelėjau nuo tiesos – visas mūsų skubėjimas – lenktynės į niekur. Tik mes apie tai neturime kada 

pagalvoti. 
– Česlovai, o sportui, varžyboms irgi tinka ta tiesa? 
– Net labai tinka. Bet, matai, sportas yra kilnesnis dalykas, nes jis šiek tiek tobulina žmones, o lenktynės 

dėl pinigų jau tarnauja tik automašinų savininkams. 
– Česeli, kaip ten pas jus laikosi Aldutė? 
– Nekaip, Nijoliuk, nekaip. Bet štai ir ji ateina. Dabar judvi pasikalbėkit. 
Česlovas nutolo, o jo vietoje atsirado Aldutė. Dabar ji jau neverkė, nesiskundė, nors buvo tokia pat 

liūdna ir tyli. 
– Aldute, jau pavasaris, ar jums vis tiek liūdna? 
– Kodėl, Nijole, manęs to klausi? Juk tu viską gerai supranti ir be mano atsakymo. Matai, artėja 

keturnedėlis, kai čia persikėliau. Žinau, kad jis bus toks pat, kaip ir gedulingi pietūs. Ir vėl aš liksiu viena 
už nepadengto stalo. Ar tau būtų linksma, belaukiant tokios „šventės“?

– Aldute, o gal paskambinti jūsų seseriai, gal pasimelstų už jus?
– Neskambink, Nijole, nereikia, tegul jie geriau meldžiasi už save, nes ir juos gali ištikti toks pat 

likimas kaip ir mane. Paskui ir jų nebus kam prisiminti. Aš laiminga, nes su manimi yra mano mamelė, 
tai mudvi atveriam viena kitai savo širdis, pasiguodžiam. Ir nuo to man lengviau. Laukiu pirmųjų Velykų 
dangaus dvare, praeis visi nerimai, visi nusivylimai. Turi praeiti, viskas turi praeiti per širdį, niekur nuo 
šito, Nijole, nepabėgsi. 

Norėjau jai dar kažką pasakyti, bet ji jau išnyko...

172. Česlovo V. pamoka 2001-04-04 
        DANGUS NUo jŪSŲ PRoTo NEPRIKLAUSo

Ir vėl Česlovas atėjo į mokytojų kambarį, kaip anais gerais laikais, visai nebijodamas, kad jį kas nors 
matys ar girdės. Vieni gūžčiojo pečiais, kiti tylėdami juokėsi, treti stebėjo, kas čia dabar. Česlovas, atrodo, 
nekreipė dėmesio į nieką, ramiai apžiūrinėjo tvarkaraštį. Galbūt tuo viskas ir baigsis, bet kažkuri iš mokytojų 
su pašaipa paklausė: 

– Na, Česuti (aš jį taip visada vadindavau). Tai kur buvai taip ilgai komandiruotas? Nijolė vis šnekėdavo, 
kad net danguj pabuvai. Tai visiems papasakok, kaip tau ten sekėsi. 

Česlovas greit suprato pašaipą ir be jokio pykčio atsakė: 
– Dangus nuo jūsų protų nepriklauso. Jis buvo prieš jus ir išliks po jūsų. 
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– Tai kaip, Česuti, ar tu ką nors sakei Nijolei, ar ji čia prifantazavo? 
Aš tylėjau, nes pajuoka buvo taikoma ir man, ne tik Česlovui. 
– Aš jai perdaviau tiesą tokią, kokia ji yra. Bet liūdniausia tai, kad jūs nepajėgiate savo prote pakilti iki 

tos tiesos supratimo ir todėl ją neigiate arba iš jos juokiatės. Tai lengviausias kelias, bet jis tik tolina nuo to, 
kas yra amžina. 

Česlovas buvo labai ramus, visai nesinervin,o ir tai privertė stebėtis visus: kaip čia yra iš tikrųjų? Viena 
iš protingiausių mano buvusių bendradarbių Česlovo paklausė tiesiai ir atvirai:

– O tai kuo tu mus gali įtikinti, Česuti, kad Nijolė čia neprisigalvojo, o tu jai viską perdavei? 
Aš net susigūžiau nuo šito klausimo – ką dabar Česlovas darys? Ir teko tik stebėtis, kokia išmintis 

suskambėjo jo atsakyme, po kurio nutilo visi, net ana karingoji mokytoja, žinanti apie visus ir viską. 
– O kuo jūs galite įtikinti mane, kad turite protą, nors jo niekas nemato? Matote, Dievo buvimą liudija 

jo tobulai sukurtas dangus ir žemė. O jeigu ir tuo galima netikėti, tai jūs turite teisę laikyti save didesniais 
išminčiais už Sutvėrėją. 

Nežinau, ką dar buvo galima sugalvoti. Jis priėjo prie manęs ir tyliai pasakė: 
– Na, Nijoliuk, tai kaip Česutis dabar atrodo? O tai tau būtų „dušna“ (jo žodis), jeigu ne dėdė. Nereikia 

kreipti dėmesio, jeigu net dangum kas netiki. O tu galvoji, kad tokie, ir Kristų pamatę, pirma nepasitartų, ar 
čia nesugalvota, ar čia protinga. O gal vėl fantazija? Paskui, kai juos pašaukia į amžiną komandiruotę, kaip 
ir mane, jau nėra laiko ieškoti įrodymų, o įtikėjimo pamokos būna gana liūdnos. 

Mokytojai nesiginčijo, tylėdami rinkosi žurnalus ir vienas po kito ėjo į pamokas. Česlovas dar pasakė: 
– O mudviem, Nijole, tai vis atminties Velykos. Kažkas prisikelia iš to, kas buvo, ir kažkur išeina. Kaip 

ir mes patys. 
Net nemačiau, kad ir pats Česlovas jau išėjo. 

173. Valerjos mamos pamoka (telefonu) 2001-04-07 
        AR PADĖSITE MANo ANŪKUI

Štai ir pildosi prieš savaitę gauta telefoninė informacija – jūs artimiausiu laiku gausite teisę priimti 
informaciją iš Amžinybės. Šiąnakt paskambino Valerijos mama. Iš pradžių aš nepažinau jos balso. Net 
nesusigaudžiau, kas čia galėtų vidurnaktį per sapną kalbėti. Paskui ji pasakė savo vardą – Staselė. Pasakė 
ir pasidžiaugė, kad dabar ne visada reikės keliauti taip toli, o bus galima kalbėtis iš ten telefonu. Nelabai 
aiškiai girdėjosi jos balsas, bet vis tik suprasti buvo galima. 

– Stasele, turbūt labai rimtas reikalas, kad jūs su tokiu nerimu man skambinate? 
– Taip, tikrai, vaikeli mielas, turiu į tave didelį prašymą. 
– Kokį, Stasele? – paklausiau, visai nieko nežinodama apie anūką Juliuką. 
– Nijolėle, balandžio mėnesį mano anūkas laiko egzaminą! Noriu, kad jūs jam padėtumėte. Ar galite 

tai padaryti? 
–  Koks tas egzaminas? 
– Lietuvių kalbos, o gal literatūros, tiksliai nežinau. 
– Bet vargu ar aš sugebėsiu tai padaryti, juk jau dabar reikalavimai kitokie negu anksčiau. 
– Aš noriu, kad jam nors patartumėt. Nors tai ne jo specialybės egzaminas, bet vis tiek svarbus. 
Tiesiog sutrikau, nežinodama, ką jai atsakyti. Gal ji tik bando mane, gal tokio egzamino Juliukas ir 

nelaikys, kas žino? Reikės pasiteiraut Valerijos. 
– Tai kaip, ar padėsite mano anūkui?
– Padėsiu, Stasele, tik nežinau, kokia tema. Reikės dar susirasti medžiagos ir pasiruošti. 
– Ačiū Jums, Nijolėle. Gal ir jums kuo nors kada padėsiu. 
Balsas nutilo, o aš iki dabar galvoju apie tą Juliuko egzaminą.

174. Valerjos mamos pamoka 2001-04-10 
        SAVE SUPRASTI REIŠKIA PRARASTI IR ATRASTI 

Šį kartą telefonu kalbėtis buvo nelengva: garsas, lyg bangos jūroje, tai pasiekdavo mane, tai vėl 
nuslūgdavo. Gal tai priklauso nuo oro, tiksliai nežinau. Prašiau Staselę, kad kalbėtų garsiau, bet ir ji 
nesuprato, kas čia darosi. O ji labai norėjo kalbėti nes jai rūpėjo Juliuko ir jo mamos nerimas. Nedrįsau 
klausti, iš kur ji apie tai žino. O žinojo ji viską, apie ką Valerija kalbėjo. Tai supratau jau iš pirmojo sakinio. 

– Nijolėle, tegul juodu pasitiki Šv. Dvasios ramybe, ir abiems bus lengviau išlaikyti tą egzaminą. 
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– Stasele, kad Juliukui nereikia laikyti jokio egzamino. Be to, jis dabar serga, jis po operacijos. 
– Vaikeli, jo egzaminas daug sunkesnis, negu mes galvojame. Tai galutinis apsisprendimas, savęs 

išbandymas prieš visus kelius gyvenime.  
– Stasele, geroji, jam reikia jūsų patarimo,  jis jo taip laukia. 
– Žinau žinau, dėl to ir paskambinau jums, kad pasakyčiau, ką galvoju. Pirmiausia tai jis turi jausti, ko 

nori gyvenime – ramybės, susikaupimo ar triukšmingo skubėjimo kažkur užsienyje. Tai svarbiausia, nuo 
to priklauso visas pasirinkimas. Antra, Juliukas turi žinoti, kad save suprasti – tai reiškia prarasti ir atrasti. 

– Visai nieko nesuprantu, be to telefonas šiandien toks nevykęs. Ar Valerija su Juliuku supras, ką jūs 
dabar pasakėte? Ką jis praras-atras, iš kur ir kada? Ką aš jiems paaiškinsiu? 

– Matai, jeigu jis išvažiuoti iš Lietuvos, tai praras viską, prie ko buvo pripratęs, su kuo buvo suaugęs. 
Tai nėra taip lengva. Ir dar, vaikeli, jam bus sunku. Kai atsidurs toli nuo čia, reikės surasti save ir iš naujo 
priprasti. Kas žino, kas ten jį pasitiks? Taigi, baisu ką nors patarti, kad paskui nesigraužtų pats ir nieko 
nekaltintų.

– Stasele, jis tai žino, bet vis nesiryžta galutinai apsispręsti. 
– Ir dar, Nijolėle, turiu štai ką pasakyti Juliukui. Ar jūs viską atsiminsite? 
– Pasistengsiu, tikriausiai atsiminsiu. 
– Tai klausyk manęs. Juliukas stovi tarp kairės ir dešinės. Taip, kaip ir mes kiekvienas. Kairėje jam 

pataria širdis, dešinėje – mama, mano duktė. Jis turi išklausyti jų abiejų, nes geresnių patarėjų pasauly 
nebūna. Paskui nuspręsti turi pats – tvirtai ir galutinai, kad nereikėtų gailėtis. Jeigu nori pamatyti pasaulį ir 
pasinerti į jo gilumą, tegul važiuoja iš Lietuvos, jeigu jaučia, kad be Lietuvos bus sunku, tegul lieka čia. Tai 
vat, Nijolėle, perduokit jiems mano protavimus. Dabar aš greitai neateisiu, nes švęsime Šv. Velykas. Jums 
visiems linksmų švenčių ir ramybės. 

Aš dar šaukiau ją, bet jau niekas neatsiliepė...

175. Česlovo V. pamoka 2001-04-16
        AUGU, VIS AUGU

Česlovas, taip ilgai nebuvęs, vėl atėjo. Aš puoliau prie jo ir paklausiau: 
– Česeli, kur buvai taip ilgai, ką veikei? 
– Augau, Nijoliuk, augau. 
Galvojau akimirką, kaip jis ten augo, bet iš karto nesupratau, kad tą žodį reikėjo pakeisti žodžiu 

tobulėjau. 

– Na pasimatuokim, gal jau mudu lygūs. 
Atsistojau šalia. Deja, buvau jam žemiau pečių.
– O tu norėtum praaugti mane? Pagalvok, ar norėtum? 
– Norėčiau, Česeli, bet tai neįmanoma. 
Jis šyptelėjo, paskui liepė man atsisėsti ant kėdės, o pats atsitūpė šalia. Ant jo protingos galvos puikavosi 

vešlūs plaukai. Kaip seniau, kaip jaunystėje. Aš neiškenčiau ir lyg mažas vaikas ėmiau juos glostyti. 
– Na, kaip, ar dabar ne didesnė už mane? 
– Didesnė, Česeli, aukštesnė, bet tu juokiesi iš manęs. Dabar jau paglosčiau tavo plaukus, gali atsistoti, 

ir tavo juokai pasibaigs. 
– Matai, tau gražūs mano plaukai, o visai nesvarbu, kas po tais plaukais – tuštuma, ar protas. 
– Česlovai, kaip ten jūs atšventėte Velykas? 
– Viskas, Nijoliuk, būtų labai gražu, viskas gerai, bet, matai, kankinasi Aldutė, kankinasi Soija ir mano 

brolis Kęstutis. Vieni prašo paguodos, kiti – patarimo. O sunkiausia, kad nė vienam neįmanoma padėti – 
juos pamiršo artimieji. Net Aldutę, kuri savo gerumu buvo neprilygstama. 

Česlovas ėmė nervintis, ir aš nežinojau, ką jam galėčiau pasakyti. Tuo labiau, kad Aldutė prieš pat Šv. 
Velykas buvo atėjusi pati ir nesitikėjo jokios keturnedėlio šventės bei jos atminimo. 

– Česeli, kada dabar ateisi? – nerasdama išeities, paklausiau jo. 
– Ateisiu, Nijoliuk, tik tu sugalvok, kaip padėti Soijai. Ar jo? (čia jo žodis)
– Gerai, tikrai sugalvosiu. 
Česlovas pamojavo ranka ir išnyko. 
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176. Telefonu priimta pamoka 2001-04-18
        TEGUL NEBŪNA ŠIRDIS LYG ASFALTBEToNIS

Nežinau, neatpažinau, kieno balsas kreipėsi į mane telefonu. Išgirdau klausimą, kurio nesitikėjau:
– Ar tu ko nors gailiesi pasaulyje?
– Taip. Gailiuosi. 
– Ko labiau – savęs ar kitų? 
– Savęs nesigailiu, gailiuosi tų, kurių nėra kam apginti, ypač gyvulėlių, paukštelių, žmonių, kurie 

kenčia. 
– O kodėl jų gailiesi? 
– Todėl, kad esu kvaila. 
– O kaip tu atrodai pati sau, kai iš tavęs juokiasi? 
Nutilau, nes nesuspėjau pasakyti garsiai, kad tada atrodau sau visų paniekinta ir nesuprasta. O balsas 

tyliai ištarė: „Bijok tų kurių širdis padengta asfaltbetoniu – ji nejaučia nė svetimos kančios, nei skausmo.“

177. Česlovo V. pamoka 2001-04-19 
        BAISIAUSIA, KAI UŽDEDA DANGTĮ

Jo nuotaika buvo nuostabi. Juokavo, buvo labai atviras, mielai atsakinėjo į visokius mano klausimus. 
Matyt, niekur neskubėjo, o tai ne taip dažnai būdavo. 

– Česlovai, dabar jau didžiosios šventės praėjo, būsi laisvesnis, galėsi dažniau ateiti į žemę. 
– Vienos šventės praėjo, kitos ateina. Taip buvo, taip ir liks. 
– O kokių švenčių, Česeli, lauki dabar? 
– Ar jau pamiršai, Nijoliuk? Juk po kelių dienų Šv. Jurgis. Mano bičas buvo Jurgis. Atsimeni Jurgį V.? 

Dabar vargšas su žmona abu tamsoje kankinasi. Kartu su mano broliu Kęstuku. 
Česlovas liūdnai atsiduso ir pritilo. O man rūpėjo daugybė paslapčių, kurių nedrįsau jo paklausti. 
– Česeli, pasakyk dabar atvirai: ar labai būna baisu, kai iš čia išsiveda? 
– Baisu ne kad išsiveda, o nežinia, kur išsiveda. Matai, yra du koridoriai: kairėje tamsus, dešinėje 

šviesus. Jeigu vedasi tamsiu – tai į tamsą, jeigu šviesiu – tai į šviesą. Mane tai išsivedė Edmutis, nes mūsų 
visi kiti ten, kur Kęstutis. Buvau ir aš su jais, bet išgelbėjo Roma. O jų nėra kam gelbėti. 

– Česlovai, o prieš išvedimą ar tu ką nors jautei? 
– Kaip galėjau nejausti? Juk aš nebuvau miręs. Buvau tik giliai užmigdytas ir bejėgis. Kaip sugautas ir 

išvežti į Zoologijos sodą paruoštas liūtas. Viską jaučiau, viską girdėjau, bet neturėjau jėgų net atsimerkti, nė 
piršto pajudinti. Šalia sėdėjo mano Egliukė, Romutė. Jos verkė, o man iš gailesčio vos neplyšo širdis, nes 
negalėjau pajudėti ir pasikelti. Bet žinai, Nijoliuk, kada buvo baisiausia?

– Kada, Česeli? Pasakok. 
– Kai virš manęs užvožė sunkų dangtį. Jei būčiau pajėgęs, būčiau nustūmęs jį ir pašaukęs ką nors iš 

savųjų. O paskui, tą pačią dieną, pakeitė mano kailį, senąjį užkasė, davė naujus drabužius ir užregistravo 
čia. 

– Česeli, o ką pas jus vadina mirusiais? 
– Pas mus mirusių visai nėra. Pas mus visi gyvi. Tik žemėje išsigalvojo tokį pavadinimą. 
– Ir dar. Česlovai, pasakyk, dangus ir rojus yra tas pats ar ne. 
– Ne, Nijoliuk, visai ne tas pats, Dangus yra šventa riba tarp Visatos ir žemės, o rojus yra virš tos ribos 

– tai Dievo palaimintos valdos, kuriose viskas skirta dvasios gerumui ir tobulinimui.
– Česeli, ar tu dar vis pasiilgsti žemės? 
– Ne, Nijole, ne tiek pačios žemės, o buvusių šviesių akimirkų, kurios vis primena, kad jų jau nebus. 
Daugiau nenorėjau jo varginti savo nesibaigiančiais klausimais. Jis pažadėjo, kad ateis po šv. Jurgio.

178. Kazimiero K. pamoka 2001-04-24
        IŠEINANT REIKIA PALAIMINIMo

Jis atėjo ir atsisėdo virtuvėje, įprastoje savo vietoje. Buvo panašus į kaukolę, aptrauktą oda, be kepurės, 
pražiota burna ir sunkiai alsavo. 

– Na, Kazimierai, kaip tau dabar sekasi? 
– Šlektai, labai šlektai. (čia jo kalba) Man tiek daug nuodėmių priskaičiavo. Net už Rikį pridėjo. Kada 
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aš už jas atsiteisiu, visai nežinau. Svarbiausia, kad į kelionę iš čia mane išvedė be palaiminimo. 
– Buvai labai jau mandras, Kazimierai. Nesiskaitei nei su grasinimais, nei su žodžiais. 
Jis tylėjo, paskui atsiduso ir manęs paprašė: 
– Gal galite man duoti nors dešimt litų. Būtų prie sudėtinio. 
– Kas tas sudėtinis? 
– Sudėtinis – tai toks mūsų gelbėjimas, kai visi susideda ir ką nors aukoja mūsų sielai. 
– Suprantu dabar, Kazimierai, tik aš dabar neturiu tiek, kiek tu prašai. 
– Tai ką man daryti? – jis atsiduso, ir man pirmą kartą pasidarė jo gaila, nors šis žmogus buvo toks 

žiaurus ir pilnas neapykantos vargšams Dievo sutvėrimams – gyvulėliams ir paukšteliams. 
– Vaje, negerai dariau, pats dabar suprantu, bet dabar jau po visko, niekas man nepadės. 
Jis sunkiai pakilo nuo kėdės, ir jo tamsiai pilkas drabužis buvo toks didelis ant lieso kūno. Nieko 

daugiau nesakė, nieko neprašė, tik lėtai ėjo link durų, kol išnyko. 

179. Valerjos mamos pamoka 2001-04-26
         SAVE ŠLIFUoKITE PATYS

Ji atėjo, kai aš ruošiausi į Linos E. paveikslų parodą. Vis galvojau, ar suspėsiu pasiruošti, kol atvažiuos 
autobusas. 

– Stasele, kodėl taip ilgai neatėjote, turbūt daug darbų turėjote? 
– Jūs laikinoj žemėj turite amžinų darbų, o mes amžinybėje irgi jų nebaigiame. Po visų švenčių truputį 

pavargau, bet dabar kurį laiką pailsėsiu. Iki motinos dienos. 
– Stasele, kurią motiną jūs ten pagerbiate?
– Mes ten, Nijolėle, visi turime vieną Motiną Mariją. Ji visų motinų Motina. 
Ji padėjo galvą, apgaubtą dryžuota skara, ant pagalvės ir tyliai pasakė:
– Jūs ruoškitės, Nijole, važiuoti, paskui vėl skubėsite. O kokia tai paroda? 
– Labai talentingos dailininkės paveikslai pagal mano eiles. 
Ji sukluso, nusišypsojo, paskui atsisėdo ir pasakė: 
– O ar jūs žinote, kad ji labai talentinga? Ar galite pasakyti, kas yra talentas? 
Nutilau, nes iš jos nesitikėjau tokių klausimų. Kas yra talentas? Bandžiau rasti atsakymą, bet tai sunkiai 

sekėsi. 
– Žinote, Nijole, ką aš jums pasakysiu. Talentas – tai lyg deimantas, kurį Dievas duoda žmogui 

neapdirbtą, nenušlifuotą. Palieka jį, kad žmogus savo darbu iš jo sukurtų meną. Tai baisiai sunkus darbas, ir 
tik po jo galima pasakyti, ar ta kūryba ko nors verta. Matote, mano dukra Valerija irgi kuria eilėraščius. Bet 
ir jūsų, ir jos ne visi jie tobuli. Tačiau tai dar ne blogybė. Tobulėti galima ir amžinybėje. 

– Stasele, o kas blogiausia, jūsų nuomone, kiekvienam Kūrėjui? 
– Aš galvoju, kad baisiausia, kai Dievo dovanotą deimantą iš Kūrėjo atima kritikai, kurie, patys nieko 

nesukūrę, ima nemokšiškai jį apdirbinėti. 
– Stasele, jau atvažiavo mašina, o aš dar net apsirengti nesuspėjau. Leiskite, prašau, po jūsų pagalve 

yra mano keli apatiniai drabužiai. 
Jai nepatiko, kad pertraukiau jos įdomią pamoką, ir ji man pasakė: 
– Mano dukra daug tvarkingesnė už jus. Reikia visada iš anksto būti pasiruošusiam kiekvienai kelionei. 

Noriu, kad ir Juliukas būtų pasiruošęs kelionei per gyvenimą ir nesiblaškytų, kaip jūs, visą laiką.
Visai neliko ką jai atsakyti, nes ji buvo per daug teisi. O aš ir dabar stebiuosi šios paprastos kaimo 

moters nepaprasta ir gilia išmintimi.
Staselė kalbėjo mažai, bet labai daug pasakė. 

180. Česlovo V. pamoka 2001-04-29
        APIE GALVą IR ŠIRDĮ

Jis man šį kartą atrodė dar labiau panašus į jaunuolį, negu į rimtą, mąstantį Česlovą, kokį buvau įpratusi 
matyti kasdien mokykloje. Atėjo ir pasakė: 

– Tai atnešiau judviem su Roma sveikatos. 
– Ką reiškia, Česeli, atnešti sveikatos? Turbūt pajuokavai. 
– Ne, aš nesiruošiu juokauti. Su sveikata niekas nejuokauja. Aš jums paliksiu maisto ir kartu vaisto 

receptų, kurie padės įveikti ligas. Štai pažiūrėk. 



137

Česlovas parodė indelį, kuriame buvo kažkokių baltų, stambiai sutarkuotų daržovių. Galvojau, kad tai 
bulvės, bet dvelkė kažkuo aštriu ir gniaužiančiu kvapą. 

– Česeli, kas čia? Ar tai reikia valgyti? 
– Nijoliuk, tai juodasis ridikas – vaistas nuo sąnarių ir ataugų. Tau jo būtinai reikia, nes sunkiai paeini.
– Negi ridikas gali man padėti? 
– Ne, ne vien ridikas. Tik įsidėmėk receptą, aš tau jį tuoj pasakysiu. 
Ir jis man paaiškino: 
– Štai juodasis ridikas. Prie jo pridėk eukaliptų ekstrakto ir šaukštelį medaus. Viską sumaišyk, kol 

pasidarys skysta masė. Paskui kiekvieną vakarą uždėk kompresą ant aptirpusių sąnarių. Po poros savaičių 
ataugos, kurios spaudžia nervus, turi sutirpti. Bet tau reikia keisti dietą, kuri padėtų skrandžiui. Štai 
užsirašyk vėl. – Netekusi žado, žiūrėjau į Česlovą ir stebėjausi, iš kur jis žino apie mano ligas ir ko man 
reikia. Nenorėjau jį tardyti, todėl tylėjau ir vėl puoliau užsirašinėti.

– Štai, Nijoliuk, ką tau dėdė pataria. Pirmiausia, kuo mažiau valgyti mėsos, nes skrandis, kuriame nėra 
rūgščių, jos neįveikia. Pusryčiams valgyk varškės su medumi, citrinos sultimis ir jūros kopūstais. Juose yra 
visos reikalingos mineralinės medžiagos. Pietums valgyk bulvių, kokių tik nori daržovių ar vaisių. Ir vėl 
vieną šaukštelį jūros kopūstų. Ir neimk nė vienos tabletės vaistų į skrandį. O vakarienei išgerk kokių nors 
sulčių su bandele, kurią tu mėgsti.

– Česeli, ačiū tau, o ką perduoti Romutei? Žadėjai ir jai sveikatos. 
– Gerai, Nijoliuk, Romai pasakyk, kad jokios operacijos jai nereikės. Tegul nesinervuoja ir nepergyvena. 

Bet jai reikia vaistų, kurie visą laiką reguliuotų skydliaukės darbą. Jai kasdien reikia po tris šaukštelius 
jūros kopūstų. Ir jokių tablečių. 

Jis atsisėdo, atsikvėpė, bet neatrodė pavargęs. O aš neiškenčiau ir pasakiau: 
– Česeli, koks tu lieknas ir atjaunėjęs, tiesiog sunku patikėti. 
– Tai nori pasakyti, kad mažai sveriu ir atrodau juokingas, ar ne ? 
– Ne, Česlovai, ne. Noriu pasakyti, kad ne visiems pavyksta taip greitai pakeisti savo svorį. 
– Ir tu manai, kad tai labai svarbu. O man atrodo, kad svarbiausia pasverti savo galvą ir širdį. Neduok, 

Dieve, jeigu galva sveria mažai, o širdis nieko nesveria. Reiškia, jos visai nėra. O gal beširdžiams jos ir 
nereikia? Žinau, kaip tu pergyveni dėl to vargšo, beširdžių kankinamo šunelio. Bet jų, Nijoliuk, nepakeisi. 
Jie kentės lygiai taip, kaip nuo jų kenčia kas nors – nesvarbu, žmogus ar koks nors kitas Dievo sutvėrimas. 

Man liko niekaip nesuvokiama mįslė: iš kur Česlovas žino kas kur kankinasi ir kas jam gali padėti?

181. Valerjos mamos pamoka 2001-05-05 
        KoKIoS SPALVoS VĖjAS

Mano pusbrolis patarė, kad reikia sutvarkyti tvorą prie gatvės. Jam padėjo sūnus Remigijus. Tvora jau 
buvo ištiesta, ir ji atrodė gana aukšta. Atėjusi Valerijos mama žiūrėjo į tą tvorą, o paskui manęs paklausė: 

– Nijole, ar šita aukšta tvora jūs norite atsitverti nuo pasaulio, ar pageidaujate, kad pasaulis paliktų jus 
ramybėje? 

– Stasele, neduok Dieve, nenoriu nei vieno, nei kito, tik noriu, kad mes vienas kitam nekliudytume 
šiame pasaulyje. 

Ji pasižiūrėjo į mane ir ištarė: 
– Vaikeli, bet tai neįmanoma. Tu tik pagalvok – net tada, kai tenka išvykti iš šios žemės, vis tiek mes 

neapsieiname be ryšio su šiuo pasauliu, o jūs tikitės mūsų maldos už jus. Na, ar ne taip, ar aš ne tiesą sakau? 
– Taip, Stasele, tikrai taip. Bet kuo čia dėta tvora? Aš tik norėjau, kad būtų gražiau, o apie pasaulį 

negalvojau.
– O visada ir visur reikia galvoti, ar tu reikalingas pasauliui, ar jis tave prisimins, kai iš čia išeisi.
– Stasele, ar jūs dažnai galvojate apie Valeriją ir Juliuką? 
– Galvoju ir žinau, kad jie mane jaučia. Noriu, kad Valerija mažiau nervuotųsi, nes Juliukui viskas 

seksis gerai. Nijole, pabandykit jūs tuo ją įtikinti.
– Gerai, Stasele, o dabar noriu sužinoti, kokių gėlių nešite Švč. Marijai per Motinos dieną?
– Nijolėle, mes jai gėlių nenešime, mes jas tik užauginame Marijai savyje ir šalia savęs. Marija nemėgsta 

skintų ir nužudytų gėlių. Pas mus jų niekas ir niekada neskina.
Susimąsčiau po šitų žodžių, – ar daug surasčiau žemėje žmonių, kurie gėlių skynimą prilygintų 

žudymui? O paskui pasakiau Valerijos mamai, kad po kiekvienos jos ir jos draugų pamokos norisi rašyti 
eilėraščius. Ar tai blogai, ar gerai? 
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– Nijole, galima daug prirašyti ir visai nieko nepasakyti. O kartais trumpu eilėraščiu pakartoti gilią 
mintį...  Aš tau ir Valerijai užduosiu tik vieną vienintelį klausimą, ir atsakymas į jį pasakys, ar judvi tikros 
kūrėjos, ar ne. 

– Koks tas klausimas? 
– Na tai štai. Iki kito karto, kol aš ateisiu, judvi su Valerija atsakykite man, kokios spalvos vėjas. 
Ir dabar galvoju, kokios spalvos tas vėjas, kurį tiek metų jaučiau, apie jį rašiau, o jo spalvos nemačiau. 

O gal jis paslapties spalvos? Nežinau, ką sugalvos Valerija...

182. Česlovo V. pamoka 2001-05-08
        o DANGUj jAU ŽYDI RojINUKAI

Jis atėjo kartu su Aldute Ž., kuri nieko nekalbėjo, tik tylėdama visą laiką kažką mąstė. Buvo liūdna, 
nesiruošė net sėstis, tik stebėjo Česlovą ir, atrodo, laukė, kada jis išeis. Aš nedrįsau jos nieko klausinėti, nes 
mačiau, kad ji dėl kažko pergyvena. 

Česlovas buvo linksmas, pilnas savo juokų ir tik jam būdingų kalbos „perliukų“:
       – Na, kaip, Nijoliuk, su futeriu? 

– Gerai, Česeli, geriau nuo tų jūros kopūstų. Ir Romutei duosiu, kai tik ateis. Ji tokia gera. 
– Pamačyk jai, būk gera, a jo? Jai būtinai jų reikia. 
– Taip, prižadu. Kai ateis, duosiu vieną indelį. Česeli, tu žinai, kas vakar buvo atėjęs? 
– Na, na? 
– Tavo bičiulis Gustavas F. Jis jau ne vairuotojas, o vandentieky dirba kontrolieriumi, tikrina skaitliukus.
– O mudu su juo ne kartą buvome bičais, nes abu mėgome tą patį. Tu žinai, Nijoliuk, kas dabar man 

atėjo į galvą, koks pasiūlymas mūsų valdžiai? Būtų gerai, kad skaitiklius pritaisytų visiems pijokams prie 
gerklių. Gal tada į biudžetą surinktų daugiau pinigų. 

Stebėjau Aldutę. Įdomu buvo, kaip ji reaguoja į tokį humorą. Ji nežymiai truktelėjo pečiais, bet kitokios 
reakcijos neparodė. 

– Česeli, Romutė prašė tavo patarimo dėl Egliukės. 
– Aš jai pasakiau visą tiesą. 
Jis nuoširdžiai nusijuokė, paskui, jau surimtėjęs, pasakė: 
– Nesijaudinkite dėl jos. Nesirūpinkit. Viskas bus gut. Visas problemas ji išspręs pati, jeigu tik norės. 

Tikiuosi, kad man iš dangaus dukrai nereikės padėti. 
– Pasakyk, Česeli, ar pas jus danguje irgi toks gražus pavasaris, kaip čia. Kas dabar ten žydi? 
– Žinai, ten dabar rojinukai žydi. Ir visi žemės žiedai švenčia Marijos mėnesį. Danguj nėra dalgių nė 

peilių, niekas gėlių žydėjimo nežudo ir jų neskina. 
Aldutės jautrią širdį, matyt, skaudžiai palietė ši tema, ir jos akys prisipildė ašarų. Supratau, kad ji vėl 

prisiminė žemę. Prisiminė, bet vis tiek tylėjo. O mane jaudino dar vienas klausimas – apie dingusią Rasytę, 
kuri buvo tokia gera ir miela mūsų mokinukė. 

– Česlovai, man labai baisu, kai pagalvoju, kad mūsų Rasos jau nėra. Kaip tu galvoji, kur ji dingo nuo 
vasario ketvirtos?

Gal aš pati sumaišiau Rasos dingimo datą, gal visai nepagalvojau, ką pasakiau, bet Česlovui tai buvo 
lyg smūgis į širdį. Vasario 4-oji. Jis staigiai pasikeitė, pabalo, giliai atsiduso. Tik dabar supratau, kaip 
skaudžiai jį palietė šie du žodžiai. Jis pažvelgė į mane, į Aldutę, paskui, lyg norėdamas užbaigti šį pokalbį, 
tyliai pasakė: 

– Faina buvo mergučė. Ji dažnai atvažiuodavo pas Žydrių. Jis jos negalėjo atsikratyti. Galvoju, kad jo 
draugeliai „padėjo“ jam. 

Net krūptelėjau nuo šitų žodžių. O jeigu tai tiesa? Nejaugi Rasytės jau nėra? Pagaliau, ką Česlovas žino, 
kur ji dingo? Daugiau Česlovas nieko nenorėjo kalbėti. Mano plepumas prislėgė jį, ir jis paskubėjo išeiti...

183. Valerjos mamos pamoka 2001-05-13
        KŪRĖjAS SPALVAS SURANDA PATS

Sužinojau, kad viena mano buvusi bendradarbė Švietimo skyriuje veda seminarą tema „Žmogaus 
pilietybė ir tautybė“. Man pasirodė, kad bus įdomu, ir aš, pasikeitusi savo apavą, tyliai įėjau į salę. Paskaita 
dar vos prasidėjo, o aš pamiršau, kad mano apavas liko už durų.

Tai buvo tikrai gera paskaita, ir pavydėjau mokytojai, taip gražiai mokančiai bendrauti su žmonėmis. Ji 
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ir mokykloje buvo už tai visų labai mylima ir gerbiama. Ir staiga atsiminiau, kad už durų palikau savo batus. 
Deja, jų ten jau nebuvo. Kažkas patarė kreiptis į budinčią koridoriuje. Staiga už mano nugaros pasigirdo 
pažįstamas balsas:

– Nijole, jūs vis tiek neišmokstate tvarkos, – kad reikia viską pasidėti į vietą. Turbūt jau liksite tokia. 
Atsisukau – prieš mane stovėjo Valerijos mama. Supratau, kad su jos tiesa neverta ginčytis. Prie jos su 

kažkokiu lapu priėjo mokytoja G. ir paklausė: 
– Kokios jūs tautybės? Man būtinai reikia tokių žinių. 
Staselė iškart sutriko, o paskui nežinia kodėl įsižeidusi atkirto: 
– Aš taip pat noriu sužinoti, kokios tautybės esate jūs pati. 
Tiesiog sustingau vietoje ir neįsivaizdavau, kuo baigsis tas „šaltasis“ karas. Kodėl įsižeidė Valerijos 

mama? O mokytoja pasielgė labai gražiai ir garbingai, rėkte išrėkdama savo tautybę. 
Staselė su nuostaba žiūrėjo į ją ir pasakė: 
– Jūs nuostabi, jūs verta savo tautos. Duok, Dieve, kad tokie būtų lietuviai. 
Neiškentusi pasakiau jai:
– Stasele, bet jūsų duktė ir anūkas turbūt niekada neišsižadėtų lietuvybės. 
– Ne, mieloji, dėl to aš nebijau. Bet mane jaudina, ar Juliukas įpras gyventi ir rūpintis savimi 

savarankiškai. Jis toks geras, toks jautrus, bet kartu ir išlepintas. Aš vis lyginu savo ir jo gyvenimą. Mama 
nesiūlė mums rinktis ką valgyti. Prisimenu, kaip kasdavo bulves, degindavo dirvoje virkščias, o mes į 
tą laužą mesdavome bulves, paskui jas lupome, ir būdavo skanu ir sveika, o ypač, kai atveždavo uzboną 
rūgusio pieno. Žinojome, kiek kainuoja kiekvienas kąsnis ir darbas. Mūsų vaikai išmokdavo vertinti tėvus, 
o tik paskui save. O dabar einam, Nijolėle, kur nors pašnekėti apie tą vėją, kuriam su mano dukra rinkote 
spalvą. Dabar jūs kalbėkite, o aš klausysiu. Ar gerai? 

– Mielai, Stasele, tik aš taip nepakalbėsiu, kaip jūs. 
– Na, tai kokios spalvos judviejų vėjas? 
–  Jūsų dukra padovanojo vėjui amžinybės spalvą, net eilėraštį apie tai sukūrė.
– O kokios spalvos amžinybė? 
Pasijutau lyg aklavietėje. O Valerijos mama buvo atkakli. Matyt, jai buvo įdomus toks žaidimas. 
– O ką jūs sugalvojote, Nijole? 
– Aš galvoju, kad vėjas yra paslapties spalvos, bet dabar žinau, kad jūs vėl paklausite to paties, kaip ir 

apie amžinybę. 
– Tai štai ką aš dabar pasakysiu – ir Valerijai, ir tau, mieloji. Vėjas be jūsų talento yra visai bespalvis. 

Judvi turėjote sugalvoti ir padovanoti vėjui savitą spalvą ir nekartoti kitų kūrėjų. O pakol kas, tik prašau 
neįsižeiskite, judvi dar turite ilgai ieškoti savo spalvų ir savo žodžių. Kūryba yra dvasios turtų išreiškimas. 
Tai ieškokite, brangiosios, tų savo spalvų kantriai ir atraskite. 

Ji tada tolo ir tolo, kol išnyko mano akyse. 

184. Česlovo V. pamoka 2001-05-16
        MENAS BE IDĖjoS – MENKYSTĖ

Kai Česlovas atėjo, iš karto paėmė nuo stalo knygą „Adomo broliai ir moterys“. Stebėjau jį ir nežinojau, 
ką jis pasakys. 

– Tu ją perskaitei? – paklausė manęs ir pasiruošė klausytis.
– Perskaičiau, visai neseniai. 
– Na ir gut. O apie ką sužinojai? 
– Nežinau, Česlovai, dar turiu pagalvoti. 
Jis nusijuokė ir, jau įprastai patempęs viršutinę lūpą, pasakė:
– Tai sakai nežinai, apie ką perskaičius sužinojai. Kaip tu galvoji, ar tai gerai, ar blogai? O gal gerai, 

mažiau reikės mąstyt tiems, kurie mažai galvoja. O tu man pasakyk, ką Gasparas norėjo pasakyti šita knyga. 
Ir vėl galvosūkis: iš tikrųjų – ką jis norėjo pasakyti šita knyga?
– Galvoju, Česeli, kad norėjo pasakyti, koks sudėtingas žmogaus jausmų pasaulis. 
– O aš misliju (jo žodis) priešingai: kad ne pasaulis, o pasaulėlis ir visai ne sudėtingas, o nereikalaujantis 

jokio dvasingumo. Pasigavai moterį, pasirodei, kad esi Adomo brolis, ir visos problemos išspręstos. Na, ar 
ne taip? 

–  Bet romaną labai gerai vertina spauda. 
– O kas dabar vertina spaudą? Pasakyk man, Nijoliuk, kas? 
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Jis pritilo, paskui, kažką galvodamas, ištarė: 
– Jeigu tas, kuris ką nors kuria, negalvoja, kam jis kuria, tai geriau tegu dirba kūriku. Tada mažiau 

reikės galvoti. 
Norėjau dar daug ko Česlovo paklausti, bet jis, matyt, nebuvo nusiteikęs ilgai kalbėtis. O gal pavargo? 

Kas žino? 
– Česeli, kada dabar ateisi? 
– Kai tu sugalvosi, kaip padėti Soijai. Ar gerai? 
– Gerai.
– Na tai gut. Galvok. 
Ir gerojo Česlovo kambaryje neliko.

185. jono N. pamoka 2001-05-18
        AŠ DANGUjE VISADA UŽIMTAS

Jis atėjo su didžiuliu glėbiu salotų. Pradėjo jas krauti, ir atrodė, kad nebus galo šitam Jono darbui. 
– Jonuk, užteks, kodėl atnešei tiek daug šitų daržovių? – neiškentusi paklausiau.
– Čia jums sveikatai. Saulotos (čia jo žodis) reikalingos ir tau, ir Onutei. Jos pravalo kraujagysles. Tavo 

mama prašė, kad paduočiau iš ten. 
– O kodėl pati mama neatėjo? 
– Ji turi sunkų ligonį skaistykloje ir jį prižiūri.
– Joneli, o kodėl tu pats taip ilgai neatėjai? 
– Aš danguje visada užimtas. Ten daugybė švenčių. Aš skambinu varpais, o Maskolaitis groja vargonais. 

Ten tūkstančiai varpų ir tūkstančiai vargonų. Žinai, jau greit pas mus į dangų ateis kaimynas Pranas D. Jis 
buvo geras žmogus, tik per daug išgerdavo. Tai jam bus daug džiaugsmo. Tik, žinai, šv. Jonas turės praleisti 
iki šv. Petro. Tai sunkiausia.

– Jonuk, nueik dar pas savo Agutę. Jau taip seniai buvai. 
Jis surimtėjo ir pasakė: 
– O ko aš eisiu? Ten mano nieko jau nėra. Viską išmetė, išdalino, atidavė kitiems. Ir aš ten turbūt 

nereikalingas. 
Man pasidarė jo gaila, bet patylėjau, bijodama jį kuo nors įžeisti. Taip ir išėjo Jonas tylėdamas, nežinia 

apie ką galvodamas. 
O paskui mieste sutikau Vintą K. Jis pasisveikino ir pasakė, kad važiuoja į Baltkojų mišką rinkti 

ankstyvųjų grybų. Paprašiau, kad ir mane nuvežtų. Kai išlipome pagiryje iš mašinos, prisiminiau nuolatinį 
Česlovo prašymą padėti Soijai. Juk jau artėja birželio 24-oji. 

– Vintai, jūsų mamai reikia pagalbos. Ji turės atsakyti į klausimą, kokias geriausias dvasios savybes 
paliko savo vaikuose, kai išėjo iš žemės. 

Vintas pasižiūrėjo į mane kaip į beprotę, nes negalėjo patikėti, kad jo mamai reikėtų tokios pagalbos. 
Ką aš turėjau daryti? Paaiškinau jam smulkiau, bet tai mažai ką padėjo. Pagaliau supratęs, kad manimi 
neatsikratys, jis skubiai ištarė:

– Na, jeigu jau taip reikia, tai aš pradėsiu nuo savęs pačio. Galvoju, kad mama mane išmokė dorai 
užsidirbti pinigus. 

Norėjau pasakyti jam, kad pinigai dvasios tobulybei nebūtini, bet supratau, kad galiu būti nesuprasta. 
O jis kalbėjo ir apie savo seserį: 

– Ji stengiasi vis ką nors padaryti žmonėms, nors ne visada jai pasiseka. 
Supratau kodėl. O apie antrą seserį Vintas visai nieko nekalbėjo. Tai ką dabar pasakysiu Soijai? Reikės 

gal sugalvoti su Romute ir perduoti Česlovui. 

186. Reginos B. pamoka 2001-05-21 
        TEGUL PAVYDAS NEUŽTEMDo SIELoS

Gulėjau ligoninėje. Mūsų palatoje žmonių buvo nedaug. Prie lango, dešinėje, mano dėmesį patraukė 
kažkokia ypatinga poetiška moteris ar mergina. Šviesiaplaukė, susimąsčiusi, visą laiką kažką rašė ir mažai 
kalbėjo. Daugiau stebėjo visus. Žinojau, kad ją vadina Regina. Bet jos bruožai man pasirodė lyg ir pažįstami. 
Pagaliau pasiryžau ją užkalbinti:

– Regina, jūs esate tikra mįslė visiems. Ką rašote visą laiką? 
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– O kodėl jus tai domina, Nijole? 
– Iš kur jūs žinote mano vardą? 
– O jūs jau pamiršote susitikimą Šakių kultūros namuose? – Prisiminiau, kad ten buvo ir Regina 

Biržinytė, skaičiusi savo eilėraščius. – O rašau tai, ką duoda dangus ir žemė.
– Viešpatie, tai jūs poetė Regina Biržinytė? 
– Taip, Nijole, buvusi Biržinytė. Dabar yra tik Regina, o Biržinytės jau nėra. Matote, dar yra ir buvusi 

Gridenytė, mano pažįstama, bet ir ta jau be savo pavardės ir tuo netgi didžiuojasi. Ji manęs neapkentė. Bet 
nenugalėjo. Baisu, bet tegul pavydas neužtemdo sielos. O dabar eime, Nijole, į koridorių ir pasikalbėsime.

Aš vis negalėjau patikėti, kad šalia manęs poetė iš Kelmės Regina Biržinytė, kurią dabar taip gerbia jos 
gimtoji Žemaitija. Jau ruošėmės atsisėsti ir pasikalbėti, kai prie telefono pamačiau artėjantį Paulių... Paulių 
Širvį. Tokio stebuklo nesitikėjau. Juk tai mano mylimiausias poetas, kurį atmintinai moku beveik visą. 

– Regina, žiūrėk, Paulius pilku kostiumu. 
Ji šyptelėjo ir pasakė: 
– Na ir kas? Mes ten abu kartu. Jis turbūt manęs atėjo ieškoti. 
Aš ir nepajutau, kaip palikau Reginą ir puoliau prie Širvio. Kadaise ir mes buvome pažįstami...
– Pauliau, poete brangus, iš kur jūs, kaip čia atsidūrėte? 
Jis atsigręžė, perbraukė ranka savo gelsvus plaukus ir truputį švepluodamas dusloku balsu pasakė: 
– Aš iš ten, Nijole, kur augina poezijos vaisius. Kam jau jų numeta, tas juos suvalgo, kaip įkvėpimą. 
– Poete, ar jūsų giminaitis, visai panašus į jus, gyvena Gelgaudišky? Pasakykite man, prašau. 
– Na, gyvena. Gyvena ir išgeria taip, kaip aš. O kas iš to? Jis eilių nerašo. 
– O jis galėtų ką nors papasakoti apie jus? 
– Galėtų. Tik jam reikia buteliuko, kad daugiau kalbėtų. Mūsų visų giminė tokia. 
Supratau – kaip visada juokauja, bet dar jo paklausiau:
– O telefono jūsų giminaitis neturi? 
– Kam jam turėti? Turi jo šeimininkė, tai ji ir moka. – Jis man kažkaip neaiškiai pasakė numerį, sunku 

buvo suprasti, išgirdau tik paskutinius skaičius 43.
– Ačiū, Pauliau, jums. Aš jį būtinai susirasiu. 
– O ką jūs norite apie mane sužinoti? Kas jus, Nijole, domina? 
– Mane domina viskas, bet labiausiai – už ką jūs mylėjote tą, vardan kurios gimė jūsų eilėraščiai? 
– Jūs klausiate, ir aš galiu atsakyti. Ji buvo nepasiekiama savo dvasios paslaptingumu, ir tas 

paslaptingumas mane nugalėjo. 
Paulius giliai atsiduso, kažką galvojo, o paskui nuėjo pas Reginą. Daugiau aš jo nemačiau...

187. Mamos pamoka 2001-05-24
        EIK, ATIDARYK DURIS

Aš taip ilgai laukiau mamos, vis jaudinausi, kodėl ji neateina. O dabar štai atsisėdo šalia manęs ir 
pradėjo pasakoti apie mano senelį, kurį ten globoja ir prisižiūri. Jis neseniai grįžo iš bausmės vietos, ir dabar 
jam reikia ypatingos priežiūros...

– Mama, gal jam nors kiek palengvės. 
Ji pasižiūrėjo į mane ir pasakė: 
– Ačiū, kad rūpinatės, bet čia sunkus atvejis. Tėvukas gana didelis ligonis, ilgą laiką buvo tamsoje ir 

atprato nuo bendravimo su kitais. 
– Mama, ar žinai, kad mirė mūsų kaimynas Kazimieras. Jis jau kelis kartus buvo čia atėjęs ir vėl prašė 

manęs pinigų, kad jam pagelbėčiau. Gal matei jį? 
– Ką tai reiškia žodis mirė, o paskui buvo atėjęs? Tai iš kur jis atėjo, jeigu buvo numiręs? Pas mus visi 

gyvi, aš tau jau kelintą sykį kartoju, o tu vėl tą patį ir tą patį. 
– Mama, čia taip vadinama, kai persikelia gyventi kitur. 
Ji patylėjo, o paskui visai netikėtai paklausė: 
– Ar tu Onutės nesapnuoji? 
– Ne, mama, o kodėl tu klausi? Aš dažniausiai sapnuoju tuos, kurie išvesti iš šios žemės. O kodėl tu 

niekada neateini per sapną pas Onutę? 
– Matai, kai mus iš ten išleidžia, tai mes jaučiame norą, kur eiti. Visa kita nuo mūsų nepriklauso. 
Staiga kažkas pasibeldė į mūsų namų duris. Mama taip garsiai sušuko, kad aš krūptelėjau nuo jos balso:
– Prašau! O tu eik, atidaryk duris. 
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Nubudau ir apsidairiau – man vis atrodė, kad mama dar čia pat. Deja, jos jau nebuvo.

188. Česlovo V. pamoka 2001-05-24
  SUNKU BE To, Ką PRARANDI

Ir vėl Česlovas buvo šalia. Aš jam pasakiau viską, ką buvau girdėjusi iš Vinto. Jis mąstė ilgai, paskui 
pasakė labai protingai: 

– Matai, turbūt žmogus visada būna panašus į ąsotį. Jeigu tėvai jo neužgrūdina, tai visos jų pastangos, 
visi geri norai išteka, ir ąsotis lieka be jokio balzamo – viskas nulaša į žemę. Nėra ką nusinešti į amžinybę. 
Soija buvo tokia gera, kad negalvojo, ką savo vaikų širdyje paliko geriausio. Štai mano patarimas po 
pokalbio su Vintu bus toks – pasakyti, kad troškimas matyti vaikus tobulus buvo didelis, bet pritrūko 
supratimo, kaip jį įgyvendinti. Daugiau mes čia nieko neišgalvosime. Na, ar ne taip, Nijoliuk?

– Gal ir taip. O gal pasiseks ką nors sugalvoti? Juk šv. Jonas dar toli...
Česlovas nieko neatsakė. Nežinau, apie ką jis galvojo. Bet man rūpėjo Romutės prašymas, tiksliau 

klausimas. Džiaugiuosi, kad dabar jį prisiminiau.
– Česeli, pasakyk, ką galvoji apie savo brangiausio žmogaus likimą bei pasirinkimą. Ar ji bus laiminga? 
Jo veidas pasidarė rimtas, susikaupęs, lyg spręstų nelengvą galvosūkį. O išspręsti jį reikėjo.
– Na, tai štai ką aš pasakysiu. Jai bus labai sunku, kai reikės palikti Lietuvą ir savo namus. O jeigu ten, 

svetimame krašte, bus sunku, ar galės sugrįžti atgal? Ar mokės ten prisitaikyti? Tegul apie tai pagalvoja, 
kad paskui nereikėtų gailėtis. 

– Česeli, o kaip patikrinti, ar tas žmogus yra taurus ir geras? Pasakyk. 
– Labai paprastai. Pasiūlyk jam pačiam palikti savo Tėvynę ir savo namus ir atvykti gyventi į Lietuvą. 

Jis vyras, ir jam lengviau įveikti visus sunkumus. Ir nuo to, kaip reaguos į šį pasiūlymą, galima bus daug ką 
apie jį pasakyti. Geriausia, ką aš galiu palinkėti savo brangiausiam žmogui, kad ji susirastų draugą savame 
krašte. Juk taip būna sunku be to, ką prarandi... Na, ar ne taip? 

Norėjau pasakyti, kad taip, bet Česlovo jau nebuvo...

189. Česlovo V. pamoka 2001-05-28
  APIE Ką jŪS GALVojATE

Česlovas sėdėjo etikos egzamine. Labai orus, kažkoks iškilmingas. Visus klausimus vaikams kreida 
užrašinėjo lentoje. Aš jį stebėjau ir kartu stebėjausi jo tikėjimu, kad vaikų protai gali įveikti tokius klausimus. 
O jų buvo net keturi. Štai jie: 

1. Kada sunkiau paukščiams – ar kai saulę parneša, ar kai išneša? Kodėl?
2. Kada jūs daugiau galvojate apie saulę – ar ūkanotą dieną, ar tada, kai kaitina? Kodėl? 
3. Apie ką galvojate, kai žiūrite į dygstantį iš žemės daigelį? Kodėl?
4. Kai nuskinate nuo augalo vaisius, ar galvojate apie juos, ar apie augalą? Kodėl?
Vaikai užsirašė klausimus ir spoksojo į Česlovą. Matyt, neišmanė, ką į juos atsakyti. Česlovas priėjo 

prie manęs, kol vaikai parašys savo atsakymus ir paklausė: 
– Na, kaip atrodo? Ar įveiktum tuos proto riešutėlius? 
– Ne, Česlovai, man reikia gerai pagalvoti. Labai jau nelengvi tavo klausimai. 
Jis šyptelėjo ir pasakė: 
– Tai labai gerai. Jeigu būtų lengvi, nereikėtų galvoti. 
– O per kiek laiko vaikai turės atsakyti į tuos klausimus? 
– Per visą gyvenimą, Nijoliuk, per visą gyvenimą, – pakartojo Česlovas ir išėjo.
 Kada dabar ateis ir ką jam atsakysiu?

190. Valerjos mamos pamoka 2001-05-30
  VISUR PRIDĖKITE ŠIRDIES

Ji atėjo, kažką atsinešė su savimi ir padėjo ant stalo. Pagalvojau, kad tai kokie nors popieriai ar knygos, 
bet apsirikau. 

– Stasele, kas čia? – paklausiau jos, o ji tik tylėjo ir šypsojosi. 
– Matote, Nijole, noriu savo anūkui Juliukui paruošti tokį kasdieninį močiutės pyragėlį. Ar jūs perduosite 

jį Valerijai? 
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– Mielai, Stasele, tik pasakykite, kuria proga jį darote. 
– Mieloji, taigi, birželio pirmos – vaikų dienos proga. 
– Bet jis juk ne vaikas, jis jau vyras. 
– O man, mieloji, jis buvo ir visada liks vaikas. 
– Na, suprantu Jus, tik pasakykite receptą, kad galėčiau perduoti jį Valerijai. 
– Tai dėkui, Nijolėle, dabar klausyk.
Ir aš pamačiau, kad ji iš atsinešto popieriaus išsivyniojo paprastą batoną, paskui perpjovė jį išilgai. 

Žiūrėjau, ką darys toliau. Paprašė manęs puodelio pieno ir mielių, kurias sudėjo į tą pieną, kad ištirptų. 
Paskui paėmė gabalėlį varškės, cinamono ir medaus šaukštą. Ir vėl grįžo prie batono. Į perpjautas dvi dalis 
supylė pieną su ištirpusiom mielėm, kad lengviau būtų išimti minkštimą. Sumaišė varškę ir mane pamokė: 

– Galima vietoj varškės dėti mėsos, uogienės ar grybų. Ką labiau mėgsta. 
Paskui išgramdė išmirkusį batono minkštimą ir sumaišė jį su varške. Ir tyliai man pasakė: 
– Juliukas mėgsta paprastą, bet skanų valgį. Svarbiausia, kad prie jo būtų pridėta širdies.
 – Nesuprantu, Stasele, kokios širdies.
– Žmogaus, Nijolėle, žmogaus širdies.  
Ji paėmė abi batono dalis ir į jų vidurį sudėjo paruoštą varškę. Paskui suvožė jas, aptepė šonus žaliu 

kiaušiniu ir liepė 5 minutes kepti orkaitėje. 
– Ar atsiminsite, Nijolėle? 
– Taip, Stasele, atsiminsiu. 
– Tai ir dėkui jums. Pasakykite Juliukui, kad čia nuo močiutės. 
Ir ji išnyko...

191. Mamos pamoka 2001-06-02
  PAS MUS DAUG GRAŽIAU

Kai tik ji atėjo, aš iškart puoliau klausti apie tėvuką – kaip jis jaučiasi, ar jam ne geriau. Deja, nieko 
gero neišgirdau. Jis – kaip mažas vaikas, nieko nekalba, nieko nesuvokia. Ką čia ir norėti, juk šitiek metų 
išbuvęs tamsybėse. 

– Mama, o kur tau gražiau – ar ten, iš kur ateini, ar čia?
– Žinoma, kad ten, čia tiek netvarkos, tokie laužai kiemuose suversti.
– Mama, tu žinai, vakar Onutė į kapines nunešė tau gėlių, sakė pasirūpins, kad atvežtų žemės, tada bus 

lengviau sutvarkyti kapus ir tavo, ir močiutės. 
Ji iš karto supyko, susinervino, paskui pasakė:
– Tik jau susimildamos nekraukit ten, ant tų mano palaikų, tiek tų žemių. Jau taip užversta žemių, ir 

vėl žemių. 
– Gerai, mama, nekrausime, mes tik norėjome, kad geriau gėlės augtų. 
Bet ją domino vėl ramybės neduodanti mįslė. Ir ji paprašė manęs: 
– Pasakyk tu man, kaip tikra dukra, dabar teisybę – kaip čia atsitiko, kad atsirado du mano pavidalai: 

vienas ten, kapuose, o kitas čia. 
– Mama, kapuose tavo kūnas, o ten siela. 
– Nieko nesuprantu. Tu man paaiškink, kuo skiriasi tie žodžiai. Pažiūrėk į mane. Aš juk tokia pati kaip 

matei mane čia, žemėje. Tai kaip čia dabar iš manęs vienos pasidarė dvi? 
Kaip ją reikėjo įtikinti tuo, kas tikra, kad ji po mirties labai pasikeitė? Juk ji vis tiek tuo netiki, nors jau 

penkti metai eina. Ir ne tik ji – visi, kurie iš ten ateina, netiki, kad jie mirę. O gal taip ir yra, tik mes šito 
nesuvokiame. 

Daugiau su mama nesiginčijau. Abi tylėjome, kol ji nutolo. 

192. Valerjos mamos pamoka 2001-06-03 
  PUIKYBĖS INDAS – PATS TUŠČIAUSIAS

Ji atėjo labai susijaudinusi, dėl kažko pergyvenanti bei sunerimusi. Atsinešė platų plastmasinį indą 
ir pastatė jį ant stalo. Jis buvo užsuktas, ir aš niekaip nesupratau, kas yra jo viduje. Pajudinau jį lyg dujų 
balioną, jis pasirodė lengvas ir tuščias. 

– Atsargiai, Nijole, atsargiai, gali sprogti, – pasigirdo Staselės balsas. 
Nesupratau nieko ir vėl paklausiau: 
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– Stasele mieloji, kas yra tame inde, kodėl jis gali sprogti? 
– Tame inde yra puikybė, kuri visada tuščia, dėl to indas lengvas. Bet kai ta puikybė jame netelpa, jis 

gali sprogti, ir tada ji apnuodija ir apakina daugelį. 
Svarsčiau ir sprendžiau savyje mįslę – kam taikomi šie Staselės žodžiai. Bet viską paaiškino ji pati. 
– Negirdėtas neregėtas dalykas, kad žmogus pats save gerbtų ir suruoštų prieš visus savo pagerbimo 

vakarą. Ar jis tikrai to vertas, kaip tu, Nijole, galvoji, ar jis nori tuo įtikinti visus?
– Nežinau, Stasele, ne man tuos klausimus spręsti. Matyt, yra geresnių galvų. 
– Aš tik bijau, kad mano dukra Valerija kada nors šitaip nepadarytų. Kokia man būtų gėda, kokia gėda! 

Kaip tu galvoji, Nijolėle? 
– Aš galvoju, Stasele, kad ji šitaip nepadarys. Ji kitokio charakterio. Jai nereikia tuščios garbės ir 

puikybės. – Staselė man padavė kamštį (užsukamą) nuo šito indo ir pasakė: 
– Jeigu, Nijolėle, šitaip galvoji, tai prieik ir užšriubuok (čia jos šneka), kad tos tuštybės smarvė 

nenuodytų kitų. Stipriai užšriubuok.
Priėjau ir padariau tai, ko ji prašė. Ir pagalvojau, kad kartais ir tuščias indas turi savyje, šitiek 

pragaištingos galios. Ir dabar savyje svarstau, ar pasakyti Valerijai, ką kalbėjo jos mama. O jeigu įžeisi?

193. Paslaptinga pamoka 2001-06-05 
  MŪSŲ MAMoS jAU NĖRA

Prieš kurį laiką sapne mačiau visai nepažįstamą moterį, stovinčią ant mūsų namų slenksčio. Ji buvo 
tamsiai apsirengusi, ilga suknele, juodu šaliku. 

– Kas jūs tokia? – paklausiau neiškentusi.
– Aš Mickaitienė. Prieš jus stovi Mickaitienė. 
– Bet aš jūsų visai nepažįstu, – pakartojau. – Ko jūs pageidaujate? 
– Kad žinotumėte, jog aš daugiau čia nestovėsiu. 
Pasidarė nejauku, nes nesupratau, ką ji nori pasakyti. O štai po kelių dienų prie Šakių bažnyčios vartų 

pamačiau žmonių būrelį, kuriame visi buvo gedulo drabužiais ir labai liūdni. Priėjau ir, nors nepažinojau 
nė vieno, paklausiau jų:

– Ar mirė kas? Ką čia laidoja?
– Mūsų mamytė mirė, Mickaitienė mirė. 
Užjaučiau juos, bet, nepažinodama nė vieno, stebėjausi, kad kelintą kartą girdžiu tą pačią pavardę. 

Klausinėjau nubudusi visų, ar nežino, kas ta Mickaitienė, iš kur ji. Bet niekas nieko nežinojo.
O šiandien rytą (t. y. 06. 08), kai atnešė laikraščius, apstulbau: užuojautų skyrelyje daugybė užuojautų 

mirus Mickaitienei... Kas ji tokia? Ką reiškia tie du sapnai, ir dabar tebėra paslaptis.

194. Česlovo V. pamoka 2001-06-09
  AKYS TAM, KAD MoKYTŲ MATYTI

Šį kartą atėjęs Česlovas atidžiai apžiūrinėjo sienas, tik nesupratau kodėl. O jis ieškojo rozetės, kur 
galėtų įjungti ilmuotą medžiagą peržiūrai. 

– Česeli, kas čia bus? – paklausiau. 
Jis nieko nepasakė, nieko neaiškino, tik išsiėmė iš kažkokio permatomo popieriaus spindintį metalinį 

laidelį ir įjungė į rozetę. Nušvito visa kambario siena, o joje pasirodė užrašas: „Tiesa apie neteisybę“. 
Mąsčiau sau viena, apie ką čia bus rodoma, bet nieko gero nesugalvojau. O Česlovas pasakė: 
– Dabar stebėk viską, o paskui pasakysi man, ką galvoji apie žmogų, kuris čia bus rodomas. 
Visa medžiaga man pasirodė lyg iš „Lietuvos ryto“ paimtos pastraipos, bet raidės buvo ryškios, ir tekstą 

lengvai įsiminiau. Ir štai pirmoji skiltis buvo su neįprastu ir keistu pavadinimu: „Akys tam, kad mokytų 
matyti“. Sunku buvo iš karto suvokti šitą dangaus ilosoiją. Paskui pasirodė kraupokas vaizdas – dubuo, 
pilnas žmonių akių, vien akių...

– Česlovai, gal daugiau nerodyk, labai jau baisu. 
– O kas čia baisaus? Tų žmonių akys, kažkada kažką mačiusios, paskui išoperuotos, sudėtos į formaliną. 

Studentai žiūri į jas, kai atlieka praktiką...
Mano kūnu perbėgo šiurpulys – juk mano akys jau ketveri metai galėjo būti tame dubenyje. Tai štai 

kodėl Česlovas atnešė ilmą „Tiesa apie neteisybę“.
– Nijoliuk, o tu žinai kam reikalingos akys? 



145

– Kad jomis matytume...
– O gal, kad išmoktume matyti ir žinotume, ką matyti?
– Ką reiškia „išmoktume matyti“? – pasiteiravau jo, nes ekrane jau pasirodė žmogaus siluetas. 
O Česlovas man aiškino gana nelengvą dalyką – kaip mokytis matyti pagal šešis išmatavimus: kas 

yra kairėje, dešinėje, už mūsų, prieš mus, po mūsų kojomis ir virš mūsų. Du pirmieji išmatavimai gydo 
nuo egoizmo, trečiasis primena, kad mes matytume savo praeitį, ketvirtasis, kad matytume savo ateitį, du 
paskutinieji, kad žiūrėtume ir į dangų. Tai nelengva, bet tam duotos akys.

Staiga ekrane pasirodė ovalas, o jame kažkoks šviesos apgaubtas žmogus baltu chalatu. Jo veido 
negalėjau matyti, nes jis buvo nusigręžęs. 

– Česlovai, kas jis toks, kodėl jį rodai? 
– Paskui pasakysiu, o dabar žiūrėk, kas apie jį parašyta. 
Pastraipos buvo ilgos, bet jų pavadinimai lyg sudarytų gyvenimo mozaiką: žydų tautybės; tėvus nužudė 

vokiečiai; augo pas svetimus; gyvena Šančiuose; paliko žmona; vienišius; turi du pomėgius – meškeriojimą 
ir labai myli šunis; užsidaręs savyje...

– Na, kaip, ką galvoji apie jį, Nijoliuk?
– Nežinau, Česeli, gal jis žiaurus, kad meškerioja? 
– O gal nemato, kaip kankinasi tai, ką jis sumeškerioja? Ir ne tik jis, bet visi tie, kurie ką nors žudo. Jie 

akli svetimai kančiai. O dabar atidžiai įsižiūrėk į šį žmogų ir tuoj jį atpažinsi. 
Žmogus ovale atsisuko, ir aš vos nesurikau iš siaubo – prieš mane stovėjo docentas J. J. baltu chalatu – 

tai jis 1998 metais man įrodė tiesą, baisią tiesą, kurios nebuvo ir kuri kainavo invalidumą. Jo veidas buvo 
ramus, nesijaudinantis dėl kieno nors likimo, nes jam tie likimai, matyt, mažai rūpėjo. 

– Ar tu jam gali atleisti už viską, ką jis dėl savo abejingumo tau padarė? 
– Galiu, Česlovai. 
– O tu žinai, kad jis, gavęs tavo laišką, visą laiką galvoja apie tai, kodėl jam nekeršiji, kodėl atleidai? 

Kažin, apie ką jūs kalbėtute, jei susitiktumėt?
– Apie nieką, Česlovai, nes po tokių tiesų apie teisybę nekalbama. 
Žmogus baltu chalatu vėl nusigręžė, o prieš mūsų akis pasirodė antraštė: „Tiesos šaltinio ieško visi“. 

Tūkstančiai klūpojo plačiai išžiotomis burnomis prie mažyčio šaltinėlio, ir kiekvienas tikėjosi, kad dar 
atsigers. 

– Česlovai, kas čia? – paklausiau. 
Jis tyliai paaiškino: 
– Tai gydytojų abejingumo aukos. O tiesos šaltinėlis toks mažytis, kad ne kiekvieną pagirdys. Ir prie 

Kauno yra toks stebuklingas šaltinėlis, bet ne visi sužaloti jį gali pasiekti. Na, kaip, Nijoliuk, ką dabar 
galvoji apie savo gydytoją? 

– Daug ką galvoju. Gal jau kitaip, negu iki šio ilmo. 
– Na gerai, galvok, kol aš kitą kartą ateisiu. Paskui man pasakysi. 
– Ačiū tau už receptą. Man jau geriau, bet dar nelengva vaikščioti. 
– Matai, čia Dievas bando tavo kantrybę. Kiek tas bandymas užtruks, niekas negali pasakyti, nes Dievo 

valia nežinoma. 
Šviesa ekrane užgeso, ir Česlovo jau nemačiau. 

195. Kazimiero K. pamoka 2001-06-14 
  KAM GYVENAME, Ką VEIKIAME

Jis atėjo ir kaip visada sunkiai alsavo. Paprašė išjungt šviesą, nes akys nuo jos jau atprato ir jos bijo. 
Paprašiau sėstis, bet mano prašymo jis lyg ir neišgirdo. Paskui nusiėmė kepurę ir, laikydamas ją ištiestoje 
rankoje, žiūrėjo į mane. Laukė, bet nesupratau ko. 

– Kazimierai, ko tau? Ko reikia? – paklausiau. 
– O ko ubagui  gali reikėti daugiau, tik pagelbos (čia jo žodis) .
– Kokios, Kazimierai, tau reikia? Pinigų ar maisto?
– Pinigų man nereikia, ten jų nėra. 
– Tai ko tau reikia? Gal maldos? 
– Ne, kaiminkėle, maldos man per mažai, reikia ilgesnės pagelbos. Kokiai pusei metų. 
Supratau, kad reikia Šv. Mišių per pusę metų.
– Už ką tave, Kazimierai, nubaudė ir paliko tamsoje? Ar už tą gėrimą degtinės? 
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– Ir už tą, ir dar už daug ką. Bet dabar aš jau nė pasižiūrėti nenoriu į tą gėrimą. Ten pylė ir į gerklę, ir 
į nosį, ir į ausis. Atpratau per kelias dienas. Išgijau. Bet paskui pasigirdo kažkoks balsas ir mūsų, neseniai 
atėjusių, paklausė: „Dėl ko jūs gyvenote?“ Aš tik pamislinau, kad dėl to, kad dirbčiau, valgyčiau, o balsas 
vėl paklausė: „O tu persižegnoti moki?“ „Moku.“ „Na, tai pamėgink. Tik garsiai kartok.“ Aš žegnojau ir 
kartojau: „Vardan Dievo Tėvo, jo Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen.“ O balsas man vėl pasakė: „Tai tu 
turėjai žinoti, kad gyveni vardan Dievo Tėvo, jo Sūnaus ir Šventosios Dvasios.“ „Bet kad manęs to niekas 
nemokė, aš negirdėjau tokių dalykų.“ „Tai dabar teks išgirsti. Ir tokių, ir dar ne tokių.“ Paskui balsas nutilo, 
o aš vėl likau tamsoje. Ir dar kitą dieną man uždavė klausimą. Visai nežinau, ką reikėtų į jį atsakyti. 

– Kokį, Kazimierai? 
– Naje, tokį sunkų, tokį, kokio niekas žemėj manęs neklausinėjo. Ve, ko paklausė: „Ką tu veikei 

gyvendamas žemėje dėl savęs ir dėl kitų?“ Nagi, sakau, karves sėklinau, paskui žolę nupjaudavau, tai 
malkų pakapodavau. O jiems turbūt netiko, ir vėl mane uždarė. O gal tu, kaiminka, patartum, ką man ten 
dabar atsakyti? 

– Nežinau, Kazimierai, tu turi eiti pas saviškius, jie geriau žino. 
– Na tai jau po gyvenimo. Sako man, kad kiek metų netikėjai, tai tiek metų dabar toje tamsybėje 

mokysies įtikėti. 
Ir jis, sunkiai alsuodamas, išėjo. 

196. Valerjos mamos pamoka 2006-06-15
  LIETUVIŠKAI SIELAI – LIETUVIŠKA DUoNA

Ji atėjo, pasidairė lyg ko ieškodama. Rankoje turėjo kažkokį ryšulėlį. 
– Stasele mieloji, sėskitės į fotelį arba ant sofos, turbūt jau pavargote? 
– Ne, Nijolėle, aš nemėgstu jokių minkštų kėdžių nė fotelių. Mūsų namuose buvo medinis suolas, aš ir 

dabar jo visada pasigendu. Ant jo sėsdavosi visa mūsų šeimyna. Nemėgstu jokių prabangių baldų nė kilimų, 
prie mūsų tėvų jų nebuvo ir mes prie jų neįpratę. 

Prisiminiau, kai ją pirmą kartą pamačiau, ji taip pat sėdėjo ant žemo ąžuolinio suolelio. Pro skarelės 
kraštelį išlindo geltonų plaukų sruoga, ir aš neiškenčiau jos nepaklaususi: 

– Stasele, kodėl jūs visą laiką su skarele? Ar irgi taip įpratusi? O jeigu nusirištumėte? 
Ji gražiai nusišypsojo ir, žiūrėdama į mane, paklausė: 
– O kažin, ar nuo to būtų šviesiau?
Bet... nusirišo. Pečius apgobė tankūs, geltoni, garbanoti plaukai. Didžiulės gražios akys privertė žavėtis 

ir tylėti. Bet aplink tikrai pasidarė ir šviesiau, ir šilčiau. 
– Stasele, Valerija tokia panaši į jus, tikra Barbora Radvilaitė. 
Tik dabar pastebėjau, kad ji pasilenkė prie savo atsinešto ryšulėlio ir ieško stalo jam pasidėti. 
– Stasele, eime į virtuvę, ten yra didesnis stalas. –  Ji paklausė, ir iš ryšulėlio išėmė maišelį su ruginiais 

miltais. – Ką veiksite su tais miltais? 
– Vaikeli, kepsiu duonos, lietuviškos. Tokios, kokią valgė mano tėvai ir seneliai. Aš nemėgstu 

parduotuvių duonos, kad ir kokia skani ji būtų. Noriu, kad ir mano anūkas Juliukas valgytų Lietuvos, o ne 
užsienio duoną.

– Stasele, ką jums atnešti, kad iškeptumėte tą duoną? 
– Nijolėle, tu niekad neatneši to, kas jau prarasta. O lietuviškai duonai, kaip ir lietuviškai dvasiai, reikia 

keturių svarbiausių  dalykų:
1. lietuviško židinio šilumos, ne elektrinių krosnių, 
2. lietuviško šulinio vandens, ne vandentiekio vamzdžių,
3. motinos rankų prisilietimo, 
4. tylaus kiekvieno mūsų prašymo: „kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien“. 
Net nepastebėjau, kada ji kalbėdama suspėjo viską sudėti į šitą ruginių miltų dubenį. 
– Aš užmaišiau Nijolėle, kad paduotumėt mano dukrai ir Juliukui, bet jūs neturite židinio. Ir tai 

svarbiausia. Lietuviška duona auga po motinos rankomis, o vaikų siela po jos akių šviesa. O pasižiūrėkit 
dabar į „blokinį“ jaunimą, kuris nė supratimo neturi apie kūno ir dvasios peną, kuo jis gyvas. 

– Mačiau, Stasele, jis gyvas tuo, ką jam į dvasią dovanų įdeda tėvai. O ką man dabar daryti su šita 
užmaišyta duona? Kur ją dėti? 

– Vaikeli, tu pabūk jai už motiną, turėk kantrybės, palauk, kol ji pakils, o paskui – kad ir orkaitėje, 
išbandyk jos kantrybę. Tada galėsi ją priimti į save ir vaišinti visus.
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– Stasele, pasakykite, ar Liudutės Norbertas yra su jumis ar ne? Ji labai nori sužinoti. 
– Vaikeli, aš visada mėgau tiesą. Pasakysiu ją ir dabar. Jos Albinas yra su manimi, o Norbertas dar ne. 

Jis nebuvo toks idealus, kad iš karto patektų į dangišką dvarą. Aš galvoju, kad Liudelė bus tokia protinga, 
jog nesupyks ant manęs už šitą tiesą. 

– Bet kaip man, Stasele, dabar jai šitą tiesą pasakyti? 
– O jūs pagalvokite, kas jums būtų lengviau – ar pasakyti tiesą, ar netiesą?– Pagalvosiu, Stasele. 
– Na, štai, mieloji, o dabar galvokite apie kasdieninę duoną, kuri tiktų ir kūnui, ir sielai.
Staselė išėjo. 

197. Soijos K. pamoka 2001-06-21
  Ką PASAKYS ŠV. joNAS 

Atėjo Soija. Liekna, pagražėjusi, bet liūdna ir susirūpinusi. Juk nėra žinios, ką pasakys šv. Jonas. 
– Soija, kur Česlovas, kodėl neatėjo? – paklausiau. Juk visada ateidavo kartu. 
– Česlovas prieš šv. Joną turi daug reikalų, labai užsiėmęs. Žinai, Nijole, jis dabar bendrauja su 

šventaisiais, pasidarė baisus išminčius ir į mus kreipia mažai dėmesio. Anksčiau dar žadėjo man padėti, 
o dabar turbūt jau pamiršo. Nijole, pagelbėk man, po kelių dienų man egzaminas pas šv. Joną. Jeigu jo 
neišlaikysiu, tai visam laikui liksiu dangaus priebutyje. 

Man jos pagailo, ir sukaupiau visą savo menką išmintį, kad sugalvočiau atsakymą į tą seniai kankinusį 
klausimą – ką geriausio paliko savo vaikų sielose prieš išeinant iš šitos žemės? Dabar atėjo momentas, kai 
ilgiau galvoti nebuvo kada. Paskui bus per vėlu. O Soija laukė. 

– Soija, o jeigu jūs pasakytumėte, kad palikote kelią, kuriuo jūsų vaikai galėtų eiti į savo likimą, 
nesvarbu koks jis bebūtų? Juk kelias taip pat žmogaus dvasios vedlys. Gal šv. Jonui tiktų tas atsakymas? 

Ji prašviesėjo, nusišypsojo ir ėmė man dėkoti, niekaip nesuprasdama, kaip pati to nesugalvojo. 
– Dabar jau būsiu ramesnė, mažiau nervuosiuosi. Nors ką galėsiu atsakyti. Ačiū tau, Nijole. 
O ką ji pasakys po šv. Jono egzamino? Kas žino? 

198. Valerjos mamos pamoka 2001-06-23
  GAIVINKITE TAUToS DVASIą

Iš pradžių ji kalbėjo labai mažai, buvo kažko susirūpinusi, ir aš nenorėjau jos nervinti savo klausinėjimais. 
Paskui ji atsisėdo, atsiduso ir paklausė manęs: 

– Nijole, ar jūs nenorite stoti į tautos dvasios gaivinimo klubą? 
Nuoširdžiai prisipažinau, kad nesu apie tokį klubą nieko girdėjusi ir net nežinau, kur jis yra. Ji pažvelgė 

ir susirūpinusi man paaiškino: 
– Matai, mieloji, jis turėtų būti kiekvieno mūsų širdyje, bet tada nereikėtų gaivinti tautos, ji ir taip būtų 

gyva. O dabar... dabar toks klubas yra tik tikėjime į Dievą ir į pačią Lietuvą. Aš baisiai laiminga, kad mano 
Juliukas neišdavė Lietuvos ir nepabėgo nuo jos, kaip daugelis dabar daro. Tegul jis patiki manimi, kad jam 
to nereikės gailėtis. Lietuvoje nebus jam prabangos, bet jis turės dvasios ramybę, kuri yra labai brangi šiais 
laikais. O dabar, Nijole, paimkite štai šią atmintinę apie klubą ir perskaitykite garsiai, gal kam nors kada 
nors ir dilgtels per širdį. Ji ištiesė kažkokį lengvą apvalų daiktą, labai panašų į teniso kamuoliuką. 

– Stasele, kas čia užrašyta? Aš tamsoje visai nieko nematau. 
– Lietuvoje dar tamsiau, o reikia matyti, kitaip žus tauta. Ta atmintinė vadinasi „Galvok apie penkis“. 

Dabar aš jums skaitysiu, o jūs nors galvokite. Ar gerai? 
– Gerai, Stasele, aš galvosiu. 
– Lietuvoje iš 100 žmonių tikinčių yra 50. Iš tų 50 tik 25 tiki iš širdies, kiti 25 – iš tradicijos. Kaip 

manote, ar tai gerai ar blogai? Paskui atsakysite sau ir savo dvasiai, o dabar klausykit toliau. 
Ji apvertė kamuoliuką ir labai aiškiai perskaitė: 
– Lietuvoje iš 1000 žmonių, 500 yra turtingi, pusė iš jų yra dvasios ubagai, kita pusė dvasingesnė, bet ir 

jie pinigų vergai. 500 yra kišenės ubagai, bet gražios dvasios karaliai. Kaip jūs galvojate, kurie iš tų dviejų 
500 yra turtingesni? – Paskui Staselė man parodė to kamuoliuko viršų ir tyliai ištarė: – O štai, mieloji, 
virš Lietuvos kelio pakibo pats sunkiausias klausimas. Gerai įsiklausykite, nes jį reikės pakartoti kitiems: 
Lietuvoje iš 10000 jau 5000 nemoka nė vienos liaudies dainos, nes jų dvasia apkurto nuo džiazo ir laukinio 
riksmo. Kaip galvojate, ar kiti penki tūkstančiai taip pat ateity apkurs, ar dar atsimins, kad širdyje gyvena 
Lietuva?
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– Stasele, ką man daryti su tais klausimais? 
– Svarbiausia, mieloji, pasakyk juos žmonėms ir išklausyk jų nuomonės. Tada ir žinosi, kokia Lietuva 

bus, kai Juliukas bus mūsų metų. 
Apsidairiau, o Staselės jau nebuvo.

199. Česlovo V. pamoka 2001-06-25
  BŪK ŠEŠĖLIUI ŠVIESA

Vakar sprendžiau kryžiažodį ir vis galvojau, kad kažkada spręsdavome abu su Česlovu. O štai dabar jis 
atėjo ir tiesiai manęs paklausė: 

– Tai jau viena išsprendei kryžiažodį? 
–  O iš kur tu žinai, kad aš jį sprendžiau? 
– Nijoliuk, aš viską žinau, viską matau ir jaučiu – iš aukščiau viskas geriau matyti, o kas yra mumyse 

arba šalia mūsų, dažnai lieka nepastebėta. 
– Česeli, mane visą laiką domina šita didžioji paslaptis, kaip jūs iš ten, iš tokių tolybių jaučiate, kas 

vyksta su mumis visais. Ar tu gali pasakyti šitą paslaptį? 
– Matai, pusę tos paslapties galiu „atidaryti“. O kitą pusę jūs visi sužinosite, kai ateisite iš žemės. Dabar 

pasakysiu tau štai ką. Kai mes ateiname iš žemės, mūsų akys, ausys, visi jausmai taip ištobulėja, kad jie 
įveikia bet kokį nuotolį ir Visatos ribas. Mes naudojamės šita galimybe, ir mūsų artimi bei pažįstami net 
nejaučia, kad kartais, kalbėdami apie mus, jie mus įskaudina arba pradžiugina. Nijoliuk, ar tu prisimeni, 
kaip amerikietė mokytoja vedė savo mokiniams pamoką iš „Čelindžerio“, iš kosmoso. Vaikai buvo žemėje, 
o pamoka Visatoje. 

– Prisimenu, gerai prisimenu. Tik tos pamokos ji nebaigė...
– O dabar, Nijoliuk, aš tau galiu parodyti tą „stebuklą“. Ar nori? 
– Noriu, Česlovai, bet ir bijau. Nežinau, ar galėčiau suprasti, kaip vesti tą pamoką. 
– Nieko čia baisaus. Tik tu turi sumislyti, apie ką vestum pamoką ir kuriai klasei. Kai man pasakysi, 

galėsi sėdėti mokytojų kambaryje, o vaikai tave matys ir girdės savo klasėje. O kol tu sugalvosi, galim 
keliauti...

Česlovas sakė tiesą. Viskas truko kelias akimirkas. Kol atsidūriau mokytojų kambaryje, man jau buvo 
aišku, kad vesiu aštuntokams pamoką „Pagrindiniai motyvai S. Neries kūryboje“. Pasakiau tai Česlovui, o 
jis paprašė, kad juos pasakyčiau.

– Gyvenimo, meilės, mirties. 
– Na, gerai. Vesk, o „dėdė“ tik klausys. 
– O tu nejungsi jokios aparatūros ar televizoriaus? 
– O kam? Vaikai jaus įtaigą, jiems atrodys, kad tave girdi ir mato, nors tu būsi čia. 
Vedžiau pamoką, vaikų nemačiau, bet Česlovas šypsojosi, ir man atrodė, kad viskas gerai. Pabaigoje 

norėjau perskaityti eilėraštį „Aš nenoriu mirti“, bet Česlovas nelauktai sustabdė mane: 
– Kodėl tu vis vartoji tą negražų žodį mirti? Mirties, jokios mirties nėra, yra tik mūsų perėjimas iš 

laikinumo į amžinybę. O ką ten rasime, čia jau kitas klausimas. 
Ir mes vėl atsidūrėme mūsų namuose. Aš puoliau ką nors ruošti Česlovui valgyti. Išviriau dešros ir 

gražiai jo paprašiau: 
– Valgyk, Česlovai, tikriausiai jau išalkai.
Jis atstūmė lėkštę ir tyliai paprašė:
– Nesiūlyk man mėsos. Aš jos atsivalgiau žemėje. Pas mus niekas nieko nežudo ir mėsos nevalgo. Ar tu 

kur nors skaitei, kad Kristus, gyvendamas žemėje, būtų savo rankomis ką nors nužudęs ir valgytų mėsą? Ir 
aš žemėje toks buvau, nors nežudžiau, bet valgiau, ką nužudė kiti. Matai, kai įpranti kam nors smeigti peilį 
ar ką užmušti, tai visai lengvai ir nesusimąstydamas gali pasakyti: „Ant to jie yra“. Bet jie jaučia baimę, 
skausmą, jie kankinasi, o mes apie tai jau negalvojame. Ir tai baisiausia. 

– Česlovai, o kaip sekėsi Soijai?
– Prastai. Ji sakė šv. Jonui, kad savo vaikams paliko kelią į gerumą, bet šv. Jonas atmetė tą atsakymą, – 

mat, kelią palikdama, ji neišmokė juo keliauti, ir vaikai nuėjo klystkeliais. Soija visam laikui liko dangaus 
prieangyje... Man sunku pro ją praeiti, jaučiuosi lyg kažkuo jai nusidėjęs.

– Česlovai, norėčiau būti nors tavo išminties šešėliu, nes nemoku taip giliai mąstyti. 
– O tu nebūk šešėliu, tu geriau būk jo šviesa. 
– O kas tada bus šešėliu? 
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– Tada jo neliks, šešėlio nebus...
Mano sieloje liko ši nuostabi Česlovo tiesa – būk šešėlio šviesa, ir jo nebeliks... Ir Česlovo kambaryje 

neliko. 

200. Česlovo V. pamoka 2001-07-01 
  APIE DIDŽIąją EISENą 

Jis atėjo ir kažkodėl sustojo prie slenksčio.
– Česeli, eik į vidų, matai, kiek čia skruzdėlių, nežinau iš kur jos, turbūt prieš lietų. 
Jis pasižiūrėjo į mane, kiek laiko stebėjo skruzdėlių kelionę, o paskui pasakė atsigręžęs į mane: 
– O kam jos kliudo? Kaip ir kiekvienas gyvas Dievo sutvėrimas jos žino savo kelią ir juo eina. A, dabar 

neprisimenu, kieno buvo toks kūrinys „Amžinasis judėjimas“. Ar tu nežinai? 
– Žinai, Česlovai, tai didžiojo smuiko karaliaus Paganinio „Perpetuum mobile“.
– Matai, kiek tu daug žinai. 
Supratau, kad Česlovas taip pat žinojo, tik dabar mane egzaminavo. 
– Tai matai, Nijoliuk, šitas amžinasis judėjimas ir yra didžioji eisena per pasaulį. Paganinis buvo 

genijus, ir jis prieš 200 metų suprato, kad yra tos eisenos dalyvis. Ir visa, kas gyvas, dalyvauja šitoj eisenoj. 
Nuo mažiausio vabalėlio iki žmogaus. O dabar tu man pasakyk, kur labiausiai norėtum būti: tos eisenos 
priekyje, vidury ar gale? Tik gerai apgalvok. 

Pagalvojau, kad turbūt niekas pasauly nenorėtų būti minios gale, kaip koks nevykėlis. Ir skaudžiai 
apsirikau, kol nesupratau, kokią išmintį slepia Česlovo klausimas. 

–  Norėčiau būti tos eisenos pradžioje. 
– O kodėl?
Tas jo „kodėl“ mane visada suglumindavo, nes aš ir dabar nemoku taip greitai ir taip giliai sumąstyti  

jam atsakymo. Ką dabar atsakyti? Gal kad priekyje kažkaip drąsiau ir garbingiau eiti, o gale tave visi laikys 
nevykėliu? O gal kad priekyje esi arčiau vedlio? Pasakiau tai Česlovui, bet jam nepatiko nė vienas mano 
atsakymas. Jis tuoj pat paklausė: 

– O tu nežinojai, kad kiekviena pradžia yra arčiausiai prie pabaigos?
– O kas iš to? – vis dar nesupratau jo ilosoijos. 
Česlovas pasakė svarbiausią tiesą: 
– Žinok, kad tie, kurie eina eisenos pradžioje, greičiausiai atsidurs pabaigoje, nes juos pakeis tie kurie 

keliavo paskui juos. O tie, kurie eina pabaigoje, dar gali ilgai džiaugtis pasauliu. Žinoma, ir juos nustums į 
priekį tie, kurie ateis iš paskos. 

– Česlovai, o kaip tiems, kurie yra eisenos vidury? 
– Galvoju, kad vidutinybei visada sunkiausia – jiems reikia vytis tuos, kas prieš juos, ir dar skubėti, kad 

liktų vietos paskutiniems eisenoje. 
– Tai gal tiems vargšams, kurie yra gale, geriausia? 
– Ne gal, Nijole, o tikrai. Tik pasaulio „protingi“ su panieka žiūri į silpnesnius ir nemokančius kariauti 

dėl pirmųjų vietų. 
– Česlovai, ar pas jus atėjo Andriukas V.? Jis toks geras buvo, sunku patikėti, kad jis savo noru ten išėjo. 
Česlovas susimąstė ir liūdnai ištarė:
– Jo dar niekas nekvietė, kad jis išeitų, niekas jam neparuošė vietos, ir vien dėl to jis pas mus ilgai 

neateis. Toks jau dangaus įstatymas: už tamsius darbus – tamsus kelias. 
– Česlovai, aš tau labai dėkinga už šitą pamoką. 
– O aš tau, Nijoliuk, už tavo kantrybę, kad tu taip nuoširdžiai priimi mano pamokas. 
Jis daugiau nieko nepasakė ir išėjo. 

201. Nepažįstamo balso pamoka 2001-07-06
  KAS LIKS Po ŽoDŽIo YRA

Aš nemačiau veido tos, kurios balsą girdėjau. Negaliu tvirtinti, kad tai buvo Valerijos mama, nes bijau 
melo. Bet balsą aš girdėjau aiškiai ir gerai. Pirmiausia manęs paklausė, ar man labai gaila neseniai iš žemės 
išėjusio Andriuko V.

– Labai, labai gaila, jis buvo nuostabios širdies žmogus, – prisipažinau tam balsui. 
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– O jūs žinote kas yra gailestis? Jūs visada turite žinoti, kas bus iš žodžio yra.

Man pasirodė labai jau paini visa ši ilosoija, o gal aš pasirodžiau per daug neišmananti, kad ją 
suvokčiau. Pritilau, bet balsas nenutilo. 

– Jums gaila Andriuko? Tai pasižiūrėkite, kur jis dabar yra. 
Staiga prieš mano akis atsivėrė kelias į Šakių kapines. Lyg kažko vedama, ėjau prie naujai supilto 

kapo, apdėto daugybe vainikų. Neapsiriko mano širdis – čia tikrai buvo Andriukas, visų mylimas, visiems 
darantis tik gera žmogus. Užsidengiau akis rankomis, kad negalėčiau matyti šito kapo. Bet balsas, atvedęs 
mane iki čia, nepaliko. 

– Na, dabar matote, kur jis yra? 
– Matau, tik labai norėčiau sužinoti, kodėl jis čia yra. Ar jūs negalite to pasakyti?
– Taip, galiu. Manau, kad jo artimieji puikiai viską žino. O dabar klausykite ir jūs. Andriukas yra čia, nes 

nemąstė, kas bus iš to yra. Tai jo didžiausia klaida. Ir dar. Jis nerado išeities iš to, kas yra. Jo bendradarbiai 
turėjo pastebėti, kad jau kelios dienos jis prislėgtas, kažko savyje kankinasi, pergyvena, bet jam sunku buvo 
tą nerimą pasakyt tėvams, kad jie nepergyventų. Jis buvo per daug geras, kad juos skaudintų. 

– Pasakykite, labai prašau, dėl ko jis pergyveno? 
– Kažkoks asmuo jį sumušė Lingio parke, reikalavo iš Andriaus, kad jam iki pareikalavimo atneštų daug 

pinigų. Negi Andrius tokios sumos būtų drįsęs prašyti iš tėvų? Jis nepernešė visko, kas yra, ir pasitraukė 
tyliai, nemąstydamas kas bus. 

– Ačiū Jums, dabar jau man aišku viskas. 
Balsas nutilo. O aš galvoju apie tai, ką išgirdau. Galvoju apie Andriuką.

202. Česlovo V. pamoka 2001-07-12 
  IŠGIRSKITE ŠVIESą

Jis jau taip seniai čia buvo, net Nijolės Š. klausiau, kur dingo Česlovas. Ji pasakė, kad, kaip visada, 
užimtas ir neturi laiko. O štai dabar jis atėjo, kaip visada gražus ir kažkoks šventiškas. 

– Česeli, ką veikei, kokie tavo rūpesčiai neleido ateiti? – puoliau prie jo su savo klausimais. 
– Žinai, Nijole, ką veikiau ir ko niekad nebaigsiu veikęs. Na, pagalvok. 
Ir vėl – galvok ir galvok, – pamaniau sau, – o jeigu nesugalvosiu? 
– Gal klausei kokių nors šventųjų pamokslų, gal daug ką galvojai? 
– Taip, Nijoliuk, beveik atspėjai – būdamas danguje galvojau apie žemę, taip kaip jūs, būdami žemėje, 

turite galvoti apie dangų.
– Česlovai, tu tik pažiūrėk į šitą gėlę iš pačios Indijos. Ar ji tau graži, ar jauti jos kvapą? 
Jis palietė rankomis Indijos datūrą, giliai įtraukė jos nepaprasto kvapo ir pasakė: 
– Feinė gėlė, tikrai feinė. O tu žinai, kodėl šito medelio, tokio laibo ir silpno kaip žmogaus, neišvertė 

jokie vėjai nei uraganai? Išvertė galingus medžius, o jo ne. Ar žinai?
Ir vėl tas kodėl, tas amžinas mįslingas žodis kodėl? Bet iš ten atėję be jo neapsieina. 
– Gal, Česlovai, kad jis toks lankstus? 
– Sakai, lankstus, kuris nori įtikti visiems kaip chameleonas. Bet tai blogai. Tokius visi vėjai lenkia ten, 

kur nori. – Nutilau, nes nežinojau, kaip ginčytis su Česlovu. O jis uždavė visai paprastą klausimą. Apie kurį 
aš nepagalvojau: – O tu gali pasakyti, į ką panašūs šio augalo žiedai? 

– Taip, galiu. Aš apie juos daug kartų galvojau. Jie panašūs į varpus. 
– O kokios spalvos varpai? 
– Baltos, Česlovai. 
– Na matai, tai dabar jau aiškiau – tas medelis stebuklingas tuo, kad jis turi baltus varpus, nors visi 

galingi pasaulio varpai yra tamsūs. Tai kodėl jo nenugali audra? Na sakyk, sakyk, gal ir neblogai sugalvojai? 
Kieno spalva balta? 

–  Dabar jau žinau – šviesos. 
– Taip, Nijoliuk, tas medelis augina šviesos varpus, o šviesos neįveikia niekas. Matai, net skeptikai, net 

nenorintys pasižiūrėti į dangaus šviesą sustoja prie šito medelio ir tyli. Gal jie mąsto, gal ne, bet sustoja ir 
patys nežino kodėl. Jie būtų visai žmonės, jeigu dar kada nors išgirstų, kaip nuostabiai tie varpai skamba. 
Kad nors sykį per visą savo gyvenimą išgirstų. Deja, tokių tiek nedaug. 

Česlovas nutilo ir žiūrėjo į mane, ar suprantu jo mintis. Juk jis taip norėjo, kad kas nors išgirstų, kaip 
skamba šviesa. Nors gėlės. 

– Na, Nijoliuk, tai kokios spalvos būna ta šviesa, jeigu ją kas išgirsta? 
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–  Kokios spalvos žmogaus dvasia, tokios ir šviesa, – pasakiau jam, nes tokia mintis atėjo į mane. 
– Tai matai, Nijoliuk, ne kiekvienas ją ir gali išgirsti, kad nesuteptų šviesos baltumo. 
Kol aš galvojau, ką dabar pasakė Česlovas, jo jau nebuvo...

203. Valerjos mamos pamoka 2001-07-15 
  APIE ŽMoGŲ IR NUoSAVYBę

Ji atėjo, kai mano draugė visą laiką kalbėjo apie nuosavybės teisę į žemę, apie dokumentus ir panašius, 
protingus dalykus. Turbūt jai atrodė, kad svarbesnių dalykų po saule jau nėra ir negali būti. Staselė klausėsi 
visai rimtai, bet visą laiką tylėjo. Stebėjau ją ir nesupratau, apie ką ji galvoja. 

Kai draugė jau ruošėsi išeiti, ji išsiėmė iš kišenės kažkokį ryšulėlį ir pradėjo pilti ant grindų dvi juostas 
žemių. Viena iš jų buvo ilgesnė, kita trumpesnė. Atrodė, kad jos darbui nebus pabaigos. Draugė, nieko 
nesuprasdama, žiūrėjo ir į Staselę, ir į mane. Nesupratau, kas čia bus, bet tylėjau. Pagaliau ji apžvelgė mus 
abi ir tyliai paklausė: 

– Na štai, du žemės rėžiai: vienas jūsų, kitas buvusio kaimyno. O gal net jūsų giminaičio, kuris jau iš 
čia  išėjo. Ką darytumėte su jo žeme?

Draugė iškart nedvejodama atsakė: 
– Sutvarkyčiau dokumentus, paskui galima būtų parduoti. 
Staselė vėl jos paklausė: 
– O kodėl nedirbate pati, o norite žemę tik parduoti? 
– Dar turiu savo, o čia gaučiau nors kiek pinigų. 
Staselės toks atsakymas visai nenustebino. Žemėje pinigai daug reiškia. Bet ne viską. 
– Nijole, o ką jūs darytumėte su tokia žeme? – netikėtai išgirdau jos klausimą. 
–  Manęs visai nedomina tokie klausimai ir jokios nuosavybės teisės. Džiaugiuosi tuo, ką paliko tėvai, 

o svetimų neieškau. 
– Na štai, dabar žinau dvi nuomones apie tą žemę. O dabar, mielosios, pakeliaukime per tas žemes, 

kurios prieš jūsų akis. Ta žemė – tai jūsų kelias, kito kelio nebus. 
Ir mudvi su drauge pradėjome eiti. O Staselė vis kartojo: 
– Tai vienintelė nuosavybė, mielosios, jūsų kelias. Jūsų kelias, kuriam nereikia jokių dokumentų ir kurio 

niekam neparduosite. O dabar, kai tas kelias baigėsi, pasakykite, kas liko iš jūsų nuosavybės dokumentų? 
Mano draugė nutilo ir susimąstė. Juk netiks atsakymui nei pinigai, nei kiti protingi dalykai. Staselė 

tyliai pasakė: 
– Žinote, mielosios, milijonai jau paliko savo nuosavybę ir savo dokumentus, o žemės niekas nei 

išpardavė, nei išnuomavo. Ir visiems užteko jos po tiek, kiek išeinant atmatuoja duobkasiai. Ir visos tos 
kalbos apie pardavimus ar išnuomavimus tai tik mėginimas apsiginti nuo supratimo, kad toje žemėje viskas 
labai laikina. 

Draugė tylėdama išėjo pro duris, o Staselė man pasakė: 
– Na, Nijole, o dabar, kad būtų linksmiau, aš jumis užduosiu mįslę: pasižiūrėkite į šitą mergaitę ir 

pasakykite, ar ją atpažinsite. 
Staselė dingo, o prieš mane jau stovėjo kokių 15 metų paauglė, labai protingomis didelėmis akimis ir 

supintomis kaselėmis. Dieve, kur aš ją mačiau? Pergalvojau visų išėjusių savo mokinių vardus, bandžiau 
klausinėti, koks vardas jai tiktų, bet ji tik purtė galvą ir vis šypsojosi. 

– Ką jūs apie mane žinote? – paklausė. 
– Noriu, žinoti, bet aš jūsų nepažįstu. 
– Netiesa, jūs mane pažįstate, bet tada, kai buvau tiek metų, tikrai nepažinojote. Laikas mane augina. 

Dabar aš jau pati savęs nepažinčiau. 
Vienu metu ji man pasirodė panaši į Staselę, kitu – į Valeriją. Kuri čia iš jų? Išėjome į lauką. Tik dabar 

pamačiau, kad jos suknelė kartūninė, kad ji apsiavusi bateliais visai žemomis kulnimis. Nežinau, iš kur jos 
rankose staiga atsirado jurgino žiedas. Ji man jį ištiesė ir pasakė: 

– Po mūsų langais augo jurginai. Aš juos labai mėgau. Ir dar labai mylėjau bites. 
– Tai kas jūs tokia?
– Nežinau, Nijole, nežinau. Šita mįslė jums, o ne man. 
Ji palydėjo dar mane ir išnyko. Kas padės atspėti tą mįslę?
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204. Česlovo V. pamoka 2001-07-19 
  KAD ATMINTY IŠLIKTUME LYG PAMoKoS

Jis būdavo visada gražus, kai ateidavo, bet šį kartą atrodė kažkoks ypatingas. Negalėjau suprasti, ar jis 
susimąstęs, ar susirūpinęs, ar liūdnas. Sėdėjo ant žemos kėdutės ir tylėjo. Priėjau ir nejučiom abiem rankom 
suėmiau jo protingą ir gražią galvą. 

– Česlovai, kas tau? Apie ką tu dabar galvoji? 
Jis nusišypsojo ir tyliai pasakė: 
– Dabar aš jau žinau, kodėl į mano išėjimo metines neatėjo mano auklėtiniai. 
– Kodėl, Česlovai? 
– O tu pasižiūrėk į juos ir viską suprasi.
Apsidairiau ir prieš mano akis nežinia iš kur atsirado bent penki Česlovo numylėtiniai auklėtiniai. N., 

S., A., V., E... Susitaršiusiais plaukais, vienas visai prasigėręs, kiti kažkokiais bereikšmiais žvilgsniais. 
Darėsi visai nejauku, bet nesiryžau palikti Česlovo su taip kažkada jo pamiltais auklėtiniais. Iš tikrųjų – 
mokykloje šitie vaikai buvo visų mylimi ir tokie pavyzdingi... 

– Česlovai, ar jie čia ilgai bus? – neiškentusi paklausiau. 
– Neilgai, nebijok, aš tik noriu su jais pasikalbėti. 
Aš atsisėdau toliau ir klausiausi jų pokalbio. 
– Na, vyrai, tai dabar galim pasirokuot, pasišnekėt ūkiškai, ar ne? 
N. pasitaisė savo netvarkingus, išsidarkiusius plaukus ir tepasakė: 
– Visada, auklėtojau, o kodėl ne? 
Stebėjau, nes niekad nebuvau girdėjusi pokalbio tarp visų gerbiamo mokytojo ir pusgirčio jo auklėtinio. 
– Matot, vyrai, kai būni mokytoju visą gyvenimą, tai nori, kad ir tada, kai visam laikui išeini iš čia, 

kažko mokytų nors atmintis apie tave. Matyt aš buvau blogas jūsų mokytojas, kad atmintis apie mane jums 
kažko nepasakė ir jūs šiandien tokie, kokius matau. O gal jūs patys žinote, ko aš nepasakiau jums?

Dabar atsiliepė V., kažkada buvęs dailutis, išpuoštas, nuostabus vaikas:
– Auklėtojau, žinot, ko jūs nepasakėt mums? Jūs nepaklausėt, ar mes mokėsime būti verti tos per 

didelės jūsų meilės. Jūs niekada to neklausėte, o mes niekada apie ją ir nesusimastėme. 
Česlovas pritilo, paskui įkvėpė oro ir pasakė: 
– Taip, vaikai, aš galvojau, kad nereikia kalbėti apie tai, ką būtina pajusti, bet apsirikau. 
Vaikai dingo, o Česlovas uždėjo ranką ant mano peties ir paprašė:
– O tu paklausk mano Egliukės, ar ji mane irgi pamiršo. 
– Česeli, būk geras, tu nueik pas ją pats ir pasiklausk. 
– Kaip aš jos galiu paklausti, jeigu ji netiki, kad aš gyvas, jeigu ji mane laiko mirusiu. 
Ką aš turėjau jam atsakyti? Beliko nutilti. Bet tuoj pat paklausiau: 
– Pasakyk man, Česeli, ar jūs save laikote siela, ar esate kaip žmogaus kūnas? Juk kai čia ateini, tai aš 

tave matau ir pažįstu kaip natūralų žmogų – šiltą, kalbantį, protingą ir gražų. 
– Mes, kaip ir Kristus, kurį Aneliukė matė Keturnaujienoje, galime tapti ir siela, ir žmogumi.  Bet čia 

mūsų visi bijotų, tai ateiname per sapną ir žmogaus pavidalu. 
Paskui vėl paklausė manęs: 
– Klausyk, Nijoliuk, o tavo gėlės varpai dar skamba? 
– Skamba, Česeli, skamba, ir daug kas juos išgirsta. 
– Tai gerai, Nijoliuk, o ar jie skambina? 
– Nesuprantu, ką reiškia tavo klausimas.
– Matai, kai varpai skambina, tai jie turi pasakyti sielai ką nors svarbaus. Kaip Janonio ar Kudirkos. 

Siela turi keltis iš kasdienybės nuo to skambinimo. O čia maža gėlė kelia savo varpais sielą į šviesą. Į didelę 
šviesą. 

– Česlovai, štai pažiūrėk į tą gėlę ir į tuos varpus. 
– Einu einu, gal ir aš išgirsiu. 
Česlovas išėjo klausytis varpų. 

205. Salomėjos K. pamoka 2001-07-19
  DŽIAUKITĖS, KAD GYVENATE

Ji atėjo tada, kai mūsų kambaryje susirinkusios dvi didelės „politikės“ apie valdžią, pinigus, dejavo, kad 
nėra iš ko pragyventi. Klausėsi labai atidžiai, bet buvo kažkuo nepatenkinta. Pagaliau neiškentusi prabilo: 
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– Moterys, ko jums trūksta šiame gyvenime? Turite sveikas akis, kojas, rankas, gaunate pensijas. Kodėl 
jūs tokios irzlios, kas iš jūsų ką ima? 

Moterys lyg ir pritilo, bet viena iš jų pasakė: 
– Aš turiu seserį invalidę ir visą laiką ja reikia rūpintis. 
– Tu darai gera savo artimui, kai juo rūpiniesi, bet tai ne bėda, o pareiga kam nors padėti. Dievas 

duoda tau jėgų ir sveikatos, kad jai padėtum. Tu Agute, dejuoji dėl vieno invalido, o Dievas globoja šitiek 
pasaulio sielos invalidų ir kantriai tyli, nes myli žmones. Mes išbuvome tremtyje, daug iškentėjome, bet 
neišmokome skųstis, kad mums blogai. Dievas labai nemėgsta tų, kurie mato tik savo bėdas, o nepagalvoja, 
kad yra už juos daug labiau kenčiančių. Džiaukitės, moterėlės, kad gyvenate ir netemdykite šito džiaugsmo. 
Aš jums patarsiu, ką reikia valgyti sielai, kad pajustumėme, kas yra laimė. – Salomėja pasitaisė savo skarelę 
ir pasakė:  pusryčiams užtenka džiaugsmo, kad nubudote, pietums džiaukitės, kad matote saulę, vakarienę 
pasidalinkite su Dievu. 

Kambaryje pasidarė tylu. Turbūt moterys mąstė apie tai, kas buvo pasakyta. Salomėja išnyko. 

206. Česlovo V. ir Antano pamoka 2001-07-25 
  ESU, KoL NEBŪSIU, BŪSIU, KoL ESU

Jie atėjo kartu – Česlovas ir Antanas. Vos galima buvo atpažinti Antaną – buvo baltaplaukis senelis, 
o dabar prieš mane sėdėjo kokių 40-ies metų vyras raudonais skruostais, tiesus, atjaunėjęs, žvalus ir 
energingas. Ir Česlovas atėjęs jautėsi lyg namuose – juokavo, ilosofavo išsakė savo nuomonę. Žiūrėjau į 
vieną, į kitą ir neišmaniau, kurį pirma kalbinti. Juk daug ko norėjau paklausti ir Česlovo, ir Antano. 

– Antanai, ar jūs atsimenate, kaip prašėte pagalbos Kazimierui, kol jis dar buvo nenumiręs? 
Jis pasižiūrėjo į mane kaip į beprotę ir pasakė:
– Jis ir dabar gyvas, o kodėl jis turi mirt? Pas mus mirusių nėra. 
– Ar jam labai blogai, kad eina prašyti pagalbos?
– Blogai, blogai, žemėje gėrė, į bažnyčią nėjo, tai dabar pila ir pila jam tą degtinę į gerklę, į nosį, į ausis 

ir tyčiojasi: „Kiek nesuspėjai ten, pabaigsi čia“.  
– Buvo Kazimieras ir pas mus, prašė pagalbos, gailisi, kad niekas jo nepalaimino prieš iškeliaujant iš 

čia.  Aš šnekėjau su Onute, bet ji sakė, kad juo turėjo rūpintis tėvai. Pasakojo, kad gražiai palaidojo, kunigas 
pasakė gražų pamokslą.

– O kas Kazimierui iš tų pamokslų, juk jam nereikėjo nei tų pamokslų, nei tų gėlių, – numojo ranka 
Antanas.

Iki šiol Česlovas tylėjo, bet dabar visai netikėtai paklausė:
– O tu man, Nijole, pasakyk, kodėl ant mūsų palaikų vietos vis deda gėles? Man tai Egliukė su Roma 

priveža.
Susimąsčiau, nes pirmą sykį savo gyvenime išgirdau tokį keistą klausimą: kodėl išėjusiems neša gėles?
– Manau, kad išsakytų jiems savo pagarbą.
– Klausykit, žmonės, – Česlovas jau visai supyko, – tai kaip čia dabar išeina: kol koks prasigėręs 

žmogelis varsto duris paskolinti pinigų, visi užsirakina ir nenori jo matyti, o kai išeina, tai neša jam vainikų, 
gėlių, ima staigiai gerbti. Kur čia nors kokia logika?

Net nemėginau su juo ginčytis, nes jaučiau, kad jis teisus. Ir staiga atsiminiau, kad vakar skaičiau 
„Šeimininkę“ ir mačiau keistą antraštę „Vėlė panaši į rūką“. Reikia būtinai paklausti Česlovo.

– Česeli, tu man pasakyk tiesą – ar visi jūs, kurie esate ir gyvenate ten, tikrai panašūs į rūką? 
Jis atsisėdo šalia, ištiesė man savo ranką ir pasiūlė:
 – O tu pažiūrėk, ve, pati – ar čia  žmogus toks, kaip visi.
Paliečiau jo ranką. Ji buvo šilta, stipri, ir man pasirodė, kad aš padaryčiau didelę nuodėmę, jei Česlovą 

pavadinčiau mirusiu.
– Nijoliuk, tu visada atsimink tai, ką tau dabar pasakysiu, ir suprasi, kuo skiriasi buvimas žemėje ir 

danguje. Ar prisiminsi tuo šešis žodžius?
– Taip, Česeli, prisiminsiu. Sakyk.
Ir jis pasakė: 
– Esu kol nebūsiu, būsiu kol esu.

Iš pradžių nesuvokiau tos išminties gilumo, bet dabar darosi aišku, kad tuose žodžiuose visa žmogaus 
egzistencijos prasmė.

–  Dabar noriu tavęs paklausti apie Egliukę. Ar tu pritari jos ketinimui, ar jai bus gerai gyvenime?
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– Nijoliuk, čia, matai, ilga šneka. Ir tik dabar aš supratau, kokia kilni buvo mano Roma, kai ji 
niekada man nepriekaištavo, nepamokslavo, tik tylėjo ir kantriai kentė mano niekšybes. Ir gerai dabar, 
kad nepamokslauja Egliukei. Sakau ir dabar tiesiai, kaip tėvas, – Eglė su tuo prūsu (čia jo žodis) nebus 
laiminga, nes telefoninė meilė neleidžia iki galo pažinti žmogaus. Bet Egliukės nereikia atkalbinėti, kad 
paskui niekam nepriekaištautų.

Norėjau dar kažko Česlovo paklausti, bet jo jau nebuvo.

207. Valerjos mamos pamoka 2001-07-28
  KIEKVIENAM REIKIA TRJŲ MoTINŲ

Mudvi su teta Onute užėjome į valgyklą ir laukėme, kada pasirodys padavėja. Buvo jau pavakarė, ir 
niekas nesirodė. Nebuvo nė ant ko pykti, nei į ką kreiptis. Prie mūsų staliuko priėjo ir atsisėdo kažkokia 
moteris. Dieve mano, kur aš ją mačiau? Ir tokia pažįstama, jos šypsena! Pagaliau atėjo padavėja. Apžiūrėjo 
mūsų staliuką ir pasakė.

– Šitą moterį dar aptarnausime, o jūs sumokėkite, bet teks palaukti, nes daugiau lankytojų nėra.
Ir pradėjome laukti. Bet daugiau nieko nesulaukėme – nei valgio, nei pinigų. O moteris vis šypsojosi.
– Kodėl jūs nepykstate, kodėl vis šypsotės? – neiškentusi paklausiau jos.
– O ant ko mūsų Lietuvoj galima būtų pykti, juk valdžia iš mūsų paima, tik niekam negrąžina. Negi jūs, 

mieloji, dar vis šito nesuprantate?
Kur man girdėtas šitas žodis mieloji? Negali būti, bet prieš mudvi su Onute tikrai sėdi Valerijos mama 

– puošnia gėlėta suknele, gražia šukuosena ir viską stebinčiomis protingomis akimis.
– Jūs, jūs Staselė, aš kiekvieną kartą negaliu jūsų atpažinti. 
– O gal, mieloji, ir gerai, kad negalite atpažinti, tada tenka ilgiau pamąstyti, kol atpažįstate.
Grįžome į mūsų namus, ir ji iš karto atsiminė mįslę – kas buvo ta mergaitė, kuri tada irgi šypsojosi.
– Stasele, ar tada buvote jūs ar Valerija?
– O kaip jūs galvojate, mieloji?
Ir vėl kaip, kodėl, apie ką?..
– Stasele, vakar aš kalbėjau su Valerija. Ji sako, kad tikriausiai ten buvo ji pati.
– Taip, mano vaikas, mano Valerija neapsiriko – tai buvo ji, kai jai ėjo 15-ti.
– Stasele, o kodėl ją vadinote vaiku, juk ji jau seniai suaugusi?
– Nijolėle, ką išaugini savo rankomis ir savo rūpesčiu, kiekvienam iš mūsų yra brangus vaikas – žmogus, 

gėlė, medis. Visi jie – ir mūsų, ir dangaus vaikai.
– Stasele, Valerija vis jaudinasi dėl Juliuko likimo. Ką jai pasakyti?
– O štai ką, brangioji, pasakykite ir jai, ir jam:  Kiekvienam iš mūsų reikia trijų motinų: vienos, kuri 

duoda gyvybę ir meilę, antros, kuri duoda namus – tėvynės, ir trečios, kuri dovanoja kantrybę – Marijos. 
Jeigu Juliukas praras dvi pirmąsias, tai jam liks svetimoje padangėje tik kantrybė. Jis praras daug, o laimės 
mažiau, bet jo širdis laimės daugiau. Ir dar, mieloji, štai ką jums pasakysiu – man vis rūpi Juliuko sveikata. 
Bijau, kad išliktų sveikas jo skrandis, kad neištiktų jo nei Valerijos, nei mano likimas. Tegul valgo daugiau 
daržovių, o mažiau keptuvėj apdegintų ar rūkytų valgių. O štai dabar mano Juliukui močiutės dovanėlė – 
receptas. Ar įsiminsite?

– Pasistengsiu, Stasele.
– Na, va, tai žiūrėkite, – ji ištiesė penkis pirštus ir pasakė: – penkios virtos bulvės ir dar ant kiekvieno 

kitos rankos piršto po vieną produktą: 300 g varškės, 1 kiaušinis, 1 stiklinė miltų, 1 stiklinė žalių tarkuotų 
morkų, 1 šaukštas grietinės, jei pageidaus kas – truputis druskos. Bulves su varške permalti, viską sumaišyti. 
Kepti 10 minučių orkaitėje. Juliukas labai mėgo riešutus. Galima jam į tešlą įdėti permaltų riešutų. Na štai, 
Nijolėle, ir visa mano dovana. Taip norėčiau, kad Juliukui ji patiktų...

– Ačiū, geroji Stasele. 
Ji išėjo, net nepamačiau kada.

208. Česlovo ir Beatričės pamoka 2001-08-03
  KAI SAVE VADINAME ŽMoGUMI, PASIŽIŪRĖKIME Į KRISTŲ

Česlovas atėjęs iškart pamatė ant stalo vazoje pamerktas gėles. Vienas kotas buvo per ilgas ir pakrypęs 
į šoną. Nesupratau, ar jis gėrisi gėlėmis, ar apie ką nors galvoja. Česlovas tylėjo, ir visai nenorėjau jo 
trukdyti. Paskui jis atsiduso ir tyliai paklausė:
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– Ar tau gražu, kai gėlės pamerktos?
– Česlovai, juk gerai žinai, kad aš jų niekada neskinu ir nemerkiu. Tai kodėl klausi? Matai, vienas 

stiebelis per aukštas, reikia jį sutrumpinti.
– Netrumpink, Nijoliuk, jau ir taip jo gyvenimą kažkas sutrumpino ir šitą gėlę pavertė lavonu.
– Česlovai, bet daugelis į tavo priekaištą atsakytų, kad nuo to būna gražiau kambaryje, kad daugiau 

jaukumo.
– Taip, ačiū Dievui, kad daugelis, bet ne visi. Ar tu girdėjai, kad nors vieną gėlę žemėje būtų nuskynęs 

Vaižgantas, Salomėja Nėris ar Degutytė, pagaliau mūsų geroji Aldutė. Žinoma, tokių nėra daug, bet vis tiek 
svarbu, kad dar yra. Man taip būdavo gaila, kai tu liepdavai genėti pomidorus. Nijoliuk, o tu žinai, kodėl 
rugpjūty švenčiame Žolinę? Ar žinai?

–  Tai Marijos šventė.
– Bet aš klausiu, kodėl ji vadinama Žoline?
– Nežinau, Česeli, niekada apie tai nepagalvojau.
– Matai, šitą mėnesį visi Dievo sutverti augalai švenčia savo gimtadienį, visos žolelės dar pasidžiaugia 

saule ir išeina.
– Nesupratau nieko – juk žolynai atgimsta pavasarį, o ne rugpjūčio mėnesį.
– Palauk, o tu žinai, kas yra žolės namai? 
– Žemė, Česeli. Galvoju, kad žemė. 
– Prastai galvoji, Nijoliuk, visai nemąstai, šneki kaip visi, standartiškai. Kiekvienos žolės namai yra 

sėklelės, kurias ji rugpjūčio mėnesį patiki žemei. Tai žolelių gimimo pradžia. Paskui, po 9 mėnesių, kaip ir 
žmogus, žolelė pamato saulės šviesą. Varge, kiek čia ji gyvena, o prieš ją jau paruošiami dalgiai, mašinos.  
Ar tau, Nijoliuk, patinka, kai skuste nuskutama žolelė kieme, sode, visur, kur prieina tvarkingas žemės 
karalius? 

– Ne, Česlovai, ne. Aš visada atsimenu, kai pokario metais mes lakstydavom basi, o pienės buvo lyg 
šilti saulės pyragėliai ir mūsų dar nebijojo. 

– Ve, o dabar ką tau pasakysiu. Ar tu įsivaizduoji Kristų, einant per pasaulį su peiliu, dalgiu, kirviu ir 
šautuvu? 

– Česlovai, ką tu dabar kalbi, bijok Dievo. Man net mintis neatėjo į galvą, ką tu dabar pasakei. 
Nesupratau, ką reiškia tavo klausimas. 

– Pagalvok ir suprasi, kad šituos keturis „gražius“ įrankius turi žemėje tik žmogus, Dievo vaikas. Nei 
paukšteliui, nei žvėreliui, nei medžiui – niekam tokių daiktų nereikia, nes jie nežino, ką reiškia šauti į 
mirtinai išsigandusį zuikelį, ką reiškia smeigti peilį į savo išaugintą gyvulėlį. Kaip gerai, kad danguje nėra 
nei tokių išradimų, nei tokių išradėjų. 

Česlovas giliai atsikvėpė, paskui staiga paklausė: 
– O ta mano gėliukė dar yra pas tave? Žinai, kur, žmogui šnekant, lapiukai juda? 
– Yra, Česeli, ji visada primena, kad tu ją mėgai.
– Na, tai gut. Tegu ji būna, dabok ją dėdei. 
Paskui paėmė nedidelį indelį ir pradėjo krauti į jį visokių dydžių ir spalvų mažučius kiaušinėlius. 
– Ką čia darai? – neiškentusi paklausiau. 
– Tu pasakyk man – jis atsigręžė į mane, – kas yra kiekvieno paukštelio namai. Pagalvok ir pasakyk. 
Ką dabar atsakyti? Gal Tėvynė, gal lizdelis, o gal medis? Ir vėl reikės pakartoti, kad nežinau. Pasakiau 

savo abejones, bet Česlovui niekas netiko. Tėvynė neapsaugo nuo žiemos, lizdelis nuo vėjų, medis neturi 
stogo.

– Paklausyk, Nijoliuk, pasižiūrėk į šituos kiaušinėlius ir pasakyk. Namuose turi būti šilta, saugu ir 
lengva gyventi. Nors laikinai, kad ir kiekvienam iš mūsų. Paskui jau reikia išskristi ar išeiti į pasaulį.

Aš apžiūrėjau šituos kiaušinėlius ir supratau, ką norėjo pasakyti Česlovas.
– Tik aš niekaip negaliu suprasti, ko dar trūksta šiuolaikiniam žmogui, taip protingai mokančiam žudyti 

pavasarį, – paliekančiam nugenėtų liepų kamienus, smaugiančiam savo artimuosius dėl kelių litų? Kažin ką 
apie tai pasakytų nukryžiuotas Kristus? 

Tylėjome abu, o paskui aš paklausiau: 
– Česlovai, o ką apie tai galvoja žemės žmogus? Jis juk laiko save gamtos karaliumi, gal dėl to taip 

elgiasi. 
– Matai, koks karalius, bet jam duotas per brangus vainikas, Kristus iš savo meilės ant žmogaus 

galvos uždėjo dangaus vainiką o žmogus prie jo priprato ir iš karto pasijuto karaliumi, dažnai žiauriu ir 
negailestingu. 
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– Česeli, ar gerai, kad tavo šneką apie prūsą mudvi su Romute perdavėme Egliukei? 
– Nežinau, gerai ar negerai. Aš noriu, kaip tėvas, tik vieno – kad mano dukružei niekad neskaudėtų 

širdelės. Nei nuo prūso, nei nuo jokio lietuvio. Juk ji pirmą kartą šitaip myli žmogų. 
Česlovas pakilo nuo kėdės, perbraukė ranka savo plaukus ir išėjo. O paskui atėjo ponia Teofė ir pasakė, 

kad kieme sėdi Beatričė ir prašo mane pakviesti. Dieve, kaip aš išskubėjau prie Beatričės, kaip džiaugiausi, 
kad ji čia. Apkabinau ją, prisiglaudžiau prie jos kaip vaikystėje. Ji verkė ir buvo labai liūdna. 

– Beatriče, kas jums? Kodėl verkiate? 
– Nijolyte, vaikeli, mažute tu mano (ji visuomet taip visus vadindavo), aš praradau savo namus ir 

Vilniuje, ir Ilguvoje. Vienur pertvarkyta į muziejų, kitur remontuojama, nėra kur pareiti. Žinai, mano 
Kristinėlė visai nevaikščioja. Liucytė ją globoja. 

– Tik jūs apsiraminkite, Beatriče geroji. Juk tuo savo pergyvenimu nieko nepakeisite. Ar jums ten 
šviesiau, negu buvo žemėj? 

– Mažute mano, net matantiems žemėje tamsiau negu čia, o ką jau kalbėti apie mane. Jie visai nematantys 
jeigu jau drabsto purvais Vytautą L., kurį mudvi abi pažinojome. Gal praregės po kiek laiko, bet man tai 
baisiai jo gaila. 

Norėjau jai dar kažką pasakyti, bet ji išnyko. 

209. Valerjos mamos (tik balso) pamoka 2001-08-09
  PER ŽoLINę MARJA PALAIMINA KIEKVIENą ŽoLELę

Aš net per gilų sapną galvojau apie nepaprastą gėlę, kurią Liudutė atvežė iš Anglijos. Bet mano mintis 
išblaškė staiga pasigirdęs balsas: 

– Mieloji, Nijole, ar jūs mane girdite? 
– Girdžiu, Stasele, o kodėl jūs neatėjote, ar atsitiko kas? 
– Negaliu, Nijolėle, neturiu laiko, dabar ruošiamės Žolinei, Švč. Marijos šventei. Marija palaimina 

kiekvieną žolelę, kad pavasarį ji vėl prisikeltų. Ji pati džiaugiasi net mažiausiu žiedeliu ir mus to moko. 
Dabar mes meldžiamės su kiekviena žolele, kad ji ligi žolinės atsivertų Švč. Marijai ir ją pasveikintų. O 
kalbu aš, mieloji, todėl, kad atsakyčiau Valerijai ir Liudutei, kad jos abi nepergyventų ir tiek nesinervuotų. 
Ar jūs perduosite abiems mano atsakymus? 

– Stasele, aš labai laiminga, kad išgirdau nors jūsų balsą, ir perduosiu viską, ką dabar pasakysite. 
– Na tai štai. Pirmiausia dėl Valerijos. Ji pergyvena dėl žolelių, kurios kažkodėl staiga parudavo virš 

mano palaikų. Žinau, su kokia meile ji juos prižiūrėjo, kaip džiaugėsi, kad gražiai auga. Bet šią vasarą 
labai piktas dangus – dažnai susikryžiuoja žaibai, barasi griaustinis, krenta rūgščios sieros pilni lietūs. Ant 
Valerijos žalumynų nukrito toks lietaus gūsis, ir jie pasidarė rudi. Nieko, mieloji, nepakeisi. Jeigu ta žaluma 
neatsigaus, teks ją pakeisti kita. Ir dar. Mano dukra labai pergyvena dėl to Dievo tarno, nežinodama, kodėl 
jis taip elgiasi. Perduokite jai, Nijolėle, kad pergyvena visai be reikalo. Ji tegul tarnauja Dievui, o ne jo 
tarnui, kuris neturi net mažiausio supratimo, kas yra dvasingumas, ir į viską žiūri realiai, pasaulietiškai. 
Jis nieko mano dukrai nelinki – nei blogio, nei gero. Paprasčiausiai jis abejingas tokiems apmąstymams, 
atlieka savo pareigas ir tiek. Kaip ji, Valerija, šito nesupranta ir dėl ko ji pergyvena? Negi jų keliai negali 
prasilenkti, kad netrukdytų Dievo siųstai sielos ramybei? Mieloji, aš labai skubu, bet išklausykite, ką dar 
pasakysiu Liudutei. 

– Klausau, Stasele. 
– Tai štai, Liudutė negali suprasti, kodėl pasikeitė jos dukra ir kas bus su jos anūkais. Jos dukra iškeitė 

savo tikėjimą, savo Dievą į šėtono globojamą jehovistų sektą. Jų pagrindinis šūkis yra toks: paniekink 
savo tėvą, savo motiną, savo vaikus, atiduok viską, ką turi, ir eik mokytis Jehovos mokslo. Jeigu kas tau 
prieštaraus, nužudyk juos. Jos vyras taip pat priklauso tai sektai, ji jo  klauso, nes bijo. Anūkams nieko 
pagelbėti negalima, nes tėvai taip pat mokys juos klaidingo Jehovos mokslo. Tai tiek, Nijolėle. Perduokite 
joms, ką pasakiau. O aš pati ateisiu po Žolinės. 

210. Česlovo V. pamoka 2001-08-13
  AŠ ją LYDĖSIU Į PALANGą

Česlovas atėjo, bet mačiau, kad labai skuba. Jis man pasirodė dar jaunesnis negu visada, tiesiog 
vaikiškas, bet vis tiek labai gražus. 

– Česeli, rytoj Romutė išvažiuoja trumpam pailsėti į Palangą. 
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– Aš žinau, važiuosiu kartu su ja. Jai bus saugiau.
– O jai apie tai pasakyti? 
– Gali pasakyti, bet, galvoju, kad ji ir pati jaučia, jog aš visose kelionėse su ja kartu. 
– Taip, Česeli, ji labai jaučia, nes ne sykį apie tai man kalbėjo. 
Česlovas išėjo, o po dienos šiltnamyje radau jo buvusią auklėtinę Violetą D. Visos lelijos buvo iškastos 

iš žemės, o ji ruošė dirvą, matyt, jų persodinimui. 
– Violeta, ką tu čia veiki, iš kur tu čia atėjai? 
– Mokytoja, čia mane atsiuntė auklėtojas. Jis prašė, kad padėčiau jums. Man smagu su gėlėmis, ypač 

prieš Žolinę. 
– Violeta, o kur jūsų auklėtojas? 
– Išvažiavo su Roma į kurortą. 
– O kodėl nevažiavai ir tu? 
Ji atsigręžė į mane, metė savo darbą ir jau beveik piktokai atsakė: 
– Nenorėjau, kad Česlovui padaugėtų kelionėje rūpesčių. Jis per daug geras, kad aš tuo gerumu 

naudočiausi. 
Nutilau, nes nieko nesupratau, ką ji norėjo pasakyti. Kai Česelis sugrįš, paklausiu jo.

211. Valerjos mamos pamoka 2001-08-14 
  KANTRYBĖS MoKYTIS VISą GYVENIMą

Aš vis galvojau apie tai, kas bus su mano nevykusiu bandymu išleisti trečiąją savo knygą. Lėšų mažai, 
dar mažiau sveikatos, o rūpesčių daugiau, negu mano proto. Mąsčiau apie visa tai ir visai nepamačiau, kad 
kambaryje stovi Staselė. Ji buvo vienplaukė, neryškių spalvų suknele ir šį kartą labai rimta. 

– Apie ką, mieloji, galvoji?  – paklausė manęs ir, įdėmiai žiūrėdama į akis, laukė atsakymo. 
– Stasele, man visai nesiseka gyvenime. Tiesiog nežinau ką daryti. Mes visos – ir aš, ir Valerija, ir 

Liudutė – taip dažnai prašome jūsų patarimų, pamokymų. Turbūt jums jau nusibodo.
– Brangiosios mano, man tai nenusibodo, man laimė, kad galiu kam nors padėti. Bet bėda viena – jūs 

visos trys per mažai turite kantrybės. Jos reikia išmokti, o mokytis tenka visą gyvenimą – ir čia, ir ten, iš 
kur ateinu aš. 

– Stasele, lengva pasakyti – mokytis, o kas turi mokyti? 
– Štai, Nijolėle, pirmąją pamoką pravesiu aš, o paskui jau įprasite ir pačios. 
Ji papylė ant švaraus popieriaus saujelę žemės ir paprašė: 
– Dabar atskirai išrink smėlį ir atskirai juodžemį. Paskui aš pasakysiu, ką tu suradai. 
–  Bet tai neįmanoma padaryti, aš per visą gyvenimą nepadarysiu to, ką jūs prašote. 
– O kodėl? Ar taip jau sunku atskirti smėlio trupinėlį nuo juodos žemės? Kodėl? 
– Aš pati nežinau kodėl, bet ar turėtų kas nors tiek kantrybės tai padaryti? 
– Na, štai, Nijolėje, kaip greit pajutote, kas yra tikroji kantrybė. O be jos nieko pasaulyje nebūtų. 

Smėlis – tai lengvas vėjo ir laiko nešiojamas žaidimas. Jame mažai kas auga. Juodžemis turi savo svorį, 
jis reikalingas viskam, kas auga žemėje. O juos atskirti padeda mūsų kantrybė. Ir dar prisiminkite štai ką, 
Nijole.

– Klausau, Stasele. 
Ji gražiai ir labai aiškiai pasakė: 
– 1. kas per daug skuba – mažai protauja. 2. kas mažai protauja ir daug dirba – mažai užpelno. 3. kas 

daug dejuoja – per mažai kenčia. Tai štai, Nijole. O dabar pasakysiu dėl Juliuko. Jam gyvenime bus gerai. 
Aš pasistengsiu apsaugoti jį nuo visų bėdų. 

–  Liudutė dar norėjo kažko pasiteirauti dėl Norberčiuko, bet aš nesuspėjau paklausti ko. 
– Aš, Nijolėle, viską žinau, o jums nebūtina. Štai mano patarimas. Tegul ji neatmeta draugo, kurį turi. 

Ji bus laiminga. 
Ir Staselė paliko mane, pasakiusi, kad greitai neateis, nes Švč. Marijos legione turi daug darbo. 

212. Aldutės Ž. pamoka 2001-08-14 
  ATEISIU, jEI MANE PAKVIESI

Aldutė man pasirodė, kaip visada būdavo, labai tvarkinga, bet ir liūdna. Aš puoliau prie jos, norėdama 
paklausti, ar artimųjų padaryta dvasinė trauma dar gyva, ar ji ją pamiršo. Ji patylėjo, o paskui tiek tepasakė: 
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– Aš jiems viską atleidžiu, bet atėjus iš žemės jų laukia tokia pat tamsa, kokioje jie gyvena dabar. 
Skaudžiausia, kad, kol buvau sveika, jie mane pakentė, o dabar visai užmiršo.

– Aldute, ar jūs ateisite į mano trečiosios knygos pristatymą?
– Na ką jau čia, ką jau čia, Nijole. Kam aš ten būsiu reikalinga. 
– Aldute, labai prašau, ateikite. 
Ji nusišypsojo ir pasakė:
–  Jeigu jau tu prašai, tai ateisiu. Tu pajusi, kad aš esu šalia. 
– Ačiū, Aldute, lauksiu jūsų...

213. Andriaus V. pamoka 2001-08-19 
  ATVERKITE MAN LANGą

Atvėriau duris į lauką ir nepatikėjau savo akimis – už jų stovėjo aukštas, šviesiaplaukis, simpatiškas 
vaikinukas. Tamsiai pilkas jo kostiumas taip derinosi prie gražių akių. 

– Kas jūs toks? – paklausiau jo. – Kodėl jūs čia? 
– Aš Andrius, jūs vakar su mamyte apie mane kalbėjote. Česlovas patarė man užeiti pas jus. 
Supratau, kad tai Andriukas, tas pats gerasis vaikas, kuris taip neseniai paliko šią žemę. 
– Andriau, kaip tau sekasi? 
– Prastai. Aš aptemdžiau savo artimųjų gyvenimą, o man už tai atėmė šviesą ten, kur aš dabar esu. 
–  Tu nueik pas savo artimuosius, jie taip pergyvena dėl tavęs. 
– Negaliu, mokytoja, negaliu. Aš nusikaltęs prieš juos, nežinau, ar kada nors atgailaudamas išpirksiu 

savo kaltę. 
– O kodėl, Andriau, šitaip padarei? Kodėl? 
– Man jau nebuvo kitos išeities, iš manęs reikalavo labai daug pinigų, aš jų neturėjau, galvojau, kad 

mane nužudys, jei neatnešiu. 
– Kuo tau galima būtų padėti? Sakyk. 
– Padėkite man atidaryti tą langą, kad būtų daugiau šviesos ir oro. Man žadėjo, kad po pusės metų bus 

lengviau. Bet reikia man atgailos, kad atleistų artimieji. 
Jo balsas ėmė virpėti, supratau, kad jam darosi sunku kalbėti. Nenorėjau jo varginti savo klausinėjimais, 

supratau, kad jis pergyvena dėl savo pasielgimo. 
– Andriuk, ką pasakyti tavo mamytei? 
– Kad ji man atleistų, kad tik atleistų. 
– Gerai, Andriuk, pažadu paprašysiu. 
Jis linktelėjo galva ir išėjo.

214. Česlovo V. pamoka 2001-08-20
  GERAI, KAI NEREIKIA PINIGŲ

Jis atėjo visai netikėtai, nes žinojau, kad su Romute kartu yra Palangoje. Atrodė labai vasariškai: šviesiais 
baltiniais trumpomis rankovėmis, įdegęs saulėje. Buvo linksmas, truputį pašaipus ir pilnas humoro. 

– Česeli, kaip tu čia dabar, iš kur atsiradai? 
– O kas įdomaus? Dėdė atostogauja, o dabar užsuko čia. Labai neilgam, tuoj grįšiu atgal. 
– Kaip sekasi Romutei? 
– Gut. Pamatysi, kai penktadienį grįš, bus įdegusi kaip voverė. Viskas gerai, tik visur labai daug 

žmonių, visur eilės. Man tai gerai. Nereikia pinigų nei už maistą, nei už kelionę. O Roma ir be manęs turi 
savo draugų. Bet aš mislinu, kad ji jaučia, jog aš esu šalia. 

– Česeli, o tu žinai kas atsitiko? Mudvi su Romute pradėjo visaip judinti už tai, kad pasakome tai, ką 
perduodate iš dangaus. Vieni sako, kad tai išgalvojimai, kiti – kad šėtono išmislas, treti – kad šventvagystė. 
Ką daryti? 

– O tu nekreipk į jų šnekas jokio dėmesio. Mes ateiname, kad perduotume Dievo išmintį. O jeigu tie, 
kurie iš jos tyčiojasi, už ją protingesni, nepyk ant jų. Jie niekam ir niekad neįrodys, kad Dievo išmintis yra 
tik išmislas. 

– Ačiū, Česeli. Matau, kad tu labai skubi. Kai grįši iš Palangos, ateik. 
Jis pamojavo ranka ir išskubėjo, kažką pasakęs apie Vytauto gatvę. Lyg kad ja Roma eina prie jūros. 

Taip ir nesupratau.
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215. Valerjos mamos pamoka 2001-08-17 
  KŪNAS IR SIELA SERGA NUo NETIKRoS TIESoS

Visas dienas aš mąsčiau apie Vytelio ir Valerijos tėtės likimą. Turbūt Staselė atėjo, kad padėtų išspręsti 
šią mįslę. Ji atrodė labai susikaupusi ir rimta. Prisiminiau, kad ji priklauso  Švč. Marijos legionui, prisiminiau 
Valerijos prašymą ir paklausiau jos: 

– Stasele, kaip jūs meldžiatės, būdami Švč. Marijos legione? Ar taip pat, kaip meldžiatės žemėje? 
Ji pasižiūrėjo į mane ir pasakė: 
– Nijolėle, ar tu galėtum paaiškinti, ką reiškia žodžiai Švč. Marijos legionas? 
–  Turiu gerai pagalvoti, kad jums atsakyčiau. 
– Tai kaip jūs iki šiol meldėtės, jei tik dabar galvojate ką atsakyti?
– Taip visi meldžiasi, nes nėra kam paaiškinti. 
– Mieloji, bet tai netikra tiesa. Marija netrokšta sau garbės. Ji nori, kad žmogus atvertų jai kaip motinai 

savo širdį, kad su ja kalbėtų ne ilga malda, o pasitikėjimo pilna siela. 
– Stasele, pasakykite man tą maldą. 
– O tu, mieloji, ar ją prisiminsi? Ar prisiminsi? Kitą kartą aš tau atnešiu ir parodysiu tekstą, o dabar 

klausykis:  Švč. Marija, mes žinome, kad esi mūsų motina. Ir žemėje, ir danguje. Todėl ir trokštame, kad 
eitum su mumis, savo vaikais, ir būtum jiems kelrodė žvaigždė visose kelionėse. Kaip karių kuopos ar 
legiono vadas, tu mūsų priekyje, kad šviestum, kad laimintum, kad mokytum mus tikros tiesos ir kantrybės. 
Mes, tavo vaikai, tikime, kad, eidami su tavimi, tikrai savo akimis ir siela pamatysime dangaus karalystę. 
Vesk mus, Švč. Marija, dabok mus ir visada išklausyk mūsų balsą. Amen. 

– Na kaip, mieloji, ar sunku šitaip kalbėtis su Švč. Marija?
–  Nesunku, tiesiog man jūsų balsas, lyg šventosios, liko dvasioje. Jūs ne meldėtės, o tiesiog kalbėjotės 

su Marija. 
– Vaikeli, taip ir turi būti. Vaikai su mama taip ir kalbasi. 
Ji pažėrė ant stalo kažkokių žibančių karoliukų ir iš jų pradėjo kažką atrinkti. 
– Stasele, ką čia darote? 
– Atrenku tikrą tiesą, kad išmoktum atskirti ją nuo netikros, bet blizgančios ir viliojančios, kuri priverčia 

susirgti sielą ir kūną. 
– O kaip jas atpažinti? – paklausiau jos. 
Ji paėmė du karoliukus, padavė juos man ir paklausė: 
– Na, kurį rinktumeis, mieloji? 
Žinoma, griebiau tą, kuris buvo lengvas ir ryškesnių spalvų, galvodama, kad tiesa daugiaspalvė. Taip 

paaiškinau ir Staselei. Ji palingavo galva ir tiek tepasakė: 
– Taip ir aš galvojau. Bet viskas, kas blizga ir lengva, nėra tikroji tiesa. Tiesa visada sunki ir nepakenčia 

jokio dirbtinio blizgesio, kuriuo mes taip greitai patikime. Bet dar baisiau, kada nuo netikros tiesos suserga 
siela ir kūnas. 

– Nesuprantu, Stasele, kaip tai atsitinka? 
– Taip, mieloji, gydytojai jums pasakė netikrą tiesą apie jūsų akis. Argi nuo jos neserga jūsų siela ir 

kūnas? Vytukui, kurį neseniai operavo, dar nebuvo tokios ligos, kurią surado gydytojai. Dabar jis nervuojasi, 
savy pergyvena, nors to stengiasi neparodyti. Ir nuo tos graužaties gali prasidėti kitos ligos. 

– Stasele, Valerija prašo jūsų patarimo, ką jai daryti  su tėte – ar imti jį pas save, ar daboti jį? 
– Ne, jokiu būdu, ne. Jam reikia vyriškos jėgos ir rankų, o jos pečiai per silpni, apsirgs pati. Tegul 

pagalvoja. Mano tokia nuomonė. Tėtis žemėje bus dar apie metus laiko. Kad jam būtų lengviau, reikia 
įkalbėti, kad jam tikrai geriau. Tai didžiausi vaistai, už kuriuos nereikia mokėti. Juliukas netrukus pradės 
dirbti. Aš žinau tai, aš jį laiminu ir linkiu jam kantrybės. 

– Ačiū, Stasele, jums už viską. 

216. Aldutės Ž. balso pamoka 2001-08-24
  MES VISI – GYVENIMo PIEMENYS

Nuėjau į knygyną ir pasiteiravau, ką naujausio turi iš lietuvių literatūros. Man pasiūlė labai puošnią, 
storą knygą ir pasakė: 

– Neapsiriksite. Čia daug išminties ir tiesos. 
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Atsiverčiau puošnų viršelį ir nustebau. Ten buvo užrašyta: Juozas Baltušis. „Apie save ir tave“.
– Bet... bet Baltušis niekad tokios knygos neparašė. Jis rašė apie savo piemenavimo ir vargo metus. 
Knygyno darbuotoja nieko neatsakė, o man staiga pasigirdo gerai pažįstamas balsas. Taip, tai kalbėjo 

Aldutė:
– Nijole, nenumesk į šalį šitos knygos. Iš jos daug tiesos ir išminties išmoksi. Baltušis rašė apie 

piemenų gyvenimą. O tu pagalvok, ar mes nesame gyvenimo piemenys. Gyvenimas mus priima pas save, 
kad išmoktume protauti ir atsakytume sau, Jam ir Amžinybei į tris klausimus: 1. Ko prašysiu iš gyvenimo? 
2. Ką veiksiu jo globojamas? 3. Ką nusinešiu iš tos veiklos į amžinybę? Paskui bus sunku, ten nuėjus, kai 
reikės atsakyti į šiuos klausimus.

– Aldute, kodėl neatėjote pati, o girdžiu tik jūsų balsą? 
– Bijau, kad tau, Nijole, nusibosiu savo atėjimais.
– Argi jūs kam nors galite nusibosti, geroji Aldute? 
– Pasiklausk, Nijole, mano artimųjų – jie tau atsakys. 
Balsas nutilo. Nutilau ir aš. 

217. Močiutės ir Antano V. pamokos 2001-08-29
  ŠVČ. MARJA LAUKIA SUGRĮŽTANT

Močiutė atėjo daug linksmesnė negu anksčiau, ne tokia susirūpinusi dėl mano tėvuko likimo. Aš iš 
karto puoliau prie jos su klausimu, ar senelis jau apsiprato naujoje vietoje. 

– Jis jau pradeda kalbėti, truputį pavaikščioja. Bet ir tai geriau negu buvo. 
– Močiute, pasakykite, ar šią maldelę danguje tikrai kalba Švč. Marijos legionieriai? 
Aš jai pasakiau maldelę, kurią atnešė Valerijos mama. Močiutė klausėsi, susigraudino, o paskui pasakė: 
– Taip, mes ją danguje kalbame Švč. Marijai. Mūsų legionui vadovauja Saliamutė K.  
– Močiute, tik tu man papasakok, kaip atrodo Švč. Marija. Ar jos plaukai šviesūs ar juodi, kokios jos 

akys?
– Vaikeli, Švč. Marija ypatingo šventumo ir gražumo. Jos plaukai juodi ir ilgi, akys didelės ir tamsios.  

Bet į jos akis gali žiūrėti tik tas, kurio siela apvalyta nuo nuodėmių. Marija tokia nusižeminusi, kad visai 
nenori garbinimo. Ji nori, kad su ja mes kalbėtume kaip vaikai su motina. Vaikeli, aš jau turiu išeiti. – Ji 
pabučiavo mane į kaktą, paglostė, o aš pradėjau prašyti, kad dar pabūtų. Ji atsiduso ir pasakė: – Turiu 
sugrįžti, kol pradės švisti. Marija mūsų laukia, rūpinasi, kad laimingai sugrįžtume. Ir aš turiu pareiti į 
namus. 

Nesiginčijau, nes žinojau, kad močiutė turi jau kitus namus. O paskui atėjo poetas Antanas Venclova. 
Aukštas, tamsiais plaukais, apsivilkęs nuostabaus baltumo marškiniais, su kaklaraiščiu, juoda liemene. Tas 
pats išdidumas, ta pati laikysena, kaip gyvenant čia, žemėje. 

– Poete, kaip jūs čia? Kodėl pas mus atėjote? – paklausiau, nes netikėjau, kad jis gali kada nors ateiti. 
– Nijole, mane čia atsiuntė tavo bičiulė Beatričė, kuri draugavo su mano šeima, ypač su Elze. Tai ir 

atėjau. 
– Sėskitės, prašau, nors obuoliais pavaišinsiu. 
Jis papurtė savo išdidžią galvą ir pasakė: 
– Ne ne, nenoriu. Vis tiek nebus daugiau tokių obuolių, kokie būdavo mano tėviškėje. 
Jis atsisėdo, patogiai atsilošė kėdėje.
– Iš kur jūs, poete, atėjote? – paklausiau. 
– Aš dar neseniai atėjau į šviesą, nesuspėjau joje gerai apsiprasti. Su manim G. Jokimaitis, Degutytė, 

Judita V.
– O kur Eduardas M., kur Paulius Š., kur jūsų draugas Aleksandras G.?
– Pakol kas nei Eduardo, nei Pauliaus su manimi nėra, o Aleksandro nebus nei su manim, nei su jais... 

Toks jau jo likimas. 
– Poete, aš labai noriu, kad jūs pasakytumėt savo nuomonę apie poeziją, ypač apie šiuolaikinę. Ar ji 

tikra, ar ji dirbtinė, bet vadinama savita?
– Kodėl jus, Nijole, domina poezija? Ar jūs pati rašote? 
– Taip. Todėl jūsų ir klausiu. 
– Na, tada jau kitas reikalas. Tai klausykite mano nuomonės, jeigu Jums įdomu. 
Aš klausiausi Antano Venclovos pamokos apie poeziją ir dėkojau Viešpačiui, kad jis čia atėjo. 
– Žinai, Nijole, poezija, kaip ir visa literatūra, yra ieškančiųjų menas. Ieškančių paslapties, be kurios nėra 
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nei tikros poezijos, nei prozos, nei dramos. Paslaptis visada traukia žmones, ypač jei ji įvilkta į talentingą 
kūrinį. Užtenka keletos žodžių, kad be jokių mandrybių ar „išradimų“ skaitytoją priverstų mąstyti tikro 
meno kūrinys. Pavyzdžiui, Šekspyro klausimas – būti ar nebūti, Getės Fausto monologas arba Mačernio – 
Aš suradau karalių tavyje.

– O ar šiandieninė lietuvių poezija talentinga? 
– Aš galvoju, kad ji mažiau talentinga, o savo mandrybėmis daugiau juokinga. Matote, kai kūrėjas 

neriasi iš savęs, kad pasirodytų kūrybingas, jis darosi juokingas. O tokių mūsų literatūroje daug. Nijole, ar 
jūs turite „Rubajatus“? 

– Turėjau, bet dabar jau neturiu. Kažkas paėmė. 
– Tai daug praradote. Juos reikia skaityti ir skaityti, kad pajustum, kas yra poezija. 
– Ar jūs, poete, vertinate savo sūnų Tomą? 
– Na, kaip čia jums pasakius. Aš turiu du sūnus – Tomą ir Balandį, ir abu nelaimingi. Vienas dėl garbės 

troškimo, kitas dėl savo sunkaus likimo. Aš visą laiką nenorėjau žemėje pripažinti šitos tiesos, o dabar 
galiu, nes jau nebijau žemės. Žinot, jau pavargau bešnekėdamas, norėčiau nors valandėlę pailsėti. 

Jis atsirėmė į pagalvę ir prisnūdo. Žiūrėjau į poetą ir prisiminiau, kokios šlovės žemėje jis buvo 
apgaubtas. O dabar? Paskui jis pravėrė akis ir pasakė: 

– Na štai, dabar jau teks atsisveikinti. 
– O kas jums apšvies kelią atgal? 
– Vakarinė žvaigždė, Nijole, vakarinė žvaigždė. Ir man, ir visiems. 
Ir jis išėjo. 

218. Valerjos mamos pamoka 2001-09-03
  PRAEITIS DAUG Ko IŠMoKo

Kai Staselė atėjo, aš ją iš karto užpuoliau su savo klausimais: 
– Stasele, Juliukas klausė, kodėl jį paliko jo tėvas, kodėl antri metai jam net nepaskambina? 
– Aš pasakysiu atvirai ir tiesiai – jo tėvas buvo ir tebėra menkysta. Jis bijo net pats savęs, jis neturi 

savo valios ir nuomonės. Anksčiau bijojo tėvų, dabar žmonos, paskui bijos Nerijaus. Tegul Juliukas ant jo 
nepyksta, tegul jam atleidžia, nes jis jau kitoks nebus. Dėkoju Dievui, kad toks tėvas neauklėjo mano anūko 
ir neišmokė būti panašiu į save. Aš Juliuką suprantu. Kiekvienas vaikas nori turėti tėvą, bet ne kiekvienas 
tėvas nusipelno šito vardo. Manau, Juliukas protingas ir tai supras. O dabar paprašysiu, kad Juliuką vėl 
pavaišintumėte mano patiekalu. Štai: vienas pakelis varškės, pusė kg mandarinų, truputis cinamono ir 
cukraus (pagal skonį). Viską sumaišyti, pertrinti ir galima valgyti.

– Stasele, bet Juliukas dar prašė papasakoti apie jūsų mamytės senelį, kuris turėjo karininko laipsnį. 
Juliukas nori pratęsti savo prosenelio tradicijas. 

– Nijolėle, aš dar nebuvau gimusi, kai jis išėjo iš žemės, apie jį šiek tiek pasakojo mano tėvelis. O jeigu 
jūs norite sužinoti daugiau, tai aš pakviesiu jį patį, ir jūs pakalbėkite. 

Prieš mane atsirado nepaprastai aukštas jaunuolis, linksmai besišypsančiomis akimis, šviesiais plaukais. 
– Kas jūs toks? – paklausiau. 
– Aš – Antanas. O kas jus domina, kad Staselė savo anūkui mane iškvietė? 
– Mane domina jūsų praeitis. 
– Na, gerai. Iš žemės aš išėjau beveik prieš 200 metų. Kai buvau vaikigalis, rusai kariavo su Napoleonu. 

Paskui mus sugaudė ir išvežė į rekrutus. Tarnavau, kai buvo caras Aleksandras. Atitarnavau 10 metų, mane 
pakėlė į poručikus. Vedžiau, gimė vaikas, Staselės būsimas tėvas. Paskui vėl grįžau į kariuomenę. Gavau 
oicieriaus laipsnį. Šnekėjomės rusiškai. Turėjau ulonų pulką. Paliuosavo į atsargą, bet prisimetė kaži kokia 
liga, ir teko iš žemės išeiti.

– Juliukas klausė, ar jūs gavote kokį apdovanojimą? 
– Gavau Georgijaus kryžių. Tais laikais tai buvo didelis apdovanojimas. 
– Juliukas nori pratęsti giminės tradiciją – tapti karininku.
– Duok, Dieve, jam sveikatos ir valios. Aš juo didžiuočiausi, jeigu taip būtų. 
– Ačiū jums, Antanai už visą jūsų pasakojimą. 
Staselė tylėjo, klausėsi, o paskui paprašė manęs:
– Nijolėle, palydėk mane į bažnytėlę. 
– Gerai, galiu.
Mudvi ėjom, o ji lyg kažką atsiminusi pasakė: 
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– Matai, mieloji, praeitis daug ko išmoko. Tik nereikia jos užmiršti. Kol Antanas pasakojo, kažkodėl ir 
aš prisiminiau, kaip vaikystėje eidavom į bažnyčią. Mano draugės buvo Šlapikaitė, tokia kupstukė, paskui 
Basiukė. Priebažnyty nusiaudavome batus ir persiaudavom. Mes nedejavom, kad sunku, kad ko nors mažai. 

Įėjom į bažnytėlę, ir aš vis žiūrėjau į jos gražų veidą, į jos maldai pasiruošusias lūpas. Paskui ji išnyko. 
Džiaugiausi, kad aš ją nors palydėjau. 

219. Vydūno ir Česlovo V. pamoka 2001-09-09
  VISKą IŠAUGINTI IR IŠNoKINTI SAVYjE

Iš Sintautų į Šakius neatvažiavo autobusas. Pagalvojau, kad mane pakeliui kas nors paims ir parveš į 
namus, ir ėjau, ėjau, ėjau... Staiga dešinėje pusėje akys užkliuvo už didžiulio, pilno žalumynų šiltnamio, 
kurio durys taip svetingai buvo atdaros kiekvienam praeiviui. Nesimatė jokio šeimininko, o viduryje 
raudonavo jau pradėję nokti kažkokie vaisiai, labai panašūs į pomidorus, mano mėgstamiausias daržoves. 

Pagunda įeiti į šitą žalią oazę nugalėjo – aš pamiršau savo kelionę ir įžengiau pro duris. Nė nepajutau, 
kaip ranka išsitiesė į pirmuosius tris vaisius. Nuskyniau ir įsidėjau į kišenę. Ir tą pačią akimirką iš kažkur 
netoliese pasigirdo skubus, kiek vokiško akcento balsas: 

– Kas čia? Kas atėjo? 
Per mano kūną perbėgo lengvas šiurpulys. Kas bus dabar, juk aš nuskyniau tris vaisius. Bet nebėgau, 

tik atsiliepiau tam balsui: 
– Aš čia, aš, einanti pro šalį. – Į mane skubia eisena artėjo žmogus. Jis buvo liesas, pailgo veido, žilais 

išsidraikiusiais plaukais, plačiai atvira drobinių marškinių apykakle. Pagalvojau, kad jis pastebėjo mano 
vagystę ir dabar praneš policijai. Paskubėjau jam, lyg per išpažintį, pasakyti pati: – Aš paėmiau tris dar 
neprinokusius vaisius – labai mėgstu pomidorus. Atleiskite man. 

Jo akys žiūrėjo į mane be jokio priekaišto. Jos buvo kažkokio ypatingo gerumo, šviesòs, šviesiai 
mėlynos, pilnos išminties. 

– Labai gerai, kad tie vaisiai neišnokę ir nepribrendę. Labai gerai. Mes viską turime nokinti savyje. 
Nokinti ir užauginti savyje ir tik tada išdalinti kitiems. 

Sunku buvo perprasti iš karto, ką jis norėjo pasakyti šituo protingu patarimu, bet jis išliko mano sieloje 
giliam apmąstymui.

– Man taip patinka augalai, aš pati jų turiu, todėl ir įėjau čia, – pasakiau jam ir galvojau, ką jis man 
atsakys. 

– Labai gerai, kad patinka. Tik jų paslaptį reikia mokėti įspėti. O ji tokia gili, kaip begalybė, kaip ir 
visas Dievo pasaulis. Mes stovime tarp žemės ir Visatos ir daromės tos paslapties dalimi. O kas mus įspės? 
Kas? 

– O kodėl jūsų augalai tokie tiesūs ir nė vienos atramos nėra, prie kurios jie būtų pririšti? Kodėl? 
– Matote, mieloji, visa, ką mes auginame ir mylime, turime pririšti prie savęs. Jeigu mes tiesūs, tai ir 

mūsų augintiniai bus tiesūs, jeigu mes kreivi, tai ir mūsų augalai bus sulinkę ir kreivi. Sielos grožė nusižiūri 
į kūną ir būna tokia kaip jis. Tai vėl būtovės slėpinys, kurį mes užmirštame. O dabar rinkitės tų vaisių iš 
mano būtovės, kad turėtum ką dalinti kitiems. 

– Ačiū jums, ačiū, bet aš neturiu jų kur dėti, mano kišenės mažos, nedaug tilps. 
Senelis pasižiūrėjo į mane, vėl nusišypsojo ir mostaguodamas rankomis ištarė: 
– O jūs viską dėkitės į dūšią, į širdį, ten tikrai visada bus vietos. 
Senelis labai draugiškai pakvietė mane užeiti į savo namus, kurie buvo čia pat. Įėjau, bet nerimas 

manyje vis augo ir stiprėjo – kur aš atsidūriau, kada parkeliausiu namo. Įėjau pro duris ir netekau žado – 
ten buvo daugybė įvairaus amžiaus žmonių, kažko laukiančių ir pasiruošusių pamokai lyg vaikai. Kur tas 
senelis dingo? Kur aš esu? Neiškentusi paklausiau jaunos merginos:

– Kas tas žilas žmogus, kuris vaikščioja žalioje oazėje? Kaip jo vardas? 
Mergina nustebusi man paaiškino: 
– Kaip jūs šito nežinote? Tai Vilhelmas Storosta.
– Ne, jis nestoras, jis liesas, jis labai išmintingas ir geraširdis. 
– Tai Storosta, Vydūnas, – paaiškino vėl toji mergina. 
Tiesiog apstulbau nuo šito atsakymo – nejaugi aš savo akimis mačiau legendinį išminčių Vydūną, 

nejaugi tikrai su juo kalbėjausi? Ir vėl paklausiau anos mergaitės:
– Ką jūs čia veikiate? Kur dabar Vydūnas? 
– Mes laukiame jo pamokos, jis mūsų dvasios mokytojas, jis sielos gilumos ir paslapčių žinovas. Jis turi 
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tuoj ateiti. Jeigu norite būti jo mokinė, sėdėkite čia ir laukite.
– O kiek tos pamokos tęsiasi? 
– Ji prasideda čia, žemėje, tęsiasi kiekviename iš mūsų ir keliauja su mumis į amžinybę. Tai sielos 

tobulinimosi paslaptys. 
Staiga į kambarį įėjo nuostabi mergina. Ilgos šviesios kasos, pačios austi drabužiai, šviesiai mėlynos 

akys darė ją panašią į lietuvišką lėlę. 
– Kas ji? – paklausiau. 
– Tai Vydūno meilė, Riešutytė – mes ją taip vadiname, – iš tikrųjų ji – Raišukytė.
Paskui ją įėjo ir pats Vydūnas. Jo judesiai buvo jaunatviški, eisena greita, rankų mostai kažkokie 

teatrališki. Kambaryje tvyrojo mirtina tyla. Ir toje tyloje pasigirdo jaunatviškai skambus Vydūno balsas: 
– Dabar pasikalbėsime apie grožį ir sveikatą, kaip ją auginti, kad turėtume ką dalinti. 
Supratau, kad dalį tos pamokos jau buvau girdėjusi žalioje Vydūno oazėje. O namo sugrįžti reikėjo. 

Priėjau prie jo, nusilenkiau ir padėkojau, pasakiusi, kodėl išeinu. 
– Ar dar norite su manimi kada nors susitikti? – maloniai manęs paklausė.
– Labai, mokytojau, labai noriu.
– Tai labai gerai. Ateisiu pas jus. 
Išėjau, pilna nežemiškų minčių, kurios mane tebelydi ir dabar. O namuose jau laukė staigmena. 

Parvežė tik ką išleistas knygas iš Jonavos. Jos buvo tamsios, negražios išvaizdos, lyg ištrauktos iš kamino. 
Apsiverkiau, nes neišmaniau, ką su jomis daryti. Ir tada atėjo Česlovas. Jau taip seniai jį mačiau!

– Česeli, tu pažiūrėk į mano knygas, atrodo, kad jos kamine buvo, patark, ką man daryti. 
Jis ramiai atsisėdo šalia manęs, draugiškai uždėjo ranką ant peties ir apstulbino mane savo keistu 

klausimu. 

– O kodėl tau kaminas atrodo toks baisus ir nieko negalintis šviesaus pasakyti?
– Česeli, kodėl tu iš manęs tyčiojiesi? 
– Palauk, nereikia apie viską spręsti tik iš išorės. O gal savo viduje ne vienas esame tamsesni už 

kaimyną, nors mūsų išorė išdailinta ir išdabinta. Pamislyk, ar tu kada nors matei, kaip tas juodas kaminas 
rašo ore savo minčių dūmelį. Tai šviesų, tai mėlyną, tai tamsų lyg vakaras. Ar matei, ar žiūrėjai? 

– Mačiau, Česeli, daug kartų mačiau. 
– O dabar pabandyk papasakoti, apie ką kalba dūmas – tas gražus negražaus kamino vaikas. 
Pradėjau sakyti Česlovui, kad jis kalba apie namų šilumą, apie ankstyvą rytą ir kvepiančią vakarienę, 

apie mintį, kylančią į dangų, apie ugnelę, kurią uždega mamos ranka. Česlovas tylėjo ir klausėsi, o paskui 
tyliai pasakė: 

– Matai, kai dūmo mintis graži, niekas negalvoja apie tamsų kaminą, iš kurio jis pakilo. Duok Dieve, 
kad tavo knygelės mintys taip pat būtų tokios, kad leistų pamiršti jos išvaizdą. 

Aš tiesiog nežinojau, kaip atsidėkoti Česlovui už jo protingą ir raminantį žodį ir jam apie tai pasakiau. 
Jis visai ramiai atsakė:

– Reikia išmokti visam laikui ramiai nugalėti savyje, kad nugalėtum aplink save. 
– Česeli, kodėl nieko nekalbėjai, kai atėjai pas Romutę? 
– Nebūtina kalbėti burna, kartais akys pasako daugiau, negu žodžiai. Aš galvoju, kad ji mane išgirdo ir 

be žodžių. Roma gali išgirsti tai, ko kiti neišgirsta net kalbant. Už tai aš ją ir mylėjau.
– Česeli, kaip tu gyveni? Ar tau gera ten?
– Nijoliuk, man per daug gera, sakau nuoširdžiai. Man nieko netrūksta. 
Atsisukau. Česlovo jau nebuvo...

220. Mamos pamoka 2001-09-12 
  KAI DIDIEjI ŽUDo MAŽUoSIUS...

Mama atėjo apsirišusi juoda skarele. Nesupratau kodėl, nes niekada jos tokios nemačiau. Paklausiau, 
kas atsitiko. Ji paaiškino: 

– Vaikeli, danguje gedulas. Juk šitiek nekaltų žmonių žuvo Amerikoje. Už juos laikomos gedulingos 
Mišios. Jokių linksmybių pas mus neliko. Pasižiūrėk į dangų – tris naktis nebus uždegta jokia žvaigždelė.

– Mama, pasakyk, už ką Dievas nubaudė Ameriką? 
Ji susigraudino, bet susivaldė, neverkė, o paskui virpančiu balsu pasakė: 
– Dievas niekad nieko nenubaudžia. Jis leidžia pajusti tą pačią kančią, kurią padarei pats ar tavo 

abejingumas kitam. Dievas ilgai stebėjo vengrų, čekoslovakų, lenkų, afganų, pagaliau čečėnų tautų žudynes. 
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Juos žudė rusai. Jie šaukėsi Amerikos pagalbos, o ji vis kartojo tą patį:  „Čia Rusijos vidaus reikalas, čia 
ne mūsų reikalas“. Čečėnų tauta beveik žuvo pasaulio akivaizdoje, o Amerika tik skaičiavo, kiek kasdien 
tos tautos žmonių rusai pribaigia. Du galiūnai – Rusija ir Amerika – pritarė šioms žudynėms. Mažoji tauta 
buvo užlieta savo pačios krauju. Dabar Ameriką užjaučia pasaulis, nes ji didelė ir galinga. Bet tai dar ne 
visos pamokos nei Amerikai, nei Rusijai. Ir tos pamokos tęsis tol, kol jos supras, ką baisaus pačios padarė...

Aš tyliai atsisveikinau su mama nes supratau, kad ji skuba.

221. Valerjos mamos pamoka 2001-09-13
  REIKIA PASITIKĖTI SAVIMI IR DIEVU

Kaip ir mano mama, ji atėjo su juoda skarele, buvo labai rimta, ir aš pajutau, kad dangiškame dvare 
tikrai didelis gedulas. Puoliau ieškoti jai kėdės, bet ji tik mostelėjo ranka ir liko stovėti. 

– Labai skubu atgal. Danguje gedulas, mažai kas šiomis dienomis keliauja į žemę. Bet aš žinau, kaip 
laukia Valerija ir Juliukas, tai užsukau, kad jie apsiramintų. 

– Stasele, jie nori sužinoti, ar nebus karo, ar Juliukas elgiasi gerai, pasirinkęs savo specialybę. 
Ji patylėjo, o paskui beveik supykusi pasakė: 
– O aš štai ką, mieloji, pasakysiu. Karo tai nebus. Gal Amerika susimuš su musulmonų kraštais, bet 

Lietuvos tai nelies. Dėl to galima būti ramiems. Bet mane jaudina ir nervuoja, kad mano dukra ir anūkas 
serga nepasitikėjimo savimi liga. Kas bus, kai pradės dirbti, jei kiekvieną dieną su baime klausinės savęs, 
ar jis viską daro gerai. Matai, gyvenime nepasitikėjimo liga sunkiai gydoma, bet pasekmės liūdnos. 
Gyvenimas panašus į Atlanto vandenyną, kurį nugalėti turime patys. Įsivaizduokit, kaip būtų  atrodę Darius 
su Girėnu, jeigu sustoję ant kranto būtų pradėję klausti, kažin ar aš gerai darau, o gal negerai. Reikia ryžto, 
reikia valios. Reikia dar kantrybės ir pasitikėjimo, kad Dievas padės. Juliukui viskas seksis gerai, bet jeigu 
jis šitaip bijos pats savęs, niekas jo nesupras. Negi nėra valios įveikti save? Valerija turi ne bijoti kartu su 
juo, o jam padėti.

– Stasele, nors ir skubate, pasakykite ką nors apie savo tėvelį. Juliukui labai įdomu. 
– Galiu pasakyti tik trumpai, nes iš tikrųjų skubu. Mano tėtis buvo taip pat oicieras. Jis turėjo 

dragūnų pulką. Gavo caro Aleksandro II apdovanojimą. Baudžiava jau buvo panaikinta, tėtė dar kovojo su  
bermontininkais. Išėjo į atsargą ir netrukus mirė. 

– Ačiū, Stasele, ačiū Jums. Ir dar – Liudutė prašė paklausti, kodėl pas ją iš ten neateina Norberčiukas. 
– Mieloji, ji pati dėl to kalta. Jis žino, kad Liudutė jam viską atleido gyvenime, kad ji  jį labai myli, o 

jis tuo naudojasi. Tegul mažiau juo rūpinasi, tada jis ir ateis. 
Ji jau ruošėsi eiti pro duris. Nė nepajutau, kai jos paklausiau: 
– Stasele, ar danguje laikomos Šv. Mišios skiriasi nuo Mišių žemėje? 
– Kaip diena nuo nakties. Žemėje per Šv. Mišias meldžiasi, o danguje apmąsto, kuo panašus ir kuo 

skiriasi Dievo ir žmogaus kelias. Dievas labai nori, kad jo vaikas žmogus būtų panašus į savo Kūrėją 
ir elgesiu, ir siela, ir pasiaukojimu artimui. Kiekvienas nutolimas nuo to panašumo ir yra vadinamas 
nuodėme. Per Šv. Mišias mes tik mąstome apie tą kelią ir lyginame su Viešpačiu. Mus moko išminties, 
kurią perduodame jums į žemę. Jeigu kas netiki ja, negali tikėti ir pačiu Viešpačiu. Tegul jis jiems būna 
gailestingas. 

Ji peržegnojo mane ir išnyko. Kažin kada dabar ateis? 

222. Violetos S. pamoka 2001-09-19
   PADĖKITE PATEKTI Į ŠVIESą

Ir vėl atėjo Violeta – šį kartą dėl pagalbos Soijai K. Ji buvo miela, šviesi ir vis šypsojosi. 
– Violeta, kur Česlovas, kodėl neateina? 
– Jis labai užimtas. Rugsėjo 24-ą dieną Soijos K. paskutinis egzaminas. Jeigu neišlaikys – amžinai liks 

ten, kur yra dabar. Česlovas ją moko giliau mąstyti, bet tai ne taip jau lengva. Jai duoti trys klausimai. Gal 
jūs padėtumėte į juos atsakyti. Česlovas prašė, ir aš čia atėjau. 

– Sakyk, Violeta, aš pasitarsiu su Romute, gal ką nors sugalvosime. 
Ir ji išsakė visus tris klausimus:
– 1. Jeigu tavęs paprašytų slaugyti užkrečiama liga kaip ir nuodėme sergantį žmogų – kaip pasielgtum: 

išsigąstum, kad apsikrėsi ir nueitum nuo jo ar slaugytum jį, negalvodama apie save? 2. Tavo vaikai, 
nepaisant tavo pastangų, spjauna į meilę, į gerumą, į norą jiems padėti. Ar leistum iš savęs jiems tyčiotis, ar 
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paliktum juos, kad susimąstytų apie savo elgesį. 3. Užkietėjęs nusikaltėlis prašo jam padėti. Kaip elgtumeis 
– padėtum ar bandytum jį auklėti? 

– Tai štai, mokytoja, Česlovas ateis po kelių dienų. Ar jūs pagalvosite, ką atsakyti Soijai? 
– Padėsiu, Violeta. Tu labai geros širdies žmogus, pasistengsiu tau padėti. 
Aš norėjau, kaip vaikystėje, paglostyti jos galvelę, bet ji grubokai atstūmė mano ranką ir pasakė: 
– Aš netikiu žemės žmonių gerumu. Jie vaidina gerus, bet yra veidmainiai ir beširdžiai. Jie nukankino 

Kristų, jie kankino mane ir mano vyro brolio žmoną. Gal todėl ir aš čia atsidūriau taip anksti. Ji susigraudino, 
ir aš ją supratau, nes viskas, ką ji sakė, buvo tiesa. 

– Violeta, o tu nieko nemyli, jeigu šitaip kalbi? 
– Myliu, mokytoja, labai myliu Česlovą ir savo vaikelius, kurie liko žemėje...
Staiga pamačiau tiesiai į ją atbėgančius du šunelius. Vienas iš jų buvo didesnis, kitas – visai mažutėlis. 

Supratau, kad buvo mama ir jos vaikas. 
– Violeta, iš kur tie gyvulėliai? Leisk man juos paglostyti. 
– Jie atėjo kartu su manimi. Aš juos labai myliu, bet jie kvaileliai, nes nepažįsta žemės žmonių klastos 

ir jų žiaurumo. Pas mus, danguje, niekas gyvulėlių nešaudo, neriša ir nekankina. Jie nebijo žmonių, nes 
nėra beširdžių. Matytumėt, mokytoja, kaip eina šv. Rokas ar šv. Pranciškus. Ant jų rankų visada koks nors 
gyvulėlis, o ant pečių tupi ir čiulba rojaus paukšteliai. Aš pašauksiu savo mažylį ir jis atbėgs pats. 

– Pupa, mažyle, pupa!
Ir iš tikrųjų. Mažas švelnus Dievo sutvėrimas atskubėjo, padėjo galvelę ant Violetos kojų ir atsigulė. 
– Dabar galite jį paglostyti, nes jis šalia manęs ir nebijo klastos. 
Paskui ji atsistojo, atitraukė mano ranką ir tyliai pasakė: 
– Ačiū jums už viską – o dabar galvokite.

223. Česlovo V. pamoka 2001-09-20
  NEDUoK, DIEVE, NEIŠMoKTI IŠMINTIES ŽEMĖjE...

Šį kartą Česlovas buvo labai nuotaikingas, linksmas, pilnas ypatingo gerumo. 
– Česeli, kaip ilgai tu neatėjai, galvojau, kad jau visai mus pamiršai!
– Matai, man labai gaila Soijos – ji taip pergyvena dėl būsimo egzamino, kad ir man neramu ant dūšios 

(jo išsireiškimas). Soija puikiai žino, kad visam laikui pasiliks priebuty, jei dabar jai nepasiseks. Sakau, 
neduok, Dieve, neišmokt išminties žemėje. – Jis giliai atsikvėpė ir savo tvirtu delnu paėmė mano ranką: – 
Na, Nijoliuk, tai ką sugalvojai Soijai išgelbėti?

– Klausyk, Česeli, mano atsakymų. Į pirmą klausimą apie sunkiai sergantį aš atsakyčiau, kad slaugyčiau 
jį, bet vis tiek prašyčiau Dievo, kad neapsikrėsčiau pati. Česlovas tik paragino:

– Na, o į antrąjį klausimą ką atsakytum? 
– Pasakyčiau jiems savo nuomonę, kad mano pagalba jiems nereikalinga, tegul pasimoko pragyventi 

patys.  Stebėčiau juos, kol susirastų pragyvenimo šaltinį, kol išmoktų vertinti kitų pagalbą. Paskui padėčiau. 
O į trečiąjį klausimą atsakyčiau: chroniškam nusikaltėliui padėčiau.

Česlovas uždėjo ranką man ant peties  ir jau pyktelėjęs pasakė:
– Tai labai blogai padarytum. Nusikaltėliui to ir reikia, kad jis dar daugiau nusikalstų. Geriausiai būtų, 

jei draugiškai patartum, kad man ar kam nors kitam padarytų ką nors gero ir tik tada jam atsilyginčiau. Gal 
po truputį įprastų prie darbo. 

– Tikrai, Česeli, tu tikras galvočius. Gal ir padėsim Soijai. 
– Nijoliuk, dabar turiu truputį laiko, einam į rudenį, nors grynu oru pakvėpuosim. O paskui pažiūrėsim, 

ką pažįstamos šneka. 
Taip ir išėjom – pirmą kartą be skubėjimo, be ieškojimo mašinų, be jokios įtampos dėl pamokų. Aš visą 

laiką jaučiau šiltą ir draugišką Česlovo delną ir jo širdies gerumą. Jis tylėjo ir vis žvelgė į savo namus – 
pilną žvaigždžių dangų. Apie ką jis mąstė, aš nežinau, bet nesiryžau jo klausti. Tik norėjau, kad šita kelionė 
niekada nesibaigtų. 

– Česeli, kur mes einame? 
– Ar jau nusibodo, pasakyk, ar nusibodo?
– Česeli, ar tu labai myli Romutę? 
Matyt, jam buvo visai nelauktas šis klausimas, jis sutriko, paskui atsisuko į mane ir paklausė:
– Matai, tu man pasakyk, kas yra šviesiau – ar visos žvaigždės naktį, ar tik viena diena po ta daugybe 

žvaigždžių? Ir dar pamislyk kodėl?
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Dabar, kai Česlovo jau nėra šalia, aš suvokiau, kad tai buvo jo atsakymas, gilus ir priverčiantis galvoti 
apie mums švenčiausius žmones ir apie vienintelį iš jų žmogų, kuris savo širdies šviesa apšviečia ir savo 
taurumu lydi kiekvieną dieną. O tada... Česlovas suprato, kad neatsakysiu į klausimą, ir tyloje išgirdau jo 
balsą: 

– Matai, Roma man yra diena. Kol pasieksi žvaigždes, dienos šviesa pati ateina į dušią. 
Pagaliau atsidūrėme mokytojų kambaryje. Ten sėdėjo tik M. A. ir N. P. Jų jau nestebino, kad Česlovas 

ateina kartu su manim. Bet noras įgelti išliko. 
– Česeli, paleisk mano ranką – nebus gerai, – paprašiau jo. 
Bet jis nė nesiruošė klausyti. Matyt, jam reikėjo atramos prieš piktą žmonių pašaipumą. Pirmoji prabilo 

A.: 
– Česlovai, kodėl tu savo išmintį atneši tik Nijolei, o ne mums visiems? 
– O gal norėtum, kad atneščiau tau ir turėtum iš ko pasijuokti? 
Tada jau į jo širdį savo geluonį nukreipė P.:
– O kodėl su Nijole tu nevaikščiojai žemėje, kol buvai gyvas? 
Jo akys prisipildė ašarų, bet susivaldė ir nutilo. Turbūt smūgis buvo taiklus – „kol buvai gyvas“.
– Einam iš čia, – ištarė man ir pasuko link durų. 
Išėjome į kiemą ir, norėdama jį išblaškyti, vėl paklausiau:
– Česeli, ar tu buvai pas Romutę, ar matei, koks remontas ten padarytas? 
– Mačiau, lubos gražios, importiniais dažais perdažytos. Labai feinė remontas. 
– Ir dar, Česeli, Romutė prašė tavęs paklausti apie savo dėdę, gyvenusį seniai. Lyg minėjo, kad jis buvo 

kažkokio kunigo giminė. Gal tu ką nors žinai? 
– Matai, Roma turi tris dėdes, o kurio ji ieško, nežinau. Be vardo sunku ką nors surasti. Gal Ilguvos 

klebono Vyšniausko giminaitis? Tu jos paklausk, ar jo? 
– Taip, Česeli, paklausiu. 
– O dabar bėgu pas Soiją. Iki.

224. Soijos K. pamoka 2001-09-24
  ŽMoGUS ATLEIDŽIA, o DIEVAS NE VISADA

Ji atėjo, bet atrodė labai sunykusi, liūdna, ir man atrodė pilna slepiamo graudumo. Nosis atrodė kažkokia 
pasmailėjusi, o lūpos virpėjo. 

– Soija, na kaip, kaip jums, ar jau galima jus sveikinti, kaip egzaminai?
Ji apsikabino mane, bandė šypsotis, o paskui pradėjo tyliai verkti. Nesupratau, iš džiaugsmo ar iš 

liūdesio. 
– Viskas, Nijole, gerai, aš jau danguje, bet nesijaučiu visiškai laiminga. 
Nedrįsau jos klausti nei kodėl, nei kas ją slegia. 
– Soija, mieloji, papasakokite, kaip atrodo šv. Jonas, ar jam tiko jūsų atsakymai. 
Ir ji pradėjo pasakoti. 
– Šv. Jono veidas labai išraiškingas, didelė, ilga barzda, galva pridengta šventųjų kepuraite, virš 

kurios nuostabi aureolė. Jis toks teisingas ir viską, kas yra dvasioje, permato kiaurai. Labai nusigandau jį 
pamačiusi, rodos, netekau žado. O jis tik paklausė: „Na, kaip moteriške Soija, ar jau sugalvojai atsakymus 
į tuos tris klausimus?“ Sugalvojau ir jau buvau pasiruošusi sakyti, kaip patarė Česlovas. Bet šv. Jonas mane 
nutraukė: „Pasakyk man, moteriške Soija, ar sugalvojai pati, ar kas nors tau padėjo galvoti.“ Prisipažinau, 
kad padėjo. „Tai labai gerai, – išgirdau šv. Jono balsą, – tas, kuris tau padėjo, taip pat mokėsi mąstyti apie 
žmogaus atsakomybę už save prieš Dievą. O dabar tu man atsakyk į paskutinį klausimą – ar gali atleisti 
savo vaikams, už kurių nuodėmes tu čia kentėjai?“ Galiu, nes jeigu ne aš, tai kas jiems atleis? Ir vėl išgirdau 
šv. Jono žodžius: „Žmogus atleidžia. o Dievas, moteriške, ne visada. Tavo vaikams bus atleista tik tada, kai 
jie supras savo klaidas ir už jas atsilygins. O dabar eik pas šv. Petrą. Jis tau dovanos amžiną šviesą.“

– Nejaugi jūs nesidžiaugiate, Soija, kad jau esate toje šviesoje? – paklausiau. 
– Taip, Nijole, ką jau čia šnekėti, džiaugiuosi, juk baisiai sunku, kai esi prieangyje, kai visi eina pro 

tave ir nėra jokios ramybės. O čia visi pažįstami – ir Česlovas, ir Aldutė, ir mano mama. Tik man sunku, 
kad mano vaikai turės daug kentėti. Aš už juos melsiuos ir melsiuos. O tau ir Česlovui aš labai dėkinga 
už pagalbą. Jau tas Česlovas tai tikras geradarys, jį danguje visi myli ir jo klausosi. Jis draugauja tik su 
šventaisiais. 

– Soija, o kodėl nenueinate pas savuosius? Juk tokia naujiena juos labai pradžiugintų. 
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– Matai, Nijole, mes kaip lakūnai: skubame ten, kur mums nurodo maršrutą. O aš dar tik para, kai esu 
dangaus dvare. Gali, Nijole, mano vyrui Klevui pasakyti apie mane, o kitiems nebūtinai. 

Ir ji išnyko.

225. Česlovo V. pamoka 2001-09-27
  KAŽIN AR IR AŠ ToKS BUVAU

Česlovas atėjo visai įpykęs, susinervinęs, pilnas susirūpinimo dėl Eglės. Supratau jį, bet nežinojau, ką 
pasakyt. 

– Visai pašėlo mergužė, tokiu neramiu laiku skristi lėktuvu. Ką ji galvoja, kodėl taip daro? Pasakyk, 
Nijoliuk, ar aš irgi buvau toks pasiutęs, kai gyvenau žemėje? 

– Taip, Česeli, buvai toks tikrai, labai geros širdies, bet neperšnekamas. Tikrai toks buvai. Tik tu nepyk, 
o palaimink Egliukę, kad jai sektųsi kelionė. 

Jis atsiduso ir jau atlaidesniu balsu pasakė: 
– Matai, palaiminti aš galiu ir noriu, bet mano palaima nieko nereiškia, jeigu ja niekas netiki. Juk 

Dievas yra pasakęs: „Mano palaima lydi tik tą, kuris ja tiki“. 
– Česeli, tai ką pasakyti Romutei? Juk ji taip pergyvena dėl Egliukės. 
– Nijoliuk, prašau, pasakyk jai nuo manęs, kad ji saugotų savo sveikatą, nes ji taip sunkiai iškovota. 

Jeigu ji taip nervuosis, tegul pagalvoja, kas bus su ja, kai reikės operacijos arba po jos liks invalidė. Gal 
Egliukė grįš laiminga ir viskas bus gerai. Juk Roma tokia protinga. 

– Gerai, Česeli, aš jai pasakysiu. 
– Tai dėkui tau, – jis apsisuko ir išėjo. 

226. Šv. Pranciškaus pamoka 2001-09-29
  ŽMoNĖS, BŪKITE GAILESTINGI

Iš pradžių pasigirdo tik balsas: 
– Šv. Pranciškus kalbės žmonėms apie tai, ką reiškia gailestingumas. 
Nesuspėjau susigaudyti, kur jis kalbės, kam kalbės, kai prieš akis pamačiau šventąjį Pranciškų. Jis 

buvo apsivilkęs ilgą drabužį, perjuostą kažkokiu raiščiu. Ypač įsiminiau pliką galvos viršų ir neilgą 
barzdą, nuostabaus gerumo pilną veidą ir akis. Tikrai, toks šventasis turi teisę kalbėti apie tai, ką reiškia 
gailestingumas. Mintyse paprašiau Viešpaties, kad padėtų prisiminti kiekvieną jo žodį. Šv. Pranciškus 
ištiesė abi rankas į priekį (panašiai kaip Ričardas Mikutavičius) ir kreipėsi į žmones, nors jų ir nemačiau: 

– Žmonės, ar jūs žinote, ką reiškia vos gimusiam kūdikiui, kai jį palieka ir jo atsižada jo motina, kai jis 
iki mirties niekada jos nepažįsta? Žmonės, ar jūs žinote, ką reiškia jūsų išmestam vargšui ant plikų gatvės 
akmenų lėta bado mirtis? Žmonės, ar jūs žinote, ką reiškia jūsų primuštai mažai pelytei, dar gyvai, iš lėto 
baigtis nuo baisios bado kankynės? Žmonės, ar jūs žinote, ką reiškia nukapotoms jūsų šakoms pavasarį 
kankintis ir be jokio lapelio šauktis saulės? Žmonės, Dievo vaikai, ar jūs žinote, ką reiškia turėti Dievo jums 
dovanotą pasaulį ir visai savo širdyje neturėti gailesčio?

Šv. Pranciškus nuleido rankas, paskui peržegnojo mane, ir aš pajutau, kaip mano kūnu perbėgo lengvas 
šiurpulys, bet tegalėjau ištarti tik vieną žodį – Amen. 

Kai pakėliau akis, šventojo jau nebuvo. 

227. Česlovo V. pamoka 2001-10-01 
  NUPERKAMA TAI, KAS LAIKINA

Ėjau link Duobiškių pas pažįstamus klausti, gal turi parduoti bulvių, kurių taip sunku šiemet gauti. 
Pakelėje pamačiau daug pažįstamų žmonių, kurie dirbo rudens ramybėje. Vieni kvietė užeiti, kiti tik 
pasisveikindavo, treti pasakydavo, kur eiti tų bulvių prašyti. Ėjau pro Romo P. namus, ir staiga išgirdau 
šalia savęs pažįstamą balsą: 

– Mokytoja, kur jūs einate? Ar dar atsimenate mane? 
– Romuti, kaip galiu neprisiminti, juk mokiau tave ir tavo brolį Valdą, ir seserį Aušrytę. O tu, Romai, 

ar mokyklą dar prisimeni? 
– Taip. Prisimenu, kai mokytojas Vyšneveckas mums parvežė iš Šakių oranžinį naują kamuolį, pavadino 

mus savo komanda ir liepė bėgti į krepšinio aikštelę. Tai buvo tokia dovana ir toks mokytojas, kurio niekas 
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niekada nepamirš. Gaila ir to kamuolio, o labiau už viską paties mokytojo, kad jo jau nėra mokykloje. 
Ir staiga šalia mūsų atsirado Česlovas. 
– Na, Romai, ką čia dabar šneki apie mane. Juk aš esu tik už sienos, kur tu. Žinoma, tau tamsiau, negu 

man, bet vis tiek mes kaimynai. O tau gaila to oranžinio kamuolio? Tai štai, vaikuti, ką aš tau pasakysiu. 
Nereikia gailėtis to, ką galima žemėje nusipirkti. O nusipirkti galima viską. Tik trijų dalykų nenupirksi. 
Atsimink, niekada nenupirksi praeities, sveikatos ir amžinybės. 

Paskui Česlovas atsisuko į mane ir draugiškai patarė: 
– O tu, Nijoliuk, grįžk atgal ir nevark dėl bulvių. Matai, kaip niaukiasi, pradės lyti, kur dingsi vidury 

plento. Palauk, aš „pabalsuosiu“, gal sustos kokia mašina ir parveš tave į Šakius. 
Česlovas pakėlė ranką ir pabandė stabdyti mašinėles. Bet... pamatę jį, vairuotojai su siaubu aplenkdavo 

mus arba visai grįždavo atgal. Matyt, jie žemėje su Česlovu buvo pažįstami. Jis viską suprato, patylėjo kurį 
laiką, o paskui ištarė: 

– Matyt, aš iš tikrųjų esu baisus, kad manęs bijo net vairuotojai. Ką padarysi, kitoks jau nebūsiu. 
Dabar atsiliepė ir Romas: 
– Ir manęs visi bijo. Nuėjau pas mamą, ji išbalo, net veidas pasikeitė ir ėmė žegnotis. Palikau namus ir 

išėjau. 
Česlovas draugiškai patarė: 
– Nijoliuk, „balsuok“ pati, pamatysi, kaip sustos. 
– Česeli, kaip Egliukė, ar viskas laimingai? 
– Pasakyk Romai, kad viskas mūsų dukrai sekasi gerai, kad ji patenkinta ir laiminga. Pasakyk, a jo? O 

dabar „balsuok“, ve važiuoja iš Šakių mano bičas. 
Pažiūrėjau į tamsiai pilką dangų, pilną lietaus ir pakėliau ranką. Mašina sustojo. Norėjau padėkoti 

Česlovui, o jo jau nebuvo. Nebuvo ir Romo, šviesiaplaukio mūsų mokinuko.

228. Česlovo V. pamoka 2001-10-02
  KAS YRA ATEIVIAI

Česlovas atėjo ir tiesiai pasakė: 
– Žinai, man vis neduoda ramybės tie Romo pasakyti žodžiai apie oranžinį kamuolį. Atėjo į galvą 

mislis, kad aš jį dar susirasčiau ir pabandyčiau nors keletą kartų įmesti į krepšį. 
– Česeli, bet tai beprotybė. Nei tu surasi tą kamuolį, nei tu jau mėtysi į tą krepšį. 
– Na, pabandysiu. Kas jau bus, tas bus. Ar tu gali mane palydėti iki mokyklos, a jo? 
– Gerai, Česeli, bet manau, kad bus negerai. 
Ir vis tik mes išvažiavome autobusu: aš matoma, Česlovas nematomas. Deja, toks tik iki Gotlybiškių 

stotelės. O paskui jis buvo vėl kaip žmogus – aukštas, lieknas ir labai gražus. Ėjau šalia, tokia menka, tokia 
vargana, ir tiesiog nežinojau, kaip man jaustis. Bet jis į tai, atrodo, nekreipė jokio dėmesio. 

Viskas buvo laimingai, kol pasiekėme mokytojų kambarį. Vyko pamokos, likę laisvi buvo tik keli jauni 
mokytojai, kurie Česlovo anksčiau nepažinojo. Jie atsistojo, buvo labai mandagūs, bet nusirengt niekas 
nepasiūlė. Viskas buvo nuostabu, kol į mokytojų kambarį atėjo viena iš „didelių galvų“ ir pamatė Česlovą. 
Aš sustingau vietoje ir nežinojau, kuo baigsis jų susitikimas. O „galva“ atsisėdo priešais jį ir kategoriškai 
paklausė: 

– Norėčiau sužinoti, ko jūs, Česlovai, vis lankotės šioje mokykloje, kodėl trikdote normalų mokytojų 
ir mokinių darbą? 

– Aš labai noriu susirasti savo dovanotą oranžinį kamuolį ir pabandyti pažaisti krepšinį, – taikiai paprašė 
Česlovas. – Tik duokit man raktus nuo malkinės, ir aš susirasiu jį pats.

„Didžioji galva“ su panieka jam atkirto: 
– Negaliu. Dar dings kas nors iš sandėlio, nė nežinosiu, kas paėmė. 
Tada jau Česlovo kantrybė baigėsi. Jis išraudo, atsistojo ir išdrožė: 
– Visų pirma, mieloji, jūs man nenurodysite, kas galima ir kas ne. Nei man, nei dangui. O antra, iš jūsų 

nėra ką vogti: jūs neturite nei proto, nei kultūros, nei žmoniškumo. Kadangi kamuolys mano, tai aš jį ir 
pasiimsiu ir be jūsų leidimo. 

„Didžioji galva“ sumažėjo, ji visai sumenko, pasikeitė ir paprašė validolio. O Česlovas jau žygiavo į 
stadioną, lydimas visų mokyklos vaikų, ant vieno savo delno iškėlęs oranžinį kamuolį. Jis mėtė ir mėtė į 
krepšį, lyg anksčiau. Aš gėrėjausi jo drąsa ir grožiu. Jis buvo Česlovas, kuriuo buvo verta gėrėtis. Paskui 
atsikvėpė, nusišluostė prakaitą ir kamuolį atidavė vaikams. Vėl keliavome į stotelę. 
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– Česeli, ar žinai, kas yra ufonautai? 
– Tai patys seniausi ir išmintingiausi dangaus gyventojai. Jie išmano visus žvaigždžių kelius ir gali 

valdyti skraidančias lėkštes. Jie yra lakūnai, apmokyti danguje. Mes į žemę atlekiame mintimis, o jie 
skraidančiomis lėkštėmis. Žemėje mes galime įgauti žmogaus pavidalą. 

Česlovas nutolo ir išnyko.

229. Valerjos mamos pamoka 2001-10-06
  GALVoK, KAIP PASIELGTUM

Šį kartą ji buvo apsivilkusi suknele ilgomis rankovėmis ir apsirišusi skarele. Nusišypsojo ir iš karto 
pasakė: 

– Jeigu jūs priklausote Švč. Marijos legionui, tai atsakykite man į tokį klausimą: „Jums reikia padėti 
kuriam nors iš keturių: sunkiai sergančiam, alkanam, kenčiančiam nuo savo artimųjų, benamiui. Kurį 
pasirinktumėte? Pagalvokit ir man atsakykit.“

Aš ėmiau galvoti. O ji stebėjo mane ir šypsojosi. Pagaliau pasiryžau atsakyti: 
– Padėčiau alkanam, Stasele. 
– O jeigu jo alkana siela ir dėl to alkanas kūnas? Ar vis tiek pasiryžtumėt padėti? Sielai, mieloji, 

neužteks sriubos lėkštės ar riekelės duonos. 
–  Apie tai nepagalvojau. 
– O reikia galvoti, reikia išmokti galvoti jau čia, žemėje. 
– Tai gal padėčiau benamiui? 
– O tu, mieloji, galvoji, kad čia būtų lengviau? Atsimink, kad benamis yra tas, kuris neturi savo dvasios 

ramybės ir todėl neranda niekur namų – nei žemėje, nei danguje. Jis pamiršta Dievą, ir jam nelengva 
pagelbėti. Nijolėle, kai norėsi padėti, visada apgalvok, kad žmogus susimąstytų apie Amžinybę. O dabar tau 
dar vienas klausimas: „Jeigu Dievas, bandydamas tavo kantrybę, apribotų tavo galimybę judėti, galimybę 
savo rankomis užsidirbti pinigus, tavo protą, sugebantį viską matyti realiai, tavo sugebėjimą širdimi viską 
giliai jausti ir visus atjausti. Kurios savybės praradimas tau būtų baisiausias?“

–  Be jokios abejonės, – pats paskutinis. Neduok, Dieve, būti protingu, bet beširdžiu. 
– Bet, mieloji mano, jūs dėl to jausitės nelaiminga, o gal ir verta pajuokos. Ar nebijote šito? 
– Nebijau, Stasele, tik vengiu bendravimo su žmonėmis, kurie viską vertina protu. 
– Tai štai, mieloji, Dievas jums skyrė sunkų išbandymą: apribojo galimybę judėti. Bet už tai suteikė 

galimybę bendrauti su dangumi, rašyti ir padėti tiems, kurie kenčia. Galvoju, kad tai labai didelės Viešpaties 
dovanos. 

– Stasele, ačiū Jums nuo manęs, nuo Valerijos ir nuo Juliuko, kad savo užtarimu ir palaima jiems tiek 
daug padėjote. 

Ji uždėjo ranką ant mano peties ir pasakė: 
– Mano mieloji, tai aš turiu padėkoti jiems, kad taip nuoširdžiai manęs klausė. Juliukui ir Valerijai 

lengva padėti, nes jie, ypač Juliukas, labai geros ir jautrios širdies, ir Švč. Marija juos myli. Dievas nemėgsta 
bejausmių, kietaširdžių žmonių, ir Jį sunku permaldauti. 

– Stasele geroji, o dabar patarkite Valerijai, ką jai daryti: likti ten, kur dirba dabar, ar išvažiuoti iš čia 
kitur? 

Ji pasitaisė savo skarelę ir atsigręžė į mane savo įstabiomis akimis. O paskui pasakė: 
– Dievas bando mano dukros kantrybę. Tas išbandymas netrukus baigsis, bet ji turi ištverti ir neieškoti 

vietos, kur nuo jo pabėgti. O jeigu išbėgs, tai iš karto užgrius dar trys bėdos: iš rūpesčio susirgs, liks alkana 
ir benamė. Ar ji pagalvoja apie tai? Juk turi daug skolų ir dar, neduok Dieve, neteks darbo. Pasakykite jai, 
kad visos negandos praeis pro ją, tik tegul pasitiki, kad ištvers, ir Dievas jai padės. 

– Gerai, ačiū jums. Ir dar. Norėčiau, kad pasakytumėte, koks mano knygos likimas?
– O jūs, mieloji, pasakykite man, kodėl jūs ją sugalvojote išleisti, – ar dėl garbės, ar dėl žmonių, ar dėl 

ko? 
Aš visko tikėjausi iš Staselės, bet šitokio priverčiančio susimąstyti klausimo nelaukiau. Visai sutrikau, 

tiesiog neišmaniau, ką į jį atsakyti. O ji buvo kantri ir mane padrąsino. Aš ėmiau galvoti, o ji  kantriai laukti. 
Supratau, kad lauks tol, kol atsakysiu. 

– Ne, Stasele, jokiu būdu ne dėl garbės. Paprasčiausiai norėjau pasakyti žmonėms tai, ką aš galvoju apie 
pasaulį, apie gamtą, apie amžinybę. 

Bet ji nebuvo patenkinta mano atsakymu ir lyg įsižeidusi vėl paklausė: 
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– O jūs esate tikra, kad tiems žmonėms bus įdomu skaityti ir klausytis, ką jūs galvojate apie pasaulį? 
Juk dabar šitiek rašo, o jų niekas neskaito. 

Nutilau, nes pajutau, kokia ji  teisi ir kokia aš kvaila, nepagalvojusi, ką darau. O vis dėl to nedavė 
ramybės mintis, kur dingo ta vargšė mano knyga. 

– Stasele, o vis tik pasakykite, kur ji dingo iš leidyklos. 
– Apie tai sužinosite antradienį. Bet ji jums atrodė per prasta ir todėl taip ilgai neatrasta. Jūs norėjote 

dailios, puikios, o dabar nė jokios. Leidykloje ją apgadino ir visi nutilo. O reikėjo Dievui padėkoti, kad davė 
proto parašyti, kad turėjote jėgų paruošti. Dabar sunku bus savo klaidą atitaisyti. Bet gal pasiseks.

Norėjau dar kažko Staselės paklausti, bet jos jau nebuvo...

230. Kazimiero K. pamoka 2001-10-10
  DUoKITE NoRS ŠVęSTo VANDENS

Šį kartą Kazimieras atėjo su savo mama – aukšta, sudžiūvusia, žemės darbų nukamuota moteriške. 
Abu jie man pasirodė kažkuo panašūs, bet iš karto sunku buvo nusakyti kuo. Kazimieras vis atrodė toks pat 
baugus kaip ir anksčiau, bet dabar ir su kasdienine kepure ir tamsiais akiniais. Matyt, nuo šviesos, kurios 
nemato jau pusę metų.

– Noriu valgyti, aš visą laiką alkanas, – paprašė manęs. Ir kantriai laukė atsakymo. 
Aš nejučiom pakartojau tuos žodžius jo motinai, bet tokio atsakymo nesitikėjau:
– Taigi, buvo keturnedėlis, galėjo valgyti kiek nori. Visko buvo ant stalo: ir dešriukių, ir pyrago, ir 

sūrio, ir gaivos pridaryta. Ir dabar tegu įsideda, yra ant aukšto lašinukų, dešros, mažu užteks. 
Pagalvojau, kad ji pamišusi, ir ėmiau jai aiškinti: 
– Jūs nejuokaukite, jam reikia dvasiško maisto, nejaugi nesuprantate šito? 
Bet pajutau, kad ji visai nesuvokia, kas tas dvasiškas maistas. To nesuprato ir jos Kazimieras čia, 

žemėje. O motina tęsė toliau: 
– Taigi, tik pirkom mišias, kai buvo jo keturnedėlis, o kas mėnesį tai neturiu iš ko. 
Ir tada prašneko Kazimieras: 
– Tai buvo man tik keli lašai, o reikia ilgos pagalbos, kad atitolintų tamsą ir nebūtų taip dušna kvėpuoti. 

Nežinau, kieno prašyti, kad pagelbėtų. Gal priprasiu, tegul bus kaip yra. O ką aš darysiu. 
– Kazimierai, tu nueik pas Onutę, kur gyvenai, gal taviškiai tau padės. 
– Na ja, o ką ji man duos. 
Aš pakilau eiti į kitą kambarį, palikusi Kazimierą su motina virtuvėje, bet jis atėjo iš paskos ir atsisėdo į 

kėdę prie stalo. Net nenusiėmęs kepurės. Ir vėl praėjo prašyti, kad jam padėčiau. Tylėjau, nes neturėjau tiek 
lėšų, kad jam prižadėčiau ilgalaikę pagalbą. Jis klausėsi, o paskui atsiduso ir tyliai paprašė:

– Tai duokite nors švęsto vandens atsigerti, jeigu jau nieko daugiau neturite. 
Atsistojau nuo kėdės ir jau ėjau ieškoti vandens, kai mano akys užkliuvo už niekada nematyto stebuklo 

danguje, saulėlydžio pusėje. Visai žemai danguje, tarp Antano I. ir Jono K. namų, tamsiame dangaus fone 
baltavo nuostabi gulbė. Jos aukštas, grakštus kaklas, stebuklingai baltas kūnas, rodos, apšvietė naktį. Ir visa 
ji buvo panaši į lengvą debesį, bet mačiau, kad buvo gyva. Nejučia surikau Kazimierui:

– Kazimierai, tu tik pažiūrėk, danguje gulbė, ir kaip ji ten laikosi? 
Jis pasitaisė savo kepurę ir visai abejingai burbtelėjo: 
– Tai dabar atrado stebuklą, lyg niekad, kaiminka, nematei gulbės. Juk plaukiojo Šakių ežere. 
–  Bet čia ne ežere, čia danguje, tu tik pasižiūrėk.
Deja, jis buvo neperkalbamas. Tepasakė tik tiek: 
– Taigi, jeigu čia būtų kokia antis, tai dar pusė bėdos. Paprašyčiau Zigmučio, tai tas nušautų. O iš gulbės 

nėra jokios naudos. 
Mano kantrybei atėjo galas. Nenorėjau jo įžeisti, bet beveik rėkte išrėkiau:
– O tau arčiau, galėtum paimti kokią lazdą ir užmušti. Nereikėtų nė Zigmučio, bedvasi tu kaimo Jurgi. 
Jis nieko nesuprato – nei kas bedvasis, nei už ką aš jo nemėgau nei žemėje, nei ateinančio iš ten.  

Pasižiūrėjo į mane ir pasakė: 
– Na ja, antis tai antis, o ta gulbė, paskui valdžia dar prisikabins. Tai neradai, kaiminka, to vandens? O 

mažu aš užeisiu kitą sykį. 
– Gerai, o dabar eik tu sau. Būk geras. 
Jis išėjo, o man nedavė ramybės mintis, ką reiškia gulbės šviesa tamsiame danguje. Ir staiga išgirdau 

balsą (man jis pasirodė labai panašus į Aldutės Ž.):
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– Nijole, tu nori žinoti, kas yra ta gulbė. Matai, tai yra paslaptis, kuri visada nebyli kaip ta gulbė. Ta 
paslaptis tau bus aiški po kelių dienų. O dabar pasistenk ją įspėti. 

Kazimieras išėjo, priminęs man, kad jis visai ne Jurgis, o jo vardas Kazimieras. O aš ir dabar akyse 
matau tą nuostabią baltą gulbę, kuri šviečia man į akis. 

231. Mamos pamoka 2001-10-12
  PADĖK NUEITI Į KAPINES

Mama atėjo ir paklausė, kur kapinėse yra jos pusseserės palaikai (taip ji vadina palaidojimo vietą). Kai 
laidojo pusseserę, aš mokiausi Vilniuje, ir visai nežinau, kur tas kapas. Bet su mama ėjau kartu. Ji buvo 
susimąsčiusi, rimta. Priėjome jos kapą, į kurį pasižiūrėjo gana abejingai ir pasakė: 

– Jeigu čia sumesti mano senieji drabužiai, tai turbūt šalia yra ir Elzbietės palaikai. Aš nors tą vietą šiek 
tiek aptvarkysiu. 

– Mama, einam namo, juk raktas tik pas mane, niekas į kambarį neįeis. 
– Tai tu parbėk, pažiūrėk, paskui ir aš pareisiu. 
Parbėgau, palaisčiau gėles ir staiga pro langą pamačiau ateinantį kažkokį žmogų. Jis dairėsi į šalis, 

lyg ko ieškodamas. Matyt, norėjo kažką atpažinti ar prisiminti. Pagalvojau, kad ne į tuos namus pataikė. 
Išbėgau į kiemą ir pati jo paklausiau: 

– Ar ieškote ko? 
Jis nusišypsojo, paskui pasakė: 
– Ieškau savo žmonos Zosytės sesers ir savo dukrelės Nijolės. 
– Negali būti. Jūs turbūt apsirikote. Aš jūsų nepažįstu, o Zosytės sesuo dabar išėjusi į miestą, ji mano 

teta. Taip, ji gyvena čia, o jos sesuo Zosytė dabar nuėjo į kapines. 
Staiga jis palinko į mane, apsikabino ir virpančiu balsu pratarė: 
– Nijolyte dukrele, aš esu tavo tėvas, aš tave palikau, kai buvai tik kelerių metukų. 
– Tėveli, kaip tu čia atsiradai? Dieve mano, iš kur tu? Kodėl nieko nepranešei, kad atvyksi? Einam į 

kambarį. Tu palauk, aš tuoj nubėgsiu ir parsivesiu mamą iš kapinių.
– Negali būti, dukrele. Iš kapinių niekas nieko niekada neparsiveda. 
– Bet ji labai dažnai pati pareina į mano sapną ir aš visai pamirštu, kad ji amžinai iš čia išėjusi. Palauk, 

ir tu pats ją pamatysi. 
Bėgau į kapines, žemės po kojom nejausdama. 
– Mama, mamyte, einam kuo greičiau  namo, tėvelis parvažiavo, nori tave pamatyti. 
Ji pagalvojo, kad aš einu iš proto. Juk laukė jo 52 metus ir nesulaukė... Tai buvo jos gyvenimo tragedija. 

Ir staiga dabar tokia žinia! Mama metė visus darbus ir, virpėdama iš susijaudinimo, bet netikėdama mano 
žinia, ėjo namo. O kieme tėvelis tebestovėjo... Sunku apsakyti, koks jaudinantis ir kartu tragiškas buvo jų 
susitikimas – žemės ir jau dangaus gyventojų pasimatymas. 

– Zosyte, mano Zosyte – jis vis kartojo tuos pačius žodžius, ir man atrodė, kad grįžo jų laimingiausi 
praeities metai.

Mama stovėjo išbalusi, be žodžių, o per jos skruostus ritosi ašaros. Paskui jie ėjo kartu į mūsų sodą tais 
pačiais takais, kaip prieš 50 metų. 

Aš likau kieme ir žvilgterėjau į mūsų pašto dėžutę. Ten buvo kažkoks keistas vokas, o jo viduje laiškas 
– kvietimas tėtei. Paskubomis perskaičiau jo turinį ir negera nuojauta persmelkė širdį. Kvietimas atvykti 
į paskutinį koncertą, kuris vyks Naujamiestyje. Kodėl tėtei, kodėl į paskutinį? O gal jam to laiško visai 
nerodyti?

Kol aš, laikydama rankoje laišką, mąsčiau, ką su juo daryti, mama ir tėvelis grįžo atgal.
– Tėveli, kaip tau sodas, ar patiko? 
– Ne, dukrele, visai nepatiko. Ne senatvėje sodą prižiūrėti. Senatvėje reikia ramybės, patausoti sveikatą, 

o ne vargti sode. O ką čia rankoje, Nijolyte, laikai? 
– Tėveli, čia tau kvietimas į kažkokį paskutinį koncertą. 
Jis tyliai pasakė:
– Taip, vaikeli mano, aš žinojau, kad jį gausiu. Aš turiu greitai išvykti, aš neilgai čia būsiu. 
Apie ką jis galvojo? Ką jis žinojo ir kas slėpėsi po jo žodžiais? Dabar sunku pasakyti. Paskui pasilenkė, 

pabučiavo mane, mamą, Onutę ir išėjo. 
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232. Šv. Vincentos pamoka 2001-10-13
  DANGAUS PAUKŠČIAI PASAKYS jUMS TIESą

Kai ji atėjo, man pasirodė, kad tai Vilytė M., buvusi mano mokinukė. Tokios pat didelės, tamsiai rudos 
akys, gražūs, ilgi, juodi plaukai, nuostabiai miela ir gera šypsena... Ji priėjo arčiau, aš ją apkabinau ir vos 
nesušukau:

– Vilyte, iš kur tu dabar?
– Aš ne Vilytė, aš Vincutė.
Nieko nesupratau, kodėl ji dabar Vincutė, o ne Vilija, ir paklausiau:
– Nuo kada tu Vincutė, juk buvai Vilija.
– Aš per amžius buvau Vincutė, šv. Vincutė.
– Bet šv. Vincenta suaugusi, o tu dar vaikas.
Ji atmetė savo juodus plaukus, pakėlė gražias akis į dangų ir pasakė:
– Dievui mes visada esame tik mažutėliai vaikai, nes jie gražiausiai atgręžia savo širdis į Dievo meilę.
– Šventoji Vincenta, o kodėl jūs atėjote čia?
– Matote, artėja mūsų, Visų Šventųjų diena, ir mes pagal Dievo valią einame į žemę skelbti Dievo 

išminties bei žodžio. O dabar štai pasižiūrėkite ir įsiminkite.
Ji išvyniojo drobės gabalėlį, kuriame stambiomis raidėmis buvo užrašyta: Vaikuti, prieš kiekvieną 

iš mūsų stovi mūsų sąžinė. Ji stebi mūsų darbus, elgesį, mūsų mintis, bet dažnai mes jos nematome ir 
negirdime, nes jaučiamės šios žemės karaliai. O esame tik vaikai prieš Karalių, kuris valdo žemę ir dangų. 
Būtų gerai, kad žmonių sąžinė pasidarytų panaši į skydą, kuris apsaugotų juos nuo pikto. Ji persižegnojo ir 
tyliai peržegnojo mane. O paskui paklausė:

– Ar jūs žinote, kaip patikrinti savo sąžinę ir save, – ar esate toli, ar arti nuo dangaus?
– Ne, šventoji, nežinau, niekas manęs šito nemokė.
– Tai klausykite manęs. Klausykite ir išmokite šitą pamoką.
Aš pasiruošiau klausyti, o ji prabilo:
– Dangaus artumą tikriname pagal dangaus paukščius. Jeigu jie lesa iš mūsų ištiesto delno kasdieninę 

duoną, kurios prašome iš Dievo, tai dangus netoli nuo jūsų. Nereikia jų kviesti balsu, o šaukite  pilna meilės 
širdimi. Jie išgirs ir nebijos jūsų. O jeigu iš jūsų delno dangaus paukščiai neles, tai dangus nuo jūsų toli. 
Pasiimkite duonos ar pyrago ir nesigailėdami, kad jį duosite be užmokesčio, atsisėskite auštant, kol mažai 
žmonių, ir ištieskite alkaniems savo delną. Ir atsiminkite, kad Dievas padaugina kasdieninę duoną, jeigu jūs 
ja dalinatės su alkanais. Tai eikite. Aš jūsų čia lauksiu.

Ir aš išėjau. Vos aušo, ir žmonių aplink nebuvo. Mane apėmė tokia ramybė, tokia Dievo palaima, kad 
visai nesigailėjau paklausiusi šv. Vincentos. Dieve, ar tikrai atskris nors vienas paukštis?

Ir staiga pamačiau kelio pakraščiu ateinančią šarką. Taip, ji nelėkė, o šlubčiojo, matyt, buvo labai 
alkana. Ji žiūrėjo į mane savo mažomis protingomis akutėmis, lyg klausdama, ar tame delne nėra klastos. 
Bijojau pajudėti, kad neišgąsdinčiau paukščio. Ir vis dėl to, ji ėjo prie ištiestos rankos. Atsargiai paėmė 
vieną trupinį, antrą, o paskui jau leidosi paglostoma. Paėmiau ją. Prisiglaudžiau prie savęs, o kita ranka 
vėl pasiūliau baltos duonos. Jaučiau, kaip smarkiai plaka šarkos širdis, vis dar bijodama manęs, žmogaus. 
Paskui aš ją paleidau ant žemės ir vis barsčiau duoną, kurią lesė jau atlėkusios zylės, žvirbliai ir kažkokie 
kiti dangaus paukšteliai. Ir aš buvau tokia laiminga nuo jų artumo. Pradėjo eiti žmonės, važiuoti mašinos. 
Ir aš grįžau namo. Šv. Vincenta sėdėjo savo vietoje ir laukė manęs. 

Papasakojau jai viską ir padėkojau už nuostabią pamoką. Ir jos paskutiniai žodžiai buvo tikrai pranašingi:
– Bijokite ne žvėrių, o žmonių, kurie pamiršo, kad Dievas jiems davė žmogaus širdį.

233. Česlovo V. pamoka 2001-10-17 
  RENKU TAI, KAS MAITINA IŠMINTĮ

Česlovas atėjo kartu su mama. Jis buvo apsivilkęs šviesiai žaliais marškinėliais trumpomis rankovėmis 
ir atrodė labai vasariškai. Rankoje turėjo kažkokį gaubtuvėlį, lyg gaudyti drugeliams.

– Česeli, kaip gerai, kad tu atėjai. Tiek daug noriu tavęs paklausti, juk taip seniai buvai.
– Na, na, tai sakai gerai, kad dėdė atėjo, a jo?
– Gerai, Česeli, o dabar šitaip pastovėk, aš noriu gerai įsižiūrėti kaip tu atrodai, kad galėčiau papasakoti 

Romutei. 
Jis pasikėlė nuo kėdės, atsistojo priešais visu ūgiu ir, pakėlęs dešinę ranką, pasitaisė savo vešlius 



173

plaukus. Pastebėjau, kad ant alkūnės buvo tamsus pigmentinis odos pakilimas, panašus į apgamą. 
– Mama, ateik, žiūrėk, koks Česlovas, aš dabar gerai prisiminsiu jo išvaizdą!
Mama nusišypsojo, paskui pasakė: 
– Aš jį kasdien matau. Kodėl dabar turėčiau žiūrėti. 
– Bet jis niekad nėra atėjęs be kostiumo, o dabar su žaliais baltiniais. Kažin, kodėl? 
Česlovas nusijuokė ir paaiškino: 
– Matai, aš esu iš Lietuvos vėliavos. Joje trys norai, ko Lietuva prašo. Geltona, nes dauguma vėl prašo  

saulės iš Rytų. Tai jiems vadovauja A. Brazauskas. Paskui žalia, nes likę prašo žalių iš Vakarų. Jiems 
vadovauja Adamkus. Ir dar lietuviai, ištroškę kraujo spalvos, žudo vienas kitą ir naikina patys save. 

– Česeli, ar tu žinai, kad iš žemės išėjo monsinjoras Vasiliauskas? 
– Žinai, Nijoliuk, jį pas mus į dangų atlydėjo visas pulkas angelų. O tai jau retai būna. Bet ir tokios 

širdies, kaip monsinjoras, nedaug mūsų amžiuje pasitaiko. Na, ar ne tiesą aš sakau? 
– Taip, tavo tiesai aš pritariu visa širdimi. Jis buvo reto gerumo žmogus, jis buvo asmenybė. 
– Žinai, Nijoliuk, aš eisiu apsiprausti, apsivalyti savo sielą, kad prieš Visus Šventuosius būčiau švarus 

ir prieš dangų. 
– Gerai, Česeli, eik prie dušo ir prauskis. 
Jis papurtė savo galvą ir man atkirto: 
– Ne, tai ne šventas vanduo. Jis pilnas rūdžių ir nuosėdų. Juo sielos nenuplausi. Mes prausiamės tik 

šventu lietaus vandeniu, kurį dovanoja pats dangus. Ar pas jus tokio nėra? 
– Yra, Česeli, va ten, – parodžiau jam pilną indą lietaus vandens. Mačiau, kad jis buvo patenkintas ir 

pasakė: 
– Net gėlės miršta nuo vandentiekio vandens, o ką jau kalbėti apie žmogų.
Česlovas ant savo gražių plaukų užsidėjo tą gaubtuvėlį, kurį iš pradžių laikė rankoje. Neiškentusi 

priėjau prie jo pasilenkusio ir numoviau nuo galvos. Paskui paklausiau: 
– Paaiškink, Česeli, kas čia? Ką gaudai šituo gaubtuvėliu? 
– Matai, Nijoliuk, žemėj žmonės gaudo, kas reikalinga skrandžiui ir kišenei, o pas mus – kas reikalinga 

išminčiai ir protui. Šituo gaubtuvėliu aš pagaunu tai žvaigždės šviesą, tai saulės spinduliuką, tai šventųjų 
išmintį ir viską dedu ant savo proto. Juk išmintis ir šviesa – tai sielos maistas. 

–  Ir dar noriu, kad pasakytum, kas nutiko mano knygelei, kur ji galėjo dingti? 
– Pasakysiu tau, kad su ja nepasisekė. Prasti poligrainiai dažai sutepė, ir dabar dalį jos teks perspausdinti. 
Aš grąžinau Česlovui jo gaubtuvėlį, jis vėl pasiėmė ir nutolo.

234. Aldutės Ž. pamoka 2001-10-22
  PASIŽIŪRĖK Į SAVE

Aldutės atėjimas manęs nenustebino, bet įdomus buvo jos kvietimas ateiti į mokykloje vedamą etikos 
pamoką. Jos šukuosena buvo labai tvarkinga, ji pati atrodė rimta ir susikaupusi. Turbūt galvojo apie savo 
būsimą pamoką. Atsisėdau į patį paskutinį suolą ir nejučiom pati tapau mokine. Norėjau save įtikinti, kad 
lengvai įveiksiu Aldutės užduotis, bet pasirodė, kad jos gana sudėtingos, nors iš pirmo žvilgsnio atrodė 
vaikiškos. O ji norėjo tik vieno – mokyti vaikus susimąstyti, kokie jie patys ir kokius žmones mato šalia 
savęs, kaip juos vertina. Iš pradžių ji padėjo ant stalo keturis obuolius, gražius, didelius ir viliojančius savo 
spalvomis, o paskui paklausė: 

– Parašykite, ką jūs veiktumėte su šitais obuoliais. Obuoliai keturi, o jūsų dvidešimt.
Vaikai parašė gana greit. Daugumos atsakymai buvo panašūs – suvalgyčiau pats arba parsineščiau 

namo. Tik trys iš tų dvidešimties parašė – pasidalinčiau su visa klase. Aldutė tyliai paklausė klasės:
– Ką jūs galvojate apie tuos tris savo draugus – ar jie elgiasi gerai ar blogai? 
Dauguma protavo panašiai: kokia jiems nauda bus iš to, nebus visiems ką nė valgyti, mes tai 

nesidalintume, kad jie durni ir pan. Aldutė patylėjo, o paskui visai nelauktai paklausė: 
– Vaikai, ar jūs nors kartą pagalvojote, kokie jūs esate žmonių ir kokie būsite Dievo akivaizdoje? Ar 

yra už ką jus pamilti? 
Vaikai mąstė jau daug ilgiau ir vis nesiryžo parašyti. Paskui atsakymai buvo atviresni – niekada 

nesusimąstė, nes niekas jų to neklausinėjo. O tie trys buvo nuoširdžiausi – jie norėtų dalintis viskuo su 
visais, bet neturi kuo. Aldutė susigraudino, paglostė jų galveles ir pasakė: 

– Vaikeliai, jūs turite šimtą kartų daugiau negu tie, kurie svarsto, ar verta daryti gera, jeigu iš to nėra 
naudos. Jūs turite gerumo pilną sielą ir nebijokite, jeigu kas iš to gerumo pasijuoks. 
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Klasė tylėjo lyg užkerėta. 
– O dabar, vaikai, aš jus pamokysiu, kaip patikrinti, ar jūsų draugai yra tikri, ar vertina jus už naudą, 

ar pasiruošę jums visur ir visada padėti. Štai jūsų klasėje, kaip visada, yra nepataisomų, neklaužadų, kurių 
niekas nemėgsta. Ir yra tokių, kurie visur pirmauja ir juos visi giria. Apsimeskite kada nors, kad jums 
atsitiko nelaimė – susirgote ar kas nors dingo, ar dėl ko nors pergyvenote. Ir tada pažiūrėkite, kas praeina 
pro šalį ir kas sustoja, kad jums padėtų. Kristus taip patikrino savo mokinius ir apaštalus, kai nešė Kryžių ir 
ėjo į mirtį. Tai štai, vaikai, labai norėčiau, kad jūs visada, visą gyvenimą susimąstytume, kokie jūs atrodote 
kitiems ir kodėl vienaip ar kitaip jūs patys vertinate save.

 Aldutė išėjo. O aš tylėjau ir iki dabar mąstau, ko išmokė. 

235. Keturių pažįstamų pamoka 2001-10-22 
  KAS BUVAU IR KAS ESU

Jie visi keturi – Kęstas, Kazimieras ir du man nepažįstami – atėjo iš skaistyklos ir prašė manęs, kad 
padėčiau atsakyti į kiekvieno iš jų klausimą. Pirmasis, Kęstas, paklausė: 

– Kas aš buvau žemėje? 
Kazimieras irgi paklausė: 
– Kas aš esu dabar? 
Trečiasis, gal tai buvo Vaidotas V., pasiteiravo: 
– Gal žinot, kas aš būsiu? 
Ketvirtasis, kurio nepažinau, irgi paklausė: 
– Gal galite pasakyti, kas kaltas, kad mes visi esame ten, kur nėra šviesos? 
Aš tylėjau ir nežinojau atsakymo nė į vieną jų klausimą. Turbūt jie tai suprato, nes Kęstas, pats 

kultūringiausias iš šitų keturių alkoholikų, prabilo pirmasis:
– Mums atsakymų reikėjo ieškoti anksčiau, žemėje, o dabar sunku surasti tai, kas prarasta. Mes visi 

turime savo artimuosius, bet ir jie kažin ar padėtų. 
– Kęstuti, tu juk turėjai draugą Romą, nueik pas jį, gal pagelbėtų. O gal ir pats susimąstytų apie save. 
– Gal tikrai nueisiu pas jį. Bus lengviau ir man, ir jam. 
Aš jų visų keturių prašiau, kad išeitų ir paliktų mane ramybėje. Pagaliau pasakiau, kad iškviesiu policiją. 
Kazimieras atsakė už visus: 
– Mūsų jau negąsdink policija, nes dabar ir ji bėgtų nuo mūsų. Mums jau nereikia jokių policijų. O tų 

atsakymų į klausimus mes vis tiek ateisime išklausyti...

236. Valerjos mamos pamoka 2001-10-26
  PAS MUS IŠGYDo VISUS

Sėdėjau poliklinikoje ir laukiau, kol pakvies pas gydytoją. Sėdėjo ir mano  buvusi bendradarbė Verutė, 
laukdama savo dukters Aldutės. Atėjo moteris, lyg jau matyta, bet labai panaši į Beatričės seserį Kristinėlę. 
Ji žiūrėjo į mane ir šypsojosi be žodžių. Neiškenčiau ir jai pasakiau:

– Jūs labai panaši į Beatričės Gincevičiūtės seserį Kristiną. 
Ji priekaištingai palingavo galva ir pasakė: 
– O aš panaši į save, į Staselę, kurios jūs vis neišmokstate atpažinti. 
– Bet jūs... jūs kiekvieną kartą vis kitokia. 
– Tai labai gerai. Negi jūs norėtumėte, kad būčiau visada vienoda. Pasaulis ir viskas, kas jame yra, 

keičiasi ir keičia mus, tik mes patys to nejaučiame. 
– Stasele, ar jūs irgi gydytojo laukiate, kad čia atėjote? 
– Mieloji, ten, kur aš gyvenu dabar, ligonių nėra. Mūsų ligas užkasė žemėje. O tuos, kurie atėjo ligoti, 

gydo ten, skaistykloje. Vienus ilgiau, kitus trumpiau. Yra ir nepagydomų, kaip žemėje, taip ir danguje. Juos 
Aukščiausiasis pasiunčia į pragarus. Ten eilės laukti nereikia. 

Ji nutilo, pasižiūrėjo į mane savo gražiomis didelėmis akimis ir kažką mąstė.  Kas žino apie ką? 
– Stasele, kaip jums atrodo, ar Juliukas ir Valerija dabar laimingi, ar jie turi dvasios ramybę? 
– Atvirai pasakysiu jums, mieloji, jie turėtų jaustis laimingi, bet taip nėra. Juos abu graužia netikrumo 

kirminas. Jie norėtų žinoti, kas su jais bus rytoj ar poryt. Bet šitą žino tik Dievas, daugiau niekas. Man 
atrodo, kad jie turi viską, kuo turtingas geras Dievo vaikas. Turi kojas, rankas, akis, gražias sielas. Tik tegul  
džiaugiasi gyvenimu. 
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– Stasele, kažin kodėl taip ilgai nepakviečia gydytojas?
– Vaikeli, jums dar per anksti. Kai jus pašauks, sakau – nereikės laukti eilėje. 
Supratau, ką ji nori pasakyti. Bet pati išsigandau šito supratimo. 
– Kada dabar ateisite, Stasele? 
– Po Visų Šventųjų, mieloji, po švenčių. 
Taip ir išsiskyrėme. 

237. Česlovo V. pamoka 2001-10-30 
  TEGUL BUS

Česlovas atėjo, tik jau be žalių marškinių, o juodu kostiumu. Jis buvo pilnas tik jam įprasto jumoro ir 
gerai nusiteikęs. 

– Sėskis, Česeli, juk tu toks laukiamas švečias. Aš dabar ruošiu pietus, tai gal ir tau patiks. 
– Matai, aš tai sotus, man nieko nereikia. Bet mūsų Kęstui tai būtų neblogai, jis labai alkanas. 
– Česeli, aš tau galiu duoti šitų keturkampių gabaliukų, juos galima ištirpinti ir valgyti arba gerti. 
Česlovas paėmė buljono gabaliuką, atidžiai apžiūrėjo, įtraukė kvapo ir tyliai pasakė: 
– Oi, kaip grybu kvepia ir kaip seniai aš ėjau jų rinkti į Sudargo miškus. 
–  Paimk šitų gabaliukų ir nunešk jų tiems, kurie alkani. 
– Gerai, Nijoliuk, vieną paimsiu broliui, kitą mamai, trečią tėtei ir dar vieną Vaišnorų Andriukui. Man 

visų taip gaila, kad nežinau nė kuo pagelbėti. Žinai, užpilsiu rasa ir feinė. Ar ne? 
– Česeli, tu pats juk geriau žinai, tu juos matai išvien. 
– O čia kas? – jis pasilenkė prie mano tik ką išėjusių iš leidyklos knygų ir vieną pasiėmė. Paskui pasakė: 

– Tu, Nijoliuk, eik daryt pietų, o aš perskaitysiu. Ar jo?
– Gerai, einu. 
Aš jį palikau kambaryje, o pati nuskubėjau į virtuvę. Praėjo gal 10-15 minučių, pasigirdo Česlovo 

balsas:
– Na, aš jau baigiau, o tu? 
Atėjau, o Česlovo akys buvo pilnos ašarų, tik lūpos nervingai virpėjo. Jis susivaldė, o paskui pasakė: 
– Na, duok man penkis, o aš tau duosiu dešimt. 
Jis paėmė mano dešinę ranką ir savo abiem rankom stipriai suspaudė delną. 
– Nijoliuk, tai ir man suradai vietos savo eilėse. Dėkui tau už tai.
– O tau, Česeli, dėkui, kad įkvėpei šitas eiles. Juk pusė jų – tavo išmintis. 
– Žinai, kai perskaičiau eilėraštį „Teatras“, tai žinai ką pagalvojau? Čia trumpai, gal tau tiks kur nors.
– Sakyk, aš tikrai atsiminsiu. 
Jis atsikvėpė, o paskui pasakė:
– Kol mes kartu, kol mes dar čia, 
Tegul kasdien bus visko nesibaigianti pradžia...  Žinai, mano Roma išvažiuoja į užsienį. Tai tu pasakyk, 

kad būtų spakaini, aš ją padabosiu. A jo, a gerai?
– Gerai, Česeli, viską pasakysiu, ko tu prašei.
– Na, tai tau dėkui. Po Visų Šventų aš užeisiu.

238. Valerjos mamos ir močiutės pamokos 2001-11-05
  PIRMIAUSIA PAGALVoK, AR ESI VERTA, KAD TAVE IŠKLAUSYTŲ

Mane paguldė ligoninėje į vidaus ligų skyrių. Skaudėjo skrandį. Šalia gulėjo kažkokia močiutė – 
piktoko veido, mažakalbė, nekreipianti į nieką dėmesio. Bent man taip atrodė.

Ir staiga... staiga ties savo lova pamačiau savo seną, vargšę kalytę. Matyt, ji ištrūko iš namų ir pėdomis 
atsekė iki čia. Dieve, ką daryti man dabar, kur ją dėti? Nuvariau ją po lova. Protingas gyvulėlis viską 
suprato, jos senas kūnelis drebėjo iš baimės. Mane apėmė toks siaubas, kad neįmanoma apsakyti žodžiais. 
Telefonu į namus paskambinti neleidžia, jau pavakarė, niekas neateis. O jeigu mane išvarys iš palatos, 
kaip aš pareisiu? Matyt, pajutusi neva jai gresiantį pavojų, močiutė pakėlė galvą ir po mano lova pamatė 
susirietusią į kamuoliuką kalytę. Ji negalėjo patikėti savo akimis, tuo, ką mato, atsisėdo lovoje ir staiga 
pradėjo bobiškai, isteriškai spiegti:

– Vajezau, vajezau, šuo palatoje! Aš bijau atsikelti, dar įkąs!
Iš miego pašoko ir kitos moterys, dar nesusigaudydamos, kas čia pasidarė. Palatoje kilo sąmyšis. Kalytė 
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išbėgo iš palovės, žiūrėjo į mane, lyg klausdama, kur jai dingti. Aš bandžiau gražiuoju paaiškinti, kad rytoj 
labai anksti paskambinsiu į namus ir ją išsives, bet niekas manęs neklausė. Močiutė šaukėsi seselės ir klykė 
garsiausiai, lyg regėdama krokodilą. Prasivėrė palatos durys, ir pasirodė dvi moterys baltais chalatais. Aš 
jas atpažinau. Tai buvo Staselė, Valerijos mama, ir geroji slaugutė iš nervų skyriaus Genutė Kudirkienė. 
Supratau, kad iš Amžinybės jos atėjo kartu. Močiutė šaukė, kiek leido jėgos:

– Sesele, išvarykite tą bjaurų šunį, išmeskite lauk, dar įkąs kam nors! Dieve, susimilk, tai laikai atėjo – 
šunys palatoje! Arba pašaukite daktarą, kad man duotų vaistų nuo širdies. 

Staselė ramiai stebėjo jos isteriją, o paskui taip pat ramiai paklausė: 
– Močiute, ar tau kuo nors kliudo šitas gyvulėlis? Ar niekad nesi mačiusi šuns?
– Mačiau, bet ant lenciūgų, tik ne patalpose ir ne po lova. Sesele, aš guliu su širdžia ir nenoriu nervuotis. 

Duokite man kokių vaistų ir išvarykite tą šunį. 
Staselė pasisuko į ją ir pasakė: 
– Visų pirma, ligone, aš visai ne seselė, o Staselė, o antra, ligone, jums jokių vaistų nereikia nuo širdies, 

nes jūs jos neturite. Jos vietoje tuščia. Jūs esate beširdė, ir jums jokie daktarai jau nepadės. 
Močiutė, lyg žado netekusi, išsižiojo ir nieko nesuprasdama spoksojo čia į mane, čia į Staselę. Staselė 

atsisuko į mane ir garsiai pasakė: 
– Nijolėle, šitas mažas gyvulėlis pasirodė čia, kad parodytų jums, kokie yra žmonės. Su jais reikia elgtis 

atsargiai, nes jie gali viską – mylėti ir mąstyti, ar tai naudinga, medžioti ir šūkauti apie meilę gamtai... Jie 
viską, mieloji, gali. O dabar apsirenk, pasiimk savo gyvulėlį ir einame iš čia į namus. Tegul močiutė ramiai 
miega. Aš tave palydėsiu iki namų.

Ir mes išėjome keturios – Staselė, Genutė, aš ir mano kalytė. Lengviau atsikvėpiau, nes Staselė buvo 
šalia ir aš jau nieko nebijojau. Visą ilgą kelią iki mano namų mudvi kalbėjome apie Valeriją ir jos sūnų 
Juliuką. Staselė pradėjo pirmoji: 

– Matyt, jūs jau be mano pagalbos neapsieisite. Kad ne vienas, tai kitas rūpestis graužia tai Valeriją, tai 
Juliuką. Aš nepykstu, man smagu, kad dar esu jiems reikalinga ir galiu kuo nors padėti. Jie abu tokie geri ir 
taip laukia manęs ateinant. Dieve mano, rodos, viską darau, kad tik jie būtų laimingi.

– Taip, Stasele, jie baisiai laukia jūsų ir taip tiki jūsų žodžiais, kartais net graudu darosi. Ypač Juliukas, 
kuriam jūs esate didelė patarėja.

Ji susigraudino, paėmė mano ranką ir stipriai suspaudė. Supratau, kad pati jaudinasi.
– Stasele, o ką dabar jiems pasakyti?
– Žinai, mieloji, ką pasakyk. Pasakyk dukrai, kad ji jau savo kantrybe nugalėjo, beveik nugalėjo, bet dar 

ne visai. Dabar jau lengviau, ir tų rūpesčių dar sumažės, tik tegu ištveria, ir Dievas jau padės. O dėl Juliuko 
tai štai kaip. Jam reikia metus laiko pavargti, kol taps karininku. Jam duoda kareivių būrį, kad užsigrūdintų 
ir įgytų vadovavimo įgūdžių. Paskui bus lengviau. Aš galvoju, kad tinka tas pasakymas: „veršiu nebliovęs, 
jaučiu nebaubsi“. Ar ne taip, Nijolėle?

– Na, taip, Stasele, bet jis labai pergyvena dėl to.
– O visai be reikalo. Juk tik metai, ne amžinybė. Nejaugi neištvers?
– Gerai, Stasele, aš jiems viską perduosiu.
– Dėkui, mieloji, dėkui. O kai bus bėda, vėl ateisiu.
Nė nepajutau, kaip atsidūriau su kalyte ties kiemo verteliais. Norėjau padėkoti Staselei, o jos nė Genutės 

jau nebuvo. Namuose jau laukė manęs mano mama ir močiutė. Jos buvo kieme ir gražiai stebėjo krintančius 
lapus. Staiga virš savo galvos pamačiau lengvą švytintį daiktą, panašų į gražų namelį. Nuo jo driekėsi 
spalvota juosta, lyg kelias iki žemės. Tos juostos gale nuostabus didelis paukštis, labai panašus į tą, kurį 
prieš kurį laiką rodė šv. Vincenta.

– Močiute, kas čia darosi? O jeigu tas švytintis daiktas nukris ant mūsų galvų? Gal einame į kambarį?
– Nebijok, – mama taip ramiai ištarė šitą žodį, kad man iškart pasidarė gera ir lengva, – šituo keliu į 

mus ateina Šv. Dvasios išraiška. Štai kai mes eisime į kambarį, jis mus lydės, o paskui nutūps ant peties 
arba ant delno. Tu tik pasižiūrėk.

Jos pasuko link namų durų, ir baltasparnis paukštis nusileido ant močiutės peties. Taip ir ėjome visi į 
mūsų virtuvę. Mama tyliai šypsojosi ir glostė šitą baltasparnį Dievo sutvėrimą. Jo tamsios akys buvo tokios 
protingos, kad aš negalėjau nuo jo atsitraukti.

– Paglostyk jį, vaikeli, paskui palesink, – paliepė man močiutė.
– O jeigu jis išsigąs?
– Gerai, tada palikime atviras duris, kad galėtų iš čia išlėkti, – mama atidarė duris, ir man pasidarė 

ramiau, baimės neliko. Ištiesiau ranką ir švelniai paliečiau paukščio nugarėlę. Kažkokia nepaprasta šiluma 
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ir ramybė. O paukštis taip gražiai lesė iš močiutės delno, kad aš net pavydėjau jai.
– Vaikeli, kiekvienas paukštis yra Šv. Dvasios pilnas. Tik visada tai reikia atsiminti, ir Ji apsigyvens 

žmoguje.
Močiutė ir mama mane pabučiavo ir išskubėjo.

239. Monikos M. pamoka 2001-11-08
  SUNKU SUTAIKYTI ŠVIESą IR TAMSą

Ji atėjo apsivilkusi ilga juoda suknele, ir man pasirodė, kad visai panaši į tą, kokią matydavau scenoje. 
Tas pats sodrus balsas, ta pati teatrališka laikysena. Ir ta pati gražių, tankių plaukų šukuosena. Dieve mano, 
kodėl ji čia atėjo?! Ką aš jai pasakysiu? Bet reikia ko nors paklausti. 

– Aktore, iš kur jūs čia? 
– Iš ten, kur nešviečia jokio teatro lempos. Matote, Nijole, žemėje jos nešvietė mūsų Beatričei, o dabar 

man. – Jos balse buvo tiek nuoskaudos, tiek skausmo, kad aš net nežinojau, ką atsakyti į šituos žodžius. 
– Sėskitės, prašau, mieloji Monika, jus tokia pavargusi. 
Ji atsisėdo, parėmė ranka galvą ir paprašė: 
– Nijole, padėkite man. Aš gavau sunkią užduotį – suklijuoti štai šitas dvi juosteles – baltą ir juodą. Gal 

sugalvosime kartu, kaip tai padaryti. 
– Man atrodo, kad tai visai nesunku. Paimsiu klijų ir priderinsiu vieną prie kitos. 
Monika, nepasitikėdama mano žodžiais, giliai atsiduso, bet nepasakė nieko. O aš ėmiausi darbo. Deja, 

viskas atrodė sunkiau, negu tikėjausi. Baltoji juostelė niekaip nesiklijavo prie juodos, lyg norėdama nuo jos 
pabėgti. Jos pakraščiai nuo drėgnų klijų susiraukšlėjo, pasidarė nelygūs ir negražūs. 

– Monika brangioji, kodėl jums uždavė tokį sunkų darbą? Ką reiškia šios dvi juostelės? 
Ji atsikvėpė, atsilošė kėdėje ir paaiškino: 
– Tai viskas, ką mes savo sieloje atsinešėme iš žemės. Arba baltą, arba juodą. Jeigu juodos spalvos 

daugiau, tai ją ir derina prie tamsos. Ir atvirkščiai. Baltą lengviau sutepti, o juodą paversti balta beveik 
neįmanoma. Dieve mano, kodėl aš, būdama žemėje, niekad apie tai nesusimąsčiau? 

Abi nutilome, nes sunku buvo ką nors kalbėti. Ji pasiėmė abi juosteles ir išėjo.

240. Valerjos mamos pamoka 2001-11-14
  KAS YRA UGNIS

Pagaliau Staselė vėl atėjo. Aš ruošiausi gaminti ką nors pietums, bet mečiau viską ir atskubėjau prie 
jos. Ji buvo tokia miela ir vis šypsojosi. Pakviečiau ją atsisėsti, nusirišti skarelę, o ji, nors ir mandagiai, bet 
man priminė: 

– Nijolėle, pirma leiskite pasisveikinti, o paskui pabaikite savo pietus. 
Pasijutau lyg sugėdintas vaikas, kuris, ko nors nudžiugęs, pamiršta visas mandagumo taisykles. Staselė 

pasakė ir atsisėdo. O paskui netikėtai manęs paklausė: 
– O kam jūs ruošiate pietus? 
– Na, sau, tetai, dar dviems namiškiams. 
– Ir tik tiems? O daugiau nieko nekviečiate prie stalo? 
– Stasele, o ką aš turėčiau kviesti? – nesuprasdama jos klausimo, ištariau savo mintis.
Ji pasižiūrėjo į mane ir paaiškino:
– Negi jūs, ruošdamasi ateiti prie stalo, negalvojate, kad reikia nors mintimis pasikviesti mamą, močiutę, 

savo geradarius ir visus, kurie jau iš čia išėję? Jie juk nieko jūsų neprašo, jie viską padarė dėl jūsų, ką tik 
galėjo. Ir pietų, ir vietos dėl to už stalo nesumažės... Bet jie bus labai laimingi, kad juos kasdien prisimenate. 
Ir jūsų siela nuo to pasidarys tik turtingesnė. 

–  O aš apie tai niekad nepagalvodavau.
– Matai, Nijolėle, aš tavęs nekaltinu, aš tik primenu, kad jūs pagalvotumėte. Juk Kristus irgi kasdieninės 

duonos iš Tėvo neprašė tik sau, o visiems mums. O mano dukra baisiai dažnai prisimena mane, žino, ką aš 
mėgdavau žemėje valgyti. Ji visada atsidūsta, lyg lauktų manęs prie stalo. Ir aš žinau, kad man vieta prie 
jos stalo ir jos širdyje bus visą laiką palikta. – Jos balsas suvirpėjo, bet ji neverkė. Paskui atsisuko į mane, 
visai sutrikusią ir paklausė: – Ar žinote, mieloji, kad, ruošiant valgį, niekad nereikia galvoti pirmiausia apie 
save, o būtinai atsiminkite tuos, kurie už jus ar kūnu, ar siela alkanesni. Taip jūs ir savo sielą išgydysite nuo 
egoizmo.
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– Ačiū, Stasele, atsiminsiu ir tai. 
– Mieloji, o jūs man pasakykite, kuri šeimininkė yra pati geriausia pasaulyje? – nelauktai išgirdau jos 

keistą klausimą. 
– Gal kokia japonė ar prancūzė, o gal kinietė. Tiesiog nežinau, Stasele. 
– Ne ne, mieloji, jos tegali tik padėti jai, daugiau nieko. 
– Nežinau, Stasele, juk pasauly šitiek puikių šeimininkių, negi galima žinoti, kuri iš jų geriausia. 
– O ji, Nijolėle, visam pasauly tik viena. Ir visų namuose ji viena, ir visus pamaitina. Negi jos nepažįstate? 
– Ne, Stasele, mūsų namuose tokių nėra. 
– Mieloji mano, ta šeimininkė – tai šventoji Ugnis, kuri ir verda, ir kepa, ir šildo. O mes visos esame tik 

jos padėjėjos. Ir dar šventajai Ugnelei padeda švęstas Vanduo, Saulė ir Oras. Saulė ištraukia viską iš žemės, 
vanduo atgaivina, o oras siunčia savo kvapus. 

– Stasele, Valerija labai prašė, kad jūs pasakytumėte, kaip ji turi elgtis, ar jos pergyvenimai jau baigiasi, 
ar dar tęsis ilgai. 

– Gerai, mieloji, paklausykite manęs atidžiai. Štai ką pasakysiu. Mano dukros pergyvenimai ne amžini. 
Didžiąją jų dalį ji jau pergyveno, bet dar liko lygiai pusė metų, kol pasibaigs jos ir Juliuko nerimas. 
Svarbiausia, kad Valerija jau išmoko nugalėti save ir įsigijo daugiau kantrybės, be kurios nieko šioje žemėje 
negali ir niekam padėti. Valerijai dabar reikia tik vieno – įsitikinimo, kad viskas laikina ir visi, kurie nori 
pikto, yra tokie dvasios skurdžiai, kad į juos reikia žiūrėti tik su gailesčiu. Tai vieninteliai vaistai, kurie jai 
tegali padėti. O mano Juliukui žinau, kad neramu dėl ateities. Bet tas nerimas – tik savaičių klausimas. Tas 
nerimas ir yra jo mokymasis, kas yra vyriška valia ir mokėjimas tai įrodyti. Tik nereikia be reikalo eikvoti 
savo nervų, nes kitų niekas neduos. Tegul Dievas ir Valerija laimina. 

Ji taip tyliai išėjo, kaip ir buvo atėjusi. 

241. Česlovo V. pamoka 2001-11-14
  KAS DUoDA STIPRYBĖS

Jis atėjo, kai aš ruošiausi eiti aprišti savo rožių. Ir vėl tas pats rankų mostas, tie patys per trumpi 
rankogaliai, ir jis pats, toks pažįstamas ir gerumo pilnas Česlovas. 

– Kodėl taip ilgai neatėjai, Česeli? – iš karto paklausiau jo. Jis šyptelėjo ir pasakė: 
– Buvau Danijoje kartu su Roma. Šiąnakt ji grįžta, tai sugrįžau ir aš. Viskas gerai. Dabar ateisiu dažniau. 

O kur tu ruošiesi? 
– Einu, Česeli, dengti rožių, kad nesušaltų. 
– Gerai, tai aš tau padėsiu. A jo? 
Ir mudu išėjome į kiemą. Jis įkvėpė lapkričio vėjo, paskui giliai atsiduso ir ėmė stebėti pilkšvą dangų. 

Aš pakėliau pirmąją eglės šaką, ir Česlovas lyg pabudo iš savo apmąstymų. Kas žino, apie ką jis mąstė tas 
kelias akimirkas? To jau niekas niekada nesužinos. Paskui pats gražiai ir tvarkingai ėmė kloti eglių šakas 
ant vijoklinės rožės krūmo. 

– Gal jau užteks, Česeli? – atsargiai pasiteiravau jo. 
– Kaip tu galvoji, ar neįveiks tų eglišakių vėjai? 
– Nežinau, Česeli, visai nežinau, – pasakiau jam, nes tikrai nežinojau, ką atsakyti. 
– Žinai, o mažu  pamislykim (jo žodžiai) ūkiškai. Reikia atsinešti kokį nors svorį ir uždėti, nes besvorį 

daiktą, kaip tuščią dvasią, blaško visi vėjai. Jeigu dūšia neturi gerų darbų svorio, tai ji tuščiavidurė, ji lengva 
kaip pelai. Kol ateis iki amžinybės, sieloje nieko neliks. 

– Česeli, bet eglės šakos tai sunkios, vėjai jų nepakels. 
Jis savo pamoką tęsė toliau:
– Jos sunkios, bet jau negyvos, joms reikia medžio, tikro gyvybės pilno medžio, ant kurio augdamos 

nebijotų jokių likimo vėjų. Kaip siela be tikėjimo medžio, be kurio ji blaškoma visų pasaulio audrų. Ar 
supratai mane, Nijoliuk? 

– Taip, Česlovai, supratau. 
– Na, matai, o dabar, kai susitiksite su Roma, tai pasakyk, kad ji žmoniškai pailsėtų ir pagailėtų savo 

sveikatos. 
–  Bet ji, man atrodo, jaučiasi neblogai, niekuo nesiskundžia.
– O man atrodo, kad ji nesiskundžia dėl savo gerumo ir nemokėjimo skųstis. O jos širdis jai dažnai 

skundžiasi. 
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Jis nutilo, ir aš nutilau, nes pasijutau, koks jis teisus ir kokia aš egoistė, vis prašydama Romutės, vis ko 
nors padėti...

O Česlovas jau artėjo prie vartelių ir išėjo pro juos.

242. Česlovo V. ir Soijos pamoka 2001-11-16
  SAUGoKITĖS TŲ, KURIUoS SAUGo PIKTojI DVASIA

Sužinojau, kad Gotlybiškiuose vyks kaimo šventė – mugė. Pasiryžau ten vykti. Bet niekad nesitikėjau, 
kad pamatysiu tai, ką sunku aprašyti. Žmonių rinkosi vis daugiau, buvo įvairių prekiautojų ir pirkėjų. Mugė 
vyko netoli mūsų mokyklos. Kai kurie sėdėjo ant suoliukų. Man buvo taip gera, atrodo, vėl atsidūriau 
savo mokykloje. Ir staiga prie atvirų sandėlio durų pamačiau Česlovą, ruošiantį dar vieną staliuką. Jis kalė 
nepaprastai gražias lenteles, matavo, lyg per darbų pamokas. Pribėgau prie jo ir sušukau: 

– Česeli, ką tu čia dirbi? 
Jis pakėlė galvą, nusišypsojo ir pakvietė mane: 
– Užeik, pasižiūrėk ir pamatysi. 
Pagalvojau, kad tai nebus sunku. Bet taip tik atrodė. Prieš mano akis atsirado laipteliai, kurių aš niekaip 

neįstengiau įveikti. Kreipiausi į Česlovą, o jis paaiškino:
– Tau dar per anksti ateiti į mano namus, kurie yra aukštai, dėl to tu ir laiptais negali užlipti, negali 

manęs pasiekti. Geriau aš ateisiu.
Jis nulipo, atsisėdo ant švarių laiptelių, ir mes pradėjome kalbėtis. 
– Česeli, aš vėl papasakojau Romutei, kad tave mačiau, kad kalbėjomės, kad tu čia dirbai. 
– Nijoliuk, papasakok, juk ir taip jai visada viską pasakai. Ir gerai darai, aš tau už tai tik dėkoju. Ir 

dar jai pasakyk, kad papoteriautų už Kęstą, o mažiau rūpintųsi manimi. Matai, man nieko netrūksta, o juo 
niekas nesirūpina. Mažu jį po kokių metų ir išleis iš ten. O ką čia laikai rankose?

– Laikraštį, „Draugą“. Atsivežiau iš Šakių. 
– Tai duok jį man. Parsinešiu namo. A jo? 
Jis paėmė „Draugą“, sulankstė jį ir įsidėjo į švarko kišenę. 
– O dabar einava pas Soiją, ve kur su Klevu sėdi. 
Atsisukau, ir tikrai – ant suolelio, greta valgyklos, sėdėjo ir stebėjo šurmuliuojančius žmones abu 

Kisieliai. Jie atrodė tokie gražūs ir laimingi, lyg būtų atėję į buvusią savo jaunystę. Ypač Klevas. Priėjau 
prie jų, ir Soija pati mane apkabino. Ji visa švietė laime. Ir aš supratau kodėl. Jie vėl buvo kartu. 

– Soija, brangioji, ar iš dangaus tu čia? – norėjau pajuokauti, bet jai tai atrodė lyg tiesa. 
– Nijole, aš iš tikrųjų iš dangaus. Tikrai iš dangaus. 
Klevo akyse pasirodė ašaros. Supratau, kad iš susijaudinimo. 
– O kaip jūsų anūkė Linutė? Juk aš ją mokiau!
– Jau mergina, protinga, graži, gera mano Linutė. Tik retai mane atsimena. Kažin, ką ten parduoda, kad 

tokia eilė? Gal einam pasižiūrėti? 
– Einam, Soija, einam. 
Ir mes ėjome prie tos eilės: du šios žemės, du kito pasaulio gyventojai. Pamačiau, kad mano vaikystės 

draugė Aldutė K. pardavinėja baltą duonelę. Ji buvo tokia plona, lyg skirta komunijai. Bet žmonės kažkodėl 
ją labai pirko. 

– Aldute, iš kur tu? Kodėl pardavinėji duonelę? 
Ji geraširdiškai nusišypsojo ir atsakė: 
– Iš dangaus, iš pačio dangaus. O šita duonelė kalėdinė. Pirk, Nijole. 
Jau siekiau savo piniginės, kai staiga prisiminiau, kad per mažai pasiėmiau pinigų ir vargu ar jų užteks 

kelionei atgal. Reikia prašyti Aldutės. Gal paskolins? Ji mielai išpildė mano prašymą, atnešė du litus ir dar 
sykį priminė: 

– Man grąžinti nereikia, aš iš dangaus, kur jokių pinigų nėra. 
Ir staiga pasigirdo bjaurus, pilnas įtūžio balsas: 
– Visi jūs, rupūžės, tik iš dangaus, iš dangaus. Tegul jus kur velniai!
Mano kūnas pašiurpo nuo šito klaikaus balso, ir aš nejučiom atsigręžiau į jo pusę. Netoli manęs stovėjo 

Antosė B., ta pati, kuri pokario metais spardė miesto aikštėje miško brolius, kuriai Šakių mieste nebuvo 
nė vieno gero žmogaus. Ji ir dabar buvo pilna tos pačios neapykantos visiems. Ir staiga ant jos pečių 
užšoko kažkoks juodas, panašus į beždžionėlę žvėriūkštis. Jis buvo bjauriai išsiviepęs, raudonos, piktos 
akys ieškojo jos kaklo. Priekinėmis kojomis jį suėmė ir ėmė veržti. Kažkas iš aplinkinių suriko: 
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– Vajezau, beždžionė su ragais!
Aldutė ramiai paaiškino: 
– Saugokitės tų, kuriuos saugo piktoji dvasia.  Juk matote, kaip Antosės sielą valdo velnias. 
Ir iš tikrųjų. Klaikiai išverstomis akimis ji ėjo atbula. Ėjo ten, kur ją vedė šita piktoji jėga. Tokio 

klaikaus reginio dar nebuvau mačiusi ir, Dieve duok, kad nematyčiau. Nuėjome šalin nuo šitos vietos, bet 
širdyje matyta pamoka liko neišdildoma. 

243. Česlovo V. pamoka 2001-11-19
  IŠSPRęSK SAVo KRYŽIAŽoDĮ

Ir vėl atėjo Česlovas. Šį kartą – su prašymu, kad padėčiau jam išspręsti kryžiažodį, tiksliau galvosūkį. 
Jis man patiesė popieriaus lapą, kuriame buvo keturi taškai, ir paprašė:

– Sujunk linija. Jeigu bus teisingai sujungta, tai tu laimėsi konkurse, o jeigu suklysi – negausi nieko. 
Štai tie taškai (Janinos sąsiuvinyje taškai išdėstyti rombu arba lygiakraščiu kryžiumi: viršuje, apačioje ir du 
vienodame aukštyje iš šonų). O dabar galvok ir junk. Man įdomu, nuo kurio tu pradėsi. 

Nesupratau, koks čia skirtumas ir ką reiškia tokia užduotis. Brūkštelėjau nuo žemutinio taško, ir man 
atrodė, kad viskas užbaigta. Deja, pasirodė, kad viskas daug sudėtingiau. Česlovas pasižiūrėjo, papurtė 
galvą ir pasakė: 

– Nieko neišlošei, nieko nelaimėjai. 
– Kodėl, Česlovai? Visai nesuprantu kodėl. 
– Tai dar blogiau, kad nemąstai, nesupranti ir jungi. O dabar paklausyk dėdės: matai, visa šita linija, kuri 

jungia taškus, tai yra tavo kelias. Tu pradėjai jungti nuo apačios, o tai nesąmonė. Kelias niekad neprasideda 
nuo pabaigos. Šitie taškai yra keturi tavo ir kiekvieno mūsų žibintai. Virš mūsų, šalia mūsų ir po mūsų, t. 
y. mums išeinant. Virš mūsų yra proto žibintas – Aukščiausiojo visagalio protas. Kai mes pradedame savo 
kelią, tai sakome: vardan Dievo Tėvo. Paskui kairėj ir dešinėj esantys žibintai – tai mūsų rankos, mūsų 
darbai. Mes sakome: vardan Sūnaus ir Šventosios Dvasios.  Tik tada pajuntame, kad yra dar vienas žibintas 
– mūsų širdis. Kai ji nustoja šviesti, sakome Amen. – Česlovas atsiduso, patylėjo, o paskui vėl paprašė: – O 
dabar tu gerai pamislyk ir pasakyk, kokie keturi dalykai yra laikinai amžini ir keturi amžinai laikini. 

– Česeli, neatsakysiu, nes visai nesuprantu, kuo skiriasi tie klausimai.
– Na, tu pagalvok apie save. Ar tu esi laikinai amžina ar amžinai laikina?
–  Dabar supratau. Ir aš, ir kiti čia gyvena laikinai, bet ten, kur išeina, jie yra amžini. 
– Na, matai, tai laikinai amžini jau yra du – mes patys ir mūsų artimieji. Toks pat yra pasaulis, atrodantis 

mums laikinai, bet liekantis amžinai. Tokie yra mūsų geri ir blogi darbai. 
–  O kas yra amžinai laikini? 
– Aš tau pasakysiu tik vieną iš keturių. O tu ūkiškai pasišnekėk su Roma ir pridėk dar tris. 
– Gerai, Česlovai, sakyk nors vieną. 
– Visų pirma, tai mūsų įsivaizdavimas, kad esame šio pasaulio protingiausi ir visagaliai. Na, tu tik 

pagalvok, ar nesame juokingi kaip tas nuogas karalius. Niekas gamtoj taip savęs neišaukština, kaip mes 
patys. O dar tris dalykus sugalvokit judvi. 

– Gerai, Česeli, galvosim. 
Taip ir pasilikau galvoti...

244. Valerjos mamos pamoka 2001-11-24
   ILGIAUSIAS IR TRUMPIAUSIAS NEKRoLoGAS 

Atrodo, mes sėdėjome salėje ir klausėmės kažkieno skaitomo pranešimo apie J. Basanavičių. Trumpa 
žiemos diena jau vakarėjo, seminaras – paskaita jau turėjo baigtis. Šalia manęs sėdėjo moteris, graži, 
simpatiška, bet aš nekreipiau į ją jokio dėmesio. O paskui paklausiau, ar eisime kartu link autobusų stoties, 
nes tamsoj viena bijau. Jis nusišypsojo, atsigręžė į mane, ir aš pamačiau Staselę. Tos pačios geros akys, toks 
pat rūpestingas ir mielas veidas. 

– Ar palydėsite mane, Stasele geroji? 
Ji skubiai atsakė: 
– Gerai, gerai, palydėsiu, tegul tik pabaigia skaityti.
Ji paglostė mano ranką, ir pajutau, kad mano nerimo lyg ir nebūta. Pagaliau pranešimas baigėsi, bet po 

15 minučių turėjo prasidėti koncertas. 
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– Nijolėle, tuoj eisime, tik aš noriu apgalvoti, ką naujo sužinojau iš šitos paskaitos. 
Aš pasižiūrėjau į suolą, kuriame sėdėjome, ir vos nesurikau – ten buvo palikta piniginė su išbarstytomis 

stambiomis monetomis, auksinis žiedas ir dar keli niekniekiai. 
– Stasele, jūs tik pažiūrėkite, ką aš radau, gal jums reikia? 
Ji papurtė galvą ir tyliai pasakė: 
– Pinigų man jau nereikia, o žiedas ant mano piršto per didelis ir dabar jau per sunkus. Tokius nešioja tik 

žemėje. Už dangaus ir saulės šviesumą nieko šviesesnio nėra. O žemėje nuo aukso net apanka ir sužvėrėja. 
O jums, Nijolėle, labai reikalingi šitie pinigai ir tas žiedas? 

Aš tiesiog nežinojau, ką jai atsakyti, sutrikau ir galvojau, kuo baigsis mūsų pokalbis. 
– Ne, Stasele, ne, nežinau, ką su jais daryti. 
– Padėkite juos ten, kur radote. Pasauly visada bus daugiau, kurie žinos, ką daryti su pinigais, negu tų, 

kurie dar mąstys, ką su jais veikti. 
– Stasele, o dabar man pasakykite, ar Valerijos kojai labai pavojingas tas gumbelis, kuris neseniai 

atsirado. Ji šitaip nervuojasi ir pergyvena. 
– Ne, tikrai nieko baisaus ten nėra. Tai tik atauga. Bet aš jos tuo neįtikinsiu, ji vis tiek bus pilna nerimo. 

Tegul nueina pas chirurgą, jo žodžiai bus tikresni už mano. O Juliukui tai jau darosi šviesiau. Dabar jau 
gerai, turi darbą, turi Lietuvą ir mamą, turi viską, ko norėjo iš šito pasaulio. Ir mano širdyje ramiau, kad 
Juliukui Dievas davė šitiek laimės. Tik tegul jis išmoksta ją išsaugoti. Juk tokia brangia kaina mes su 
Valerija jam padėjome ją išsikovoti. Bet galvoju, kad Dievas jį myli ir jam visur padės. O dabar, Nijolėle, 
jau einame iš čia, juk nelauksime, kol prasidės koncertas. 

Ir mudvi išėjome į tamsą. Kieme stovėjo keletas automobilių, juos kažkas plovė ir vanduo tekėjo į 
cementinę skylę. Ir vėl, kaip anąsyk, šalia manęs atsirado mano kalytė. Nuo senatvės beveik akla, ji pagal 
uoslę surado mane čia. Net nepagalvojau, kad ją matau paskutinį kartą. Ji pasuko tiesiai link tos cementinės 
prarajos ir joje prapuolė. Niekas jai jau negalėjo padėti. Iš viršaus mačiau tik beviltiškai bandomą pakelti 
rudą galvelę  ir prašančias pagalbos akis. Paskui vanduo pradėjo semti jos snukelį ir supratau, kad jau 
viskas. Nebus daugiau prie namo slenksčio tokio laukimo, kai išeidavome kur nors iš namų. Man buvo taip 
baisu, kad sustingau vietoje ir pamiršau viską pasaulyje. Staselė mane apsikabino, prisiglaudė prie savęs ir 
tyliai ištarė: 

– Nijolėle, toks jau likimas visų, kurie gyvena po saule. Ir žmonės, ir gyvulėliai, ir paukšteliai ateina 
tam, kad išeitų. Mums labai sunku, kai reikia su jais atsiskirti, bet išeinantiems nėra kelio, kuris grąžintų 
atgal. Man taip buvo baisu, kai tuo keliu išlydėjau brangų žmogų. Pasaulis juokėsi, o aš verkiau. O jūs 
žinote, koks pats trumpiausias ir pats ilgiausias nekrologas pasaulyje? Trumpas kaip žodis, bet ilgas kaip 
gyvenimas. Ar žinote? 

– Gal amžinatilsį? 
– Ne, Nijolėle, ne tas. Yra dar vienas žodis. 
– Nežinau, Stasele, tikrai nežinau. 
– Tai atsiminkite jį. Tas žodis – Amen. 

– Stasele, Valerija prašė paklausti, kur dabar yra Birutė?
Ji vėl nusišypsojo ir lyg pralinksmėjo. 
– A, tai mano jauniausia sesutė. Ji kartu su manimi. Ji taip pat priklauso Švč. Marijos legionui. Ji buvo 

tokia gera kaip mano dukra Valerija. Tik savo išvaizda daugiau panaši į tėvelį, kuriuo taip domisi Juliukas. 
Jeigu norėsite, Nijolėle, kada nors aš ją atsivesiu. O dabar jau turiu išeiti. Nesielvartaukite. 

245. Aldutės Ž. pamoka 2001-11-25
   IŠEINAME KELIU, KURIS NESUGRąŽINS NĖ VIENo Į NAMUS

Kai Aldutė atėjo, aš jai padovanojau neseniai išėjusią savo knygelę. Ji susigraudino, pavartė, o paskui 
pasakė: 

– Na, ką jau ką. Dėkui tau, Nijole. Nusinešiu ten, tai galėsiu skaityti. 
– Aldute, o jūs neisite į savo buvusius namus? 
– Matai, Nijole, aš neturiu čia namų. Namais vadiname tai, kur kas nors mūsų laukia. O manęs nelaukia 

niekas. Nijole, aš turiu į tave prašymą. Išsiųsk vieną knygelę mano draugei Danutei Šilinienei. Matai, iš 
manęs pašte niekas nepriims, nes neturiu atgalinio adreso. Ir jei gali, užrašyk nuo manęs jai tokius žodžius. 
– Ji atsiduso, o aš savyje įsirašiau jos žodžius: – Mes visi išeiname keliu, kuris atgal nė vieno neparves. 

– Gerai, Aldute, aš jai išsiųsiu. Tikrai prižadu. 
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Pamačiau, kad ji jaudinasi ir jai sunku kalbėti. Ji nusigręžė ir išėjo. 

246. Valerjos mamos pamoka 2001-11-29
  SVEČIAS ATSINEŠA LAUKTUVIŲ

Po kažkokio seminaro jau  ruošiausi namo ir savo rankinę su pinigais pasidėjau ant palangės, nes 
užsižiopsojau į įdomius kaktusus. Žmonės iš salės jau skirstėsi, ir supratau, kad ir man laikas keliauti. 
Norėjau pasiimti savo rankinę, bet... ten jos jau nebuvo. Mane apėmė siaubas – dokumentai, užrašai, 
receptai, pinigai – dingo viskas. Veltui ieškojau, veltui aiškinau, klausiau, kas galėjo pavogti. Niekas nieko 
nežinojo ir nematė. Jau ruošiausi tuščiomis rankomis eiti iš salės, kai šalia manęs atsirado aukšta, graži 
moteris. Jos rankoje buvo mano rankinė.

– Nepykite, Nijole, čia vagių nėra, aš tik norėjau pasižiūrėti, kaip jūs elgsitės neradę savo piniginės. 
Matote, nei ji, nei iš jos niekas nedingo.

– Stasele, atleiskite man, aš tikrai išsigandau, juk ten mano dokumentai.
– Na, gerai, svarbu, kad vagių nėra, o pinigai yra. Būtų gerai, kad šitaip atsitiktų ir su mumis, kad šv. 

Jonas mums galėtų pasakyti: „Siela yra, o nuodėmių nėra“. Deja, tau, Nijole, ne taip jau lengva šitą pasiekti.
– Stasele, aš taip norėčiau pamatyti tuos namus, kur jūs dabar gyvenate.
Ji nenustebo, tik ramiai atsigręžė į mane ir paklausė:
–  Ar norėtumėte atvykti į svečius, ar visam laikui?
– Tik į svečius, Stasele, tik į svečius. Pasižiūrėti ir vėl sugrįžti.
– Matote, Nijole, kai kas nors ruošiasi atvykti į svečius, turi atsivežti ką nors dovanų. O juk jūs norite 

pamatyti Švč. Mariją, jos Sūnų, dangišką dvarą...
–  O kokių dovanų reikia?
– Ir paprastų, ir kartu nepaprastų.
– Nieko nesuprantu. Gal jos labai brangios ar puošnios?
– Ne, Nijolėle, Švč. Marijai jokių blizgučių ar prabangos nereikia. Net saulė ir žvaigždės, visa šviesa 

jos karūnoje. Ir pirktų dovanų ji nemėgsta.
– Tai ką jai reikėtų nunešti? Pasakykite, Stasele.
– Gerai, Nijole, štai ką jums pasakysiu. Į savo sielą pasiimkite tik keturis žodžius ir juo neškite Švč. 

Marijai. Ji pakėlė akis į dangų ir ištarė: sveika, Marija, malonės pilnoji...
Dieve mano, kaip aš apie tai nepagalvojau, juk tai tikra mąstymo gelmė.
– Ir dar, Nijolėle, paklausykite manęs. Kai mes ištariame malonės pilnoji, turime pagalvoti, ar mūsų 

pačių siela yra tikrai malonės pilnoji. O štai jūs pati, Nijole, visai neseniai ieškojote vagių ten, kur jų visai 
nebuvo. Tai jau blogai, tai jau nedera su žodžiais malonės pilnoji. Jūs dar negalite žiūrėti Marijai į akis ir 
ištarti tuos žodžius. – Aš nutilau, tylėjo ir ji, o paskui apsikabino mane ir ištarė: – Nepykite ant manęs už 
tiesą. Priimkite ją. 

Ir išėjo. 

247. Česlovo V. pamoka 2001-12-04
  KARALIUS, KURIo NE VISI KLAUSo

Labai apsidžiaugiau, kai pamačiau ateinantį Česelį. Ruošiausi kažkur išeiti, viskas buvo išmėtyta, bet 
Česlovas puikiai mane suprato. Jis atsisėdo, nusišypsojo ir geraširdiškai nuramino mane dėl betvarkės 
kambaryje. Paskui paklausė: 

– Na, Nijoliuk, tai ką sugalvojot su Roma – kas tie amžinai laikini dalykai pasaulyje? 
–  Mudvi sugalvojom, kad tai mūsų kova dėl vietos ir būvio žemėj, pinigai ir mūsų kasdienybė. Ar 

gerai? 
– Na, jau gerai gerai, bet geriausia, kad jūs galvojate. Ne visus priversi šiame amžiuje apie tai galvoti. 
– Česeli, Romutė norėtų tavęs atsiprašyti, kad ne visada tave suprasdavo, ir prašė, kad pasimelstum už 

jos sveikatą. 
Jis susigraudino, įkvėpė oro ir paėmė mano delną. 
– Pasakyk jai nuo manęs ve ką. Tegul ji pati savęs atsiprašo už savo gerumą, kurio aš buvau ir liksiu 

nevertas. O poteriauju tai aš visą laiką. Rytoj ji turi grįžti namo iš kelionės. Viskas bus gerai. 
– Česeli, o dabar noriu, kad atsakytum į visus klausimus, kuriuos uždavė Romutė.
– Nagi, nagi, sakyk dėdei, kokie tie klausimai.
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– Ji norėjo žinoti, kur jos pusseserė, ar su tavimi, Česlovai?
– Ir vėl tas pats. Roma turėjo tris pusseseres. Viena buvo pas mane, radau, kai atėjau, kita atėjo prieš 

savaitę, ji buvo labai gera. Ir dar gera žinia: Vaišnorių Andriukas po Kalėdų jau ateis pas mus. Nedaug jam 
liko mūčytis. – Paskui jo veidas surimtėjo ir pasikeitė. Išgirdau žodžius: – O štai klebonas Jonas nuėjo 
tiesiai į skaistyklą. Sakau, į skaistyklą.

– Česeli, o tu nežinai, kodėl jis taip padarė?
– Žinau, Nijoliuk, viską žinau. Jonas buvo beviltiškai įsimylėjęs merginą. Jis neturėjo valios išmesti iš 

savęs šitą jausmą. Ir pateko į aklavietę: arba kunigystė, arba šeima. Niekam nesiskundė, neprašė patarimo. 
Jonas pats pasirinko išeitį. Būtų patekęs blogiau, bet kaip labai geram dvasininkui Viešpats jam  palengvino, 
gal po pusmečio jis ateis pas mus.

–  O dabar pasakyk dėl Egliukės: kas ją nugalės – lietuvis ar prūsas?
Jis nusijuokė, o paskui pridūrė:
– Prūsas, Nijoliuk, prūsas, nes mano dukra jį myli visa širdele. Gal, sykiais pamisliju, kad ji bus 

laiminga. Dievas žino. Negi atimsi savo vaikui laimę?
– Česeli, kodėl palikai batus koridoriuje? Pas mus šalta, apsiauk.
– Matai, žiogas basom kojom žiemą nenušąla, o aš dar ir su puskojinėm, – jis garsiai nusijuokė ir 

pasakė, – o mažu tau tiktų į kokią eilėraščio eilutę basakojis žiogas, a jo?
– Tiktų, Česeli, tiktų, net labai. Dėkui tau.
– O ve, mes vaikystėj ir buvom basakojai žiogai, ar atsimeni?
– Atsimenu. Česeli, aš tau noriu duoti paskaityti paskutinius tris neseniai parašytus eilėraščius. Pasakyk, 

ar tiks.
Jis paėmė, perskaitė ir vėl susigraudinęs paprašė:
– Pažyčik man juos ar gerai? Duosiu paskaityti, kai pareisiu namo. Ir dar, jeigu gali, kokį lapą popieros. 

A jo?
Atnešiau jam Romutės padovanotą liniuotą popierių. Jis perskyrė du lapus, ant vieno užrašė kelis 

eilėraščius ir tą lapą pasiėmė su savimi. Paskui atsisuko į mane ir visai netikėtai paklausė:
– Ve, ar tu atsimeni, kai aš tau anąsyk šnekėjau apie žmogų, kuris galvoja, kad jis visagalis ir pats 

protingiausias karalius žemėje. Tai tu jam savo eilėraščiuose užduok tokį klausimą: kodėl jis per tūkstančius 
metų neįveikė savo protu paprasto dalyko – dar nesugebėjo padaryti nuotraukos, kaip atrodo mintis. Žinoma, 
daug kas tau pasakys, kad viskas, ką veikiame, yra lyg minties nuotraukos. Bet mums reikia pačios minties, 
kuri viską sukuria. Taigi, žmogus yra karalius, kurio ne visi klauso. O neklauso todėl, kad ne jis tą mintį 
sukūrė, kaip nesukūrė nei Saulės, nei Visatos.

Aš sėdėjau lyg pakerėta jo minčių gilybės, o paskui pasakiau jam:
– Česlovai, tu toks pats išminčius kaip Avicena, kaip Gaonas.
– O gal kaip Bin Ladenas? Jis irgi savo rūšies išminčius.
– Bet jis remia teroristus, Česeli!
– Palauk, – jis sustabdė mane, – o tu dabar pamislyk sveiku protu, kuris yra baisesnis teroristų vadas – 

ar tas, kuris žudo kitose šalyse, ar tas, kuris paleidžia iš kalėjimo teroristus, kad jie žudytų savus žmones?
Aš viską supratau, kam Lietuvoje taikomi šitie žodžiai. Česlovas paspaudė mano ranką ir iškeliavo.

248. Mamos pamoka 2001-12-07
  VALGYKIT PAGAL DIENoS SPALVą

Mama labai skubėjo: tvarkė kambarius, rovė senus gėlių stiebus, tik po to atėjo į kambarį.
– Mama, ką dabar valgysi? – paklausiau jos.
Ji pažvelgė ir išgirdau mįslingą atsakymą:
– Rytą valgyk margos spalvos maistą, dieną – baltos, vakarienę tamsios spalvos. Tada būsi sveika ir 

laiminga. 
Ji išnyko, o aš ir dabar galvoju, ką reiškia mamos žodžiai.

249. Nežinomo balso pamoka 2001-12-08
  KAI ATSAKYSI Į TRIS KLAUSIMUS

Aš vis prašau Aukščiausiojo, kad padėtų man atgauti sveikatą. Ir staiga išgirdau ypatingą, pranašingą 
balsą:
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– Tu išgysi tada, kai savo gyvenime atsakysi į tris klausimus. Užrašyk juos savyje: 
 1. Kam buvo statomos bažnyčios iki Kristaus gimimo?
 2. Kuriuo savo gyvenimo laikotarpiu Kristus ištarė žodžius: „Tėve mūsų, kuris esi danguje“?
 3. Kuriam dievui meldėsi žmones Vytauto Didžiojo laikais?
Supratau, kad per visą savo gyvenimą nesugalvosiu kaip atsakyti į šiuos klausimus. Balsas nutilo, o 

mano ligos pasiliko su manimi. 

250. Aldutės Ž. pamoka 2001-12-12
   ŠVIEČIA TIK ŠVIESIoS SIELoS

Atėjo Aldutė. Ji buvo panaši į kalėdinę šviesą, ir aš nejučiomis pasigėrėjau ja. Ir prasidėjo ilgas mudviejų 
pokalbis apie viską, kas jaudina sielą. Pirmiausia paklausiau, ar Aldutė žino atsakymus į man užduotus 
klausimus, nuo kurių priklausys mano išgijimas. 

– Gerai, Nijole, aš tau galiu tuos atsakymus pasakyti, bet tau niekas jų neužskaitys, nes ne tu pati 
sugalvojai. – Ir prasidėjo jos išminties atsakymai: – Štai tavęs klausė, kam buvo reikalingos bažnyčios 
iki Kristaus gimimo? Matai, visa esmė ta, kad bažnyčių iki Kristaus nebuvo. Buvo tik šventyklos, kuriose 
žyniai ir pranašai aiškino taip, kaip jie suprato žmonių ryšį su dangumi ir Visata, supratimą apie tai, kas 
buvo ir kas bus. Be abejo, jie buvo giliai mąstantys žmonės, jeigu jau tada sukūrė Senąjį Testamentą. 
O dabar palyginkime su jų išmintimi savo amžių. Ką galima palyginti su Testamentu, su Biblija, ir bus 
atsakymas, kokie buvo Kristaus ir mūsų mokytojai. O štai atsakymas į antrąjį klausimą. Kuriame savo 
gyvenimo laikotarpy Kristus ištarė žodžius : „Tėve mūsų, kuris esi danguje“? Tuos žodžius Jis ištarė tada, 
kai atsisveikino su apaštalais ir žinojo, kad netrukus įžengs į dangų. Jis meldėsi savo Tėvui, apaštalai 
kartojo jo maldą, nes ją turėjo pakartoti žmonėms. Ir štai, Nijole, atsakymas į trečiąjį klausimą, – kuriems 
dievams meldėsi žmonės Vytauto Didžiojo laikais. 

Aš susikaupiau ir pasiruošiau klausytis, o Aldutė atvėrė trečiojo klausimo paslaptį: 
– Matai, Nijole, čia ypatingai sudėtingas klausimas. Visų pirma, reikia apmąstyti štai ką. Į Vytauto 

Didžiojo amžių žmonės atėjo su stabiliu, nusistovėjusiu galvojimu – jie tikėjo į tai, ką mato ir girdi. Tai buvo 
perkūnas, žaibas, medis, saulė, žvaigždės, žalčiai. Jie juos garbino ir jiems meldėsi. Bet jie dar nesuvokė, 
kad reikia mąstyti apie tai, kas tuos, realiai matomus ir girdimus, daiktus sukūrė ir valdo. O Europoje 
mąstymo kultūra jau buvo aukšto lygio, ir kryžiuočiai, tuo pasinaudodami, stengėsi lietuvius apkrikštyti. 
Vytautas buvo ypač gilaus mąstymo asmenybė ir dėka jo imta statyti Dievui bažnyčias ir aiškinti jose 
Aukščiausiojo Proto Esybę. Taigi, jo laikų lietuviai jau pradėjo tikėti ir į tai, ką galima jausti savo siela ir 
protu. 

Aldutė dar pasakė: 
– Žinai, Nijole, tavęs dar gali paklausti, kodėl šv. Petras paskirtas atverti dangų tiems, kurie į jį ateina. 

Ar žinai? 
– Ne, nežinau. 
– Tai klausykis. Kristus šv. Petrui yra pasakęs: „Tu esi uola, ant kurios aš pastatysiu savo Bažnyčią“. 

Tos pačios pareigos šv. Petrui paliktos ir danguje: jis atveria dangaus vertiems vartus, kaip žemėje atvėrė 
duris į pirmąją Kristaus Bažnyčią.

– Ačiū Jums, Aldute. Ir dar jums dėkoja už gražius žodžius, užrašytus ant knygelės, Danutė Š. Gal jai 
ką nors dar pasakyti?

–  Pasakyk jai štai ką. Danutė yra šviesos pilnoji. Nuo tokių sielų, kaip jos, šviesu ir žemėje, ir danguje. 
Galbūt todėl į dangų įleidžiami tik šviečiantys, kad ten niekad nepritrūktų to šviesumo. Tai tu jai taip 
pasakyk ar parašyk.

– Gerai, Aldute. Taip ir padarysiu.
– Žinai, Nijolėle, aš tau dar noriu padovanoti keletą patarimų prieš Šv. Kalėdas. Patarimai grynai žemiški. 

Nereikės giliai mąstyti. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventės yra pilnos balto džiaugsmo: žvakelės, kalėdaičiai, 
šviesūs papuošalai ant eglučių, balta staltiesė ant stalo. – Ji nusišypsojo ir pridūrė: – Aš manau, kad ir 
valgiai ant to stalo turi būti šviesios spalvos: aguonų pienas, žuvis, balta mišrainė, baltas nekeptas pyragas.

– Aldute, kas tai per valgis, ar jis skanus?
– Skanus, Nijole. Jei nori, užsirašyk receptą.
Ir aš užsirašiau: pusę kg valių trumpam įmerkti į saldų pieną. Greit išimti, kad nepermirktų. Varškę 

(du pakelius) sumaišyti su išplaktu kiaušinio baltymu, su išlydytu sviestu, baltomis kokoso drožlėmis bei 
vaniliniu cukrumi. Viską sutepti su valiais, viršų užbarstyti kokoso riešutų drožlėmis.
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– Dėkui jums, Aldute. Tik dar pasakykite, kieno balsas pasakė man tuos tris klausimus.
– Tai tikriausiai kokio nors Apaštalo, nes dabar, prieš šventes, jie visi eina į žmones. Kaip Kristaus 

laikais. Aš dar ateisiu prieš Naujuosius metus. O dabar jau einu.

251. Vaitiekaus Grinc. pamoka 2001-12-12
  MES TEN DABAR GYVENAME

Poliklinikoje atėjusios moterys (Birutė N., Agutė K., Marcelė D.) užsipuolė Marytę M., kad ši rinkdama 
Šv. Mišių aukai pinigus, pati nieko neprisidėjo. Ji tylėjo ir su jomis nesiginčijo, nesiteisino. Staiga prasivėrė 
durys ir pasirodė labai aukštas, bet gražus vyriškis ir paklausė:

– Norėčiau pamatyti Nijolę M.
Visai nusigandau, nes nežinojau, kam aš čia reikalinga. Paklausiau jo, kas jis toks, ko jis nori iš manęs. 

Vyriškis pasižiūrėjo ir paaiškino:
– Aš – Vaitiekus, Beatričės brolis, ar nepažįstate manęs? 
Taip, tai tikrai buvo jis, Vaitiekus. Kažkada suvargęs, pusiau aklas, prastai apsirengęs žmogus, o dabar 

tiesus, gražus, jaunas vyras, net be akinių. Dieve mano, kokių tik stebuklų nebūna! O jis kalbėjo toliau: 
– Nijole, penktadienį prieš Kristaus (gimimą žemėje) Ilguvos dvare mes švęsime šeimos šventę. 

Sueisime visi: mamytė, tėvelis, Beatričė, broliai Stasys, Liucius, Henrikas, gal iš Kauno kas nors atveš 
Kristiną. Prašome, kad atvyktumėte ir jūs. 

– Ačiū Jums, Vaitiekau, už kvietimą, bet dėl sveikatos jokiu būdu negaliu. Nepykit. Mintimis aš visada 
su jumis visais. 

Jis suprato mane, ir tik dabar pamačiau, kad jo rankose laiškas.
– Tai tada priimkite nuo Beatričės laišką, kurį ji prašė perduoti. 
Moterys, kurios pešėsi dėl pinigų, nutilo ir nustebusios žiūrėjo į mane – kaip aš atrodysiu, gavusi laišką 

iš ten, iš dangiško dvaro. Pažvelgiau į užrašą ant voko, o ten buvo tokie ženklai:
  Nijolei
  Vakarai
  Žemė – Šiaurė
  Beatričė
  DPT
  PDV
– Vaitiekau, nieko nesuprantu, pasakykite, ką tai reiškia. 
– Nijole, tai labai paprasta. Jus visada mes lankome vakarais, ypač kai mus atlydi Mėnulis. Jūs gyvenate 

Šiaurėje, ir mes žinome, kur keliauti. O ten tai mūsų adresas, iš kur atvykstame: Didysis paukščių takas, 
pats dangaus vidurys...

– O jeigu aš jums parašyčiau? 
– Pirmiausia turite surasti, kas jį atneš iki mūsų, o antra, kas jį įskaitys. Tada galite išsiųsti. 
Aš atplėšiau laišką ir vos nesurikau iš nustebimo – dešiniajame jo kampe buvo Beatričės dingusi 

nuotrauka, o po ja tokie žodžiai:  Nijolyte, mažute mano, aš niekur nedingau – aš esu, aš tikrai esu. Sveikinu 
Tave su Kristaus gimtadieniu ir 2002-siais. Beatričė. 

O kaip man pasveikinti Beatričę? Nežinau, kieno paklausti...

252. Valerjos mamos pamoka 2001-12-14
  BLoGIAU, KAI SERGA SIELA

Ji atėjo kartu su seseria Birute, kurią mačiau pirmą kartą. Aukšta, iškili kakta, šviesiai geltoni banguoti 
plaukai, atvira širdis, geras veidas. Staselė man ištiesė didelių vynuogių kekę ir pasakė: 

– Čia jums, Nijole, švenčių proga, valgykite. 
Ji stebėjo mane, o Birutė tyliai šypsojosi. Tiesiog nežinojau, kaip turiu elgtis, ką padovanoti. Draugiškai 

ištiesiau jai ir Birutei vynuogių. Priėmė, padėkojo. Bet... šalia mūsų nežinia iš kur atsirado dar kelios 
nematytos moterys. Ir joms daviau po uogelę, bet ne visoms užteko. 

– Stasele, ką man dabar daryti? – beviltiškai pasiteiravau. 
– Nieko, mieloji, nieko. Aš duosiu tiek, kiek reikės. Aš tik norėjau pažiūrėti, kokia tavo siela: ar tu 

Dievo dovanomis daliniesi su tais, kuriems jų reikia, ar su pavydu slepiesi, kad niekam nereikėtų duoti. Tavo 
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ligotas kūnas, bet, ačiū Dievui, sveika siela. Blogiau, kai siela ligota, o kūnas sveikas. O dabar dalinkite 
visiems, kurie laukia Kalėdų.

Ji pridėjo į mano delnus vynuogių, o aš dalinau jas, ir atrodė, kad nebus pabaigos šitoms dalyboms. 
Vieni dėkojo, kiti sakė tik Amen, treti ėmė jas lyg atgaivą. Aš buvau labai laiminga, kada galėjau padaryti 
ką nors gero. Birutė vis dar šypsojosi, tik dabar jau kažkaip iškilmingai ir pritarančiai. Iš tikrųjų tai buvo 
be galo jaudinančios akimirkos, kurias sunku pamiršti. Aš prisiminiau Valerijos ir Juliuko prašymus. Teko 
vėl kreiptis į Valerijos mamą. 

– Stasele, Valerija prašė paklausti, ar jos kojai gresia kokia nors rimta liga ar ne. 
Ji ramiai paaiškino: 
– Aš jai antrą kartą sakau, kad tai ant kaulo susidariusi atauga, bet ją būtinai reikia gydyti masažu, nes 

didėdama ji gali užspausti nervus, pradės tirpti koja. Tegul nueina pas chirurgą. 
– Gerai, Stasele, aš jai pasakysiu. Ir dar – Juliukas klausė, ar jis daro gerai, kad groja. 
– Na, mieloji, čia tai jau vaikiškas klausimas. Tik štai ką jam pasakyk nuo manęs. Kad groja, tai labai 

gražu, tik reikia žinoti laiką, kada groti ir kada sustoti. Dabar yra Adventas – Kristaus laukimo metas. 
Reikia daugiau susimąstymo ir ramybės... Nors šią savaitę. O paskui tegu Juliukas groja kiek širdelė nori. 

– Ir dar, Stasele, Liudelė nori žinoti, ar tas žmogus, kuris ją dabar myli, yra tas pats, apie kurį jūs tada 
kalbėjote? 

– Taip, tas pats. Jis ją labai myli, ir Liudelė su juo bus laiminga. Perduokit jai nuo manęs, Valerijai ir 
Juliukui linksmų švenčių ir žinoma, pasilikite sau.

253. Nežinomo balso pamoka 2001-12-19
  PAŽINKIT ŠĖToNą, VARDU VLADIMIRAS

Šį kartą pamoką iš Amžinybės vedė nežinomas balsas, dabar galvoju, kad tai buvo vyskupas Mečislovas 
Reinys. Iš pradžių jis pasiūlė paimti riekelę duonos, stiklinę vandens ir prisiminti, ką apie duoną ir vandenį 
kalbėjo Kristus. Prisiminiau kasdieninę duoną ir Krikšto vandenį. Taip, šie abu žodžiai šventi. O balsas 
kalbėjo toliau:

– Duoną jūs imate kūnui, o vandenį dvasiai. Jis nuplauna jūsų sielos nuosėdas ir grąžina jai šviesą.
Paragavau siūlomos duonos, ir ji man pasirodė nuostabiai skani, visai ne kasdieninė, o gal dvelkianti 

Šv. Kalėdomis. Ir vanduo veikiau priminė šaltinį, o ne iš vandentiekio tekantį vandenį, kuris visada pats 
pilnas nuosėdų. O balsas tęsė savo pamoką:

– O dabar pamąstykime apie Šv. Kalėdas, kurias dar suspėjome atšvęsti Vladimiro kalėjime. Ten 
praleisti metai daug ko išmokė. Jeigu norite, užsirašykite.

– Aš nieko neužrašysiu, kol nepasakysite savo vardo.
– O kas nuo to pasikeis? Na, jeigu jums tai svarbu, tai pasakysiu – mano vardas Mečislovas.
Supratau, kad tai turbūt vyskupas Mečislovas Reinys, bet nutylėjau, tik laukiau, kokias tiesas jis dar 

pasakys. Ir išgirdau:
– Kančios Vladimiro kalėjime išmokė suprasti, kad didysis žemėje šėtonas Vladimiras savo vardu 

pavadino savo paminklą – Vladimiro kalėjimą. Šėtonas savo įsakymu nužudė milijonus žmonių ir savo 
sėklas pasėjo visame pasauly. Bet kiekviena kančia turi savo prasmę: moko pasiruošti amžinybei ir mąstyti 
apie tai, ar ji pakeitė žmogaus mąstymo gilumą. Kančia apvalo mus nuo kasdienybės. Kai mes kalėjime 
sutikome Šv. Kalėdas, mums atrodė, kad Kristus gimė mumyse, o mes kartu su juo ruošėmės savo pačių 
kalimui prie kryžiaus. Ir dar. Išmokė suprasti, kad ir kokiu vardu besivadintų šėtonas – Vladimiru, Adolfu 
ar Josifu, – jie nebijo pragaro, nes galvoja, kad ir jame ras kremlių.

Balsas pritilo, o mano lapelis nuo skubaus rašymo pasidarė beveik neįskaitomas. Liko tik tiesos, kurias 
dabar užrašiau.

254. Valerjos mamos pamoka 2001-12-21
  Ką GRoS MANo ANŪKAS

Ji atėjo su šventiška nuotaika ir brangia nuotrauka, kurioje buvo jos tėvelis, karininkas, į kurį dabar nori 
būti panašus ir anūkas Juliukas. 

– Stasele, kas šioje nuotraukoje? – paklausiau jos. Ir išgirdau nepaprastai įdomų atsakymą apie tai, ko 
niekad nežinojau. 

– Štai, mieloji, mano tėvelis karininkas. O čia visi jo draugai, kurie su juo dažnai būdavo Romuvos 
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kavinėje. Štai žiūrėkite. Čia Raštikis, čia Stulginskis, o čia Žmuidzinavičius, paskui Urbšys, Putvinskis, 
Vitkauskas, Smetona, Vileišis. 

– Stasele, o kokie nuostabūs jų drabužiai, jų apranga, jų laikysena! Atrodo, kad aš grįžau į tuos laikus, 
kada dar nebuvau gimusi. Ar Juliukas bus į juos panašus? 

– Mieloji, tai priklausys nuo jo paties. Man atrodo, kad jis savo siela jau dabar panašus, o jo laikysena 
ir išvaizda, jo atsakomybė prieš Lietuvą priklausys nuo jo paties noro ir supratimo. Matote, jeigu karininkas 
myli Lietuvą, tai jis negali pamėgti visokių garsių muzikų, visokių iš svetur atėjusių ir lietuviams visai 
nebūdingų nesąmonių, kurias atlieka pusiau laukiniai arba norintys jais pavirsti. O pasiklausykite, kokias 
dainas mokėjo mano tėvelis.

Ir ji pradėjo dainuoti. Žinoma, tik pačią pradžią. Atvirai negalėjau to pasakyti, bet atrodė truputį 
juokinga, kad Staselė, Valerijos mama, dabar dainuoja vyrų karininkų dainas. O jai jos buvo tokios mielos 
ir tokios šventiškos. Mano ausyse nuskambėjo „Ant kalno mūrai“, „Mes be Vilniau nenurimsim“, „Žengia 
vyrai“. Sėdėjau lyg užkerėta, o kai nutilo, pasakiau savo pageidavimą.

– Stasele, būtų gerai, kad Juliukas pamatytų šią nuotrauką ir išgirstų šitas dainas.
– Negaliu, mieloji, jos atiduoti niekam, net Juliukui, nes tai mano tėtės atmintis. O paskui jam, vaikui, 

labai skaudėtų širdelę, kai paprašyčiau ją grąžinti.
Ji palinkėjo laimingų švenčių ir išėjo.

255. Trjų atėjusių pamoka 2001-12-22
  TEGUL ŠVENTĖS BŪNA RoMANTIŠKoS

 Prieš porą dienų, atsimenu, parašiau tokį eilėraštį:
   Tylus pokalbis
              (Jonui)
  Tu atnešk man vestuvių žiedą,
  Kurio niekas pavogt negalės
  Kaip neužbaigtą laišką, kaip giedrą
  Virš alsavimo lengvo gėlės.

  Buvo gruodžio ir mudviejų vakaras
  Ir pirma pažintis nuostabi,
  Ir romantiško jausmo – ugniakuras
  Ir prie jo su tyla mes abu.

  Gervės tolo nutolo virš vartų
  Kaip ir tu iškeliavęs žeme
  Tik vestuvinio žiedo nė karto
  Neradau aš žiedų margume.
Ir štai dabar į sapno namus atėjo abu Jonai (P. ir S.). Kažkada jie abu mylėjo mane, o aš tik vieną iš 

jų – Joną S., žadantį man vestuvinį žiedą. Dabar jie sėdėjo už stalo ir prašė atsakymo – kuriam skirtas 
tas eilėraštis... Padaviau naują savo knygą Jonui S., visai pamiršusi, kad jo jau žemėje nėra. Juk sėdėjo 
prieš mane toks mielas, lyg čia nuo pat pirmos mūsų pažinties vakaro. Ir prasidėjo mūsų trijų nuoširdaus 
atvirumo pokalbis. Bet nesuspėjau pamatyti, kada atėjo ir mūsų klausosi Česlovas. Kol Jonas S. skaitė 
eilėraščius, Jonas P. paklausė:

– Ar pamiršai, Nijole, kad tau nuo Tūbiškių pakrančių, nuo pamiškės į laiškus įdėdavau žibučių? Ar 
atsimeni?

– Prisimenu, Jonai, bet tai buvo jau taip seniai.
Jis pasižiūrėjo, nusišypsojo ir pasakė:
– O man atrodo, kad tai buvo visai neseniai – tada, kai prieš keletą metų Jonavoj abu skaitėme savo 

kūrybą. Tik tada tu manęs kažkodėl nenorėjau matyti. O aš dabar atėjau vis tiek, nes noriu, kad visos 
šventės būtų romantiškos.

– Ačiū, Jonai, už tavo gražų palinkėjimą, tik matai, aš esu dar naivesnė. Aš noriu, kad romantikos būtų 
pilnos ne tik švenčių, bet ir visos dienos.

Jis nutilo, susimąstė ir atsisėdo. Ir tada išgirdau Jono S. balsą:
– Nijolyte, tai tu vis dar manęs nepamiršai? Aš tau šitiek metų ruošiausi atnešti tą žiedą, bet taip ir 

neprisiruošiau, o paskui jau buvo per vėlu. Tada tu mane mylėjai, o aš, toks klajoklis, ir mylėjau, ir tuo 
buvau laimingas.
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– Jonai, bet tu vėl gali sugrįžti į tą pilną gruodžio vakarą, ir to užtenka, ar ne?
Jis susigraudino, paskui išdidžiai pakėlė savo galvą ir pakartojo:
– Taip, Nijole, taip. Tegul tas gruodžio vakaras bus visada kaip ugniakuras, prie kurio sugrįšime ir aš, 

ir tu. Tik vestuvinio žiedo aš jau tau neatnešiu.
Tik dabar pamačiau Česlovą. Jis nesivėlė į mūsų pokalbį – jis suprato mane, tyliai pasakė:
– Aš ateisiu prieš Naujuosius Metus. O dabar perduok Romai ir Egliukei linkėjimus švenčių proga nuo 

manęs. Ir daug jų pasilik sau.
Jie išėjo kartu. O man atrodo, kad kiekvienas su savimi išsinešė po dalelę praeities romantikos.

256. Česlovo V. pamoka 2001-12-29
  KADA METUoSE NEBŪNA NAKTIES

Česlovas savo pažadą ištesėjo: jis atvyko kaip tik prieš Naujuosius. Atėjo ir tiesiai man pasakė:
– Tai kuris iš dviejų Jonų nugalėjo?
Paskui nusijuokė ir paaiškino:
– Galėjo žemėj išsiaiškinti, abu turėjo laiko, abu niekur nedirbo. Na, žinoma, tada nebūtų buvę ir to tavo 

eilėraščio. Bet tu nepyk ant dėdės, aš tik pajuokavau.
– Ne, Česeli, aš nepykstu, tik nežinau, kodėl tu taip retai ateini.
– Matai, Nijole, žemėj daug darbų, o danguje dar daugiau. Reikėjo padabinti Kalėdų eglutes, uždegti 

daugybę švieselių, paruošti dovanas tiems, kurie dabar ateina į dangų. Aš visą laiką laukiu Andriuko V., jis 
turi ateiti. Vis galvoju, kažin kur Roma švęs Naujuosius. Ateičiau ir aš, bet turbūt jos nerasiu namuose. Ar 
ji tau nieko nesakė?

– Ne, Česeli, visai nekalbėjo apie tai, bet ir aš galvoju, kad namuose jos nebus.
– Na, gerai, Nijoliuk, o dabar tu man pasakyk, kokia diena metuose pati nelaimingiausia, o nakties 

beveik nėra?
– Česlovai, tokių stebuklų niekad nebuvo ir nebus, kad nebūtų nakties.
– Yra, Nijoliuk, yra. Būna, kad viena naktis mums prideda ištisus metus.
– Aš dar galvosiu, Česlovai, dabar negaliu iš karto atsakyti.
Staiga pro šiltnamio langą pamačiau ateinančią savo buvusią bendradarbę Vidą V. Šūktelėjau jai garsiai:
– Vidute, ateik, žiūrėk, Česlovas atėjo!
Vida žvilgtelėjo į mane, nusišypsojo, o paskui persigandusi vos ne tekina pasileido prie vartų. Česlovas 

pasijuto visai nejaukiai. 
– Kažin kodėl manęs taip bijo? Juk aš ne Tadas Blinda.
Supratau, kad čia jau be melo neišsisuksiu, ir jam paaiškinau:
– Česeli, jie nedrįsta, galvoja, kad neatsakys į tavo užduotus klausimus.
– O kodėl tu nebėgi ir manęs nebijai?
– Man labai įdomus kiekvienas jūsų visų atėjimas, nes jis pilnas gilios išminties ir paslaptingumo.
Jis pasižiūrėjo į mane ir, įkvėpęs oro, pasakė:
– Vat, čia ir yra svarbiausias savęs pažinimas – kas man įdomu ir kas ne. Tas susimąstymas yra etiketė, 

su kuria teks ateiti visiems iš žemės. Ateiti ir susidomėti tuo, kas čia nedomino. Nijoliuk, perduok Romai ir 
Egliukei tiek linkėjimų, kad jų užtektų visiems metams. A jo?

– Ačiū, Česlovai, perduosiu.

257. Valerjos mamos pamoka 2002-01-01
  NET SPoRTUoDAMI MoKYKIMĖS MąSTYTI

Ir vėl ji buvo kitokia, negu visada, – ir savo išmintim, ir elgesiu tuoj pat išsiskirianti iš kitų. Šį kartą 
Staselės plaukai buvo trumpiau nukirpti, nors šviesiai geltoni ir labai gražūs. Galvojau, ką ji gali veikti 
buvusioje meno mokykloje. Ir visai nustėrau, kai ji surinko gal dešimt vaikų, paskui atsistojo prieš juos ir 
pasakė: 

– Vaikai, ar jūs mokate parodyti, kaip šokinėja ožiukai. 
Nesupratau, ar ji mokys sporto, ar ko nors sudėtingesnio. Tai buvo taip natūralu, taip tikra, be jokių 

nurodymų, taip žalojančių vaikus, o tiesiog prašymas parodyti ką jie moka. Prie tų 10-ies prisijungė daug 
vaikų, ir visi jie stengėsi parodyti, kaip šokinėja ožiukai. Ir kartu tai buvo sportas ir mąstymas. O Staselė 
stovėjo labai rimta, ori, žiūrėdama į vaikus. Aš tylėjau ir žiūrėjau į ją. Kai vaikai pavargo, ji visai netikėtai 
prisiminė:
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– Mes irgi šokinėjame, kol esame maži, kaip tie gyvulėliai. 
O paskui ji paprašė parodyti, kaip bėga lapė, vilkas, kaip šoka kengūra. Ir tik tada prasidėjo Staselės, 

svečio iš dangaus ir žemės vaikų pokalbis. Ji paklausė, atrodo, visai paprasto dalyko: kokį žmogų norėjo 
pamatyti žemėje užgimęs vaikelis vardu Jėzus? Vaikai atsakė taip, kaip sugebėjo. Vieni aiškino, kad turtingą, 
kiti, kad gražiai apsirėdžiusį, treti, kad gerą sportininką. Ir tik vienas vienintelis ištarė, kad Kristus norėjo 
pamatyti gerą žmogų. Staselė išvedė jį iš rato, kuriame stovėjo vaikai, ir pastatė šalia savęs. Paskui paglostė 
jo galvelę ir priglaudė prie savęs. Ji buvo tokia graži ir tokia nežemiška, tokia pilna gerumo! Ir aš panorau 
būti kada nors savo vidumi, savo siela panaši į ją. Bet vaikus apėmė pavydo ir įtūžio jausmas, kad glosto tik 
jį, Valduką. Ir jie ėmė pulti tą vaiką, vadindami jį prisitaikėliu, kaži ką vaizduojančiu, geruoju. Valdo akys 
prisipildė ašarų. Tada Staselė pasakė garsiai ir tiesiai:

– Nepergyvenk, Valduk. Pasauly taip jau visada buvo ir bus. Visada kitam pavydi to, ko patys neturi. 
Juk tu iš jų nieko neatimi, o jie neapkenčia ne tavęs, o tavo dvasios gerumo. Ir ta jų, kvailiukų, neapykanta 
juos pačius daro piktesniais. 

Vaikai nutilo, nes nežinojo, ką kaltinti – Valdą ar save. O Staselė žiūrėjo į juos ir savo pamoką tęsė 
toliau: 

– Vaikai, jūs nekalti, kad jums niekas neaiškino, kas yra dvasios gerumas. Ir mano dukra Valerija, kaip 
ir štai Valdas, kenčia nuo žmonių todėl, kad jų pykčio ir pavydo nuodai neįveikia jos gerumo. Bet gerumas, 
jeigu jis tikras, nesunaikinamas. Ir dar, vaikai, aš baisiai bijau, kad mano anūkas Juliukas, kuris toks geras, 
netaptų gyvenime tokių piktaširdžių auka. Juliukas jų kėslų nepažįsta, nes jis pats jų neturi. Vaikai, o dabar 
pažaiskime savo protu. Ar gerai, ar norite? 

– Taip, norime, norime!
– Tai štai. Pasakykite man, kuo skiriasi žmogus nuo gyvulio ar žvėries? 
Pagalvojau, kad ir aš neatsakyčiau į tokį sunkų klausimą. O kažin ką pasakys vaikai. Slinko įtemtos 

laukimo minutės. Ir štai pirmasis atsakymas: 
– Žvėris ar gyvulys turi kailį, o žmogus ne. 
Ir dar kelių vaikų balsai: 
– O mano mama turi kailį. Kai eina į gatvę, apsivelka. Ir tėtis turi skrandutę. 
Staselė ramiai jų paklausė: 
– O iš ko jie pasiūti? 
– Iš žvėrių, iš avių kailių. 
– Tai, matote, vaikai, žmogus pirma užpuola nužudo, o tik paskui didžiuojasi, kad jis jau pasipuošęs. 

Tai vis tik kuo žvėris ir žmogus skiriasi? 
– Kad žvėris žudo, o žmogus ne. 
Iš būrio atsiliepė balsas:
– Durniau tu, pasiklausyk, kiek kasdien papjauna, nušauna, užmuša, pasmaugia...
Diskusiją reikėjo baigti, palikti vaikams paskutinį klausimą, kad ilgiau apie jį pagalvotų. Vaikai 

skirstėsi, o aš priėjau prie Staselės ir pasakiau, kad pavydžiu jos išminties. Ji nusišypsojo ir tyliai pasakė:
– Nijolėle, nepavydėkite man, jūs ieškokite dvasingumo žmonėse ir, kai jį atrasite, bendraukite su 

tokiais. Geriau vienas dvasingas, negu dešimt niekad apie jį negirdėjusių.
– Stasele, Juliukas prašė paklausti jūsų, ko reikia, kad būtum geru karininku. 
Ji susimąstė, paskui paaiškino: 
– Pasakykite Juliukui, kad, norint tapti geru karininku reikia labai gerai mokėti pažinti žmogų.  Ir dar – 

per tą pažinimą ugdyti jame gerumą, kuris reikalingas nykstančiai Lietuvos tautai. Tai labai didelis mokslas 
– pažinti ir dalinti, o tik paskui auginti. 

Ji atsisveikino ir išėjo. 

258. Mamos pamoka 2002-01-05
  VISADA LAUKITE TRJŲ KARALIŲ

Mama atėjo prieš Tris Karalius. Buvo kaip visada graži, pilna įvairiausių patarimų, išminties. Nežinau, 
iš kur mūsų namuose atsirado Genutė S., kurią aš visada labai mėgau ir gerbiau. Mes sėdėjome už stalo, 
paskui mama atsisėdo fotelyje. Viskas buvo taip nekasdieniška, romantiška, o per langą žiūrėjo mėnesiena. 

– Mama, ar jūs jau pasiruošėte Trijų Karalių šventei? – paklausiau jos. 
– O ką tu žinai apie Tris Karalius? Juk net ant durų neužrašei jų vardų raidžių. 
Prisiminiau, kaip vaikystėje močiutė užrašydavo M. K. B. Bet ką reiškia tie vardai, nei jai, nei man 
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niekas neaiškino. Mama nesulaukė mano atsakymo ir pati pradėjo kalbėti: 
– Visada laukite ateinat Trijų Karalių, kurie apšviestų jūsų sielą. Tai Kantrybė, Meilė ir Betliejaus 

žvaigždė. Jeigu pasaulis jiems atvertų duris, žemėje būtų rojus. 
– Mama, kokias gėles jūs ten auginate? 
– Tokias, kurios yra visame pasaulyje. Štai, imk vieną ir žiūrėk. 
Ji padavė man baltą žiedą, labai panašų į chrizantemą, bet niekad man nematytą. Viduje buvo garbanoti 

žiedlapiai, o aplink spindintys lyg perlai vainiklapiai. 
– Mama, o kaip ją auginti? – sužavėta paklausiau. 
Ji pasižiūrėjo į mane ir pasakė: 
– Ta gėlė vadinasi Sielos gėle, ją auginti gali tik apvalyta nuo nuodėmių siela, o žemėje tokių nėra. 
– O gal jums padaryti ką nors užkąsti? – paklausė Genutė, kuri ligi šiol tik klausėsi mūsų pokalbio. 
Mama pasakė savo norą: 
– Genute, į puodo apačią dėkite plonai supjaustytų bulvių, ant jų žalių kopūstų, paskui baltos žuvies 

arba mėsos, ant jos vėl sluoksnelį bulvių, o ant jų balto sūrio ir sviesto. Viską, ką sudėjote, su indu dėkite 
į orkaitę. Svarbu, kad šviesus maistas apšviestų kasdieninį stalą. O kai aš ateisiu kitą kartą, pasakysite ar 
patiko. 

259. Albino C. ir Valerjos mamos pamokos 2002-01-?
  TEGUL AUGA KASDIENINĖ MŪSŲ DUoNA.

Jau dešimt metų, kai Albinas mus paliko. Ir štai dabar, kai Šakių bažnyčioje turėjo prasidėti pamaldos, jis 
atėjo, ranka palietė mano petį, ir aš tiesiog krūptelėjau iš netikėtumo – šalia stovėjo Albinas, kuriam Vanga 
buvo padariusi stebuklą – atauginusi pašalintą skrandį. Dabar jis šypsosi ir atrodė ramus, nors pavargęs.

– Albinai, kaip tu čia atsiradai? Iš kur?
Jis atsakė garsiai, ir visi atsigręžė į mus:
– Aš, Nijole, iš ten, iš to prieangio, į kurį išleido mane iš tamsos prieš Naujuosius Metus.
– Papasakok, Albinai. Kaip tau ten – sunku ar lengva, ar jau apsipratai?
Visi aplink pritilo, ir atėjęs kunigas S. P. tiesiog nesusiorientavo, kas čia darosi. Jis bandė pradėti 

pamaldas, bet ir tai nepadėjo. Ir tada protingas klebonas viską suprato. O Albinas ėmė pasakoti:
– Žemėje aš retai kada eidavau į bažnyčią, net atkalbinėjau žmoną Birutę, kad ji mažiau melstųsi. Kai 

mane išvedė iš čia, ėjau tamsiu koridoriumi. Bet supratau, kad mane čia ir paliks. Pabandžiau nepasiduoti. 
Bet niekas manęs ten neklausė. Pajutau, kaip į galvą kažkas lyg šovė. Daugiau nieko neatsimenu. Kai 
nubudau, aplink buvo tamsu ir be galo tvanku. Ir taip dešimt metų. Ir tik dabar, kai išleido į dangaus 
priebutį, apgalvoju viską, koks aklas ir nevykęs buvo mano kelias žemėje. Jeigu galėčiau, tai pasakyčiau 
visiems, kad tikėjimo reikia mokytis žemėje, o iš jos išėjus pamokos būna skaudžios.

– Albinėli, o kaip atrodo tas dangaus priebutis?
– Tai žalia lygi vietovė, be namų, be gatvių, ja eina daug, o tavęs nemato nė vienas, kaip medžio prie 

vieškelio.
Kunigas P. ištiesė ranką ir peržegnojo Albiną, o šis palenkė galvą ir išnyko. Žmonės, girdėję jo balsą, 

skirstėsi iš maldos namų.
Grįžau namo, o čia manęs jau laukė Valerijos mama. Ji buvo labai nuoširdi, miela, ir aš ją apkabinau lyg 

tikrą savo mamą. Ji padėjo ant stalo didelį žalią krepšį su juodomis raidėmis: „Žiemkenčių sėklos“.
– Stasele, kas čia? – paklausiau.
Ji pasitaisė savo skarelę ir paaiškino:
– Čia jums šventinės duonos nuo manęs.
– Vis tiek nesuprantu, ką su ja veikti?
– Mieloji, čia kasdieninės mūsų duonos sėklos, su jų augimu ir kvepėjimu susijusi visa Lietuvos praeitis 

ir tradicijos. Aš vis, Nijolėle, atsimenu savo jaunystę, savo tėvus, kai mama užmaišydavo ruginę duoną, kai 
ji imdavo augti. Mama sakydavo, kad prašo pasišildyti. Tada mes žinodavom, kad keps duoną, o ji kvepės, 
paskui mama ją uždangstys rankšluosčiu. O kai visi susirinks, atneš ir padės ant stalo. Tai buvo šventa 
duona, o ne dabartinė, pirkta iš krautuvių, kurios neglosto mamos rankos ir nešildo namų pečius (čia jos 
žodžiai). Imk, mieloji, šitas sėklas ir pajusi, kokia Dievo palaima buvo praeities kaime, nors jame buvo ir 
skurdo, ir vargo, ir rūpesčių. – Ji atsiduso, pasidarė liūdna, o paskui pasakė: – Dievas žino, kaip jaustųsi 
mano Juliukas, jeigu jį kas atvestų į mano vaikystės kaimą. Kažin, ar jis būtų patenkintas, ar ne? 

– Nežinau, Stasele, tik žinau, kad šito niekad nebus. 
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– Ir kaimo, Nijolėle, nebus. Ir tikros Lietuvos be kaimo dvasios nebus. O kiek dabar valandų? 
– Nematau tamsoje, nežinau. 
– Matai, o tada kaimas kiekviename kieme turėjo gyvą laikrodį, kuris skelbė saulės tekėjimą, vidurnaktį. 
– Kaip tai gyvą laikrodį? – nesuprato mano menkas protas Staselės minties. 
– Gaidį, mieloji, –  kai jis atsibusdavo, atsibusdavo ir namai, o kai užgiedodavo visi, keldavosi visas 

kaimas. Dabar pilna fabričnų laikrodžių, visokių rankinių, o gaidžiai auginami tik žudymui. 
Nežinojau net ką jai atsakyti, tik kažkoks graudulys apėmė širdį. 
– Mano duktė dar prisimena pokarinį kaimą, o Juliukas jau ne. Bet, ačiū Dievui, kad jis nors mintyse 

jaučia jo dvasią. O tie, kurie daužosi po diskotekas, jau nieko nebrangina. Ir Lietuva jiems nereikalinga. 
Ant stalo liko „Žiemkenčių sėklos“, o Staselė išnyko. 

260. Mamos pamoka 2002-01-13
  SIELA VISADA TURI BŪTI PILNA ŠVENTĖS

Ji atėjo kartu su savo tėvu ir sesute Agute, kurios aš iš karto nepažinau – tokia išgražėjusi, puošni ji 
buvo. Paklausta, kas ji tokia, tik šypsojosi ir vadino mane vardu. 

– Kas tu tokia, gal mamos pažįstama? 
– Nejaugi manęs nepažįsti, Nijole? Aš tavo mamos sesutė, aš Agutė. Štai atnešiau jums lauktuvių. 

Imkit. 
Aš neatsargiai stuktelėjau į jos ištiestą indą, ir į visas puses pabiro nuostabios, mėlynos, kvepiančios 

slyvos. Niekada dar tokių nebuvau mačiusi. Agutė padėjo jas surinkti, o mama nuplovė. Visi kambariai 
prisipildė medaus kvapo. O paskui  mama paklausė: 

– Ar nenorėtum manęs palydėti į halę, gal tau nupirkčiau kokį drabužį? 
– Gerai, mama, tik aš sunkiai vaikščioju, kažin ar pasieksiu tą halę? 
– Tai aš tave pavesiu, dabar einu persirengti. 
Po pusvalandžio ji pasirodė tarpduryje su madingu puspalčiu, gražiai sušukuotais plaukais. Ir aš 

nejučiomis garsiai pasigėrėjau: 
– Mama, kokia tu nuostabi, tiesiog šventiška!
Ji nusišypsojo ir pasakė: 
– Siela visada turi būti pilna šventės. Na, ar eisime į halę?
– Mama, ištiesk man ranką, aš pasikelsiu ir bandysiu eiti.
Ji ištiesė man savo šiltą ranką, o aš ėmiau budinti tetą, kad ji pajustų, jog mama čia pat šalia. 
– Onute, ar jauti mamą? Pažiūrėk, kokia šilta jos ranka.
 Onutė nubudo, paėmė už rankos ir pradėjo verkti iš susijaudinimo. Mamai turbūt nepatiko ašaros, ji 

apsigręžė ir išėjo...

261. Česlovo V. pamoka 2002-01-14 
  Ką AUDŽIA PRoTo STAKLĖS

Šį kartą Česlovas buvo rūstokas, nešnekus. Nesupratau kodėl, bet puoliau prie jo, klausdama, kodėl taip 
ilgai neatėjo. Ir tada išgirdau jo priekaištus: 

– O ko aš eisiu, jeigu tada radau net du mokytojus. Pasijutau, kad mano pamokos tau neįdomios. 
– Česeli, nepyk, jie atėjo išsiaiškinti, kuriam skirtas eilėraštis. Juk jie abu Jonai. Nepyk, nebūk mažas 

vaikas. 
Jis patylėjo, nesiginčijo, bet mačiau, kad jaučiasi įžeistas. Paskui pasiūlė: 
– Lauke toks gražus oras. Gal nori pasiklausyti, ką šneka sausis. Tu tik rašai ir rašai, turbūt neturi kada 

nė kovo laukti. 
Išėjom. Negalėjau patikėti savo akimis – ties mūsų grioviu, sukančiu pro galą lauko, buvo iškastas 

aukštas ir platus griovys, kurio krantai aplipę klampiu moliu. Česlovas sportišku šuoliu atsidūrė ant kranto 
ir šūktelėjo man: 

– Na, lipk, nebijok. Moly nenuskęsi. 
– Česlovai, tu nesijuok iš manęs. Aš nuslysiu ir atsidursiu dugne. 
– Niekada gyvenime nereikia laukti, kol atsidursi dugne. Reikia skubėti, kad nebūtų kada nei nuslysti, 

nei suklupti. Še pasižiūrėk ir į išmėgink save. – Česlovas lyg cirko artistas šokinėjo nuo vieno drėgno molio 
gabalo ant kito, ir man atrodė, kad jis ilgai neišsilaikys ir nupuls į sausio vandenį. – Na, ateik, nebijok. 
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Patikėk manimi – nenupulsi. Eik ir neatsigręžk atgal. Kol molis slys, tu jau stovėsi ant kito daug tvirtesnio 
gabalo.

Negalėjau nepaklausyti Česlovo, nors ir drebančia iš baimės širdimi, užlipau ant kranto. Žinoma, ėjau 
daug lėčiau negu jis, bet labiausiai mane baugino griovio gelmės. Tačiau sustoti nebuvo galima – rodėsi, 
kad įklimpsiu ir nepanešiu kojų. Pavargau, išpylė prakaitas ir prieš akis molio luitai pasidarė tvirtesni, takas 
praplatėjo. Česlovas sustojo, padavė ranką, ir nulipome nuo kranto. Paskui nusišypsojo ir ištarė: 

– Matai, visai kaip gyvenime: slystame, klumpame vėl keliamės, kol išmokstame save įveikti: O jeigu 
patys neišmokstame, tai gyvenimas mus nugali. O tu žinai, ko mes labiausiai bijomės? Ar žinai? 

– Pagalvosiu, Česlovai. 
– Ar ilgai galvosi? 
Ką jam atsakyti? Nejaugi vėl kartoti, kad nežinau. 
– Ko mes labiausiai bijomės?
– Gal patys savęs, Česeli? 
– O kodėl turime savęs bijoti? Tai kaip atrodome sau, kad savęs reikia bijotis? Na, pamįslyk, kai ėjai 

tuo moliu, ko bijojai? 
– Kad nenukrisčiau į dugną...
– O ko bijosi Bušas, kai tranko kalnus ir skerdžia afganus? Ko?
Tylėjau, nes buvo baisiai gėda savo nežinojimo. Česlovas tai suprato ir, jau mažiau pykdamas, ištarė: 
– Mes visi bijomės labiausiai to, kas dar bus. Ne to, kas jau praėjo, ne to, kas yra, o to, ko nežinome – 

ateities. Matai, praeitis jau negali išgąsdinti, dabarties nemokame pakeisti, o ateities bijome, nes nežinome, 
ką ji žada. Ir tai visų baisiausia. Argi Bušas daužytų lyg beprotis negyvus kalnus, jeigu nebijotų rytojaus?

– Česeli, ir Romutę jaudina Egliukės likimas. Aš jau tavęs klausiau ir vėl klausiu to paties – koks jis 
bus? 

Jis surimtėjo, patylėjo, paskui atsiduso ir pasakė: 
– Jis bus toks, kokia ir mano dukra, koks buvau aš pats. 
– Ką tai reiškia, Česlovai? Jeigu aš taip pasakysiu Romutei, ar ji mane supras? 
– Tai, ve, tu jai pasakyk kitaip. Gal tada bus aiškiau. Matai, Egliukė labai tyli, jautri, bet savo viduje 

pasaulį sauganti kaip gražų paveikslą. Ji man primena proto stakles, kurios be garso audžia šviesias mintis. 
Jeigu žmogus, kuris dabar sakosi, kad ją myli, tai supras, mano dukra bus laiminga. Bet aš labai abejoju, ar 
ją supras iki galo. Labai abejoju. Reikia kažkokio dvasingo ryšio, kuris žmones leistų pavadinti draugais ne 
tik prie kavos puodelio, bet ir gyvenime. 

– Ačiū tau, Česeli, ačiū. Ar ateisi dar? 
– Ateisiu, Nijoliuk, laukit abi su Roma. 

262. Mamos ir Česlovo V. pamokos 2002-01-17
  BELIEKA TAI, Ko jAU NĖRA

Jie abu atėjo, kai saulė lenkėsi prie žemės – buvo nuostabus saulėlydis. Mama kažką dirbo lauke, ir aš 
neiškentusi išbėgau jai padėti. 

– Mama, ką tu čia veiki? – paklausiau jos. 
– Renkuosi saulės ir žemės žmogiukų. 
Nieko nesupratau. Pasižiūrėjau į žemę ir apstulbau – po jos rankomis buvo vasara: daugybė raudonų 

žemuogių raudonavo žolėse. Puoliau jų rinkti ir ėmiau siūlyti mamai. Ji atstūmė mano ranką, nusišypsojo, 
o paskui draugiškai patarė:

– Valgyk tu pati, pas mus amžina vasara, mes turime milijonus šitų žemuogiukių. O jūs tik vasarą. 
– Mama, o kodėl po tavo rankomis vasara? 
– Matai, aš atsinešiau iš ten truputį saulės, o žemuogiukai yra jos vaikai. 
Iš tikrųjų, jie buvo saldūs ir tokie skanūs, kad aš turbūt nesugebėčiau to aprašyti. Į kiemą atėjo ir 

Česlovas, o su juo kartu ir Gustavas F., dar keli man visai nepažįstami žmonės. Man pasirodė, kad Česlovas 
buvo kažkoks liūdnas ir susirūpinęs. Nedrįsau jo klausti kodėl. Jis stebėjo, kaip aš godžiai valgiau saulės 
žmogiukus, o paskui paprašė: 

– Nijoliuk, būk gera, palydėk mus į aną pusę Šakių, ten, kur išnuomoja (čia jo žodis) kambarius. Reikės 
Romos giminaitei. 

Visai nesusigaudžiau nieko, nei kur reikės eiti, nei kokį tą kambarį nuomoti. Tik vėliau viskas paaiškėjo 
ir liko be galo graudu. Netrukus mes atsidūrėme dideliame nejaukiame name. Česlovas ėjo pirmas, jo 
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bičiuliai iš ten kartu su juo, o mudu su Gustavu šalia. Niekas nieko nekalbėjo, ir kraupi tyla smelkėsi į širdį. 
– Česlovai, kur mus atvedei? – su siaubu ištariau. 
– Čia ir man buvo išnuomavę stubą. Bet jau kokie treji metai. 
Krūptelėjau, nes pradėjau suprasti, ką reiškia jo žodžiai. Česlovas išėjo iš vieno kambario, pasakęs, kad 

tas užimtas, pasuko prie kito. Gustavas pasakė: 
– Česiau, šits bus gers. Ji viena, jai užteks. 
Visi Česlovo draugai pritariamai linktelėjo galvomis, o aš troškau tik vieno – kuo greičiau iš čia ištrūkti. 

Pagaliau išėjome į lauką, į saulėlydį, kurio spalvos mėtėsi po žemę. Dar sykį pažiūrėjau į to baisaus pastato 
duris ir neapsirikau – ant jų buvo užrašas „Laidojimo namai“.

– Nijoliuk, ar tau gražu, kai toks saulėlydis? 
– Šį kartą, Česlovai, ne. 
– O man kaži kodėl jis visada liūdnas, nors ir gražių spalvų. Kai saulė teka, tai gražu, o kai leidžiasi, dar 

nemačiau nei vieno besidžiaugiančio. 
– Kodėl, Česeli? 
– Dėl to, kad nelieka to, ko jau nėra. Ir šitos tiesos niekas pasauly negali pakeisti. Mes verčiam albumus, 

jau gelstančius kaip rudenio lapus, ir žiūrim į akis, kurios jau nepažįsta mūsų akių. 
– Česlovai, nereikia taip, geriau apie ką nors gražiau. 
– Gerai, Nijoliuk, einam rinkt žemuogių, juk palikom vieną tavo mamą. 
Parėjom iki mūsų vartų, ir jis išnyko...

263. Valerjos mamos pamoka 2002-01-22
  AUKSo IEŠKoKIME SAVYjE

Ji atėjo su dviem padykusiais vaikiūkščiai – abu šviesių plaukų, šelmiška šypsena ir akys. Keista, kodėl 
juos atvedė? Nežinojau, ką jiems sakyti, o Staselės paklausiau:

– Kieno jie, kas jie tokie?
Jos visai nenustebino mano klausimas, ir ji ramiai paaiškino:
– Tai mano buvusių kaimynų vaikai. Per savo išdykumą jie per anksti išėjo iš žemės. Tada aš buvau 

visai jauna, o jie dar nedideli. Dabar atsekė paskui mane. Šiaip jie geros širdies, tik išdykę. 
Staselė atsisėdo, o vienas iš berniūkščių manęs paprašė:
– Gal turite kokių nors pinigėlių?
– Ar daug jums trūksta?
– Tiek, kad užtektų ir čia, ir ten.
– Bet ten pinigėlių nereikia, kodėl jų prašote?
Vaikai pasižvalgė ir negalvodami atsakė:
– Teta, jų reikia visur: ten ir čia.
Nesupratau nieko, Staselė tylėjo ir klausėsi mūsų pokalbio. Aš atidariau savo piniginę ir ištiesiau 

vaikams keletą centų. Netiko. Vienas iš jų paaiškino:
– Mums reikia geltonų, teta, mums reikia geltonų pinigėlių.
– Vaikai, štai monetos po 10, po 50 centų. Imkite, jos geltonos.
Jie papurtė galvas ir atstūmė mano ranką.
– Stasele, gal jūs galite paaiškinti, ko iš manęs prašo šitie vaikai?
– Nijolėle, jie prašo labai labai daug.
– Gerai. Aš paieškosiu ir atnešiu.
Vaikai nusijuokė, aš, pamiršusi piniginę ant stalo, išėjau dar paieškoti pinigėlių. Radau dar geltonų 

monetų, o kai grįžau, nebuvo jau nei vaikų, nei piniginės... Staselė atsistojo ir man pasakė:
– Nesijaudinkite dėl to, kas prarasta. Gal tai išmokys mus susimąstyti apie tai, kas prarasta ir apie tai, 

kas dar iš viso nesurasta.
– Stasele, noriu žinoti, kokių pinigų manęs prašė vaikai?
– Auksinių, Nilolėle, auksinių, nejaugi nesupratote.
– Tai kur žemėje aš jo turiu ieškoti? Aš neturiu jokio aukso, Stasele.
– Nilolėle, aukso nereikia ieškoti žemėje. Tai tik metalas, kuris laikinai mus apakina. Mes turime aukso 

ieškoti savyje, savo dvasioje, kad galėtume jo duoti žemei. Vėliau už tai sumokės dangus. Ar supratote 
mane, mieloji? Ir jūsų piniginė niekur nedingo, aš ją gražinu, paslėpiau tik tam, kad padėčiau suprasti šią 
pamoką.
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– Ačiū, Stasele, aš viską supratau. Tikrai viską. Dabar noriu paklausti dėl Liudelės. Ar tas žmogus toks, 
kokį jį įsivaizdavo, ar ne toks?

– Štai, Nijole, ką apie tai pasakysiu. Nepykite man už atvirą tiesą. Nemoku meluoti nei sau, nei kitiems. 
Liudelė atsidūrė prieš tikrai nelengvą klausimą – kaip jai pasielgti? Prieš ją sunkiai sergantis, bet nuo jos 
slepiantis savo ligą, paliktas jo mylimos moters ir pasitikintis Liudele, norintis, kad jį suprastų ir būtų 
jos išklausytas. Liudelei nusibodo tos kalbos, jai neužtenka valios ir kantrybės pakęsti tą atvirumą. Jis ją 
įžeidžia ir kelia abejonių, ar ji taip mylima, kaip pati norėtų. O reikia tik vieno – tegul ji nors valandėlę 
pagalvoja, kuriam iš judviejų sunkiau – jam ar jai. Tegul pabando tai suprasti, tegul jam padeda užmiršti 
jo praeitį ir šiek tiek paaukoja savo ambicijas. Juk ji taip pat ligi šiol tebemyli Norberčiuką ir jai niekas 
nepriekaištauja. Dabartinis jos draugas geros širdies ir labai pasitiki Liudele, kad jai atveria savo kančią. O 
dėl to 80-mečio tai sakau tiesiai – ji nebus su juo laiminga, nors gal liks ir turtinga. Nežinau, Nijolėle, ar ji 
supras, ką jai norėjau pasakyti. Tegul nepyksta ant manęs.

– Stasele, Juliukas prašė paklausti, ką jam daryti – neseniai operuotas, o dabar reikia atlikti sunkius 
pratimus. Ar jis ištvers?

– Dėl Juliuko pasakysiu štai ką. Jis turi pasiklausti savo sveikatos, ką jam daryti. Su sveikata nėra jokių 
juokų. Aš nežinau, ar tie sportiniai pasirengimai truks ilgai ar ne, ar Juliukas tuos išbandymus pajėgs įveikti. 
Tegul kreipiasi į gydytoją, jis pasakys ką jam daryti. Paskui gali būti nepataisoma klaida. Būtinai tartis su 
gydytoju. 

– Ačiū, Stasele, perduosiu jam viską.
Ji mane apkabino ir atsisveikino. 

264. Česlovo V. svečių pamoka 2002- 01-24
  KUo TIKITE – ŽEME AR DANGUM

Šį kartą Česlovas ir mano mama atėjo su daugybe svečių. Jis prašė, kad pravesčiau tikybos pamoką 
tema „Kuo tikime – dangum ar žeme“, nes jam reikia eiti pas svečius. Pas kokius, aš dar nežinojau. Pas 
juos nuėjo tik mama. Aš išsigandau visai ne juokais, nes pamokai nebuvau pasiruošusi, net su kasdieniškais 
drabužiais. Ką daryti? Už durų jau laukė vaikai.

– Česlovai, aš negaliu eiti su šitais drabužiais, visai nepasiruošusi, nemoku, nežinau, ką pasakyti 
vaikams.

Mačiau, kad jam nepatiko, bet stangėsi išlikti ramus. Pasakė tik tiek:
– Reikia visada būti pasiruošus pasakyti, ką galvoji apie žemę ir dangų. Jeigu nežinai, ką pasakyti, 

reiškia, kad nieko negalvoji. Taip sau gyveni ir negalvoji. Na, šį kartą aš dar pravesiu pamoką pats, o kitą 
kartą teks ir tau. Palauk čia manęs, persirenk, paskui eisim į svečius. 

Man reikėjo eiti persirengti, bet norėjau nors prie durų pastovėti, kad išgirsčiau Česlovo išmintį. Matyt, 
jis kažką braižė lentoje ar rašė, suspėjau išgirsti tik du sakinius: 

– Jeigu Sutvėrėjas davė akis, tai kodėl jų užtenka tik žemei? Ką pasakytume dangui, jeigu norėtume jį 
prakalbinti?

Nubėgau, persirengiau ir vėl grįžau laukti Česlovo. Išėjome pas svečius. Jie buvo už kažkokių durų, o 
koridoriuje stovėjo kelios varganos moterys ir apsiklojęs galvą antklode mano senas pažįstamas K., kuris 
kažkada mane mylėjo. Pirmoji prakalbino mane Ona M., paskui M. D., L. J., A. S. Jos buvo tokios liūdnos, 
tokios vargšės, kad graudu buvo į jas žiūrėti. 

– Onute, – kreipiausi į vieną, – iš kur jūs čia visos? 
– Iš prieglaudos, iš tamsios prieglaudos. Mus čia atvežė ir paliko, nes neturime nei namų, nei savų, 

kurie mus atsimintų. 
Pagalvojau, kad jos sako tiesą – juk visos namuose buvo mažai kam reikalingos. Paskui priėjau prie 

buvusio bičiulio K. Jis dengėsi akis nuo šviesos. 
– Dieve mano, juk visi sakė, kad tu miręs. Kaip čia dabar atsiradai? 
– Tau melavo, netikėk jais. Aš niekad nebuvau miręs. Aš gyvas ir myliu tave kaip ir anksčiau. Tik mane 

atvežė į tamsą, ir labai noriu gerti. 
Prisiminiau, kad kišenėje turiu apelsiną. Išėmiau jį ir laikiau rankoje. Mama atėmė jį iš manęs ir pasakė: 
– Tu nusipirksi daugiau, o šitą išdalinsiu šitiems, kurie trokšta. 
Ji paėmė, padalino po skiltelę ir nelaimingieji godžiai gėrė sultis. 
– Mama, kur Česlovas? Ar jis ilgai ten bus už tų durų? 
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Ir tada prasidėjo nelaimingųjų kalbos apie Česlovą: 
– Jis ten su ponais.
– Mes jam nereikalingi.
– Jis mūsų nepažįsta.
– Jis kytras, mes jam per prasti. 
Staiga atsivėrė durys, ir jose pasirodė Česlovas – aukštas, gražus, sportiškos išvaizdos. O paskui jį ir 

jo svečiai. Jie man iškart ir savo elegantiškumu, ir mandagumu priminė buvusios prieškarinės Lietuvos 
inteligentus. Sveikinosi bučiuodami ranką, šypsodamiesi, bet leisdami pajusti, kad jie inteligentai, kad jie 
Lietuvos aukštuomenė. Iš jų lūpų išgirdau, kad prieš mane profesoriai – Šapoka, Karzavinas, Avižionis, 
Katilius, Kupčinskas, daktaras Vincas Kudirka... 

Net širdis suvirpėjo išgirdus, kad prieš mane stovi Vincas Kudirka. Aukštas, liesokas, su barzdele, 
labai jau lenkiškų manierų, šviesiais plaukais ir giliai įdubusiomis, bet be galo dvasingomis akimis. Atrodė, 
kad šitų žmonių nebus nei galo, nei krašto, ir aš pasisukau į Česlovo pusę, bet bijojau ko nors jo paklausti. 
Supratau be žodžių, kad jie draugai ir savo išmintimi, ir savo dvasios turtais. 

265. Mamos pamoka 2002-01-30
  Ką DAVEI SAVo ARTIMUI

Mama atsivedė su savimi jau ne kelis, o keliolika vargšų iš skaistyklos, kurių niekas žemėje neprisimena. 
Nežinau, kaip jie patys pasiruošė tokį ilgą stalą, o ant jo atsirado daugybė sumuštinių bei nepaprastai 
spalvingų nektarų. Mama sėdėjo gale stalo ir stebėjo mano elgesį. Aš stebėjau veidus, kad atpažinčiau  
tamsoje, kas čia sėdi. Mama uždraudė atidengti užuolaidas, nes jiems neleidžiama matyti šviesos. O vaišių 
kvapas buvo tiesiog viliojantis. Pirmasis neiškentė Petras Valaitis, buvęs laikraščio redaktorius: 

– Zosike, įdėk ką nors į lėkščiukę, nors kvapą pajusiu. 
Mama pakilo nuo kėdės, įdėjo jam kažkokių uogų, įpylė sulčių. Įsižiūrėjau ir pradėjau atpažint tuos, 

jau saviems nereikalingus. Tai buvo Marcelė D., Jonas O., Jurgis K., Pranas I., – visas ilgas stalas, už kurio 
sėdėjo ir man niekad nematyti. 

– Mama, – tyliai kreipiausi į ją, – kodėl tu juos atsivedei? 
Ji pakėlė į mane akis ir kiek piktokai pasakė: 
– O tau gaila? Ką tu davei savo artimui? O vis prašai, kad Dievas tau duotų sveikatos. 
Nutilau, lyg šita atvira tiesa man būtų davusi per veidą. Prie stalo buvo tyla, bet tokia graži ir iškilminga, 

ir aš pajutau, kad ji buvo meilės artimui įrodymas. Ji palengvino pamirštų ir nelaimingų likimą. 

266. Valerjos mamos pamoka 2002-02-01
  KUR TU EINI? 

Po to, kai ji taip supyko ant manęs už jai užduodamus tuos pačius klausimus, aš galvojau, kad ji jau 
daugiau nebeateis. O vis tik atėjo, bet susimąsčiusi ir nekalbi. Aš nenorėjau jos nervinti ir nusprendžiau taip 
pat patylėti. Ji prašneko pirmoji: 

– Na, Nijolėle, ar dar pykstate ant manęs? 
– Stasele, juk jūs pirmiau už mane supykote ir palikote mane tada. 
– Taip, bet aš tuos pačius klausimus girdėjau jau ne vieną sykį ir ne vieną sykį atsakiau į juos. 
– Aš suprantu jus, bet, matote, jūs likote vienintelis tvirčiausias pažinimo medis, be kurio nei Valerija, 

nei Juliukas neturėtų į ką atsiremti. Jūs jiems reikalinga, kaip išminties žibintas šiame žiauriame pasauly.
Ji priėjo prie manęs, apsikabino, ir iš jos akių ėmė riedėti ašaros. 
– Atleiskite man, mieloji, už aną kartą ir paprašykite jų abiejų, kad atleistų. 
– Stasele, aš jiems nieko apie tai nesakiau, nenorėjau jų skaudinti. Jie nieko nežino. 
– Ačiū jums, Nijole, ačiū. 
Į kambarį kažkas pasibeldė ir įėjo vargšas prasigėręs alkoholikas. Visai nekreipdamas dėmesio į Staselę, 

jis, kaip visada, paprašė poros litų, jo žodžiais – „ant alaus“. Ji ramiai stebėjo mus abu, stebėjo tą žmogelį, 
o šis vis kartojo tą patį klausimą. Pagaliau neiškentusi pasakė:

– Jeigu norite gauti pinigų, turite jų užsidirbti. Už dyką niekas nieko nedalina.
– Taip, ponia, taip, tik pasakykite, ką man reikia dirbti.
– Nesunkus darbas, ne iš peties, nebijokite. Tik atsakykite į vieną klausimą – kur jūs einate?
– Ir daugiau nieko? – alkoholikas tiesiog nepatikėjo savo ausimis.
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– Tik tiek, – Staselė nusišypsojo.
Bet pasirodė, kad atsakymas daug sunkesnis už malkų skaldymą.
– Kur aš einu, na kur aš einu? – jis svarstė, mąstė, muistėsi, bet niekaip negalėjo pasakyti.
– Na, kaip, tai kur einate, mielasis? – Staselės ramus balsas privertė girtuoklį baigti savo apmąstymus.
– Nežinau, einu pirkti alaus.
– Bet už ką? Juk dar neturite pinigų!
Jis sutriko, supratęs, kad neverta ginčytis, kad pralaimėjo ir, nieko nepasakęs, išėjo pro duris.
– Žuvęs žmogus, – Staselės balsas pasidarė liūdnas. – Jeigu jau nežino, kur eina, tai tuo labiau nežinos, 

ko ieško beeidamas. Šitaip, Nijole, galima patikrinti kiekvieną žmogų. Atsakymas į šį klausimą atsako į tris 
klausimus iš karto: ar jis protingas, ar jis dvasininkas, ar jis turtingas savo dvasiniu pasauliu.

– Ačiū, Stasele, labai jums ačiū.
Ji atsigręžė į mane ir tyliai paprašė:
– Na tai vėl pasakykite, Nijolėle, ko dabar prašė iš manęs mano dukra ir Juliukas?
–  Dabar prašė pasakyti jums ačiū už viską, ką jiems padarėte ir dabar darote gera. Ir dar – ar jau 

pasibaigė Valerijos rūpesčiai darbe?
– Juliuko rūpesčiai jau baigiasi, o Valerijos dar ne visai, dar bus visko, bet svarbiausia, kad ji išmoko 

paties svarbiausio – savo kantrybe nugalėti viską.
– Stasele, kada dabar ateisite?
– Kai sugalvosite atsakymą, kur einate, – ji šyptelėjo ir išnyko.

267. Šv. Antano pamoka 2002-02-01
APIE TIESą, ŠVIESą IR MEILę

Česlovas atėjo su kažkokiu man niekur nematytu žmogumi. Jis nesiruošė sėstis, pasakęs, kad vietoj jo 
dabar pamoką ves šitas išminčius, nes jis skuba į savo trijų metų jubiliejų. Išėjo, o aš likau akis į akį su tuo, 
kurio nepažinojau ir neišmaniau, ką jam sakyti. Laukiau, ką jis pirmas pasakys. Keistas buvo jo apdaras – 
ilgas, plačios rankovės, per juosmenį surišta kažkokia juosta. Ant viršugalvio apvali, maža kepuraitė, ilgi 
plaukai, didelės, pilnos išminties ir gerumo akys. Pagalvojau, o vėliau ir paklausiau jo, ar jis žydų išminčius 
Gaonas. Jis persižegnojo, pasižiūrėjo į mano knygų spintą ir, lyg tarp kitko, paklausė:

– Sese, ar tu mėgsti skaityti?
– Mėgstu ir skaityti, ir rašyti.
– O ar žinai, kokia knyga yra gera?
Dieve mano, – kartojau mintyse, – ką dabar pasakyti? Man joks kritikas žemėje to nepasakė.
– Gal Šv. Raštas? – nedrąsiai ištariau jam ir pati išsigandau savo nežinojimo.
Jis suėmė rankomis savo protingą galvą ir staiga kažkokiu italų kalbos akcentu, pabrėždamas žodžius 

garsiai ištarė:
– Gera knyga kiekviena, kuri parašyta, o tikra ta, kuri moko žmogų to, ko jame nėra, bet turi būti. O 

mokyti gali tik tas, kas suvokia, jog Visagalio kūrėjo egzistenciją supranta per tris žodžius: tiesą, šviesą ir 
meilę.

Šventasis kalbėjo, bet turbūt jautė, kad mano, menko žemės sutvėrimo, proto nepasiekia jo išmintis. 
Paskui pabandė ją paaiškinti paprasčiau, bet ir tai pasirodė labai sudėtinga. Jis kalbėjo: 

– Sese, Dievas, visų pirma, yra Visagalė, viską apimanti Meilė. Šitai meilei įrodyti jis aukoja savo 
Šviesą ir savo Tiesą, kurie įkūnyti Kristuje, atiduotame pasauliui. O pasaulis sukurtas žmonėms. Ir tie, kurie 
nesupranta prasmės, kam jie gyvena, tegul įsiklauso į Dievo atsakymą: Žmogau, tu gyveni vardan meilės 
mano tau atiduotam pasauliui – jo spalvoms, jo gamtai, jo kiekvienam gyvam tvariniui. Mylėk juos: ne tik 
save patį, ir džiaukis juo. O kai ateisi pas mane, aš lygiai taip mylėsiu Tave, savo vaiką. Jeigu šito nepajusi 
žemėje, teks išmokti be mano palaimos. 

Šventąjį pagavo kažkokia ekstazė, jis atrodė įkvėptas tikrai pačios Šventosios Dvasios, ir aš pati 
nepajutau, kaip paklausiau:

– Viešpatie, kas jūs esate, ar išminčius Gaonas? 
– Aš ne Gaonas, aš Antanas, aš Česlovo prašomas atėjau pas jus su dangaus išmintimi ir tiesa. 
Ir staiga mano protą nušvietė nuojauta: 
– Tai Jūs – šventasis Antanas? 
– Sese, aš esu Dievo išminties mokinys. O šventasis gali būti tik Dievas, Jėzus, Jo Motina ir Šventoji 

Dvasia. Žemėje mus pavadino šventaisiais, o šį žodį gavome tik po daugybės metų atėję iš žemės.
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Jis buvo toks kuklus, toks nuolankus ir paprastas, kad aš išdrįsau dabar jau klausti to, kas man buvo 
įdomiausia: 

– Ar jūs mylite Česlovą, ar gerbiate jį? 
Šv. Antanas tikėjosi šito klausimo ir visai dėl jo nenustebo.
– Taip, mano sese, aš jį gerbiu, nes jis teisingas ir doras. Jis turėjo žemėje savo silpnybių, bet visos 

jos buvo dėl tėvų kaltės, už kurią jie dabar toli nuo Dievo. Bet svarbiausia, kad Česlovas sugeba už jam 
parodytą Dievo meilę atsilyginti ir dangaus išmintį atnešti į žemę. Jis tikrai išmintingas vyras.

– Šv. Antanai, aš labai prašau jūsų, padėkite man – grąžinkite galimybę laisvai vaikščioti. Padėkite.
Jis nuleido ranką, kuria turbūt norėjo mane palaiminti ir jau griežtoku balsu ištarė:
– Dar per anksti, dar per anksti. Jūs esate dar didelė egoistė, galvojate tik apie save. Pirmiausia – 

turite išgirsti Dievo prašymą, kad padėtumėte kam nors, kuris kenčia labiau negu jūs. Padėkite nors savo 
mintimis, nors pilna meilės širdimi ar paguoda. Ir Dievas išgirs jus ir jums grąžins sveikatą. O dabar – tegul 
Viešpats jums duoda kantrybę. Amen.

268. Česlovo V. pamoka 2002-02-14
ToKIE jAU ŽMoNĖS

Česlovas atėjo kartu su Jonu Pavalkiu ir Juozu B., kadaise dirbusiu redakcijoje. Jonas buvo su juodais 
akiniais, rankose turėjo foto aparatą, tačiau tamsoje ką nors nufotografuoti atrodė tikra nesąmonė. Galbūt 
todėl aš jo ir nebijojau. Kalbėjomės apie poeziją, apie kūrybą, apie laikraštį „Draugas“. Česlovas daugiau 
klausėsi, tylėjo, o paskui paklausė visai netikėtai:

– Na, ponai, „prikūrenom“, kai žemėje buvo šalta. Dabar, kur gyvenam, šilčiau, tai padėkim amerikonams 
sugauti Bin Ladeną. Kaip jūs mislijate, ar pagaus jį Bušas, ar ne?

Visi nusijuokė ir nė vienas nesiruošė atsakyti į tą klausimą. O Česlovas pridėjo pats: 
– Nu, zajac pogodi, glušas gaudo, glušo varovai šaudo net į kalnus.
Į kambarį įėjo tokia vargšė Marcelė D., gyvenanti skaistykloje. Pasiramsčiuodama lazdele, ji priėjo prie 

manęs ir, kaip visada, paprašė vis to paties:
– Niliute, pagelbėk man, palydėk mane. Slidu, bijau parvirsti. 
Palikau visus, pažadėjau, kad tuoj grįšiu. Ir mudvi išėjom. Galvojau, kad jai užteks mano palydų iki 

vartų, bet klydau. Ji užsimanė, kad nuvesčiau ją iki tos vietos, kur sumesti jos palaikai ir drabužiai. Bandžiau 
prieštarauti, kad visur apsemta, šlapia, tamsoj sunku bus rasti tą vietą. Bet ji buvo neperkalbama. Ir teko 
klausyti jos įsakymo. Įsikabino man į parankę. Aš bridau per vandenį, o ji taikė į mano pėdas. Mano batuose 
žliugsėjo vanduo, bėgo per viršų, bet nesiskundžiau, galvodama, kad jai būtinai reikia pamatyti tą vietą. 
Pagaliau atėjome į kapines. Ir lyg tyčia tamsa pasidarė tokia aklina, kad nesimatė nė tako, nei medžio, nei 
mažiausios švieselės. Ji paleido mano ranką ir pasakė: 

– Čia. Čia mano drabužiai. Dabar jau žinau. 
Ji staiga išnyko, o aš likau viena toje beprotiškoje, aklinoje ir siaubingoje tamsybėje. Pagalvojau, kad 

ji turbūt manęs laukia kur nors netoliese. Bet apsirikau. Jos jau nebuvo. Tiesiog siaubas sukaustė mane 
pagalvojus, kaip rasiu kelią iš šitos karalystės. Staiga šalia savęs pamačiau kažkokį siluetą ir paprašiau: 

– Gal jūs einate link Šakių? Padėkite man. 
– Einu, Nijole, nebijok, eik paskui mane, aš tave palydėsiu, – lyg stebuklas šalia manęs atsirado 

Česlovas, tas didelis žmogus, kuris niekada niekam nemokėjo nepadėti. Šalia jo aš nebijojau tamsos ir 
dabar pasijutau drąsesnė ir tvirtesnė. O jis einant pasakė savo pamoką:

– Matai, visada atsimink, kad dažniausiai tie, kuriems aukojamės ir padarome ką nors gero, tuoj pat 
viską užmiršta, kai tu jiems esi nereikalingas. Nereikia ant jų pykti. Juk jie net Kristų nukryžiavo, kuris darė 
tiek gero ir visiems pasiaukojo. Ar supratai mane, Niloliuk?

– Taip, Česeli, supratau. Bet tavo Romutė visiems daro tik gera.
– O kas jai už tai pasako „ačiū“? Bėga, lekia vargšė, visiems padeda, o jeigu susirgtų, kas ją prisimintų. 

Gal tik Egliukė...
Jis pritilo, o kai atėjome iki mano namų, išnyko.

269. Valerjos mamos pamoka 2002-02-15
DABAR KLAUSIU AŠ

Valerijos mama buvo supykusi, kad mes pamiršome jos klausimą – kur mes einame. Jaučiausi prieš ją 
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kalta, todėl ir nebandžiau teisintis. Paskui padėjo ant stalo blizgantį maišelį ir pasakė:
– Dabar, mieloji, susikeisime vietomis. Iki šiol jūs klausėte manęs – aš atsakinėjau, dabar klausiu aš, 

o atsakysite jūs. Ir aš ateisiu tik tada, kai jūs būsite pasiruošę. Štai keturi krepšeliai su klausimais jums 
keturiems: jums, Nijole, dukrai Valerijai, anūkui ir kiekvienam jūsų artimui.

Ji išėmė iš maišelio keturis vokus, ir aš turėjau teisę perskaityti, kas juose aiškiomis raidėmis užrašyta. 
Štai tie klausimai jums, Nijole:

 1. Kai tariate, „kasdieninės duonos duok mums šiandien“, apie kokią duoną galvojate: 
     ar kuri reikalinga kūnui, dvasiai ar protui?
 2. Kai jums sunku, ar kenčiate viena, ar pasakote tik dalį to, kas jus kankina, ar laukiate pigios, 
     bet nieko gero nežadančios užuojautos iš žmonių?
 3. Kur ieškote paguodos savo kelyje – žmonėse, gamtoje ar kūryboje?
Mano dukrai Valerijai:
 1. Už ką neatleistum buvusiam mylimam žmogui: už neištikimybę, už bailumą ar už 
     abejingumą tavo jautrumui?
 2. Kokią savybę žmoguje įvertini labiausiai: nuoširdumą, protingumą ar talentingumą?
 3. Kai tau būna sunku dvasioje, ką kaltini: save, kitus ar likimą?
Mano anūkui Juliukui:
 1. Jeigu tau pasiūlytų tris bilietus: kelionei į tolimą šalį, į žvaigždes, į praeitį pas tavo 
     prosenelius, – kurį pasirinktum ir kodėl?
 2. Jeigu prasidėtų karas, o tu vadovautum kareivių būriui ir privalėtum duoti komandą 
     šauti į žmones, ką jaustum savyje – pareigą, gailestį ar visai nieko? Kodėl?
 3. Kurios savybės labiausiai nekenti žmoguje: žiaurumo, išdavystės ar gryno praktiškumo?
Jūsų artimui:
 1. Ką laikai savo artimu – šeimos žmogų, kiekvieną žmogų ar tik tą, kuris padaro tau gera?
 2. Ko tikiesi iš artimo, kai darai jam gera: nori atkreipti dėmesį į tą pagalbą, atlyginimo ar 
     nesitiki visai nieko? 
 3. Tave kažkas skaudžiai, bet teisingai pakritikavo. Ar, rodydamas savo ambiciją, visada įsižeidi, 
     ar pagalvoji, kad tu pats kaltas, ar paprašai savo artimo, kad padėtų, tau savo patarimu. 
Staselė pasakė, kad dabar neateis tol, kol mes nepasiruošime į tuos klausimus atsakyti. 

270. Aldutės Ž. pamoka 2002-02-17
  ATEINAME MINTIM, PAVIRSTAME ATMINTIM

Aldutė šiandien buvo kažkokia iškilminga, šventiška, bet graži ir miela kaip visada. 
Aš taip džiaugiausi jos apsilankymu, kad ji nusišypsojo ir pasakė: 
– Nijole, aš tau, tavo dvasiai negaliu duoti tiek, kad galėtum manęs taip laukti. 
– Aš laukiu, Aldute, jūsų gerumo ir išminties. 
– Ką jau, ką jau, Nijole, tiek čia to mano gerumo, tiek tos išminties, gal tik tau taip atrodo. 
Ir aš vėl pažėriau gerajai Aldutei savo nesibaigiančius klausimus: 
– Aldute, labai noriu sužinoti, kaip, kokiu būdu jūs pasiekiate žemę?
– Nijole, mes atvykstame mintim, paskui pavirstam atmintim ir tada tuo, kuo buvome čia, žemėje. 
– O kas atsitiktų, jeigu jūs čia pasiliktumėt ilgiau ir pasirodytumėte visiems? 
– Matai, Nijole, visus žmones mes skirstome į keturias grupes: vieni, kurie iš viso netiki, kad mes 

galime sugrįžti, antri, kurie tiki, bet mūsų nelaukia, treti, kurie lauktų mūsų, bet bijo, pagaliau tie, kurie tiki, 
laukia, nebijo, bet nesiryžtų su mumis pasirodyti dienos šviesoje. Tai pasakyk, kaip mes galime čia sugrįžti? 

– Aldute, bet namuose tai gal jūsų laukia, ten galėtumėt sugrįžti. 
– Ne, Nijole, namuose manęs niekas nelaukia. Ir į ligonines aš buvau vežama tik tam, kad nuo manęs 

pailsėtų. Aš nebuvau kvaila, kad nesuprasčiau, ką reikšdavo nuolatiniai priminimai man, kad blogai atrodau, 
kad reikėtų pakviesti gydytoją. Atsimenu, kartą į mūsų namus buvo atvažiavęs buvęs direktorius J. B. Jis 
pasiteiravo mano vyro, kokia mano sveikata. Gulėdama kitame kambary, aš išgirdau atsakymą: „O ką, eina 
prie pabaigos. Jau nieko nebus“. Supratau viską ir tyliai laukiau tos pabaigos. 

– Aldute, kur smagiau gyventi – žemėje ar danguje? 
– Žinai, Nijole, pasakysiu tau tiesiai ir atvirai. Danguje būtų idealu, jeigu į jį kažkas atkeltų žemę. 

Danguje mums nieko netrūksta, bet vis tiek mes esame žemės vaikai ir to niekaip negalime pamiršti. Širdis 
grįžta ten, iš kur ji išėjo. 
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Ji susigraudino, mačiau, kad jai nelengva kalbėti. Nenorėjau jos daugiau varginti savo klausimais, ir ji 
tai puikiai suprato. Apsikabino mane ir išėjo. 

271. Česlovo V. pamoka 2002-02-23
  KoKIŲ TURTŲ PRAŠYSI

Jis buvo tikrai nuotaikingas, linksmas. Sėdėjo, sunėręs rankas, ir šypsojosi. 
– Česeli, ačiū, kad atėjai, mudvi tavęs taip laukėva su Romute. Ji čia visai neseniai buvo. 
– Na, tai aitvaras pas tave atlėkė? Matai, dabar būsi bagota. 
– Česeli, nejuokauk, aš visai neužsitarnavau tokių turtų. 
– Na bet jau jeigu atlėkė, tai gali prašyti ko nori. Man įdomu, ko norėtum? 
– Nežinau, visai nežinau, kokius turtus jis dalina. 
Jis šyptelėjo, paskui tyliai pasakė: 
– Kokius protas užsako, tokius atneša. Žinau, pinigų tu neprašysi, žemės neimsi. Aš tai siūlyčiau tris 

daiktus, kad tau jis atneštų. 
– Kokius, Česeli? 
– Tokius, kokių niekad nebūna per daug. Pirmiausia kantrybės, paskui sveikatos, paskui išminties. Na, 

kaip tu galvoji? 
– Taip, Česeli, aš sutinku su tavimi. Tik aš dabar labai noriu pasišaukti Romutę, – ji čia neseniai buvo, 

– kad tave pamatytų. 
– Na gerai, aš palauksiu, bet kaži ar tu ją kur rasi. Manoji kaip vėjas – bėga, lekia, visur ir visada jos 

pilna. 

Aš šaukiau, visur Romutės ieškojau, bet ji dingo, lyg į žemę prasmego. 
– Neradau, Česeli, niekur jos nėra. Gal tu namuose rasi. 
– Beviltiškas reikalas, Nijoliuk. Ir namuose ją sunku surasti. 
Jis pakilo, uždėjo ranką ant peties ir paprašė manęs: 
– Kai judvi susitiksit, tai perduok jai linkėjimų nuo dėdės? A jo?
– Gerai, Česeli, perduosiu. 
– Na tai gut.

272. Česlovo V. pamoka 2002-03-05
  KAS DAUG MąSTo, MAŽAI NUSIKALSTA

Česlovas atėjo kažkoks nekalbus, susimąstęs, ir aš nedrįsau jo klausinėti kodėl. Palatoje buvo daug 
žmonių, jis visus tik stebėjo, bet nieko nešnekino. Paskui tyliai paklausė:

– Ar perdavei Romai geradienių?
– Perdaviau, Česeli, perdaviau.
– Na tai dėkui. O ką ji man perdavė?
– Prašė pasakyti tau labai labai ačiū, kad šitaip rūpiniesi ir jai padedi.
Jis ėmė graudintis, paskui ištarė:
– Matai, kaip čia išeina, ji pati daro gera, rūpinasi manim. O man už tai dėkoja. Na, ar tau nejuokinga?
– Ne, Česeli, man nejuokinga, Romutė jau tokia, ji visiems daro tik gera. Dabar labai pergyvena dėl 

Egliukės – nežino, ar ji bus laiminga.
Jis patylėjo, pamąstė, o paskui pasakė:
– Bus laimingesnė, negu būtų buvusi su prūsu, bet su dabartiniu bus laiminga tik per noperską (jo 

žodis). Matai, jis kalba tik apie materiją, o ne apie dvasios turtus. Egliukei visada trūks dvasios vedlio.
Česlovas nutilo ir aš jo paklausiau:
– Kodėl tu šiandien toks užsigalvojęs, kokie rūpesčiai tave kankina?
– Nieko baisaus. Žinai, kas mąsto, tas mažai nusikalsta. Juk ir skaistykloj mūčijasi tie, kurie per mažai 

galvojo žemėje.
– Česeli, ar tu matai ten Juozą Vaižgantą?
– Matau, o kas? Mažu nori, galiu atsivest.
– Dieve mano, labai noriu, bet ką aš jam sakysiu?
– Ve, ką aš patarsiu, tu su Roma sugalvokit po vieną klausimą Vaižgantui. Kai kitą sykį ateisiu, tai 

pasišnekėsit. A jo?
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– Gerai, Česeli.
– Na tai aš ir bėgsiu. Ir tu bėk namo, užtenka čia vartytis.
Česlovas išėjo.

273. Valerjos mamos pamoka 2002-03-14
  IŠMoKITE SURASTI PATYS

Ji atėjo kažkokia paslaptinga, susimąsčiusi, ir mane sudomino klausimas – kokią paslaptį atsinešė su 
savimi. Neiškenčiau to tylėjimo ir paklausiau:

– Stasele, apie ką dabar mąstote?
– Apie tuos, kuriuos matau, ir tuos, kurių nematau.
– Bet juk jūs matote visus ir apie visus žinote viską.
– Bet mieloji, to neužtenka. Juk tie visi apie save ne viską žino ir ne viską šiame pasaulyje mato. Galbūt 

dėl to tame pasaulyje atsiranda tūkstančiai paslapčių, kurių jie negali įspėti ir ilgai kankinasi.
– Stasele, o gal ir gerai. Juk jeigu viską iš karto surastų, pasaulis būtų neįdomus ir ne toks viliojantis
– Taip, Nijole, taip. Bet ta uždanga tarp ieškojimo ir atradimo reikalauja kartais viso gyvenimo. Aš 

žiūriu į savo dukrą Valeriją ir anūką Juliuką ir galiu štai ką pasakyti. Paklausykite manęs, mieloji.
– Klausau, Stasele, nes viską jiems reikės atsakyti. Juk jie tuo ir gyvena, kad sulauktų jūsų žodžio.
– Žinau, Nijole. Ir kol jie gyvens, tol to žodžio sulauks. O dabar štai ką pasakysiu. Mano dukra visą 

savo gyvenimą ieškojo atsako į savo gerumą, bet pamiršo, kad jis ne visuose, kuriuos ji sutiko. Ji neturėjo 
rakto, kuris padėtų atrakinti šią paslaptį. Ir visos kančios, kurios ją tebelydi iki šiol, kyla iš nemokėjimo 
įspėti, kas slepiasi už to žodžio gerumas.

– Stasele, o ką dabar galvojate apie Juliuką?
– Juliuko problemos kitos. Jis dar toks jaunas ir vaikiškos dūšios, kad jam visos paslaptys pilnos 

romantikos. Bijau, kad jos nevirstų negailestinga ir beširde tikrove, kurios pasaulyje yra daug daugiau už 
paslaptis. Aš žinau, kad dabar Juliuko širdelė pilna tos mergaitės, kurią pamatė kovo pirmąją. Ta paslaptis 
tuo ir graži, kad ji dar neįspėta. O gal tegu ji ilgam tokia būna.

Staselė man ištiesė gražių, blizgančių raktų ryšulėlį ir paprašė:
– Perduokite mano dukrai ir anūkui šitą dovanėlę, kad jiems būtų kuo atrakinti duris į savo paslaptis. 

Štai tų raktų vardai: noras pažinti gerumą ir pyktį žmonėse, žinojimas, ko tikiesi iš tos paslapties, mokėjimas 
palyginti ją su tikrove, tos paslapties šventumo išsaugojimas per visą gyvenimą.

Paskui ji padėjo ant stalo knygą ir atvertė jos turinį, prašydama manęs. 
– Pabraukite vieną iš visų eilėraščių, pagal kurį sukurtumėte eilėraštį mano Juliukui.
Tokį eilėraštį radau. Jis vadinasi „Kas tu tokia?“
– Būkite gera, Nijolėle, perduoti jį Juliukui.
– Gerai, Stasele, einu jo rašyti. 
Ir mes išsiskyrėme. O eilėraštis Juliukui liko:
  Kas tu tokia? – kas dieną pakartoju
  Ieškodamas mįslės pasaulio akyse
  Kuri lyg paukštis tyliai nuplasnojo
  Ir grįžta vien tik vizija šviesia.
  Kas tu tokia, kurioj visi nublanko
  Ir slepiasi praeivių veiduose,
  O ta akimirka kartojasi  ir lanko
  Kaip paslaptis su angelo dvasia. 

274. Česlovo V. pamoka 2002-03-16
  VAIKAI MUMS VISADA – TIK VAIKAI

Jis atėjo į buvusį mūsų mokytojų kambarį, kuriame jau tiek mažai jo senųjų pažįstamų. Stebėjo visus 
tylėdamas ir kažką mąstė. 

– Česeli, ir aš turiu eiti į pamoką. 
– Nijoliuk, tavo ir mano traukiniai jau pravažiavo. Jie nusivežė visas mūsų pamokas, visus mūsų 

mokinius. Sėsk šalia ir neskubėk niekur. 
– Česeli, o kodėl neatėjo su tavimi Vaižgantas? Juk žadėjai jį pakviesti!



201

– Jis labai užimtas prieš Velykas. Ateis po švenčių.
 Prisiminiau, kad iš namų turiu įsidėjusi porą didelių obuolių. Supjausčiau į tiek gabaliukų, kiek buvo 

mokytojų. Laukiau jų ateinant iš pamokų. O paskui dalinau juos iš eilės visiems. Visi akimirksniu suvalgė, 
padėkojo, o Česlovas paėmė, suvyniojo į gražų popierėlį ir įsidėjo į švarko kišenę. 

– Česeli, kodėl nevalgai, ar nepatinka? 
– Parnešiu savo mergikei. Bus lauktuvės. 
– Bet juk ji ne vaikas, ji suaugusi. 
– O man, Nijoliuk, ji buvo ir amžinai bus tik vaikas, mano Egliukė. 
Jis atsiduso, susigraudino ir vėl susimąstė. O paskui visai netikėtai paklausė: 
– Kas yra medžio tėvai ir vaikai? Ar tu žinai? 
Aš nelaukiau tokio klausimo, visai apie tai negalvojau. O Česlovas laukė atsakymo. 
– Gal žemė ir dangus...
– Ne, Nijoliuk, ne. 
– Matai, jeigu taip būtų tai nukirstas medis niekad nenudžiūtų. Išgelbės dangus ir žemė. 
– Tai nežinau, Česeli, nežinau. 
– Nijoliuk, tai šaknys. Medžio nelieka, o jo šaknys augina naują. O kas jo vaikai? 
– Šakos, Česeli. Ar ne?
– Taip, jis jas augina, kad pamatytų, kaip mylėti pasaulį. Aš taip pat norėčiau, kad mano Egliukė būtų 

mylima ir mylėtų pasaulį. Per kovo 8-ąją ji gavo baisiai gražių gėlių. Man rodos, kad jos panašios į ją pačią. 
O tu, Nijoliuk, iki kito sykio man atsakyk į tokį klausimą: „Kodėl naktį tamsu, nors dega šitiek žvaigždžių, 
o dieną šviesu, nors nėra nė vienos žvaigždutės?“ 

Ir jis išėjo. 

275. Valerjos mamos pamoka 2002-03-31
  KAI PAVASARIUI REIKIA TAVo AKIŲ

Šį kartą ji atrodė kažkaip poetiškai: be jokios skarelės, šviesiais plaukais, žalsva suknele. 
– Stasele, kodėl taip ilgai nepasirodėte? – neiškentusi jos paklausiau. 
Ji šyptelėjo ir pasakė: 
– Nijolėle, norėjau, kad jūs išmoktumėt gyventi be mano patarimų ir pamokų. Dabar jums tai nebus 

lengva. Bet aš nebūsiu kiekvienu metu. O gyventi jums reikia patiems. 
– Stasele, ar jūs nenorite ateiti? 
– Priešingai, mieloji. Aš visada ateinu, visada patarsiu ir jums padėsiu, kai jums bus sunku. Bet, galvoju, 

kad visi didžiausi Valerijos ir Juliuko sunkumai jau praeityje. Jie savo kantrybe nugalėjo. Pasakykit, 
Nijolėle, Valerijai, kad sunkumų nebus, bet dėl nesusipratimų darbe negarantuoju. Ir vėl tie patys vaistai – 
kantrybė tris kartus per dieną. Tai valios maistas. O dabar dėl Juliuko. Čia jau rimtesnė kalba. Nijolėle, ar 
jūs jam atidavėte tą eilėraštį „Kas tu tokia?“ 

– Atidaviau, Stasele, atidaviau. 
– O neklausėte, kur jis jį padėjo? Gal į kišenę?
Pritilau, nes nežinojau ką jai atsakyti.
– Nežinau, gal šiaip kur padėjo. Iš kur man žinoti?
– Matai, mano anūkui nelengva. Jis nedrįsta Mildutės užkalbinti. Aš jį suprantu. Visi mes buvome 

jauni. Visi nedrįsome. O tegul pasielgia šitaip. Tegul parašo šitai mielai mergaitei. Štai ką.
Aš įtempiau savo klausą ir išgirdau tokius širdies žodžius:
– Mieloji Mildute, žinau, kad tu labai mėgsti fotografuoti. Taip kaip aš. Noriu nufotografuoti patį 

pavasarį. Tik jam reikia tavo akių, kurias mačiau kovo 1-ąją. Ar tu padėsi man? Atrašyk. Julius.
– Stasele, tai nuostabu! Jūs tikra poetė, aš niekada nesugalvočiau taip.
– Nijolėle, jūs daug gražiau rašote. O aš tik norėjau pagelbėti savo anūkui. Ar suprantate mane?
– Taip, Stasele, supratau ir dėkoju jums, kad atėjote. Dabar lauksiu, kol vėl susitiksime.

276. Salomėjos Nėries pamoka 2002-04-05
  UŽ KIEKVIENą ŽoDĮ – Po AKMENĮ

Prieš mane stovėjo ji, – Salomėja Nėris. Sunku buvo tuo patikėti, bet languota suknelė ir gilios, didžiulės, 
mįslingos akys nemelavo. Taip, tai buvo poetė Salomėja. Liūdna, lyg pavargusi, skausminga gražaus veido 
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išraiška. Nežinojau, ką jai pasakyti, tik žiūrėjau ir stebėjau ją tylėdama. Bet paskui neiškenčiau, bijodama, 
kad neišeitų:

– Poete, ar jūs kada nors šypsotės gyvenime?
Ji atsiduso ir tyliai ištarė:
– Neturėjau kada gyvenime šypsotis. Nuo pat vaikystės iki mirties... Bijojau žmonių, bijojau mirties, o 

labiausiai pasaulio klastos.
– Poete Salomėja, juk dabar jūs toli nuo pasaulio klastos. Ten nėra žiaurumo, nėra klastos.
– Brangioji Nijole, – ji susigraudino, jos didžiulės akys lyg patamsėjo iš nuoskaudos, – pasakyk man, 

kodėl už kiekvieną mano žodį Lietuva į mane mėto po akmenį. Kodėl mane vadina išdavike? Už ką? 
Pasakyk man, kodėl?

Ką aš jai galėjau atsakyti? Už ką? Kodėl? Matyt ją tie du klausimai kankina iki dabar.
– Poete, jus kaltina, kad rašėte apie Staliną ir vykote „parvežti saulės“.
Ji susijaudino, susigraudino ir beveik rėkte išrėkė:
– Juk ne aš viena rašiau apie Staliną ir ne viena važiavau tos „saulės parvežti“?! Kodėl niekas nemėto 

akmenų į Paleckį, į Venclovą, į Cvirką, į Liudą Girą? Kodėl? Nejaugi žmonės pasidarė tokie patriotai, kad 
ir dabar mane smerkia?

– Poete, neseniai buvo atėjęs Antanas Venclova. Mes kalbėjomės apie jūsų Balanduką.
– Ir ką jis pasakė? – jos veidas pasikeitė, ji įtempė klausą, laukdama mano atsakymo.
– Jis pasakė, kad Balandukas yra jo sūnus.
–  Aš tai žinau, bet kodėl nedrįso to pasakyti, kai mums buvo didžiausias vargas. Kodėl?
– Nežinau, poete, nežinau. O dabar Balandukas gyvena jūsų tėviškėje.
– Nijole, aš neturiu tėviškės. Lietuva iš manęs atėmė pagarbą, namus, apjuodino mane, aš Lietuvai jau 

nereikalinga, – ji verkė lyg maža trapi mergaitė, ir aš neradau žodžių, kad ją nuraminčiau.
– Poete, jūs esate mano giminaitė. Mano močiutės mama buvo Bačinskaitė Viktorija, ji jūsų senelio 

sesuo.
– A, tai jau tolima giminystė, labai tolima. O aš jau daugiau giminių ir neturiu, tik Balanduką ir anūkus.
Ji nutilo ir išnyko.

277. Česlovo V. pamoka 2002-04-06
  AŠ VIS TIEK PASIILGSTU LYGUMŲ

Laukiau eilėje prie registratūros. Pagaliau išdavė man kortelę, ant kurios buvo užrašyta Skėraitytė 
Genė. Nesupratau, kas čia pasidarė. Vėl kreipiausi į tą pačią registratūrą. Stovėjo kažkokia aukšta, graži 
moteris. Pasakiau jai apie nesusipratimą. Ir staiga išgirdau jos balsą:

– Nijoliuk, ar manęs jau nepažįsti?
Pasižiūrėjau į jos veidą ir sutrikau – prieš mane stovėjo Aldutė Grybienė.
– Iš kur jūs žinote mano vardą?
– Juk mes buvom pažįstamos, nejaugi neprisimeni?
– Taip, Aldute, dabar jau prisiminiau. O ką jūs čia veikiate?
– Jau treti metai sekretoriauju – įrašau tuos, kurie čia ateina. Palaukit, paskambinsiu Lionytei ir 

išsiaiškinsim dėl tos Skėraitytės. Paskui padėjo telefono ragelį ir pasakė: – Čia Skėraitytės kortelė, ji 
neseniai pas mus priregistruota. O jūsų dokumentų dar nėra, neradau. Per anksti atėjote.

Atsigręžiau ir pritilau iš nustebimo – už gretimo stalo sėdėjo Česlovas ir tyliai šypsosi.
– Česyti, kaip tu čia atsiradai?
– O tu kaip? – jis atsitiesė, patvarkė savo švarko rankogalius ir pakartojo, – turbūt paklydai, kad čia 

atėjai?
– Česeli, kodėl taip trumpai apsikirpai tokius gražius plaukus?
– Nusibodo man toks kūgis tų plaukų, į akis lenda, dabar pavasaris, iki rudens ataugs.
Pamačiau, kad jis kažko nervinasi, pyksta ir tai paaiškino pats:
– Pykstu, baisiai pykstu. Turėjau tokią gerą žoliapjovę, taip gražiai nuskusdavo pievutę, kaip barzdą. 

Paskolinau ligoninės vyrams, žadėjo, bet kaži kur pradangino. Dabar neturiu kuo pjauti žoliukę.
– Česeli, ar tau smagu ten, kur esi dabar?
– Gal ir būtų neprastai, bet man nepatinka, kad ten taip kalnuota. O aš taip mėgstu lygumas, kur žoliukė 

lyg Sudargo miške.
– Česeli, kodėl neatsivedei Vaižganto?
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– Kai kitą sykį ateisiu, atsivesiu. Matai, jis nenurimsta vietoje. Bėga, bendrauja su visais vyskupais, 
šventaisiais. O kažin ar tu su juo aukštaitiškai susikalbėsi. Žinai, pas mus atėjo mūsų Kazlauskėlis. Geras 
buvo žmogus.

– Česeli, pas mane buvo atėjusi Salomėja Nėris. Ilgai su ja kalbėjomės.
– Labai jau juodvi susidraugavo su Aldute Ž.
– Nijoliuk, ar jau sumislinai atsakymą į mano klausimą apie naktį ir dieną?
– Galvojau, Česeli, bet nieko gero nesuradau.
– Na tai paklausyk. Matai, naktį būna tamsu, tai ji pradeda užsidegti šviesas. Kol visame danguje 

žvaigždes uždegioja, jau ir rytas ateina. Tas po vieną užpučia, kol paskutinė užgęsta, – pasirodo diena, kuri 
vietoj tūkstančių žvaigždžių uždega vieną didelę lempa – saulę. Ir dar, Nijoliuk, pasakyk Romai dėkui, kad 
ant mano palaikų pamerkė gėlių. Gražios kvietkos, tik kaži ar nenušals.

– Gerai, Česeli, pasakysiu. O ką tu dabar galvoji apie Egliukę?
– Galvoju, kad jos išrinktasis yra daugiau mašinų dalis, o ne dvasinis draugas. Tai vat. Aš tai taip 

pamislinau ir pasakiau. Gal nereikėjo, bet neiškenčiau.
Jis pasikėlė, perbraukė savo plaukus ir išėjo.

278. Česlovo V. pamoka 2002-04-10
NEGALIU IŠDUoTI DANGAUS

Mane, lyg jaunystėje, mintys ir sapnai vėl ir vėl grąžina į mokyklą. Lyg tada, ir dabar ruošiausi į 
pamoką mokyti tarinio ir veiksnio. Atrodo, vėl buvo kasdienybės šventė, kurioje buvo ir Aldutė, ir Soija, 
ir Česlovas. Tik niekaip nesulaukiau skambučio į savo pamokas.

– Česeli, kodėl niekas neskambina? Tokia ilga pertrauka?
Jis pasižiūrėjo į mane savo protingomis akimis ir pasakė:
– Ta pertrauka mums jau amžina. Juk tu pati gerai supranti, kad visi kvietimai į visas pamokas jau 

išdalinti ir tau, ir mums.
Stojo gana nejauki tyla. Širdyje pasidarė kažko graudu ir tuščia. Česlovas tai pajuto ir pasiūlė:
– Einam pažiūrėti į pavasarį.
– Einam, Česeli.
Jis giliai įkvėpė oro, žiūrėjo į dangų, ir aš vėl paklausiau:
– Ar ten tavo namai, Česeli?
Jis pakėlė ranką į viršų ir pirštu parodė į dangų.
– Va ten žiūrėk. Ar matai?
– Matau, matau, – atsakiau jam, nors virš savęs mačiau tik plaukiančius debesis. – O kaip vadinasi ta 

planeta, kur tu gyveni? 
– Neklausinėk manęs, ko nereikia. Negaliu išduoti dangaus. 
Supratau, kad be reikalo klausiu to, ko iš tikrųjų nereikia. Bandžiau nukreipti kalbą kitur ir vėl jo 

paklausiau: 
– Ar tu prisimeni, kaip kažkada sprendėm mokytojų kambaryje kryžiažodžius? 
– Turbūt dabar ir tu užsikrėtei ta liga? 
– Taip, Česeli, ir jau vargu ar pagysiu. Baisiai įdomu. 
– Na tai ir aš tau duosiu tokį kryžių iš žodžių. Spręsk ir džiaukis. Ve, klausyk ir įsidėk į galvą. 
Klausiau ir išgirdau: 
  1. Kodėl visi iš žemės bijo kelionės pas mus? Kaip ji vadinasi? 
  2. Kaip vadinasi žemėje mūsų atėjimas į sapną?
– Užteks, Česeli, kol aš sumislysiu, tai iki kito karto užteks ką veikti. 
– Na, gerai, tai darbuokis. Atia. 
O aš pasilikau prie tų dviejų pamokų. 

279. Valerjos mamos pamoka 200-04-13
MES IŠ TEN TRoKŠTAME jUMS PADĖTI

Atrodo, mano įsivaizduojamas siaubas išsipildė – mane uždarė į Kauno Klinikas. Palatoje buvo daug 
moterų, niekas į mane nekreipė jokio dėmesio. Žinojau, kad nuo dabar prasidės tikros atgailos valandos, 
kada niekas neklaus, kaip ir kiek gali eiti. Ir visai netikėtai į palatą įėjo graži, ilgais plaukais moteris, bet ji 
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buvo nuo manęs nusigręžusi, ir aš jos iš karto nepažinau. Ji ištiesė atgal savo ranką ir pasakė: 
– Kelkis ir eik pirma manęs. 
Galvojau, kad ves į požemius kažkokiems tyrimams, bet bijojau ką nors pasakyti. 
– Kur aš einu? – paklausiau jos. Bet moteris gana griežtokai pasakė:
– Eik ir neatsigręžk, nes suklumpa tie, kurie gyvenime atsigręžia atgal. Ir eik greičiau, nes gyvenimas 

nelaukia. Eik, Nijolėle.
– Dieve mano, juk tai Staselė! – vos nesušukau, bet gėda buvo, kaip ir visada, kad jos nepažinau iš 

karto. O ji man tyliai, kažkaip motiniškai pasakė: 
– Mokykimės vaikščioti, mieloji. Čia niekas jūsų nesigailės, niekas neatjaus. Čia dirba aparatai, kurie 

nejaučia ir neklauso. Visų pirma, jūs turite išmokti vaikščioti greičiau. Tai svarbiausia. Kai pavargsite, 
sustokite pailsėti, o paskui vėl pirmyn. Nebijokite, aš su jumis. 

Taip išėjome į koridorių. Ir tik tada ji pasakė: 
– Dabar galite pailsėti. Geriausia ilsėtis, kai surandi džiaugsmo savo sielai. Štai pasižiūrėkite į dešinę. 
Pasisukau ir vos ne tekinom pribėgau prie nuostabių gėlių pilnų lentynų. 
– Stasele, aš taip noriu jų turėti! 
– Nereikia, brangioji norėti to, ko negali nusipirkti. Žemėje nėra dangaus, joje viskas, net žmoniškumas 

perkamas už pinigus. Todėl mes iš ten taip norime jums padėti. Jūs visi – ir mano dukra, ir Juliukas, ir 
jūs pati – vis dar mąstote, kad savo naivumu galite pramušti žmonių abejingumą. Bet ir tai reikia mokėti 
apgalvoti, nes galite užsimušti. O va dėl Valerijos, tai štai ką pasakysiu. Labai norėtų mano širdis, kad 
Mildutės dėdė taptų jos širdies ir šeimos draugu. Juliukas išeis, susiras savo gyvenimą, ir tada ji pasijus, 
kokia sunki būna vienatvė. Dviese vis lengviau ją įveikti. Nijole, man neramu dėl Juliuko. Jie abu kažką 
skaudaus patyrė savo širdelėse. Abu tuo panašūs, abu nedrąsūs. Kas bus, kai susitiks? Mildutė beveik dar 
vaikas, Juliukas labai jautrus. Ar supras vienas kitą? Dieve mano, kaip jiems padėti? Jie turi būti laimingi, 
nes to abu verti. Ar tu supranti mane, Nijolėle? 

– Taip, Stasele, aš suprantu ir pati jums noriu tik gero. 
– Na, tai lik sveika, mieloji.

280. Beatričės G. pamoka 2002-04-15
NE VISI MUS GALI GIRDĖTI

Netikėjau, kad Beatričė gali ateiti ir mano sielai atnešti tiek šviesos. Ir vėl visas vakaras buvo mudviejų 
– nuostabus, pilnas Beatričės balso ir muzikos. Ir dabar girdžiu jos „mažute mano miela“. Aš visai pamiršau, 
kad ji atėjo iš Ten, kad jos namai jau ne A. Vienuolio 12 – 1. Padėkojau jai už laišką, kurį atnešė iš ten 
Vaitiekėlis. Ji paprašė truputį pailsėti ir atnešti puodelį kavos. Paklausiau, kur jos lazdelė. Ji susigraudino 
ir pasakė:

– Nijolyte, man jau nereikia jokios lazdelės. Aš viską matau. Viską, vaikeli.
Supratau, kad supainiojau jos namus. Ji paprašė, kad atidaryčiau langelį į pavasario orą. Teta jau atnešė 

kavos, o Beatričė jos paprašė:
– Onute, mažute, prisėsk šalia, pabūk kartu. Nijolyte, perduok nuo manęs linkėjimus Augenijai 

Kasparevičienei. Ji tokia miela, gera, aš ją girdėjau kalbos dieną Plokščiuose. Perduok ir Gražinėlei bei 
Vytautui Landsbergiams, mūsų draugui Laimonui.

O paskui ji dainavo F. Šopeno „Troškimą“...

281. Valerjos mamos pamoka 2002-04-18
  Į DŽIAUGSMą KELIAS TEGUL BŪNA ŠVARUS

Iš pradžių buvo atėjusi pirmojo mūsų laikraščio redaktoriaus Petro V. mama. Ji prašė parodyti, kur jos 
sūnaus kapas. Ieškojau Šakių kapinėse, bet niekur neradau. Petrienė apsiverkė, atsiduso ir išnyko. Pasukau 
link namų ir staiga už keleto metrų pamačiau šviesiaplaukę moteriškę. Ji taip rūpestingai ir susikaupusi 
šlavė kelią, kad aš ją pažinau – taip, tai tikrai buvo Staselė. Tiesiog netekau žado, nesuprasdama, ką ji čia 
veikia.

– Stasele, mieloji, ką jūs čia veikiate?
Ji lyg nustebo, paskui nusišypsojo ir atsakė:
– Negi jūs nežinote, kad šituo keliu pirmą kartą ne vienas sugrįš mano Juliukas. Noriu, kad į tokį didelį 

džiaugsmą kelias visada būtų švarus ir šviesus.
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Aš ją supratau, jos balse girdėjau begalinę meilę savo anūkui. Ir vėl neiškentusi paklausiau:
– Ar jūs mylite, Stasele, Mildutę?
– Labai, Nijolėle, labai.
– Už ką? Kodėl Juliukas įsiminė pirmiausia jos akis?
– Žinote, ką aš pasakysiu apie tai. Tos mergaitės akyse dar nėra jokios klastos, jos nemoka meluoti.
– Stasele, ką perduoti nuo jūsų Valerijai, Juliukui? Mes tai iš visos širdies dėkojame jums ir dėkosime 

visą gyvenimą už tai, ką gero padarėte.
Ji susigraudino, atsirėmė į savo rankose laikomą šluotos kotą ir paprašė manęs:
– Aš jau kartojau aną sykį, ko noriu. Noriu, kad Valerija neliktų viena. Žinoma, jeigu jai vienatvė teikia 

ramybės, tegul lieka taip. Bet kartais ateina akimirka, kai toje ramybėje reikia žmogaus. O Juliuko prašau, 
kad jis man paruoštų dvi sudėtas nuotraukas – vieną, kurią su jo akimis padarytų Mildutė, o antrą, kurią 
nufotografuotų Juliukas su šitos mergaitės akimis.

– Stasele, ar jie supras? Aš tai visai nieko čia nesuprantu.
– O jie supras. Juliukas, manau, mane supras.
– O kur jie turi padėti tas nuotraukas?
– Nijolėle, tegul pasideda sau į širdį, kad po daugelio metų šildytų juos šito pavasario atminimas.
– Ačiū, Stasele, nuo mūsų visų keturių.

282. Valerjos mamos pamoka 2002-04-24
  KoKĮ ŽMoGŲ PASIRINKTUM

Ir vis tik ji atėjo, nors buvo pažadėjusi, kad niekad nepasirodys. Aš buvau tokia laiminga, kad šokau ir 
su ašaromis apkabinau ją lyg mamą.

– Ačiū, Stasele geroji, kad atėjote. Mudvi su Valerija buvom visai į neviltį puolusios.
Ji nusišypsojo ir pasakė:
– Judvi abi pasidarėte lyg maži vaikai – verkia iš bėdos, verkia iš džiaugsmo. O ką jau darysi, pagalvojau, 

kad negalima palikti mažų vaikų, ir atėjau. Ką jūs darysite be manęs, juk aš irgi pergyvenu dėl kiekvieno iš 
jūsų. Supykau tada, o paskui pati vos neverkiau. 

– Stasele, pasakykite, prašau, ar Juliukas tikrai myli tą mergaitę? 
– Vaikeli mano, Nijolėle, jie abu myli vienas kitą, labai myli, bet, žinote, jie abu jauni, sakyčiau dar 

vaikiški, ir lyg gaidžiukai kartais vienas prieš kitą stato savo skiauteres. Bet jeigu vienas kito netektų, būtų 
jiems tragedija. O štai aš tuoj pat patikrinsiu tai, ko jūs manęs klausiate. Duokite man kokį rašiklį ir gerai 
klausykite. 

Staselė paėmė baltą lapą, mano tušinuką. Stebėjau, ką ji darys. O ji ėmė kažką brėžti, paprastai, 
kaimietiškai, kaip mokėjo. 

– Štai, Nijolėle, žiūrėkite. Čia namai, kuriuose kiekvienas esame gimę. O čia namai, kuriuose dabar 
gyvename. O čia pilis, kurioje gyveno senovės kunigaikščiai. Kuriame pastate dabar norėtumėt gyventi ir 
kodėl? 

– Palaukit, Stasele, aš dar nespėjau sugalvoti. 
– O man nereikia dabar. Kai aš išeisiu, galėsite visi keturi galvoti: ir jūs, ir Valerija, ir Mildutė, ir 

Juliukas. Bet čia dar ne viskas. Dabar čia ypač tiks abiem jaunikliam, Mildutei ir Juliukui. Dabar reikia 
pasakyti štai ką. Su  kokiu žmogumi iš praeities ar dabarties ir ateityje norėtų gyventi tame pasirinktame 
pastate? Tegul Juliukas su Mildute pasako savo nuomonę ir viskas bus aišku. Ir jiems, ir visiems. 

– Ačiū, Stasele, ačiū jums ir už jūsų gerumą. 
– Paprašyk, Nijolėle, mano dukros, kad ji neverktų. Ateisiu kada nors. Laimės jums visiems. 

283. Česlovo V. pamoka 2002-04-26
  jŪS NEMoKATE DŽIAUGTIS PAVASARIAIS

Atėjo Česlovas, bet kažkoks nekalbus ir susimąstęs. Tik vėliau supratau, kodėl jis toks. Ilgai tylėjo, 
paskui tyliai pratarė: 

– Na, kaip su tais mano kryžiažodžiais, ar įveikei? 
– Nelabai, Česeli, nors bandysiu atsakyti. 
– Na na, tik sakyk. 
– Visi bijo atėjimo pas jus, nes tai vadinasi...
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– Na na, sakyk sakyk, nebijok. 
– Česeli, tai vadinasi... tai vadinasi mirtis. 
– A, tai šauni tetulė ta mirtis – nueina ten ir vėl sugrįžta čia. Nieko sau, tikrai feinė. 
Aš nutilau, nes nieko mandresnio nesugalvojau. 
– O kaip su antruoju klausimu? 
– Jūsų atėjimas į sapną man yra tikras, nuostabus susitikimas, o kitiems – kažkas neįtikėtino. 
– Tai dėkui tau, kad nors tu mūsų nelaikai numirėliais. 
– Česeli, ne tik aš. Ir Romutė, ir kiti, kurie jūsų laukia ateinant. 
– Na, gerai, aš vėl noriu pavasario. Einam pasišnekėti su paukščiukais, su viskuo, kas mus šnekina. 
Išėjom. Jis atsikvėpė, paskui liūdnai pasakė: 
– Kodėl žemės žmonės nemato, koks didelis stebuklas yra pavasaris? Pas mus visko yra, bet pavasario 

nėra. Nei jo spalvų, nei jo pienių kvapo. Ve, paklausyk, kaip šnekina mus Dievo sutvėrimai. Klausyk ir 
užsirašyk. 

Bandžiau rašyti, bet negalvojau, kas čia bus iš to rašymo. Liūdnai kalbėjo kažkur netoliese pririšta 
ožkelė. 

– Na, rašyk, rašyk. Ar girdi, ką ji sako? 
– Me, me...
– Matai, ji nori, kad mes pabaigtume jos mintį. 
Pajutusi pavasarį, kažkokia grakšti paukštytė kartojo ir kartojo medyje tą patį ne, ne, ne... Česlovas 

tylėjo ir klausėsi lyg užkerėtas. Man tai buvo kasdienybė, o jam šventė, pasiilgti garsai. Žydų kapinėse 
pasigirdo pirmąja žole kvepiantis žalmargės bū, bū... Česlovas susigraudino, paėmė man už rankos ir su 
ilgesiu pasakė: 

– Ar prisimeni, kaip buvom vaikai, Šimelpievėj vakarais šitaip šnekėdavo karvės. 
– Atsimenu, Česeli, viską atsimenu. Aš jau turiu tris garsus, ar dar daug reikės užrašyti?  
– Dar pora. Mažu ir užteks. Tik gerai klausyk, ką išgirsi.
Netoli serbentų krūmo pasigirdo mielas straksinčios lakštingalos balsas:
– Išlik, išlik, išlik...
Ir staiga danguje, virš mūsų galvų pamatėme kažkokius didelius paukščius. 
– Ve, ve, žiūrėk, ančiukės lekia. Ar girdi, ką jos mums sako? 
– Girdžiu, girdžiu: ge, ge, ge, ge.
– Na, tai ką užsirašei? 
– Užsirašiau, Česeli, še, žiūrėk. 
Popieriaus lapelyje stulpeliu išsirikiavo žodžiai. 
  me...
  ne...
  bū....
  bet (Česelio liepimu)
  išlik...
  ge...
– Na, o dabar iš šitų garsų mes, žmonės, turime pasakyti amžiną pasaulio tiesą. Nagi, pabandyk. 
Galvojau, galvojau, o garsai liko garsais – padriki, be prasmės, slepiantys tą amžiną tiesą. Česlovui, 

matyt, nusibodo tas mano nemokšiškumas ir jis pasakė:
– Prisimink šitą tiesą, kurią šiandien išgirdai sykiu su dėde. Ar atsiminsi? – Ir aš išgirdau: – Menas ne 

būti, bet išlikti geru. 

– Ačiū, Česeli, ir Romutei pasakysiu tavo tiesą.
– Geriau, Nijoliuk, pasakyk Romai, kad pailsėtų, turėtų nors truputį ramybės. Dabar važinėja į 

Paežerėlius, bėga į kolektyvinį sodą, vargsta. Man jos gaila, bet ji manęs neklauso. 
– Nueik pas ją ir viską pasakyk. Nueik, labai prašau. 
Jis nusišypsojo ir nutolo. Turbūt su savimi išsinešė pavasario. 

284. Njolės Š. pamoka 2002-04-28
  PADĖKIME VIENI KITIEMS

Atėjo Nijolė, visa šviesi, linksma, ilgais juodais plaukais. Šypsojosi, ir man atrodė, kad ji čia pasiliks 
visam laikui. 
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– Nijole, sėskis, pailsėk, iš kur tu atėjai? 
– Česlovas labai prašė, kad ateičiau ir padėčiau jo dukrai Eglytei, kuri dešimt metų išdirbusi liko be 

darbo. Česius labai geras žmogus, man jo gaila.
– Nijole brangioji, bet kaip tu padėsi, negi ieškosi jai darbo? 
– Žinai, ką aš sugalvojau. Parašysiu savo mamyčiukui laišką, kad ji paprašytų Laimutės ir Justo. Jie abu 

nuostabūs žmonės. Manau, kad neatsisakys šitoj bėdoj padėti.
– Nijole, aš žinau, kad jie labai geri, bet jie turi savo darbų, gal nė dėmesio nekreips į tavo prašymą. 
– Jie visiems ir visada padeda, nepadėti nemoka. 
– Ačiū tau, Nijole. 
– O dabar būk gera ir perduok mano mamyčiukui tokį laišką. Ar nepamirši? 
– Ne, Nijole geroji, tikrai nepamiršiu. 
– Na tai klausyk: Brangioji mano mamyčiuk, būkit gera ir perduokit Laimutei bei Justui mano prašymą. 

Mano buvęs bendradarbis Česlovas labai pergyvena dėl dukros Eglytės likimo. Ji neteko darbo, nors 10 
metų dirbo vertėja. Gerai moka vokiečių kalbą. Mamyčiuk, dovanokit man, kad jums neduodu ramybės. Aš 
jus labai myliu, dėl to ir rašau tik Jums ir Laimutei. Bučiuoju Jus. Jūsų Nijolė.

O paskui sapne pamačiau ir pačią Laimutę, mielą, didelėmis, gražiomis akimis. Nijolės seserį. Ji buvo 
apsupta žmonių, atėjusių su įvairiausiais reikalais ir prašymais. Supratau, kad dirba svarbioje Lietuvai 
įstaigoje. Stojau ir aš į eilę, tiesiog nežinodama, ką ji atsakys į mano prašymą. Pasakiau jai viską. Ji išklausė, 
susimąstė, o paskui, nors akys buvo pilnos ašarų, ištarė.

– Nijolė, mūsų visų Nijolė... Aš turiu išpildyti jos prašymą. Negaliu pamiršti jos gerumo. Būkit rami, 
Česlovo dukrai mes padėsime. 

Aš jai padėkojau ir atsitolinau.

285. j. Tumo – Vaižganto pamoka 2002-04-30 
  VIEToj MŪS ČIA ATEIS KITI

Jis atėjo vienas, be Česlovo, kuris žadėjo, jog ateis kartu. Nuostabiai gražūs, banguoti plaukai, geros 
akys, iš po akinių įdėmiai stebinčios žmones... Aš iškart atpažinau, kad tai buvo jis, tas dvasingasis tautos 
rašytojas. Ištiesė man ranką ir gražia aukštaičių tarme ištarė: 

– Juozas Tumas, ponia. 

Nulenkiau jam galvą iš didelės pagarbos ir nejučiomis paklausiau: 
– Kunige, kaip jūs čia atėjote, kodėl pas mane? 
Jis pakėlė dešinę ranką, gražiu mostu pataisė vešlius plaukus ir pasakė: 
– Juk, jūs, ponia, taip laukėte manęs ir ne kartą prašėte šito apsilankymo. O gal ne, gal aš klystu? 
Prisiminiau Česlovą ir supratau viską: 
– Taip, aš jūsų laukiau ir vis negalėjau sulaukti. 
– Na, matote, ponia, o ko jūs tikėjotės iš mano apsilankymo? 
– Gerbiamasis kunige, aš tikėjausi nors pabūti arčiau, šalia jūsų dvasios turtų. Norėjau nors pamatyti 

jus. 
– O ką tamsta, iš mano surėdytų knygų esi perskaičiusi? 
– Daug ką, kunige. Ir „Dėdes ir dėdienes“, ir „Rimus ir nerimus“, ir visus „Raštus“ sudėtus į dvi knygas.
– O pasakų mano, ponia, ar nesi mačiusi?
– Esu. Man labai patiko „Vapsva vabzdžių karalaitė“.
– Na, gerai jau gerai, o dabar paklausykit dar vienos mano sudėtos pasakos.
– Mielai, tik aš, gerbiamas kunige, noriu užsirašyti, ką jūs kalbėsite.
– Na jau gerai, ponia, gerai, tik mano obalsio tu neįgalėsi užrašyti, o tik žodžius. Tai klausykis ir į protą 

dėkis:
  Šimtametis ir vaikis ant laikino suolelio
Pavasario saulė pakreipė savo akis ir žvelgė į žemę. Ant nedrūto persenusio suolelio sėdėjo 
abudu: šimtametis senutis ir vaikis, jo anūkas. Aplink viskas judėjo, zvimbėjo, šūkaliojo, visą 
svietą judino gyvasčiui. Vaikis paprašė šimtamečio:
– Pasakyk man kokį nutikimą, pagal kurį ko nors nebūtų.
Senutis patylėjo, pagalvojo, o paskui paklausė vaikio:
– O ko tu norėtum kad nebūtų? Gal manęs?
– Ne, seneli, ne, jau geriau šito nutikimo tegul nebūna.
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– Na, matai, o vis tiek mūsų norų niekas neklauso. Visada taip jau būna, kad ko nors ima ir 
nebūna. Kai nebus manęs ar tavęs, mūsų vietoje bus kiti, o paskui ir jų nebus. Matai, šitas tavo 
pašymas yra be pabaigos. 
Vaikis nutilo ir galvojo apie tai, ką pavasario saulėje jam paporino senelis.

– Ačiū, jums, gerbiamas kunige, jūsų pasaka buvo tiesiog nepamirštama.
– Na, tai ir galvokite apie ją.
Jis palaimino mane ir išnyko.

286. juozo R. pamoka 2002-05-04
  APIE PAŽEMINTUoSIUS IR IŠAUKŠTINTUS

Jis atėjo nuo mano buvusio draugo K. Atsinešė ilgą, beveik dviejų puslapių laišką ir prašė, kai jį 
išklausysiu, pasakyti savo nuomonę apie jį ir draugą. Klausiau ilgai, bet dabar būtų be galo sunku užrašyti 
visą tekstą. Ten buvo daug rašoma apie tuos, kurie yra pažeminti ir kurie apakinti garbės troškimo, apie 
tylinčią iš skausmo širdį ir apie pajuokos pilnus žmones. 

Supratau, kad mano draugas primena man jam padarytą žalą, kai neįvertinau jo meilės. Įstrigo į atmintį 
vienas laiško sakinys, pasirinktas iš F. Dostojevskio romano „Pažemintieji ir nuskriaustieji“:  Pažemintieji 
dar gali pakilti ir kilti, o išaukštintieji jau neturi kur kilti ir jie tegali tik kristi.

– O dabar pasakyk savo nuomonę apie tai, ką išgirdote?
Jis man padavė nedidelį, apvalų, labai panašų į ateivių laivą, aparatą, kuriame buvo antena ir trys 

žybčiojančios akys.
– Juozuk, bet juk tai ateivių laivo modelis. Ką jūs su juo veikiate?
– Taip, jis perduoda ir priima mintis tarp žemės ir Visatos. Kai ta mintis ateina iš ten, kur mes esame, ji 

įgauna žmogaus pavidalą. O dabar kalbėk pati.
– Nežinau kur. Į kurią man kalbėti? Juk čia trys šviesos. O ką reiškia tos šviesos?
– Ta, kuri kairėje, reiškia žemę, kuri dešinėje – ryšį su Visata, o ta, kuri viduryje – bendravimą tarp jūsų 

ir mūsų, išėjusių iš žemės. Kai mes įjungiame tą vidurinę šviesą, jūs per sapną ar dvasinį jutimą suprantate, 
kad mes atėjome.

– Gerai, leisk man, aš pasakysiu savo mintį. – Raudona švieselė nemirkčiojo, o aš jai pasakiau: – Tegul 
atleidžia man visi, kuriems atrodė, kad juos pažeminau. 

Šviesa atsigavo, bet Juozo jau nebuvo. 

287. Česlovo V. pamoka 2002-05-07
  NUo Ko TRoKŠTA DVASIA

Ir vėl mokykla, įaugusi į sielą, į sapnus, į visą likusį gyvenimą. Abu su Česlovu ieškome mokytojų 
kambario. Bet veltui. Kai tik praveriame duris, visose klasėse tik mokinių suolai. 

– Česlovai, kur mūsų buvęs senasis mokytojų kambarys? – su nerimu paklausiau jo. 
Jis nukreipė akis į šalį, matyt, sunkiai valdė savo balso virpulį. Nesitikėjau iš jo atsakymo, bet jis 

prašneko pats: 
– O kur mūsų pažįstamų veidai ir balsai? Kur? Kam reikalingas kambarys, jeigu jame nėra mūsų? 

O kur mano kaptiorkė, pro kurią matydavau šitiek pavasarių? Ar tu atsimeni, kaip po kaptiorkės langu 
vaikai purendavo žemę ir kvepėdavo žolėmis? Dabar izinį dėsto toks amatininkas, kuris nei vaikų, nei tos 
pamokos nemyli. 

Aš tylėjau ir stebėjau jo veidą, pilną tokios nostalgijos, kurią sunku perduoti žodžiais. 
– Česeli, o kodėl tu tą laišką perdavei Nijolei Š. , o ne atėjai pats? 
Jis tuoj pat paaiškino: 
– Matai, ve kaip čia išėjo. Jurgis Matulevičius mums skaitė baisiai įdomią paskaitą, ir aš nenorėjau jos 

praleisti. 
– O apie ką ta paskaita? 
– Žinai kaip ji vadinosi?, – „Madingi drabužiai – dvasios kalėjimas“. 
Aš norėjau paklausti, kodėl visi pasaulyje vaikosi madų ir jų niekas nesmerkia. Bet Česlovas, matyt, 

suprato mano mintį ir pats paaiškino: 
– Žinai, kai visos mintys sukasi apie skudurus, tai nėra kada, galvoti apie sielą. Tie skudurai ją palaidoja, 
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užverčia ir žmoguje ji lieka pelenės vietoj. Argi šventieji buvo blogesni žemėje už šiandieninius mados 
garbintojus? Ir dar žinai ką pasakė Jurgis Matulevičius. 

– Klausau, Česeli, sakyk. 
– Pasakė, kad paprastumas leidžia sielai giliau įkvėpti oro, o dažų sluoksnis tą orą tik nuodija. 
– Česeli, o kaip su Eglyte, ar jai padės tavo laiškas? Nors jį parašė Nijolė. 
– Žinai, ką aš tau pasakysiu. Egliukė mano onaro (jis šyptelėjo, tardamas šį žodį). Ji nemėgsta prašyti 

kieno nors malonės. Geriau pati kapstysis, kapstysis iš bėdos, kol išsikapstys. Na ar ne taip? 
– Taip, Česeli, bet jeigu neišsikapstys? 
– Tai kaip tu galvoji, jei neišsikapstys, tai pasiners į bėdą, bet dėl to bus drūtesnė ir pakels galvą. Aš ją 

pažįstu, ji mano dukra, dėl to mėgsta nugalėti pati. 
– Romutė prašė paklausti, kur dabar yra Justinas J. Gal žinai? 
– Visai neseniai atėjo pas mus, anksčiau buvo ten, kur ir aš buvau iš pradžių. O Romai pasakyk dar štai 

ką. 
– Klausau, viską pasakysiu. 
– Kai judvi susieisite, tai paprašyk, kad tą mano gėliukę, kurią buvai atnešusi į mokytojų kambarį, 

paimtų ir padėtų mano kambary. Ar gerai? 
– Taip, Česeli, ta gėliukė bus tavo kambary. O kada dabar ateisi? 
– Po nedėlios, kai Egliukė jau dirbs. 

288. Mamos pamoka 2002-05-14
  PRISIMINK TRIS DIENAS

Mama atsinešė kažkokį, panašų į loterijos ratą daiktą ir tylėjo. Paklausiau jos, ką veiks su šiuo ratu. Ji 
tyliai paprašė: 

– Prisimink po tris dienas, kurios tau buvo gražiausios iš vaikystės, jaunystės ir dabarties, ir tris, kurios 
buvo liūdniausios. 

– Mama, tu pati man pirma pasakyk, aš negaliu taip staiga sugalvoti. 
– Gerai. Pasakysiu. Vaikystėje visos dienos buvo tik tamsios, jos prisiminti nenoriu. Jaunystėje, kuri 

taip pat nelinksma, vienintelė gražiausia diena buvo tada, kai tu gimei (gegužės 15). Senatvėje graži diena 
buvo spalio 6, žinai – paskutinė, kai aš čia gyvenau. 

Mano širdis lyg suakmenėjo, nes supratau, ko ji nenorėjo pasakyti. Spalio 6-ąją ji dar gyveno mūsų 
tarpe, o spalio 7-ąją jau neteko sąmonės. Pasidarė baisu, bet ji pasistengė mano nerimą nukreipti į šalį. 

– Vaikeli, o dabar tavo eilė. 
– Mama, iš vaikystės, kaip ir tu, neprisimenu šviesios dienos. Jaunystėje buvau laiminga tik 1960-ųjų 

pavasarį, kai man padovanojo pirmosios meilės žibutes Vingio alėjoje. O paskui viskas buvo be saulės – 
darbas, ligos, skubėjimas. Gyvenimo rudenį gražiausia diena buvo, kai išleidau pirmąją knygą. 

Mama liūdnai šyptelėjo ir įjungė savo atsineštą ratą. 
– Tai štai, vaikeli, mudvi per savo gyvenimą užgyvenom tik po kelias šviesias dienas. O dabar 

pasižiūrėk, ką rodys laiko ratas. – Pasirodė trys spalvos – tamsi, šviesesnė ir balta. Ratas vis sukosi, sukosi, 
ir mama tylėjo. Paskui atsigręžė į mane ir pasakė: – Matai, tai laikas bėga, mes su juo niekada nespėsime. 
Jis kiekvienam paskiria po tris gyvenimo etapus ir tris spalvas. Kiek mes sugebame ir suspėjame tų spalvų 
pasiimti, tiek ir išsinešame. Visas kitas nugali naktis. 

– Nuo ko priklauso mūsų sugebėjimas? 
– Vaikeli, nuo dvasios, nuo žmogaus būdo. Kas nedrįsta pulti prie šviesos, tam lieka tamsa, kiti jį 

nustumia ir pasiima tą džiaugsmą. 
Mama nutilo, dar kartą nusišypsojo ir išėjo. 

289. Česlovo V., mamos, jono S. pamoka 2002-05-16
  MoKYTIS PASITIKTI SAVo DŽIAUGSMą

Jie atėjo trise – Česlovas, mano mama ir buvęs teatrologas Jonas Strazdas, kadaise dirbęs kartu su 
Kipru Petrausku. Visi jie buvo labai šventiški, nuotaikingi, linkintys man tik gero. Iš pradžių nesupratau 
kodėl, tik paskui viskas paaiškėjo – jie atėjo manęs palydėti į mano vaikystės draugo laikraščio „Draugas“ 
jubiliejų. Jie visi buvo mano bičiuliai. Tik oras šiandien pasirodė man priešas – vėjas ir šaltas lietus atėmė 
susitikimą su šia švente.
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Ypač nuostabūs buvo mama ir Česlovas – jaunatviški, šviesūs, puošnūs. Jonas S. sėdėjo tylus ir stebėjo 
mane. Jis visada buvo toks – protingas ir tiriantis žmones bei gamtą. 

– Mama, kodėl atėjai tokia šventiška? 
Ji pataisė mano suknelės apykaklę, bandė šukuoti plaukus ir pasakė: 
– „Draugas“ tave išvedė į poeziją, eik ir pasakyk jam dėkui. 
Ir nuo jos žodžių, atrodo, nušvito pats kambarys. Aš buvau tokia laiminga, kaip seniai neprisimenu. O 

mama kalbėjo toliau:
– Bet tavo širdyje vis tebegyvena kažkokia širdgėla. Dėl ko ji? 
Net krūptelėjau – iš kur ji viską žino? 
– Mama, aš labai pergyvenu dėl Juliuko. Jis toks geras, ir tas jo gerumas buvo sutryptas. Kodėl, pasakyk 

tu man? 
– Vaikeli, žinau kad tau gaila gerumo, bet kada nors ir tam blogumui bus atseikėta. Nekaltos ašaros 

nenubėga veltui. Juliukas po kurio laiko bus laimingas, o jo kankintoja niekada, nes ji nemoka mylėti nei 
savų, nei svetimų. Tai tu dabar pagalvok – kuris iš judviejų nelaimingesnis? – Paskui ji paklausė: – Ar tu 
nepavėluosi į šventę? 

– Ne, mama, ji bus tik po pietų, nebijok. 
Česlovas pasikėlė nuo kėdės, priėjo ir gražiai pasakė: 
– Tau dėkui už gėliukę, kur Romai įdavei. Dabar ji mano stuboj, tai ji bus feinė kvietka. O tu bėk į 

šventę, tik drabužius susižiūrėk, matai koks vėjas. 
– Česeli, o kaip Eglytė, kaip jos rūpesčiai? 
– Po biskį jau šviečiasi. Pamatysi, kaip dėdės žodžiai išsipildys, darbą mano mergica gaus, tik uždarbis 

bus mažesnis. Reikia biskį palaukti, ką padarysi. 
Man pasidarė gėda, kad visai nekalbinamas sėdi gerasis Jonas S. Po to, kai jis iš čia išėjo, aš jo niekados 

nemačiau, nors mintyse jį minėdavau su neapsakoma pagarba. 
– Gerbiamasis Jonai, kodėl niekad neatėjote čia, aš vis norėjau su jumis apie Šekspyrą pasikalbėti.
– Miela panele (taip jis mane visada vadindavo), matote, aš labai užimtas. Dirbu Rojaus prižiūrėtoju. 

Juk žinote, kaip mylėjau sodą ir gėles. 
– Taip, gerb. Jonai, žinau, tai jūs man pirmasis papasakojote apie indiškąją daturą, kuri ir dabar auga 

pas mus. Ji tuoj žydės!
– Negali būti, datura žydi tik rudenį. 
– Eikit pažiūrėti, kieme, visai netoli. 
Mama nusišypsojo ir pasakė:
– Gerai, kad žydi, tai dovana tavo ir mano šventei – gegužės 15-jai.
– Mama, aš jau beveik gerai vaikščioju. Turbūt Dievas išklausė mano maldų.
– Gerai, vaikeli, eik ir mokykis pasitikt savo džiaugsmą. Tik būk atsargi, kad neatsimuštum į ką nors ir 

nesusižeistum kaip Juliukas. Eik ir būk stipri. Ir atsargi.
Ašaros susikaupė mano akyse, ir aš nemačiau kada jie išėjo.

290. Soijos K. pamoka 2002-05-20
  MANęS jAU TURBŪT NĖRA

Kultūros namuose buvo daug žmonių – vyko kažkokia literatų šventė. Mačiau pažįstamus ir nepažįstamus 
veidus. Buvo daug mokinių, literatų. Mažos pertraukėlės metu išėjau į koridorių, vadinamą foje. Ir staiga 
man veidas išbalo – nesusigaudžiau, ar aš matau, ar sapnuoju – prieš mane stovėjo Soija Kisielienė, 
nuostabi savo gerumu ir paprastumu. Bandžiau save įtikinti, kad ji iš salės, kad ji niekur neišėjusi iš žemės. 
Ji buvo truputį liūdna, su plona skarele ant galvos. Pagaliau atsikvošėjau ir apkabinau ją:

– Soija, kaip jūs čia atėjote? Gal pavargot, štai kėdė, sėskit, juk niekur neskubat.
Visai nepamačiau, kad ant tos kėdės buvo palikti kažkieno drabužiai. Soija nesėdo, atstūmė kėdę ir lyg 

su priekaištu man atsakė:
– Mūsų kėdžių čia jau nėra, jas užėmė kiti, o jų kėdes vėl užims treti.
Nieko nepadėjo mano prašymai nė raginimai, kad ji apie tai negalvotų, jog galima drabužius nuimti ir 

kėdė liks laisva. Ji tylėjo, tylėjo, o paskui vėl pasakė:
– Ant vienos kėdės dviejų nesodina. 
Nesupratau, ką ji tuo norėjo pasakyti, ir dabar dar nesuprantu. Tik tyliai paėmiau jos ranką ir paklausiau:
– Soija, gal paskambinti Klevui ar jūsų vaikams, kad atvyktų ir su jumis susitikti?
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– Ne, Nijole, prašau, neskambink. Juk kurti telefono negirdi. Nereikia jų nervuoti. Tegul gyvena ir 
domisi savimi.

Staiga iš salės į fojė išbėgo mano buvęs mokinys Antanas Š. ir sušuko:
– Auklėtoja, prašau, ateikit, man labai reikia atsakymo į vieną klausimą.
Negalvodama, kas bus, atsiprašiau kelioms minutės Soijos ir priėjau prie jo. Soija stovėjo ir, atrodo, 

nesiruošė klausytis mūsų pokalbio. Antanas sušuko:
– Auklėtoja, ar ji gyva ar mirusi?
Bandžiau jį tildyt, rodžiau, kad taip nešauktų, bet viskas nuėjo niekais. Soija nusigręžė į foje kampą, 

užsidengė rankomis akis ir pradėjo springt ašaromis. Bandžiau ją raminti, o ji tebekūkčiojo ir vis kartojo:
– Tai manęs jau turbūt nėra. Tai manęs jau turbūt nėra...
Raminau ją, bet ji manęs neklausė. Tylėjau aš, tylėjo Antanas, nes nebuvo žodžių, kurie ją nuramintų. 

O paskui ji išėjo.

291. Valerjos mamos ir juzės j. pamoka 2002 05 26
  PAUKŠTELIo SUŽEISTA ŠIRDIS

Šį kartą ji atėjo ne tokia nervinga, bet vis tebuvo labai liūdna, susimąsčiusi. Pasiūlė man pasivaikščioti. 
Ėjome link sodo, beveik iki kaimynės klojimo. Staselė man pasirodė taip panaši į savo dukrą, kad vos 
nesušukau jos vardo. Ji šyptelėjo ir tyliai pravėrė pastato duris. Ant grendymo buvo pilna visokių gyvūnėlių, 
mažų ir didesnių. Pamačiau nejudančių paukštelių ir jos paklausiau:

– Ar jie neatsigaus? Kas jiems atsitiko? 
– Atsigaus, mieloji, atsigaus, ir dar galės skraidyti. Aš tuo tikiu.
Ji paėmė ant rankų mažą pūkuotą sutvėrimą ir motiniškai paglostė jam galvelę. Paukštelio akys 

prasivėrė, jos buvo drėgnos ir tamsios. 
– Stasele, kur jis sužeistas, gal sparniukai ar kojos? 
Ji tyliai pratarė:
– Mažas paukščiukas, mano Juliukas. Aš jį užauginau, užglosčiau, aš noriu, kad jis išgytų. O sužeistas 

jis į širdį, suprantate, jo širdelė sužeista. Bet ji užgis, ir jis bus vėl laimingas. Aš žinau, kad vakar buvau 
susinervavusi, tegu dovanoja man, kad užgavau jo širdį. Man buvo sunku, nereikėjo visko sakyti.

– Stasele, kaltinkit mane, kad jam viską perdaviau. Daugiau to niekad nebus. 
– Mieloji, supraskite, kad kai ką nors skauda, atrodo, kad ir žodis žeidžia. Tegul tik jis nepyksta ant 

senos savo močiutės. 
Staiga ant klojimo grindinio iš kažkur atskrido balandis. Tokio dar niekad nebuvau mačiusi. Jo baltos 

plunksnos buvo pritaškytos juodų dėmių, panašių į degutą.
– Stasele, iš kur tas karvelis, kodėl jis toks vargšas?
Ji pasilenkė į mane ir pro ašaras ištarė: 
– Čia ne karvelis, čia mano Jurgelis. Matote, koks jis. Jam reikia dabar kentėti, kol išdils tos juodos 

dėmės iš sielos. Jis tol valysis, kol liks baltas. Tik tada ateis pas mane. 
– Suprantu, Stasele, viską suprantu. 
– Nijolėle, tik jūs paprašykite Juliuko, kad ant manęs nepyktų. O dabar užeikite pas savo kaimyną.
 Ji išnyko, o aš įėjau į Onutės priebutį. Nieko čia nebuvo, tik viena tyla. Pravėriau duris į kambarį ir 

vos nesurikau iš nuostabos: ant žemos kėdutės sėdėjo prieš 40 metų iš žemės iškeliavusi mūsų kaimynė 
Juzelė Jakštienė. Aš šalia jos užaugau, mokinausi, ją mylėjau. Ji buvo su skarele, veide nė jokios raukšlelės. 
Priėjau ir paglosčiau jos veidą. Ji mane atpažino, pavadino vardu. Pamačiau, kad ji kažką siuva rankomis. 
Šalia jos kojų buvo patiestas kiliminis takas, visai panašus į tą, kuris buvo mūsų namuose. 

– Juzele, ką jūs čia siuvate? Gal jau pasiliksite čia visam laikui? 
– Nijoliuke, nepasiliksiu, mano vietoje jau kita gyvena. Kur aš čia dingsiu? O tu būk gera, atnešk man 

porą lyterių (jos žodis) pieno iš namų. 
– Ar jums reikia pieno, Juzele? 
– Tik atnešk, neklausinėk. Jeigu manęs čia nerasi, tai priduok jį tai, kuri čia gyvena. Ji viską prageria, 

neturi net ko valgyti.  Dabar pasiimk savo kilimėlį ir bėk namo. 
– Juzele, aš bijau jį pajudinti, jis visas pilnas adatų. Vienos įvertos siūlais, kitos tik įsmeigtos. Ką aš su 

juo darysiu? 
– O ką darei iki dabar? Juk visas tavo ir tavo tėvų takas buvo pilnas adatų. Ir niekur tu nuo jo nedingsi. 

Vis tiek reikia eiti tuo taku. Ėjo tavo močiutė, tavo mama, eik ir tu. 
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– Juzele, o kur jūsų Janutė, kur Viktoras? Kodėl jie čia neatėjo? 
– Mes visi trys vienoj vietoj, tik mano Juozo nėra. Jis dar neatėjo iki mūs. 
Staiga į kambarį prasivėrė durys, ir pamačiau, kad atėjo mano teta Onutė. Negalėjau jos nepašaukti.
– Onute, pasisveikink, ar nematai – čia Juzelė!
Teta bailiai ištiesė ranką, paskui ją tuoj pat atitraukė, negalėdama patikėti, kad čia sėdi Juzelė. 
– Onute, jeigu bijai duoti dešinę, tai še, imk kairę. 
Tačiau toks pasiūlymas nepadėjo. 
– Onute, dabar judvi derėkitės dėl to pieno, – pasiūliau aš. 
Ji mielai sutiko, ir Juzelė atrodė patenkinta. Bet jos vaizdas lyg nublanko, nutolo, kol aš ruošiausi kažko 

paklausti apie poetą E. Steponaitį. Juk jie buvo giminės. 

292. Režisierės I. B. pamoka 2002-05-27
  NoRIU LENGVESNIŲ BATŲ

Aš taip ilgai liūdėjau, kad ji išėjo. Juk buvo mano kurso draugė, visų mylima ir nepaprastai geros 
širdies. Dabar ji atėjo, iš ten, iš toli, labai pasikeitusi ir sunykusi. 

– Irute, – puoliau prie jos, – kaip tau sekasi? Pasakyk, iš kur tu? 
Ji liūdnai nusišypsojo, pasižiūrėjo į mane ir tyliai ištarė:
– Nijoliuk, paskolink man batus. 
– Mielai, Irute, tik kad mano batai visi sunkūs, tu tokia gyva, judri, kažin ar tau patiks. 
– Nijoliuk, nenoriu nieko – nei sunkių batų, nei sunkių paminklų. Man dabar ir be jų gana sunku. 

Pagalvojau, kad kojoms bus lengviau tamsoj eiti. 
Abi tylėjom, aš viską supratau, ką ji norėjo pasakyti. Jai reikia pagalbos, kurios prašyti nedrįsta. Kaip 

ir gyvenime – viską iškentėdavo viena ir vis tiek šypsodavosi. 
– Irute, ateik dar kada nors, pasikalbėsim. 
Ji linktelėjo galva ir išėjo. 
Mūsų geroji Irutė...

293. Valerjos mamos pamoka 2002-06-04
  VARGAS TAM, KAS IŠDUoDA DANGAUS PASLAPTIS

Aš vis galvojau ir galvojau, kaip man nueiti iki poezijos pavasarėlio. Ką daryti, kai reikės lipti laiptais? 
Bet noras įveikė baimę. Apsirengiau kažkokį drabužį ir išsigandau – jis buvo per šviesus ir labai ilgas, toks, 
kokio aš niekada nemėgau. Ir dar – ant manęs kabėjo lyg ant kuolo. Neradau jokios išeities iš šios padėties. 
Staiga tyliai virstelėjo durys ir išgirdau tokį mielą ir pažįstamą balsą:

– Mieloji, neimk į galvą dėl skudurų. Nepergyvenk dėl to, kad jo viena pusė balta. Geriau, negu po balta 
būtų pridengta juoda mūsų pusė. Tada sunku susigaudyti, kuri iš jų netikra. O kai žiūri į šviesą, laikinai 
užmiršti ir juodąją. Ir dėl to ilgio nesijaudink. Ir tavo, ir mano, ir senosios Lietuvos moterų drabužiai buvo 
ilgi, o ne aukščiau kelių. Matai, kai prigimtis atidenginėjama, tai ji pasidaro pigi ir niekieno negerbiama. 

– Stasele, kodėl įvyko tai, kas buvo praeitą sekmadienį? 
– Štai ką tau pasakysiu. Visą kaltę prieš Dievą ir prieš žmones aš prisiimu sau. Aš padariau didelę 

nuodėmę, kad išdaviau dangaus paslaptis. Nereikėjo sakyti nei vardų, nei pavardžių, ir visi būtų buvę 
ramūs. O dabar mano anūkas jus vadina pašaliniais, kurie kišasi į jo dvasios reikalus. Tegul pašalinio vardas 
tenka ir man. Ką jau padarysi. O aš ir vėl kartoju tai, ką sakiau aną kartą – nereikia gydyti ligonių, kurie 
neserga. Juk jeigu žmogaus jausmas tikras, gilus, tai praėjus vos mėnesiui, jis nepasakys, kad jam jau viskas 
praėjo. Visoj šitoj istorijoj man, Nijolėle, labiausiai gaila mano Valerijos. Ji, vargšė, kankinasi už visus. 
Verkia, meldžiasi, pergyvena, bet niekam nesiskundžia. Juk ir taip jai sunku po Jurgelio išėjimo. Aš už ją 
vis meldžiuosi ir prašau jai iš Dievo kantrybės. O dabar, Nijolėle, pabandyk tokį dalyką – pasakyk, kurio 
šventojo vardu pavadinti kokie nors saldainiai.

– Nežinau, mieloji Stasele, dar turėsiu gerai pagalvoti. 
Ji atsuko mūsų virtuvėje esančią spintelę priešinga puse ir paliepė man: 
– Aš padėsiu tau galvoti. Tik į šią paslaptį surask duris pati. 
Apčiupinėjau spintelės nugarą – ji buvo kartoninė, ir patraukiau ją į save. Durys į paslaptį atsivėrė, ir 

aš pamačiau daugybę reklaminių saldainių etikečių. Jos sukosi lyg loterijos apskritime, bet šventųjų  vardo 
ant jų nebuvo...
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– Yra „Rūta“, „Karvutė“, „Ramunė“, „Irisai“, „Siurprizas“, yra visokių, bet šventojo nėra. 
– Matai, kaip gerai, kad atradai pati, o ne prašei manęs padėti. Kai ką nors atrandame patys, nereikia 

kaltės mesti ant pašalinių. O šventųjų ant saldainių nėra todėl, kad jie savo gyvenime nepažinojo tos 
prabangos skonio. Jie meldėsi, kentėjo ir niekada nekaltino kitų. Jų keliuose saldainiai nesimėtė.

 Mes turbūt būtume ilgai kalbėjusios, bet į lauko duris kažkas tyliai pasibeldė. Durys buvo užrakintos, 
ir aš tai pamiršau. Šokau jų atidaryti ir vos neaiktelėjau – už durų stovėjo mano mama. 

– Mama, kodėl neini į vidų? Iš kur tu? 
Ji buvo nuostabiai graži, vienplaukė, žydra palaidine ir šviesiu sijonu. Šypsojosi ir pasakė: 
– Užsirakini visas duris ir dar klausi, kodėl aš neinu į vidų. 
– Iš kur tu, mama? 
– Aš iš bažnytėlės, prieš kelias dienas buvo mano mamutės vardo diena. Tai dabar ir prisiminiau ją. – 

Tik dabar mamos rankose pamačiau maldaknygę, tą pačią, iš kurios ji meldžiasi būdama čia. – Na, kaip tu 
laikaisi? – ji žiūrėjo į mane savo geromis akimis ir laukė atsakymo. 

– Geriau jau, galiu daugiau vaikščioti, kai ką dirbti. Nieko daugiau ir nereikia. Tik praeitas sekmadienis 
aptemdė visą mano vasarą. 

Ji uždėjo ranką ant mano peties ir tyliai ištarė:
– Nesinervuok, mokykis iš šitos pamokos. Nesiūlyk savo pagalbos, jeigu jos niekas neprašo. Argi tau 

kas padeda, kai būna blogai? Pagalba, parama – dabar pajuokos žodžiai. Tuo labiau, kai ji nereikalinga. 
Padėk ligoniui, invalidui, visų skriaudžiamam, o ne tam, kuris paskui tave niekins. 

– Mama, aš to nežinojau, nepyk. 
– Nepykstu, tik noriu, kad viską gerai apgalvotum. 
Ji apsisuko ir išėjo pro tas pačias duris. 

294. Česlovo V. pamoka 2002-06-12
IŠMoK AUGINTI SAVo KANTRYBę

Česlovas atėjo apsivilkęs žaliais baltiniais, pirmą kartą be kostiumo. Neiškentusi paklausiau jo kodėl. 
Jis nusišypsojo ir tyliai pasakė: 

– Matai, aš noriu būti panašus į vasarą. Noriu būti kaip žalias žiogas, dėl to ir atėjau toks. 
– Česeli, kaip ilgai tu nesirodei. Visi tavęs pasiilgome. 
– A jo? Visas birželis pilnas vardinių. Rytoj švenčiame antanines, paskui jonines, paskui petrines. Tai, 

žinai, kol visur padedi, tai ir nespėji visur. 
– Dėkui tau ir nuo manęs, ir nuo Romutės už Eglytę! Tavo visi žodžiai išsipildė. Dėkui tau labai. 
– Tai dar ne viskas, kad išsipildė. 
– O kas bus blogai? 
– Blogai, kad Egliukei tas darbas ne prie širdies. Sunkiai pripras. Bet ką darysi. Dabar darbai nesimėto. 

Gal po truputį pripras.
– Česeli, yra tokia moteris, kuri prastai mato, ir ją kankina skausmai. Kaip jai padėti? 
– Tegul daro įkvėpimo ir iškvėpimo pratimus, vietoj masažo. Per savaitę praeis. O dabar, vė, žiūrėk, ką 

tau atnešiau antaninių proga. 
Jis išvyniojo iš gražaus popieriaus kažkokius augalus, labai panašius į bulves. Jos buvo pilnos pumpurų, 

dar vos besiruošiančių žydėti. Visai nesupratau, ką su jais daryti. 
– Kodėl tu man atnešei tuos augalus? 
– Kad tu sykiu su jais augintum savo kantrybę. Juk kantrybė – svarbiausias dalykas žemėje ir danguje. 

Kol pasodinsi, kol sulauksi žiedų ir vaisių, pasitikrinsi save, kiek turi valios. A gut? 
– Taip, Česeli, dabar tave supratau. Ačiū. O ką nuo tavęs pasakyti Romutei? Ji tokia gera, nežinau, su 

kuo ją palyginti. 
– Pasakyk Romai, kad ji saugotų save nuo pervargimo. Nes jos nebus kam saugoti, kai susirgs. 
– Kada dabar ateisi? 
– Po visų vardinių, nes dabar visai neturiu atliekamo laiko. 

295. Valerjos mamos pamoka 2002-06-17
SVARBIAUSIA, KAD Į VIEŠPATĮ EINAME PATYS

Prieš pat rytą ji atėjo į mano sapną ir pasakė, kad dėčiausi savo daiktus, nes šiandien išleis iš ligoninės. 
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Tiesiog nežinojau, ką jai pasakyti. Bet širdy džiaugiausi, kad ji vis dėl to atėjo. 
– Stasele, kaip aš parkeliausiu namo, juk net neturiu į ką viską sudėti?
Bet ji buvo neperkalbama. 
– Net drabužių neturiu, ką aš darysiu. O tie nešuliai man per sunkūs...
Ji patylėjo, kažką pamąstė, o paskui tyliai ištarė: 
– Tu nepergyvenk, Nijolėle, dėl kažkokių nešulių, jie kada nors palengvės. Rūpinkis, kad pati netaptum 

sunkia našta kitiems. Svarbiausia, kad į Viešpatį dar galime eiti patys. Juk kai pats Kristus nešė savo Kryžių, 
jam irgi niekas nepadėjo. Mano Valerija taip pat velka gyvenimo Kryžių, aš už ją meldžiuosi, bet jos širdis 
jau netalpina to sunkumo, kuris ją spaudžia. Brolis apgis, bet avarijos pasekmės bus sunkios. Jam ilgai 
skaudės galvą, tegul nedirba pasilenkęs, nes gali nualpti. O dabar, Nilojėle, pasižiūrėk.

Nežinojau net, į kurią pusę man žiūrėti. Staiga atsivėrė palatos durys, ir  pamačiau kaip koridoriumi 
pradėjo eiti įdomūs – man matyti ir nematyti žmonės. Gydytojas A. Išganaitis, karo veteranas Dambrovskis, 
Juozas Baltrušaitis, mūsų kaimo auksarankis Dunaitis. Bet, keista, jie nė vienas su manimi net nesisveikino. 
Vienas iš jų man buvo niekada nematytas. Anie buvo kažkokie orūs, iškilmingi, o šis ėjo palinkęs, nuleidęs 
galvą, visai nesidairydamas atgal. Jo balti, matyt kadaise buvę vešlūs plaukai, didoka nosis kėlė mano 
susidomėjimą – kas jis toks?

– Stasele, kas tas žmogus, kodėl jis toks liūdnas?
Ji atsiduso ir pasakė:
– Nijolėle, tai mano Jurgelis.
– Dieve, Valerija taip dėl jo pergyvena, net jūsų prašė paklausti.
– Vaikeli, jam šiek tiek lengviau, bet nereikia norėti, kad per mėnesį nuo dūšios nuristum kalną. Jis turi 

sudilti per ilgesnį laiką.
Ir staiga sudrebėjo širdis, kai išgirdau, kaip ta visa procesija sustojo ir užtraukė: „Lietuva, Tėvyne 

mūsų“...
– Stasele, kas čia darosi? – sušukau.
– Tai lietuviai gieda. Tie, kurie nepakenčia komunistų.
Abi nutilome, nes nesinorėjo trukdyti šventos giesmės. Manęs atvažiavo vežtis. Teta krovė visus daiktus. 

Su Stasele pravėrėme skyriaus fojė duris, ir pamačiau neįprastą reginį: už durų gulėjo jaunas taksiukas. Jo 
priekinė kojelė buvo sulenkta ir nevaldoma. Pilnos skausmo akys žiūrėjo į mus lyg prašydamos padėti. Bet 
jis tylėjo, nedejavo, nors labai kentėjo.

– Nijolėle, ar jums jo labai gaila?
– Labai, Stasele, bet kuo jam padėti?
Kažkas, eidamas pro šalį, trumpai burbtelėjo.
– Jį pervažiavo mašina, atnešė iš gatvės ir paliko čia – gal kas pagailės.
– O matot, visi praeina, ir kančia pasilieka su juo. Taip ir su žmogumi. Prie besikankinančio mažiausiai 

draugų. Taip ir su mano Juliuku. Jis darosi nervingas, tyli, bet kančios nuo savęs neatstumia. Jis nekenčia 
jūsų, bijo, kad jo žaizdos nepaliestų net mama. Aš ant jo nepykstu, bet mano pagalba jam jau nereikalinga. 
Nekliudykime jam – tegul gydosi.

Ji patylėjo ir išnyko.

296. Česlovo V. pamoka 2002-06-26
PASVEIKINKITE ŠV. PETRą

Iš pradžių atėjo tik mano močiutė ir budino mane iš miego. Niekaip negalėjau nubusti. Pagaliau išgirdau 
piktoką močiutės balsą:

– Kelk, susitvarkyk, pas tave ateis svečių.
– Kokių, kokių svečių vidury nakties, močiute?
– Kelk ir pamatysi pati.
Ir ji pasakė tiesą. Po kelių sekundžių išgirdau pažįstamą mielą balsą. Tai buvo Česlovas. Išsiblaškė visi 

miegai.
– Ar tai tu, Česeli, tas svečias? – paklausiau jo.
– Tai tegu būsiu ir aš, paskui dar ateis Roma. Žinai, noriu, Nijoliuk, kad man pamačytum. Ar galėsi?
– Nežinau, Česeli, kuo, gal visai nesugebėsiu tau pamačyti.
– Tu sugebėsi. Tu gali. Matai, po kelių dienų šv. Petro vardinės. Jis man padarė daug gero, tai noriu 

jį pasveikinti. Mažu tu parašysi kokį posmiuką, man taipo neišeina. O mažu pasakyk Romai, tai ji padės. 
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Pamatysi, ji pati tuoj ateis. O gal tegul atsiveda ir savo draugę D. Noriu, kad ji pamatytų mane pati ir 
pagaliau patikėtų, kad aš gyvas. Mane pykina, kai ji mano atėjimus vadina fantazijomis. Tyli, šypsosi, o 
mislija savo. Mažu tegu ateina, a ne?

– Kaip jau tu nori, Česeli. Nežinau, nė ką tau patarti.
– O dabar, kol Roma ateis, mudu pasitarkiva, kokius klausimu jai, tai D. užduoti.
– Siūlyk, Česeli, sakyk.
– Ve, mislinu, kad reikia jos paklausti to, ko ji dabar nežino.
– Kad ji viską žino, sunku sugalvoti jai klausimus.
Ir jis pasakė, ko klaus, kai ateis D.:
  1. Kurį vasaros mėnesį tu labiausiai mėgsti?
     2. Kodėl tas mėnesis tau patinka?
     3. Ką norėtum pasakyti kitiems, jei pati viską matytum ir girdėtum, o tave vadintų mirusia?
– Kažin, Česeli, ar ji nesupyks, sakys, kad aš ją provokuoju?
– Ve, jau Roma ateina, dabar visi pamislysim.
Romutė įbėgo ir vos ne už durų sušuko:
– Kažin, ar čia nebuvo Česlovo? Mano tokia nuojauta, rodos, eit ir gana.
– Romute, Česelis čia, laukia tavęs, ateik.
Jis jai pasakė viską, ką ir man, bet Romutė buvo protinga. Ji pasakė, kad savo draugės D. nekvies, nes 

ji vis tiek netikės. O dėl sveikinimo šv. Petrui, tai susitarėm, kad jį greit parašysim, nes rytoj Česelis ateis 
atsiimti. Įdomu, ar tikrai Romutė šiandien ateis?

297. Česlovo V. pamoka 2002-06-28
  KAI REIKĖS, AŠ PADĖSIU

Jis atėjo, kaip buvo žadėjęs, – atsiimti sveikinimo šv. Petrui. Padiktavau jam tai, ką buvau parašiusi iš 
vakaro:

  Kai žemės vartai užsidaro
  Ir liekam mes visai vieni
  Tu mums linki vilties ir gero
  Ir tik dėl mūsų gyveni

  Visi ateis prie tavo vartų
  Lyg nesibaigiančios vilties
  Tu – laimintas jau šitiek kartų
  Ir nesibijantis mirties...

– Česeli, ar tu prisiminsi, ką tau dabar pasakiau?
Jis pakėlė ranką ir parodė į savo gražią galvą:
– Tai kam aš tada ją nešioju? Juk čia ne kopūstas, kad neprisiminčiau. – Jis paėmė savo abiem rankom 

mano dešinę, suspaudė ir pasakė: – Dėkui. Kai reikės, aš tau mažu ką pamačysiu.
– Česeli, ar tu vienas sveikinsi šv. Petrą?
– Ne, eisim visa brigada, aš tik tas eiles sakysiu.
– Romutė prašė, kad jai atleistum, jeigu gyvenime buvo kas nors ne taip.
– Na ką ji dabar čia išsimislija? Aš jos turėčiau už viską prašyti atleidimo, o ne ji manęs. Ji man buvo 

per gera, ir dar atsiprašo.
Jis susigraudino, nutolo ir išnyko.

298. Česlovo V. pamoka 2002-06-29
  MoTERYS GIEDojo „PETRo LAIVą“

Ir vėl Česlovas atėjo – dabar jau po petrinių. Norėjo pasidalinti įspūdžiais, kaip jie šventė Šv. Petrą. 
Buvo pilnas juokų, linksmas, nuotaikingas. 

– Česeli, kaip sekėsi sveikinti šventąjį Petrą?
– Labai gut. Bobos giedojo „Šv. Petras“, o mes sveikinom.
– Kodėl sakai bobos? 
Jis nusijuokė, paskui lyg ir pasitaisė:
– Na, tegu jau bus moterys, o lyg kas nuo to pasikeis čia? Na, ar ne taip?
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– O kaip atrodė pats šv. Petras?
– Jis buvo tokiais šviesiais drabužiais, o ant jų spalvos vis mainėsi, keitėsi, atrodo, kad gražiai dega. A 

tai judvi su Roma sudarėte tas eilutes, kur man davei? Judvi juk viską pasirokuojate.
– Česeli, aš nesu tokio proto, kaip ji, ir tokio širdies gerumo, kuriuo tegaliu tik pasigėrėti. Tavo juodus 

baltinius ji padovanojo klebonui, jis jau išvyko iš Šakių į Kauną.
– Tai labai gerai padarė, kad atidavė. Kaži kaip aš dabar atrodyčiau juose? – Jis nusijuokė, o paskui 

pridūrė: – Dabar juose tokie du kaip aš sutilptų, a ne? Tik mano megztinio šiukštu niekam tegu neduoda. 
Nevalna. 

– O kodėl? 
– Tai mano dukros numegztas daiktas, ir tegu jis stovi. Pasakyk Romai, a gerai? 
– Pasakysiu, kai tik ji paskambins. 
Atsisukau, o Česlovo jau nebuvo. 

299. Valerjos mamos pamoka 2002-07-03
  ATRASKITE SAVo DVASIAI RAMYBę

Atrodo, kad laukiau prie akių ligų kabineto. Žmonių buvo labai daug, ir nesuvokiau, kada mane pašauks 
į vidų. Koridoriuje stovėjo juodu apmušalu aptraukta sofa, o ant jos buvo pamesta šviesiais plaukais lėlė, 
matyt, vaikams, kad nenuobodžiautų. Šalia manęs atsisėdo kažkokia tamsokais drabužiais apsivilkusi, bet 
labai miela moteris. Ji man atrodė pažįstama, bet šį kartą buvo su skarele pilkomis, blizgančiomis gėlytėmis. 
Jos akys buvo didelės, bet liūdnos. Gal todėl jos ir neatpažinau. Ji įdėmiai žiūrėjo į mane, ir nežinau kodėl 
jos paklausiau: 

– Ar kokia nelaimė ištiko jus, ponia? 
– Nijolėle, ar vėl manęs nepažįsti? Aš nesu jokia ponia, aš Stasė. – Pasidarė neapsakoma gėda prieš šitą 

geraširdę moterį, bet aš net nedrįsau jos atsiprašyti. Ir ji, matyt, tai suprato. – Nijolėle, mano Jurgelis atėjo 
neseniai. Tik man širdį spaudžia, kad mes ne sykiu, kad jis ne danguje. 

Supratau, kad jai nelengva apie tai kalbėti, ir pabandžiau paklausti ko nors kito: 
– Ar jums graži šita lėlė? 
– Nebloga. Bet, matote, aš taip pat turiu lėlę. Ir plaukai šviesūs, ir akys didelės. Tik dabar mano lėlė jau 

didelė, jau turi savo atžalą. 
– Stasele, o kur jūsų lėlė dabar?
– Dabar Gelgaudišky, tikriausiai miega. 
– Tai jūs kalbate apie Valeriją? 
– Taip, mieloji, taip. Ji man buvo maža lėlė ir visada liks lėlė. 
– Stasele, aš noriu su jumis pasikalbėti apie Valeriją. 
– Tik ne čia, Nijolėle, einam kur nuošaliau. 
Mudvi išėjom į priebutį, kur buvo du foteliai, taip pat aptraukti apmušalais. 
– Stasele, patarkite, ką dabar daryti Valerijai. Jai morališkai sunku, jai būtinai reikia jūsų patarimo. 
– Nijolėle, jai reikia ne mano patarimo, o dvasios ramybės. Ji nervuojasi, nemiega, nes visą laiką galvoja, 

kodėl po tais raštais nėra jos pavardės. Nejaugi tai taip svarbu? Jeigu toks raštas perdirbtas, pakeistas, tai 
kam ta jos pavardė? Suprantu, kad jai skaudu,– jaučia jog liko neįvertintas jos darbštumas. Bet tegu numoja 
ranka į juos visus ir daugiau šitaip aklai netiki žmonėmis. Mūsų laikais žmonės buvo kitokie, aš ją taip ir 
auklėjau, o dabar žmonės vienas kito nevertina. 

– Stasele, o ką pasakysite savo anūkui? 
– Ką aš jam galiu pasakyti, mieloji? Jis jau suaugęs vyras, turi gerą galvą, senos močiutės pamokslai 

jam nereikalingi. 
Kai grįžome prie akių kabineto, žmonių nebuvo. Ir darbo valandos baigėsi. Staselė šyptelėjo ir pasakė: 
– Matai, Nijolėle, turbūt tau daktarai nebuvo reikalingi. 
Ir ji išnyko. 

300. V. Lenino pamoka 2002-07-05
  To REIKĖjo REVoLIUCJAI

Pro šalį, pro mūsų kiemo vartus vaikai nešė senus leidinius, matyt, makulatūrai. Ėjo ir kvatojosi, 
rodydami vienas kitam kažkokį lapą. Vieno rankose pamačiau pageltusį žurnalą „Партийная жизнь“, gal 
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senelio ar kito partijos nario turtą. Bet mane sudomino lapas, iš kurio juokėsi vaikai. Paprašiau, kad jį 
parodytų. Jame buvo Lenino nuotrauka, o po ja užrašas: „Последние дни Ленина в Горках“.

– Vaikai, atiduokite jį man. Labai įdomu. 
– Teta, duokite litą. Ten, antroj lapo pusėj Leninas jau negyvas, o šalia jo grabo – jo draugai.
Padaviau vaikams litą, ir jie patenkinti nuėjo savo keliu. Žiūrėjau į Lenino bendražygių veidus. Jų buvo 

nedaug, bet, turbūt, patys ištikimiausi – Stalinas, Krupskoja, Kalininas, kitų nepažinojau. Žiūrėjau į dar 
pusgyvį Iljičių, ir širdyje užgimė nedoras troškimas: suduoti jam per veidą, per rankas, kurios pasirašė už 
milijonų mirtį, už žvėrišką jo norą vardan fantazijoje sukurtos revoliucijos paskandinti kraujyje pačią Rusiją. 
Matyt tas mano noras buvo toks negeras, kad aš vėliau pajausčiau savyje, kokia galiu būti negailestinga, 
nors niekada net musės nenuskriaudžiau. 

Paveikslėlyje Iljičiaus lova ilgėjo, įgavo pusiau karsto formą, o jame gulėjęs revoliucijos vadas įgavo 
žmogaus pavidalą. Tai buvo geltonos odos, įdubusių akių, pusiau plika galva buvęs vadas, o dabar vos 
alsuojantis žmogus, turbūt jau nemąstantis apie revoliuciją. 

Nežinau, kodėl mane apėmė noras suduoti iš visos jėgos šitam vadui per rankas, kurios pasirašė 
tūkstančius sykių šaudyti, skandinti, tremti. Prieš akis šmėkštelėjo Višnevskio „Optimistinė tragedija“, 
Baltojoje jūroje stūksanti kankinių tvirtovė, iš kurios nukankintieji buvo metami į jūrą, pagaliau už 
Nikolajaus II išžudytą visą šeimą. Dabar jis, toks galingas anksčiau, gulėjo bejėgis ir neatrodė toks baisus. 
Aš mušiau jo geltona oda aptrauktas rankas, paskui veidą, kol išgirdau jo rėksmingą, aižų balsą:

– Поҗалей меня, не надо, мне и так страшно и будет так навек.
Supratau, kad jis lietuviškai nemoka ir paaiškinau jam, besidangstančiam veidą rankomis: 
– Теперь я тебя не боюсь. А это тебе зарплата за смерть миллионов, за муки всего двадцатого 

века. Это очень малая зарплата, но хoчу, чтобы ты запомнил что сделал для человечества.
Jis atsikvėpė, kiek pajėgė, ir jau tyliai ištarė:
– Я всё сделал для революции, ради человеческого счастья. И если я мог встать, если имел бы 

сил быть опять вождём вместе со Сталином, сделал порядок и в Литве, и во всём мире.
– А где теперь Сталин, где Чапаев, где Дзержинский, где все твои, „железные“ слуги, бандит 

революции?
– Не надо так, во имя революции. Не надо. Мы все вместе и будем навеки в темноте и в муках. 

Не сердитесь, люди, на нас. Нас уже наказали без жадости.
Aš nutilau, nuleidau rankas, ir kažkodėl man jo pagailo. Nesupratau tik vieno – ar revoliuciją jis įvykdė 

būdamas be proto, ar be širdies. O gal ir be sąžinės? Visi fanatikai vis tiek ko nors iš tų dviejų turtų neturi. 
Leninas, matyt, pavargo nuo mūsų pokalbio, užmerkė akis, ir nenorėjo manęs matyti. Lygiai kaip aš jo 
niekada daugiau gyvenime. 

301. j. Pikčilingio ir R. Biržinytės pamoka 2002-07-10
  MANo MYLIMojI – LIETUVIŲ KALBA

Profesorius atėjo su savo ypatingai miela šypsena, labai tvarkingais drabužiais, tamsiais trumpais 
plaukais, nors išeinant iš čia jie buvo balti. Mano stilistikos dėstytojas, mano buvęs profesorius. Supratau, 
kad jam ten šviesu ir gera, nes ta šviesa dabar degė jo akyse ir veide. 

– Lietuvės – nuoširdžios ir mielos mergaitės. Žinote, Nijole, mane gerbė dvi lietuvaitės. Aš jas taip pat. 
Nežinau, kokius jausmus jos slėpė nuo manęs, bet aš tegalėjau joms atsilyginti tik pagarba. Matot, aš buvau 
ir likau ištikimas savo išrinktajai, savo mylimajai – lietuvių kalbai. 

Jis jaudinosi, porą kartų sumojavo ranka, paskui susimąstė ir ištarė: 
– Aš gerbiau tas mergaites, bet, kas nebūdinga lietuviams, vieną iš jų apėmė pavydas, o gal ir kerštas, 

kad ne jai vienai visa mano pagarba. Tai man labai nepatiko. Ta, kuriai pavydėjo, netrukus atėjo pas mane. 
Dabar mes kartu – šviesoje.  Nijole, noriu tūkstantį kartų pasakyti dėkui Marijai Puodžiukaitienei, kad ji 
taip gražiai pagerbia mano atminimą. Ar jūs pasakysite tai nuo manęs? 

– Taip, profesoriau, prisiekiu jums, tikrai pasakysiu. 
Jis paspaudė man ranką ir išėjo. Pro praviras duris atėjo poetė Regina Biržinytė, viena iš tų dviejų J. 

Pikčilingio gerbėjų – kukli, nuostabi mergina, nepaprastai gera ir dvasinga. 
– Reginėle miela, iš kur tu dabar? 
– Aš iš tos šviesos, iš kurios buvo atėjęs profesorius. Mes ten kartu. 
– Ar tau, Reginute, ten gera, ar nieko nereikia? 
– Ne, tikrai nieko, tik kartais graudoka, kad jau niekad nebūsiu su jumis. 
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– Reginėle, tavo poeziją žemaičiai labai įvertina. Įsteigė tavo vardo literatūrinę premiją už geriausią 
eilėraštį. 

– Aš viską žinau, tik negaliu jos įteikti pati... 
Ji atsiduso, pritilo, ir nesiryžau jos nieko klausinėti. Ją apgaubė kažkokia šviesa, ir viskas nutolo.

302. Česlovo V. pamoka 2002-07-11
  BAISIAUSIA, KAI SIELojE NĖRA SIELoS...

Šį kartą Česlovas atrodė labai jaunatviškai – žaliais trumpomis rankovėmis baltiniais, trumpai nukirptais 
plaukais, pilnas savito humoro ir šmaikštumo.

– Mažu važiuojam į Grūto parką, pasisveikinsi su Leninu ir Stalinu, a ne? 
– Ko juokiesi iš manęs, Česlovai, juk žinai, kad mano ekskursija netrukus bus į Šakių kapines, ir tik 

Kauno daktarų valia. 
Česlovas pritilo, susimąstė, o paskui paklausė: 
– O tu man pasakyk, ar protinga žmogų pavadinti mirusiu, drūčiai užkasti, dar pastatyti paminklą ir 

mislyti, kad jau jis nurašytas. O paskui už jį gieda, poteriauja, prašo jam pagalbos? Kaip tu mislini?
– Česeli, visus užkasė, užkasa ir užkas. 
– Na ale ve, tai kaip čia dabar? Mane užkasė, o aš vėl ateinu, mudu šnekavos, tai aš, tavo supratimu, 

gyvas ar negyvas? 
Tiesiog sutrikau, kaip ir kiekvieną sykį, kai man reikia atsakyti į panašius klausimus. 
– Česeli, gyva tik siela, o kūnas lieka žemėje. 
Jis suspaudė abiem rankom mano dešinę ir vėl paklausė: 
– Tai kas aš dabar prieš tave – kūnas ar siela? Pasakyk tu man.
Tylėjau, nes nesusigaudžiau, ką turiu atsakyti. Sugalvojau kitą klausimą Česlovui: 
– O kaip atrodo siela? 
– Matai, tu užsimanei sužinoti. Na, jeigu jau taip įdomu, tai galiu pasakyti. Bet prieš tai pasakyk man 

štai ką. 
– Klausk, Česeli, jei mokėsiu, atsakysiu.
– Tai ve. Tu man pasakyk, kur dingsta rūkas? 
– Išsisklaido ir pradingsta. 
– O tai kas jį išsklaido, ve būna ir nelieka? 
– Nežinau, neatsakysiu. 
– Na tai klausyk, kad kitą sykį žinotum. Matai, yra trys amžini dalykai – dangaus saulė, šventas vanduo 

ir žemė. Jie duoda ir atsiima žmogaus likimą. Vanduo yra kūnas, rūkas – jo siela. Kai tą rūką sugeria saulė, 

ji atsikvepia ir jis pasiekia Visatą. Lygiai taip atrodo ir žmogaus siela, kuri ten, amžinybėje, vėl gali atgauti 
savo kūno pavidalą. Kaip rūkas vėl virsti vandeniu. Tai dėl to man ir nesuprantamas žemės žmonių noras 
mus laikyti jau mirusiais. 

– Ačiū, Česeli, dabar jau man visai aišku. 
Jis nusišypsojo, o aš vėl jam pasakiau savo širdgėlą dėl visų stumdomo, kankinamo šunelio, kurį nušovė 

jį išvaręs šeimininkas. Česlovas suprato mano pergyvenimą ir draugiškai pasakė: 
– Kad tau būtų lengviau, tu galvok taip. Nereikia ant tokių žmonių pykti, reikia jų gailėtis, nes jų 

sielose nėra sielos. O be sielos jie nežino, ką reiškia atjausti ir gailėtis. Jų siela kaip tuščias maišas. Kol 
jis prisipildys, reikės ilgai pagyventi skaistykloje, nes bejausmiai dangui nereikalingi. Tai tu būk protinga, 
nepyk ant jų, paklausyk dėdės, a jo? 

– Paklausysiu, Česeli, nors bus ir nelengva. Ką pasakyti Romutei? 
– Pasakyk, kad per karščius mažiau imtųsi su saule, ba jos širdis ne iš gerųjų. Tegu dabojasi. 
– Kada dabar ateisi, Česeli? 
Jis nusijuokė ir juokais pasakė: 
– Kai nebus taip karšta. 
Ir išėjo.

303. Valerjos mamos pamoka 2002-07-17 
  APSKAIČIUoKITE SAVo NAŠTą

Staselė buvo su lengva permatoma skarele, gana rimta ir susirūpinusi. Apsidžiaugiau, kad ji atėjo, ir 
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pasakiau, kad Valerija jos taip pat labai laukia. Ji sunėrė abi rankas ir su kažkokia ypatinga, motiniška meile 
ištarė: 

– Aš žinau, kaip ji manęs laukia. Aš, mieloji, žinau, kad jai sunku be manęs. Noriu, kad jai paduotumėt 
mano receptą. 

– Stasele, noriu sužinoti, koks tų vaistų pavadinimas? 
– Mieloji, pavadinimą užsirašysite vėliau, o dabar klausykite ir perduokite mano dukrai, kaip juos 

reikia vartoti.
– Klausau, sakykite. 
– Iš visumos vaistų tegul geria tik ketvirtadalį tabletės. Visos jos širdis neatlaikys. O ji geria po visą ir 

todėl taip kankinasi. 
– Stasele brangioji, o iš kur ji sužinos vaistų pavadinimą? 
– Galite jai pasakyti – tai svetimų bėdų našta. Matote, dauguma jų visai nevartoja, – tie sveiki. O tie, 

kurie pergyvena dėl svetimų bėdų, kankinasi patys, o dėl jų kankinasi ir artimieji. Mano dukra labai jautri 
ir vargu ar ji sugebės numesti nuo savęs bėdas, kurias užkrauna kiti. 

– Aš jai pasakysiu viską. 
Ji nusišypsojo ir pasakė: 
– Dėl Juliuko, tai štai ką pasakysiu. Dėl tos mergaitės, kurią mano dukra pažįsta, tai ji labai gera jam, 

bet sunku patikėti, kad paskui vėl nebus mums neapykantos ir kaltinimų. 
– Stasele, o kada dabar ateisite? 
– Dabar ateisiu apie liepos pabaigą, nes ruošiamės Švč. Marijos motinos Onos vardadieniui. Suskinsiu 

gražią puokštę, su moterim giedosim. Juk ji pačios Marijos mama. 
Ji palietė mano ranką ir išėjo...

304. Močiutės pamoka 2002-07-20
  DUoK MAN VYŠNIŲ KVAPo

Močiutė atėjo vienplaukė, linksma, šiek tiek pasikeitusi. 
– Močiute, kodėl jūs vienplaukė? Visada ateidavote su skarele? 
– Vaikeli, pamislijau, mažu jūs duosite ką nors ant galvos. O kur Onutė? 
– Dabar kažkur išėjo, bet tuoj sugrįš.  O kaip tėvukas, gal jau geresnis? 
– Nieko gero su juo. Nieks nekaltas dėl to. Koks buvo čia, toks ir liko. Tik pas mus, aukštybėse, niekas 

jo neklauso. O man vis tiek jo gaila. Juk buvo savas žmogus. Noriu nors ką lauktuvių iš žemės parnešti. 
– Močiute, ką jums įduoti, tik sakykit? 
– Vaikeli, tu man atnešk vyšnių. Ar gali? 
– O kaip jūs nunešit, juk jos susispaus... 
– Vaikeli, man nereikia pačių vyšnių, aš noriu nunešti tik jų kvapą. 
Niekaip nesupratau, kaip močiutė nuneš vyšnių kvapą ten, kur ji gyvena. Ji paėmė lengvą šviesų 

skudurėlį, jį ištiesė, o paskui ėmė glostyti padėtas vyšnias. Stebėjau kiekvieną jos judesį, ir man pasirodė, 
kad savo rankomis ji tą kvapą ištraukia iš vyšnių. Kaip aš ligi šiol nepajutau, koks nepakartojamas žemės 
vyšnių kvapas. Po to ji suėmė rankomis tą aromatą ir perkėlė ant skudurėlio, paskui jį surišo ir, atrodo, 
viskas buvo paruošta kelionei atgal. Bet pasirodo, kad močiutės širdy liko dar vienas prašymas – duoti jai 
kokią nors skarelę. Onutė atnešė tamsiu dugnu gėlėtą, bet ta netiko. Močiutė tyliai paprašė: 

– Atneškite man tą, kurią nešiojau čia gyvendama. 
Mano teta puolė į neviltį – kur rasti skarelę, nešiotą prieš keturiasdešimt metų? Ir vis tik ji atsiminė, kad 

tokia skarelė yra. Neseniai tvarkydama drabužius, ją atrado. Bet močiutė radiniu nesidžiaugė. Priekaištavo, 
kad blogai išlaikyta, negraži, tokios ji nenori. Tylėjome mes su teta, nes nežinojome, ką sakyti. 

Močiutė nusigręžė nuo mūsų ir išėjo. 

305. Česlovo V. pamoka 2002-07-20 
  AŠ NIEKADA NEMĖGAU KEPURĖS SVoRIo

Po močiutės, visai prieš rytą atėjo Česlovas. Pasisveikino ir atsisėdo į fotelį. Dar ir dabar matau jo 
rankas, padėtas ant fotelio atramų.

– Česeli, kaip gerai, kad vėl čia.
– Na, aš sakiau, kad ateisiu, kai nebus karšta. Matai, dabar atėjau, ir išsyk atšalo.
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– O kodėl tavo plaukai taip lėtai atauga?
– O kam jų ilgų reik? Tik vėjas taršo.
– Ar, Česeli, ir pas jus tokie vėjai kaip žemėje? 
– Yra vėjai, tik jie visada kvepia, jie ne taip drūčiai pučia, kaip čia. 
– Tai dar niekad nebuvo čia vėjų, kurie kvepėtų. 
– Žinai, pas mus baisybės visokių gėlių, tai vėjai susirenka jų kvapus ir patys kvepia. 
Jis pradėjo juoktis, o aš pasijutau kaip naivus ir kvailas vaikas. 
– Na, pasakyk, ar tu daug sykių matei mane su kepure? 
– Ne, Česeli, nemačiau. 
– O gal tavo tėvo dar kokia liko? 
– Katro? 
– Kaip tai katro? Sakau – tėvo, negi nesupranti? O tau nekoneč viską išsiaiškinti. Aš nemėgstu ant 

galvos jokio svorio ir gana. Tu turbūt vėl nori, kad kažką pasakyčiau Romai. 
– Noriu, Česeli. 
– Tai, ve. Pasakyk, kad dabotų ramybę ir širdį, ba be jos ateis pas mane. O ji dar labai drūčiai reikalinga 

žemei. Ir tu dabok savo širdį, ba aš niekam nieko negalėsiu perduoti iš ten.
Jis apsigaubė kažkokiu rūku ir išnyko.

306. Mamos pamoka 2002-07-23
  PUŠIES IR ŽMoGAUS VIENoDAS LIKIMAS...

Mama paprašė, kad su ja nueičiau į mišką, kurį labai mylėjom nuo pat vaikystės.
– Ar atsimeni, kaip eidavom su Vyšniauskų Aneliuke, su jos mama ir Sutkaičių Marceliuke? 
– Atsimenu, mama, viską atsimenu, tik eikim. 
Tai buvo nuostabi mudviejų kelionė – ir iki miško, ir po mišką, ir iš miško namo. Mama buvo be 

skarelės, aukšta, liekna, tiesiog tokia, kaip mano vaikiškoj atminty. 
– Mama, ar tu prisimeni, kaip atrodei, kai gyvenai čia, žemėje? 
– Atsimenu, vaikeli, atsimenu – aš buvau ubagė, be sveikatos, be jėgų, nesitikėjau, kad bus man geriau. 

Paskui mane išvežė iš namų, ir aš negalėjau net su jumis kalbėtis, nors girdėjau, kad jūs kažko klausinėjate.
– O kodėl tu negalėjai kalbėti?
– Aš kalbėjausi su tais, kurie manęs laukė – su savo mamute, su baltu angelu. Jie atėjo manęs pasitikti.
Abi nutilome, nes akyse vėl buvo anas siaubingas rytas, po kurio mama išėjo iš namų...
Per mišką vedė takas, ir stebuklingas sakų kvapas užliejo mus abi. Pamiršome grybus, nes jaučiau, 

kaip mama mintimis kalbasi su giria. Juk ji taip mylėjo kiekvieną medį, kiekvieną gėlę, kiekvieną gyvą 
sutvėrimą. Staiga prieš akis pamatėm neseniai vėjo išverstą didžiulę pušį. Ji buvo dar žalia, tik didžiulis 
šaknų vainikas atrodė lyg gedulingas.

– Ar tau jos gaila? – mama laukė mano atsakymo.
– Be galo gaila, mama. Juk ji taip norėjo gyventi.
– Matai, ji tokia kaip žmogus. Ginasi nuo bėdų, nuo likimo vėjų, o vieną kartą jį palaužia, ir jis turi 

išeiti. Dabar atsisuk atgal ir pasižiūrėk.
Atsigręžiau ir negalėjau patikėti savo akimis – iš žalių samanų augo didžiuliai pomidorai, kurių šakos 

su vaisiais gulėjo ant samanų.
– Mama, juk tai „Jaučio širdis“, gal aš jų nusiskinčiau?
– Ką su jais veiksi, juk dar visai žali, palik juos kam nors kitam.
– O kaip jie čia atsirado?
– Matai, vaikeli, čia turbūt kažkas valgė, atėjęs grybauti. Gal numetė kelias sėklikes, po samanom jos 

nesušalo, sulaukė pavasario ir išdygo. Gal jau nė to žmogaus žemėje nėra, o jo atminimas dar gyvas.
Aš žiūrėjau į savo mamą ir kažkodėl norėjau būti savo siela panaši į ją. Bet tai liko tik svajonė. Niekad 

nebūsiu tokia kaip ji. Grybų neradom, iš lėto grįžom namo. Ir staiga į mano galvą atėjo beprotiška mintis 
– paprašyti, kad mama arba Česlovas, ateidami į sapną, paliktų kokį nors įrodymą, kad tikrai buvo. Mama 
pasižiūrėjo į mane ir be priekaišto pasakė:

– Kažin, ar bus gerai? Tu neiškęsi kam nors neparodžius, o tie, kurie netiki, vis tiek netikės. Juk tu, 
dukrele, žinai, kokie dabar žmonės. Tave išveš į durnyną. Tavęs nesupras.

– Mama, aš bet kam nerodysiu, tik gerajai Romutei ir saviesiems, na, dar Valerijai.
– Nežinau, pasitarsiu su Česlovu, ką jis atsakys. O ko tu norėtum – paveikslėlio ar ko?
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– Jūsų ranka ką nors užrašyto.
Mama nutilo, nes jau priėjome prie vartų. Pakviečiau ją užeiti, bet ji atsisakė:
– Dabar visi miega, o ir aš jau einu į savo namus.
Paglostė man galvą ir nutolo. Kažin, ką ji nuspręs su Česlovu?.. 
 
307. Valerjos mamos pamoka 2002-07-28
  Ką REIŠKIA ŽoDIS ATLAIDAI

Ji atėjo, bet nebuvo linksma, o daugiau kažko susimąsčiusi, susirūpinusi. Stovėjo su savo gėlėta suknele, 
sunėrusi rankas ir žiūrėjo į mane.

– Stasele, brangioji, mes su Valerija šitiek jūs laukėme.
– Juk sakiau, kad ateisiu po Šv. Onos. Ir atėjau.
– Ir pas mus buvo Šv. Onos atlaidai.
– Nijolėle, o jūs žinote, ką reiškia žemės kalba atlaidai? Ar žinote?
Ką jai galėjau atsakyti?
– Stasele, pas mus visi aiškina, kad per atlaidus atleidžia nuodėmes.
– O kas atleidžia? A tas šventasis, kurio vardą minite, ar pats Dievas?
– Ką aš jums galiu atsakyti, juk mums niekas šito niekad neaiškino.
– Taip, mieloji, bet jūs pati turėjote ieškoti atsakymo, jei esate katalikų tikėjimo. O štai dabar aš jums 

pasakysiu, ką reiškia atlaidai.  Žinai, Nijolėle, kai ateina bet kurio šventojo vardo diena, tai reikia su juo 
susivienyti, artimiau pažinti jį, pajusti jį savyje, o tuo pačiu kuo daugiau apie jį sužinoti. Ir tas susivienijimas, 
tas jo pažinimas ves į mūsų nuodėmių atleidimą. Juk patys šventieji mums negali atleisti nuodėmių, jie 
yra tik tarpininkai tarp mūsų ir Dievo. O dabar pasižiūrėkime į save – ar daug ką mes, būdami žemėje, 
sužinojome apie šv. Joną, šv. Antaną, šv. Petrą, šv. Oną, nors kasmet švenčiame jų vardo dienas?

Ji pritilo, kažką pagalvojo, o paskui atsikvėpė ir tyliai pasakė:
– Nėra man nė danguj ramybės, nors jūs visi linkite mums šviesos ir ramybės.
– Stasele, dėl ko jūs pergyvenate, dėl ko jūs nervuojatės?
– Žinote, mieloji, pergyvenu dėl visų: ir dėl Jurgelio, ir dėl savo dukros, ir dėl anūko, nors jau jis ir 

nenori apie mane girdėt. Aš nesiūlau jam savo nuomonės ir palieku jį ramybėje, nors vis tiek pergyvenu 
dėl jo nesėkmių. Skauda širdį ir dėl Valerijos. Ji ligi šiol neišmoko ir niekada neišmoks gyventi vien protu, 
ji jausmo vaikas, o žemės žmonės žiaurūs, ir jie išnaudoja mano mergaitės gerumą, o gal ir norą, kad 
aplinkiniai būtų geresni. Valerija dėl to kankinasi, o aš kartu su ja. Tegu ji pasižiūri, kaip elgiasi dauguma 
aplink ją ir pati supras, kodėl jai tenka tokia našta. Gal ji tegu išvažiuoja daugiau į gamtą, pabūna su 
Nemunu, su medžiais, su pievos gėlėm, o mažiau su žmonėm, bus lengviau. O kas bus, kai visai sugadins 
širdį? Ar negali apie tai pagalvoti? Nijolėle, o ką jūs veikėte liepos mėnesį?

– Rašiau, auginau gėles, padėjau Onutei, kai skynė uogas.
– Gerai, mieloji, o ar jūs žinote, kas yra uogos?
– Stasele, uogos yra tai, kas išnoksta ant medžio ar krūmo.
– Ne, mieloji, visai ne taip.
Įtempiau ausis ir protą, kad geriau suprasčiau, ką ji pasakys.
– Uogos, Nijolėle, yra visų mūsų, išėjusių iš žemės, neišverktos ašaros. Jos sustingusios, jos saugo 

mūsų kančias, vargus. Dėl to, kai jas skinate, turite prisiminti ir mus.
Ji susigraudino, nusigręžė nuo manęs, ir aš daugiau nedrįsau jos kalbinti. Džiaugiausi, kad ji buvo 

atėjusi.

308. Bernardo Brazdžionio pamoka 2002-07-31
  jEI ŽoDĮ MESI, AR ToLI jIS NULĖKS

Aš ligi šiol negaliu patikėti, kad savo akimis, taip arti mačiau mano mylimą poetą Bernardą Brazdžionį. 
Mačiau ir kalbėjausi su juo, ir nuo jo išminties pasijutau tokia menka ir maža šiame pasaulyje.

Jis stovėjo aukštas, banguotais plaukais, su vos regima šypsenėle. Iki tol, kol būsiu šios žemės pilietė, 
nepamiršiu jo ypatingos balso intonacijos, nuo kurios kiekvienas jo ištartas sakinys buvo panašus į eilėraštį. 
Įsiminė jo aukšta kakta ir pilnos išminties akys. Jis buvo išmintis, o kartu ir labai paprastas pasaulio žmogus, 
su kuriuo kalbant visi mūsų kasdieniniai rūpesčiai darydavosi gėdingai prasti ir nereikšmingi.

– Poete, jūs toks didelis, kad nė nežinau, kaip su jumis kalbėti?
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– Tamsta, kalbėk taip, lyg tylėtum, o tylėk taip, lyg kalbėtum.
Ką tai galėtų reikšti, apmąstau tik dabar. Aš norėjau jo daug ko paklausti, bet tiesiog nedrįsau jam 

įkyrėti. Juk jis buvo ir tebelieka Lietuvai Brazdžionis. Jis stebėjo mane ir turbūt suprato mano norus. O aš 
iš nepaprastos pagarbos jam tiesiai išsakiau ką galvojau:

– Jūs toks didis, toks genialus, kad visą XX amžių garsinot Lietuvą. Aš prieš jus lenkiu savo galvą. 
Bernardas atsikvėpė, atsistojo ir kažkaip nostalgiškai pasakė:
– Gal ir aš būčiau apie save taip galvojęs, kaip ne vienas šiandieninės Lietuvos poetas. Bet, ačiū Dievui, 

pakėliau galvą į dangų ir pamačiau, koks aš mažas, koks aš menkas prieš tą, kuris stovėjo ir visada stovės 
virš manęs. Aš nusilenkiau jam ir pasakiau:  Tu liksi Maironis, o aš tik Brazdžionis. Tamsta, gal norit 
sužinoti, ko verta būna kūryba?

– Noriu, nors žinau, kad mano poezija neverta nieko.
– Na, gerai, bet bandyt save reik, tiktai atvirai. Einam į gamtą, pasižiūrėsim į dangų, kurį vasara laiko 

ant rankų. 
Ėjom, ir aš pirmą kartą pamačiau, kad poetas truputį šlubčioja. Netikėtai po mano kojomis pasipainiojo 

žemėta bulvė, norėjau ją nuspirti, bet išgirdau pamokantį poeto balsą: 
– Žinote, kad kiekvienas daiktas, kiekvienas vaisius yra Dievo dovana. Ir kiekvienas talentas yra Dievo 

dovana. Tik reikia pačiam įvertinti, kaip toli ji lekia į pasaulį. Na štai, paimkite šitą bulvę ir meskite į tolį. 
Jūs suprasite, ar daugeliui reikia jūsų žodžio, ar ne. – Suspaudžiau saujoje bulvę ir mečiau. Ji nukrito visai 
netoli, kažkur į žoles. Tiesa buvo aiški. Poetas vėl pasakė: – O dabar mesiu aš, tik bulvę pasiimsiu pats. 

– Poete, aš surasiu, kaip jūs po žoles ieškosite purvinos bulvės?
– Žinote, kiekvienas ir kiekviena savo kūrybos kelią turi jausti ir suprasti patys. Kitų parodytas takas 

veda į savęs pervertinimą. – Poetas nušlubčiojo iki lysvės, pilnos žolių, ir grįžo atgal su ta pačia purvina 
bulve. – Kaip, tamsta, sakysite, ar mest aukštyn, iki žvaigždžių, ar pirmyn, iki pradžių?

– Gal iki pradžių, kurios jus ir pakėlė iki žvaigždžių.
Jis šyptelėjo, sumirksėjo savo protingomis akimis ir sviedė rankoje suspaustą bulve. Ji lėkė ir lėkė 

kažkur toli, kol matė akys.
– Poete, jūsų žodis iš pradžių ir iki dabar vienodai brangus ir reikalingas pasauliui, ypač Lietuvai.
– O kurį mano eilėraštį, tamsta, moki, kurį taip gerbi, kad gali man dabar pasakyt?
– Poete, nuo pat vaikystės išmokau „Per pasaulį keliauja žmogus“.
– Na tai pasakyk man, kaip jis skamba.
Aš jam padeklamavau pirmąjį posmą. Poetas susigraudino, bet susivaldė ir paklausė:
– O ką reiškia „per pasaulį keliauja žmogus“? Kas tas pasaulis ir ko jis keliauja? 
Aš atsakiau jam taip, kaip turbūt atsakytų kiekvienas: 
– Žmogus keliauja per žemę. 
– Žinot, kad kelionė per žemę žmogui labai trumpa. O jis keliauja per pasaulį. O kas tas pasaulis?  

– Poetas savo dešinę ranką pakėlė į viršų ir jo mostas buvo visai toks, kai skaitydavo savo eiles. Kūnu 
nubėgo kažkoks virpulys, kai jis pakartojo savo klausimą: – O kas tas pasaulis? – Ir pats man, kaip mažai 
protaujančiam vaikui, paaiškino: – Pasaulis – tai Dievo sujungtas dangus ir žemė. Žmogus keliauja per tą 
pasaulį ir jis nemarus. 

– Brangus poete, o ten, kur jūs iškeliavote vakar, ar labai šviesu?
– Žinot, kad aš į tą šviesą nuėjau jau prieš mėnesį. Man šviesu, bet tai šviesai reikia pasiruošti jau 

žemėje. Dievas nenori, kad nepasiruošę iš karto apaktų ir siunčia juos į tamsos mokslus.
– Poete, aš vakar per televiziją mačiau jūsų žmoną Aldoną.
 Bernardas susijaudino, jo lūpos suvirpėjo, ir jis ištarė, labai minkštindamas raidę „ė“.
– Mano Aldona, mano kelių žvaigždė...
– Ir dar, poete, rodė jūsų gimtinėje likusį tik vieną ąžuolą.
– Žinot, tas vienintelis, tai kaip Landsbergis Lietuvoj. Kol ąžuolų buvo daug, tai lietuviai iš jų mokėsi 

stiprybės, o kai ąžuolus išnaikino, – sunyko ir patys, nusigėrė, neteko tautai pagarbos. Aš žiūriu į dabartinę 
Lietuvą ir vėl klausiu: ar tu gyva, ar tu gyva?

Jis susijaudino, nusigręžė nuo manęs ir išnyko. O prieš tą išnykimą aš dar jo suspėjau paklausti, kodėl 
jis atėjo pas mane – toks didelis pas tokią mažą. Poetas paaiškino:

– Jūs mokate vieną ypatingą kalbą, kuri reikalinga tarp esančių su mumis ir esančių žemėj.
– Ne, aš moku tik lietuvių, rusų, vokiečių, o tokios nežinau. 
– Tamsta mokate savitarpio supratimo kalbą, kuri labai reikalinga. Juk mes dabar ta kalba ir šnekėjomės. 
Abu tylėjome, nes supratau, kad poetas ruošiasi iškeliauti.
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309. Česlovo Kavaliausko pamoka 2002-08-02
  SIELA NEGALI GYVENTI BE SAVo NAMŲ –  KŪNo 

Iš pradžių pasigirdo tik balsas:
– Kas tave labiau domina – būtis ar nebūtis?
Balsas pasirodė labai pažįstamas, bet negalėjau susigaudyti, kieno jis. Staiga per širdį perėjo virpulys 

ir aš paklausiau:
– Ar čia kunigas Česlovas Kavaliauskas?
– Na taip, tas pats, tas pats kunigas. – Ir prieš akis nušvito pats kunigo veidas, stambokas, vešlių plaukų 

galva, kaklą juosė apykaklė su baltu lankeliu per vidurį. – Klausykit, tai kas jus labiau domina – būtis ar 
nebūtis?

Dabar reikėjo atsakyti į jo klausimą. Bet kaip?
– Kunige, mane labiau domina nebūtis.
– Matot, labai įdomus reikalas – domėtis nebūtim, kurios pats dar nepažįsti. O gal ir įdomu savotiškai, 

kai nori pažinti tai, ko nepažįsti. 
– Kunige, jūs toks išmintingas, kad noriu jus daug ko paklausti.
– Na, na, prašau tik klauskit, kunigas Česlovas visada atsakys, jei kas klaus.
– Aš labai seniai noriu sužinoti, ar ten, kur jūs dabar esate, sielos yra žmogaus pavidalo ar kitokios 

formos?
– Klausykit, kur čia logika, kur protas, jei prisigalvojom, kad siela ten, amžinybėj, neturi savo namo, 

savo būsto, savo kūno. Tai kaip jūs galvojat, – kad ji ten plevėsuoja, kaip koks voratinklis?
– Kunige, bet kūną užkasa, čia žemėje.
– Matot, kiekvienas būstas pasensta, atgyvena ir jį pakeičia nauju, gražiu, erdviu ir šviesiu. Taip ir su 

žmogaus siela – kai jos atgyventas būstas jau pilnas ligų, vargų, nuodėmių, Dievas jį atskiria nuo sielos, o 
jai duoda jaunesnį, gražesnį būstą, panašų į buvusį žemėj. Siela negali būti be savo namų. Dėl to, kai mes 
čia ateiname, jūs matote mus ir iš karto atpažįstate. Ar dabar jums aišku?

– Taip, kunige, dabar mano mįslė jau aiški. Bet aš noriu jus vėl paklausti, – ar jūs matote Kristų?
– Klausykite, tai jau labai gilus, sakyčiau be dugno klausimas. Ir aš galiu į jį štai ką atsakyti. Mes 

matome Kristų tik tie, kuriems skirta amžinoji šviesa, nes Kristus pats yra ta šviesa. 
– O ką Kristus sako, kai jūs ruošiatės keliauti į žemę?
– Na, Kristus mus laimina ir prašo, kad, nuėję į žemę, liudytume žmonėms apie patį Dievą, apie Kristų, 

Švč. M. Mariją ir amžinybę. Liudyti tiems, kurie netiki ta amžinybe. Klausykit, ar jūs galite įsivaizduoti, 
kad Kristus mūsų prašo, kad Jis tiek nusižemino, jog, būdamas Dievo sūnus, prašo, kad netikintys įtikėtų. Jis 
myli žmones ir nenori, kad to tikėjimo juos reikėtų mokyti skaistykloje. – Kunigas Česlovas pritilo, kažko 
susimąstė, o paskui pats manęs paklausė: – O kaip jūs žiūrite į tuos, kurie netiki ateinančių iš amžinybės 
žodžiais?  Ar tokių daug?

– Kunige, daug daugiau už tuos, kurie tiki.
– Matote, svarbu juos pažint. Gali netikintysis nieko nepasakyti prieš, tylėti. Bet jūs pasižiūrėkite į 

veidą to, kuriam kalbate. Jeigu jį iškreipia slaptos pajuokos grimasa, jeigu akyse žiba abejonė, tai palikite 
jį. Neleiskite tyčiotis iš dangaus žodžių, nesmerkite jo, nepykite ant jo. Melskite Dievą, kad duotų jo protui 
šviesos, kuri bus reikalinga amžinybėj. 

– Kunige, ar esantys amžinybėje pasiilgsta žemės? Ar gerai, kad pasiilgsta?
– Klausykit, juk tai labai natūralu ir logiška. Juk Kristus ir žmogus – žemės vaikai. O kiekvieną traukia 

ten, kur jis gimė. Aukščiausias protas tai supranta ir visada pateisina. Net ir amžinoje šviesoje būdami, 
mes norime įkvėpti pienės, bitės, džiūstančios žolės kvapą. Visko dar norime iš žemės, nors visko turime 
danguje. Tik neturime žemės kvapo...

Kunigo balsas suvirpėjo, ir aš pajutau, kaip jis jaudinasi. O gal ir pavargo nuo mano klausinėjimų. 
Supratau, kad mano noras iškart tiek daug sužinoti turi ribas.

– Kunige Česlovai, ačiū jums, kad tiek daug šviesos atnešėte į mano protą ir sielą. Aš jus taip gerbiau 
žemėje, ir jūsų atėjimas – man šventė.

Kunigas atsigręžė į mane ir savo garsiu balsu pasakė:
– Klausykite, ačiū sakyti reikia ne man, o aš turiu jums padėkoti, kad man uždavėte tokius protingus 

ir gilius klausimus. Matyt, kad tos gilumos turite nemažai. Tad saugokite ją, kad jos nesudrumstų jokia 
pašaipa.
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310. Česlovo V. pamoka 2002-08-10
  AŠ VAŽIUoSIU SU jA PRIE VANDENŲ

Česlovas atėjo su melsvais, trumpomis rankovėmis baltiniais. Plaukai jau buvo paaugę, ir nuo to jis 
atrodė daug gražesnis.

– Galvojau, Česeli, kad jau neateisi, taip ilgai laukėva su Romute.
– Ir dabar užbėgau trumpam, matai, rytoj važiuosiu prie vandenų su Roma, tai noriu, kad jai pasakytum, 

kad dabotųsi sveikatą. Kai ji vakare atsigula, tai jos širdis mušasi pati su savim. Ba žinai Romą, ji eis, kol 
tą širdį pames. Niekam niekad nesiskųs. Ir dabar važiuoja prie vandenų. Žinau, kad ji negali be jų gyvent, 
bet tik tegu nesikepina saulėje. Aš visą čėsą būsiu su ja, vis jai smagiau, ale kepintis tai neisiu. Nenoriu. O 
jai pasakyk, kad įsidėtų liekarstvų nuo širdies, sakyk, kad dėdė prisakė ir nevalna neklausyti!

– Gerai, Česeli, pasakysiu dar šiandien. O tu žinai, kad pas mane buvo atėjęs Česlovas Kavaliauskas. 
Česlovas nusišypsojo ir pasakė:
– Tai matai, vis Česlovai čia užeina – tai Vyšneveckas, tai Kavaliauskas. Gerai, vis ne vienas aš, taip 

įdomiau. – Pamačiau, kad jis skuba, nes pakilo nuo kėdės ir pasakė: – Roma ten bus visą savaitę, o aš 
negalėsiu būti Žolinėje. Na, bet nieko. Jai manęs labiau reikia. Tai atia.

311. Česlovo V. pamoka 2002-08-16
  AR AŠ LABAI ĮDEGęS SAULĖjE?

Česlovas atėjo tada, kai to atėjimo aš nesitikėjau. Juk jis buvo su Romute išvykęs į pajūrį!
– Česeli, ar tau smagu prie vandenų?
– O kaip tu mislini? Juk aš mokėjau plaukti delinu. O kaži, ar aš smarkiai įdegęs?
Pasižiūrėjau į jį ir negalėjau gerai įmatyti, ar jis įdegęs ar ne. Bet pritariau, kad dabar tikrai panašus į 

mulatą.
– O kaip atrodo Romutė, Česeli?
– Žinai, kad neblogai. Juk tu pažįsti mano Romą. Išgeria vaistų, kad širdis pavežtų, įsikinko pati save 

ir veža kiek valioja. O ką tu veiki, Nijoliuk, per tuos karščius?
– Žinai, Česeli, įsikinkiau į kryžiažodžius ir negaliu jų mesti, tik mažai žinau tų upių, ežerų ir tų 

valstybių sostinių.
– Maža bėda, surašyk man ko nežinai, aš kitą sykį ateisiu ir tau padėsiu. Juk atsimeni, kaip man 

padėdavai, kai aš klausdavau apie rašytojus? O apie geograiją tai esu biskį razumnesnis. Jis nusišypsojo, 
ir supratau, kad man padės.

– Česeli, kur dabar grįši – ar prie vandenų, ar į savo namus?
– Matai, Roma grįš pirmadienį, tai jos palauksiu, o paskui keliausiu į savo namus.
– O kaip tu suspėsi ir vėl sugrįžti pas Romą?
– O, nieko baisaus, viena minutė ten, kita šen, ir viskas gut. Kai grįšim su Roma, tai vėl užeisiu. Tik 

pagatavok man kryžiažodžių. 
Jis pamojavo ranka ir išnyko. 

312. Valerjos mamos pamoka 2002-08-17
  PIRMIAUSIA PAŽINKIME SAVE

Staselė vėl atėjo ir, kaip visada paskutiniu laiku, buvo pilna susirūpinimo. Supratau, kad dėl dukros ir 
Juliuko. Pastūmiau jai kėdę, bet ji mostelėjo ranka ir liko stovėti. 

– Stasele, Juliukas ir Valerija šitaip laukė jūsų atėjimo. 
– Aš viską, Nijolėje, žinau, viską jaučiu, bet turiu pasakyti štai ką – visos jų bėdos iš jų pačių, ypač 

Juliuko.

– Nesuprantu, Stasele, kokios jų kaltės, juk jie tokie geri ir jautrūs žmonės.
Ji susigraudino ir vėl kreipėsi į mane. 
– Nijolėle, noriu, kad viską, ką dabar pasakysiu, jūs perduotumėte mano dukrai ir anūkui. Ar gerai?
– Taip, Stasele, viską perduosiu, o dabar klausau jūsų.
– Tai štai, jie abu turi įsiminti, kad pirmiausia reikia pažinti save, o tik paskui laukti iš žmonių to, 

ko pats neturi. Yra trys amžini pažinimo lobiai: protas, jausmas ir valia. Pasitikrink save – ko tavyje yra 
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daugiau – jausmo ar proto. Jeigu tave valdo protas, tai esi minios vaikas, tave bus nemažai gerbiančių, 
priešų turėsi mažai. Jeigu tavyje nugali jausmas, draugų turi mažiau, o skausmo ir pergyvenimų daugybę. 
Jausmo žmonės negali viską matuoti protu, todėl jie nelaimingi. Ir dar, kai ištinka koks nors pergyvenimas, 
pasižiūrėk į save, ar turi valios jį įveikti. Jeigu jos neturi, tai taip ir blaškaisi ir nerandi sau vietos. Ir dar, 
Nijolėle. Jeigu mums trūksta valios ar jausmo, tai mes jo ieškome tuose, kuriuos mylime. Norime save 
papildyti. Ir baisiai skaudu, kai mūsų mylimi to jausmo neduoda. Taip atsitiko ir mano anūkėliui, mano 
Juliukui. Matot, tikro jausmo davėja yra saulė. Ji viena save dalina visiems. O ar daug jai už tai padėkoja? 
O ji vis tiek teka, kai jai leidžia tekėti, ir leidžiasi, kai jai leidžia leistis. Ir dar štai ką patarsiu Juliukui. Tegu 
susiranda savo tikrąjį hobį, kuris padėtų įveikti jo išgyvenimus. Hobis padės surasti merginą, kuri atitiktų 
jo charakterį. Pasakykit jam, mieloji, kad aš jį labai myliu ir noriu jam tik gero. 

– Stasele, o ką pasakyti jūsų dukrai, kuri kenčia ir dėl sužalotos kojos, ir dėl Juliuko išgyvenimo?
– Pasakykit, kad ji kalta pati dėl savo kojos. Ji norėjo viską padaryti pati, kad Juliukas grįžęs galėtų 

pailsėti. Būtų palaukusi jo, nebūtų tos bėdos. Valerija pergyvena, kad negali vaikščioti, bet kitą savaitę jau 
ruošis į mokyklą, nes koja greitai gis. Pasakykit jai, Nijolėje.

– Viską, Stasele, pasakysiu, viską.
Ir ji išėjo.

313. Česlovo V. pamoka 2002-08-22
  KURIojE ŠALYjE DAUGIAUSIA KANIBALŲ 

Česelis atėjo, matyt, neilgam, net nesėdo, o iš karto paklausė:
– Na, ar atrinkai, ko neišsprendi kryžiažodžiuose?
– Česeli, viską išsprendžiau ir viską išsiunčiau. 
– O tai baisiai gut, kad šitaip. Tai mažu eisima į tokį konkursėlį, kur gali gauti knygą „Lietuvos istorija“, 

dar smetoninę. Ale feine knyga, matytum, kokia. Čia biskį atsivedžiau savo pažįstamų. Pamatysi Šapoką, 
S. Daukantą, tokį pradėjusį tyrinėti Lietuvą ir anksti išėjusį Pranckevičių. Ar nori dalyvauti tame konkurse?

– Česeli, nenoriu daryti tau gėdos, juk aš nieko nežinau, ir smetoniškos istorijos manęs niekas nemokino.
– Nebijok, aš mažu ką nors padėsiu, o tu tik gerai klausykis klausimų.
Ir staiga mudu atsidūrėm žmonių minioj, o toliau, prie atskiro stalelio sėdėjo Šapoka, Pranckevičius ir 

Simonas Daukantas. Pranckevičius – visai jaunas, turbūt dar studentas, Daukantas – lėtų judesių, per galvos 
vidurį plikas, siaurų akių. Šapoka – lygių plaukų, labai aukšta protinga kakta. Kažkieno balsas pranešė:

– Kas laimės šitą konkursą, Simonas Daukantas įteiks knygą „Lietuvos istorija“.
– Klausykitės pirmojo klausimo: „Kuri šalis, esanti netoli Lietuvos, jau du amžius tebeskleidžia maro 

bakterijas?“
Žmonės tylėjo, ir aš neįsivaizdavau, ką galėčiau atsakyti į šitą klausimą.
– Česeli, ar tu nežinai, ką dabar sakyti?
– O tu pamislyk, juk ir tie prie staliuko dar laukia. Na, negi nežinai, kas skleidžia bolševikinio maro 

bakterijas?
– Žinau, Česeli, bet kaip aš prarėksiu visus.
– Na, bandyk.
Ir aš išrėkiau tai, ką žinojau. Niekas nieko nepasakė, ir pasigirdo antras klausimas: „Kurioje pasaulio 

šalyje yra daugiausia kanibalų?“
Ir vėl kreipiausi į Česlovo protą:
– Česeli, gal indėnai, gal afrikiečiai?
– Na, tu tik pamislyk, kur yra tokių kanibalų, kurie ryja ne pavienius žmones, o tiesiog tautas?
– Supratau, dabar viską supratau – juk tai Rusija, kuri ir dabar teberyja čečėnus.
– Na, tai sakyk, tik greičiau.
Ištariau, išrėkiau tą baisų vardą, kurio nekenčiau aš ir tie, kurie sėdėjo už staliuko.
Ir vėl nuskambėjo balsas:
– O štai ir trečias, jau paskutinis klausimas: „Ko reikia, kad pro kanibalų gerklę nebūtų praryta ir 

Lietuva?“
Česlovas visas išraudo, susijaudino ir vos ne garsiai man ištarė:
– Sakyk, Landsbergio, sakyk Vytauto Landsbergio!
Man daugiau nereikėjo kartoti, juk Landsbergis mano širdy buvo antrasis Vytautas Didysis. Ir tada, kaip 

ir Trakų menėje, pakartojau dabar:
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– Lietuvai reikia skydo – Vytauto Landsbergio.
Pažiūrėjau į savo protą, į Česlovą ir pamačiau, kad jis jaudinasi, lyg ir pirmais Sąjūdžio metais. Pasidarė 

lengviau, atrodė išlaikiau savo tautybės egzaminą. O nuo stalelio pasigirdo Simono Daukanto balsas: 
– Tegul ateina ta XXI amžiaus moteriškė, kuri žino, kad yra Lietuva.
Ėjau ir kojos drebėjo iš laimės. Paties Daukanto balsas man jau buvo stebuklas. Juk už kursinį darbą 

apie Daukantą man ir dėstytojai M. Lukšienei vos pavyko išgelbėti savo kailį. Priėjau ir buvau visai arti 
Šapokos, Daukanto, Pranckevičiaus, apie kurį iki šiol nieko nesu girdėjusi. Daukantas ištiesė man Šapokos 
„Lietuvos istoriją“ ir pasakė:

– Reik būt visąlaik su Lietuva, kad nepramestum.
– O kiek jums esu skolinga už šitą laimę? – paklausiau jo.
Daukantas pažiūrėjo savo nedidelėm akimis ir ištarė: 
– Lietuviui Lietuvos pirkti nereikia, reik išsikovot. 
Atbėgau vos ne tekina iki Česlovo ir ištiesiau jam savo dovaną.
– Bėk ją kur nors pakavot, kad nepradingtų. Lietuvą turi dabot, turi čėdyt, ba antros nerasi.
Prispaudžiau knygą prie širdies ir nubėgau ją pasidėti. Kai grįžau, nebuvo nei Česlovo, nei Daukanto.

314. Valerjos mamos pamoka 2002-08-25
  ŠIToj VAINoj VISI SUŽEISTI
 

Staselė atėjo visa graudlyva, po vakarykščio mūsų pokalbio su Pranuku. Paskui jos veidas, lūpos iš 
sielvarto prasišiepė ir ji pradėjo raudoti.

– Stasele, valdykitės, juk nuo verksmo niekas nepasikeis.
Bet jos kančia neklausė mano žodžių.
– Šitokia vaina, šitokia vaina pasidarė, ir toj vainoj visi sužeisti: ir mano dukra, ir anūkas, ir ta jo 

brangioji mergaitė, ir aš pati. Nijolėle, už ką Dievas davė šitokias kančias, už ką?
– Stasele, man atrodo, kad dabar labiausiai kenčia jūsų dukra – jai skauda ir kūną, ir dvasią.
Ji atsiduso, skarelės kampu nusibraukė ašaras, paskui pasakė:
– Dukros kūno kančia praeis, bet jos žymės išliks visą gyvenimą – ji negalės greitai vaikščioti (bent 

metus), reikės saugotis lipant laiptais, smarkiai lankstant per kelį. Jeigu nesidabos, vėl trūks gysla. tada bus 
blogai. Pasakykit jai, mieloji. Ar gerai?

– Tikrai pasakysiu, Stasele, brangioji, tikrai, būkite rami. Kažin, ar gerai, kad Juliukas nori pirkti 
mašiną?

– Dieve, duok jam laimės, tegu tik perka. Galės važinėti kur nori, prasiblaškys, daugiau pamatys, nors 
retkarčiais pamirš tai, kas jį kankina. O dabar jis nesižino, ką daro. Jam atrodo, kad pamatys merginą, kad 
sužinos, kas ji, ir bus lengviau. Bet tai tik kaukė, po kuria slepiasi jo tikrasis pasaulis, jo kančia. Patikėkite 
manim, Nijolėle, jam nereikia jokios kitos merginos, reikia tik tos, kurią prarado vienu netaktišku savo 
klausimu – „Na, tai ko atėjai?“.

– Stasele, ar tai jau viskas, ar negalima nieko padaryti, kad ta mergaitė sugrįžtų?
– Dar galima, dar labai galima, Nijolėle. Tik matai, juodu kaip jauni ožiukai – kiekvienas nori parodyti 

savo ragus. Vienas duria, o kai kitas bėga, jį pirmasis vejasi. Dėl to, kad myli. Mildutė tokia gera ir brangi 
mergaitė, kad jis jos niekada nepamirš.

– Stasele, o ar aš galiu pasakyti Juliukui, ką dabar jūs kalbėjote?
– Viską gali, vaikeli, viską, nors jam bus skaudu, bet greičiau gis.

315. Mokytojo B. Laukaičio pamoka 2002-08-26
  KURK IR MąSTYK

Mokytojas atėjo visai netikėtai. Aš jo paklausiau: 
– Mano mokytojau, kodėl jūs čia?
Jis sumirksėjo savo rudomis akimis ir greitakalbe pažėrė:
– Tu buvai mano mokinė, o dabar aš noriu, kad kartu su manimi būtum Dievo mokine. Štai tau dovana 

prieš rugsėjo 1-ąją.
Jis ištiesė kaligraiškomis raidėmis prirašytą lapą, kurio pradžioje buvo užrašyta:
 ABSOLIUTI ABSOLIUTO PAMOKA ŽMOGUI – KURK IR MĄSTYK
   1 punktas. Amžinybėje ženklai ir raidės yra pažinimo pradžia.
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   2 punktas. Ženklas ir raidė yra panašūs, bet raidė tinka tik žmogaus protui.
   3 punktas. Absoliutas žmogų vertina pagal jo mąstymą apie pasaulio sandarą.
   4 punktas. Negalima priversti žmogų mąstyti, jeigu jis neturi kuo.
   5 punktas. Absoliutas savo sukurtą pasaulį rodo lyg ženklą, kurį žmogus turi mokytis suprasti.
   6 punktas. Jeigu nors kartą gyvenime pasižiūrėsi į dangų ir pagalvosi, kas yra jo tėvas, tu jau 
         nesijausi protingesnis už Absoliutą.
   7 punktas. Absoliuto balsas – jo tvariniuose, tik mūsų ausys ne visada jį išgirsta.
   8 punktas. Absoliutas savo pasaulį atidavė ne tam, kad jį permainytum, bet kad darytumeis 
         tobulas kaip jis.
   9 punktas. Auk, bet amžinybės nepraaugsi.
 10 punktas. Pagalvok, apie ką pagalvojai po dešimto punkto.
– Ačiū, mokytojau, už nuostabią pamoką.
– Kai tu matei šiuos punktus, ar daugiau supratai, ar daugiau nesupratai?
– Pasakysiu atvirai, mokytojau, daugiau nesupratau.
Jis nusijuokė ir geraširdiškai pasakė:
– Tai labai puiku, tai labai gerai. Kai nesupranti, tai turėsi progos mąstyti, kol suprasi.
Ir mokytojas išėjo.

316. Bepročio pamoka 2002-08-30
  KUo NEPRoTINGI PRoTINGI

Paežerėje buvo šventė – vasaros palydos. Žmonių daug, tiesiog minia. Ir staiga nuo tilto pusės, 
mosuodamas daiktu, panašiu į peilį, atbėgo ilgas, panašus į skenduolį V. Š. Jis nė vienam nieko nedarė tik 
šaukė: 

– Papjausiu, papjausiu, papjausiu!
Ir nereikėjo veiksmo – vien nuo balso kilo baisi panika. Vieni bėgo į kairę, kiti į dešinę, treti spruko 

į priekį. O Vilius mosavo savo peiliu ir, stovėdamas vietoje, kvatojosi kaip pamišėlis. Aš stebėjau jį ir 
stebėjausi, kodėl jis nesiveja žmonių, bėgančių iš baimės. Neiškenčiau ir paklausiau jo:

– Tai kodėl nepjauni? Kodėl nesiveji, Viliau?
– Kad neturiu kuo, pažiūrėk į mano peilį, še imk.
Paliečiau jo peilį ir nustėrau – tai buvo iš kartono iškirpta peilio imitacija, nudažyta bronza.
– Ką reiškia tavo gąsdinimas, tavo isteriškas juokas? Pasakyk man, idiote, – valdydama pyktį paklausiau.
Jis pakėlė rankas su peiliu į viršų ir, kaip visi bepročiai, ėmė šaukti:
– Matai, sviete, jų – kytrųjų tiek daug, o durnius aš vienas, aš vienas, ir jie visi bijo vieno! Jie bijo 

manęs, jie bijojo vieno Lenino, Stalino, Lionės. Tai kurie iš tikrųjų – aš ar jie neprotingi? O jiems tereikėjo 
įveikti mane, beginklį, ir būtų nereikėję bėgti. Bet juos veikė baimė. Viena baimė visus!

– Viliau, liaukis, nešauk, juk tu išprotėjai!
Jis vėl ėmė kvatotis, ir darėsi nejauku, nes aplink jau neliko baimės nuvytų žmonių.
– Na pasakyk, ką tu galvoji, pasakyk, – jis kreipėsi į mane, ir aš nežinojau ką atsakyti.
– Tai kodėl taip elgdavaisi, kai dar gyvenai čia, kodėl likai toks iki šiol?
– O dėl to, kad man patinka, kai šimtai bijo vieno. Nejaugi jie visi negali įveikti to vieno? Nejaugi? O 

dabar už juos protingesnė baimė, nors ji tokia pat idiotė, kaip ir aš. 
Jis tolo, tolo, turbūt nuėjo iki to tilto, nuo kurio puolė į vandenį...

317. Valerjos mamos pamoka 2002-09-01
  MES ATEINAME, KELIAUjAME IR IŠKELIAUjAME

Staselė atėjo jau daug giedresnė negu aną kartą. Matyt, ji daug ką norėjo pasakyti, nes iš karto ant balto 
lapo parodė man vieną didžiąją raidę K. Po ja buvo šeši skaičiai: 2, 3, 4, 5, 6, 7.

– Nijolėle, tu buvai mokytoja, mokei vaikus skaityti, tai dabar man perskaityk žodį, kuris prasideda 
raide K, ir tas žodis turi septynias raides – kaip savaitė septynias dienas, kaip Kristaus vardas, kaip jo 
septyni žodžiai ant kryžiaus. Nijolėle, tai amžinas žodis visame Dievo sutvertame pasauly.

Žiūrėjau į Staselę ir žinojau, kad aš nepasakysiu šito žodžio. Ji mane padrąsino, bet menkam mano 
protui tai buvo per sunku. Kas tas žodis? Juk tų žodžių gali būti šimtai! Ji atspėjo mano mintį ir nusišypsojo:

– Nijolėle, o tie visi žodžiai priklauso tik nuo to amžino žodžio. Na pagalvok.
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– Stasele, nežinau, nesugalvosiu. Tik jūsų laiką gaišinu. 
Ji atsisėdo priešais mane ir, lyg Valerija, savo didelėmis akimis įsižiūrėjo kažkur į tolį. Pamąstė, pamąstė 

kažką ir tyliai ištarė:
– Nijolėle, tas žodis – tai nesiliaujanti pasaulio kelionė. Į tą pasaulį mes atkeliaujame, per jį keliaujame 

ir iš jo iškeliaujame.
– Juk tai labai nesunku ir kartu labai sudėtinga. O aš nieko nesugebu sugalvoti...
Ji paglostė mano galvą ir pasakė:
– Nepergyvenk, mieloji, tam ir nežinai, kad sužinotum. Jeigu viską visi žinotų, neliktų prasmės keliauti. 
– Stasele, Valerija vis teiraujasi, kaip ten Jurgeliui. Gal jau šviesiau?
– Jurgelis buvo pas ją nuėjęs pats. Jeigu matė kelią, kur nueiti, tai aišku, kad jau daug šviesiau. Praeis 

dar keturi mėnesiai, ir jis pamatys tikrą šviesą. Bet aš pergyvenau dėl savo dviejų ligonių, jūs turbūt žinote, 
apie ką galvoju.

– Žinau, tikrai žinau. O ką jūs apie juos galvojate? 
– Galvoju štai ką. Vienas iš ligonių išgis, nors liks pasekmės, o antras tik apgis, ir jo žaizda liks labai 

labai skaudi. Mat tą gydytoją, kuri jam padėtų, jis pats prarado. Reikėjo jai daugiau švelnumo, nebijoti 
parodyti to, ką jaučia širdis. Nijolėle, į jus turiu vieną didelį prašymą. Ar galite manęs paklausyti?

 – Galiu, Stasele, geroji, galiu.
– O išpildyti ar galėsit?
– Kad nežinau ką, jeigu bus įmanoma, padarysiu viską, ko prašysite.
– Tai štai, Nijolėle, prašau tai gerajai Mildutei, kurią aš labai myliu, perduoti mano palaiminimą, kad 

jai gerai viskas klotųsi, kad sektųsi mokslai ir jos gyvenimas būtų šviesus. Ji atviraširdė, gera, labai judri, 
mėgsta visokias keliones, pramogas, ją visi myli. Bet taip, kaip iki šiol myli mano anūkas, vargu ar kas 
mylės. Bijau dėl jo sveikatos. Tai vat, mieloji, taip ir pasakykit tai mergaitei, kad aš visada linkėsiu jai tik 
gero.

– O jeigu ta mergaitė manim netikės, ką daryti tada?
– Negali būti, kad ji netikėtų. Ji per daug gera, ji patikės.
Staselė išėjo, o aš visai nežinau, ką man daryti.

318. Česlovo V. pamoka 2002-09-02 
  KURI PAMoKA DUoDA DAUGIAU – PIRMA AR PASKUTINĖ

Česlovas atėjo kažkoks nostalgiškas, slepiantis savyje nenumaldomą ilgesį. Nereikėjo nė klausti – 
supratau, kad mokyklos. Jis ištiesė savo tvirtą ranką ir ištarė:

– Na, tai su Rugsėjo pirma. – Jo balsas suvirpėjo, bet susivaldė, išliko ramus.
– Dėkui, Česeli, ir tave su rugsėju.
Jis pažvelgė į mane ir paklausė:
– Tai kur tavo gėlės, kur tavo buvę „auksiukai“? (aš taip vadindavau mokinius)
– Česeli, mano „auksiukai“ jau mokytesni už mane, o gėlės, kurias atnešdavo, jau nuvyto, kaip ir 

viskas, kas praeina.
– Tai sakai, pamokų daugiau nebus. Nei tau, nei man. O tu pasakyk, kuri pamoka duoda daugiau – 

pirma ar paskutinė?
– Man atrodo, kad pirma, nes ją labiausiai įsimeni.
Jis pakėlė aukštyn galvą ir pasakė:
– O man atrodo, kad pirma tik parodo, pamokina, kaip imti, o paskutinė atiduoda viską, ką buvai 

užsidirbęs. Kaži kur mano mokiniai šitą rugsėjo pirmą? – jo akys sudrėko, ir buvo aišku be žodžių, ką reiškė 
jam du žodžiai „mano mokiniai“. Jis pasitaisė plaukus ir vėl pasakė: – Aš vis mislinu, kad einant prie vaikų, 
mokytojas turi šviesti. Jeigu jis bus irzlus, gadins augančių vaikelių sveikatą. Matai, aš 13 metų išbuvau 
„gulaguos“, ten nebuvo kada šypsotis. Bijojom patys savęs. Bet vis tiek tegul man duoda nors vieną iš tų 
metų rugsėjų, ir aš nusišypsosiu.

– Česeli, nesijaudink, kiekvieną rugsėjį visi, kurie buvo pažįstami, tave atsimena.
– Matai, Roma šalia mano atvaizdo vis laisto tą gėliukę. Ir man smagu, kad ji auga man. Mano draugė...
Jis nutilo, paskui paprašė:
– Pasakyk mano Romai, kad, kai Egliukė parvažiuos, išsivirtų cepelinų. Ateisiu ir aš, ir atšvęsime 

rugsėjo pradžią. 
– Gerai, Česeli, pasakysiu.
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– Na, tai gut, – ir išėjo.

319. Valerjos mamos pamoka 2002-09-07
  VISADA IEŠKoME To, Ko NEBUVo

Staselė atėjo su labai keista užduotim man – kad aš „Drauge“ surasčiau nuotrauką, kurioje Juliukas ir 
Milda savo sutuoktuvių dieną. Pagalvojau, kad ji nori pasijuokti iš manęs. Bet ji buvo rimta ir laukė, kol 
pradėsiu versti visus „Draugų“ numerius. Ieškojau visur: ant spintų, sekcijoje, stalčiuose, po televizorium 
esančiame stale. Ieškojau ir vos sulaikiau ašaras. Kodėl ji prašo to, ko nebuvo.

O ji sėdėjo ir kalbėjo man:
– Ieškok, Nijolėle, ieškok ten, kur yra „Nuotraukų konkursas“. Matai, ten mano Juliukas stovi su 

puošniu kostiumu, o Mildutė sėdi su jaunosios nuometu. Kokie jie gražūs, tie mano svajonių vaikai. 
– Stasele, darykit ką išmanot. Baigiu perversti visus „Draugus“, bet jūsų vaikų nėra ir turbūt nebus. 

Neverskite manęs ieškoti arba pasakykit, kurio mėnesio „Drauge“ buvo ta nuotrauka.
Ji atsiduso, jos veidas pasidarė liūdnas, ir ji tyliai ištarė:
– Mieloji, tas mėnuo jau niekada neturės savo pavadinimo, nes jo nebus. Nijolėle, mes visada ieškome 

to, ko nebebus. Verkiame, kankinamės, pykstame ant kitų, – žinome, kad niekad nerasime, o vis tiek 
ieškome. Tokia mūsų dalia – ieškoti ir kentėti. Ir vis galvoti, kad dar pamatysime nors nuotraukoj tai, ko 
trokštame.

Daugiau nieko nedrįsau jos klausinėti. Ji tai suprato ir išėjo. Bet kaip šitą pamoką perduoti Juliukui? Ar 
jis supras, ar išlaikys?

320. Vydūno pamoka 2002-09-07
   LIETUVIŠKA GYVATA IR DVASĖ

Vydūnas atėjo ir judrumu priminė man baltą pasakų senelį. Šalia jo sėdėjo kažkoks į Gėtę panašus 
vyras, labai savimi pasitikintis. Mane jis iš pradžių mažai domino, nes visą laiką žiūrėjau į Vydūną. Jis buvo 
labai liesas, kakle išsišovęs Adomo obuolys, skvarbios, bet geraširdiškos akys stengėsi permatyt kiekvieno 
pašnekovo dvasią.

Su žmogumi, panašiu į Gėtę, Vydūnas šnekėjo tik vokiškai. Nuolat kartojosi žodžiai: die Literatur, 
Philosopie, die Wissenschaft, die Natur. Mane sudomino, koks tas Vydūno pašnekovas, kodėl Vydūnas visą 
laiką kalba tik vokiškai. Kai jis minutę pritilo, paklausiau jo:

– Warum sprecht Ihr nur deutsch?
Jo akys įsmigo į mane, ir pasigirdo lietuviškas atsakymas.
– Lietuviška dvasia ir gyvata gali būti išreikšta visomis pasaulio kalbomis. Ir ta ypata leidžia džiaugtis, 

kad apie Lietuvos gyvatą pasaulis sužino kuo daugiau.
Žmogus, panašus į Gėtę, paklausė Vydūno ir parodė į mane:
– Wer ist diese Frau? Was sprecht sie?
Vydūnas paaiškino jam:
– Diese Frau fur mich unbekant ist, aber sie die Natur sehr liebt, darum sie interesiert mich, mein 

Genosse Frytsch.
Taip aš sužinojau, kad savo akimis matau pasaulio literatūros ir ilosoijos legendą – Fryčę. 
– Ja, ja, ich bin Frytch.
Fryčė palenkė savo išdidžią galvą, ir aš supratau, kad jis yra ne tik didelis mąstytojas, bet ir džentelmenas. 

Mūsų pokalbis baigėsi, nes abu garsūs žmonės pakilo nuo stalo ir išėjo.

321. Valerjos mamos pamoka 2002-09-13
   ąŽUoLą IR ŽMoGŲ VIENoDAI ŽEIDŽIA LIKIMAS

Ji atėjo ir rankoje laikė kažkokį paveikslėlį. Paskui ištiesė man ir pasakė:
– Nijolėlė, pažiūrėkite į šitą medį. Ką jūs galite apie jį pasakyti?
Pasižiūrėjau ir pamačiau nuostabią fotograiją, kurioje buvo didžiulis ąžuolas. Ką aš galėjau apie jį 

pasakyti, pati nežinojau.
– Stasele, juk tai ąžuolas, nuostabus, tikrai lietuviškas medis.
– O jūs norėtumėt prisiglausti prie jo kamieno?
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– Taip, norėčiau, bet juk čia tik fotograija. 
– Na tai prieikite prie jo ir paglostykite jo kūną. 
Staiga nuotrauka išblėso ir vietoj jos šalia mudviejų su Stasele atsirado tas pats ąžuolas, kurį matėme 

nuotraukoj. Paliečiau ranka jo liemenį ir, mano nuostabai, jis buvo suaižėjęs, šiurkštus, atrodė lyg randuotas.
– Stasele, kodėl jis toks? Juk ąžuolų žievė būna lygi ir malonu ją liesti.
Ji giliai giliai atsiduso ir ištarė:
– Mieloji, pasakysiu jums štai ką. Ąžuolą, kaip ir žmogų, skaudžiai žeidžia ir bando likimas. Lieka 

randai ir žymės, kurios neužgyja. O šitas ąžuolas iš mano jaunystės gimtinės. Aš jį labai mylėjau. Bet aš 
ir jis vienodai paženklinti likimo kirčių. Ir aš jo visada pasiilgstu. O dabar, Nijole, ar norite pamatyt, kaip 
mano mažoji Valerija atrodė mokykloje, prie lentos? Ar norite?

– Labai noriu. Bet ar įmanoma sugrįžt į tuos laikus, kurie jau negrįš?
– Nijolėle, mums ten esantiems, viskas įmanoma. Net ateiti pas jus į sapną. O jūs pakol kas šito 

nepadarysite. Štai ir mano mergaitė. Žiūrėkite. 
Ir staiga, lyg stebukle, netoli savęs pamačiau mokyklos lentą, prie kurios su kreida rankoje stovėjo 

ilgom plonom kojom, švari, tvarkingai aprengta mergaitė. Ant siaurų vaikiškų petelių buvo užvilktas 
namuose megztas megztinėlis. Gražūs geltoni plaukai dengė pečius. Staselė šyptelėjo ir paprašė:

– Mieloji, paklauskite, ką mano mažoji rašys lentoje. 
O „mažoji“ pažvelgė į mus didelėmis akimis ir paaiškino pati:
– Aš rašau apie rudenėlį.
Neiškentusi jos paklausiau:
– O koks bus tavo pirmas sakinys?
– Rudenėlio geltonas kūnas.
Staselė paprašė mažosios:
– O gal tau šita mokytoja ką galėtų padėti?
Valerija pažvelgė į mane ir išdidžiai atkirto:
– Mama, aš viską noriu daryti pati, nereikia jokių padėjėjų.
Pro klasės duris savo galvelę įkišo ilgaplaukis šviesiais drabužėliais berniukas. Jis prisiglaudė prie 

Staselės ir paklausė, rodydamas į mane:
– Ar šita mokina?
– Taip, anūkėli, ji mokytoja. – Mažius kažką pagalvojo, o Staselė man tyliai pasakė: – Matot, kaip greit 

keičiasi kartos – vieni prie lentos, o po dešimtmečių jau anūkai užims anų vietą.
Juliukas pasižiūrėjo į mane ir patarė kaip suaugęs:
– O tu gali eiti namo, tavo pamokos baigėsi, o tavo mokiniai jau užaugo.
Staselė paėmė jį už rankos ir pasakė:
– O tavo, Juliuk, pamokos tik prasidės. Kai aš žiūrėsiu į tave jau didelį, manęs čia nebus. Auk ir lauk 

savo kelio.
Ji pabučiavo Juliuką ir išnyko.

322. Česlovo V. pamoka 2002-09-13
  MES VEIKIAME, KAI GALVojAME, Ką VEIKIAME

Česlovas atėjo ir, net neprašytas, atsisėdo pats.
– Na, tai vėl su daktarais posėdžiauji?
– Taip, aš posėdžiauju, o tu jau po posėdžio. Ką veiki, Česeli, kad taip ilgai nesirodei? Ką veiki?
– Žinai, Nijoliuk, dažniausiai veikiu, kai galvoju, ką veikiu. Kitaip būtų darbas dėl darbo. Ir dar, kaip 

ir visi, valgau laiką. Valgau dienom, parom, metais, šimtais metų. Ir baisiai navatna: gali privalgyt barščių, 
bulvių iki soties, o laiko neprivalgysi niekad. Jo neužtenka. Ir dar ką pasakysiu, paklausyk dėdės, a gerai?

– Klausau, Česeli, tik tu pasakok.
– Matai, laikas yra vienas, o jo valgytojų milijardai. Tie milijardai jį ėda, graužia, o laiko nė kiek 

nemažėja. Valgytojai išeina, į jų vietą atbėga kiti, o laikas rodos jų ir nemato, bijo pagalvoti, kad išeis ir 
jis pats. Laikas į save įrašo tik pačius genialiausius, tuos, kurie jį valgė prasmingai. Tas laikas jų vardus 
pasiliko sau.

Jis kažką pamąstė ir paskui paklausė:
– O ką tu iš savo laiko norėtum įsirašyti į plokštelę?
– Česeli, dabar jau negamina plokštelių, yra tik mago juostos.
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– Gamina, Nijoliuk, gamina ir amžinai gamino. 
Žiūrėjau į jį nesuprasdama, ką Česlovas norėjo pasakyti.
– Česlovai, kas tos plokštelės? Apie ką tu galvoji, nes aš nieko nesuprantu.
– Nijoliuk, tos plokštelės – tai mes patys, o į jas viską įrašo mūsų protas, mūsų sąmonė. Nuo mūsų 

atėjimo iki išėjimo iš žemės. Na, ką norėtum įsirašyti į save iš šito pasaulio? Gali to paties paklausti ir 
Romos, a gerai?

– Paklausiu, Česeli, kai ateis, o aš pati norėčiau, įsirašyti nors vieno rudenio gervių balsus išskrendant. 
Juose viskas, kas žemėj gražiausia ir kas liūdniausia. 

Jo akys sudrėko, pasidarė liūdnos, ir jis tyliai ištarė:
– O aš norėčiau įsirašyti Eglytės, „tėveli“ ir Romos „kada pareisi?“
– Česeli, o ką nuo tavęs dabar pasakyti Romutei?
– Pasakyk, kad mažiau lakstytų, ba sudils. O laikas nieko nesigaili ir nieko nepadeda. Geriau tegu 

cepelinus daro, o nesinervuoja dėl manęs. Man viskas labai gut.
Ir išėjo.

323. Nežinomosios pamoka 2002-09-26
  SIEK IŠMINTIES...

Iš pradžių buvo tamsa. Paskui ji pasidalino per pusę, ir viena dalis įgavo kažkokių ypatingų spalvų 
žaismą. Jame ėmė ryškėti moters rankų, tiksliau pirštų kontūrai. Tie pirštai laikė kažkokį suriestą popieriaus 
gabaliuką. Šviesa virš rankų ryškėjo, įgavo ovalo formą, ir aš dabar galėjau stebėti ne tik pirštus, bet ir 
visą lanką. Tai nebuvo šiuolaikinės moters ranka. Ilgi, ploni ir aristokratiški pirštai, apmaustyti brangiais 
žiedais, priminė Barboros Radvilaitės laikų moteris. Ranką puošė nuostabaus grožio nėriniais išdabinta 
plati rankovė. 

Iš nuostabos netekau žado, nes kitaip būčiau klaususi, kieno ta ranka. Nedrįsau jos paliesti, nors 
troškimas buvo beprotiškas. Ir staiga pasigirdo karališkos didybės pilnas balsas:

– Žiūrėk, mąstyk ir perduok protui.
Iš nuostabiųjų rankų išsivyniojo rutuliukas ir aš perskaičiau:
1. Siek išminties, kad išmoktum ieškoti.
2. Patarimus iš amžinybės paimk kaip energiją į tą amžinybę.
3. Pamėgink, nematydama veido, atpažinti, kieno ranka laiko šituos patarimus. Ar jauti tą moterį?
4. Mylėk tai, kad ne viską iš karto žinai, pažįsti ir tau reikia visko ieškoti. Ypač dangaus.
5. Net tamsoje ieškok dangaus, kad jį surastum.

Rankos tolo, gražiai, iš lėto, ir aš vos nesurikau. 
– Barbora, šviesk, neišeik!
Bet jos jau nebuvo. O gal ten buvo ne ji?

324. Gyvojo V. Landsbergio pamokymai 2002-09-29
  KIEKVIENA SIELoS KANČIA YRA ŠVENTA

Jis atėjo tada, kai kieme stovėjo artojas, besiruošiantis į rudenio dirvą. Jis ieškojo visur kokios nors 
rykštės arkliui, nes buvo pamiršęs botagą. Nepatikėjau savo akimis, kad į kambarį atėjo Vytautas. Visai 
toks, kaip anais laikais, kai ateidavo muzikuoti pas Beatričę. Kaip visada, jis palenkė galvą, pabučiavo 
ranką ir ištarė:

– Laba diena, Nijole.
– Laba diena, gerbiamas profesoriau, – pasakiau jam ir tiesiog nežinojau, kaip su juo elgtis savo namų 

aplinkoje. 
– Nijole, aš ne profesorius, aš tik paprastas šios žemės Vytautas.
– Kaip jūs čia atėjote, kaip suradote mane?
– Matot, sapnavau mūsų Beatričę, ji prašė, kai vyksiu į savo senelio Jablonskio muziejų, užsukti pas 

jus. Štai aš ir čia. – Aš jam pasiūliau fotelį, bet jis nusijuokė ir pajuokavo: – Aš jau ir taip sulinkęs, o fotely 
būsiu kaip kupriukas muzikantas. –  Paskui atsisėdo į sofą ir paklausė tyliai kaip visada: – Ar jūs, Nijole, 
laiminga?

Aš visai sutrikau nuo tokio nelaukto klausimo ir paskubėjau atsakyti:
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– Pusiau, daugiau nelaiminga. – Nedrįsau klausti, kaip jis pats, nors gerai žinojau jo praeitį. Tik 
nepagalvodama pasakiau: – Neseniai pamačiau moterį, kuri buvo labai panaši į jūsų Ritą. Tiesiog pagalvojau, 
kad ji. 

Jo veidas pabalo, pasikeitė, matyt mano neapgalvoti žodžiai skaudžiai užgavo jo širdį. Vytautas 
trūkčiojančiu balsu ištarė:

– Į ją nėra panašios. Nėra ir nebus, nes ji viena tokia.
– Gerbiamas Vytautai, aš pažįstu vieną puikų jauną žmogų Julių, kuris išsiskyrė su mergina, ir jo kančia 

tokia kaip jūsų.
– Nijole, pasakyk jam, kad kūno kančia pagydoma, o sielos ne, todėl ji yra šventa. Ji daro žmogų 

kilnesnį ir jautresnį kitam. Antrą kartą jau niekada taip nemylėsi, kaip pirmą.
Į kambarį įėjo artojas ir pasakė:
– Negaliu dirbt žemės, neturiu rykštės kuo pavaryt arklio.
Vytautas pasikėlė nuo sofos ir priėjo prie artojo: 
– O gal nereikia tos rykštės, gal gyvulys dirbs ir be jos. Nejaugi jūs nejaučiat, kaip jam skauda, kai 

raižot jo pliką kūną!
Artojas pasižiūrėjo į Vytautą ir jį atpažino. Suglumo, sutriko, nežinojo, kaip elgtis. Nusivalė savo 

purvinas rankas ir pasakė:
– Ponas Landsbergi, jūs iš didelių palocių, jūs ponas, o mes žemės kirmiai, mažai mokyti. Nepratę prie 

arklių be rykštės.
– Na gerai, palaukit, mes tuoj su Nijole jums surasim tą rykštę. O jūs eikit į trobą ir palaukit. 
Ir mes išėjom kartu. Jis paėmė mane už galų pirštų ir turbūt nesuprato, ką tai reiškia provincijoje.
– Gerb. Vytautai, ką pagalvos žmonės, jie mus liežuviais apmėtys.
– O tu bijai? Visai be reikalo. Mes seniai pažįstami, mes seni draugai. O mane Lietuva seniai liežuviais 

mėto ir, kaip matai, dar esu gyvas. Žinai, aš turbūt neparnešiu namo tos rykštės. Aš – ne kruvinasis Mykolas, 
kuris juokiasi, kai pašauna kokį vargšą Dievo sutvėrimą. – Nuėjome iki ežero, iki bažnyčios ir sugrįžome 
atgal. Be... rykštės. Jis nusišypsojo, veidas nušvito ir parodė į lauką. – Matai, Nijole, aria. Aria ir be jokios 
rykštės. Turbūt suprato, o gal pajuto, kad skauda ne tik žmogui, bet ir kiekvienam Dievo sutvėrimui. – 
Paskui vėl pabučiavo ranką ir ištarė: – Dabar jau keliauju pas Jablonskį.

325. Valerjos mamos pamoka 2002-10-01
  MoKĖKITE ATSIRINKTI

Jos veidas pasirodė šviesos ovale. Šalia šypsojosi kažkokia moteris.
– Stasele, kas ji tokia? – paklausiau.
– Tai mano Ona, kartu atėjova.
Nedrįsau kamantinėti, kas ta Ona, nors pagalvojau, kad tai Staselės giminė. Ji prietamsy kažką pabėrė 

ant stalo ir man paliepė:
– Surinkite, mieloji, viską, kas čia yra.
– Stasele, ką aš čia turiu rinkti?
Ji susimąstė, o paskui man pasakė:
– Matai, kol esame žemėje, mes renkame viską ir viskuo: rankomis, akimis, ausimis, širdimi, burna. 

Renkame ir neišmokstame tik vienos pamokos – atsirinkti. Iš visos surinktos naštos atsirinkti tai, kas 
svarbiausia ir vertingiausia. Juk išeidami iš čia visko neišsinešime. Taigi, mieloji, mokykimės rinkti ir 
atrinkti. 

Ji pritilo, o aš, neturėdama kantrybės, jos paklausiau:
– Stasele, Valerija prašė jūsų paklausti, ar ji visur gyvenime elgiasi gerai, ar jai negresia kokie nors 

sunkumai?
Ji iš karto man atsakė:
– Mano dukra ir mano anūkas turi po jautrią širdį ir gražią sielą. Tegul pabando atsirinkti patys tai, kas 

juos gydo. O paskui pažiūrėsim. Tik tegu neima to, kas blizga, madinga ir pigu. Tai – šiukšlės.
Ovalas susilygino su tamsa ir išnyko.
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326. Česlovo V. pamoka 2002-10-08
  MES BŪTUME oLIMPINIAI BĖGIMo ČEMPIoNAI

Česlovas atėjo be nuotaikos, ilgai tylėjo, ir sunku buvo jį prakalbint. Bet žinojau, kad neprakalbintas jis 
greit išeis. Teko įveikt save.

– Česeli, ką veiki? Šitiek laiko čia nesirodei.
Jis nenoriai atsakė į mano klausimą:
– Buvau virš žemės, žiūrėjau į žemę ir stebėjau, ką veikia jos sutvėrimai.
– O ką iš to stebėjimo gali pasakyt, ką naujo suradai tuose sutvėrimuose?
– Žinai ką. Tie sutvėrimai, ypač žmonės, nemoka atskirti, kad jie žmonės – šaudo, žudo, plėšia vieni 

kitus. Jie visai nesuvokia, kad reikia kažkuo skirtis nuo žvėrių. Bet tada jie turėtų iš rankų išmesti šautuvus, 
o to jie niekada nepadarys. Mislinu, kad jų protas didesnis, o širdis visai sudilusi. 

– Česeli, o kai tu keliauji pas mus, kas tave veža?
– Energija, kosminė energija. Žinai, ką tau pasakysiu. Jeigu mums leistų dalyvauti Olimpinėse 

žaidynėse, tai mes visada būtume bėgimo čempionais. Net dopingo nereikėtų, a ne?
Jis šyptelėjo, supratau, kad pralinksmėjo. 
– Česeli, tu neseniai buvai pas Romutę. Ji pasakojo.
– Matai, ką daro cepelinai. Ot, tai buvo valgymas. Aš sėdėjau priešais Eglikę, o manoji buvo vidury, 

prieš langą. 
– Ir daug suvalgei, Česeli?
– Ve, ką tau pasakysiu. Aš valgiau kvapą. Jame yra viskas, kuo soti siela. Nektaro, gėlių, saulės, žolės 

kvapas – tai mūsų energija. O jeigu valgysiu patį cepeliną, tai darysiuosi panašus į jį. Ar supranti mane?
– Suprantu, bet žemės žmonės šitaip neįpratę ir to nesupras.
– O mes, matai, ten gyvename ir neužmirštame ve, cepelinų ir lašinių.
– Česeli, patark, už ką mes turime balsuoti, rinkdami prezidentą. Tu juk viską žinai. 
– Žinau, ir tu turi žinoti, kad geriausia balsuoti pačiam už save. Tu tik pasižiūrėk, kad tie, kurie slenka 

prie sosto, susirenka parašus už save, ir jiems atrodo, kad jie jau karaliai. Ir tu balsuok už save, o daugiau 
nė už vieną. 

– O kada dabar ateisi?
– Kai sudegs žvakės ant mūsų palaikų. Bus tamsu, ramu lyg sapne, ir galėsim apie viską kalbėtis. Atia.

327. Proto ir minties pamoka 2002-10-10
  MINTIS – TRJUoSE ASMENYSE
 

Atrodo, ėjau kaip seniau, nuo Lingio parko pro ežerą. Tarp galingų medžių ant suolelio sėdėjo du labai 
keisti žmonės: senelis ilga balta barzda ir vaikas didelėmis akimis, neįprastai aukšta kakta. Sukaupiau visą 
drąsą ir jų paklausiau:

– Kas jūs tokie?
Senelis įdėmiai apžiūrėjo mane, patylėjo ir paklausė: 
– O kodėl tu neklausi, kokie mes?
– Aš matau jūsų išvaizdą, todėl ir neklausiu.
– Išvaizda dar nieko nesako. Ar tu žinai, gyvenimo praeive, kad viską apie mus, net tylėdami, pasako 

protas ir jo vaikas mintis. Taigi, aš esu senas kaip milijardai metų protas, o čia mano vaikas, mano mintis. 
Ji visą laiką auga, bręsta, todėl ir panaši į vaiką.

Berniukas prisiglaudė prie senelio ir ištarė:
– Aš augu, bet niekada neužaugu, kad nepralenkčiau proto.
Aš klausiausi jų ir galvojau, kad einu iš proto. Juk niekada nebuvau girdėjusi tokių kalbų. Bet kažkokia 

nežinoma jėga sulaikė mane, ir aš negalėjau nueiti nuo šitų dviejų pašnekovų.
– Seneli Prote, o ką galite pasakyti apie savo vaiką – Mintį?
– Ar tu turėdama savo protą, tiki, kad suprasi, ką tau pasakysiu?
– Jeigu nesuprasiu dabar, tai turėsiu ilgai mąstyti, kad kada nors suprasčiau.
– Na, gerai, protui patinka tie, kurie jo klausosi. Tai klausyk, ką protas kalba – ir tau, ir visiems tokiems, 

kaip tu – apie mintį.
Aš išsigandau, kad senelio žodžiai nepaliktų manęs ir aš juos išsaugočiau. Bet mano baimė buvo be 

reikalo. Protas kalbėjo lėtai, įdėmiai tardamas kiekvieną žodį.
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– Klausyk ir žinok:
  1. Mintis savyje slepia stebuklingus lobius, ir mes privalome norėti juos atrasti. 
      Antraip nuaugsime žemiau savęs.
  2. Mintis yra tokia gili, kad dar niekas niekada nepasiekė jos gelmės.
  3. Mintis yra trijuose asmenyse: žody, spalvoj ir garse.
  4. Tik ypatingai Dievo apdovanotiems protu mintis žodį paverčia į išmintį, spalvą – 

      į dailę, garsą – į muziką. Bet žmogus turi pasitarti su savo mintimis, kam jis skirtas.
Vaikas po senelio kalbos manęs paklausė:
– Ar jūs dažnai kalbatės su savo mintimis?
– Taip, dažnai, nes jos man duoda daug šviesos. Seneli Prote, o kaip jus vadina tie, kurie nieko negalvoja 

apie savo protą ir mintis?
 Jis šyptelėjo ir pasakė:
– Tie, kurie gyvena toli nuo savo proto, mane vadina išminčium. Ar atsiminsi, praeive?
– Ačiū, visada atsiminsiu.
Norėjau dar kažko paklausti, bet suolelis jau buvo tuščias.

328. Gydytojo Kanapecko j. pamoka 2002-10-14
  GYDYToją KIČą VADINKITE ŠVENTUojU

Iš savo palatos išėjau pasivaikščioti į lauką. Jau temo, ruošiausi sugrįžti atgal, tik staiga akys užkliuvo 
už lauke stovinčių žmonių eilės. Nesupratau, ko jie ieško. Priėjau ir paklausiau paskutinės moters:

– Ko laukiate, juk jau temsta?
– Laukiam pas daktarą Kanapecką. Juk žinot, kad jam nesvarbu rytas ar vakaras.
Eilė tirpo lėtai, atrodo, jai niekad nebus galo. Staiga prasivėrė durys, išėjo gyd. Kanapeckas ir pyktelėjęs 

pasakė sesutei:
– Matai, kaip blogai, kai prisipratiname šitaip. Žmonės vargsta, laukia mūsų pagalbos, o žiūrėk kitų 

daktarų jau nė kvapo nėra.
Norėjosi jam pasakyti, kad jis, ir labiausiai išvargęs, galvoja ne apie save, o apie žmones. Norėjosi, bet 

sunku buvo jį mokyti. Į žmones kreipėsi pati sesutė:
– Gydytojas pavargo. Gal ateikite rytoj?
Nė vienas nejudėjo iš eilės. Jie buvo taip įpratinti, kad niekada nepagalvojo, kad gyd. Kanapeckas gali 

pavargti. Ant priimamojo laiptelių pasirodęs gydytojas ištarė du žodžius:
– Šiandien jau užteks.
Nežinau, kas man pasidarė, kad, pati savęs nejausdama, pribėgau prie jo ir sušukau:
– Gydytojau, padėkite man, aš jau visiems nusibodau su savo ligomis.
Jis pasižiūrėjo į mane, bet supratau, kad išklausys.
– Sėsk šalia, tamsta, ir paklausyk, ką tau pasakysiu. Tave gydė ir gydytojai, ir žudytojai. Visi jie 

priklauso Kauno gaujai. Vieni išpjovė skydliaukę, kiti, ieškodami vėžio, paralyžiavo kojas, treti prirašė 
prednizolono, negalvodami, kaip jis jus veiks. Ir žinot, tamsta, kad jų pridarytos niekšybės užgulė ant Šakių 
gydytojų pečių. Ir pats svarbiausias jūsų bėdų atpirkėjas yra gyd. Kičas. Pasakykit visiems, kad jį galima 
vadinti šventuoju. O juk ne kartą ir jam streikuoja širdis, ne kartą ir jis norėtų anksčiau pareiti. Bet jis yra 
Kičas, ir jis, nors ir pavargęs, šypsosi. O jums, tamsta, tai štai ką patarsiu. Nuo prednizolono jums sutriko 
kaulus jungiančios kremzlės. Jums reikia vitaminų D ir E (leticino). Pavartosit porą savaičių ir praeis.

Eilėje kilo panika.
– Kodėl vienus priimate, o kitų ne? Kada ateis mūsų eilė?
Gydytojas pakėlė į dangų rankas ir geru, nuoširdžiu balsu atsakė:
– Kas ateisit pas mane, visus visus priimsiu.
Jis pakėlė akis į dangų, ir jį apsiautė kažkoks rūkas. Gydytojas nuėjo į savo namus.

329. Valerjos mamos pamoka 2002-10-21
  ATĖję ŠNEKASI SU IŠĖjUSIAIS

Ji atėjo kažkokia skubota, nervinga ir iškart pradėjo mane raginti:
– Nijole, einam į išėjusių vietą.
– Nesuprantu, Stasele, kur jūs mane kviečiate.
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– Į kapines, Nijolėle, į kapines, kaip kitaip tau pasakyti.
Kol aš apsirengiau ji neramiai gniaužė pirštus ir, atrodo, mane ragino – greičiau, greičiau. Išėjom. Ji 

visą laiką tylėjo, o paskui visai netikėtai manęs paprašė:
– Perduok Marytei, kad pasiruoštų Vėlinėms.
– Pasakykite aiškiau, kokia ta Marytė, kur ji gyvena?
– Pasakyk Valerijai, ji žinos. – Visai priartėjo kapinės. Ji susimąstė, o paskui tyliai pratarė: – Nijolėle, 

o Sintautuose man šimtąsyk smagiau.
– Kodėl, Stasele? 
– Matai, ten iš namų į kapus, o paskui vėl į kitus namus. – Sunkiai supratau, ką ji norėjo pasakyti. 

Kapinėse buvo šviesu, nuo daugybės žvakelių lyg per Vėlines. – Nijolėle, ką tu galvoji, kai žiūri į šitas 
ugneles?

– Apie daug ką, Stasele. Negaliu net apsakyt.
– O tau neatrodo, mieloji, kad ant kiekvieno kapelio šnekasi atėję su išėjusiais. Ar tu girdi, matai, kaip 

ugnelės pasilenkia viena prie kitos?
– Girdžiu, girdžiu. Tik mes, čia atėję, negalime užrašyti jų žodžių.
– O ve, pažiūrėk, ant anų kapelių nėra nė ženklo, kad kas nors būtų atėję pas mūsiškius. – Ji parėmė 

ranka smakrą, ir aš supratau, ką reiškia jos pasakyti „pas mūsiškius“. Save ji laiko kitų namų mūsiške. 
Paskui pakėlė dešinę ranką aukštyn, palaimino ja žvakeles ir vos girdimai pasakė: – Šitas kryžius jiems be 
žodžių pasako, kad mes ir jie Kristaus akyse. – Ji atsigręžė į žvakelių jūrą ir, lyg paglostydama ją, nuleido 
abi rankas. – Čia maniškiai, dabar maniškiai.

Išėjom iš kapinių, ir aš su nekantrumu jos paklausiau. 
– Stasele, Valerija jūsų taip laukė, taip laukė. Ji nori paklausti, kaip jai iškęsti nesantaikas darbe.
– Pasakyk, Nijolėle, mano dukrai, kad ji užsikimštų ausis ir negirdėtų jokių pletkų, kurių pilna jos 

darbovietė. Jeigu klausys, kas ką kalba, tai liks kurčia. Kaip ji iki šiol neišmoko, kad reikia mažiau reaguoti, 
daugiau kalbėti savyje.

– O ką pasakyt Juliukui? Jis dabar tyli ir laukia jūsų žodžių.
– Dieve mano, Dieve, ką aš sena galiu jam padėti? Jis gali išgerti savo kančios taurę iki galo pats, kaip 

Kristus. Niekas su juo nesidalins. Žinau, kad ta mergaitė buvo verta jo meilės. Bet tegul atsimena, kad 
šviesa nėra viena – jos yra tiek, kad užtektų visiems. Tegu Juliukas jos ieško. Suras gruodžio mėnesį.

Norėjau paklausti kurią dieną, bet Staselės jau nemačiau.

330. Mano mamos pamoka 2002-10-22
  VISŲ VAIKYSTĖS KAŽKUo PANAŠIoS

Ji atėjo kaip visada graži, bet nuliūdusi ir mažai kalbanti. Ilgai tylėjo, ir aš nedrįsau jos nieko klausinėti. 
Džiaugiausi, kad nors ją matau. Ji pasižiūrėjo į mane ir tyliai pasakė:

– Ir vėl buvo sekmadienis, ta 27-oji. Tada aš prieš šešis metus iš čia išėjau. O kažin kur dingo mano 
pasas. Ar tu, vaikeli, nežinai? Ar yra pas jus?

Nežinojau, ką jai atsakyti, bet pabandžiau:
– Mama, o ar ten, kur tu dabar gyveni, pasų nėra? Juk sakei, kad ten tave priregistravo.
Jos veidas pasikeitė, pasidarė pilnas graudumo, ir išgirdau nuo vaikystės pažįstamą balsą:
– Ten ir be pasų priregistruoja iki gyvos galvos. 
Nenorėjau jos nieko daugiau klausti. Supratau, kad jai labai nelengva. Juk ji geriau už mane žinojo, 

ką reiškia spalio 27-oji. Staiga į kiemą įvažiavo mikroautobusiukas, iš kurio pradėjo lipti mano mokiniai 
ir keli jų tėveliai: A. Bernotaitis, Marūnas, Pažereckas. Vaikai buvo lygiai tokio amžiaus, kaip Česlovo 
mokytojavimo laikais: Judita, jos broliukas Irmantas, Svajūnas, Rolandas. Nežinojau, ką jiems pasakyti. 
Mylėjau juos nemažiau, kaip tada, kai jų akys stebėjo mane klasėje. Ir net keista – pasijutau, kad esu kažkuo 
panaši į jų vaikystę. Mes vaikščiojome po kiemą, po sodą, po šiltnamį ir buvome vėl kaip seniau buvusi ir 
esama vaikystė. Palikau juos visus ir skubėjau pasitarti su mama, kuo vaišinti šituos mielus svečius. Mama 
pasiūlė juos vaišinti kaimiškai – sausiene su rūgpieniu. Ji sėdėjo ant kėdės, skuto bulves, ir man buvo gera 
žiūrėti į jos mielą ir brangų veidą. Paskui jos paklausiau:

– Mama, kodėl šitie vaikai atėjo tokie kaip prieš dvylika metų? Juk dabar jie jau suaugę. Ir aš pati su 
jais pasijutau lyg buvusioj vaikystėj.

Ji pagalvojo, pažvelgė į mane ir paprašė:
– Kviesk savo mokinius, pasijusk su jais kaip vaikas ir pasakyk jiems, kad visų vaikystės kažkuo 

panašios.
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331. Valerjos mamos pamoka 2002-10-26
  ŽIŪRĖK Į PRoTą, o PASKUI Į VEIDą

Ji skubėjo pro šalį, ant rankos pasikabinusi dvirankį krepšį, tamsios spalvos. Nesupratau, kodėl ji manęs 
nepastebi. Bijojau, kad prabėgs pro mane ir sušnekau:

– Stasele, kur skubate, Stasele.
Ji mostelėjo ranka, lyg norėdama manim atsikratyti ir atšovė:
– Skubu iš nieko į viską.
– Nesuprantu, Stasele. Kaip jūs pasakėte?
– Na, kaip tu negali suprasti, kas visiems suprantama. Niekas – tai čia, kur mes laikinai būname. Į tą 

viską šitaip turėtų skubėti kiekvienas, nes viskas, ką čia užgyvename, yra niekas.
– Stasele, o kodėl jūs ant dešinės rankos laikote tą krepšį? Juk anksčiau tokio niekada nemačiau?
– Tai dabar, ve, žiūrėk. – Ji nusuko ranką nuo manęs ir buvo sunku įmatyti, kokios spalvos yra tas, 

į rankinuką panašus, krepšys. Supratau viską. Ji norėjo, kad klausyčiau jos žodžių, o ne žiūrėčiau į jos 
daiktus. – Žinai, Nijolėle, kai mano Valerija buvo dar jaunutė, tai su tuo krepšiu eidavo parnešt duonos, kai 
neišsikepdavau pati. Kaži, ar ji atsimins, kai jai paskysi? Bet pasakyk vis tiek, a gerai?

– Pasakysiu, būtinai pasakysiu. O dabar pasakykite, kam jums dabar tas krepšys reikalingas?
– Aš jį atsinešiau, kad turėčiau ką amžino ir reikalingo dvasiai iš akių, žodžių, iš širdžių ir iš proto. 

Žinot, gera našta nesunki, ir aš ją lengvai parsinešiu namo. Renku, nes jis nesimėto.
– Stasele, o kodėl, kai dabar jūs kalbate, nematau jūsų veido?
– Kai žiūrėsi į veidą, nematysi ir negirdėsi proto. Veido nereikia ieškoti, o proto lengvai nepažinsi. 

Žinai, Nijole, ką tau ant ausies pasakysiu. Mano Valerija baisiai graži ir protinga, bet kai į ją žiūri, dauguma 
mato tik veidą, o jos protas pasilieka jai pačiai. 

– Stasele, o kodėl, kai jūs buvote nuėjusi pas Valeriją, sakėte, kad jums šalta?
– Taip, sakiau, nes nuo žemės žmonių tikrai šalta. Aplink pletkai, pavydas, abmanstva (jos žodis). Nėra 

kur sušilti. Ir man, ir Valerijai vienodai šalta nuo žmonių. Gerai dar, kad Juliukas savo gerumu padeda 
gyventi.

Ji atsiduso, susiėmė rankomis, o krepšys gulėjo šalia, bet kol kas jis buvo dar tuščias.
– Stasele, Marytė labai abejingai priėmė jūsų pasiūlymą ruoštis Vėlinėms.
– Nijolėlė, aš tuo tikiu, aš žinau kokia ji. Ji svečius iki šiol priima mieliau, negu Dievą į širdį.
Supratau, kad skuba išeiti ir rinkti į savo krepšį tai, kas neslegia nei dvasios, nei pečių, ir to, ką ne taip 

lengvai dabar rasi.
– Stasele, o ką perduoti Juliukui?
– Pasakyk, kad ruoštų savo širdį iki gruodžio vidurio, kol sutiks savo šviesą. Koks tos šviesos pavidalas, 

aš dar nesakysiu.
Ji pasiėmė savo krepšį ir išėjo.

332. Valerjos tėtės pamoka 2002-10-29
  ŽIŪRĖKITE – VYNUoGIŲ KEKĖS PANAŠIoS Į ŠIRDĮ

Iš sapno tamsos pasirodė dvi stambios vyriškos rankos. Ant jų delnų atsirado dvi nuostabios spalvos 
didžiulių vynuogių kekės. Paskui jas pasigirdo vyriškas balsas:

– Paimkite jas, Nijole. Vieną pasilikite sau, kitą perduokite Valerijai.
– Nieko aš iš jūsų neimsiu, nieko neperduosiu, kol nepasirodysite pats ir nepasakysite savo vardo.
– Priimkite, Nijole. Įsižiūrėkite – juk jos taip panašios į mano širdį, negi ir tos nepriimsite. O veido aš 

negaliu atsukti į šviesą, nes jos dar man neduoda, dar per anksti. 
Tamsa truputį prasiskleidė, ir aš pamačiau gražią plačiabrylę skrybėlę, kuri dengė kažkieno galvą.
– O jūs negalite pasakyti net savo vardo? Valerija nežinos, nuo ko tos vynuogės.
– Nijole, pasakykite jai mano vardą. Aš tėvas, savo Valerijos tėvas.
– Ačiū jums, nuoširdus žmogau. Tik noriu paklausti, kokios dovanos jums reikia iš mūsų, kad būtų 

šviesiau.
– Ateis laikas, ir ateis šviesa. O aš labiausiai trokštu iš Valerijos, kad ji ir jos Juliukas būtų laimingi.
Tamsa uždengė jo rankas, skrybėlę, prarijo jo žodžius, ir viskas išnyko. 
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333. Mano mamos pamoka 2002-11-01
  KANČIA IŠMoKo PAŽINTI ŽMoGŲ

Su kažkuo kalbėjausi netoli sėklų parduotuvės. Pro šalį ėjo Aušrytė, mano geroji auklėtinė, matyt, 
ieškojo manęs. Pamatė, pilnomis išgąsčio akelėmis pažiūrėjo į mane, ir suriko:

– Jūsų mamai labai bloga, prašė, kad jus pašaukčiau!
– Gerai, Aušryte, tik sakyk, kur ji yra?
– Ten, Rūtos parduotuvėje, bėkite.
Nuėjau. Mama sėdėjo arti lango, viduje. Ji atrodė graži, bet akys buvo pilnos skausmo ir liūdesio ... 

(nebaigtas)

334. Česlovo V. pamoka 2002-11-04
  BŪTINAI MoKĖKIME SEPTYNIAS KALBAS

Iš pradžių į svečius užsuko Vida, moteris, su kuria gulėjau ligoninėje. Ji man nuo pirmos pažinties 
akimirkos darė nepaprastą įspūdį: graži, artistiška, labai mėgstanti poeziją. Ir svarbiausia – kaip vandens 
lašas – panaši į mano mylimą operetės solistę Danutę Dirginčiūtę. Tada aš jai apie tą panašumą tiesiai ir 
pasakiau. Ji nusišypsojo, artistiškai atmetė savo gelsvus plaukus ir pasakė:     

– Na, puiku, jeigu jau norite, aš pabūsiu Dirginčiūte.
Ir visa 510-oji palata prisipildė jos atliekamos arijos. Tai buvo taip žavu, kad aš iki šiol vis negalėdavau 

to balso pamiršti. Ir štai dabar – Vida mano sapne. Ji vėl dainavo, vėl deklamavo Širvį. Visai nepastebėjau, 
kad kambaryje prie lango sėdi mama. Ji, matyt, klausėsi viešnios koncerto. 

– Mama, iš kur tu čia? Aš tavęs visai nepastebėjau. Kur pradingo Česlovas? Jau taip seniai buvo čia 
atėjęs!                                                                                   

– Česlovas niekur nedingo. Jis tuoj ateis čia. Tik vargu, ar tu jį atpažinsi. Šlovė greit pagadina žmogų, 
ir jis pasikelia į puikybę. Su mum, paprastais, jis nedaug skaitosi, būna tik prie šventųjų. Kas žino, gal jau 
ir į žemę jam bus per prasta ateiti?!

Mama pritilo, ir iš tikrųjų duryse pasirodė Česlovas, gražus, bet tikrai kažkoks pasikeitęs, atlošus, 
pilnas išdidumo.

– Na, – jis kreipėsi į mane, – tai jau atšventėt Vėlines?
– Jau, Česlovai, tik aš noriu paklausti, kas yra Vėlinės?
– Šito turėjau aš paklausti tavęs, o ne tu manęs. Na, bet galiu atsakyti, jeigu nori. Vėlinės yra susitikimas 

su gyvais ir negyvais kūnais. Gyvi – tai jūsų, o negyvi palaikai – mūsų. A matei, šnekasi žvakelės su tais, 
kurie išėjo?

– Česeli, tu toks pasikeitęs, kodėl taip ilgai neatėjai?
– Mokinausi paskutinės kalbos pasaulyje – nutolimo nuo jo. Mokausi ir nežinau, kada išmoksiu. – Man 

pasirodė, kad jo išdidumas lyg sutirpo, nutolo, o jis pasidarė panašus į ankstesnį geraširdį Česlovą. – Matai, 
kai labai nutolsti, tai paprasti žodžiai jau nekalba. Tada reikia kalbos be žodžių.

– Česeli, o kokias kitas šešias kalbas moki? 
– Moku jau pradžios kalbą, nes pradžioj niekas nemoka kalbėti, o kalbėti reikia, nes nutrūktų ryšys tarp 

to, kas atsiranda, ir to, kas pasibaigs. Trečia mano išmokta kalba – meilė, kuri nuo žemės kalbos pavargsta. 
Reikia mokytis sielos pokalbio su pasauliu ir žmogum.

Aš įsidrąsinau ir jo paklausiau:
– Nepyk ant manęs, aš tik noriu sužinoti, kokia buvo tavo pirmoji meilė šiame pasaulyje.
– Pirmoji mano meilė atėjo į mane Dalės vardu, o antroji ir paskutinė Romos vardu.
Neklausiau Česlovo, kas buvo ta Dalė, o gal jos jau nėra, kas žino?
– Česeli, o kokias dar ypatingas kalbas moki?
Jis giliai giliai įkvėpė oro, patylėjo, o paskui pasakė:
– Dabar jau moko atsižadėti visko, ką palikau žemėje, – velniškai negailestingos gailesčio kalbos. Aš 

jau neblogai ją suprantu ir moku, o ji man atsakinėja tik širdgėla. – Supratau, kad jam labai sunku kalbėti. 
Nutilau. Paskui pabaigė: – Dar moku Dievo žodžių kalbą ir susitikimų su jumis visais kalbą. Na, ar negana 
– septynios savaitės dienos – septynios kalbos be žodžių.

– Česeli, kada dabar vėl ateisi?
– Matysim, kai abu gerai išmoksim septintąją kalbą. A jo?
Jis pamojavo ranka ir išėjo.
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335. Valerjos mamos pamoka 2002-11-13
  TAMSojE IEŠKoKITE ŽYDRŲ GĖLIŲ

Staselė atbėgo, apsivilkusi naminių vilnų megztuku, kažkokios tamsiai raudonos spalvos. Rankoje 
laikė krepšelį, pilną labai žydrų dirbtinių gėlių.

– Nijole, aš tik trumpam užbėgau, nes labai neturiu laiko.
– Ką veikiate, Stasele, kur skubate?
– Mieloji, pas mus nuo lapkričio pradžios Švč. Marijos legionierių maldos už tuos, kurie, atėję iš 

žemės, kenčia už nuodėmes. Kartu su mumis meldžiasi ir Marija, kad permaldautų savo sūnų.
– Stasele, ar ilgai bus tos maldos?
– Visą lapkritį, visą lapkritį, Nijolėle.
– O kodėl čia atsinešėt tas gėles?
– Nijolėle, tau dažnai gyvenime būna tamsu nuo ligų, nuo kančių. Žydra spalva pramuša tamsą, ir akyse 

darosi šviesiau.
– O kodėl jos ne gyvos, o dirbtinės, Stasele?
– Gyvoms pačioms reikia šviesos, o dirbtinė spalva pati piešia šviesą. Kai sutiksi Valeriją, pasakyk, 

kad ji mažiau rūpintųsi Jurgeliu. Nors jis ir jos tėvas, bet jos gera širdis jam ataugina ragus, tokius, kaip 
turėjo žemėje. Jam jau šviesiau, bet jis mažai jaučia ir man, ir dukrai dėkingumo. Sako, mudviejų pareiga 
juo rūpintis. Aš jį lankau, bet jis darosi toks, koks buvo žemėje. Žinoma, dukrai bus skaudu, kai pasakysite, 
bet tegul ji žino teisybę.

– Stasele, matau, kad labai skubate, bet pasakykite ką nors Juliukui.
– Klausyk, Nijolėle. Jis skuba labiau, negu aš dabar. Aš jį suprantu. Jis jaunas ir skuba, kaip visi jauni. 

Bet tas skubumas veda į kančią. Pirma jo kančia ir buvo dėl to, kad jis atidavė savo gerą širdį, neįsitikinęs, 
ar jam bus atsilyginta tuo pačiu. Dabar būtų gerai, kad, suradęs valandėlę laisvo laiko, nueitų į universiteto 
kiemelį ir pasižvalgytų grįžtančios iš paskaitų mergaitės. Ta, kuri eis be draugių, turbūt jam patiks. Gal tai 
ir bus jo mergaitė.

– Stasele, o jeigu tokios nebus?
– Nieko jis nepraras. Bus įdomiau ieškoti.
Ji paglostė mano galvą ir išėjo.

336. Česlovo V. pamoka 2002-11-16
  GALVojU, KAD ŽEMĖ jUoDA, o DANGUS BALTAS

Česlovas atėjo, bet nebuvo linksmas, kažką galvojo, svarstė, tylėjo. Bijojau, kad neišeitų ir jam pasakiau:
– Česeli, jau beveik netikėjau, kad dar ateisi. Juk tiek laiko nebuvai!
Jis pasižiūrėjo tiesiai į akis ir piktokai atkirto:
– O tu atsimeni mano žodžius, kad ateisiu tada, kai tu išmoksi septintą – nutolimo nuo pasaulio kalbą. 

Ar mokeisi, ar išmokai?
Sutrikau, visai nežinojau, ką jam pasakyti.
– Česeli, nežinojau iš ko man mokytis, juk niekur nemačiau tokių vadovėlių nei gramatikos.
– Gramatika yra mintyse ir akyse. Tu turi žiūrėti į akis ir jau žinoti, ką žmogus galvoja. Mes, būdami 

ten, – jis pirštu parodė į viršų, – jūsų neklausiame, apie ką mislijate, nes mūsų negirdėtumėt vis tiek, o tik 
pasižiūrim į akis, ir viskas būna aišku. Na, pabandyk. Pažiūrėk į mane ir pasakyk, apie ką aš mislinu.

Žiūrėjau į Česlovo gražias akis ir bijojau prisipažinti, jog jo kalbos paslaptis man dar per sunki. Apie ką 
jis galvoja? Apie ką? Supratau ir jaučiau, kad jo akys manęs nemato – jos klausia, ką kalba mintys.

– Česeli, man per sunki šita užduotis, aš dar neišmokau išgirsti kitų kalbos be žodžių.
Jis grįžo iš savo minčių ir man pasakė:
– Dabar galvok tu, o atsakysiu aš, – jis žiūrėjo ne ilgiau, kaip kelias sekundes, paskui šyptelėjo ir 

pasakė: – Nijoliuk, tu mislini apie manąją, apie Romą. Judvi tokios tavorškos, viena be kitos negalite būti.
– Česeli, o apie ką tu vis galvoji, kad negaliu atspėt.
– Galvoju apie tai, ko niekas niekad negalės pakeisti – žemė juoda, o dangus baltas, šviesus.
– O jeigu spalvas kas nors sukeistų, ar norėtum grįžti į žemę?
– Nijoliuk, grįžčiau ir be spalvų sumainymo. Jeigu kas išleistų.
– Česeli, o ką pasakyti Romai nuo tavęs?
– Pasakyk, kad man gruodžio pirmajai iškeptų baltą ploną blyną.
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– Ar Romutė žinos, koks tas blynas?
– Kaip ji nežinos? Juk kasmet prieš Kalėdas visi apsirūpina tokiais blynais. – Supratau, kad jis kalba 

apie kalėdaičius. – O tu žiūrėk, dabar mokykis, kaip be žodžių pasakyti Aukščiausiam, kad myli jo sukurtą 
pasaulį. A jo?

Ir išėjo.

337. Česlovo V. pamoka 2002-11-19
  DANGUj NĖRA NEI SUNKIŲ NAMŲ, NEI MoDERNIŠKŲ MAŠINŲ

Net nepastebėjau, kada jis atėjo. Pamačiau tik pasilenkusį prie kažkokių daiktų krūvos, iš kurios jis 
kažko ieškojo. 

– Česeli, ko ieškai, ar palikai ką aną dieną?
Jis pyktelėjo ir man atrėžė:
– Tavo sveikatos ieškau. Pati išmėtei po visokius šundaktarius, o paskui nesurandi. Ir man taip būdavo, 

bet aš nėjau pas šundaktarius. O tu jų klausei, ir kas iš to? Jie tave apnuodijo ir paliko likimo valiai. 
– Česeli, turbūt ir Dievas man nenori padėti?
– Jau visai nusišnekėjai. Dievas tave per tuos penkis priepuolius atkratė nuo nuodo. O šiaip būtum 

jį gėrus, kol būt suėdęs inkstą. Dabar ieškojau tavo sveikatos ir žinai, ką sumislinau. Tau reikia nuodus 
išvalyti iš savęs. Nevalgyk maisto, kurį per sunku įveikti tavo sveikatai. Valgyk daug obuolių ir vynuogių, 
daržovių. A jo?

– Ačiū, Česeli. Man atrodė, kad tu pasidarei labai išpuikęs, įsivaizdinęs, išdidus. Bet tavo širdis liko 
tokio paties gerumo.

– Žinai, kad pasakei biskį teisybės. Aš darausi toks, kokie mano bičai danguje. Jie mane myli, biskį 
lepina, o aš nė pats nejuntu, kaip papučia mano plunksnas.

– Česeli, mano draugė neseniai palaidojo savo sūnų. Ji verkia ir nori, kad tu nors retkarčiais jam 
padėtum. 

– Kiba į sklepą įmetė, kad reik gelbėt. Mane irgi buvo įmetę į sklepą, aš jau žinau, koks ten rojus. 
Dušna, tamsu ir nieks negirdi. Te yra tokie trepai, ale tamsoj nematai nei kur jie, nei kokie jie. Gerai, 
nueisiu. O kaip jo vardas? 

– Mindaugas, Česeli, Mindaugas. Ir dar, jo mama prašė paklausti, ar pas jus yra miestai, ar yra mūrinių 
namų, ar ten važinėja mašinos?

– Oi, tu mane prajuokinai, dėkui tau. Turėsiu ką papasakoti sugrįžęs namo. Ve, klausyk ir pasakyk 
Mindaugo mamai. Nėra jokių miestų. Yra viena nedaloma Dievo karalystė, skirta amžinai pas Jį 
sugrįžusiems Jo vaikams. Toj karalystėj yra gatvės, maldos vietos, yra šimtai džiaugsmo ir ramybės sodų ir 
pats gražiausias iš jų – rojaus kampelis. Neįsivaizduoju, kad šitokioj Dievo karalystėj riogsotų lyg pabaisos 
mūriniai namai, kuriuose nebūtų virš galvos dangaus šviesos. Ko gero, toks pabaisa per debesis ir pas jus 
įkristų. – Jis ėmė juoktis visai taip, kaip juokdavosi žemėje.

– Česeli, o kur jūs visi gyvenate, jeigu nėra namų?
– Dievo karalystėj namus dovanoja gamta. Mūsų namai, sutverti iš vijoklių ir lapijos, iš tankialapių 

žydinčių medžių. Pas mus nėra nei vagių, nei teroristų, nei bušų, nei putinų. Jie velnio vaikai.
– O kokios mašinos važinėja pas jus?
– Nijoliuk, tos mašinos, dėl kurių smaugiasi jūsų žmonės, mums atrodo kaip vaikiški žaisliukai. Pas 

mus mašinos – skraidančios lėkštės. Danguj jos mažesnės. Lekia į tolimas gatves. Kitos – tos, kurios 
skraido iš mūsų į žemę, – yra apskrito pavidalo. Jos užpildomos žaliu alyvų aliejumi, kuris įmagnetinamas. 
Magnetą traukia magnetinė žemės trauka ir lėkštės judėdamos spirale įgauna kosminį greitį. Kai toks laivas 
įjungiamas kelionei, kūnas įgauna minties formą, o žemėj vėl materializuojasi. Žemėj aliejus nuleidžiamas, 
kad skrendant aukštyn, neveiktų magnetinis laukas.

– Česeli, ačiū tau, man tiek įdomu, kad atrodo, aš imsiu ir skrisiu.
Jis nusišypsojo ir tyliai ištarė:
– Žinai, leidžia skristi tik tiems, kurie dangaus išminties mokosi apie 200 metų.

338. Valerjos mamos pamoka 2002-11-22
  PRISIMINK jAUNYSTę, KAD ATjAUNĖTUM

Pamačiau, kad ji sėdi ant žemo suolelio. Niekad nemačiau jos su skarele, kuri gaubė plaukus ir buvo 



240

surišta užpakaly. Net susipainiojau, norėdama ją pavadinti Valerija – šitoks panašumas, net šypsena buvo ta 
pati. Pasakiau jai, o ji nė kiek nenustebo. Susigraudino ir pasakė: 

– Kitaip ir negali būti, Nijolėle, juk aš jai atidaviau savo akis, savo plaukus, savo širdį. Ji mano mergaitė.
– Stasele, kai tik jūs išeinate, jau kitą dieną ji laukia jūsų žodžių. 
– O kieno daugiau ji lauks? Ji turi tik mane ir Juliuką. Daugiau, kas ją suprastų ir užtartų, pasauly nėra. 

O to, kas myli, visada laukiame. Tik matai, Nijolėle, aš ant jos pykstu, kad visai nesirūpina savo sveikata. 
Ji nusilpo, po ligų neteko atsparumo, daug kraujo. Jai reikia morkų, obuolių ir vynuogių. Reikia vitaminų. 
Juk turi nusipirkti. Pasakyk jai, kad aš to prašau. 

– Gerai, Stasele. O dabar jūs man pasakykite, kodėl taip pasirišote skarelę?
Ji pasižiūrėjo į mane ir apsikabino:
– Nijolėle, kai aš buvau dar pana, tai šitaip pažabodavau savo karčius, kad nekristų ant akių, bet kad 

visi juos matytų. Žinai, kai jauni, tai visi durni. Būdavo eini į darbus laukuos, tai visi būtinai žiūri. Matai, 
Nijolėle, kai prisimeni jaunystę, tai ir pats atjaunėji. – Ji pasilenkė prie manęs ir pašnibždom paprašė: – Ve, 
pasižiūrėk į šitą paveiksliuką, čia mudu su Jurgeliu po šliūbo. Tada jokių metrikacijų nebuvo ir nereikėjo. 

Ji man ištiesė pageltusią nuo metų nuotrauką ir aš pamačiau Staselę – nuotaką, didžiulėmis akimis 
žiūrinčią į savo likimą, neilgu nuometu, kuris gaubė plaukus.

– Stasele, o kaip dabar laikosi Jurgelis?
– Eina brudyn. Kai akyse šviesėja, tai jis niekėja. Darosi toks, koks buvo žemėje. – Ji nutilo. Nenorėjau 

jos skaudinti. – Nijolėle, noriu tau kai ką pasakyti ant ausies. Tik to nesakyk mano Juliukui.
– Klausau, Stasele, nesakysiu. Tegu bus paslaptis.
– Ta mergaitė, apie kurią tu mislini, jam būtų tikra Dievo dovana. Tik nieko apie ją neužsimink, kad 

paskui vėl nesikankintų. Ji graži, labai gera ir jautri. Bet reikia sužinot, ar ji neturi savo berniuko. Tai 
svarbiausia.

– Stasele, mano draugė gyvena netoli jos tėvų, tai sakė, kad paklaus.
– Nijolėle, tik prieš laiką nieko nesakyk Juliukui, ar pažadi?
– Pažadu, Stasele, nebijokit.
– Na, tai dėkui tau. Aš jau eisiu, – pasitaisė skarelę ir išnyko.

339. Mano išėjusių draugų pamoka 2002-11-24
  PAKVIESK MUS – MES GREIČIAU IŠGIRSIME

Kažkodėl nutariau savo namuose surengti paprastą literatūrinę popietę. Jaukią, be didelės publikos. 
Pasikviečiau rytojaus dienai ir savo draugus. Tuos, kurie manęs niekada neišduotų. Ir įvyko tai, ko nesitikėjau. 
Į sapną atėjo penki nekviesti,  kurie taip pat manęs neišduotų. Tai buvo Nijolė Škarnulytė, Jonas Samuolis, 
buvusi mokinukė Violeta Sakalauskaitė, Aldutė Žebrauskienė ir mano mama. Tiesiog neįsivaizdavau, ką jie 
skaitys. Juk jie niekad nerašė eilėraščių. Jie susėdo, tik vienas Jonas stovėjo anapus slenksčio.

– Jonai, ateik čia, kur visi, tu vienas už slenksčio, – pakviečiau jį, kadaise taip mylėtą žmogų.
Jis pažvelgė man į akis ir pasakė:
– Nijolyte, anie, kur sėdi, jau peržengė tamsos slenkstį, jie šviesoje, o aš galiu būti tik už slenksčio. Bet 

aš vis tiek noriu girdėti tavo balsą, tai man gera ir čia.
– O ką tau, Jonai, paskaityti?
– Atsimenu, tu man dovanojai „Šviesk man“. Paskaityk „Aš tau visur ir visada šviesiu“.
Aš skaičiau ir jaučiau, kaip suvirpėjo širdis nuo troškimo, kad jis neišeitų. O paskui kalbėjo Nijolė 

Škarnulytė, visai atjaunėjusi, graži ir visada besišypsanti.
– Aš nesu poetė, bet sukūriau eilėraštį savo mamyčiukei. – Jos balsas virptelėjo, bet ji susivaldė ir 

perskaitė:
  Mamyčiuk, aš myliu tave
  Ir širdim ir balsu
  Pavadink mane dukra
  Juk aš taip arti tavęs esu.
Pamačiau, kad mano mama užsidengė akis rankomis, o per jos skruostus tekėjo ašaros.
– Mama, kas tau? Neverk.
Ji paglostė mane ir pasakė:
– Dieve mano, į ką tu daraisi panaši! Lyg prieš atėjimą pas mus. 
– Mama, aš nieko negaliu pakeisti. Niekas manęs nenori gydyti, visiems nusibodau.
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Visi pritilo, matyt, kiekvienas mąstė apie savo likimą. Aldutė pasakė:
– Nijole, kai kitą kartą skaitysi savo eilėraščius, geriau pasikviesk mus – mes greičiau išgirsime.

340. Šv. Roko  pamoka 2002-12-04
  MYLĖK BITę – ŠV. DVASIoS DoVANą

Ir dabar, dieną, negaliu patikėti, kad sapne mačiau šv. Roką. Į kambarį atėjo suvargęs žmogus, ilgais 
drabužiais, perjuostais storu diržu. Man jis pasirodė kaip elgeta. Tik akyse buvo nenusakomas žodžiais 
gerumas ir gailestingumas. Ant dešinės rankos ištiesto delno sparnelius taisėsi mažytė bitė, visai tokia, kaip 
pas mus vasarą.

– Seneli, kas jūs toks? Ar nešate parduoti tą bitelę?
Jis pasižiūrėjo į mane su kažkokiu bežodžiu priekaištu, patylėjo, paskui pasakė:
– Aš esu Rokas, o bitelę ant delno atnešu kaip Šventosios Dvasios dovaną. Kaip jūs galite galvoti, kad 

tokia dovana pardavinėjama!
– Atsiprašau, aš nežinojau, kad jūs šv. Rokas, kad jūs atnešėte Šv. Dvasią.
– Vaikeli, aš ne šventas. Aš paprastas žemės vaikas. Ir tik žemėje mane vadina šventuoju. O tu žinai, 

kodėl bitelė panaši į Šv. Dvasią?
– Nežinau, šv. Rokai.
– Matai, sese, Dievo bitelė šventa tuo, kad nieko nežudo, nevagia, o iš dangaus stebuklų gėlių renka 

nektarą, kuris yra Dangaus gėrimas. – Jis pasižiūrėjo į mane ir paklausė: – Ar tu myli biteles, ar tau jos 
kvepia?

– Šv. Rokai, aš jas taip myliu, kad glostau jų sparnelius, kai įkrinta į žiedo vidurį. Man jos kvepia 
kažkokia dangaus šiluma.

– Sese, aš ieškau po žemę, ar daug yra Dievo vaikų, kurie nebijotų Šv. Dvasios bitelės.
– Kažin ar daug rasite?
Jis pritilo, o paskui paprašė:
– Kiekvieną dieną priimk į save po šaukštelį medaus, nes jį dovanoja Šv. Dvasios atsiųsta ir palaiminta 

bitė. Priimk ir atsimink, kad ji gydo kūną ir sielą.

341. Nepažįstamo balso pamoka 2002-12-17
  KAI TRoKŠTI – PAGIRDYK IŠTRoŠKUSĮ, KAI NoRI VALGYTI – PAPENĖK IŠALKUSĮ

Prieš užmiegant, aš labai norėjau gerti, bet pagalvojau, kad užmigus nereikės. Ir staiga sapne pamačiau 
dvi rankas, ant vienos delno buvo lengvas sidabro puodelis, pilnas vandens. Pagalvojau, kad šitas vanduo 
skirtas man. Ištiesiau ranką, ir staiga pasigirdo dieviškai geras ir malonus balsas:

– Mano sese, pirma pagirdyk labiau už save trokštantį, paskui gerk pati. Štai du indai su vandeniu. 
Pagalvok, kuriems kenčiantiems juos padovanotum. 

Aš iš karto suradau kam:
– Jeigu galima, Mindaugui ir Aldutei.
– Gerai, jūsų noras bus išpildytas. – Ir tik tada man padavė tą puodelį, kurį pamačiau pirmiausia. Tai 

nebuvo vanduo, tai buvo gėrimas medaus ir čiobrelių skonio, kažkoks niekada mano nepajaustas. Bet jo 
buvo tik keli lašai, ir man jų užteko. Ir vėl pasigirdo balsas: – O dabar, sese, pasižiūrėk į dešinę pusę.

Pasižiūrėjau. Ten buvo dubenėlis su apšarmojusiom bulvėm, ir aš visai nesupratau, kodėl man į jas 
reikia žiūrėti.

– Ką man su jomis daryti? Šventasis balse, juk aš jūsų nematau ir nežinau, kaip jus vadinti.
– Aš esu tas, kuris girdo trokštančius ir peni alkanus. O dabar jūs prieikite prie šito indo ir sušildykite 

bulves.
– Viešpatie, kaip ir kuo aš jas sušildysiu? Neturiu nė vieno degtuko, nei jokios žvakelės.
– Nereikia man degtukų nei žvakių. Jas turi atšildyti tavo širdis, tik širdis. Prieik prie dubenėlio ir tris 

kartus papūsk į jį savo kvapu. – Ėjau nedrąsiai, bet padariau, kaip buvo liepta. Nuo bulvių šerkšnas nutirpo, 
jos įgavo gelsvą atspalvį. Balsas vėl pasigirdo: – O dabar štai dar trys tokie patys indeliai. Pasakyk, kuriems 
alkstantiems juos išdalintum. – Pasakiau, išvardinau. Balsas pasakė: – Jiems bus atiduota, ko prašei.

Ir nutilo.
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342. Močiutės pamoka 2002-12-08
  MŪSŲ VISAS GYVENIMAS – KAIP ADVENTAS, Po KURIo REIKĖS IŠEITI

Ji atėjo balta skarele, nors drabužiai buvo tamsūs. Bėgiojo po kambarius, tvarkė viską pagal save.
– Močiute, ką jūs čia dabar darote? Susėskime, pasikabėkime apie ką...
Ji sustojo, pasižiūrėjo į mane, paskui pasakė:
– Dabink kelią Advento atėjimui. – Pamačiau jos rankose kažkokį sidabrinės spalvos rėtį. Ji sijojo, bet 

nesupratau ką. Man atrodė, kad jis tuščias. Ji suprato mane ir paaiškino: – Atsijoju dulkes, kurios lengvai 
kyla į viršų, o rėtyje pasilieka tik vertybės, kurių jokie vėjai neišblaškys. 

– Močiute, jūs nors kartą atsisėskite, ramiai pasikalbėsiva, juk taip retai ateinate.
– Vaikeli mano, aš bijau dažnai ateiti, nes paskui vėl viskas traukia į čia, ir man sunku iškeliaut atgal. 

Tu galvoji kitiems kitaip? Tik jie greičiau save nugali. 
– Močiute, aš jums atnešiu skanių obuolių, daugiau neturiu kuo vaišinti.
– Vaikeli, pas mus yra obuolių, kurie turi medaus skonį ir tirpsta burnoje. Žemės obuoliai tik žemės 

žmonėms.
Pamačiau, kad ji ruošiasi išeiti.
– Močiute, dar pabūkite, dar neišeikite.
Ji patylėjo, susigraudino, paglostė mano galvą ir pasakė:
– Visas mūsų buvimas čia – kaip Adventas, po kurio reikia išeiti.

343. Nepažįstamo vienuolio pamoka 2002-12-09
  KIEKVIENAS KENČIANTIS TAIP PAT LAUKIA ŠV. KALĖDŲ

Jis atėjo su vienuolio drabužiais ir kapišonu ant galvos. Pasakė tik tiek:
– Kristaus ramybė šiems namams. – Rankoje laikė blizgančią pintinę iš kažkokių nematytų vytelių. 

Nesupratau nei ką jam sakyti, nei kaip man elgtis. Aš tik stebėjau jį, nes buvo įdomus ir jis pats, ir jo 
mįslingos akys. – Renku kalėdines dovanas esantiems tamsoje, juk ir jie verti džiaugsmo akimirkos. Tos 
dovanos turi būti reikalingos, lengvos ir nesudylančios. Pagalvokite, ką ir kam paaukosite. Tada Dėkite. 
Dėkite į šitą Kalėdinę pintinę.

Stojo nejauki tyla. Aš galvojau, kokia bus mano dovana, kada ją atiduosiu vienuoliui. Pagaliau 
sugalvojau.

– Jeigu galite, priimkite nuo manęs dalį Šv. rožančiaus už neseniai išėjusią Aldoną. Kažin, ar ji kentės 
ilgai?

Jis pagalvojo ir atsakė:
– Ji kentės trejus metus už tiek šventų dienų, per kurias vietoj Dievo matė degtinę.
– Kaip jai padėti? Pasakykite, jeigu galima.
Jis atsakė:
– Niekas daugiau už ją pačią ir už tuos, kurie ją pažinojo.
Jis peržegnojo mane ir išėjo.

344. Mindaugo Grybo pamoka 2002-12-18
  DUoKITE MAN PAGALBoS TABLEČIŲ

Jis atėjo, bet kažkodėl visą laiką slėpė veidą nuo manęs. Sugėdinau jį, kad šitaip elgtis labai nemandagu. 
Jis susinervino ir piktokai atsakė:

– Tai kur aš turiu žiūrėti, jeigu uždrausta šviesa.
Jo balsas suvirpėjo, ir man jo pagailo, tokio vargano, treninginiais drabužiais, nulenkta galva.
– Mindaugai, kaip aš tau galiu padėti? Pasakyk, jeigu atėjai.
– Būkit gera, parūpinkit man pagalbos tablečių.
– Visai nesuprantu nieko, pirmą sykį girdžiu tokį pavadinimą.
Jis atsiduso ir tyliai pasakė:
– Na, tos tabletės suvertos ant grandinėlės. Jos labai gydo ir padeda.
– Tai gal rožančius? Tavo mama už tave jau šitiek tablečių paaukojo.
– O man reikia, kad kokie penki žmonės suėję dovanotų jas už mane. Man jų labai daug reikia.
– Mindaugai, o kodėl tu nenueini pas savo mamą?
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– Negaliu. Kai skaičiavo mano nuodėmes, pasakė, kad aš neturiu teisės pažiūrėti jai į akis, nes elgiausi 
su ja kaip kankintojas.

Jis nutilo, nutolo ir išnyko.

345. Valerjos mamos pamoka 2002-12-20
  NE VISI IŠMINČIAI GALI PAKARToTI ŠV. DVASIoS DARBUS

Sapne pajutau, kad kažkas glosto mano galvą. Apėmė siaubas, bet atsikelt iš sapno negalėjau, Ir staiga 
išgirdau malonų gerą balsą:

– Nebijok manęs, Nijolėle, negi nepažįsti Staselės.
Aš prisiglaudžiau prie jos ir nustebau – ant jos gražių plaukų buvo neapsakomo grožio skarelė, panaši 

į melsvą nėrinį. Tokios žemėj dar nebuvau mačiusi. 
– Stasele, kodėl jūs šiandien tokia pasipuošusi ir skarelė tiesiog nepaprasta?
– Nijolėle, Dievo namuose visi taip pasipuošę. Juk laukiame nepaprasto svečio – Švč. Marijos Sūnaus 

atėjimo. 
– O iš ko padaryta jūsų skarelė? – paklausiau jos.
– Siūlus jai davė šilkverpiai, spalvą dangus, o mezgėjai, kurių čia daugybė atėjusių iš žemės, numezgė. 

Ir visa gudrybė, vaikeli.
– Stasele, aš labai labai noriu ją paliesti.
– Gali, bet tu nesi dangaus gyventoja ir nejausi savo pirštais mano skarelės. – Ji buvo teisi. Aš glosčiau 

jos skarelę, suspaudžiau tarp pirštų, bet nejaučiau nieko, kaip nejauti glostomo oro, saulės ar kvapo. Pasidarė 
liūdna, ir aš nutilau, žiūrėdama į Staselę. Ji viską suprato ir man pasiūlė: – Nepergyvenk, mieloji, še imk, aš 
tau atnešiau Šv. Kalėdų dovanų. Pažiūrėk. – Ji padėjo ant stalo lauko ramunės formos vazelę ir iš jos išpylė 
į šaukštelį kažkokį geltoną skystį, kvepiantį medumi. – Še, Nijolėle, valgyk.

– Stasele, kad aš labai nemėgstu medaus.
Ji supyko, nusigręžė nuo manęs ir atkirto:
– Tai tu nemyli ir Šv. Dvasios, jeigu taip gali pasakyti apie jos dovaną.
– Stasele, nepykit ant manęs, Šv. Dvasią aš myliu, noriu, kad Ji būtų visada su manimi.
– Tai tada priimk ir jos dovaną. – Aš išgėriau tą šaukštelį, ir mano sielą apėmė žodžiais neapsakoma 

palaima. O Staselė pasakojo toliau: – Kiekviena bitelė siųsta į žemę, kad savo darbu mokytų žmones 
darbštumo, meilės Dievo sukurtam pasauliui. Didžiausi pasaulio galvočiai iš visų pasaulio gėlių nesugebėtų 
sukurti nieko panašaus į medų.

– Stasele, jau man Šv. Rokas pasakojo apie tai.
– Kai aš buvau jauna, tai baisiai mylėjau bites ir jos mane mylėjo.
– O kaip jūsų Jurgelis?
– Mieloji, apie jį nieko nenoriu girdėti nei kalbėti. Juo daugiau aš juo rūpinuosi, tuo labiau jis manęs 

nevertina, darosi toks, koks buvo žemėje. Jeigu taip bus ir toliau, jis ilgai dangaus nematys.
Supratau, kad jai sunku apie tai galvoti, kalbėti ir abi nutilome.
– Stasele, Valerija jūsų laukia kiekvieną dieną. Kodėl taip ilgai neatėjote?
– Nijolėle, aš sykį pati buvau pas ją. Man širdį skauda dėl jos sveikatos. Ji labai nusilpusi, išbalusi, vieną 

ligą pakeitė kita. Dieve mano, kad tik šita baigtųsi laimingai. Mažu permaldausiu Švč. Mariją. O neatėjau 
dėl to, kad Adventas yra susikaupimo metas ir nieko neišleidžia į žemę. Tik aš išsiprašiau iš Marijos.

– O kaip su pažadu Juliukui? Juk sakėte, kad gruodžio vidury pas jį ateis šviesa.
– Aš tą šviesą jam norėjau atsiųsti jau gruodžio pradžioje. Jis atsisakė. Tada pagalvojau, kad viskas 

dar per anksti. Jam nereikia pakol kas nieko, kol širdy tebegyvena ta, kurią jis mylėjo. Aš taip myliu savo 
anūką, kad pergyvenu dėl kiekvieno jo žingsnio. Tegul, taip jis galvoja pats, viską išspręs likimas.

Ji palaimino mane ir išėjo.

346. Algio G. pasakojimas apie Česlovo V. pamokas 2002-12-26
  NESISPARDYK, jEI SUPANČIoTAS, GALVoK UŽ Ką

Ir vėl atėjo mano buvęs klasės draugas Algis G. Ir vėl nuo Mindaugo G., kurio dar neišleidžia iš 
skaistyklos. Jis paėmė man už rankos, bet aš ją atitraukiau, pati nejausdama kodėl. Galbūt, kad jis, ir čia 
būdamas, buvo toks nepatrauklus. Ką jau bekalbėti dabar.

– Na, gerai jau, gerai, aš žinau, kad visiems buvau negražus, tu manęs nekentei. Bet ką aš kaltas, kad 
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Dievas tokį mane sutvėrė. Ką aš kaltas? – jo balsas sudrebėjo, o veido raumenys ėmė trūkčioti.
– Sėsk, Algi. Pamiršk viską, dabar jau pasauliui vis tiek, koks tu buvai ir koks tu esi. Papasakok apie 

Mindaugą. Žinai, kaip kiekvienos žinutės laukia jo mama.
Jis atsisėdo toliau nuo šviesos, parėmė rankomis galvą ir pradėjo:
– Na, Mindaugas kaip Mindaugas. Dabar jam jau davė lengvesnį darbą. Bet koks jo mokytojas, 

Dieve mano. Žinai, pas jį ateina toks išminčius Česlovas. Šakiuose jis buvo Vyšneveckas, bet tu turbūt 
jo nepažinojai. – Valdžiausi, kad neišsiduočiau, jog Česlovas ir žemėje buvo pilnas išminties, ir gaudžiau 
kiekvieną jo žodį. – Kai pirmą sykį Česlovas atėjo pas Mindaugą, jis rado jį bemaliavojantį sienas. Ne 
dažantį, o iš tingėjimo maliavojantį. Nieko neklausė jo, paėmė jo ranką ir pradėjo mokyti. Tas ištraukė ir 
pasakė, kad jis neištvers ir nedirbs. Išminčius daugiau jo nevertė, tik trumpai pasakė: „Nesispardyk, jei esi 
supančiotas, galvok už ką. Dirbk“. Ir tie žodžiai buvo lyg stebuklas. Jis ilgai, ilgai sėdėjo, svarstė, paskui 
ėmė dailinti, lyginti, kol net tamsoje siena prašviesėjo ir ėmė vėl laukti Česlovo. O kai išminčius atėjo, iš 
karto jo paklausė: „Pasakyk man, kuo tu skiriesi nuo gyvuliuko?“ Mindaugas tuojau atsakė: „Aš moku 
šnekėti“. Išminčius nesutiko: „Kiekvienas gyvulėlis moka šnekėti, tik savo kalba“. Mindaugas sutriko, bet 
atsakė: „Aš turiu protą“. Mes visi aplinkui, sulaikę kvapą, klausėmės, ką dabar pasakys Česlovas. „Na, 
klausyk, jeigu tu esi vyras ir turi protą, tai ką tuo Dievo duotu protu nuveikei žemėje?“ Mindaugas nutilo, 
bet matėme, kaip klausimas palietė jo širdį, o veidas išbalo, lūpos suvirpėjo ir jis sušuko: „Vajėzau! Kad 
žemėj niekas manęs niekada nemokino, kam reikalingas mano protas. Kodėl man duodavo tik valgyti ar 
gerti?“ Mes visi, kurie buvome kartu su Mindaugu, galėjome paklausti to paties savo tėvų, nors, žinoma, 
dabar jau buvo viskas po laiko. Aš pats jau penkiolika metų sėdžiu tamsybėje, ir niekam aš žemėje nerūpiu. 
O žinai, man gaila ir savęs, ir Mindaugo, bet jo mamos gerumo labiausiai. Po išminčiaus Česlovo pamokų 
ir Mindaugas, ir mes daug ką išmoksime. Paguosk, Nijole, Mindaugo mamą, pasakyk, kad jos vaikui jau 
lengviau. Ir nepyk, kad atėjau, nepyk.

Jis nusigręžė ir išnyko tamsoje.

347. Aldutės B. pamoka 2002-12-30
  VISAGALIAI NE VISKą ŽEMĖjE GALI

Ji atėjo prieš pat Naujuosius, kada visas pasaulis džiūgavo ir laukė Naujųjų Metų. Liūdna, susitaršiusiais 
plaukais, suodinais drabužiais, taip, kaip ateinama iš skaistyklos. Rankose laikė po kibirą – viename iš jų 
buvo didžiulis samtis.

– Nijoliuke, atėjau pas tave pasiguosti. Man taip sunku, kaip tam Rikiui, pririštam prie Onos būdos.
– Aldute, o kam atsinešei tą samtį ir tuos du kibirus? – Ji nieko neatsakė, pastatė abu kibirus šalia vienas 

kito ir ėmė dideliu samčiu pilstyti juodą kaip degutas skystį iš vieno į kitą. Visai nesupratau, ką reiškia šis 
darbas. Neiškentusi paklausiau: – Ką čia darote?

Ji susigraudino, ašaros ėmė kristi į tą juodą vandenį ir su nuoskauda pradėjo kalbėti:
– Tai pamazgos, kurias ant manęs pylė ir dabar pila tie, kurie liko žemėje. Man sunku jas visas nešioti 

ir dar tamsoje. Jie viską gali tie žmonės: pavogti, ką palikau, meluoti, šmeižti, išrokuoti visas mano skolas. 
Bet jie negali ir niekada negalės vieno – tų visų pamazgų paversti į švarų vandenį. Tik tada, kai kada nors 
jie ateis ten, kur aš esu dabar, jie supras viską. 

– Aldute, apsiramink, kitaip nebus, jiems visai nerūpi tavo ašaros. Neseniai tavo atminimui buvo Šv. 
Mišios.

– Nijoliuk, aš žinau, mačiau, aš viską girdėjau. Pasakyk už jas ačiū visiems: Talalams, Vincutei, Onutei. 
– Gerai, Aldute.
– O dabar aš noriu taip surikti, kad išgirstų mane visi, kurie manęs nenori girdėti. Ar tu man padėsi?
– Padėsiu, Aldute, tik tu pradėk
Ji atsiduso, atsikvėpė, o paskui suriko pratisu skausmingu balsu. Aš jai pritariau. Nuo mano balso 

nubudo namai, ir aš nemačiau daugiau Aldutės.

348. Valerjos mamos pamoka 2003-01-03
  GERUMo KVAPAS MAITINA KŪNą IR SIELą

Ji atėjo tokia šventiška, tokia šviesi ir nuostabi, kad vos nepasakiau to garsiai. Ant sulenktos rankos 
laikė blizgančią, žvaigždelėmis papuoštą apvalią kraitelę.

– Nijolėle, na tai su Naujais Metais. Pas mus danguj tokių vardų nėra, pas mus amžinybė, kuriai laikas 



245

neturi reikšmės. Bet mudvi pasivaišinsim, kaip aš žemėj darydavau su savo šeimyna. Tik mano vaišės nebus 
nei virtos, nei keptos. Pas mus niekas nieko neverda ir nekepa. Rojuj pečių nėra ir nereikia. Atsimenu, 
per šventes žemėje mano Valerija labiausiai mėgdavo saldų pyragą su biskiu aguonų, o Jurgelis šaltieną. 
Juliukas tai laukdavo, kol iš pečiaus ištrauksiu pyragiukus. Dieve mano, viskas praėjo, visi išsiskirstėm, 
tik aš viena čia, o visi kiti kitur. Na, še, Nijolėle, nors mudvi pasivaišinkim. – Ir iš savo kraitelės ant stalo 
ji pradėjo dėti savo vaišes. Bet jų neįmanoma aprašyti, tuo labiau apie jas papasakoti. Tiksliau, tai buvo 
dangiškų spalvų ir kvapų mišinys, nuo kurių jau atrodei sotus. Staselė paaiškino: – Čia viskas natūralu, 
viskas taip, kaip mums Dievas duoda. Žemėj tai žmogaus akys mato, burna mala, skrandis pilnėja, ir tik 
tada esi sotus. O pas mus nuo Dievo dovanų akys šviesėja, burna dėkoja, o skonis ir kvapas taip užpildo 
sielą, kad daugiau nieko nereikia. – Na, ragauk, Nijolėle, valgyk.

– Stasele, man jau galva svaigsta nuo visko. Aš turiu pirma įsižiūrėti, kas čia padėta. Gal aš rytoj kažką 
panašaus padarysiu.

– Žiūrėk, vaikeli, bet tu nieko nepadarysi, nes žemėj nėra rojaus, kuris duoda tokias vaišes. Žemėj yra 
bulvės, burokai, morkos, obuoliai. O pas mus yra kvapieji migdolai, šilti kaštonai, rojaus obuoliai, pilni 
bičių medaus, pas mus yra persikai su kvapniu pienu.

Aš paliečiau tokį persiką, perskeltą pusiau, ir netekau žado: jis buvo neapčiuopiamas, trapus, kažkokio 
morkų saldainių skonio. Tokius saldainius mama virdavo vaikystėje.

– Ačiū, Stasele, man jau gana. Aš tikrai soti. O gal nuneškit viską Valerijai ir Juliukui. 
– Nijolėle, mielai neščiau, bet mudvi su Valerija abi verksiva apsikabinusios ir tų vaišių nereikės. Juk tu 

suprask, ką reiškia mamai apkabinti dukrą. Ji serga, aš Dievą meldžiu, kad nereikėtų operacijos. 
– O kaip, Stasele, Juliukas?
– Jis pats geriau už mudvi žino, kaip jam. Jam mūsų pasiūlymų nereikia.
Nežinau, kur nuo stalo dingo vaišės, kur nutolo Staselė, bet aš buvau laiminga, kad ji atėjo.

349. Mindaugo G. pamoka 2003-01-03
  AŠ jAU ŽINAU, KUo SKIRIASI „TU“ IR „jŪS“

Atrodo, Onutė G., Mindaugo mama, užėjo pas mus ir sakė, kad važiuoja į Luobiškius pas savo 
giminaitę. Aš, kaip senais gerais laikais, prisiminiau, kad man laikas į keleivinę, į mokyklą. Prisidėjau 
knygų, sąsiuvinių, net etikos vadovėlį. Taigi važiavome abi. Mano krepšys buvo sunkus, ir geroji Onutė 
sutiko mane palydėti iki Siesartėnų stotelės. Nuo ten į mokyklą tą krepšį ji pažadėjo nunešti pati. Aš 
nuėjau pirma, kad susitvarkyčiau pamokoms. Ji atėjo, bet, deja, tuščiomis rankomis. Mane apėmė panika 
– kaip eisiu pas vaikus be jokios knygos. Onutė sakė, kad pamiršo atnešti knygas, liko ant suolelio. Tekina 
pasileidau jų ieškoti, nes iki pamokos buvo belikę 10 minučių. Ant suolelio buvo tas pats krepšys, deja, 
tuščias. jokios knygos, palikti tik keli sąsiuviniai. Vos neverkdama keliu ėjau atgal į mokyklą. Staiga prieš 
save pamačiau ateinantį trumpais kirptais plaukais vaikiną. Jis buvo su juodais akiniais. Dešinėj rankoj 
nešėsi mano knygas. Atpažinau, tai buvo Mindaugas. Nežinojau, ar pulti ir atsiimti jas, ar paklausti, kur jas 
neša. Paklausiau kitko:

– Mindaugai, kodėl tu su juodais akiniais?
– Man negalima tiesiai žiūrėti į šviesą. Sakė, kad tiems, kurių sieloj daug juodų dėmių, šviesos iš karto 

duoti negalima.
– Atiduok mano knygas, kodėl jas paėmei? – jau pykdama paprašiau jo.
– Atsiprašau, atleiskite, aš nesu vagis. Man labai reikia mokytis visko, ko neišmokau žemėje. Man 

būtinai reikia išmokti pagarbos žmogui ir Dievui. Pas mane kas antrą dieną ateina išminčius Česlovas. Aš 
į jį kreipiausi „tu“, ir jis man skaudžiai sudavė. Pasakė, kad į vyresnį reikia kreiptis „jūs“. Manęs niekas to 
nemokino. Paskui išminčius paklausė, ar per visus savo metus, kol gyvenau žemėje, aš paklausiau vakare 
mamos, ar ji labai pavargusi. Aš jam pasakiau, kad nežinojau, kad taip reikia daryt. Tada jis mane pavadino 
padaru be sąžinės. Ir dar pasakė, kad tos sąžinės ieškosime su juo kartu.

– Mindaugai, ar tu pradedi suprasti, kuo tu skyreisi nuo žmogaus, kuris atjaučia kitą ir jam padeda? 
– Pradedu, bet dar ne visai viską suprantu. – Jis vėl kreipėsi į mane, bet jau kitaip: – Ar tu, atsiprašau, 

jūs, nepykstate ant manęs už tai, kad paėmiau tuos vadovėlius?
– Ne jau nepyksiu, Mindaugai, ne. Tik man įdomu, kaip tokioj tamsoj tu iš jų mokysies?
– O išminčius labai gudrus, jis mane pasiveda arčiau prie savęs, kur biskį šviesiau, ir mokina. 
Aš stovėjau vidury kelio ir žiūrėjau, kaip ateivis iš tamsos dingo toje nakties begalybėje.
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350. Česlovo V., Njolės Š. ir Soijos K. pamoka 2003-01-06
  IEŠKoK GĖRIMo „VIENAS KITAM PADĖK“

Šį kartą jie atėjo trise – Česlovas, Nijolė Š. ir Soija. Visą sąmyšį sukėlę Nijolė. Ji buvo nervinga, 
susirūpinusi ir iškart pradėjo pykti ant manęs, kad aš jai nieko nesiruošiu padėti.

– Nijole, nesuprantu, ką aš tau galiu padėti, juk tu šviesoj ir tau nieko netrūksta.
– Bet pas mane atvyko daugybė svečių. Po Naujųjų Metų juos iš ten išleido ir mano diedukas Justas 

visus atsivedė pas mane. Atėjo Petras G., Juozas K., Goštautas ir Kostas K. Nepasiruošiau, kuo juos vaišinti, 
tai atsivedžiau Soiją, kad ką nors man padėtų. Gal tu, Nijole, ką nors turi, gal kokių razinų, pieno ar imbiero 
sulčių?

– Neturiu, Nijole, tokių daiktų pas mus nebūna.
– Oi tu, Dieve mano, juk čia žemė! O aš pripratus, kad ten, kur esu, visko yra. Bet matai, prie jų 

nenorėjau ruošt, tai atėjau čia. Gal kaip nors apsieisiu su tuo, ką atsinešėm.
Ji į blizgančias kriaukles ėmė dėlioti kažkokius kvepiančius daiktus, o aš puoliau prie Soijos, klausdama, 

kuo jai padėti. Ji burbtelėjo ir piktai atkirto: 
– Atėjo pas ją visi raudoni ponai, o aš turiu iš nieko padėti. Žinai, jeigu gali, tai nubėk paieškoti kelių 

butelių alaus. Jiems bus ne pro šalį.
– O kokio ieškoti, kaip jis vadinasi?
– Ieškok alaus „Vienas kitam padėk“.
– Viešpatie, niekados tokio negirdėjau. Kur jo būna?
– „Carite“. Ieškok jo „Carite“. Ir tegul jį palaimina Riklikienė. Iš visų šakiečių, ji turi teisę, nes jos 

tikėjimas yra pats tikriausias. Skubink greit, kol jie dar žemėj, nes paskui bus po visko.
Nesusigaudžiau, ką daryti, – reikėjo bėgti to gėrimo, ir būtinai norėjau pakalbėti su Česlovu. Jis mane 

suprato – pakilo ir pasakė:
– Einam, aš tave palydėsiu, paskui vėl sugrįšiu. 
Pagaliau. Pagaliau aš galėsiu pasikalbėti su Česlovu, nes jis taip seniai buvo.
– Česeli, jau galvojau, kad nebeateisi. Taip ilgai tavęs nebuvo.
Jis šyptelėjo, turbūt patenkintas, kad jo žemėje laukiama, ir pasakė:
– Žinai, biskį per daug buvau pakėlęs galvą, tai brūkštelėjo per nosį. Neleido ateiti čia. Dabar jau vėl 

viskas gerai. Ateisiu dažniau. Perduok mano šeimynai gerų metų nuo dėdės.
– Česeli, ar tavo draugas Urbonas pas jus atėjo?
– O ką jis veiks pas mus? „Skaidriosios“ ba-ba, tai nuėjo ten, kur aš iš pradžių buvau.
– Kaip tau ten sekasi su Mindaugu?
– O iš kur jau tu sužinojai, kad aš mokinu Mindaugą? Tu manęs prašei, aš atsimenu. Žinai, kad kietas 

mokinys. Jis kytras, ale visai nepratęs ko nors klausyti. Žino tik noriu arba nenoriu. Aš jam uždaviau 
kasdien sukalbėti po 50 sykių „Atleisk man, Dieve ir mama“ O ką jis veiks? Tegu kalba ir galvoja, už ką 
jam reikia atleisti.

– Česeli, Romutė džiaugiasi, kad buvai pas ją. 
– Ir dar būsiu, ji verta, kad džiaugtųsi.
– O kaip bus su alum, kur jo rasim, juk reikės grįžti, Česeli?
– Alų tie ponai tegul jau pamiršta. Žemėj gėrė alų, skaistykloj tamsa, o dabar tegul džiaugiasi švęstu 

vandeniu ir šviesa.
– Aš jiems taip ir pasakysiu.
Apsidairiau, o jo jau nebuvo.

351. Aldutės B. pamoka 2003-01-07
  PASAKYK MAN, KAS BAISIAU UŽ TAMSą

Netikėjau, kad jos atėjimas galėtų sukelti tokį šoką. Ji buvo visai išsikankinusi, pasimetusi savyje ir 
atėjo pas mane su svarbiausiu klausimu:

– Pasakyk man, kas baisiau – nelaisvė ar tamsa? – Aš galvojau, ką jai atsakyti, o ji vis isteriškai šaukė 
tą patį: – Pasakyk, kas baisiau – nelaisvė ar tamsa? – Bandžiau ją raminti, sakydama, kad nelaisvė, bet ji 
paklausė tiesiai ir beviltiškai: – Pasakyk, tai kas tada baisiau už tamsą?

– Aš nežinau, Aldute, tu nerėk taip.
Bet ji suprato, kad mano žodžiai yra tik melas, ir tai pasakė tiesiai, o ašaros vos leido jai kalbėti.
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– Tu viską žinai, tu meluoji, tu nenori nieko pasakyti, kas aš dabar esu, kas aš būsiu ir kiek aš čia būsiu. 
Aš atėjau, kad mane paguostum, o tu meluoji ir galvoji, kad dabar manęs jau nėra.

– Aldute, tu esi, aš tau nemeluoju, patikėk manim, tau dabar sunku, bet viskas praeis ir tu būsi šviesoje.
Ji pasižiūrėjo man į akis, suspaudė mano dešinę ranką ir skausmingu, bet pilnu vilties balsu paprašė:
– Jei tu nemeluoji, tai parašyk man matant eilėraštį apie tai, ką galvoji. Rašyk ir netaisyk nieko. Tada 

žinosiu, kad sakai tiesą.
– Gerai, Aldute, rašau tuoj pat. O tu neverk, stovėk ir žiūrėk į kiekvieną mano žodį. Ar taip?
– Taip. Tikrai taip. Tik greičiau.
Griebiau pirmą pasitaikiusį popieriaus lapą, tušinuką ir jai parašiau:
  Esi tikrai, tik nežinai,
  Kad tu gyvensi amžinai.
  Ten kur tamsa, tau bus šviesu
  Tikėk manim, kol aš esu.
Galvojau, kad to jai užteks. Bet klydau. Ji keletą kartų perskaitė paskutinę eilutę ir puolė prie manęs su 

tuo parašytu lapu:
– O aš? Kur esu aš? Kur esu aš?
 Aš išsigandau jos akių, nes bijojau melo ir bijojau tiesos, kurios laukė tos akys. Bet ką jai pasakyti? 

Pasiryžau tiesai.
– Aldute, tu laikinai esi skaistykloje. Ten kiekvienas turi pabūti. Kai aš ateisiu, ir aš ten būsiu.
– O iš kur tu žinai, kad laikinai, iš kur? O gal aš būsiu amžinai?
– Aldute, neverk, man tavo mamytė sakė, juk tu ja tiki ar ne?
– Taip, tikrai taip. Dabar aš ir tavim tikiu. – Ji prispaudė mano parašytą lapą abiem rankom prie širdies 

ir tyliai pasakė: – Dėkui. Dabar man bus lengviau. Einu laukti šviesos, – ir išėjo.

352. Pamoka iš menininkų vakaro 2003-01-08
  KIEKVIENA ŠVENTĖ TEBŪNA GERUMo TRoŠKIMAS

Aš iki šiol negaliu patikėti, kad tai, ką mačiau ir girdėjau šiame sapne, nebuvo stebuklas. Toks, kurį 
išsaugosiu savo sieloje. Vyko kažkoks susitikimas su menininkais, su žymiais respublikos žmonėmis. Jame 
viskas buvo šventiška: nuotaika, girliandomis papuošti sietynai ir prie kiekvieno svečio uždegta kažkokios 
paslaptingos spalvos žvakė. Kryptelėjau į dešinę ir negalėjau patikėti savo akimis – šalia manęs sėdėjo 
pianistė Aldona Dvarionaitė. Didžiuliai, kaip tėvo, vešlūs, tamsūs plaukai, plati ereliška nosis ir aukšta 
protinga kakta. Taip. Aš nesuklydau, tai buvo ta pati Aldutė, kuri taip dažnai su broliu Jurgeliu ateidavo pas 
Beatričę. Pati nepajutau, kaip paliečiau jos žiedais apmaustytą, talentingos menininkės ranką.

– Aldute, ar tu prisimeni mane, ar prisimeni susitikimus pas Beatričę?
Ji staiga pasisuko į mane, šyptelėjo ir atsakė:
– Prisimenu, miela Nijole, aš viską prisimenu, tik iš to visko negalima susigrąžinti jau nieko. Gal šis 

vakaras padės susitikti su praeitimi. Žinai su manim sykiu atkeliavo ir Beatričė su savo vyru Henriku. Jie 
nuėjo persirengti, tuoj bus čia. – O žmonės laukė svečių, meno ir muzikos. Kažkoks aukštas, gražus vyras 
paskelbė, kad šventėje dalyvauja garsi pianistė Aldona Dvarionaitė ir daininkė Beatričė Grincevičiūtė su 
vyru profesoriumi Henriku Horodničiumi. Aldutė man pakuždėjo į ausį: – Nijole, tai Henrikas Kurauskas. 
Juk tu jį pažįsti.

– Taip, Aldute, pažįstu.
Ji atsistojo po visų plojimų ir, truputį lenkišku akcentu tardama, pasakė visiems:
– Aš noriu, kad šis vakaras ir šita šventė vadintųsi „Troškimas“. Tegul kiekviena šventė būna pilna 

troškimo, kad sieloje liktų daugiau gerumo.
Ji atsisėdo, Henrikas skaitė ištrauką iš Hamleto „Būti ar nebūti“. Aš pasakiau Aldutei:
– Kas nuostabiau už jus galėtų pagroti Šopeno Valsą es-dur arba Čiurlionį. Dieve, kad jie skambėtų ir 

šį vakarą.
– Nijole, jie skambės, jei atsiras fortepijonas arba pianinas. O dabar pasižiūrėk. –  Ji ištraukė iš spalvoto 

aplanko su gaidomis savo tėvų nuotrauką. Iš jos žvelgė garsusis Balys Dvarionas ir jo žmona, Aldutės 
mama. – Na, tai į kurį aš panaši? – paklausė ji, didelėmis mįslingomis akimis laukdama atsakymo.

– Aldute, jūs labai panaši į tėvelį. Ir talentu, ir išvaizda, ir valingu charakteriu.
Ji užbaigė:
–  Ir dar, Nijole, likimu.
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Iš kažkur atsirado pianinas, ir pasigirdo prašymas, kad Aldona kviečiama prie jo. Aš ją praleidau pro 
save. Akimis lydėjau aukštą, tamsiais ilgais drabužiais apsivilkusią pianistę. Ji atsisėdo ir pradėjo savo 
magišką nepakartojamą meną. Ji išpildė mano prašymą – grojo Šopeną, Čiurlionį, savo tėvą... Ji grojo 
save ir kitus. Visa tai tikrai pripildė sielas gerumo. Paskui pakilo, nusilenkė visiems, bet plojimų nebuvo. 
Matyt burtai mėgsta tylą. Ji atėjo, o prie jos jau sėdėjo Beatričė, už jos vyras Henrikas. Ir vėl kažkas skaitė 
Mačernio eiles, o aš prisiglaudžiau prie Beatričės, prie savo kelio šviesos. Ir nenorėjau, kad jos gerumas 
nuo manęs nutoltų. Ji paglostė mano galvą ir paklausė:

– Nijolyt, ar žemėje mane dar kas nors prisimena?
– Kaip galima jūsų neprisiminti, juk jūs amžina.
– Mažiuke tu mano, aš amžina ten, iš kur atėjau, o žemėje manęs nėra.
Aldutė pertraukė mudviejų pokalbį:
– Beje, jums jau reikia dainuoti. O tu, Nijole, pasiruošk skaityti savo eilėraštį „Troškimas“.
Beatričė išėjo dainuoti atjaunėjusi, jau viską matanti, o aš nutirpau iš siaubo. Iš kur Aldutė žino apie 

mano „Troškimą“, jeigu aš pati jo dabar neprisimenu.
– Aldute, aš jo neprisimenu, jau seniai rašiau.
– O man Beatričė sakė, kad yra toks tavo eilėraštis.
– Na gerai, nesijaudink, kai pareisi namo, pasižiūrėk ir atsiminsi. O dabar klausykim Beatričės.
Ji dainavo Šopeno „Troškimą“. Šventė salėje ir sielose tęsėsi. Ir niekas negalvojo, kad ji baigsis. Bet 

žvakės prie kiekvieno jau baigė degti, salėje temo. Beatričės vyras manęs paprašė:
– Miela, Nijole, tu man surask ir paduok Lietuvos invalidų knygą.
Niekada apie tokią nebuvau girdėjusi, sutrikau, nežinojau, kur jos ieškoti. Bet kažkas ją pastūmėjo ir 

padėjo ant tuščios kėdės, šalia mūsų. Ant viršelio buvo nupiešti žmonės su galvomis, rankomis, kojomis. Tik 
tose vietose, kur turėjo būti širdys, juodavo tuščios vietos. Visai nesupratau, kokia tai knyga, bet mandagiai 
padaviau ją Henrikui. Ir tik tada jis man paaiškino:

– Man labai įdomu žinoti, ar Lietuvoj daug invalidų, kurie neturi širdžių. Juos vadina beširdžiais. Tai 
visos kalbos apie gerumą jų nepasieks. O mes su Beja ir Aldute ir atėjome tam, kad to gerumo atneštume 
visiems, net invalidams.

 Užgeso paskutinė žvakė, ėmė blėsti žibintai. Šventė baigėsi. Jie išėjo namo.
P.S. O kai išaušo rytas po šventės, aš iš tikrųjų radau eilėraštį „Troškimas“. Jis banalus, netinkamas 

spaudai. Rašytas, kai pergyvenau kartu su pažįstamu Juliuku. Man atrodė, kad tais žodžiais kalba jis.  
  Aš tikėjau tavim kaip lošėjas
  Kad laimėsim nors viltį. O gal
  Dar pavys tave tolstančią vėjas,
  Ir grąžins man į šviesą atgal.

  Bet negrįžo nei viltys nei vėjas
  Tik patyčia likimo skaudi
  Aš jo klausiau lyg tas Prometėjas:
  – Tai už ką tu mane taip baudi?

  Vienas aš prie tikėjimo sodo...
  Telefonai ir žmonės kurti
  Net laukimas prabėgo, o man vis atrodo –
  Tavo vizija čia ir Tu pati...

353. Mano mamos pamoka 2003-01-11
  NĖRA DIDESNIo IŠMINČIAUS UŽ DIEVą

Aš vis dar pagal seną savo įprotį ruošiausi į mokyklą. Mama žiūrėjo į mane, bet nieko nepatarė, nepritarė. 
Ruošė man pusryčius. Aš stebėjau, ką ji darys. Išvirė vieną kiaušinį, nulupo nuo jo lukštą, numetė baltymą 
ir sutrupino trynį. Paskui ant jo iš kažkokio atsinešto buteliuko užpylė nepaprastai kvapnaus aliejaus.

– Mama, koks čia aliejus?
– Pas mus vadina myra.

– O kodėl numetei baltymą?
Ji atsisėdo šalia ir pradėjo man aiškinti:
– Matai, kiekvienas Dievo sutvėrimas, kuris gali duoti gyvybę, turi namus, juose kūną, o kūne yra ta 

gyvybė. Kiaušinio namai yra lukštas, kūnas baltymas, o gyvybė yra trynys. Vaisiaus gyvybė yra sėkla, o 
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medžio – šerdis, gyvuliuko gyvybė yra širdis, o žmogaus gyvybė yra amžinoji siela. Mes danguje valgome 
ne kūną, o tik gyvybę – iš sėklų išspaustą gyvą eleksyrą. Todėl ir aš išmečiau baltymą, nors žemėje valgiau 
viską.

Jau norėjau padėkoti jai už skanius pusryčius, kai į namus užėjo mano pusbrolis su žmona. Mama buvo 
jo pode, taip ją vadino ir jo žmona. Jie abu pabučiavo mamą ir ėmė stebėtis:

– Pode, ar tu iš sanatorijos grįžai, kad tokia graži. Nė atpažint negaliu. Ir drabužiai kokie, tiesiog 
pasakiški. Vajai, koks švarkelis! Tai kokioj sanatorijoj, pode, buvai?

Mama šyptelėjo ir atsakė:
– Rojaus. Ten labai gerai gydo.
Pusbrolis rimtai susimąstė.
– Mažu ir ma reiktų važiuot. Vis būtų geriau. Ar ji, pode, prie Druskininkų?
Mama visai rimtai atsakė:
– Juozuk, ji virš Druskininkų.
Jis nieko nesuprato, bet nieko ir neklausė daugiau. Pagalvojo, kad iš jo juokiasi. Aš vėl puoliau ruoštis 

į mokyklą. Mama sėdėjo ir šypsojosi. Paskui paėmė man už rankos ir nuramino: 
– Ar tu dar vis sergi ta mokyklos liga? Turėk protą. Pamiršk, kad buvai ir kuo buvai. Dabar jau aš tavo 

mokytoja, o mano mokytojas Dievas. Ir patys didžiausi žmonijos protai ir mokytojai yra Dievo mokiniai.
– Mama, o ką daryti, kai iš tos išminties, kuri per tave ir per jus visus ateina, žmonės juokiasi?
– Vaikeli, visai neimk dėl to į galvą. Nesijaudink. Tie, kurie juokiasi, kada nors verks. Leisk jiems dabar 

pasijuokti. Nesiruošk niekur, dar anksti, eik ir miegok.

354. Česlovo V. pamoka 2003-01-12
  KUo APAUNA, SU TUo jAU NEVAIKŠČIoSI

Jis atėjo visai netikėtai – juk taip neseniai buvo su Soija ir Nijole. Iš pradžių atrodė linksmas, paskui 
kažką mąstė, sėdėjo ir tylėjo. Aš visai nejaučiau, kas slegia jo širdį. Tylėjom abu, kol baisus klausimas 
ištrūko iš jo lūpų:

– Skaičiuoju, kiek dienų dar liko iki vasario ketvirtos? 
Nežinau, kaip pavadinti tą jausmą, kuris tiesiog sukaustė visas mano mintis. Bet tylėti jau negalėjau: 
– Česeli, dar daug, negalvok apie tai.
– O kas galvos už mane? Ar tada, prieš ketverius metus, kas galvojo už mane, kaip aš jaučiuosi 

vežiojamas iš vienos vietos į kitą? Na, tiek jau to, kas buvo pražuvo. O dabar tai mudu pasirokuokiva, kaip 
man apsirėdyt ir kuo apsiaut tą dieną. 

– Gal su Romute geriau pasitarti. Ji daugiau išmano.
 Jis patempė viršutinę lūpą žemyn, papurtė galvą ir kažkaip graudžiai atsakė:
– O ne, jokia mada ne. Juk tu pažįsti manąją. Ji tuoj pradės jaudintis, verkti. Misliji, man smagiau bus 

nuo to?
– Na gerai, Česeli. Pradėkim nuo drabužių.
Jis atsikvėpė, nusiramino ir pats pasakė:
– Namie aš jų dar turiu, ale man bus visi dideli. O sakau mažu su šitais, kur dabar ateinu, bus gerai? 

Kaip tu sakai?
Vos nesusivaldžiau nepasakiusi, kad vis tiek čia jo niekas nematys, bet nutylėjau.
– Gerai, Česeli, tu su visokiais drabužiais būsi gražus. Tik tu būk su visais, ir mums bus didelė laimė.
Jis pralinksmėjo, bet neilgam. O paskui susirūpinęs paklausė:
– Ale ką daryt su batais? Su tais, kur vaikščioju danguje, čia nepaeisi. Grindys kietos. Nagi, žiūrėkim, 

mažu ką atkasim iš palovės? 
Turbūt jis turėjo mintį savo lovą, kuri stovėjo prie sienos, o iš kairės buvo langas. Pasilenkė ir ištraukė 

dvi poras batų – vieni buvo juodi, kiti tamsiai rudi. Ant vienos kojos apsiavė juodą, bet jis jam buvo labai 
didelis. Aš uždėjau ant jo delną. Tai buvo nebylus draudimo ženklas, kad su tais neitų į minėjimą. Ir staiga 
po lova pamačiau naujus juodus batus, kurie buvo visai nenešioti. 

– Česeli, imk šituos, imk, tie visai nauji ir tau tiks. Jis atsisėdo ant lovos, susiėmė rankomis už smilkinių 
ir iš jo akių išriedėjo ašaros.

– Nijoliuk, ar tu žinai, ką man siūlai? Juk tuos batus tada man jau apavė kiti. O kuo apauna kiti, su 
tuo daugiau nevaikščiosi. – Aš supratau, kaip skaudžiai jam užgavau širdį. Juk vėl priminiau tą dieną, kuri 
vadinasi vasario ketvirtoji. – Na, tai kuo man apsiauti?
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– Česeli, juk tu sakei, kad Romutė tau buvo nupirkusi visai neseniai naujus branavykus. Tu taip 
sakydavai. Atsimenu, pasakojai, kad radai po kėde prie lovos. 

– O mažu da kur pakavotus rasiu? Juk dar ne rytoj atėjimas. Mažu pas Romą dar nueisiu ir paklausiu. 
Jis nusišypsojo, nors ir graudžiai, ir išnyko.

355. Romo R. pamoka 2003-01-18
  jEIGU SUKLUPAI, REIKS PAKILTI

Atrodo, kad mokykloj vyko kažkokia šventė. Paskui buvo vakarienė. Ten beveik visi vietiniai, todėl, 
jau visai sutemus, išbėgau laukti autobuso į Šakius. Deja, jokios mašinos, o trylika kilometrų iki namų. 
Pasiryžau eiti pėsčiomis, kur dingsi naktį. Ėjau ir išgirdau, kad mane kažkas vejasi! Šiurpas sukaustė kūną, 
bet iš tamsos pasigirdo balsas:

– Nijole, palauk, nebijok manęs. – O Dieve, tas balsas buvo toks geras, kažkur girdėtas, kad negalėjau 
jo neklausyti. Atsigręžiau – šalia manęs stovėjo Romas. Jis buvo toks išsekęs, akys įdubusios, bet kažkokio 
graudumo pilnos. – Tu manęs nebijok, aš tave palydėsiu, aš Dievo prašysiu, kad dar mus pasivytų autobusas 
ir tave parvežtų namo. 

Jo rankose pamačiau stiklinę.
– Romai, kam ji tau?
– Aš ištroškęs. Aš noriu gerti. Aš ieškau nors lašelio vandens. 
– Romai, bet čia plentas, o šalia laukai. Kur dabar rasi vandens?
– Iškęsiu. Ne tiek gyvenime iškenčiau. Dievas padės. – Staiga tamsoje pamačiau kažkokius du baltus 

krepšelius. – Atplėšk, Nijole, pažiūrėk, kas juose yra.
Atplėšiau. Dvoktelėjo aštrus karčiųjų pipirų kvapas. 
– Pilk į stiklinę. Abu pilk. Tegu bus pilna. Juk visas gyvenimas mano buvo kartus, kaip ta stiklinė.
Jis susigraudino, žodžiai pradėjo užsikirsti, ir buvo sunku suprasti, ką jis nori pasakyti.
– Romai, nusiramink, prašau tavęs, juk tu visada įveikdavai savo kančią. 
– O tada... tada, kai neįveikiau, tą nelemtą kovo mėnesį, išėjau iš namų nors pasivaikščioti, išsiblaškyti. 

Aš vis pergyvenau dėl Viktorijos. Nežinau, kas man pasidarė, kad aš staiga pamiršau ir kur einu, ir savo 
vardą, ir savo pavardę. Dieve mano, – jis labai mikčiojo, vis verkė, ir mano širdis vos neplyšo iš gailesčio.

– Romai, tai kur tu ėjai?
– Aš nežinau, man atrodė, kad namo, o atsidūriau ant kažkokio plento. Prie manęs prišoko kažkokie du 

su uniformom. Aš norėjau duoti jiems į snukį, bet jie užlaužė man rankas ir ėmė klaust vardo ir pavardės. 
Pasakiau, kad pamiršau. Aš viską tada pamiršau. Mane įsodino į mašiną ir nuvežė į kažkokį mūrinį namą. 
Ten vieni juokėsi, kiti spiegė, treti šoko. Dieve, kur aš atsidūriau? Sugalvojau, kad bėgsiu, kai tik galėsiu. 
Dar gerai, kad drabužiai buvo tie patys. Nespėjo pakeisti. Vis ieškojo, kas aš, iš kur aš. Aš nežinojau – viską 
užmiršau. O po mėnesio, kai paliko vėdinti duris, aš išbėgau. Kiek kojos leido, kiek jėgos leido ir bėgau, 
ir šliaužiau, kol pasiekiau kelią. Aš nežinau, į ką buvau panašus, kad visi manęs lenkėsi. Netekau jėgų. 
Nežinojau, ar pasieksiu namus. Tik vienas šoferis sustojo, kai pakėliau ranką. Paklausė kur. Pasakiau, kad 
į Rūdą. Jis pakraipė galvą. Turbūt nesuprato. Bet privežė prie kažkokio miško ir paleido. Ir aš ėjau. Man 
atrodė, kad namai jau nebetoli. Bet aš jau neturėjau jėgų eiti. Paklydau miške. Atsiguliau biskį pailsėti ir 
užsnūdau. Išgirdau kažkokį balsą: „Parkritai, tai dabar pakilk“. Aš pajutau, kad mane kelia kažkokia galybė. 
Taip aš atsidūriau tamsoje, kur esu ir dabar. Aš žinau savo klaidas, prašysiu Dievo kantrybės ir jėgų, kad du 
man skirtus tamsos metus ištverčiau. O jeigu iš žemės man dar padės mano seselė ir tėvelis, gal Viešpats 
ir sutrumpins tą laiką. – Jis atsiduso, nutilo ir parodė, kad mano autobusas jau atvažiavo. Aš įlipau į jį ir 
išgirdau paskutinį jo prašymą: – Nijole, paprašyk mano sesutės ir tėvelio, kad už mane sukalbėtų nors 
„Tėve mūsų“.

356. M. ir  j. Baltušių pamoka 2003-01-22
  ŽMoNĖS PLojA TAU, o PASKUI META AKMENĮ

Iš pradžių pamačiau tik ją, Moniką, stovinčią nugara į langą. Ji nebuvo tokia baisi, kaip „Ekstros“ 
žurnale su Laimonu. Tik ilga juoda suknelė išdavė jos kančią. Aš paėmiau jos ranką ir pilnu pagarbos balsu 
paklausiau: 

– Monika, brangioji Lietuvos Monika, jūs tokia pat, kaip prieš trylika metų, kai per Beatričės metines 
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Menininkų rūmuose kartu valgėme Kristinos atvežtus čirvinius blynus. Jūs juokavote, kad šakutės nereikia, 
kai turi dešimt pirštų...

Ji pasižiūrėjo į mane ir savo nepakartojamu balsu prabilo: 
– O taip. Aš viską, mieloji, prisimenu. Aš prisimenu net per daug, negu man reikėtų. Juk dabar yra 

amžinybė laiko viskam prisiminti. 
– Brangioji Monika, jūs buvote tokia giliai mąstanti ir jaučianti, kad kažin ar kas jus pakeis Lietuvos 

gyvenime. 
Aš netikėjau, kad po mano žodžių ją ištiks toks tik jai būdingas isteriškas juokas. Paskui ji susivaldė ir 

paklausė manęs: 
– O tu, mieloji, žinai, kas man buvo gyvenimas, ta visa euforija, kad mane vadino primadona? Ar tu 

žinai? 
– Aš žinau savaip, o jūs kitaip, nes jūsų talentas su niekuo nepalyginamas.  
Ji teatrališkai pakėlė abi rankas, ir man pasirodė, kad ruošiasi vaidinti Ibseno „Norą“. Bet ji nevaidino, 

ji tik pasakė tai, ko aš niekada nepamiršiu:
– Gyvenimas buvo man velnias ir dievas. Išbraidžiojus kančią ir žydinčias pievas. – Paskui giliai 

atsikvėpė ir vėl manęs paklausė: – Mieloji, o ką tu pasakytum apie žmones? – Nutilau. Nežinojau ką jai 
atsakyti. Juk dėl daugybės žmonių man mestų kaltinimų buvo kaltos mano klaidos. Tik aš per vėlai supratau. 
Monika prabilo pati: – O man žmonės iki paskutinio atodūsio atrodė lyg žvėrys. Tu žinai, kad žmonės ploja 
tada, kai esi su grimu ir jiems vaidini. O paskui tos pačios rankos mėto į tave akmenis ir nuteisia, nors 
pati nežinai už ką. – Ji pasakojo, o aš prisiminiau jos gyvenimo akimirkas, kai iš tikrųjų žmonės į ją mėtė 
neapykantos akmenis. – Bet žinai, Nijole, nėra nieko baisesnio, kai žvėrimis pavirsta artimieji ir atiduoda 
tave, kaip nurašytą daiktą, į prieglaudą. Tai taip, mieloji, žmonėms aš dalinau save, o juose nebuvo vietos, 
kurioje ramiai gyventų Monika.

 Ji nutilo, o aš, pati nežinodama kodėl, jos paklausiau: 
– Monika, brangioji, o kur Juozas Baltušis? 
– Štai jis ten, stovi, tik pasižiūrėk. 
Atsigręžiau į kairę pusę ir kambario kampe pamačiau stovintį rašytoją, dabar jau visai liesą, nusmailėjusia 

nosimi buvusią mūsų literatūros garsenybę.
– Rašytojau, kodėl jūs tylit, nė vieno žodžio nepasakėte nei apie žmones, nei apie gyvenimą?
Jis dar labiau susigūžė, paskui kažkokiu ištęsiančiu žodžius balsu pasakė: 
– Aš nieko daugiau negaliu kalbėti. Žmonės sudegino mano žodžius, į kuriuos sudėjau visą savo 

gyvenimą. Žvėrys taip nesielgia. Degina tik žmonės. 
Stojo nejauki tyla. Nežinojau, kuo ji baigsis. Monika paėmė rašytojo ranką, teatrališkai pakėlė savo 

išdidžią galvą ir pasakė: 
– Einam, Juozai, iš pasaulio, kurį valdo žmonės. Mūsų namuose tamsu, bet ten nuteisia tik kartą. O čia 

visą gyvenimą. 
Ir jie išėjo. 

357. Česlovo V. pamoka 2003-01-27
  DIEVAS DAVĖ KojAS, DUoS IR BATUS

Jis atėjo, kaip visada gražus ir tiesus, bet šiek tiek pavargęs. 
– Tu žinai, kad kelionė vis tiek nuvargina. Ypač tada, kai iš minties reikia materializuotis į kūną. 
– Česeli, o tu atsiremk į sofą, pasiremk į pagalvėlę ir pailsėk. 
Jis taip ir padarė. Paskui atsiduso ir pasakė: 
– Dieve mano, kaip seniai ilsėjausi tokioje prabangoje. Lygiai po savaitės jau bus ketveri metai. 
– Česeli, o kaip su batais, kurių ieškojai? 
– Žinai, ką pasakysiu, Dievas davė kojas, duos ir batus. Pažiūrėk, kokius batus man Deščioras pasiuvo. 

Še, prie lovos. – Iš tikrųjų jie buvo lengvi, gražūs, tik nesupratau, iš ko padaryti. Paklausiau Česlovo. – Iš 
ikuso žievės. Ji tokia elastinga, stipri, o jo sultys kaip kaučiukas. Pažiūrėk, kokie padai. 

– Na dabar, Česeli, tai tu jau tikrai karališkai atrodysi vasario 4-tą. Aš žiūriu į tave ir žinai, ką galvoju. 
Jeigu Romutė pamatytų tave tokį per metines, tai turbūt atsiklauptų ir prašytų, kad tu amžinai čia pasiliktum. 

– Nijoliuk, tada aš atsiklaupčiau šalia jos, nes ji to verta. – Paskui nusijuokė ir pasakė: – Mudu 
suklauptum, o kas sumainytų žiedus? Ale tu girdėtum, kaip Deščiorai šnekasi aukštaitiškai viens su kitu. 
Viens sako „Bronela“, o kits vis „tamsta, atsigerk vandens“. Mažu nori, atvesiu vienuolį pas tave. 
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– Ačiū, Česeli, mudu ir taip pažįstami. Jis buvo mūsų literatų būrelio mokytojas. Žinai, ką jis mums 
užrašė per susitikimą? 

– Nagi, nagi, sakyk.
– „Kas jaučia savyje kūrybos kibirkštėlę, tas turi įskelti ją iki degančios ugnies“.
– Tai nekvailas buvo vyras, a ne? 
– Taip, Česeli, toks išmintingas, kaip tu. 
– Na na na, tik tu nefantazuok. Aš nesu joks išminčius. Aš tik perduodu tą tiesą, kurios mus ten mokina. 

O tos tiesos esmė ta, kad mes suprastume, jog esame visatos dalelės, o ne vien savo kišenės šeimininkai. 
– Česeli, o ką tu galvoji apie Rolandą Paksą? 
– O, tai feinė vyras. Žinai, kaip tas suopis. Lekia aukštai, o mato viską, kas žemai. Pamatysi, visas peles 

iš Lietuvos išgaudys. O dabar jau vieni graužikai. 
– O kaip su Mindaugu sekasi? 
– Jau beveik gut. Mažiau tingi, daugiau mislija. Aš jam daviau tokį metrinį lapą. Į jį kasdien turi parašyti 

po dvi nuodėmes, kurias padarė žemėj. Tegul galvoja, bus vietoj išpažinties. – Jis neramiai pasižiūrėjo į 
langą, pakilo nuo sofos ir pasakė: – Na, reiks grįžt atgal. Paskui bus ne kas. 

– Česeli, o tu gali atlėkti su skraidančia lėkšte? 
Jis nusikvatojo ir atsakė:
– O kur nusileisti, ar tavo kieme, ar prie Romos namo? – Supratau, kad tuoj jis išeis ir puoliau atnešti 

jam nors obuolių. Jis dėkingai nusišypsojo ir paprašė: – Nijoliuk, būk gera, perduok tuos obuolius mano 
Egliukei ir Romai. Ir pasakyk, kad nuo tėtės. A gut? 

– Perduosiu, Česeli, kai tik Romutė ateis. 
Jis atsigręžė ir dar pridėjo: 
– Ir dar pasakyk, kad pas jas aš ateisiu vasario ketvirtą. – Ir išėjo. 

358. Aldutės Ž. pamoka 2003-02-02
  NEBJoKITE To, Ko NEMATĖTE

Ji sėdėjo už aukšto stalo, o mes visi salėje. Iš pradžių sunku buvo suprasti, kas čia darosi, bet greitai 
paaiškėjo viskas. Aldutė atsistojo ir visiems pasakė: 

– Aš visada prisimenu savo gana nelengvą kelionę iš žemės, kai supratau, kad ten niekam nesu 
reikalinga. Patekau į šviesą, visada einu padėti tiems, kurie dar tamsoje. Šiandien aš labai norėčiau, kad jūs, 
kurie klausotės mano žodžių, patys nueitumėte ir savo akimis pamatytumėte, kaip ten gyvena jūsų draugai, 
buvę pažįstami, o gal ir artimieji. Gal tai padės jums susimąstyti ir apie savo gyvenimo klaidas. Tas, kas 
nenori eiti, tegul pasilieka salėje. 

Aš pamačiau, kaip greitai tuštėja salė. Pagaliau likome tik mudvi su buvusia mano mokine Česlova. 
Ji nieko nesakė, tik padavė mums abiems po lapą, kad parašytume priežastis, kodėl ten nėjome. Prirašiau 
visko: kad jau kartą buvau, kad negalėčiau niekuo jiems padėti, kad visų nespėčiau aplankyti. Česlova 
užrašė tik vieną žodį – bijojau. Aldutė jai paliepė išeiti, o man pasakė be jokio pagražinimo:

– Nijole, viskas, ką tu parašei, yra melas. Tu nėjai todėl, kad bijojai. Tu bijai tų, kurie buvo tavo draugai. 
O bailumas yra labai bloga savybė.

– Aldute, taip, aš bijojau susitikti su Romu R. Aš labai pergyvenau dėl jo likimo. Ką aš jam galėčiau 
pasakyti? Juk jis prašys pagalbos.

– Tu dėl jo nepergyvenk. Aš jo auklėtoja. Jis puikus žmogus, tik nelaimingas. Į skaistyklą pateko dėl 
gėrimo. Jam bausmė bus sumažinta, nes buvo netekęs proto. Pasimelsk už jį. Kai pareisi, viską apgalvok, 
kad kitą kartą nebijotum tų, kurie prašo šviesos. 

Ir ji išnyko. 

359. Kazio Binkio pamoka 2003-02-05
  MELAVAU RAŠYDAMAS „DIRBK IR BAIKI“ 

Aš iš pradžių nesupratau, kas čia darosi. Kažkoks aukštas, gražiais plaukais vyras pradėjo sukti ratą, 
labai panašų į kaleidoskopą. Jame pasirodydavo įvairiausių metų, bet vis kažkodėl kartodavosi 2003. 
Pagalvojau, kad bus kokia nors loterija ir reikės kažką atspėti. Bet man tas ratas nusibodo ir aš ėmiau stebėti 
prie jo stovintį vyrą. Plaukai sušukuoti lygiai, tik vienoje pusėje sklastymas, tankūs, kiek rūstokai suraukti 
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antakiai. Dieve, bijojau apsirikti, bet juk tai keturvėjininkas Kazys Binkis! Kodėl jis suka ir suka  tą ratą, ir 
kiek tai tęsis? Neiškenčiau ir prakalbinau jį: 

– Rašytojau, aš jus labai gerbiu, bet nesuprantu, kodėl jūs čia. 
– Juk Soija buvo jūsų visų kūrybos šviesa, baltoji mama. Ji man ir pasiūlė pasikalbėti su jumis. 
– Aš labai laiminga, kad jus matau. Noriu išgirsti jūsų išmintį.
Jis pakėlė akis į mane ir kažkokiu kimiu balsu paklausė: 
– O tu Soijos mokinė? Žinai, kas aš esu iš tikrųjų? Ar žinai, kad aš joks rašytojas, joks poetas. Aš – 

melagis, aš melagis ir atsimink, kol būsi šioje žemėje. – Pagalvojau, kad jis eina iš proto. Binkis – melagis!? 
Bet jis neleido ilgai galvoti. – Ar tu skaitei mano melą „Dirbk ir baiki“?

– Skaičiau, rašytojau, net pabaigą prisimenu: „Mielas vaike, ką pradėjai, tą ir baiki“.
Jis nusikvatojo ir pasakė: 
– Baisu, kaip greit melas užvaldo protą. O juk tik akimirką reikia pagalvoti, kad mes suvoktume, jog 

viską, ką pradedame, niekada neužbaigiame, net amžinybėje. Aš jau 60 metų išėjęs iš žemės, tik 30 iš jų esu 
šviesoje ir negaliu sau atleisti, kad raginau tai, kas neįmanoma, – pradėti ir baigti. Net viską, ką pradedame, 
mes nuo A iki Z kartojame, ko buvo nebaigę kiti. – Jis pasuko metų ratą ir jame pasirodė 1938. Paskui 
pasakė: – Tada visur statė mano „Atžalyną“. Norėjau, kad 2003 visi Lietuvos vaikai būtų panašūs į Petrą. 
Tu buvai mokytoja. Ar daug buvo tavo mokinių panašių į Petrą su Jasiu, sakyk ar daug? 

Jis įpyko, pasidarė rūstus ir pasibjaurėjimo grimasa iškreipė jo veidą. Prisiminiau Soijos pasakojimą, 
koks jis būdavo, kai dėl ko nors įtūždavo. 

– Nedaug, rašytojau, visai nedaug. 
– O dabar, kas liko iš „Atžalyno“? Vietoj petrų – tūkstančiai latrų, savižudžių, plėšikų. Ir kas dabar stato 

mano „Atžalyną“ kas? 
Ką aš jam galėjau atsakyti?!
– Rašytojau, o kodėl jūs sukate tą metų ratą? Ką norite juo pasakyti? 
– Žinai ką, Soijos mokine, noriu tau pasakyti. Visi mūsų metai, kurie buvo ir kurie yra, – tai tik 

repeticija prieš amžinybę. Būtų idealu, jeigu tai būtų dvasios repeticija.
– Ar jūs tą patį galvojot, kai kūrėt „Generalinę repeticiją“? 
Jis kelis kartus papurtė galvą ir garsiai sušuko: 
– Oi ne, ne, ne, ne, ne... Žemėj aš galvojau apie žemiškus dalykus. O tik tada, kai išeini iš žemės, 

viską permąstai amžinybės požiūriu. Ir dabar norėčiau, kad kiekvieno gyvenimas žemėje būtų generalinė 
repeticija prieš išeinant pas Aukščiausią. Aš negalėjau to pasakyt žemėje, todėl manęs nevadinkite rašytoju. 
Aš esu tik prašytojas man už tai atleisti. 

Ratas dar sykį parodė 2003 ir sustojo K. Binkio jau nebuvo...

360. Nepažįstamo balso pamoka 2003-02-10
  KUo PADĖjAI TIEMS, KURIŲ GAILIESI

Tas balsas buvo toks griežtas ir toks valdingas, kad tiesiog pašiurpau nuo jo: 
– Išgirsk, klausyk ir galvok. – Pasiruošiau klausyti, nors susikaupt nebuvo lengva. – Ko tu labiausiai 

gailiesi iš tų, kurie atėjo į Amžinybę? 
– Mamos. 

– Apie ją mažiausiai kalbu. Ji šviesoje, jai nieko netrūksta. Galvok apie tuos, kurie kenčia ir kurių tau 
gaila. 

– Man gaila Mindaugo, Romo ir Aldutės. 
– Apie Mindaugą atskira kalba. Jis nebuvo tavo artimas, gyveno toliau, jis turėjo mamą, kuri privalėjo 

ruošti kelionei pas mus. 
– O man vis tik labai gaila Aldutės ir Romo. 
Kurį laiką stojo nejauki tyla. O paskui su kaltinimo atspalviu manęs paklausė: 
– O kai jie buvo šalia tavęs, šalia jūsų visų, ar jūs jų gailėjotės, ar padarėte ką nors, kad jie neatsidurtų 

ten, kur yra dabar? 
– Mes jiems daug kartų priminėme, kad blogai elgiasi. 
Balsas vėl atsiliepė: 
– Jūs priminėte jiems, o dabar aš primenu jums, kad jokie pamokslai nėra pagalba nuo bėgimo į tamsą. 

Reikia artimo meilės, kuri gydytų skaudančią sielą. Reikia domėtis, kuo siela serga ir padėti jai išgyti. O 
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tie abu, kurių dabar jūs gailitės buvo labai vieniši ir neturėjo savo artimo. Klausykit, išgirskit ir visada tai 
prisiminkit.

Balsas nutilo, o mano širdyje jis liko visam laikui. 

361. Nepažįstamo Vitoldo pamoka 2003-02-13
  TAVo KALTĖ, KAD DAUG Ko NEMoKI

Jis atėjo į mano sapną prieš auštant. Ilgi, galuose sugarbanoti plaukai dengė pečius. Jis nebuvo aukštas, 
bet kažkokių ypatingų veido bruožų: truputį kumptelėjusi nosis, aštrus ir valdingas žvilgsnis, atrodo kiaurai 
vėrė tą, kuris į jį žvelgė. Jis buvo išdidus, be galo savim pasitikintis, ir aš prieš šį žmogų pasijutau lyg 
mažytis trapus vabalėlis. Bet vis tiek jis mane žavėjo, traukė į save savo dvasios tvirtybe, kuri švietė iš visos 
jo laikysenos. Nepaprasta buvo jo apranga: brangūs kailiniai su balta šermuonėlio apykakle. Aš bijojau jį 
prakalbinti, tik žiūrėjau, kaip į kažkokį didingą reginį, verčiantį nusilenkti šitam vyrui. 

Staiga jis pakėlė dešinę ranką, ant kurios piršto buvo didžiulis brangus žiedas ir ištarė: 
– Ego sum consules Vitold...
Kodėl jis kalba lotyniškai, ką reiškia tas sakinys? Į galvą šovė neįtikėtinas spėjimas – o gal tai Vytautas 

Didysis? Bet kodėl jis be karūnos? Pabandžiau jam pasakyti lietuviškai, kad aš nemoku lotynų kalbos. Jis 
rūsčiai pažvelgė į mane lyg į nusikaltusį kryžiuotį ir pasakė griežtai ir valdingai:

– Tea culpa, tea culpa, homo sapiens. 
Supratau, kad mane Vytautas Didysis smerkia už tai, kad daug ko nemoku. Tik kažin, ar šiandieninėj 

Lietuvoj jis surastų nors vieną protą, panašų į jį? Pabandžiau to paklausti lietuviškai. 
– Didysis Valdove, jeigu šiandien ir jūs ateitumėt į Lietuvą, kokia ji būtų? 
Jis pakėlė galvą, jo protingos akys atrodo žvelgė ne į mane, o į visą Lietuvą. Ir pirmą kartą, nors ir labai 

netaisyklingai, jis prašneko lietuviškai: 
– Ant Vytauto Didžiojo pečių Lietuvos nebūtų. Pareitų į namus Didžioji Lietuvos kunigaikštystė. 
Paskui atsiduso kaip paprastas žmogus, ne kaip valdovas ir pats sau pasakė: 
– Bet kas namų neturi, į juos ir nesugrįžta. 
Matyt, šiandieninė Lietuva jam atrodė ne namai, o kažkokia našlaičių prieglauda. Kažkoks rūkas 

apgaubė valdovo galvą, kūną, ir jis išėjo. 

362. Mamos pamoka 2003-02-14
  NENoRĖK To, Ko NEPASIEKIA PRoTAS

Per visą nakties sapną, per visą pasaulio ramybę mudvi vėl buvom su mama kartu. Ir aš jos klausiau 
visko, ko prašė mano širdis ir protas. Ji buvo apsivilkusi švelniu, plonu megztuku ir tamsia suknele. 

– Mama, ar pas jus yra naktis? 
Ji nusišypsojo, paskui pasakė: 
– Tokios baisios tamsumos, kaip naktį žemėj, pas mus nėra. Yra tik prieblanda, nes labai arti žvaigždės. 
– Mama, man visą laiką neduoda ramybės klausimas, kaip prasideda jūsų kelionė pas mus. Ar tu gali 

pasakyti? 
– Galiu vaikeli, jeigu tau taip įdomu. – Ji ėmė pasakoti: – Pas mus, danguje, yra visas žemės žemėlapis. 

Ties kiekviena vieta, iš kurios atėjome, yra minties žvaigždutė. Mes ją paspaudžiame ir iš karto atsiranda 
ryšys su artimiausiais. Mes žinome jų mintis ir viską apie juos. O jeigu norime ateiti pas jus, jeigu leidžia 
Marija, ta mintis palydi mus iki žemės. 

– O vis tiek pasakyk, kurioje planetoje jūs gyvenate? 
– Ne, tai Dievo paslaptis. Matai, kas atsitiko tiems kosmonautams, kurie sužinojo per daug ir norėjo tai 

pasakyti žemėj. Jie tos žemės nepasiekė. Paslaptis liko amžinybėje. 
– O tu, mama, telefonu negali paskambinti? 
– O ar tu galvoji? Kas atsitiktų, jeigu prie telefono prieitum ne tu, o Onutė? Ar norėtum likti viena? 

Nenorėk to, ko nepasiekia žemės žmogaus protas.
Ji nutilo. O aš vėl paprašiau: 
– Mama, tu prieik prie Onutės, ji čia pat, ji taip tavęs laukia. 
– Gerai. Einu. 
Ji tyliai priėjo prie miegančios tetos, paglostė jos galvą, pašaukė vardu. Bet ... nebuvo jokio atsako. 

Mama atsigręžė į mane, atsiduso ir beviltiškai balsu pasakė: 
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– Matai, nėra ryšio tarp minčių. Ne visiems jis duodamas. 
– Mama, padėk Aldutei, ji labai kenčia. 
Aš jai paaiškinau, kaip ją atpažinti. Mama prižadėjo ir išnyko.

363. Valerjos mamos pamoka 2003-02-16
  PAŽINK PRIEŠą IR DRAUGą

Ji pasirodė ne iš karto. Iš pradžių sapne nušvito kažkoks oranžinis ovalas, labai panašus į saulėlydžio 
spalvas. Ir staiga jo fone pamačiau Staselės veidą. Dieve, koks panašumas su Valerija! Nejučiomis mintyse 
palyginau tą oranžinį ovalą su karūna, kuri taip tiko prie jos plaukų.

– Stasele, kokia jūs graži! – net pati nejausdama savo kuklumo, išrėkiau jai. 
Ji šyptelėjo lygiai taip, kaip nusišypso Valerija, paglostė mano ranką ir tyliai pasakė: 
– Nijolėle, ir tu man graži. Savo žodžiais, savo dvasia. Žinai ką aš tau noriu dabar pasakyt? 
– Sakyk, Stasele, aš klausau. 
– Žinai, Nijolėle, tu mano Valerijai pasakyk, kad ji pasidabotų O. ir V. Jų sielose nėra gerumo, o be 

gerumo nebūna sąžinės. Ir dar, Nijolėle, pasakyk Juliukui, kad rinktųsi mergaitę, kurios vardas būtų Justė 
arba Aistė. Jos būna geriausios. O dabar aš jau bėgsiu. Žinai, neturiu laiko. Tų reikalų visada galybės. 

Ovalas virš galvos blėso, viskas išnyko. 

364. Česlovo V. pamoka 2003-02-18
  VISAToS VADoVĖLIS YRA 

Aš taip apsidžiaugiau, kad Česlovas vėl atėjo. Galvoje buvo daugybė klausimų, kuriuos svajojau jam 
užduoti. 

– Česeli, pradėjau rašyti eilėraštį, kurio pradžia: „Tiek genijų žeme praėjo, o nėra visatos vadovėlio“.
– Nemeluok, Nijoliuk, nerašyk to, kas neteisybė.
– Bet, Česeli, juk tikrai nėra tokio vadovėlio. 
– Ū ū ū! – Jis pakėlė į viršų akis, pričiaupė viršutinę lūpą: – ir dar koks vadovėlis. Žemėj jei kas perskaito 

nors kelis lapus, tai jau vadinasi genijus, išminčius, akademikas. O Dieve! Koks kvailas supratimas. Net 
amžinybėj tą vadovėlį reikia skaityti tūkstančius metų, ir tai dar ne visas paslaptis Dievas parodo. Tu tik 
pamislyk. Į tą Visatos vadovėlį surašyta viskas, ką sutvėrė Aukščiausias protas. Ir nerašyk, kad nėra Visatos 
vadovėlio. 

– Ačiū, kad pasakei, būčiau nesąmonę įrašiusi. Tu žinai, kas mane dar domina?
– Na, na, – jis sukluso, lyg svarstydamas, kokią dar nesąmonę sugalvosiu. 
– Česeli, mane domina galaktikos. Vienas mudviejų pažįstamas apie jas rašo ir prašo manęs patarimo. 
Jis nusijuokė ir pasakė: 
– Na matai, jau apie galaktikas ėmei domėtis. 
– Ar daug, Česeli, Visatoj tų galaktikų? 
– Dievas tai žino, o nei jūs, nei mes nesuskaičiuosim. Jų milijardų milijardai, nes Visata yra begalinė. 

Kiba tas pažįstamas koks astronomas? – jis laukė mano atsakymo. 
– Ne, jis šiaip protingas, tik ne viską žino. 
– Tai ir gerai, nes kai būni labai išmanantis, tai nežinia, ką žinai ir ko ne. 
Ir dabar dar nesuprantu, kodėl mano burna prasivėrė klausimui, kaip Česlovui atrodė vasario 4-oji ir 

teniso varžybos jo garbei. Jo veidas staiga pasikeitė, akys pasidarė pilnos kažkokio graudulio, ir aš supratau, 
kaip mano neapgalvoti žodžiai skaudžiai užgavo jo širdį. Jis patylėjo, o paskui pasakė lyg sau, lyg man: 

– Tą vasario ketvirtąją bus visa amžinybė. Bet kas žaidėjams padavė mano raketę? Kas? Ar ji mane 
priminė mano mokiniams? 

Supratau, kad jis nelaukia mano atsakymo. Jis mąsto kalbėdamas. Mąsto, kad tie amžinybės vasariai 
negrąžins jo  prie teniso stalo. Bandžiau kalbą nukreipti kitur:

– Česeli, tu žinai, sapnavau tokią moterį, kuri daro viską, kad Romutė nedirbtų...
Jis viską suprato iš karto ir pasakė: 
– Matai, Nijoliuk, velnias, ir į pensiją išėjęs, lieka velniu. Pasakyk Romai, kad ji neimtų į galvą, nieko 

jai nepadarys. Kaip ji dirbo, taip ir dirbs, kiek norės. 
– Gerai, pasakysiu viską, ką tu kalbėjai. 
Ir jis išėjo.
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365. Karaliaus Mindaugo pamoka 2003-02-20
  KAI MYLI DVI, TAVE PERPLĖŠIA PER PUSę

Pamatyti karalių Mindaugą, nors ir sapne, tebuvo mano šventa svajonė. Ir štai dabar ji jau mano sieloje 
– ji išsipildė. Iš pradžių pasirodė tik karūna. Ji buvo kitokia, negu paveiksluose piešiama Vytauto. Daug 
tvirtesnė atrodė tos karūnos juosta, gaubianti galvą, o viršūnė buvo panaši į baroko stilių. Jo rankose nebuvo 
nei kardo, nei kalavijo, nei skydo. Mane užhipnotizavo Mindaugo akys – didelės, žydrai mėlynos. Atrodo, 
jose buvo visa jo tauri ir pavergianti savo didybe dvasia. Dideli ūsai, barzda, platėjanti į galą nosis. Aš 
žiūrėjau į jį ir kažkoks jausmas sakė, kad mano akys mato Mindaugą. 

– Kodrin esmi be amo ir veizi ing mani? – staiga pasigirdo jo sodrus, gražus balsas, bet jame nepajutau 
jokio karališko valdingumo. 

Dieve mano, ką ir, svarbiausia, kaip jam atsakyti? Ar mes susikalbėsime vienas su kitu? O jis laukė 
atsakymo. 

– Didysis Lietuvos karaliau, aš noriu jus pašlovinti. 
Jis papurtė galvą, ir nesupratau, kas jam nepatiko. Bet Mindaugas paaiškino pats: 
– Ašei nesu, jogei būtau karalius. Ašei esmu tik tarnas vedlug Lietuvos ir jos viečnas gyvatas. Kas yra 

pašlovinti? 
– Didysis Karaliau, tai yra jus pačestavoti. Aš noriu dėl jūsų paskaityti eilių.
– Jogei esmi skaitanti, tai pačestavonei rašyk odžus. 
Aš jam perskaičiau vieną posmą savo eilėraščio:
  Matau pro amžių dulkes ir dažus,
  Kaip tu karališkai iškėlęs galvą šviesią
  Tikriausiai, tu – kaip Lietuva gražus
  Kai vis kasdien į mus ateinant dviese. 
Pasižiūrėjau į jį, bet jis papurtė savo gražią galvą, ir supratau, kad jis nieko nesuvokė, ką aš čia kalbu. 

Staiga pamačiau, kaip pakėlė dešinę ranką, ištiesė antrą ir trečią pirštus ir pasiekė jais savo kaktą. Ir dabar 
dar nesuprantu, ką reiškė šitas ženklas. Gal pagarbą, gal norą atsisveikinti su manim, gal kokį pagonybės 
laikų simbolį? Kas tai galėtų dabar paaiškinti? Aš labai išsigandau, kad jis neišeitų, nes man labai rūpėjo 
pats svarbiausias klausimas. 

– Didysis Mindaugai, kodrin jūs teipo tragiškas? – bandžiau kai kuriuos žodžius sakyti taip, kad jis 
mane suprastų. Bet pajutau, kad jam visai negirdėtas žodis tragiškas. Kuo jį pakeisti? 

– Kodrin jūs teipo nečiastlyvas?
– Todrin, jogei esmu mylėjęs dvi moteras – Lietuvą ir Mortą. Bet meila dviemis perplėšia dvasią ir kūną 

per pusę. Ir perveda į amžiną atilsį. Todrin ir velk manęs teipo persipildė.
Jis nusigręžė nuo manęs ir išnyko. O aš ir dabar dėkoju jam už šį susitikimą.

366. Aldutės Ž. pamoka 2003-02-22
  NEBJoK BAISĖTIS TUo, KAS NEPAŽĮSTA GAILESTINGUMo

Aš net sapne vėl ir vėl ruošiausi pamokoms. Mąsčiau, kokį rašinį duoti devintokams. Staiga pajutau, 
kad šalia manęs stovi. Atsigręžiau. Šalia stovėjo visų geroji Aldutė ir stebėjo mane. 

– Aldute, brangioji, sėskit. Aš galvojau apie pamokas ir jūsų nepastebėjau. 
Ji atsisėdo, kurį laiką tylėjo, o paskui pamokė mane: 
– Nijole, tu nesupyk ant manęs. Aš noriu tau kai ką pasakyti. 
– Klausau, Aldute. 
– Matai, mudvi abi buvom mokytojos. Geros ar blogos, ne mums pačioms tai spręsti. Bet iš aukščiau, 

iš Amžinybės daug geriau matyti, kokie mes buvome, ar dar esame. O buvome ir esame tik mokiniai. Ir aš 
tau, Nijole, pasakysiu: ten, kur nuėjau aš, mus moko visus, nežiūrint kuo jie buvo. Pas mus Amžinybėje yra 
trys mokyklos: pagrindinė (dangus), pagalbinė (skaistykla) ir ta, kur uždaryti mažiausiai protavę žemėje 
(pragaras). 

– Aldute, o ką reikia daryti, kad išmoktum protauti žemėje? 
– Paklausyk, jeigu tau nenuobodu, aš pamokysiu. Ar atsiminsi? 
– Pasistengsiu, geroji Aldute. 
Ji sunėrė savo liesas rankas ir pradėjo: 
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– Visa, kas sukurta Visatoje, priklauso Protui, kurio niekas niekada negalės pakartoti. Tada verta su tuo 
Protu palyginti savo gabumus. Viskas, ką mes nuveikėme, dirbame ar dar nuveiksime, yra skirta grįžimo 
keliui į Amžinybę. Kokie grįšime, priklausys nuo to, ką turime savo sieloje. Ir kelias nuo to gali būti 
duobėtas ar lygus. O juo eiti vis tiek reikės pačiam. 

– Aldute, kodėl šalia Jūsų toks kibiras? 
– Toks kibiras ir ąsotis turi būti šalia kiekvieno, esančio žemėje. Kibire – mūsų blogybės, šiukšlės, nuo 

kurių sunku sielai. Ąsotyje – nektaras iš mūsų gerų darbų. Kai ateisit pas mus, tuos indus pasvers. Galvokit 
apie tai. 

– Jūs dabar kartu su Česlovu. Jis juk dabar irgi labai protingas? 
– Nijole, o kada jis nebuvo protingas, sakyk, kada? Aukščiausias Protas jį dar patobulina, ir jis jau gali 

to Proto pamokas perduot jums. Česlovas – tikras Proto vaikas. 
– Aldute, ką man daryti, kad aš taip nekenčiu medžiotojų ir visų, kurie ką nors kankina? Juk tai didelė 

nuodėmė. 
Ji uždėjo ranką man ant peties ir, lyg gerumo motina, pasakė:
– Nijole, nepergyvenk taip. Juk ir aš sadistų ir medžiotojų nekenčiau taip, kaip tu. Nekęst blogio nėra 

nuodėmė. Bet  amžinybėje gerumas ir gailestingumas vertinami kaip didžiausios vertybės. Juk ir Dievas, ir 
Kristus, ir Marija pilni gailestingumo, tai kodėl žmonės, jų vaikai, yra sadistai? Bet žinai, kad negadintum 
sau sveikatos, į juos žiūrėk kaip į invalidus ir kūno, ir sielos, kurie nuo gimimo dienos vietoj širdies nešioja 
protezus. Todėl jie nežino, kas yra skausmas nė gailestis. Jie yra sunkūs ligoniai, o tokių dangus negydo. 

– Aldute, ar jūs norėtumėte sugrįžti atgal į savo namus? 
– Oi, jokia mada, ne ne ne. Aš neturiu kitų namų, kaip Amžinybė. O visi buvę mano artimieji mane 

pamiršo, ir aš jiems jau nereikalinga, – ji pakėlė aukščiau savo galvą, kad nematyčiau jos ašarų, – eisiu jau, 
Nijole, eisiu į savo namus, kurie yra virš manęs, tavęs, virš visos žemės. Prisimink mano pamokas. 

Nesuspėjau net padėkoti, o jos jau nebuvo. 

367. Nežinomo balso pamoka 2003-02-26
  Ko IEŠKoME, TAS TURI ATEITI

Po Valerijos mamos išėjimo ir pasakymo, kad dangaus sąrašuose Virginijaus nėra, pasigirdo kažkoks 
nepažįstamas balsas ir pasakė: 

– Ko ieškai, tas turi ateiti.
 Viskas nutilo, aš pasiėmiau skaityti knygą „Iš mano atsiminimų“. Staiga į kambarį įėjo kažkokie du 

nepažįstami vyrai. Jie buvo tokie panašūs vienas į kitą, lyg broliai dvyniai, – abiejų nosys gražios, truputį 
smailėjančios į galą. Vienas buvo pliktelėjęs, bet vis tiek dar jaunas vyras. Vilkėjo žalsvą striukę. Pakėliau 
galvą nuo knygos ir paklausiau: 

– Kas jūs tokie, iš kur jūs? 
– Pirmiausia užgesink šviesą, nes ji mums nereikalinga. Tu vieno iš mūsų ieškojai, o mes abu atvykome 

iš kelionės. 
Aš jau buvau pasiruošti klausti, kuo jie vardais, bet jie išnyko.

368. Pamokos prie keisto apvalaus lėktuvo 2003-02-28
  NELĖK SU TAIS, KoL NESI PAŠAUKTAS

Aš ir dabar, jau įpusėjus dienai, negaliu susikaupti ir patikėti tuo, ką mačiau sapne. Pakėliau galvą į 
lango pusę ir persigandau: sode, atrodo, kažkas degė, spalvos mainėsi, tai žalia, tai oranžinė, tai šviesiai 
mėlyna. Nežinau nė kaip, bet išbėgau pažiūrėti, kas ten dega. Turbūt nenumaldoma jėga traukė mane prie 
šito nematyto švyturio. Beveik neįmanoma aprašyti, kaip atrodė apvalios formos skraidyklė, kurioje buvo 
6 langai – po du iš šonų, vienas iš priekio, kitas iš užpakalio. Pamačiau simetriškus laiptelius, vedančius į 
vidų. Ir staiga tarp dviejų viršutinių langų pamačiau keistą užrašą: „Pasiilgę pavasario“.

Kas jie tokie, kurie pasiilgo pavasario? Iš kur jie? Praradau bet kokią nuovoką, baimę ir užlipau į vidų. 
Aplink visą ovalinį lėktuvą viduje buvo daugybė mažų kėdučių, ant kurių sėdėjo žmonės. Ach, tai jie čia 
atkeliavo, tai jie buvo pasiilgę mūsų pavasario. Aš taip panorau atsisėsti šalia jų, bet visos vietos buvo 
užimtos. Ir tada padariau baisų nusikaltimą – pastūmiau iš kėdutės moterį. Ji atsisuko į mane ir pasakė:

– Ar tu negalvoji, kad negražiai elgiesi? Nijole, juk mudvi senos šakietės, ar gi nepažįsti Jovasės J.? 
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Man pasidarė gėda, ir aš jai paaiškinau, kad labai norėjau pasėdėti toje kėdutėje. Ji pastūmė mane šalin 
ir su baime pasakė:

– Čia tau vietos nėra. Bėk lauk. Tuoj Antanas (buvęs Sinkevičius) įjungs motorą ir tave pakels į 
aukštybes, o mes laikinai išnyksime.

– Jovasėle, kur jūsų Elena?
– Mano Eliutė pragare. Sakau, pragare mano Eliutė.
Staiga pajutau, kaip kažkokia moteris apglėbė mane per pečius ir stumia žemyn iš tos kosminės 

skraidyklės:
– Nijolėle, lipk lauk, prašau tave. Paskui bus vėlu, kur tu dingsi? – Dieve, juk tai geroji Staselė, kuri 

visada ir visur mane gelbsti: – Nijolėle, ar nepyksti ant manęs? Juk žinai, kiekvienas ką nors ne taip pasakai, 
o paskui gailiesi.

– Nepykstu, geroji Stasele, neturiu už ką pykti.
– Na tai tada, Nilolėle, nuramink mano dukrelę. Pasakyk jai, kad tie dumbliai, kurie plaukioja padugnėse, 

nieko jai nepadarys. Kaip ji buvo mokytoja, taip ir liks. Tegu nueina į Gelgaudiškio bažnyčią kokias 2-3 
savaites. Gal pailsės bobų liežuviai. Paskui nuvažiuos į Šakius. Bėk, Nijolėle, bėk ba jau lėkštė tuoj pakils.

Aš nulipau žemyn, išgirdau spengiantį motoro balsą. Jie pakvėpavo pavasario oru, jie pabuvo pas mus 
ir išskrido atgal į amžinybę...

369. Istoriko A. Šapokos pamoka 2003-03-02
  INTELIGENTAS TURI MoKĖTI LoTYNŲ KALBą

Kultūros namų salėje vyko paskaita „Vytauto Didžiojo asmenybė ir jo politikos ypatumai“. Salė buvo 
pilnutėlė. Į tribūną įlipo simpatiškas, lygiais, į viršų sušukuotais plaukais žmogus. Kažkas šalia manęs 
pasakė su pagarba:

– Tai A. Šapoka. Bus įdomu.
Aš į nieką daugiau nežiūrėjau, nieko daugiau negirdėjau, tik jį, garsųjį istoriką, kalbant apie Vytautą 

Didįjį. Jis pasakojo, kaip Vytautas mylėjo savo baltą žirgą, kaip jį gerbė kariai ir net iš tolimų kraštų atvykę 
valdovai. Salėje buvo mirtina tyla, ir aš sugalvojau pasiųsti pranešėjui raštelį, kuriame buvo klausimas – 
kodėl Vytautas Didysis toks rūstus. Istorikas pasakė:

– Tegul po paskaitos klausimo autorius ateina pas mane. 
Pasiryžau, sukaupiau visą savo drąsą ir nuėjau, nors širdis drebėjo iš nežinios, ką jis pasakys. Priėjau 

nedrąsiai, bet jo akys buvo pilnos tokio gerumo, kad aš pajutau kažkokią ypatingą ramybę.
– Sėsk, tamsta, – pastūmė man kėdę ir pasakė: – jūs labai suklydote, taip sakydama apie Vytautą. Iš kur 

jūs žinote, kad jis rūstus?
– Profesoriau, aš jį mačiau, jis buvo atėjęs į sapną.
– Aha. Tai neblogai, bet bloga tai, kad tamsta neatskyrei rūstaus nuo susirūpinusio veido. Vytautas 

neturėjo kada gyvenime šypsotis, jam rūpėjo ir dabar dar skaudžiai rūpi Lietuvos likimas. Kas liko iš jos, 
jeigu kiekviename lietuvy gyvena po kryžiuotį.

– Profesoriau, bet jis labai supyko, kai mane kalbino lotyniškai, o aš pasakiau, kad nemoku tos kalbos.
– Jis nesupyko, jis tiesiog pasibaisėjo, kad lietuvis inteligentas gali nemokėti savo protėvių senosios 

kalbos. Visi didieji žmonės ją mokėjo, nes didžioji dvasinė kultūra atėjo iš romėnų.
– Tai jau Vytautas Didysis niekada neateis pas mane? 
– Ateis, jei tamsta jo labai lauksi ir per tą laukimą išmoksi suprasti, ką jis tau sako lotyniškai. 
– Ačiū jums, profesoriau. Aš mokėsiu jo laukti.
Jis nusišypsojo ir paklausė manęs: 
– O ką tamsta labiau gerbi – karalių Mindaugą ar Vytautą?
Jis laukė mano atsakymo, ir aš pasakiau tai, ką galvoju visą gyvenimą: 
– Vytautą Didįjį, tik jį. 
– Taip, ir aš taip galvoju. Mindaugas sėdėjo prie Lietuvos lopšio, o Vytautas savo protu ir širdim ją 

išaugino, nuvedė iki Juodosios jūros ir uždėjo jai Didžiosios karūną. Dėl to jis pats Didysis. Tai lauk jo ir 
mokykis su juo kalbėtis. 

– Ačiū jums, profesoriau. 
Jis linktelėjo galva ir išėjo. 



259

370. Česlovo V. pamoka 2003-03-05
  NEPARDUoKIT LIETUVoS joKIoMS SąjUNGoMS

Česlovas atėjo, bet jo veide nemačiau jokio džiaugsmo, jokios šypsenos. Nedrįsau jo klausti, kamantinėti, 
kodėl jis toks. Supratau, kad jam labai sunku. Prabilo pats: 

– Nijoliuk, ar tau nebaisu, kas dabar Lietuvoj darosi? 
– Baisu, Česeli, man labai gaila Lenos ir Rolando Pakso.
 Jis buvo pilnas tokios įtampos, kad atsistojo, ir jo akyse sužvilgo ašaros: 
– Tu žinai, Nijoliuk, mes visi kiekvieną vakarą dabar meldžiamės už Lietuvą. Mes negalim patikėti, 

kad Dievo tarnas kardinolas viešai žmogų gali pavadinti apsėstu šėtono. Bet esmė yra kitur. Pamatysi, kai 
Lena išvažiuos, tai puls Rolandą, kad jis apsėstas šėtono ir negali vadovauti tautai. Lena bendravo ir su 
Brazausku, ir su Medalinsku, o tiems nieko. Viskas krito ant Pakso. Žinai, juo žmogus geresnis, juo jį labiau 
puola tie, kurie to gerumo neturi. 

– Česeli, tai kas bus su Rolandu? 
– Jeigu Dievas nepasigailės Lietuvos, į jo vietą ateis Artūras P. 
– Česeli, o už Europos Sąjungą aš nesirašysiu. 
Jis sugriebė mano ranką, suspaudė ją tvirtais delnais ir pasakė: 
– Nijoliuk, neparduok Lietuvos jokiai Sąjungai. Mes prarasime savo šneką, papročius, o paskui ir 

sąžinę. Juk tu gerai žinai, kad tas, kurį parduoda, yra mankurtas. 
– Žinai, aš niekada nedėsiu parašo už išdavystę. 
– Na ir gut. Aš žinojau, kad tu tokia ir esi. 
– Česeli, tu neseniai buvai pas Romutę. Dieve, kaip gerai!
Jis pasižiūrėjo nustebęs, o paskui pasakė: 
– Ale, kad tu viską ir žinai. Buvau ir dar būsiu. Ir pas ją, ir pas tave. 
– Česeli, niekas man nesugeba paaiškinti, ką reiškia, kai atėjęs į sapną karalius Mindaugas prie savo 

kaktos pridėjo du dešinės rankos pirštus.
Jis pritilo, matyt, kažką mąstė, o paskui paaiškino: 
– Du, tai reiškia jis ir Lietuva. O prie kaktos priglausti pirštai liudija, kad jo, karaliaus protas bus 

amžinai atiduotas Lietuvai. Ar dabar aišku? 
– Aišku, Česeli, ačiū už tai, kad aišku. 
– Na, Nijoliuk, tai melsk Dievą, kad gelbėtų Lietuvą ir Rolandą. 
Ir Česelis išėjo.

371. Česlovo V. pamoka 2003-03-09
  NEIMK To, Ko NEPANEŠI 

Ir vėl mokykloje mes šventėme kovo 8-ąją. Ir vėl buvo Aldutė, Soija, Česlovas ir visi kiti, kurie dar 
šioje žemėje. Aldutė Ž. padėjo, kaip visada, gražų tortą. Česelis, kaip visada, prie kiekvienos iš mūsų padėjo 
po mažą primulės vazonėlį. Jis pats buvo kažkoks iškilmingas, gražus. Aldutė prapjovė tortą ir pradėjo dėti 
į visų lėkšteles. Aš atsiprašiau, kad saldumynų nemėgstu, bet ji įdėjo vis tiek. Česelis gražiai paprašė: 

– Nijoliuk, gali man atiduoti, jeigu pati nevalgai. 
– Česeli, mielai imk, bet tu juk nemėgsti tortų. 
– Aš ne sau, aš savo mažajai parnešiu... 
– Juk ji jau suaugusi, kokia čia mažoji. 
Jis susigraudino ir pasakė:
– O man ji, ir senele būdama, bus mano mažoji. Tu neįsivaizduoji, Nijoliuk, kaip aš myliu savo dukrą, 

savo Egliukę. 
Jo žodžiai buvo tokie tikri ir nuoširdūs, kad jais negalima buvo netikėti. Soija pirmoji nutraukė tylą: 
– Aš tris turiu, ir visi man brangūs, o ką jau šnekėti, kai būna tik vienas vaikas. 
Vaišės ėjo į pabaigą. Stalas tuštėjo. Laikas buvo skirstytis. Patamsy aš pasiėmiau savo krepšį, panašų 

į sakvojažą, kuriuo buvau kai ką atsivežusi. Bet jis man pasirodė kažkoks sunkus, vos pakeliamas. Česelis 
žiūrėjo į mane ir šypsojosi. Nesupratau kodėl. 

– Nu, ponimajete, – jis kreipėsi į mane, – nevok ir neimk to, ko nepaneši. 
Pasižiūrėjau į savo nešulį ir pamačiau, kad per klaidą paėmiau Česlovo portfelį. Ant jo buvo kažkoks 

mėlynu tušinuku įbrėžtas rėželis. 
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– Nepyk, Česeli, aš netyčia paėmiau tavo sakvojažą. 
Jis nusijuokė, paėmė iš manęs savo daiktą ir pajuokavo: 
– O aš galvojau, kad man padėsi panešti. Na, nieko nieko, svarbu, kad viskas baigėsi gerai. 
– Česyti, o kaip bus su Lena? 
Jis surimtėjo, kažką pagalvojo ir pasakė: 
– O tu žinai, kaip liūdna tada, kai visi prieš vieną. Bet visa tų visų nelaimė, kad jie sunkiai įveiks Leną, 

nes su ja Dievas. O man gaila Pakso. Jis – kaip ėriukas, apsuptas vilkų. Ir tie vilkai jį įveiks. 
– Ar tikrai, Česeli, ar tikrai? 
– Tikrai, Nijoliuk, nes „šėtono apsėstas“ negali vadovaut tautai. 
Man pasidarė taip baisu, net nejutau, kada Česlovas išėjo.

372. Gydytojo j. K. ir mokytojos B. pamoka 2003-03-10
  KAD GALĖTUM GYDYTI, REIKIA PAČIAM IŠGYTI

Atrodo, Šakių ligoninė mane pasiuntė gydytis ir konsultuotis į Kauno Klinikas pas gydytoją J. K. 
Nuvažiavau.  Atėjau prie registratūros langelio ir man pasakė, kad jo šiandien nėra. Taip kartojosi ir antrą, 
ir trečią dieną. Neiškentusi ir nusiminusi paklausiau, kuriame aukšte jį rasti. Gal jo sesutė ką nors pasakys. 
Registratorė pasižiūrėjo į mane ir paaiškino: 

– Gydytojas J. K. yra pačiame aukščiausiame aukšte. Ieškokite jo ten. 
Nieko nesuprasdama nuėjau šalin. Prie pat durų pamačiau patį gydytoją. Jis buvo apsirengęs ne baltu 

chalatu, o juodai, užsidėjęs tamsius akinius. 
– Gydytojau, aš taip ilgai jūsų ieškojau. Mane pas jus pasiuntė gydytis. 
Jis padėjo man ant dešinio peties ranką ir pasakė: 
– Kol esi pats gydomas, negali gydyti kitų. Reikia pirmiausia būti pačiam sveikam ir kūnu, ir siela, – jis 

atvėrė man duris į lauką ir pats išnyko.
 Išėjau į Kauno gatvę. Iki autobuso į Šakius dar buvo daug laiko. Ėjau ir, atrodo, nemačiau nieko – vis 

galvojau, ką reiškia išgirsti gydytojo žodžiai. Staiga išgirdau mielą ir iš vaikystės pažįstamą balsą: 
– Labas, Nijole. Ar nepažįsti manęs? 
– Pažįstu, mokytoja. Aš jus visada gerbiau ir mylėjau. 
Ji šyptelėjo, jos gražios akys priminė ją, mokytoją Batūrienę, kai aš buvau tik ketvirtokė. 
– Apie ką tu dabar mąstai, mano mokinuke, kas kankina tave? 
– Mokytoja, jūs man padėkite susigaudyti, kas darosi Lietuvoje su Lena Lolašvili? Jūs kalbėkite, o aš 

vėl būsiu ketvirtokė.
– Gerai, Nijole, štai sėskim ant šito suolelio, ir aš tau pravesiu pamoką. Tikrą, be melo, atvirą ir tokią, 

kurią man perduoda Dievas. Klausyk. 
– Klausau, mano mokytoja. 
Ir ji pasakė: 
– Atsimink visada vieną tiesą – šėtonus iš savęs ant kitų mėto tie, kurie jų savyje daug turi. Tada jiems 

palengvėja, ir jie patys sau atrodo teisūs. Lena – doras žmogus, nes ji nieko neapšmeižė, neapjuodino ir 
niekam nepadarė blogo. Jokios etiketės prie jos nesiklijuos. Todėl tokia neapykanta ją ir supa. Ar viską 
supratai? 

– Viską, mano mokytoja. 
– Tai ir gerai. Neteisk sykiu su tais, kurie negalvoja, jog juos kažkas teis. O dabar eik į stotį ir rami 

važiuok namo. 

373. Mamos pamoka 2003-03-11 
  PAŽINK TAI, KUR ESI IR KUR BŪSI

Mama atsinešė kažkokį didoką sulankstytą lapą ir ištiesė prieš mane. 
– Mama, ką daryti su tuo? 
Ji prisėdo šalia ir pataisė mane: 
– Ne su lapu, o su žemėlapiu. 
– Tai ką su juo veikti? Žemėlapiuose yra miestai, upės, vandenynai, o čia visai nieko nesuprantu. 
– Vaikeli mano, reikia pažinti ne tik tą, kur esi, bet ir kur būsi.  Tu matei tik žemės žemėlapius, o čia 

yra Visatos, galaktikos žemėlapis. 
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– Mama, bet kol tu buvai žemėje, niekada apie tokius dalykus nekalbėdavai. 
– Tada nekalbėdavau, o dabar kalbu, nes ir man kalba. Ar tau neįdomu galaktikos pasauliai? 
– Man labai įdomu, bet mano protas neapims tų paslapčių, apie kurias tu pasakosi. 
– Aš tau nedaug pasakysiu, daugiau rodysiu. Štai žiūrėk – aplink visą begalinę galaktiką eina ūkas. Jis 

padengia žvaigždes, į kurias žiūrėdami be ūko mes apaktume. Už šito ūko eina milijardai kitų galaktikų, 
kurių paslaptis težino tik Dievas. Per ūkus mes jų nematome. Ar tau įdomu? – ji pasižiūrėjo į mane, lyg 
tikrindama, ar toliau kalbėti. 

– Mama, man daugiau baisu, negu įdomu. Tai kur baigiasi ta Visata? 
– Vaikeli, ji kaip ir jos paslaptys, neturi pabaigos. O dabar pasižiūrėkim į planetas, kurios yra šiapus 

ūko. Va, arčiausia žemės  yra Mėnulis. – Ji išvardijo Saulę, Marsą, Neptūną, Saturną, Venerą. 
– Mama, prašau tavęs, uždėk pirštą ant tos planetos, kur tu gyveni.
Ji pyktelėjo, turbūt nusibodo jau mano tas pats prašymas.
– Ir vėl tas pats. Aš tau jau kelissyk sakiau, kad tau nebūtina žinoti to, ko dar nereikia. Tu žinai juk, kas 

atsitiko tiems, kurie kosminiu laivu vežė žinią į žemę apie surastą gyvybę planetoje. Ar žinai?
– Žinau, mama, žinau.
– Tai ir neklausinėk daugiau nieko. O dabar galvok, ką išgirdai, ir atsimink, kad tas galvojimas būtinas 

visiems. 
Ji išnyko, o aš vis gailiuosi, kad nesu dailininkė ir negaliu nupiešti to, ką mačiau žemėlapy.

374. Česlovo V. pamoka 2003-03-18
  KIEK APLINK AIŠKIAREGIŲ IR NEREGIŲ

Net keista, bet šį kartą Česlovas atėjo lyg iš stadiono, su mėlynais treningais. Nieko neklausinėjau. 
Prabilo jis pats:

– Atleisk, kad nespėjau persirėdyt – aš tiesiai nuo Mindaugo, ten suodina, tai toks ir atėjau. Baisiai 
skubu. Žinai, šv. Juozapo vardadienis, tai reikia būti.

– O kaip, Česeli, Mindaugas?
– O jam dušna. Šv. Kazimieras uždavė klausimą: „Kaip atsidėkojai Dievui po pirmo išgijimo?“. O jis, 

nieko nelaukdamas, pasakė: „Mano mama atsidėkojo, man nereikėjo“. – Jis šyptelėjo, bet jaučiu, kad labai 
nepatogiai jaučiasi dėl savo aprangos. Paskui pasakė: – Žinau, kad tu pergyveni dėl Lenos. Ir aš pergyvenu. 
Tai ve, atnešiau tau tokią knygutę, še, paskaityk pradžią, ir bus dūšioj lengviau.

Pasižiūrėjau, ir man pasirodė, kad tai knygelei keli šimtai metų – tokie pageltę lapai, tokie senoviški 
viršeliai. Perskaičiau pavadinimą: „Aiškiaregystė, aiškiaregiai ir silpnapročiai“. Česlovas nieko neklausė, 
nieko nesakė, tik stebėjo, ar aš skaitysiu toliau. Po viršelio, kito puslapio viršuje, buvo pavadinimas 
„Gyveno, gyvena ir gyvens“.

– Na, na, perskaityk šitą puslapį ir užteks.
Pradėjau skaityti: 
– Kartą gyveno du broliai. Vienų tėvų, vienos Tėvynės ir vienos kalbos. Tik vienas buvo aiškiaregis, 

matantis akimis ir siela, o kitas – neregys ir silpnaprotis, niekada nemąstantis, ar gerai. Jeigu visi šaukia tą 
patį, tada šaukdavo ir jis. Bet žmonėm jis patiko daug labiau už aiškiaregį, kurio darbų ir žodžių nepajėgė 
suprasti. Aiškiaregis buvo vienas, o įtūžusių ant jo – tūkstančiai. Bet jie vis nesumąstė, kodėl jis toks tvirtas 
ir nepalenkiamas. Aiškiaregiui Dievas liepė padėti savo broliui. Aiškiaregis apie tai pasakė neregiui. Sudėjo 
jo rankas, pakėlė į dangų ir ilgai už jį meldėsi. Viešpats jį išklausė. Broliui atsivėrė akys ir grįžo protas, bet 
silpnapročių minia metė į juos abu ką turėjo –  prakeiksmo žodžius, velnio vardus, raganų šluotas. 

– O dabar, Nijoliuk, tu stebėk žmones ir pamatysi, kiek aplink neregių ir kiek aiškiaregių. Ir atsimink – 
o jeigu į ką meta prakeiksmo akmenis, tai tik dėl to, kad tas savo dvasios galiomis juos praaugęs.

– Ačiū, Česeli, dabar aš daug tvirčiau jaučiuosi savy, nors ta minia tikrai įtūžusi ir visur mato tik šėtono 
darbus.

375. Irenos B. pamoka 2003-03-18
  MANo LIKIMAS jAU KITŲ REŽISIERIŲ RANKoSE

Iš pradžių aš jos neatpažinau: kažkokia tamsi, susitaršiusiais plaukais, be jokios šypsenos. O juk būdavo 
tokia talentinga, visų mylima ir visada linksma. Ir balsas... Storas, lyg senos moters. Kas ji tokia? Staiga 
išgirdau:



262

– Nijoliuk, ar jau neatpažįsti manęs? Juk penkis metus kartu mokėmės.
– Viešpatie, ar tu čia, Irute?
– Taip, Nijole, neapsirikai. Tai aš, buvusi studentė, buvusi režisierė, buvusi, išėjusi ir vėl esanti. Tik jau 

ne čia. – Ji išsiėmė cigaretę ir užsirūkė. Mane nukrėtė siaubas. Nejaugi ji rūko? 
– Irute, juk tu buvai tokia režisierė, tokia talentinga, ir niekas tavęs nematė rūkančios. 
Ji ėmė kvatotis, paskui pakėlė vieną ranką ir garsiai, lyg scenoje, sušuko: 
– Taip, likime, taip. Aš režisavau kitų likimus, o mano likimą dabar režisuoja kiti. Ir režisuos per 

amžius. O rūkiau ir gėriau, Nijoliuk, aš iš vienatvės. Iš dvasios vienatvės, kurią išmokau slėpti su šypsena.
– Irute, juk tu taip mylėjai Algimantą!
Ji staiga surimtėjo, apsikabino mane ir pasakė, vos sulaikydama ašaras:
– Kai jis išėjo, paliko tik sūnus Virgis ir vienatvė. O kai Virgis išvyko į Vengriją, likome su vienatve tik 

mudvi. O paskui prie mudviejų prisidėjo liga. Baigėsi visi spektakliai, visi žiūrovai, viskas, išskyrus kelionę 
į čia. Į juodą ir troškų vaidinimą, kuriame dalyvauja milijardai veikėjų.

– Irute, ar tave čia kas nors lanko?
– Taip, lanko Norbertas, Danutė, Henrikas. O svarbiausia, kad su manim Monika. Su ja net ir čia 

lengva... 
Cigaretės ugnelė prigeso. Irutė išėjo į amžinybės spektaklį.

376. Mamos pamoka 2003-03-19
  KAS NIEKINA KITą, BUS PANIEKINTAS

Mama atėjo ir, kaip visada, pradėjo ieškoti sau darbo. Apžiūrėjo mane ir ėmė priekaištauti, kad mano 
drabužis per ilgas, reikia jį sutrumpinti.

– Mama, tegul jis toks lieka, geriau pasikalbėkim apie ką nors kita.
Bet ji nesutiko:
– Galima ir dirbant kalbėti. Atnešk man siūlų ir adatą.
Nesiginčijau. Adatas atnešiau su visa dėžute. Aš sėdėjau ant sofos ir ištiesiau jai atdarą dėžutę. Tegul 

pasirenka adatą, kuri jai reikalinga. Ji paėmė, bet netyčia pakreipė dėžutę, ir visos adatos pasipylė ant 
minkšto užtiesalo.

– Mama, ką tu padarei? Kaip dabar surasi tiek adatų?
Bet ji apramino mane:
– Ne tokie dalykai atrandami, o čia mažos adatėlės. Tik rink ir aš tau padėsiu. 
Baigėva beveik rinkti, ir aš vienu delnu pasirėmiau ant sofos. Neatrasta adatą giliai įsmigo į ranką, ir 

skausmas nubėgo iki pečių.
– Mama, ištrauk adatą, man labai skauda.
Ji pasilenkė, išlupo adatą, uždėjo drėgną skudurėlį ir pasakė:
– Praeis. Adatos dūriai baisūs, bet daug baisesni pikti žodžiai, kurie sužeidžia širdį, ir jų jau negalima 

išrauti. Tu pagalvok, kaip turi iškęsti Lena, kai į ją sminga šitiek neapykantos adatų.
– Mama, neprimink man Lenos, aš nenorėčiau būti jos vietoje.
– Mes, vaikeli, ėjome pas Švč. Mariją ir klausėme, ar negalime Lenai kuo nors padėti.
– Kas tie mes, kurie ėjot?
– Ėjau aš, Saliamutė K., Jonelis N., Marceliukė J. ir kiti.
– O ką sakė Švč. Marija?
Mama pradėjo verkti ir kartoti Marijos žodžius:
– Nenusiminkite, mano vaikeliai. Lena meldžiasi už tuos, kurie ją niekina. Ir tik ji ateis pas mus, o ne 

tie, kurie ją niekina.
Staiga prasivėrė durys ir pasirodė vyriška galva. Veidas buvo išmargintas raudonomis ir rudomis 

dėmėmis, bet vis tiek jis buvo labai gražus. Aš iš karto atpažinau, kad tai Virginijus B. ir aš sušukau:
– Virginijau, užeikit, Virginijau, prašau jus.
Jis pasižiūrėjo į mane, į mamą. Kažką mąstė, o paskui ištarė:
– Aš išvykau iš namų, aš ieškojau vienatvės ne žmonėse, o medžiuose... O dabar ieškau ramybės, – 

pasakė ir išėjo, net neįžengęs į kambarį.
Mama pakilo nuo kėdės, palydėjo jį akimis ir pasakė:
– Pakartok, vaikeli, kiekvieną vakarą, kai prisiminsi šį žmogų, – „Viešpatie, suteik jam ramybę“.
– Gerai, mama, aš taip padarysiu.
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Ji nusigręžė ir išnyko.

377. Mindaugo G. pamoka 2003-03-23
  GALVojU, KAD NIEKo NEGALVojU

Jis atėjo, ir man pasirodė, kad jau visai kitoks, negu buvo. Vienplaukis, su tom pačiom kelnėm, bet 
kažkoks pasitempęs, jau sakantis jūs, o ne tu. Bet svarbiausia – visai pasikeitęs jo mąstymas ir požiūris į 
save, buvusį ir esamą.

– Na, Mindaugėli, kaip tu laikais?
– Normaliai.

– Gal jau tau šviesiau?
– Jau lyg šviečiasi, ale dar reiks palaukt. Nieko nepakeisi.
– Na, kaip tavo mokslai, ar išminčius dar ateina?
– Aš jums galiu apsakyti – išminčius jau neateina, o dabar ateina kiti, tokiais ilgais drabužiais, su 

kepuraitėm ant galvos ir su rožančiais rankose.
– O ko jie tavęs klausinėja?
– Visko, aš jums net negaliu apsakyti. Aš vienam pasakiau, kad mano galva pliš ir protas neišlaikys tų 

klausimų, tai jis man gražiai atsakė: „Na, broleli Kristuje, tai kodėl tiek mažai to proto? Kaip galvoji, kodėl 
taip atsitiko?“

– Galvoju, kad aš nieko negalvojau, – pasakiau jam. – Na, gerai, nors tiek jau supratai, ir tai puiku. 
Sėsk, Mindaugėli, tu stovi, o tave tardau.

– Ačiū, prisėsiu. Ir žinot, dar ką jie padarė? Atnešė man tokį butelį be etiketės ir liepė paragauti. Aš 
galvojau, kad vanduo, ir griebiau gerti. Bet taip baisiai nudegino burną, kad vos neužspringau. Tada tas, 
kuris davė, pasakė: „Na, tai atsisakai savo draugės?“  Supratau, kad tai buvo degtinė. Pirmą kartą ji man 
buvo tokia bjauri. Ir vėl manęs paklausė: „Kai tu gyvenai žemėje, ką veikei: ar gulėjai, ar plaukei, ar 
skridai?“. Pasakiau jam, kad gulėjau, o jis pasakė: „O reikėjo skristi, skristi mintimis ir darbais pas Dievą“. 

– Mindaugai, o kodėl nenueini pas mamą?
Jis nuleido galvą, atsiduso, paskui pasakė: 
– Aš nenoriu, kad ji mane laistytų ašarom. Aš tik dabar supratau, kad nebuvau ir nesu jų vertas. 
Nespėjau jo nuraminti, o kėdė jau buvo tuščia. 

378. Pamoka iš Ramybės salėje vykusio Poezjos pavasario 2003-03-26
  AČIŪ, KAD MES TAU GYVI

Mama atnešė man kažkokį baltą sulankstytą lapą ir pasakė: 
– Perskaityk ir einam. 
Atlenkiau lapą ir perskaičiau: „KVIETIMAS. Miela, Nijole, kviečiame Tave dalyvauti Poezijos 

pavasario šventėje, kuri vyks Ramybės salėje po beržais.“
– Mama, Šakiuose nėra Ramybės salės, nežinau, kur man eiti.
– Nebijok, eisim kartu. Tik pasakyk, ar pažįsti, kieno raštas šitam laiške. 
– Pažįstu, mama, pažįstu. Tai Aldutės Ž. Ar ji bus toje šventėje? 
– Bus, bus, juk ji pati organizavo šitą šventę. 
– Tada einu, nors nežinau kur... 
Mama nusišypsojo, ir, atrodo, ta šypsena apšvietė mane ir jos pavasarišką suknelę, kuria atėjo. Man 

pasidarė net įdomu, kur ji nuves.
– Na, ar nebijai? 
– Ne, mama, su tavim niekur nebijau eiti. 
– Jau netoli, dabar pasuk į dešinę. 
Viešpatie, juk ji mane veda į kapines. Tai gal čia ir yra ta Ramybės salė, kuri buvo paminėta kvietime? 

Įėjome pro vartus. Visa salė buvo pilnutėlė žmonių. Kai kurie sėdėjo ant suolelių, kiti ant kapų bordiūrų. 
Tik vidurys, kuriuo reikėjo praeiti, buvo tuščias. Mama ir aš ėjome juo. Atsisėdau, o mama nuėjo į minią 
– prie savųjų. 

Šventę pradėjo Nijolė Š.:
– Šiandien mes susirinkome į šitą Ramybės salę, į Poezijos pavasarį. Jame dalyvauja Nijolė. 
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Mano kūnu perbėgo šiurpas. Neduok, Dieve, jeigu reikėtų ką nors skaityti. Juk viskas namuose, o apie 
ką jiems skaityti dabar? Išgirdau Nijolės Š. balsą: 

– Kviečiame Nijolę paskaityti ką nors iš savo kūrybos. 
Supratau, kad niekur neišeisi, kad reikia kurti ir kartu skaityti. Pasiryžau: 
  Tegul dabar visų širdis pajus – 
  Aš myliu jus, aš myliu jus
Jie man plojo ilgai, kantriai ir aš pasijutau visai neverta šitų brangių žmonių plojimų. Pasakiau jiems 

dar kelias eilutes: 
  Jūs čia gyvi, jaučiu gyvybę, o ne mirtį. 
  Laiminga, kad jokia lemtis
  Negali mūsų niekada atskirti. 
Dabar, kol jie plojo, aš jau galėjau pasižiūrėti į salę: pirmoje eilėje sėdėjo Česlovas, Aldutė, Soija, 

mano mama, Jonelis N. Paskui pamačiau Aldutę M., Petrą V., Staselę, Valerijos mamą. Po plojimų bandžiau 
atsisėsti, bet nesuspėjau. Pirmasis priėjo Česlovas. Stipriai suspaudė mano ranką ir pasakė: 

– Dėkui, kad mes tau gyvi.
Priėjo Aldutė Ž.:
– Nijole, ačiū tau, kad mus myli.
Priėjo ir Petras V.: 
– Nijoliuke, tegul tavo plunksna būna dar aštresnė. 
Suspėjau jo paklausti: 
– Petrai, ar tu jau šviesoj? 
– Jau šviesoj, dar neseniai, bet jau. 
Pagaliau priėjo Staselė: 
– Būk laiminga ir ta laime dalinkis su mano dukra ir anūku. 
– Gerai, Stasele. 
Turbūt jau būtų ėję ir ėję, bet aš pasiryžau padėkoti jiems pati: 
– Ačiū, kad ateinat į mano sapnus ir atnešat šventę iš savo tolimų namų. 
Pagaliau prie manęs priėjo kunigas Samuolis. Uždėjo savo ranką ant mano galvos ir nieko neištarė. Po 

šito ženklo Ramybės salė atsistojo ir į priekį išėjo Aldutė Ž.: 
– Šioje Ramybės salėje niekas nešmeižia ir nevadina vienas kito šėtonais, nekovoja ginklais už auksą 

ar naftą ir nepakelia rankos prieš savo tėvą ar brolį. Ateikit, žemės žmonės, čia ir jūsų širdys pajus artumą 
su mumis. 

Palengva migla užklojo visus suolus, visus paminklus, bordiūrus ir čia buvusių veidus. Pagalvojau, kad 
išeis ir mama. Bet ji tyliai ištarė: 

– Nebijok, palydėsiu iki namų. Nenorėčiau nuo visų atsilikti, nes kartu atvykom. 
– Mama, pas mane į sapną atėjo Lena. 
– Na ir gerai. Tik tu nešmeižk niekad tų, kuriuos šmeižia visi, nes kada nors ir tave kas nors gali 

apšmeižti. 
– Gerai, mama. Ačiū, kad palydėjai. 
Norėjau ją pakviesti į kambarį, bet ji nesutiko. Išėjo kaip ir kiti. 

379. Aldutės B. pamoka 2003-03-28
  PIKTAS ŽMoGUS MYLI TIK SAVE

Pamačiau ją ateinančią pro galinį langą. Apsimuturiavusi skara, nuleidusi galvą, ji kėlė keistą įspūdį. 
Pagaliau pasigirdo beldimas į duris. Atidariau. Taip – prieš mane stovėjo Aldutė, žilais plaukais, išdžiūvusi 
ir liūdna. 

– Aldute, kodėl tu su skara, juk niekad jos nenešiodavai? 
– Aš neturiu šukų, paskolink, Nijolyte, kokias nors. 
Padaviau. Bet plaukai sunkiai pasidavė lyginami. Daugiau jų liko šukose, negu ant galvos. Tylėjau ir 

negalėjau patikėti, kad čia ta pati Aldutė, kuri visada būdavo tvarkinga ir pasipuošusi. Žinojau, kad nereikia 
to priminti, nes jai bus skaudu. 

– Aldute, kaip tau ten, ar labai sunku? Onutė už tave pašventė ir užsakė Šv. Mišias. 
Ji apsikabino mane ir nelabai patikėjo mano žodžiais.
– Ar tikrai, ar teisybė? 
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– Tikrai, Aldute, mes taip norim, kad tau būtų nors kiek šviesiau. 
– Padėkavok Onutei, pasakyk, kad man biskį vieną sykį buvo prašviesėję, bet paskui vėl liko tas pats. 

Aš tokia viena buvau ir dabar meldžiu Dievą, kad man duotų jėgų iškentėti už savo nuodėmes. Aš žinau, 
kad daug suklydau, bet nė vienam nepadariau jokio blogo darbo. Neseniai pas mus atėjo Marytė M. Tai 
mudvi iš tos pačios gatvės. Žinai, Nijolyte, mane mokina tokie vyrai su ilgais drabužiais. Mažu kokie 
vienuoliai. Neseniai manęs vienas iš jų paklausė: „Ką tu labiau mylėjai žemėje – Dievą ar žmogų?“ Aš jam 
pasakiau, kad mylėjau Dievą, myliu gyvulėlius, o žmones mažiau. Tai tas, kuris klausė, man pasakė: „Gerai 
sese, kad nors ką mylėjai. Žmogus, kuris myli tik save, yra piktas ir žeidžia gailestingą Dievo Širdį“. 

– Aldute, Agutė neseniai sirgo, ar tu žinai? 
Ji užsiėmė akis, lūpas, pradėjo virpėti ir su didžiule širdgėla pasakė: 
– Agutė ne viena, ją daug kas globoja. Ji pasveiks! O aš sirgau ir kentėjau visai viena. Niekas manęs 

neslaugė, niekas manęs nelankė, niekas net žvakelės neuždegė.
– Aldute, nusiramink, jau viskas praėjo. Kitaip nebus. Žinai, draugė man atnešė nuostabų gaidelį, labai 

protingą, gražų. 
Ji staiga atsigręžė, akys nušvito ir pradėjo manęs prašyti. 
– Atnešk man jį, aš noriu nors paglostyti. Aš taip pasiilgau žemės gyvulėlio ar paukščio. Atnešk, 

Nijolyte. 
– Aldute, dabar jis užrakintas. Kol aš suvaikščiosiu, tavęs jau nebus. Gal kitą kartą. 
– Tai tu už mane jį paglostyk. Sakyk, už Aldutę.
– Gerai, viską padarysiu, kaip tu prašai. 
– Nijolyte, ar atiduodi man tas šukas? 
– Imk. Pasidabink ir nenusimink. Dievas tavęs pasigailės. 
Ji paėmė šukas ir išnyko. 

380. Česlovo V. pamoka 2003-04-02
  PAGALVoK, SU KUo NoRĖTUM SUSITIKTI

Ir vėl Česlovas buvo čia. Niekur neskubėjo, atrodė labai nuotaikingas ir sportiškas. 
– Na, tai dabar, Nijoliuk, aš tave paegzaminuosiu. Ar nepyksi? 
– Ne, Česeli, tik nežinau, ar išlaikysiu tuos egzaminus. 
Jis šyptelėjo ir pasakė: 
– Na, jeigu neišlaikysi, tai liksi kurso kartoti. Ar nori? 
– Ne ne, geriau sakyk, koks pirmas klausimas. 
– Na, ve, klausyk. Išvardink dešimt tų, kuriuos norėtum pamatyti dažniausiai. Žinoma, iš ten, kur aš 

gyvenu. Ar gali juos pasakyti? 
– Galiu, Česeli, ar tu atsiminsi? 
– Jo, klausau. 

– Mano mama, tu pats, Valerijos mama, Aldutė Ž., Marcelė N., Nijolė Š., mano močiutė, Beatričė G., 
Soija K., na dar Dianėlė B. Juk ji pas jus, ar ne? 

– Taip. Dabar visai šauni ir protinga mergina. Nijoliuk, ir beveik visi tavo išvardinti ateina. Tai tau 
dėkui, kad jų lauki. O dabar antras klausimas.

– Sakyk, Česeli. 
– Kaip tu misliji, jeigu vietoj tų dešimties pas tave užsuktų koks šimtas, ar juos priimtum? 
– Turbūt juokauji. Pas mane tiek mažai vietos, kur jie susėstų. 
– Meluoji. Tu turi dar du didelius gražius kambarius. Juose gali sutilpti keli šimtai. 
– Česeli, neturiu ir nemeluoju. 
– O aš pasakysiu tau, Nijoliuk, kad vienas iš tų kambarių yra atmintis, o kitas – širdis. Į juos priimk 

tuos, kurie tau brangūs ar padarė ką nors gero. 
– Supratau, ačiū tau. Taip ir padarysiu. 
Jis atsistojo nuo kėdės ir dar kartą paklausė: 
– O mažu norėtum, kad ateitų kas nors iš įdomių žmonių, iš senovės? 
– Noriu, Česeli, baisiai noriu pamatyti Kristijoną Donelaitį. 
– Na, gerai. Bet vėl bus kaip su Vytautu ar Mindaugu, vėl nesusikalbėsi. Žinai, jis ne visai taip šnekėjo, 

kaip mes. 
– Na, vis kaip nors. Tik atvesk, Česeli. 
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– Gut. Kristijoną pasistengsiu, nors greit neprižadu. 
– Česyti, o ką perduoti Romutei ir Eglytei? 
– Pasakyk, kad aš jas abi labai myliu. Ir dar... dar myliu tą, kuris myli Egliukę. Jis man prie dūšios. O 

dabar, Nijoliuk,  tu nesupyk. Aš biskį išbėgsiu į kiemą ir pasimankštinsiu. Žinai, mes ten taip įpratę. Ten 
groja nuostabi indiška muzika. Ir visi, patys nejausdami pritaria jai savo judesiais. 

– O kodėl indiška? 
– Todėl, kad Dievas be galo myli šitą šalį, kur niekas nieko nežudo, kur medituojama tris valandas per 

dieną. Indai gražūs savo siela, kuri jaučiama ir muzikoje. 
– Česeli, kas, tavo nuomone, yra Sai Baba? 
– Be jokios abejonės – Kristaus pasiųstas į žemę, kad padėtų žmonėms. Tik reikia dėkoti Dievui, kad 

jis Indijoj, o ne Lietuvoj. Jį čia gyvą ant visų liežuvių sudegintų. Na, einu. 
Jis išėjo, o aš žiūrėjau, kaip prasideda jo mankšta. Nusirengė iki pusės, pakėlė rankas į aukštį, paskui 

atsikvėpė, įtraukė pavasario oro. Turbūt jo širdyje skambėjo indų muzika. Pamačiau, kaip pradėjo bėgti 
vietoje, paskui pirmyn. Ir negrįžo...

381. Giltinės pamoka 2003-04-02
  NEBJoKIT MANęS – AŠ IŠSIVEDU, KAD PALENGVINČIAU KANČIą

Tai buvo pats siaubingiausias reginys, kurį matė mano akys. Ji stovėjo prie durų, susilenkusi, visa 
juodai apsirengusi nuo galvos iki kojų. Nemačiau tik jos veido, ji į mane stovėjo atsisukusi nugara. Iš 
pradžių nesupratau, kas ji tokia, ir paprašiau, kad atsisuktų į mane veidu, bet išgirdau gergždžiantį baisų 
balsą: 

– Jeigu aš į ką nors atsuku veidą, tas eina su manimi iš žemės. – Galvoje blykstelėjo siaubinga nuovoka: 
prie durų stovi giltinė. Aš pradėjau šaukti pagalbos, bet ji nuramino: – Nebijok, gerbiamoji, aš paklydau, 
atėjau ne į tuos namus. Man reikia šitoje gatvėje surasti tai, ko ieškau. 

– O ko ieškai, mirtie, ar gali pasakyti? 
Ji nusijuokė ir pasakė: 
– Čia jau ne tavo reikalas. Kai surasiu, sužinosi tada. (Ir ji surado visai šalia mūsų namų – tą pačią 

dieną)
– Kodėl tu neturi dalgio? 
– Pažiūrėk, aš turiu žiebtuvėlį. Juo pašviečiu į akis ir jos jau žiūri į dangų. 
– Ar tau negaila žmonių, artimųjų ašarų, kodėl tu tokia baisi? 
– Gerbiamoji, aš nesu baisi. Man gaila tų, kurie kankinasi ligos patale. Pirmiausia padedu tiems. Kiti 

ateina pas mane patys. – Supratau, kad ji galvoja apie savižudžius. – O tuos, kurie labai geri ir Dievas juos 
myli, aš atvedu tiesiai į dangų. Na kaip, ar bijai manęs? 

– Bijau, bijau, nes tu atėmei vakar mano mylimą gyvulėlį. 
– Ne aš atėmiau, o tavo beprotiška meilė jam privedė iki to, kad turėjau pabaigti jo kančias... Ir atsimink 

visam laikui: beprotiška meilė ir neapykanta vienodai baisios, ir aš nuo jų ateinu išgelbėti. 
– Man baisu. Tu visa juoda, sulinkusi, tu eini žudyti.
Ji paėmė už durų rankenos ir eidama ištarė: 
– Nebijok manęs, aš tik paklydau, aš einu ten, kur man reikia. 
Atsibudau, bet negaliu atsigauti nuo siaubo, nes jos žodžiai jau išsipildė – mūsų gatvėje vėl šermenys.

382. Marytės jankauskaitės pamoka 2003-04-08
  ŠVČ. MARJA MUS PRIKELIA

Ji atėjo, apsivilkusi gėlėta suknele, apsirišusi gražia blizgančia skarele. Buvo aukšta, tiesi, visai ne 
tokia, kaip atrodė žemėje. Man ypatingą įspūdį padarė jos rankose laikomas labai ilgas rožančius. 

– Maryte, iš kur tu atėjai? 
– Aš atėjau pas Onytę. Ji tokia, kaip šventoji. Čia visos, Nijolyte, pas jus šventosios.
– Maryte, Onytė dabar miega, nenoriu jos budinti. 
– Gerai, Nijolyte, gerai. Aš tik pažiūrėsiu ir viskas. 
Ji kalbėjo ir vis pabučiuodavo rožančiaus kryželį. O aš tiek daug iš jos norėjau sužinoti...
– Maryte, pasakyk, ar sunku buvo tau išeiti iš čia? 
– Žinai, Nijolyte, man Birutytė davė du kotletukus. Beveik baigiau valgyti, kai pamačiau, kad ateina 
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Matildėlė ir Domiulė. Užmiršau tą valgį ir išėjau su jomis. 
– O kas buvo paskui, Maryte? 
– O paskui, kai mes nuėjom, aš pamačiau Švč. Mergelę Mariją. Nežinau, kas man pasidarė. Aš puoliau 

jai po kojom ir bijojau pakelti net galvą. Išgirdau Marijos balsą: „Mano dukrele, kelkis ir nesižemink prieš 
mane. Jeigu čia atėjai, tai nusipelnei, kad su manim amžinai gyventum“.

– Maryte, ar ten tau gerai? 
– Nijolyte, ten yra Jonelis, Antanėlis, mano mama, Antosėlė, ten mes visi drauge. 
– O iš kur gavai tokį ilgą rožančių? 
– Pamačiau, kad tokį turi Marija. Meldžiausi, kad turėčiau nors panašų, ir Jonelis išrūpino. Ir dar žinai, 

Nijolyte, ko mane Jonelis pamokė? Jis sakė, kad kai norėsiu į žemę, pasiprašyčiau Švč. Marijos, kad mane 
išleistų. Aš taip ir padariau. Nuėjau pas Mariją, nulenkiau galvą ir paprašiau, kad išleistų pas jus. 

– Maryte, o kodėl tu neini į savo buvusius namus? 
– Viešpatie Jėzau, ten moterys už kažką pešasi. Gavėnios metu – man baisu, kai taip darosi. 
Ji uždėjo ranką ant mano galvos, pabučiavo rožančiaus kryželį ir išėjo. Tai ji buvo toji, kurios prieš 

savaitę ieškojo giltinė.

383. Valerjos mamos pamoka 2003-04-10
  TYRA MEILĖ NELIEKA NEAPDoVANoTA 

Aš labai norėjau nusipirkti Lenos knygą „Gyvenimo link“. Deja, neturėjau galimybės. Ir štai sapne 
sugalvojau ieškoti darbo. Užėjau į pirmą įstaigą. Atsakymas buvo aiškus – ne tas amžius. Ėjau toliau. 
Kitoje įstaigoje dar paklausė, ar aš už Europos Sąjungą, ar prieš. Pasakiau, kad prieš. Atsakymas buvo 
kategoriškas:

– Jūsų mąstymas nešiuolaikiškas. 
Užėjau į paskutinę įstaigą – „Grožio saloną“, kad priimtų nors valytoja. Ir vėl atsakymas: 
– Jūsų apranga nemoderniška. Pasenęs stilius.
Parėjau namo. Viską pasakiau tetai, ir ji man patarė: 
– Nusikirpk plaukus, apsiauk ilgas kelnes, gal priims. 
Man  tai pasirodė kaip pasityčiojimas, bet noras įsigyti Leną buvo begalinis. Plaukų nesikirpau, bet 

kantuotas pilkas kelnes apsiaviau. Pasižiūrėjau į veidrodį ir apsiverkiau – pirmą kartą gyvenime aš buvau 
daug baisesnė karikatūra, negu iki šiol. Išėjau į gatvę. Žiūrėjau į įstaigų iškabas ir nedrįsau eiti į vidų. Staiga 
išgirdau mielą ir pažįstamą Staselės balsą: 

– Nijolėle, kur eini, ko ieškai? 
– Ieškau darbo, noriu nusipirkti knygą. 
Ji paglostė mano galvą ir pasakė, kažkaip moteriškai ir nuoširdžiai: 
– Nijolėle, vaikeli mielas, juk tu turi tokį gerą darbą, ne visi jį gauna. 
– Nesuprantu, Stasele, ką jūs sakote. Kokį darbą aš turiu? 
– Mieloji, tu mūsų pamokų sekretorė. Aš žinau, kad žemėj tau niekas už tai nemoka, bet atsilygins tau 

Dievas. Ir dar atsimink, Nijolėle, kad dabar žemėj niekas nemoka už gerumą, už tyrą meilę ir jautrumą 
ar kančią dėl kieno nors kančios. Ir dėl tavo žodžių, kuriuos gauni iš mūsų, už akių vieni nusišiepia, kiti 
numoja ranka, treti vadina išsimislijimu. Ar kas pripažįsta darbe, kad mano dukra gera? Greičiau jiems tas 
nepatinka. Kas atmokėjo mano anūkėliui už kančią dėl tokios tyros ir tikros meilės? – Jos akyse sublizgo 
ašaros. Nežinojau, ką jai sakyti. – Nijolėle, mesk nuo savęs tas bjaurias kelnes. Nežiūrėk, kad visos taip 
rengiasi. Man nepatinka, kad dėl mados išeina iš galvos. Gal mano šneka senoviška, bet aš nemėgstu, kai 
negalima atskirti merginos nuo vyro. 

– Stasele, aš pirmą kartą taip apsirengiau. 
– Žinau, Nijolėle. O Lenos knygą tu gausi. Neieškok darbo. – Aš prisiglaudžiau prie jos ir pajutau, koks 

gerumas šalia manęs. Turbūt už jį ją taip apdovanojo Dievas. Ji suprato mano mintis ir tyliai pasakė: – O 
Valeriją ir Juliuką Dievas dar apdovanos ir žemėje. Sakau, Nijolėl, Dievas bet ne žmonės. 

Tai buvo viskas, ką ji norėjo pasakyti.

384. Nežinomo balso pamoka 2003-04-12
  UGNIS BŪNA ŠVENTA IR PIKTA

Išgirdau sapne kažkokius garsus, panašius į tuos, kai sproginėja degdamas šiferis. Kūnu prabėgo šiurpas 
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– tikriausiai kas nors netoliese dega. Nesuvokiau, kur ugnis. Staiga pasigirdo visai nepažįstamas, bet labai 
geras balsas: 

– Tu bijai ugnies? Bet ar žinai, kad ugnis būna dvejopa?
– Nežinau, aš tik žinau, kad kiekviena ugnis degina. 
– Tai visi žino, bet ne visi susimąsto, ką ir kodėl ji degina. Ar nori, aš pasakysiu apie tai.
– Noriu, labai prašau, pasakykite.
– Gerai, tai klausyk manęs. Klausyk ir mąstyk. – Aš pasiruošiau, tik bijojau, kad ne viską suprasiu. O 

balsas tęsė savo pamoką: – Ugnis yra šventa, kai joje dega Dievo meilė, norėdama vietoj pakurų sudeginti 
mūsų ydas ir palikti sielą lyg šviesą. Net ligoje degina mūsų skausmą šita ugnis. Ji šventa todėl, kad šventa 
jos paskirtis. Ir yra dar viena – neapykantos kam nors iš Dievo sutvėrimų, ypač žmogui. Neapykanta degina 
ir bando žmogų. Jeigu jis neturi į ką atsiremti, tie, kurie neapkenčia, triumfuoja. Bet jeigu neapykantos 
ugnis pasiekia tą,  kuris su Dievu, jo nesudeginsi. Greičiau sudegs tie, kurie neapkenčia. Ar supratot mane? 

– Supratau, ačiū. Bet noriu sužinoti, koks jūsų vardas? 
– Mano vardas Jurgis.  Jurgis mano vardas. 
Ir balsas nutilo. 

385. Šv. Brigitos pamoka 2003-04-16
  NEVESKIT LIETUVoS Į PRAGARą

Ji atėjo vienuolės apdarais. Aš netekau žado – ši moteris buvo nepaprastai graži, ypač apstulbino jos 
didelės geros akys, kuriose, atrodo, sutilpo visa nežemiška šviesa. Tada, kai pamačiau ją pirmą kartą, 
nežinojau, kas ji tokia. Stebėjo mane, kažką mąstė, o paskui paklausė: 

– Ar daug paukštelių girdite šį pavasarį? 
Klausimas buvo keistas, nes nesupratau, kodėl ją domina paukšteliai. 
– Nėra šiemet kieme paukštelių. Negirdžiu nei varnėnų, nei lakštingalų, nei didžiųjų laukinių karvelių. 

O aš juos taip mylėjau, taip jų laukiau. 
Ji atsiduso, jos gražios akys prisipildė liūdesio ir ji ištarė: 
– Į parduotą tėvynę nė paukščiai negrįžta. 
Supratau, kad ji kalba apie Europos Sąjungą. 
– Aš nežinau, kas jūs tokia, bet man atrodo, kad gyvenate ne žemėje.
– Jūs žinote, kad mes su Marija kartu verkiame, žiūrėdamos į žemę, vardu Lietuva... Ar jums neatrodo, 

– ji kreipėsi į mane, – kad verkti turėtų Lietuvos vaikai, o ne motina Marija? Aš atėjau pasakyti, kad Marija 
verkia dabar, o Lietuva verks paskui. Mes su siaubu žiūrime, kad paskutinę Gavėnios savaitę Lietuvoje 
riejasi, pešasi, vienas kitam grasina. Mažiausiai prisimenamas kenčiantis Kristus, o šlovinamas Europos 
Sąjungos pragaras. Net kunigai tautą ragina eiti į jį. Buvusią Marijos žemę jos vaikai parduoda svetimiems.

– Sakykite, nuostabioji moterie, ar referendumas balsuos už tą pragarą?
– Ji sunėrė pirštus ir pasakė: 
– Balsuos tie, kurie sąžinę iškeistų į pinigus. Bet didesnė dalis neis į rinkimus. 
– Ačiū jums už pranašystę, kurios aš taip laukiau. O dabar prašau, pasakykit, koks jūsų vardas? 
Ji šyptelėjo, paskui pažvelgė į mane ir ištarė: 
– Mano vardas Brigita. Tai danguje. O žemėje mane vadina šventąja Brigita. 
Norėjau jai padėkoti, bet jos jau nebuvo. 

386. Aldutės Ž. pamoka 2003-04-18
  GALVoK APIE TAI, KAIP GALVojA KITI

Aldutė atėjo labai šviesi ir šventiška, su kažkokių raudonų, džiovintų uogų karoliais. Jie blizgėjo ir 
skleidė ypatingą kvapą. 

– Labas, Nijole, – ji nusišypsojo, ir aš jai atsakiau tuo pačiu, – tu ir pasaulis laukia šv. Velykų. Vieni 
skaito krauju aplietą Koraną, kiti kalba „Tėve mūsų“ ar „Sveika Marija“. O man įdomu, apie ką tu galvoji 
prieš Kristaus prisikėlimą. 

– Aldute, aš apie daug ką galvoju ir visai susipainiojau, nes niekur neradau atsakymo į tuos išgalvojimus. 
– Gerai, Nijole, gerai, kad tu galvoji, juk tam Dievas ir davė protą. Na tai kas tave domina, kas jaudina? 
– Mane jaudina Irako tragedija, kardinolo ir Lenos nesutarimas, Pakso likimas, noras kaip nors nueiti 

į bažnyčią...
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– O joj, o joj, kiek klausimų tave kamuoja. Tai kodėl netiki, ką tau sako kiti? Patikėtum, pritartum, ir 
nereikėtų galvoti. 

– Aldute, aš pati nežinau, kodėl negaliu pritarti Bušui, kad jis žudo tautą dėl Huseino. 
– Aš suprantu tave, Nijole. Bet štai ką tau patarsiu. Po to, ką aš dabar pasakysiu, įsimink vieną amžiną 

tiesą. 
– Klausau, Aldute. 
– Kai visi kalba vienaip, o tavo širdis jaučia, jog tai netiesa, tu geriau patylėk ir klausyk, ką sako 

dangus. Juk jis neklysta. O jeigu bandysim ginti tuos, kuriuos visi smerkia, būsi pasmerkta pati. 
– Aldute, aš žinau, kad tai nuodėmė, bet vis tiek klausiu, ką jūs man pasakysite apie kardinolą B. 
Ji susimąstė ir pasakė: 
– Lietuvoj buvo kunigas Vaižgantas, Vienažindis, buvo kardinolas Sladkevičius, buvo R. Mikutavičius, 

bet jie nė vienas savęs taip nevertino, kaip dabartinis kardinolas. Ir todėl jo kaltinimai tiek Lenai, tiek 
Meškėnui taip skaudžiai perrėžė Lietuvos ramybę. Jis negalvojo, kad reikia atpažinti, atverti, ką galvoja 
tas, kurį puola. 

– Aldute, o koks bus Pakso likimas? 
– Geras, Nijole, geras, nes Lenos malda į Dievą jam bus kaip šarvai, į kuriuos atsimuš bet kokia 

neapykanta. 
– O kaip dangus vertina Bušą? 
– Lygiai taip, kaip Leniną, Staliną ir Huseiną. Jie visi turi savo sostus, tik ten sėdės be karūnų. 
– Suprantu. 
– Nijole, tuoj šv. Velykos. Noriu ko nors šviesesnio, bet nematau dar lauke gėlių. Tu man pasakyk ką 

nors apie pavasarį.
– Gerai, Aldute, jeigu patiks.
Ir aš jai padeklamavau: 
  Saulė atvertė sniego knygas
  Ir prirašė laiškų žolės
  Suvirpėjo sieloj kažkas, 
  Kas išėjo ir grįžt negalės.
   Kiek pavasarių skiria jau mus
   Ir sujungia jausmu tuo pačiu
   Jis ateina, palieka. Jis bus
   Po visų mėnesienų skėčiu. 
Ji susigraudino, paskui pakartojo: 
– Kiek pavasarių skiria jau mus...
– Aldute, čia ne jums, mūsų niekas neskiria. 
Ir pasigirdo jos paskutiniai žodžiai: 
– Taip, Nijole, čia ne man, čia visiems...

387. Dianos Bugvilaitės pamoka 2003-04-19 
  REIKIA IEŠKoTI KELIo PAS MARJą

Atėjo Diana visai netikėtai. Nesupratau, kodėl? Prieš mane stovėjo aukšta, tamsiais plaukais, graži 
mergina šviesia, baltos spalvos striuke. 

– Iš kur tu Dianėle atėjai? 
– Iš ten, kur labai labai šviesu. 
– Ar norėtum grįžti į žemę? 
– Niekad, niekad nenorėčiau grįžti. Jūs galvojat, man buvo lengva, kai kiekvienas žvilgsnis iš nugaros 

apžiūrinėdavo mane. Aš bėgdavau nuo žmonių ir jei ne bažnyčia, būčiau išėjus iš proto. Blogiausia tai, kad 
nėra vietos, kur tu galėtum nuo tų žvilgsnių pasislėpti. 

– Dianėle, ar tu pati ten išėjai? 
Ji valandėlę pagalvojo. 
– Pirmiausia, aš norėjau nusiprausti, paskui būčiau kalbėjusi su Dievu, nes visada galvojau, kad 

švariame kūne būna švaresnė siela.
– Dabar tavęs niekas nepersekios.
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– Aš pati tai žinau. Visi mane ten labai myli. Ir Marija man teikia daug palaimos. Bet aš vis tiek atėjau, 
nes ieškau.

– Ko ieškai, Diana? 
– Mamos, mamos. Man reikia, kad mama dar žemėje suprastų, jog reikia ieškoti kelio pas Mariją. Jūs 

pasakysit jai apie tai? 
– Pasakyčiau, Dianėle, bet aš jos nepažįstu.
– Na ką padarysi, aš melsiuos už tai, nes vis tiek ji yra mano mama. – Paskui priėjo prie lango, atsigręžė 

ir paklausė: – Na, pasakykit tiesą, ar aš iš tikrųjų labai graži.
– Tikrai, Diana, tikrai.
– Ačiū jums. Man visą gyvenimą reikėjo šitų žodžių.
Paskui apsigręžė ir išėjo.

388. Mano buvusių ir išėjusių mokinių pamoka 2003-04-19
  NE VISI YRA MŪSŲ TARPE

Jie visi atėjo į mano sapną prieš rytą. Neįmanoma aprašyti, koks tai buvo jausmas, kai juos atvedė mano 
mama. Jie visi kadaise buvo mano mokiniai, jie klausėsi mano žodžių, paskui išėjo į Amžinybę po vieną, 
ir širdyje likdavo tuščia širdgėla. O dabar jie visi suėjo į mano namus. Jų buvo daug: Nijolė V., Violeta S., 
Viktoras G., Pijus Š., Romas P... Iš pradžių neradau žodžių, kaip juos prakalbinti, norėjau, kad jie niekada 
neišeitų iš žemės.

– Alvydėli, kaip jūs čia visi, visi kartu atėjot pas mane?
Jis visada būdavo labai tylus, jo išėjimas tada visiems atrodė baisiai tragiškas.
– Auklėtoja, mes pas jus atėjome pirmą kartą, o jūs pas mus ateidavote kasdien, – jo balsas, toks 

pažįstamas ir mielas, man skaudžiai palietė atmintį. Nežinau, kaip norėjau juos visus apkabinti, padėkoti, 
kad jie mane dar prisimena.

Ir, lyg jausdama mano norą, Nijolė V., kurią aš labai mylėjau, paklausė:
– Mokytoja, ar jums sunku, ar lengva, kai mus atsimenate?
Aš sėdėjau prieš juos visus, ir šitas klausimas man pasirodė sunkus. Jeigu sakyčiau, kad jų prisiminimas 

man sunkus, juos įžeisiu, jeigu lengvas – džiaugsiuosi, kad jie ten. O akys žiūrėjo į mane ir laukė atsakymo.
– Vaikai, man sunku, kad jūsų jau nėra žemėje, o lengva, kad jūs esate ten, kur amžina šviesa.
– Mokytoja, bet ne visi, kurie išėjo, yra ten, kur mes. Nėra Igno J. – jis tamsoje. Jis pragėrė savo šviesą.
– Palaukit, mano gerieji, aš tuoj nubėgsiu ir ką nors jums paruošiu užkąsti, juk Šv. Velykos. – Nubėgau 

pas mamą į virtuvę. Jos suknelė buvo su blizgančia apykakle ir šviesiai mėlynais dryžiais. – Mama, kodėl 
tu vis ateini su mėlynais drabužiais?

– Mano dangus mėlynas ir jo dovanos mėlynos.
– Mama, paruošk ką nors vaikams užkąsti. Kodėl juos atsivedei?
– Vaikeli, jie nevalgys tavo vaišių. Ir aš, ir jie jau atpratę nuo mūsų duonų, kepimų ir virimų. O atvedžiau 

juos kaip Velykinę dovaną. Pasidžiauk jais ir pasilik juos iš naujo savo širdyje.
– O gal nunešti jiems obuolių?
Mama tyliai ištarė:
– Nešk tik tuos, kurie kvepės.
Radau. Nunešiau. Bet mano buvę mokiniai į juos net nepažiūrėjo. Jie buvo atsidarę langą, ir pavasario 

oras jiems kvepėjo labiau už viską. Jie traukė jį į save ir, atrodo, manęs nematė. Paskui visi atsistojo, ir 
Vytautas S. pasakė:

– Auklėtoja, mes jau ne vaikai, bet mus visada prisiminsite, kaip vaikus, kuriuos Dievas myli labiausiai.
Ir jie išnyko po vieną...

389. Česlovo V. pamoka iš kultūros darbuotojų suvažiavimo 2003-04-25
  VISą LAIKą MoKYKIS PRoTAUTI

Per sapną man kažkas paskambino telefonu. Pasakė, kad Martišienė kviečia atvykti į kultūros darbuotojų 
suvažiavimą. Pagalvojau, kad ta, kuri dirbo muzikos mokykloje – Andžela. Bet nesupratau, kam aš ten 
reikalinga. Vis dėlto nuvažiavau. Negaliu iki šiol susikaupti, negalvoti apie tai, ką ten mačiau, girdėjau. 
Kokia išmintis užvaldė mano širdį. Pirmiausia pamačiau Salomėją Kuzmienę, Kvedį, Klimaitį, Janiną 
Martišienę, ir tada supratau, kad mane pakvietė ji. Salėje buvo ir Česlovas. Kai jis priėjo arčiau, paklausiau:
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– Česeli, juk ne kultūros darbuotojas, kodėl čia atvykai?
Jis nusijuokė ir atsakė:
– O kodėl aš negaliu atvykti? Juk mokiau kūno kultūros.
Visiems patiko jo pokštas, o aš vėl nuėjau prie Janinos. Ji buvo tokia jaunatviškai žvali ir graži, tankūs 

plaukai puošė galvą, karoliai buvo padirbti iš kažkokių kriauklelių.
– Janina, mieloji, o kodėl nėra Augenijos K.?
Ji uždėjo ranką man ant peties ir paaiškino:
– Nijoliuk, juk ji dar miega, jai dabar naktis. –  Ir paprašė: – Būk gera, įjunk elektrinį virdulį, tegul 

vanduo užkaista.
– Gerai, Janyte, tuoj bėgu.
Įjungiau. Nusirengiau striukę rūbinėje. Visi jau sėdėjo už stalo. Net keista – prieš visus buvo bufetas, 

jame šeimininkavo Bronelė Vikšraitienė. Iš to bufeto sklido toks kvapas, kad aprašyti to neįmanoma. 
Prisiminiau, kad mano arbatinis turbūt jau verda... Atsiprašiau, kad praleistų, ir nubėgau prie jo. Jis virė, 
bet niekaip negalėjau ištraukti jungiklio iš rozetės. Galvojau, kad pradės degti ir laidas. Atbėgau pas 
amžiną geradarį Česlovą ir tyliai pasakiau, kas atsitiko. Jis mandagiai pakilo nuo kėdės, ir kartu nuėjom 
prie virdulio. Patraukė savo vyriška ranka jungiklį, ir mano baimė praėjo. Paskui atnešė virdulį ir pastatė 
ant stalo. Bronelė į jį įpylė kažkokių šviesių žolelių, ir jų kvapas buvo svaiginantis, panašus į bažnyčios 
smilkalus. Visiems į indelius dėjo kažkokių plonyčių žievelių su uogomis, tik man kažkodėl įkrovė salotų 
ir kiaušinio trynio.

– Valgyk, Nijole, valgyk. Gal daugiau įdėti? – pasigirdo balsas iš kairės.
– Iš kur jūs žinote mano vardą?
– Nijole, ar jau neprisimeni Reginos? Žemėj aš buvau Regina Biržinytė.
– Reginute, atleisk man, aš tave prisimenu, net labai dažnai prisimenu. O ką tu labiausiai prisimeni 

žemėj?
Jos akys pasidarė liūdnos, ir lyg savo eilėraščiuose pakartojo:
– Kražantę, savo upę Kražantę. – Česlovas atsisėdo prie kitos stalo pusės, ir Regina tyliai pasakė: – Tu 

tik pažiūrėk, koks jis gražus, koks elegantiškas. Žinai, kai mus moko išminties, reikia dar gerai pagalvoti, 
kad suprastum, o jis viską suvokia iš karto. Ar tu jo nepažinojai, kai jis buvo čia?

– Pažinojau, Reginute, mes kartu dirbome, ir tada jis buvo labai protingas. 
O Regina nenuleido nuo jo akių. Pagaliau prasidėjo pranešimai ir salėje pasidarė tylu. Pirmoji kalbėjo 

Salomėja Kuzmienė. Daug jaunesnė ir lieknesnė, negu žemėje. Regina man pasakė:
– Ji su anuo gražiu vyru tik pernai atėjo pas mus, – ir parodė į Klimaičio pusę.
Salomėja kalbėjo apie plastiką šokio metu. Ta plastika, panašiai kaip indų, turime dėkoti Aukščiausiam 

už saulę, už jo meilę visam pasauliui. Man buvo taip įdomu, kad viską pamiršau aplink. O paskui į salę 
kalbėjo buvęs kultūros skyriaus vedėjas Klimaitis. Jo nuomone, visi iš visų pasaulio šalių atėję pas Kristų, 
turi Jo meilę jausti per dainą, per dangaus muziką, per vienas kito gerumą. Tai yra pati tikroji kultūros 
išraiška. Janina Martišienė pasakė, kad kultūrą Dievas siūlo kiekvienam, bet ne kiekvienas ją priima. 

Paskui vėl mus pakvietė vaišintis. Aš tada nepagalvojau, kad jie visi vaišinsis kvapu ir išnyks, o aš 
liksiu viena prie indo su salotomis. Bet taip ir atsitiko. Pajutau, kad salėje tik aš ir Bronelė. Aš jai padėkojau 
už vaišes ir išbėgau ieškoti savo striukės. Mačiau, kad lauke dar stovi Česlovas. Mano drabužio nebuvo. 
Kur jis dingo? Česelis priėjo ir pasakė: 

– Neieškok. Kai nubusi, jį rasi namuose. – Pamačiau, kad jis verkia. Ir man pasidarė baisu – kodėl? Jis 
patylėjo ir paskui ištarė: – O Dieve, jeigu tu mane išleistum, aš kasdien ateičiau į žemę nors pakvėpuoti 
pavasariu. – Man pasidarė taip baisu, kad nežinojau ką pasakyti Česlovui. Bet jis suprato, kad likimo 
nepakeisi, ir kalbą pasuko kitur. – Nijoliuk, visą laiką mokykis protauti. Še, žiūrėk į šituos tris abrozdėlius. 
Va, šičia žvaigždės. Jų karūna – tai garbė. Va, ten Mėnulio karūna – tai meilė. O šičia saulės karūna – tai 
šviesa. Tai tu, kai turėsi biskį čėso, tai pamislyk, kokios karūnos norėtum. Ir manosios paklausk. A jo?

– Gerai, Česeli, ačiū tau už viską. 
Jis nieko neatsakė. Išėjo tyliai. 

390. Valerjos mamos pamoka 2003-04-28
  KAI PAKLYSTI, PRAŠYK DIEVo PARoDYTI KELIą

Į „Sodrą“ nuėjau su laikraščiu, kuriame buvo būsimų pensijų lentelė pagal turimą darbo stažą. Ten 
rūsčiai paaiškino: 
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– Jums reikia kur nors padirbėti nors metus. Bet prieš tai turite nuvažiuoti į Kauną, ten yra modernaus 
kompiuterio kursai. Kai juos baigsite, bandysime kur nors surasti darbo. 

Davė siuntimą su adresu: Savanorių prosp., bendrabutis Laisvės alėjoje. Nuvykau. Moderniška panelė 
pranešė, kad užsiėmimai vyks vakarais. Iš bendrabučio į kursus ėjome šešios. Svarstėme, kokios bus pirmos 
pamokos. Bet visi svarstymai baigėsi, kai su mini sijonu šviesiaplaukė artistiškai pasakė: 

– Visoje Europoje mokymo metodika reikalauja, kad prieš mokymą reikalinga nuotaika, o ją visada 
sukuria muzika. Taigi šį vakarą jums skambės muzika. 

Ir ji neklydo. Beveik porą valandų skambėjo lietuviška, angliška, itališka muzika. Pagaliau įjungė 
juostą su Pouverių balsais. Nuotaika buvo euforiška. Paskui vedančioji pakėlė rankas ir pasakė: 

– Jes, jes. Tai yra Europos stilius. O dabar aš pagal Europos stilių einu į vonią. Nusirengsiu čia pat. 
Salėje pritarė beveik visos: 
– Bravo! Stilius, modernu! Mes už Europą. 
O paskui išėjome į bendrabutį. Buvo tamsu, gatvėje nesimatė jokio žmogaus. Staiga priekyje pamatėme 

didelę gatvės valkatų, visai jaunų skustagalvių gaują. Eiti iki jos nesiryžo nei viena. Bet jos rado išeitį 
– spruko į tarpugatvį ir po vieną ėmė nykti. Mane apėmė baimė, nes nežinojau, ką daryti vienai. Staiga 
pajutau, kad šalia manęs stovi kažkokia moteris. Galvojau, kad viena iš tų šešių ir paklausiau: 

– Pasakykite, prašau, ar jūs eisite į bendrabutį? Kažkur visos išlakstė, o aš čia viena. 
Ir staiga išgirdau brangų ir tokį pažįstamą balsą: 
– Ne, Nijolėle, į bendrabutį tai aš neisiu. Bet tave iki jo palydėsiu. – Galvojau, kad mano širdis pliš iš 

laimės – juk šalia Staselė. Aš jai viską papasakojau. Ji paglostė mano galvą ir pasakė: – Nijolėle, atsimink, 
kad draugai būna su tavim tol, kol gerai, o kai bėda, kiekvienas ieško savo tako. Ir dar tau pasakysiu – kai 
paklysi, prašyk Dievo, kad Jis tau parodytų kelią. 

– Stasele, jūs man visada padedate, nežinau, kuo už tai atsilyginsiu.
Ji kažko susimąstė, paskui tyliai pasakė:
– Nereikia, Nijolėle, man dėkoti. Dėkok Dievui, kad jis siunčia mus į žemę padėti tiems, kuriems reikia 

pagalbos. Ir dar tavęs paprašysiu – nesižemink ir neprašyk pinigų daugiau, negu tau skirta. Juk dėl pinigų 
galima save ir Lietuvą parduoti. – Staiga mano kojos atsimušė į kažkokį akmenį. Norėjau jį nuspirti, bet 
Staselė sudraudė: – Nebudink jo, tegul dar pamiega, juk taip dažnai jį mėto į širdį. Ypač jeigu ji nemoka 
vaidinti. Rytoj, Nijolėle, važiuok namo ir nelankyk jokių kursų, kurie kvepia Europos madom. 

– Gerai, Stasele. O ką pasakyti Valerijai apie Jurgelį apie ją pačią ir apie Juliuką? Juk jie taip laukia 
žinios iš jūsų. 

– Sakyk, ką tik atsimeni iš manęs. O dabar klausyk. 
– Gerai, Stasele, klausau. 
– Jurgeliui buvo pasakyta trumpai ir griežtai: jeigu nesusimąstys, už ką jis čia, kur yra, liks visam 

laikui. Ir žinai, mieloji, dabar jis gerėja. Net manęs už viską atsiprašė. Gal Dievas duos jam proto. Valerijai 
pasakyk, kad ji dar du mėnesius važinėtų į Šakius. Gal išgis bobų liežuviai. Dabar dar jie pilni nuodų. 
Nijolėle, tu davei Juliukui Dalios nuotrauką laikraštyje. Jis pasižiūrėjo, pastūmė tą laikraštį į šalį ir paliko. 
Pakol kas jo širdy vis dar vieta užimta. 

– Suprantu, Stasele, aš juk nesiūliau, tik padaviau pasižiūrėti. 
– Na, štai, Nijolėle, ir bendrabutis. Tu nieko nesakyk toms, kur tave paliko. Patylėk, neišduok, kad 

buvai išduota, o rytoj važiuok namo. Namai tavęs neišduos. 
– Ačiū, geroji Stasele. Tegul miega tas akmuo, kurį mėto į širdis. Miegosiu ir aš. 
Ir ji išnyko. Bet tai, ką man pasakė, liks visam gyvenimui. O gal tiks ir eilėraščiui. 

391. Teatrologo jono Strazdo pamoka 2003-05-05
  KAI MYLIME PAUKŠTELĮ AR GYVULĖLĮ, GALVojAME APIE GERUMą

Aš vaikščiojau po sodą ir žiūrėjau, ar visi inkilėliai jau užimti. Visai netoli, ant žemutinės obelies šakos 
pamačiau juodą kietasnapį varną. Niekaip nesupratau, kodėl jis nepakyla, juk aš artėjau prie jo. Pakėliau 
ranką pabaidyt, bet jis tik pakilo ir vėl nutūpė į tą pačią vietą. Pagalvojau, gal sužeistas ir toli negali lėkti. 
Staiga išgirdau gražų, inteligentišką balsą: 

– Panele mokytoja, negąsdinkite paukščio, juk jis niekam blogo nedaro.
Atsisukau į balso pusę ir pamačiau prieškarinio teatro režisierių Joną Strazdą, kuris senatvėje dirbo 

„Taikos“ kolūkio agronomu. Jis visada mane vadindavo „panele mokytoja“. Tai buvo giliai dvasingas, 
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talentingas ir tikras teatro žinovas. Prieš mane stovėjo neaukštas, lygiais plaukais žmogus, kurio veidą 
puošė miela šypsena. 

– Gerbiamas režisieriau, aš jo nebaidau, tik nesuprantu, kodėl jis nelekia. 
– Panele, ateikit arčiau, va pažiūrėkit į šitą šaką nuo kurios paukštis stryktelėjo ant kitos. – Pažiūrėjau ir 

vos nesurikau – ant sprogstančių lapų ir žiedų buvo daugybė kirminų, kurie turbūt laukė, kol lapai išsiskleis. 
Jonas savo gražia kalba paaiškino: – Matot, panele, medžio žiedai – tai siela, ir paukštis jai padeda atsiginti 
nuo kirminų, nuo blogio. Sunkiau būna, kai žmogaus sielą, lyg kirminai, užpuola nuodėmės. Kad jų būtų 
mažiau, mylėkime paukštelius ir gyvulėlius. Jų balsai ir ištikimybė prašo, kad mes jiems atsilygintume savo 
gerumu. Dievas labai myli ne tik žmogų, bet ir kiekvieną savo sutvėrimą: paukštelius, gyvulėlius, gėles. 

– Gerbiamas Jonai, o kokius paukščius Dievas myli labiausiai? 
– Karvelius, panele, karvelius. 
– O pas jus, rojuje, yra daug gyvulėlių ir paukštelių? 
– Taip, panele, yra, tik skirtumas tas, kad rojuje nėra nei vieno žiauraus žmogaus, kurių pilna žemėje. 

Dievas į rojų beširdžių neleidžia. Ir dar ką jums, panele, pasakysiu – žmogus, kurio siela tamsi nuo 
nuodėmių, visada nekenčia nei paukštelių, nei žvėrelių, nei gyvulėlių, surasdamas pasiteisinimą, kad jie 
jam kuo nors kenkia. Jo nuodėmės daro patį žmogų piktą ir bejausmį. 

Aš jo klausiausi ir nejučiomis paklausiau: 
– Gerbiamas Jonai, o kaip elgtis tada, kai matai kankinamą gyvulėlį ir jam to piktojo kieme nieko negali 

padėti? Tik skauda širdį ir tiek. 
Jis uždėjo ranką ant peties ir ištarė: 
– Aš jus gerai suprantu, panele. Jeigu skauda nekaltam Dievo sutvėrimui, turi skaudėti ir žmogui 

– Dievo vaikui. Bet jeigu taip nėra, tai reikia melstis, kad jo širdis atsibustų. Nes jeigu ne žemėje, tai 
skaistykloje bejausmiui bus atseikėta ta pačia kančia. Todėl, panele, visada mylėkite tai, ką Dievas jums 
davė, ir neturėsite laiko apsikrauti nuodėmėmis. 

Jis nusilenkė ir išnyko. 

392. justino Mikučio pamoka 2003-05-07 
  NĖRA DIDESNIo FILoSoFo UŽ DIEVo PASAULĮ

Jis atėjo kartu su poetu Sigitu Geda. Poetas savo giedančiu balsu balsu pasisveikino ir tik paklausė, ar 
dar skaitau jo knygas. Atsakiau, kad skaitau ir žaviuosi jo ilosoija. Jis kažkaip gediškai nusijuokė ir parodė 
pirštu į šalia stovintį žmogų: 

– Na, Nijole, tai judu ir ilosofuokit su Justinu. O aš einu sau su savo „skrynelėm dvasioms atverti“. 
Aš taip norėjau dar pasikalbėti su juo, bet nesuspėjau – jis išėjo. Dar kartą pasižiūrėjau į žmogų, kurį 

Sigitas pavadino Justinu. Jis man priminė elgetą arba vietos neturintį benamį – susitaršę reti plaukai, kažkokie 
nudėvėti skarmalai ant kūno. Ant stalo gulėjo knyga apie Medžiugorję – Švč. Marijos apsireiškimo vietą. 
Justinas pavartė ją, paskui paklausė: 

– Ką jūs galvojote, kai perskaitėte šią knygą? 
– Galvojau apie Marijos apsireiškimą. Juk į Medžiugorję  keliauja tūkstančiai žmonių. 
– Taip taip, visi eina, o jūs stovit ir apie juos galvojat. 
Jis perbraukė savo plaukus pirštais, atstojančiais šukas, ir pasakė: 
– O ar tu žinai, kad apsireiškimas, visko, kas šventa, turi įvykti pačiame savyje, ir tam reikia paruošti 

sielą, kad ji būtų kaip stalas, uždengtas balta, be jokios dėmės staltiese. Švč. Marija apsireiškia tiems, kurie 
jau pasiruošę su ja susitikti. 

Aš klausiausi šito keisto žmogaus, ir staiga mintis nušvietė įtarimas, – o gal tai Sigito Gedos bičiulis 
Justinas Mikutis, didysis išminčius elgetos išvaizda? 

– Prašau, pasakykit, ar jūs ilosofas, žiniuonis ir pranašas Justinas Mikutis? 
Jis susiėmė už galvos ir pradėjo garsiai ir keistai juoktis: 
– Aš – ne Mikutis, dabar aš niekutis, dabar aš mažas niekutis Dievo akyse. 
– Bet jūs ilosofas, nejaugi aš klystu? 
Jis liovėsi krizenti, paskui įkvėpė oro ir susikaupęs savyje, ištarė: 
– Žemėj aš galiu kiekvieną pavadinti taip, kaip mano protas vadina. Bet sakau, sakiau ir sakysiu, kad 

pats didžiausias ilosofas yra sutvertas pasaulis. Viskas – nuo žolės laiškelio iki galaktikų yra ilosoija, tik 
mes jos tesuspėjam labai mažai paragauti. Gal Rytų išminčiai žino daugiau, bet niekada niekas nežinos tiek, 
kiek Dievas. 
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– Justinai, o kaip jūs vertinat kultūrą, literatūrą, dailę, muziką? 
– Kultūra gera tada, kai ji nuo mūsų gramdo rūdis, o šūdniekis (čia jo žodis), kai savo rūdis pila į mus. 
– O kodėl išėjo Sigitas Geda ir jus čia paliko? 
Jis priėjo prie lango, pamojo mane pirštu ir paaiškino: 
– Ve, ten aukštai yra mano namai, o Sigito čia, žemai. Tai mudu sueinava tik per sapną. Sapnas yra 

brangus daiktas – jis pridengia nuo bailių ir mus čia atveda. 
– Justinai, o ką man patartumėt skaityti? 
– Kiekvienam patarčiau skaityti Tagorę ir save. Gal daugiau ko nors atrasite.
– Ačiū jums, Justinai, už viską, ką pasakėte. 
– O tau, kad manęs tiek paklausei. 
Jis užvėrė langą ir išėjo Namo. 

393. Poeto Pauliaus Širvio pamoka 2003-05-08
  KAI LABAI SKAUDA DŪŠIą, DAINUoK Tą SKAUSMą

Turbūt joks pasaulio žmogus nejustų didesnės laimės, kaip aš, pamačiusi Paulių, mano mylimiausią  
poetą. Dabar jis buvo daug gražesnis, negu žemėje, – veide nesimatė jokio rando, nė mažiausios raukšlelės 
apie geras, protingas akis. Tik jos, kaip ir čia, buvo pilnos liūdesio. Turbūt jau neužgesinamo. Puoliau prie 
jo, siūliau sėstis, bet jis tik šyptelėjo, ir jo jūreiviška palaidinė atrodė tokia pažįstama iš anų jaunystės dienų. 

– Pauliau, poete, aš negaliu patikėti, kad jūs čia. 
– Nieko keisto. Aš esu čia ir kitur. Tik mano sielvartas turi tą pačią vietą – mano širdį. Aš jį atsinešiau 

iš žemės, ir jis bus amžinas kaip mano meilė. 
Jo akys sudrėko, jis patraukė nosį. Man jo pasidarė taip gaila, kad nežinojau ką sakyti. 
– Poete, ar nebuvo galima tą mergaitę pakeisti kita, ar yra taip, kad kartais meilė lieka tokia, kokia 

buvo? 
– Nijole, paklausyk manęs: jeigu ta meilė tikra, tai ji nepakeičiama. Ir jeigu ją prarandi, tai širdį degina 

tokia baisi vienatvė, kad gali tapti dainorium – išlieti viską eilėm ir laikinai palengvėja. Aš toks buvau – 
kentėjau, keliavau žeme ir plaukiau jūra.

– Poete, o kada jūs parašėt „Užmirštąją taurę“? 
– Tada, kai ji ruošėsi išeiti už kito, ir pasijutau niekam nereikalingas. – Jis susiėmė rankom galvą ir 

pasakė: – Kai labai skauda dūšią, dainuok tą skausmą. 
– Mielas poete, o jeigu kas kenčia ir nemoka kurti kaip jūs, ką tada daryti? 
– O Dieve, kodėl jūs manęs to klausiate? Jeigu kančia nerašo eilių, tai gal tegul tas, kuris kankinasi 

nusiveda ją pas gėles, pas muziką ir įsivaizduoja, kad ta, kurią mylėjo, čia pat. Tragedija turi tapti menu, 
tada jis bus tikras. 

– Poete, jūs dainavote talentingai, bet liūdnai, o man ant savo knygos užrašėte: „Dainuok, sese, dainuok, 
tik ne taip liūdnai“.

– Nijole, kai matysi, kad kam nors skauda širdį, kaip skaudėjo man, pasakyk, kad jokia pagiežos mintis 
nesuteptų tos meilės. Tegul ji lieka balta ir šventa, kaip pirmas susitikimas. – Paskui atsistojo, padavė man 
ranką ir savo širvišku balsu pasakė: – Vis tiek ir po tūkstančių metų, brangioji, ieškosiu tavęs... 

Jis išėjo, o aš nubudus verkiau, nes buvo gaila Pauliaus, o dabar Juliaus...

394. Mamos pamoka 2003-05-09
  NEPRAŠYK To, Ko BJo KITI

Mama atėjo į sapną visai prieš rytą. Aš jos paklausiau: 
– Ką dabar veiksi, juk tu amžinai ką nors atėjusi dirbi. 
– Na ką čia dabar šneki, juk namuos visada yra darbo. 
– Mama, tu dabar turi dvejus namus – danguje ir žemėj, ar tu nepavargsti? 
Ji susimąstė, paskui pasakė: 
– Vaikeli, kai tu kada nors gausi antrus namus, viską suprasi. 
Nežinau, ką slėpė jos žodžiai, bet nedrįsau klausti. 
– Mama, pirmadienį pas mus sodina bulves, ar tu ateisi pamėtyti? 
– O kelintą valandą? – pamačiau, kad mano prašymas jos visai nenustebino.
– Apie vienuoliktą dienos...
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Dabar supratau, kad paliečiau tai, kas ją kankino – nesupratimas, kodėl jos ir visų, kurie ateina iš ten, 
visi bijo. Juk jie tik persikėlė kitur gyventi. Ji atsisuko į mane, pasižiūrėjo savo didelėmis, mėlynomis 
akimis ir pasakė: 

– Vaikeli, man nesunku padėti, bet, kai aš ateisiu, neliks nė vieno žmogaus lauke. Neprašyk to, ko bijo 
kiti. 

– Mama, ar tu negali pasakyti, kodėl žmonės taip daro? 
– Dėl to, kad, kol būna žemėje, mažiausiai galvoja, jog vieną sykį ir jų kiti bijos. 
Ji paglostė mano galvą ir išnyko. 

395. Vydūno (Storostos) pamoka 2003-05-10
  SIELą GYDYKIT MEILE

Aš kažką dirbau šiltnamy. Turbūt laisčiau gėles. Staiga išgirdau, kaip kieme kažkas šaukia:
– Onyte, atrakink duris, atvedžiau Vydūną. Ar girdi? Vydūną!
Negalėjau patikėti tuo, ką girdžiu, ir puoliau iš šiltnamio. Pamačiau, kaip pro vartelius išeina Petras 

Valaitis (buvęs redaktorius). Parodė ranka, kad eičiau į kambarį – jau ten Vydūnas. Virpėjo širdis ir rankos, 
kol paėmiau už durų rankenos, bet noras pamatyt tą taurų ir nuostabų žmogų buvo nenugalimas. Įėjau ir 
pasakiau „Laba diena“. Į mane staigiai pasisuko sudžiūvęs, žydromis, skvarbiomis akimis ir į visas puses 
išsidraikiusiais, garbanotais plaukais žmogus. Taip, tai buvo tas pats, kurį prieš metus sutikau oranžerijoje, 
glostantį gėles ir kiekvieną augalą. Išgirdau guvų ir jaunatvišką atsakymą: 

– Liaba diena, liaba diena.
Nežinojau, iš didžiulės pagarbos, ko jo paklausti. Mano teta, niekada jo nemačiusi, paklausė: 
– Kas jūs toks, gal galite pataisyti, mūsų grindys įlūžo. O gydote kokias ligas? 
Jis be jokio įsižeidimo pasižiūrėjo į ją ir labai gražiai paaiškino: 
– Taip, mieloji, aš gydau sielą, o kai ji pasveiksta, pasveiksta ir kūnas. Grindys sielos neturi, ir aš jų 

nepagydysiu. 
– Gerbiamasis Storosta, o medžiai, gėlės turi sielą?
– O kaipgi, mieloji, ir dar kokią sielą, nes ji žydi ir žydi. 
– Tai jūs galit pagydyt medį, kuriam vėjai ir laikas nulupo žievę ir paliko tik šerdį? 
– Galiu, mieloji, galiu, bet žinai, kai šerdis ar širdis atvira, tai ji greičiau priima Dievo palaimą. Na, 

einam pas tą medį. – Išėjom. Aš stebėjau kiekvieną jo judesį, rankos mostą, nes žinojau, kad tokios akimirkos 
nepasikartos. Staiga jis pasilenkė, rankomis prakasė purią žemę, ir ant jo delno pamačiau molio gabalėlį. – 
Štai, mieloji, šitas vaistas gydo geriau už daktarų liekarstvas. 

Jis pridėjo prie atviros medžio šerdies, gražiai išlygino, ir šerdis buvo pridengta nuo pasaulio vėjų. 
– Gerbiamasis Storosta, o kaip man išgyti nuo  ligos, kai kenčiu sykiu su tuo, kuris kenčia? 
Vydūnas sunėrė savo išdžiūvusias rankas, pakėlė galvą į dangų, ir man atrodė, kad jis kalbasi su kažkuo, 

ko aš nematau. O gal visai pamiršo mano klausimą? Taip truko gal 2-3 minutes. Paskui jis lyg atsipeikėjo 
iš savo dvasios ekstazės ir atsisuko į mane: 

– Gerai, mieloji, gerai, jūs kenčiate sykiu su tuo, kuris kenčia. Kristus irgi kentėjo už tuos, kurie kenčia 
nuo savo nuodėmių. Ir kai kenčiame iš savo gerumo, mūsų siela darosi šviesi  ir atjauti. O Viešpačiui tai 
patinka, nors mums ir sunku tą iškęst. Mieloji, jūs galvokite apie tai, ir jums palengvės. 

– Ačiū jums, taurusis Vilhelmai, aš dabar taip ir darysiu. O jūs kūno ligų negydote? 
– Ne, mieloji, gyvata laikosi ant sielos, todėl aš gydau sielą, be kurios nėra gyvatos.
– Storosta, taurusis Vydūnai, gal jūs galite paprašyti, kad į mūsų namus ateitų Kristijonas Donelaitis. 
– Mieloji, Kristijonas mano žemietis, mes ir dabar sykiu dūmojam apie Lietuvą. Bet ar jis ateis, negaliu 

tau pažadėti. Dabar Lietuvoj bastosi šėtonas, o Kristijonas į tokią Lietuvą neis.
Nesupratau, apie ką Vydūnas galvojo, taip sakydamas, bet nesuspėjau paprašyti, kad paaiškintų. 
Jo jau nebuvo. 

396. Mamos pamoka 2003-05-14 
  YRA TAI, KAS NESUTAIKoMA

Mama atėjo prieš rytą. Aš iškart puoliau sveikinti ją su vardo diena.
– Mamyte, tuoj nubėgsiu, tau nors gėlių paskinsiu. 
Ji sugriebė mano ranką, sulaikė. 
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– Vaikeli mano, niekada neatimk gyvybės tam, kas žydi tik vieną kartą (mama tokia buvo ir čia, žemėje). 
Tegul pasidžiaugia saule tol, kol Dievas jom leis. Nuskintos gėlės man nereikia. Užtenka tavo gerų žodžių. 

– Mama, o tu ateisi šiandien į mano gimimo dieną? 
– O kurią valandą ji prasidės? 
– Popiet, gal apie trečią. 
Ji susigraudino, paskui pabučiavo mane ir pasakė: 
– Dieve mano, dabar tu mane matai, o tada aš būsiu, bet tu manęs negalėsi matyti. 
– Mama, o tu nors pasakyk ką nors prie stalo.
– Kodėl tu vis prašai to, ko negali suprasti kiti? Juk visus ištiktų šokas. Negalima sutaikyti to, kas 

nesutaikoma. 
– Gerai, mama, suprantu tave. 
– Dėkui tau. Noriu, kad ir Marija tave suprastų taip, kaip aš. 

397. Leonido Iljičiaus B. pamoka 2003-05-16
  KADA ESI PoGRINDY, APIE TAVE NIEKAS NETURI ŽINoTI

Iš pradžių nepatikėjau savo akimis, kad prieš mane stovi Leonidas Iljičius Br., buvęs TSRS CK 
generalinis sekretorius. Didžiuliai tankūs antakiai, stambus veidas, glotniai sušukuoti plaukai. Taip, tai 
tas pats, be jokios abejonės. Tik kažkodėl jo akys tokios blausios ir atrodo, lyg jų savininkas visai mažai 
protauja. O gal jis nemato? Dievas vienas žino. Žinojau, kad jis nesupras lietuviškai, ir, pati nejausdama, 
ką sakau, paklausiau jo: 

– А вы уважаемый Лёня? (Taip visada jį vadindavo mano pažįstamas Vladas, ir aš iš jo išmokau.)
Ačiū Dievui, Leonidas nesusigaudė, kam taikomas tas vardas ir sunkiai tardamas žodžius paklausė:
– А вы Лёня, о чём говорите?
Suskubau pasitaisyti:
– Извините, уважаемый Ильич, это я о себе говорила. А где вы теперь живёте?
Jis, sunkiai rinkdamas žodžius į sakinį, ėmė aiškinti:
– Я теперь в глубоком подполье. Я и другие готовимся к социалистической революции. О нас 

никто не должен знать.
– А кто вам помогает?
– О, очень много, очень много – и Никита, и Снечкус, и Андропов, и Хузевич...
– А кто вам руководит?
– А руководит такой высокий черный. Все называют его бесом. Он за революцию.
Jis pavargo, jo veidą išpylė prakaito lašai, ir man kažkodėl jo pasidarė gaila.
– А почему вы так тяжело говорите? Что с вами?
 Jis pažiūrėjo į tą pusę, iš kur sklido mano balsas ir pasakė:
– У меня много протезов и там, и там, и ещё там. 
Jis parodė į savo kaktą, bet aš nieko nesupratau. Kaip kaktoje gali būti protezas!? Pabandžiau jo 

paklausti:
– Как случилось это, ведь вы руководили Советским Союзом, вы написали много книг.
Jo blausios akys bandė sužadinti savy dar likusį protą, bet tai sunkiai sekėsi.
– Я ничего не знаю, я ненаписал никаких книг, это за меня делали другие. Я только руководил, 

руководил и неимел никаких больше забот. А когда мы победим капитализм, я опять буду первым 
секретарем.

– А когда это будет? – paklausiau jo.
– Этого я не знаю, но знаю, что будет.
Nusprendžiau jo pasigailėti ir nevarginti jokiais klausimais. Jis buvo geros širdies, bet visą jo protą, 

kaip ir Leninо, pasiėmė revoliucija. 

398. Nepažįstamos moters pamoka 2003-05-17
  AUGINKITE TAI, KAS AUGA ŽEMĖjE IR DANGUjE

Tai buvo nuostabaus grožio, pilnomis gerumo akimis moteris. Ji stovėjo prieš mane ir šypsojosi. 
Nežinojau, ką jai sakyti, ko jos klausti. Tai ji suprato ir pati kreipėsi į mane: 

– Jūs turbūt labai mylite gėles? 
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– Taip, labai, o iš kur jūs apie tai žinote? 
– Aš viską žinau. Žinau, kas ką myli ir kas ko nemyli. Labai gerai, kad gėlėse jūsų širdis. O dabar nuo 

Motinos Teresės aš gavau užduotį – dalinti sėklas visame pasaulyje ypatingų augalų, ir jums jų atnešiau. 
Ar džiaugsitės? 

– Taip, brangioji, aš tikrai džiaugiuosi. Tik noriu sužinoti, kur tos gėlės auga: kambaryje ar šiltnamyje? 
Ji vėl nusišypsojo, ir man pasirodė, kad ji panaši į Šv. Teresėlę, bet to nedrįsau paklausti. Bet ji pati 

paaiškino: 
– Mieloji mano, tos gėlės auga visur – ir žemėje, ir danguje. Ir jų vaisiai būna labai dideli ir gražūs. 
Klausiausi jos ir galvojau, kad čia bus kažkokių egzotiškų kraštų augalai. Ir vėl pasiteiravau tos 

nepaprastos moters su baltu kyku ant galvos:
– O kuo tuos augalus reikia tręšti, ką jie mėgsta? 
Ji susimąstė, paskui pažvelgė į mane savo didelėmis akimis ir pasakė: 
– Tuos augalus reikia maitinti meile ir širdies gerumu. Svarbiausia – širdies gerumu. 
– Ačiū jums. Aš nežinau, kuo už tai atsilyginsiu. 
Ji ištiesė ranką į mane su laiškams skirtu voku ir paprašė:
– Štai jums tos sėklos. Atsidarykite voką ir pasižiūrėkite į jas. – Atsargiai atplėšiau, bet jaučiau, kad 

tos sėklos neįprastai didelės. Moteris žiūrėjo į mano darbą ir pasiūlė: – O dabar galite paberti ant stalo. – 
Išbėriau – prieš mano akis išbiro nuostabiai spindintys rožančiaus karoliukai... – Na kaip, ar jūs patenkinta, 
ar geros sėklos? – išgirdau malonų balsą.

– Taip. Ačiū jums. Dabar aš supratau, kodėl jos auga žemėje ir danguje. 
Moteris palaimino mane ir paprašė: 
– Auginkite jas ir labai mylėkite. Tai Motinos Teresės ir Švč. Marijos gėlės, – ir ji išnyko. 

399. Česlovo V. pamoka 2003-05-21
  SUNKU, KAI NEGALI SAVęS NUGALĖTI

Sunku buvo patikėti, kad prieš save vėl matau Česlovą. Tik šį kartą jis buvo apsivilkęs pilku megztiniu, 
gražiai aptempusiu jo liekną kūną. 

– Česeli, kaip mes tavęs laukėme – ir Romutė, ir aš. – Tačiau tie žodžiai nesukėlė jam jokio džiaugsmo. 
Ji buvo nekalbus, susimąstęs, o gal daugiau liūdnas. Nedrįsau klausti, kas slegia jo širdį. Bet tylą reikėjo 
nutraukti. – Ar tu vis mokini tuos, kurie yra tamsoje? 

Jis atsakė trumpai, matyt, norėdamas atsikratyti mano klausimo: 
– Matai, žemėj mokinau šviesoj, o dabar tamsoj, vis tiek stažas nenutrūks. – Bijojau ko nors jo klausti, 

kad vėl neįžeisčiau. Prašneko jis pats: – Nijoliuk, tu atsiprašyk Romos, o aš atsiprašau tavęs, kad negalėsiu 
taip dažnai ateiti. 

– Česeli, kas atsitiko? 
Jo balsas pasidarė duslus, virpantis, ir jis pasakė: 
– Man sunku. Aš negaliu nugalėti savęs po to, kai ateinu į žemę. Nors dėsčiau iziką, bet traukos 

dėsnis yra nenugalimas. Dabar man nieko ten netrūksta, bet po kiekvieno atėjimo pas jus manyje viskas 
susijaukia, susipainioja ir aš bevalis tai pakeisti. Paprašyk Romos, kad ji mane suprastų, kai ateisiu rečiau. 
Gal priprasiu, gal bus lengviau. Roma viena pasaulyje, kuri mane suprasdavo ir supras. 

– Česeli, tu tuoj išeisi, pasiimk nors gėlių į kelionę. 
– Ne ne ne, jokia mada, tegu žydi čia, tegu į jas atsižiūri tie, kurie kažkada jų nematys. 
Norėjau dar kažko jo paklausti, bet kambary jau buvo tuščia.

400. Pamoka iš ruošiamo susitikimo su Bernardu Brazdžioniu 2003-05-22
        NEKVIESKIT To, Ko NĖRA ŽEMĖjE

Kažkas pasakė, kad mūsų buvusioje mokykloje ruošiamasi susitikimui su poetu Bernardu Brazdžioniu. 
Sapne aš neskiriu, kas gyvas, kas išėjęs, nes išėję ateina lyg gyvi. O noras vėl pamatyti nuostabų poetą buvo 
viską nugalintis. Nuvykau į buvusią savo mokyklą. Vos pravėriau duris, negalėjau patikėti – pirmajame 
aukšte ant visai žemo suolo sėdėjo Česlovas V., Gintas L., Soija K., Aldona Ž.

– Kodėl jūs čia, kodėl ne salėje? 
Paaiškino Česlovas: 
– Nijoliuk, mūsų čia niekas neatpažįsta, galvoja, kad kokie iš gatvės. Tai pasakė, kad už stalo vietų jau 

nėra. 
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Ir jis sakė tiesą – kas juos galėjo atpažinti, juk dabar jie buvo liekni, gražūs ir daug jaunesni. 
– O kažin mane ar leis? – paklausiau jo. 
– Nežinau, – pasigirdo Česlovo balsas. – Žinai, kad viskas priklauso nuo vyr. ruošėjos M. Tu juk seniai 

nedirbi ir tu nereikalinga. 
O Gintas L. pridėjo: 
– Nueik į parduotuvę, nusipirk kokį europietišką tortą, gal įleis. Juk žinai, kad sauso nieks neklauso. – 

Tik vėliau supratau, kodėl jie mane siuntė į parduotuvę. Nubėgau. Nupirkau tortą „žele“ ir nuėjau ten, kur 
visi susirinkę. Gintas L. (vienintelis iš skaistyklos) manęs paprašė: – Ten jau ir be tavo torto pilnas stalas, 
o aš baisiai noriu valgyti, duok man nors paragauti. – Padaviau. Jis buvo toks vargšas, toks sunykęs, kad 
tikrai negalima jam leisti sutikti poeto. Jis keliais kąsniais prarijo tortą ir tyliai pasakė: – Net akyse šviesiau 
pasidarė. Nerizikavau eiti ten, kur jau visos vietos buvo užimtos. Žiūrėjau į buvusius man brangius veidus, 
ir man buvo gera su jais. 

Staiga pamačiau, kaip žemyn laiptais nulipa organizatorė M. Ji pamatė mane ir draugiškai paaiškino: 
– Oi, Nijole, matai, tu nieko nepranešei, kad atvažiuosi, tai tau nė vietos neliko. 
– Nieko baisaus, aš vakare grįšiu atgal. 
Ji atsigręžė į mane ir paprašė: 
– Nijole, tu nieko neveiki, nubėk į parduotuvę ir parnešk labai tirštos grietinės. Bus ant sumuštinių. – 

Nubėgau. Pasiūlė kažkokią grietinę „Šeimininkei“. Parnešiau. Padaviau. Organizatorė vis žiūrėjo į laikrodį 
ir kartojo: – Na, kur dabar tas Brazdžionis dingo, visi laukia, viskas paruošta, visai sutems. Juk rašėm į 
Vilnių kvietimą. 

Pirmasis prabilo Česlovas: 
– Maryte, ar tu dar skaitai kokį laikraštį ar ne? 
Ji supyko ir, kaip visada, atkirto: 
– Laikraščiuose nerašys, kad pas mus atvyks Brazdžionis. 
– Bet laikraščiai jau seniai parašė, kad Brazdžionis išvyko į dangų, jis kartu su mumis. 
– Turbūt per daug paėmėt, kad pliurpiat tokias nesąmones, – nenusileido Marytė. 
– Maryte, Brazdžionis neatvyks, nes į dangų nėra kam perduoti kvietimo. Pasižiūrėk, ar nepažįsti 

Česlovo, Aldutės, Soijos – mes visi iš ten, kur dabar Bernardas. 
Aš pamačiau, kaip jos veidas išbalo, lūpos pradėjo virpėti, bet ji nieko negalėjo pasakyti. O aš dar 

suspėjau paklausti Česelio: 
– Sakei kažin kada ateisi į žemę, o ačiū Dievui, tu čia. 
– Nijoliuk, dabar kai grįšiu namo, turėsiu ką papasakot Bernardui.
Ir išnyko.

401. Reginos Balzerytės pamoka 2003-05-24
        ATEINAME TADA, KAI KAS NoRS MŪSŲ LAUKIA

Ji atėjo į mano sapną, ir tai tokia staigmena, kad negalėjau patikėti savo akimis. Jauna, vešliais juodais 
plaukais, vasarine gėlėta suknele. Reginutė tokia daininga, tokia jau tolima, bet iki šiol nepamirštama. 

– Reginėle, iš kur tu atėjai? – vos ne šaukte sušukau ją pamačius.
 Ji buvo rimta, susimąsčiusi, veide – jokio džiaugsmo spindulėlio. Pagalvojau, kad mano klausimo ji 

negirdėjo. Bet klydau. Ji pasisuko į mane, jos veidelis buvo vaikiškai gražus ir mielas. 
– Nijole, aš atėjau iš ten, kur nueisite ir jūs visi, – ir vėl tylėjo, ir vėl mąstė.
– Reginute, aš prisimenu, kai tu kartą scenoje dainavai „Ramune baltąja tau meilę būriau“...
Jos veidas pabalo, įsitempė, ir ji sunkiai ištarė: 
– Taip, Nijole, tada aš dainavau apie ramunes. Bet daugiau niekada apie tai nedainuočiau. Ramunės 

gyvena laikinai, ir jos tėra pelenai. O galvoju, kad dainuoti reikia apie tai, kas būna amžinai. Ar nori, Nijole, 
aš tau padainuosiu? 

– Labai noriu, Reginute, tik kažin ar viską suspėsiu atsiminti? 
– Aš tau pakartosiu, kad atsimintum, apie ką dažnai žmogus neprisimena, – ji teatrališkai sudėjo rankas 

ir uždainavo: 
  Tu protingas, žmogau, bet vis tiek nežinai,
  Ar norėtum pasauly gyvent amžinai. 
  Kol iš lėto pavirsi senatvės vaiku, 
  Neišmanau nieko, kas bus su laiku. 
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   Tu vis tiek nežinosi, kas bus su pasu,
   Kai kažkas pelenais įrašys tau – esu
   Tu protingas, žmogau, bet vis tiek nežinai, 
   Kas yra amžinybė ir kas pelenai.
   Tu norėsi praaugt save ir medžius, 
  Bet paliksi  toks vienas, kai medžiai nudžius. 
  Gal iš gailesčio tau jie pasiūlys rasos, 
  O siela vis ieškos amžinybės šviesos.
– Reginute, aš ne viską prisiminsiu iš karto, o norėčiau, kad tai, ką dainavote, liktų mano širdyje. Ką 

daryti?
– Nijolėle, ačiū už tavo gražų norą, aš galiu kiekvieną posmą padainuoti dar kartą.
Dabar ji dainavo lėčiau, ir tų žodžių prasmė man kėlė siaubą – ji priminė tai, apie ką mažiausiai mąstome 

– kas yra amžinybė ir kas pelenai. Nutilo paskutinis jos nuostabaus balso garsas.
– Na, kaip patiko? – ji paklausė manęs.
– Labai, Reginute, labai, o kieno tai žodžiai?
– Mano, Nijole, mano žodžiai.
– Reginute, o kodėl tu atėjai pas mane, o ne pas savus?
Jos didelės tamsios akys pasidarė liūdnos, ir aš išgirdau nejaukų atsakymą:
– Iš ten mes ateiname tada, kai čia kas nors mūsų laukia. O kai niekas nelaukia, į žemę nėra ko eiti. Tavo 

širdy atsirado vietos ir aš atėjau.
– Ačiū tau, brangioji, ateik visada. Aš tavęs labai ilgėjausi, kai taip anksti išėjai.
Ji nieko neatsakė, patylėjo ir išnyko, prieš tai priminusi, kad per jauna paliko dainą apie ramunes...

402. Salomėjos Nėries pamoka 2003-05-27
        o AŠ GRĮŠIU PAS PAVASARIUS

Mūsų susitikimas buvo labai trumpas. Pamačiau ją vilkinčią gėlėta suknele trumpomis rankovėmis ir 
surištą dirželiu. Ir gerą brangų veidą du didelėmis liūdnomis akimis, kurios į žiaurų pasaulį visada žiūrėdavo 
lyg vaikas. Nežinojau, kaip ją prakalbinti, bet pati nepajutau, kaip išlėkė žodžiai:

– Brangioji Salomėja, ar jūs prisimenate, ką sakėte apie pavasarį:
  Ir vienąkart, pavasari,
  Tu vėl atjosi drąsiai...
Ji šyptelėjo ir atsakė:
– O pasauli, tada aš dar mažai apie tave žinojau. Bet dabar aš pati vis grįšiu pas pavasarius.
Dar daug ko būčiau jos paklaususi, bet nubudau iš šito gražaus susitikimo. 

403. Šviesiaplaukės moters pamoka 2003-05-30
        PASAKYK, KAS TAVo DRAUGAS

Ji buvo neaukšto ūgio, gražaus, apvalaus veido ir labai šviesių plaukų. Nežinojau, kas ji, ir nesuspėjau 
paklausti, nes ji iš karto paprašė: 

– Išklausyk šitas eiles, o paskui galėsim pasikalbėti. 
– Klausau visa širdimi, nors nežinau, kas jūs tokia.
– Ne viską reikia žinoti, vardus sužinai tada, kai jų reikia šaukti. Klausyk, ką aš sakau: 
  Tu ateik, mano drauge, kai būsiu toli
  Tu pašauk – aš girdėsiu, nors liksiu tyli
  Visko būna kely, bet nežinom, kas bus, 
  Kai į knygą sudėsim save ir lapus. 
Moteris pritilo, pažvelgė į mane ir pasakė: 
– Štai vokas. Įdėkite į jį tuos žodžius, o ant viršaus užrašykite draugo adresą, draugo, kurį sunkią 

akimirką norėtum  pašaukt. 
– Atsiprašau, ar tas draugas turi gyventi žemėje, ar amžinybėje? 
– Tik amžinybėje, tik amžinybėje, nes tada draugystė darosi tikra. Na, rašykite. Tik draugas turi būti ne 

iš artimųjų. 



280

Aš net nesusimąsčiau – nuo vaikystės man žmogaus gerumo ir taurumo idealas buvo ir telieka Beatričė. 
Jos adresą ir užrašiau. Moteris išėjo. 

404. Beatričės ir jos mamos pamoka 2003-05-30
        AŠ VISADA BŪSIU TAVo DRAUGĖ

Jos abi atėjo visai prieš rytą, kai šviesioji moteris jau buvo išėjusi. Aš iškart atpažinau, kad šalia 
Beatričės – jos mama. Nuostabiai, tiesiog idealiai graži nosies linija, plaukai paslėpti po dvaro ponios 
skrybėle. Puošni suknelė iki liemens, pagal prancūzišką stilių, aptempė jos krūtinę, o ilgas platus drabužis 
rodė, kad ji iš aukštuomenės. Ji pažvelgė į mane ir pasakė: 

– To moja dočiurka Božena. 
Matyt ji buvo įpratusi taip kalbėti. Beatričė apkabino jos pečius ir paaiškino: 
– Droga mamusia, moja pšyjaciolka nerazume po polskiemu.  
Gražioji dama šyptelėjo ir labai jau mandagiai pasakė, bet vis tiek lenkiškai: 
– Mila Božena, tvoja pšyjaciolka i moja jėdna. 
Ji ištiesė savo ranką, ir aš supratau, kad ją reikia pabučiuoti. Taip ji buvo įpratusi, ir man nekėlė jokios 

nuostabos. Pabučiavau. Ji lyg motina paglostė mano galvą, ir aš pajutau, kad po dvarininkės stilingais 
drabužiais – nuostabaus gerumo širdis, tokia, kaip Beatričės. Ji atsisėdo, ir jos platus drabužis uždengė 
visą kėdę. Su Beatriče ji visą laiką kalbėjo lenkiškai, o tarpais ir prancūziškai. Mudvi, lyg mano vaikystėj, 
buvom kartu, ir atrodė, kad tas susitikimas nesibaigs. 

– Nijolyte, ar tu dažnai mane prisimeni? 
– Geroji Beatriče, jūs mane to paties jau klausėte per vakarą „Troškimas“.
Ji susigraudino, dabar ji jau viską matė ir tyliai pasakė:
– Nijolyte, aš žinau, kad tu mane prisimeni. Aš visada, mažute, būsiu tavo draugė. Kai bus sunku, 

pašauk mane ir aš ateisiu.
– Brangioji Beatriče, aš jums niekada ir niekuo neatsidėkosiu už visa, ką gero man padarėte.
Mama pakilo nuo kėdės ir pasakė:
– Božena, co tak dlugo muviš?
Ji pažiūrėjo pro langą. Turbūt jau pradėjo aušti – laikas skubėti namo.

405. Senelio Keltininko pamoka 2003-06-03
        BŪKITE PANAŠŪS Į BITę

Jis atėjo, pasisveikino, atsisėdo ir ilgai, ilgai tylėjo. Jo plaukai buvo balti kaip Vaižganto, tik veidas 
gražus ir jaunas, o jame nepaprasto gerumo pilnos akys. Pagalvojau, kad jis panašus į Sabaliūną iš J. 
Biliūno „Ubago“, bet apie tai neklausiau. Paklausiau tik kas jis toks. Jo atsakymas buvo nesuprantamas.

– Aš keltininkas. Keltininkas be kelto.
– O kur jūs keliate – prie Veliuonos ar kur kitur?
Jis šyptelėjo ir atsakė:
– Aš dirbu visur, kur yra du krantai. Ant vieno kranto visada stovi žmonės, kurių sielos gražios lyg 

žiedai, o kitam krante stovi kiti, kurių sielose yra tik tušti koriai. Tai aš kaip bitės – iš tų žiedų į tuos tuščius 
korius perkeliu tai, kas šventa ir gražu. Sunkus tai darbas, bet Dievas man už tai atlygina. Ir atsiminkite, 
visi, kurie elgiasi kaip bitės, savo sielose nejunta senatvės.

– Ačiū jums. O vis dėlto koks jūsų vardas?
Jis pasižiūrėjo į mane ir ištarė:
– Visada tie, kurie renka medų, savo vardų neskelbia. 
Jis pakilo ir išėjo. 

406. jono orento pamoka 2003-06-09
        SĖKITE Į SAVE, KAD SUSPĖTŲ UŽAUGTI

Jonas seniai jau buvo pas mus. Dabar, kai su talka dar sėjome tai, kas nebuvo išdygę, jis įžengė pro 
vartelius. Daug šviesesnis, jaunesnis ir be lazdos. Pasisveikino, paklausė kur Onutė, sakė, kad nori jai 
padėkoti už pagalbą. Onutė buvo išėjusi, ir aš jo paklausiau: 

– Joneli, kaip tau sekasi? 
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Jis nubraukė jau patamsėjusius plaukus ir pasakė: 
– Jau neblogai, kaiminkėle, neblogai. Dabar liko tik susitikti su šv. Jonu. Ale aš mislinu, kad Jonas Jono 

nepavarys atgal. Tai turėtų viskas praeiti ant gero. 
Jis pasižiūrėjo į dirbančias moteris ir vėl pasakė: 
– Tai biskį sėjat? Ale aš misliju, kad pirma reikia pasėti čia (jis parodė savo širdį), kad suspėtų išdygti 

ir užaugti. Juk nežinai nei dienos, nei valandos, kada tave pasišauks. O ką sėji į žemę, tas žemėj ir pasiliks. 
– Aš nustebau, kad jo mąstymas taip pagilėjo. O juk pradžioj jis net nesuprato, kas yra gerumas. Visai 
nelauktai jis pasakė: – Iš mūs neseniai pabėgo toks piemuo, ale jį vidurnaktį pagavo ir atvedė. Stovėjo 
nuleidęs galvą. Žinai, piemuo ir kvailas. 

– Joneli, o kaip jūs galvojate, kas dabar  jam bus? 
Jis paaiškino: 
– Kad mes, seniai, būtume taip padarę, tai būt prastai, o jam šv. Kazimieras bus gailestingesnis. Mislinu, 

kad pas šv. Joną jo neleis, o kada išeis iš čyščiaus, nežinau. 
Pamačiau, kad jis ruošiasi eiti iš kiemo, ir palinkėjau jam laimingo kelio. Juk jau ne pirmi metai jis 

laukia šviesos...

407. Česlovo V. pamoka 2003-06-10
        NELINKSMA, KAI NEGALI SURIŠTI NUTRŪKUSIo SIŪLo

Aš negalėjau patikėti, kad vėl matau Česlovą. Juk sapne visai pamiršti, kad jis ateina ne iš žemės, o iš 
amžinybės. Žali vasariški baltiniai trumpomis rankovėmis, tos pačios geros akys, kurios niekad nemokėjo 
meluoti. 

– Česeli, mudvi su Romute jau taip tavęs pasiilgom, kad sunku patikėti, jog tu čia. 
Jis nenorėjo kalbėti daug, tik sunkiai pratarė: 
– Pasiilgti lengviau, kur galima, o baisu ten, kur negalima. – Supratau jį – tas negalima yra panašus į 

kančią, nors aplink tik amžinas džiaugsmas. Prisiekiau savo širdyje, kad daugiau niekada apie tai nepriminsiu 
Česlovui. Ir jis iš karto nukreipė kalbą kitur: – Na, Nijoliuk, kaip tu laikaisi? 

– Nežinau, Česeli, nė ką pasakyti. Sunkiai paeinu, nors labai džiaugiuosi savo gėlynu. Kai ateina 
Romutė – man kaip sekmadienis.

Ir vėl, ir vėl mano nelemtas liežuvis ištarė žodį Romutė. Jo veidas išblyško, jis patylėjo, paskui pasakė: 
– Dėl kojų nepergyvenk. Tu dar vaikščioji. Galvok apie tuos, kurie kojų neturi ir jau neturės. O Romos 

aš pasiilgstu juo toliau, juo labiau. Matai, kai siūlas nutrūksta išeinant, atėjęs jau nebesumegsi. Aš galvojau, 
kad tik man taip sunku galvoti apie žemę, nors aš tik ketveri metai, kai išėjau. Bet tu žinai, kad ir šventieji 
norėtų žemėj dar puodų nulipdyti. Mudu vis pasikalbam su šv. Kazimieru. Tai jis jau keli šimtai metų 
danguj, o vis galvoja, kaip norėtų sugrįžt į Katedrą. 

– Česeli, aš suprantu tave, bet kažin ar tu, išskyrus savuosius, patikėtum, kodėl žmonės dabar baisūs 
vieni kitiems. 

– Na, na, o kas pasidarė? – Pasakiau jam apie turgelį, kaip žmones vaikė policija. Jis nusijuokė, ir aš 
išgirdau jo neįtikėtiną patarimą: – Vargšai žmonės. Juos kaip šunis vaiko iš vienos vietos į kitą. O tu žinai, 
Nijoliuk, kodėl? 

– Nežinau, Česeli. 
Jis mandagiai atsiprašė: 
– Tu nesupyk, kad pasakysiu liaudiškai: kai šūdvabalis įlekia į viršininko sostą, tai jis dirba savo – jis 

šika ant tų, kurie jam pakišo tą sostą. O tada reikia atsiminti Marksą: „Visų šalių proletarai, vienykitės“. 
Vienybė ne tokius įveikia. 

Nutilau. Supratau, kad žmonės seniai pamiršo tuos žodžius, ir juos visus iškeitė į pinigus.
– Česeli, dabar Romutės namuose remontas. 
– Tai feinė. Mažu Egliukė parvažiuos su savuoju. Tik aš jau jų nepasveikinsiu. Per anksti nutrūko tas 

siūlas. Bet aš dar ateisiu. O dabar jau čėsas į kelią. 
Išnyko. Ir aš pasilikau tik su žodžiais, ir nežinia, kada ateis. 

408. Mano mamos pamoka 2003-06-14
        KoDĖL ŽEMĖj TIEK DAUG VALGo

Mama atėjo kaip šventė – jaunatviška, tiesi, ir puoliau ją vaišinti. Atnešiau ką turėjau – duonos, silkių, 
giros, salotų. 
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– Valgyk, mama, juk taip seniai buvai pas mus. 
– Vaikeli, aš nieko nenoriu, aš labai soti. Gal paragausiu ko nors kvepiančio namais. – Ji susimąstė, o 

paskui pridūrė: – Žinoma, šitais. 
Stebėjau, ką ji nuo stalo pasirinks skanaus ir kvepiančio. Jos akys sustojo ties duona. Atsilaužė 

gabaliuką, pridėjo prie lūpų, bet jaučiau, kad ji geria tik duonos kvapą, duonos, kurią čia visada vadindavo 
duonute. Neiškenčiau: 

– Mama, imk ką nors su duona, bus skaniau. 
Ji pasižiūrėjo į mane savo didelėmis akimis ir ištarė: 
– Kas gali būti skaniau už duonutę? Nuo jos vienos kvapo sotūs visi namai. 
– Mama, tai daugiau nieko neimsi? 
Ir lyg priekaištą išgirdau jos atsakymą: 
– Kodėl žemėj žmonės tiek daug valgo? Ir pjauna, ir šaudo, ir kepa, ir verda, o vis jiems negana ir 

negana. Tai godumas, tai neprivalgymas. – Neturėjau ką atsakyti. Tikriausiai, kol gyveno žemėje, ji to 
amžino alkio ir nepastebėjo, o dabar turi su kuo palyginti. Norėjau jau nurinkti indus nuo stalo, bet ji 
paprašė: – Nurinksi vėliau, o dabar pasėdėk su manim, juk nedažnai susitinkam. – Mudvi tylėjom, ir toje 
tyloje buvo daugiau žodžių negu kalbant. Paskui į kambarį įėjo Onutė ir pamatė mamą. Išbalo, paprašė 
vaistų, jai pasidarė bloga. Mama apsiverkė ir pasakė: – Matai, kas darosi, kai aš ateinu. Nuramink Onutę ir 
pasakyk, kad manęs nesigailėtų, man ten gerai. – Ir išėjo.

409. Njolės Škarnulytės pamoka 2003-06-18
        PASAULIS KIToKS, KAI MATAI jĮ PRo KAUKę

Ėjau lankyti kaimynės į ligoninę. Sugalvojau užsukti į bufetą ir jai ko nors nupirkti. Ant bufeto 
durų kabojo užrašas: „Pietauja svečiai iš užsienio, kitų neaptarnaujame“. Viešpatie, kaip keista – svečiai 
ligoninės bufete. O gal jie taip pat ką nors lankė. Bet užėjo toks nesuvaldomas noras nors iš tolo pamatyti, 
kaip jie atrodo ir kaip kalba. Gal mano dievinami italai? Ir aš, lyg netekusi proto, paprašiau pro kitas duris 
skubančios aptarnaujančios: gal galima nors pro pravertų durų plyšelį į juos pažiūrėti. Ji nusijuokė, bet 
perspėjo: 

– Gerai, tik labai atsargiai, kad neįeitų kiti. 
Atrakino, pravėrė duris, bet labai nežymiai. Ir aš buvau laiminga – aš mačiau juos. Prie stalo sėdėjo 

dvi moterys – viena jauna, kita jau pagyvenusi. Jaunosios plaukai buvo juodi ir ilgi, galai garbanoti, kitos 
– perskirti per vidurį ir lygūs. Tarpusavy jos kalbėjosi vokiškai. Ir vis tiek darėsi įdomu. Man bežiopsant, 
ranka nejučiomis paleido duris, ir aš pasijutau kritiškoje būklėje – svečiai mane pamatė. Nebuvo jokios 
išeities. Staiga išgirdau jaunosios balsą: 

– Bitte, gehen sie näher. (Prašom, ateikite arčiau) 
Priėjau ir nedrąsiai ištariau: 
– Gutten Tag, treuer Frauen. (Laba diena, mielos moterys)
Jaunoji vos sulaikė šypseną, tik nesupratau kodėl. Staiga ji pasiūlė: 
– Bitte, setzen sie, Nijole. 
Galvojau, kad tikrai ištiks šokas. Iš kur svečiai žino mano vardą, nors aš juos matau pirmą kartą. Tik 

balsas tos jaunosios kažkoks pažįstamas ir girdėtas. Bet visai kitas veidas. Kas ji, kas ta kita, kuri sėdi šalia? 
Stojo nejauki tyla. Pasirodė padavėja ir atnešė jų užsakymą – persikų džemo ir apelsinų sulčių. Kvapas 
buvo tiesiog svaiginantis. Bet kažkodėl abi moterys dar nevalgė. Pirmoji rankų mostu padavėjai parodė, 
kad ji gali eiti ir svečius palikti vienus, o duris užrakinti. Ta nusilenkė kaip meksikiečių ilmuose ir išėjo. 
Stebėjau kas bus toliau. Jaunoji dar kartą šyptelėjo ir kreipėsi į mane: 

– Nijole, gal nori paragauti svečių valgių? 
– Ačiū. Tai jūs, ponia, kalbat lietuviškai?
Ji nusijuokė jau garsiai ir, pamėgdžiodama mane, atsakė: 
– Taip, ponia, ir lietuviškai. 
Supratau, kad aš jai labai juokinga. Atkirtau, nors ir nemandagiai: 
– Ačiū jums, bet užsienietiškų valgių mums nedera ragauti. 
Ji paėmė mane už rankos ir draugiškai paprašė: 
– Nijole, nebūkim maži vaikai, tie užsieniečiai gali būti buvę šakiečiai, o dabar tikrai atvyko iš labai 

toli. Na, pasižiūrėk, ar pažįsti? 
Mano akys netikėjo tuo, ką matau: ji nuėmė nuo veido lengvą kaip popierius, bet stiprią kaukę ir aš vos 
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nešokau jos apkabinti. Taip, tai buvo geroji Nijolė Škarnulytė. Visų mylima, tokia miela ir visų apraudota, 
kai keliavo iš žemės. 

– Nijole, brangioji mūsų visų, kodėl tu su kauke? 
Jos akys buvo pilnos ašarų, bet kaukę vėl užsidėjo. Niekada nepamiršiu jos žodžių. 
– Pasaulis labiau mėgsta tuos, kurie su kaukėmis. Jie gali jas keisti ir  elgtis kaip nori. Jie valdo pasaulį. 

O atviru veidu ir širdim į jį eiti pavojinga. Įsivaizduok, kas būtų, jei čia mane kas pamatytų be kaukės! 
Dabar jie man lenkiasi, o ne aš jiems. 

Pagyvenusi moteris, visą laiką tylėjusi, kreipėsi į Nijolę: 
– Gal jau keliausim, ir taip užsibuvom. 
Ji paglostė mano galvą, ji buvo tokia gera, ir aš jos paklausiau: 
– Koks jūsų adresas yra ir buvo? 
– Užsirašyk, Nijole, tokį, koks buvo: Marytė Grigošauskienė, Slavikai. O dabar –Tuzino planeta, rojus. 
Ir abi išnyko.

410. K. Ž. pamoka 2003-06-21 
        BŪNA, KAD VISI KLJAI BEjĖGIAI PRIEŠ LIKIMą

Tokio svečio nesitikėjau – juk mes su juo buvom beveik nepažįstami, nors su teta jis sveikindavosi. Jis 
buvo sulysęs, išbalęs, ir veidas jau neatrodė toks stambus kaip buvo čia. Girdėjau, kad jis buvo humoristas, 
niekad žodžio neieškodavo kišenėje. O dabar stovėjo, žiūrėjo į mane ir paprašė: 

– Kaimynėle, gal turite kokių nors gerų klijų, kad galima būtų suklijuoti lėkštę? 
– Nežinau Kęstuti, ar aš dabar rasiu tokių klijų. O kam jums ta lėkštė reikalinga? 
– Matot, aš labai noriu valgyt, tai jeigu kas ką įmeta, tai nuo tos lėkštės čiuožia žemyn. – Jis susimąstė, 

o paskui pridėjo: – O mažu tyčia tą lėkštę perskėlė, kad negalėčiau valgyti, kas čia žino? Tai sakai, nerasi 
tokių klijų? 

– Turbūt, kad ne, Kęstuti, nepyk. 
Jis nepyko. Jis buvo ir liko protingas, geros širdies žmogus. Ir net dabar toks liko. Išgirdau jo žodžius: 
– Ką jau čia sulipysi, sykį perplėšė gyvenimą per pusę kaip lėkštę, tai viena pusė žemėj, kita ten, kur 

esi išėjęs. Ale ką darysi. 
– Kęstuti, o kur dabar esi pats?
– Esu ten, kur reik gerai apgalvot, už ką čia atsidūrei. Kad biskį būt šviesiau, tai dar pusė bėdos, ale 

tamsu. O gal ką turi valgyt? Gal iš miltų ką nors? 
– Ar duonos nenori Kęstuti? 
– Gal ko nors baltesnio ir labai plono. 
Supratau, kad jam reikalinga Komunija, kurią kažkas priima už jį. Nuriekiau plonytę batono riekelę ir 

padaviau. Uždėjo ant vienos pusės lėkštės, padėkojo man ir jau ruošiesi išeiti. Riekelė nuslydo ant grindų, 
o jis tolo ir išėjo, alkanas ir liūdnas. 

411. Mano mamos ir jono N. pamoka 2003-06-25
        IR IŠĖjIMUI  REIKIA PASIRUoŠTI

Pas mus buvo iš ryto talka – pradėjo kaupti bulves. Onutė išėjo su visais, aš nubėgau palieti gėles į 
šiltnamį. Namuos nieko neliko. Net durų nerakinom. Grįžau atgal ir netikėjau savo akimis – mama smulkino 
kopūsto galvą, bulvės jau buvo nuskustos. 

– Mama, ką tu čia veiki? 
Ji nepatenkinta atsakė: 
– O kur Onutė? 
– Ten, prie talkininkų.
– Ir tu išėjai, o kas visiems padarys valgyt? – Bandžiau aiškinti, kad dar anksti, aš būčiau paruošusi. Ji 

ramiai išklausė ir paaiškino: – Būtum dar ne viskas. Ruoštis reikia iš anksto viskam, net išėjimui iš čia, nes 
paskui tenka ruoštis jau išėjus. Ar supratai mane? 

– Supratau, mama. 
Ji nusišypsojo, paskui jau taikiau pasakė: 
– Dabar aš tave pavaduosiu, o kitą sykį viską apgalvok iš anksto. 
– Mama, o kur gavai kopūstą?
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– Jonukas parūpino.
– Ar tu valgysi pati kopūstus? 
– Ne, ne, tokių kamblių mes ten nevalgome. Mūsų maistas kvapus, minkštas ir tirpsta burnoj. 
Staiga kambaryje pasigirdo kažkokia muzika. 
– Mama, kas ten groja? 
– Eik, pasisveikink, Jonukas paleido televizorių. 
Pravėriau duris, ir nuėjau jo pasveikinti su vardinėm, nors jau praėjo. Jis pakilo, paspaudė man ranką 

ir padėkojo. 
– Joneli, tu jau be akinių? 
– Danguj nei vienam nereikia akinių, – jis šyptelėjo aiškindamas man. 
– Tai televizorių žiūri, Jonuk? 
Nesitikėjau tokio atsakymo: 
– Koks čia televizorius, špyga, ne televizorius. Pas mus tai galo krašto nematysi – visas šalis rodo, viską 

sužinai, kas kur darosi, o čia prastas žiūrėjimas.
– Jonuk, ar tu vis per šventes skambini varpais? 
– Ne, Niliuke, skambinu tik per Velykas, o šiaip pasuku tokias žvaigždes prieš saulę, ir jos visur šviečia. 
Atėjo mama ir paprašė, kad eičiau baigti virti, o ji kažką norėjo pasakyti Jonukui. Išėjau, nors jis taip 

įdomiai kalbėjo. Praėjo gal kelios minutės, ir mama man sušuko: 
– Žiūrėk, vaikeli, už lango vaikščioja kažkokia moteris, tokia panaši į vieną, kuri gyvena su mumis. 

Tokia graži, maloni.
Pasižiūrėjus pro langą pamačiau Valeriją.
– Mama, čia jos dukra, tik nežinau, kodėl ji neina į kambarį. – Pabeldžiau į langą, Valerija pasižiūrėjo, 

nusisuko nuo lango, bet link durų nėjo. Kažkodėl ji buvo tamsiais drabužiais ir labai liūdna. Palikau mamą 
ir Jonuką, išbėgau pas Valeriją. – Valerija, kas tau, gal kokia nelaimė? 

Ji pradėjo verkti ir, sunkiai rinkdama žodžius, ištarė: 
– Mano sūnų, mano Juliuką jau išveš į Iraką. Nežinau, kaip aš išgyvensiu. Geriausius karininkus ten 

siunčia iš Lietuvos... 
– Valerija, gal Dievas duos, gal jo neims. 
Ji patylėjo ir pasisuko link vartų. Pamačiau, kad ir mama, ir Jonas jau eina. 
– Mama, kada ateis Česlovas? 
– Po Šv. Petro, tik po Šv. Petro. Jis su mum nebendrauja. Mes per prasti. Jo draugai – tik šventieji, buvę 

vyskupai ir kiti aukšti žmonės. Jis tiek užsiėmęs, kad vis jam nėra ir nėra laiko. Mažu vis tiek ateis. 
Ji mane paglostė ir išnyko...

412. Rašytojo Vytauto R. pamoka  2003-06-29
        KAI RAŠAI, SUSIMąSTYK, AR ILGAI TAVE SKAITYS

Iš pradžių aš jo nepažinau: visada buvę trumpai kirpti plaukai dabar atrodė vešlūs ir tamsūs kaip Česlovo. 
Bet veido bruožai, atrodo, buvo kažkur matyti. Pakviečiau atsisėsti, ir jis pakluso. Paskui su humoru ištarė:

– Ar nepažįsti, Nijole, pupų dėdės iš Girėnų? Juk skaitei kai buvai studentė, jo „Studentus“? 
– Skaičiau, rašytojau, dabar atleiskite man, kad nepažinau iš karto. 
Jis šyptelėjo, paskui gražia senatviška šneka pasakė: 
– Ką čia visus pažinsi – kelionė iš žemės pakeičia ne tik išvaizdą, bet ir protą. Dabar jau mažai beliko iš 

Girėnų, pas ką galėčiau nueiti, ir mano knygų niekas nemini. Tai visiems, kurie ką nors rašo, galiu pasakyti, 
kad jie gerai apgalvotų, ar juos ilgai skaitys. 

– Rašytojau, o man atrodo geriau, kad neskaito, negu premijuotų ir garsių rašytojų sumeta į laužą ir 
sudegina. 

– O man, Nijole, rodos, kad tie, kurie degina, yra inkvizicijos laikų proto. Nijole, aš atėjau, kad tu man 
atsakytum į tris anketos klausimus, kurie parodytų, kokie lietuviai gyvens, kai išeis iš čia? A gali? 

– Galiu, rašytojau. 
– Tik nevadink manęs rašytoju. Geriau sakyk – Vytautai prašytojau, – ir pats nusijuokė.
– Klausau, rašytojau. 
– Na, ve, jeigu tau reikėtų vietoj šv. Petro įleisti į dangų, kokius paliktum už durų? Žinoma, mes 

nebūsim šv. Petru, bet pamąstyti galima. 
Aš net neabejojau tuo, ką pasakiau: 
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– Niekad neįleisčiau sadistų ir medžiotojų. 
Jis atsistojo, pasižiūrėjo į akis ir pasakė: 
– Žinai, kad tu nesuklydai. Iš sadizmo gimsta viskas, kas žemėje baisiausia. Ir aš taip galvoju.  Na, 

dabar antras iksas: iš žemės pas Dievą atėjo daugybė tavo pažįstamų. Pasakyk tris, kuriuos gerbi labiausiai? 
Jis laukė ir, matyt, galvojo tą patį, nors buvo ne žemėje. 
– Mamą, Beatričę ir Česlovą. 
Vytautas sukluso, paskui paklausė: 
– Ar mano giminaitį mokytoją Česlovą? 
– Taip, rašytojau, tą patį. 
– O už ką tu jį gerbi? 
– Už jo protą, žmoniškumą ir kitų supratimą. 
Jo veidas pasikeitė, lūpos suvirpėjo ir pratarė: 
– Taip, Nijole, jis vertas pagarbos, nes turi tokių savybių, už kurias jį gerbia net danguje vyskupai, buvę 

žymūs žmonės. 
– O kodėl jis taip retai ateina į žemę?
– Nespėja, Nijole, nespėja, nes jis dirba daug daugiau ir rimčiau, negu žemėje. Na bet nusiraminkit, 

ateis Česlovas, tikrai ateis. 
– Ačiū. 
– O štai dar vienas klausimas jums, o gal ir ne tik jums.
– Klausau. 
– Jeigu labai sielvartaujate dėl išėjusio brangaus žmogaus, ar iškeistumėt į jį kitą šeimos žmogų? – 

Mano kūnu perbėgo šiurpas ir aš likau be žado. – Matau, kad jums sunku atsakyti. Lygiai taip ir tam 
nelengva, dėl kurio pergyvenate. Tad pagailėkite jo, nes neturite įkaito. 

Aš tylėjau, kol jis išnyko. Sunku, kai klausia to, į ką negalima atsakyti. 

413. Valerjos mamos pamoka 2003-06-30
        PASIDARĖ ŠVIESU – GALIMA EITI

Staselė atėjo ir iškart pasiūlė, kad nuvyktume pas Valeriją. Aš jai aiškinausi, kad man sunku vaikščiot, 
bet ji nuramino, kad su ja eiti bus nesunku. Išėjom į kiemą ir aš sušukau: 

– Stasele, jūs tik pasižiūrėkit, kokie gražūs debesys. 
– Matai, mieloji, iš žemės tai jie gražūs, o virš žemės tai jau visai paprasti, neturi atspalvių. Paskui 

pripranti, ką darysi. 
– Stasele, bet dabar tai autobuso nebus. 
– O mudviem, Nijole, jo ir nereikia. Kur aš gyvenu, daug toliau, negu į Gelgaudiškį, o atvažiuoju be 

autobuso. 
Ir iš tikrųjų ji atvedė mane iki Valerijos durų ir jas visai lengvai atidarė, ir mudvi buvom pas Valeriją. 

Matyt, ji tiek laukė mamos, kad jos atėjimą priėmė kaip natūralų dalyką, be jokių verksmų ir išgąsčių. Tik 
puolė prie jos ir paklausė: 

– Mamyte gal nori valgyti, aš tau blynukų greit iškepsiu, juk juos taip mėgsti? 
– Gerai, dukrele, gerai, galėsi pakepti paskui, o dabar pasikalbėkim. Juk aš čia ne amžinai būsiu. 
Dabar Valerija pradėjo susivokti, kas čia darosi, o aš nesupratau, kam aš čia reikalinga. O gal Staselė tik 

norėjo, kad ją palydėčiau. Juk ji mane lydėjo ne kartą. Valerija ėmė verkti, jos rankos drebėjo, bet stengėsi 
būti rami. Staselė ją nuramino ir pasiūlė: 

– Valyte, tau sunku, ko nors klausti, tai viską už tave klaus Nijolėlė, o tu tik atsiminsi. Ar gerai? 
Valerija linktelėjo galvą ir vis dar verkė. O aš žinojau, dėl ko ji pergyvena, ir paklausiau Staselės:
– Ar jūsų dukra jau gali eiti į Gelgaudiškio bažnyčią? 
Staselė priėjo prie Valerijos, nušluostė jos ašaras ir gražiu balsu uždainavo: 
– Jau debesys tamsūs išlijo, ir vėl pasidarė šviesu. 
Viskas buvo aišku – gali eiti. Truputį aprimo ir Valerija, net pati paklausė: 
– Mamyte, kur dabar tėtė? 
– Jau su manim, nuo šv. Jono jau su manim. Ar gerai? 
– Labai, labai gerai, dabar man bus ramiau. 
Bet abi pajutome, kaip sunkiai jai sekasi kalbėti, nes vis dar verkė. Vėl Staselę „tardžiau“ aš: 
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– Stasele, o kodėl aną kartą Valerija į sapną atėjo juodais drabužiais ir sakė, kad Juliuką siunčia į Iraką? 
Ką tai reiškia? 

– Tai reiškia, kad Irakas reiškia pražūtį. Aš noriu perspėti Juliuką, kad jis, važiuodamas savo mašinėle, 
niekad nestotų ir neimtų pakelėj balsuojančių, nes dabar daug visokių plėšikų. Tegu pasisaugoja. 

– Stasele, Juliukas kartą manęs klausė, kokių savybių dar trūksta jo charakteriui? 
– Štai ką aš galiu pasakyti. Juliukui trūksta uždaresnio ir apgalvoto pasitikėjimo žmonėmis. Nes dabar 

žmonės šypsosi pro kaukes. Ir juos reikia pažinti, kad žinotum, kurie verti pasitikėjimo. 
Valerija vėl pasiūlė:
– Mamyte, Nijoliuke, ragaukit mano blynų. 
Staselė paėmė iš mandagumo, bet žinojau, kad ji jau atpratusi nuo tokių valgių. Pasiūlė man, kai dukra 

nusisuko. Išgelbėjau ją – suvalgiau. Valerija dar norėjo kažko pasiūlyti, bet jos jau nebuvo. Ir aš pabudau. 
Ji atsakė į visus klausimus. O gal tik man taip atrodo?

414. Poetės j. Degutytės pamoka 2003-07-04 
        MYLĖKITE TUoS, KURIUoS PAŽĮSTATE IŠ DARBŲ

Ji atėjo, nors gyvenime mačiau tik vieną kartą svečiuose pas Beatričę. Gražūs plaukai ir kiek stamboka 
nosis iškart leido pasakyti, kad čia tikrai Janina, mano mėgstama poetė. Bet kažkodėl ji tylėjo, ir nežinau, 
ką galvojo. 

– Poete Janina, iš kur jūs atėjote? 
Ji mechaniškai atsakė į mano klausimą: 
– Iš ten, kur visi išeina. 
– Bet jūs danguje? 
Ji pažvelgė į mane ir dusloku balsu atsakė: 
– Taip, aš danguje, aš rojuje, kur tik norite, bet aš vieniša, kaip ir žemėje. – Nesupratau kodėl, bet 

nedrįsau klausti. Ji ėmė nervintis, jaudintis ir prabilo pati: – Manęs niekad nemylėjo tikra motina, aš visą 
gyvenimą buvau vieniša ir ligota ir tą vienišumą su savim išsinešiau iš žemės. 

– Aš labai myliu jus ir tiesiog nepatikiu, kad jūs čia. 
Ji staiga suleido pirštus į savo tankius plaukus ir, visai netikėdama mano žodžiais, sušuko: 
– Netikiu tuo, tai melas, melas! Manęs niekas niekad nemylėjo, o tu sakai, kad mane myli. Atsimink, 

Nijole, žmogų galima mylėti tik tada, kai jį pažįsti iš darbų. 
– Bet jūsų, poete, kūryba – tai įrodymas, kad jūs galite būti mylima. 
– Na gerai, išvardink mano tris knygas, ir aš tavim patikėsiu. – Išvardinau: „Ugnies laiškai“, „Dienos 

dovanos“, „Nepalik manęs“.  Jos akyse pasirodė ašaros, ji apkabino mane ir pasakė: – Aš tokia maža, tokia 
menka, tai prašau – Lietuva, nepalik manęs, prisimink mane, nes aš iš tavęs išėjau į amžinybę.  Nepamiršk 
manęs, našlaitės, Lietuva!

Pamačiau, kad ją gaubia rūkas, ir ji išėjo.

415. Gydytojos M. Gavėnienės pamoka 2003-07-07
        TEGU BŪNA PILNA GĖLIŲ

Dieve mano, gydytoja Monika stovėjo prie manęs. Jos veide nebuvo nė raukšlelės, tamsūs plaukai 
gaubė mielą ir gerą veidą, kurio jau nesitikėjau pamatyti. Juk ji taip sunkiai sirgo ir taip seniai iškeliavo iš 
žemės. 

– Gydytoja, iš kur jūs? 
Ji nusijuokė tik jai vienai ypatingu juoku ir pasakė: 
– Iš ten kur gėlės, ir žmonės lyg gėlės. Tu žinai, Nijole, kol aš tau taisydavau dantis, tai pasišnekėdavome 

apie gėles. Juk mudvi abi buvome gėlių ligonės. Bet, Nijole, tai gera liga, duok Dieve, kad kuo daugiau ja 
užsikrėstų. 

– Gydytoja, aš dar turiu seniai iš jūsų gautą augalą. Prisimenate? 
– Vajezau, – ji ėmė juoktis, paskui pasakė: – Tegu akys būna pilnos gėlių, tegu rankos jas užaugina, o 

siela pasiima. 
– Oi kokią gražią mintį jūs pasakėt, gydytoja!
– Vaikeli, pasakiau, ką jaučiau ir išsaugojau. Visada tai atsimink, ir mažiau galvosi apie blogį. 
– Ačiū jums. 
Ji pamosavo ranka ir išėjo. 
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416. Česlovo V. pamoka 2003-07-09
        AŠ VISADA jAUSIU SAVo KALTę

Iš tamsos pasirodė ranka, stipri, vyriška, paskui pasigirdo vyriškas balsas: 
– Še, duok penkis, o jeigu negaila,  ir dešimt. 
– Česlovai, parodyk savo veidą, kodėl tik sveikiniesi, o aš tavęs nematau. 
Pamačiau jo veidą, pavasariškai žalius marškinius trumpomis rankovėmis. Jis stipriai suspaudė mano 

ranką ir su humoru paklausė: 
– Na, tai kaip tavo Verktašius*? (* Pakeista pavardė, – vienas iš Šakių valdininkų)
– Česeli, tu nesijuok. Jis Romutę baigia sugraužti, kaip suslikas.
Jis surimtėjo ir paaiškino: 
– Nu, ponimajete, tu žinai, kad visi viršininkai turi ką graužti, kitaip jų niekas neklausytų. 
– Man, Česeli, baisiai gaila Romutės, aš žinau, kad širdyje ji nori tavo pagalbos, juk ji tave myli. 
Jis patylėjo, o paskui pasakė: 
– Žiūrėsim. Mažu išeis kas nors. Bet aš niekad neišpirksiu savo kaltės prieš ją. Tai baisiausia. 
– Na, tai ką pasakyti Romutei, Česeli? 
– Pasakyk, kad ji niekam neišsiduotų savo pergyvenimų. Tegu vaizduoja abejingą. Na, Nijoliuk, jau 

dziegorius vadina namo. Iš vienų namų į kitus. Nenoriu pavėluoti, paskui neišleis. 
Jį apgaubė rūkas, ir viskas išnyko. 

417. jono Naujokaičio pamoka 2003-07-14
        BŪTINAS RYŠYS TARP DANGAUS IR ŽEMĖS

Jonas, buvęs mūsų kaimynas, vėl atėjo į sapną. Linksmas, energingas, kaip visada sumanus ir išradingas. 
Pasisveikino, atsisėdo į jam pasiūlytą kėdę. 

– Niliuke, kaip gyveni, kaip laikaisi? – paklausė manęs. 
– Šiaip sau, Joneli, gyvenu ir tiek. O kodėl nenori pas savo žmoną Agutę? 
– Niliuke, aš atėjau su svarbiu reikalu, o Agutė jo nesupras ir nepagelbės. Ar tu gali manęs išklausyti? 
– Galiu, Joneli, ne tik išklausyti, bet ir tau padėti, žinoma, jeigu sugebėsiu. 
– Niliuke, tu sugebėsi, juk visada rašydavai į laikraštį. 
– Na, sakyk, Jonuk, juk galvoju, į dangaus laikraščius nereiks rašyti. 
Jis nusijuokė, paskui pasakė: 
– Nebijok, nereiks. Bet ve, paklausyk. Dabar nemažai žemės žmonių bijo dangaus gyventojų. Turbūt 

dėl to, kad apie dangų jie gauna mažai žinių. Nėra ryšio tarp mūsų ir jūsų, na, su tavim yra, yra su kai 
kuriais. Dėl to reikia, Dievas nori, kad kurtųsi draugija. Mes ją vadiname „Hipodinamika et kosmos“. 

– Jonuk, nesuprantu, ką tai reiškia? 
– Tai reiškia „Sumažėjęs proto judėjimas ir kosmosas“. Tų, kurių protas mažai juda link amžinybės, 

link kosmoso. 

– Tai kuo aš tame ryšy galiu būti naudinga? 
– Niliuk, kai pas tave kas nors ateis iš mūsų, išklausyk, ką jis kalba apie Dievo pasaulį ir jam perduok 

ką nors apie žemę. Arba mūsų mintis perduok žemei. O dabar paimk šitą popierių ir užrašyk tai draugijai 
įžangą. Ar gerai? 

– Gerai, Jonuk, galiu.
Ir aš jam užrašiau: 
  Dieną naktį, naktį dieną.
  Te aplanko jus kiekvieną. 
  Žodis šventas – Dievo protas, 
  Kuris mums padovanotas.

  Jis paėmė lapą, padėkojo ir išėjo. 

418. Alės jonikienės pamoka 2003-07-20
       ŽEMĖjE BUVUSIoS PAŽINTYS PILNoS DĖMIŲ

Alė atėjo ne viena – su ja buvo ir Beatričė. Alės nelabai mėgau, kol ji buvo žemėje. Ateidavo pas 
Beatričę paplepėti apie savo vyrą, buvusį išeivijos veikėją. Ir čia ji neatrodė svetingai, buvo didelė 
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pesimistė. Žinoma, aš pirmiausia puoliau prie Beatričės. Pasodinau ją prie lango, kad matytų sodą ir gėles, 
visą aplinką. Juk ji dabar nebuvo neregė. 

– Mažute, Nijolyte, vaišink mus su ponia Ale kavute. Ar gerai? Juk tu man sava. 
– Greit, bėgu, užkaisiu vandenį ir tuoj ateinu. 
Nemandagu buvo praeiti tylomis pro Alę. 
– Ponia Ale, kodėl jūs apžiūrinėjate tapetus? Juk ten, prie lango sėdi Beatričė, mūsų visų Beatričė. 

Žemėje buvote draugės. 
Ji pasižiūrėjo į mane, bet mačiau, kad mano žodžiai jai nepadarė jokio įspūdžio, tik išgirdau jos balsą: 
– Kas žemėj tarp mūsų buvo, žemėj ir liko. Tada man buvo sunku gyventi, tai užeidavau pas Beatričę, 

o dabar užtenka tik pažinties. Kokių čia dar draugysčių. 
Gėrėme kavą, bet kalbų jau nebuvo. 

419. Amžina pamoka, nors ne iš amžinybės 2003-07-13
        PAVYDAS DRAUGUS PAVERČIA PRIEŠAIS

 Gėlininkų draugijos nariai mane priėmė nuvažiuoti į grybavimo varžybas. Nors pasižiūrėti, ką rado 
kiti. Sutikau mielu noru. Visi grybautojai išsiskirstė, o man nusibodo sėdėti ant kelmo, ir iš lengvo nuėjau 
į gražų eglynėlį. 

Negalėjau patikėti tuo, ką matau, iš samanų kyšojo vidutinio dydžio baravykas. Bet jis pasirodė 
nepaprastas, kažkuo panašus į mažytį girios žmogelį. Po kepurėle buvo akutės su dideliais antakiais, o vietoj 
nosytės išaugęs styrojo kitas mažytis baravykas, tiksliau jo užuomazga. Matyti, kažkas pažeidė baravyko 
kotelį žemiau nosytės ir atsirado tamsios lūpelės. Tikras stebuklas! Baisiai gaila buvo pasiryžti ir jį nurauti, 
bet palikti to „žmogyčio“ irgi negalėjau. Paėmiau gražiai, su visa samanota žeme, ir atsinešiau, lyg brangų 
girių karaliuką. Padėjau taip, kad niekas iš pradžių nematytų. 

Pagaliau susirinko visi – visų grybai buvo  išrikiuoti. Vieniems buvo prizas už dydį, kitiems pagal 
kepurėlės matavimus. Paklausiau, gal ir man padėti savo grybą. Sutiko. Ir štai, mažiulį perkėliau ant stalo. 
Atrodė, kad visus ištiks šokas. Visi buvo man pažįstami, visi draugai, ir visi norėjo, kad nors vienam 
atiduočiau savo radinį. Norėjo garbės – su grybu patekti nuotraukoje į laikraštį. Galvojau, kad neapsiginsiu 
nuo prašymų: „Duok man! Man!“

Bet juk grybas buvo mano, tik priklausė jiems.  Vienas priėjęs pačiupinėjo nosį – gal netikra... Nosytė 
neatlaikė tokios apžiūros ir kažkur nukrito. Stebuklai blėso. O aš netekau draugų, nors nežinojau, kuriam 
turiu atiduoti baravyką. 

420. Mamos pamoka 200-07-23
        VISADA APGINK SILPNESNĮ

Mama atėjo daug džiugesnė, negu praėjusį kartą, net pabučiavo mane. Nežinojau iš laimės ką daryti. 
– Na, vaikeli, dabar galima pasidžiaugti – tavo sąžinė rami. Ir Marija tave labai myli. Visada apgink tą, 

kurio niekas negina. Tegul teisia teisėjai arba Dievas. O mes visi nuodėmingi, ir mus gali teisti kas nori. O 
dabar pasakyk, ką norėtum sužinoti apie mane, apie dangų? 

– Mama, pas mus apsigyveno nei danguj, nei žemei nereikalinga dvaselė. Ką su ja daryti? Ji pavogė 
pinigus, dabar ima viską ir žaidžia. 

– Nepyk ant tos dvaselės, ji baisiai nelaiminga, nes neturi namų. O tuos daiktus ji atiduos, tegu pažaidžia. 
Ar gerai? Ar tu ją matei? 

– Taip, net kalbėjausi, ji taip pat pasakė, kad atiduos. 
– Na matai, šita dvaselė gera, tik atstumta kaip savižudė. Pamatysi, kaip bus sunku be jos išdaigų. Bet 

ji išeis, išeis ir viską paliks. Na, o dabar galvok apie viską ir būk protinga. 
Mama išėjo.

421. Mano buvusių mokinių mamų prašymas 2003-07-26
        KAI jIE ATEIS, VĖL PRADĖKITE jUoS MoKYTI

Jos atėjo pas mane abi su juodais drabužiais. Juk taip neseniai buvo tos dvi tragedijos, – abi viename 
kaime, abiejų vaikai buvo Romai, abiejų išėjimas tas pats – pagrobė vanduo. Ir štai dabar jos sėdėjo prieš 
mane, abi kažkodėl tylėjo, ir aš nesupratau, ko jos čia atėjo. Prabilo Romo P., išėjusio iš čia lygiai prieš 
metus, mama. 
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– Mokytoja, mūs vaikus jūs mokinot žemėje, dabar jie ateina pas mus ir klausia, ieškodami pagalbos 
ir patarimo. Mūsų vaikų klausimai labai keisti, ir mes nežinome, kaip į juos atsakyti. Padėkite ir mums, ir 
jiems, nes jie kenčia skaistykloje. 

– Nežinau, ar sugebėsiu padėti, juk čia ne gramatikos mokyti. Na, bet vis tiek įdomu, ko jie klausia. 
Sakykit. 

Mama pradėjo verkti ir pasakė: 
– Mūsų vaikai nesupranta, kas su jais atsitiko, kodėl jie ten, o ne čia. 
Susimąsčiau rimtai. Ką atsakyti? Kad mirė, jie nepatikės. 
– Mamytės, žinot, ką jiems sakykit, ir jie bus daug laimingesni. Sakykit, kad juos perkėlė ten, kur 

niekas niekada nemiršta. Truputį pakentės ir pateks į dangų. 
Abi mamos pralinksmėjo, akys pasidarė ne tokios liūdnos. 
– Dėkui, mokytoja. Tuo jie patikės. Bet jie uždavė mums dar vieną klausimą. 
– Sakykit, kokį. 
– Jie klausia ir klausia, kodėl juos išvežė vienus, o mamos liko čia? 
Tylėjau. Nežinojau, pirmą kartą neatsakiau nei tėvams, nei jų vaikams. 

422. Česlovo V. pamoka 2003-07-29
        NE VISADA MES PAjĖGŪS SAVE NUGALĖTI

Negalėjau patikėti, kad Česlovas atėjo. Juk buvo tik liepos pradžioje. Dabar stovėjo priešais mane 
apsivilkęs žaliais marškiniais trumpomis rankovėmis, ir pratarė: 

– Ale feinė vasara pas jus!
Kažkaip sunkiai atsimušė į širdį jo pasakymas „pas jus“. Bandžiau kalbą pasukti kita linkme ir 

paklausiau: 
– Jau galvojau, Česeli, kad tu niekada neateisi, šitaip ilgai laukėm su Romute. 
– Galvojau, Nijoliuk, taip suveikt, ale mes dažnai neužtenkam jėgų save nugalėti. Ten amžina vasara, 

atrodo, nieko daugiau nereikia, o vis tik labai sunku atsiplėšti nuo tos, kurioje šildžiausi nuo vaikystės. 
– Česeli, aš tave suprantu, bet turi susitaikyti su tuo, kad kitaip jau nebus. 
Jo veidas apsiblausė, jis sunkiai pasakė tai, kas lyg kalnas slėgė jį: 
– Nijoliuk, tai ir yra baisiausiai, kad kitaip jau nebus. O kas bus, kai ateis rugsėjis ir ims dygti grybai, 

kurių pas mus nėra? Tada turbūt jau čia nesirodysiu. 
– Česyti, tu dar pasidžiauk vasara, pasėdėk, tik paskui ruoškis kelionei. 
– Matai, Nijoliuk, aš pats dažnai save smerkiu už tokį bevališkumą. Bet matai, jeigu būtų tik gamta, tai 

dar pusė bėdos, bet čia mano šeima. Ir į ją tokia trauka, kad tu, čia būdama, turbūt nesuprasi. Žinai, dabar 
Romai visų dvasinių ir moralinių jėgų egzaminas. 

– Bet ji, sako, jau susitaikė su savo likimu. 
– Nijoliuk, netikėk tuo, aš pažįstu savo Romą, ji savo viduje kankinasi lygiai taip, kaip aš dėl jos. Žinau, 

kad nuodėmė nekęsti, bet aš nekenčiu to begalinio Verktašiaus. Šitoks žmogaus paniekinimas, pažeminimas. 
Tiesiog norisi ateiti pas jį ir viską iškloti į akis. Pasakyk manajai, kad aš pergyvenu sykiu su ja. 

– Gerai, Česyti, pasakysiu. 
Mudu dar pakalbėjom apie mano namus, o paskui jis išėjo. Mačiau, kaip įkvėpė vasaros oro, turbūt jėgų 

kelionei, ir nutolo. 

423. Soijos K. pamoka 2003-08-03
        DIEVAS ŽINo, KIEK MUMS REIKIA

Atrodo, ėjau į „Rūtos“ parduotuvę. Pasižiūrėjau į kairę ir staiga St. K. kieme pamačiau Soiją K. Ji 
buvo tokia graži, puošni, jaunatviška, kad sunku buvo patikėti. Tik akys liko pilnos to paties gerumo ir 
nuoširdumo. 

– Soija, kokia jūs graži! – pati nejaučiau kaip sušukau. 
Ji šyptelėjo ir paaiškino man: 
– Matai, Nijolyte, gražioj šaly gyvenant, ir pats gražus darais. 
– Soija, o kodėl jūs šitam kieme? Einam pas mus. 
– Norėjau tau atnešti gėlių, jas čia parduodavo, gal man  be pinigų duotų. Bet negaliu nieko rasti, gal 

kur išėję. 
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– Palaukit, aš nueisiu į daržą, ten gal kas nors dirba. 
Pamačiau kaimynę St. Pasakiau, kad mano pažįstama mokytoja nori pirkti gražių gėlių, bet pamiršo 

namuos piniginę. Bet aš už ją užmokėsiu, o ji man paskui atiduos. Ji manim patikėjo, davė daug nuostabių 
gėlių. Atrodo, Soija turėjo būti patenkinta, bet kažkodėl stebėjo mane ir visai nesidžiaugė. 

– Na, Nijolyte, ar tu neturėjai tokių gėlių savo šiltnamyje? 
– Turiu ir dar, bet mano norams nėra galo. 
Ji patylėjo, ir mudvi lėtai ėjome pas mus. 
– Na, Nijolyte, ieškok indo, tik su dangčiu, kad nuo saulės nenuvystų. Sodink iš lėto, po vieną į vazonus. 

– Atsinešiau žemės, suradau vazonų ir persodinau dvi gėles. Atidengiau indą ir nusigandau – visos mano 
gėlės degė ir tirpo vietoje be jokios ugnies. Iš nuostabos neturėjau net jėgų paklausti Soijos, kas čia darosi. 
Prabilo ji pati: – Nijolyte, žinau, kad tu ne viską supranti, kas čia darosi. Klausyk gerai, ką tau pasakysiu. 
Dievas visada žino, kiek kam ko reikia. Kai žmogaus norai peržengia visas ribas, Dievas juos apriboja, kad 
priverstų žmogų susimąstyti, jog jo norai ne amžini. Aš žinojau, kad tu turi daugybę gėlių, bet noras turėti 
dar daugiau, yra be ribų. Susimąstyk, kad kada nors vis tiek tas gėles kažkas išmėtys, o gal ir parduos.

– Supratau, Soija, viską supratau. Ačiū jums. 
Ji nutolo ir išnyko. 

424. Valerjos mamos pamoka 2003-08-05
        LIKIMo DEBESYS NEBŪNA VIEN ŠVIESŪS

Staselė atėjo, ir tai man buvo taip ilgai laukta šventė. Ji tai pajuto, kažkaip šiltai nusišypsojo ir apkabino 
mane. Tai buvo jos pasisveikinimas. 

– Stasele, brangioji, jūsų labai, labai reikėjo. 
– Na na, o kas dabar čia pasidarė, kad manęs taip prireikė? Rodos iš pažiūros ir mano dukrai nieko 

blogo, ir Juliukas dabar laimingas. Bet...
– Stasele, ką reiškia tas žodis bet? 
– Nijolėle, jeigu nori, galiu paaiškinti iki galo. Bet reiškia, kad šita dukros ramybė gali būti laikina. Juk 

ji niekad nuo jaunystės iki dabar, nebūdavo ilgai gyvenime laiminga. Visada likimas lyg žaibu perkirsdavo 
jos ramybę. Ir dabar, kai tik prasidės pamokos, atgis visi Onos ir Virgės siundomi šunys. Svarbiausia jų 
neerzinti, o ramiai tepraeina pro šalį, nekreipdama dėmesio, lyg į tuščius maišus. 

– Stasele, o kaip su Juliuku? 
Ji ilgai tylėjo, paskui lyg atsibudo iš savo neryžtingumo ir pasilenkė į mane:
– Tegu Juliukas būna laimingas. Jeigu ta laimė bus tikra, aš tik laiminsiu ją. Bet pasakysiu tau, kas mane 

neramina. (...)
Ji pasakė, bet Juliukas to žinot negali, todėl čia nerašau. Ji man viską papasakojo, atsisveikino ir išėjo. 

425. Henriko Kurausko ir Monikos Mironaitės pamoka 2003-08-08
        NENoRĖTUME GRĮŽTI Į LIETUVą

Vos atpažinau juos. Abu buvo tokie atjaunėję, gražūs. Monikai labai tiko ilga juoda suknelė, o Henrikui 
– nuostabios pavasariško žalumo spalvos baltiniai. Liko tik jo kiek duslokas, pilnas gilaus dvasingumo 
balsas, kurį pažinau dar jaunystėje. Jis nusišypsojo ir ištarė: 

– Na, Nijole, labas. Ar dar atsimeni, kaip mes atrodėme Paluobiuose? Aš tada buvau Julius Janonis, o 
tu pirmą kartą mokytoja.

– Atsimenu, Henrikai, viską, net kiekvieną smulkmeną atsimenu. Net kai prašėte partijos sekretorės 
K. nors ką padainuoti. O paskui, kai ji padainavo, jūs pasakėte, kad niekas taip šlykščiai nedainuoja, kaip 
partiniai. Mes visi nusigandome, kas bus dabar. 

Henrikas pradėjo kvatotis, taip gyvai, taip tikrai, kad man pasirodė, jog jis vėl stovi scenoje. Paskui 
surimtėjo, atsigręžė į mane ir pasakė: 

– Na, matai, ir nieko nebuvo. Priešas galingas tol, kol jo bijo, o kai pasakai tiesą į akis, jis nustoja 
gąsdinti.

Monika, iki šiol tylėjusi, draugiškai jį sustabdė: 
– Na, Henrikai, jau man turbūt nebus kada kalbėti. Mudu abu nenorėtume grįžti į Lietuvą. Ji graži 

savo gamta, bet žmonės, o! kokie... jie vienas kitam. Jie iš tavęs atėmė teatrą, iš manęs – Juozą Baltušį. 
Tiesiog jį pribaigė, lygiai taip pribaigs Justiną. Matai, žvėrys sudrasko iš karto, o žmonės ėda iš lėto, su 
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pasigardžiavimu. Mano dukra taip pribaigė mane ubagų ligoninėj.
Jos balsas buvo sodrus, pilnas neapsakomas nuoskaudos. Kaip tada, kai ją išvarė iš Lietuvos teatro. 

Paėmiau ją už rankos, paglosčiau, ir ji pasakė: 
– Nijole, kaip gerai, kad mums su Henriku jau nereiks grįžti į Lietuvą... 
Paskui nusišypsojo ir išėjo. Henrikas šio susitikimo metu dainavo „Pakelkime, draugai, taures už jaunas 

dieneles“, o Monika, prieš išeinant, skaitė „Diemedžiu žydėsiu“.

426. Mano mamos pamoka 2003-08-15
        NIEKAM NEPAVYDĖK To, Ką TURI 

Mama atėjo apsirengusi labai gražia, tamsiai mėlyna suknele, perjuosta dirželiu. 
– Na, vaikeli, atėjau pas tave su vienu prašymu. 
Tiesiog nustebau, ko gali manęs prašyti mama, kuri visko turi ir viską žino? 
– Mama, nesuprantu, koks galėtų būti tavo prašymas? 
Ji nusišypsojo ir paklausė: 
– O tau įdomu? 
– Labai. 
– Na, tai klausyk. Matai, aš visada ateinu su suknele, tai gal surastum kokį nors sijoną. 
– Gerai, sunešiu visus, kiek turiu, pasirink, kuris patiks. 
Ji šyptelėjo, pažvelgė į mane ir ištarė: 
– Dėkui, žinau, kad visi. Bet danguj man nereikia nei vieno sijono. Aš tik norėjau pasižiūrėti, ar tu 

išlikai tokia pati, kokia buvai, kol aš gyvenau čia. Ačiū Dievui, išlikai. – Paskui ji dar prašė megztinio, bet 
aš supratau, kad jai nieko nereikia, tik vėl norėjo išbandyti mane – atiduosiu ar ne. Paskui mama pasakė: – 
Išlik tokia visada. Niekada niekam nepavydėk to, ką turi pati. 

– Prisiminsiu, mama, būk rami. 

427. Valerjos mamos pamoka 2003-08-19
        GĖLĖS VISADA PASAKo VISKą GERIAU UŽ ŽMoNES

Net dabar sunku pasakyti, kaip aš paklydau. Kaune, vos išėjusi iš autobusų stoties. O juk važiavau vien 
todėl, kad nereikėtų eiti toli į turgų, kuris buvo čia pat, toje pačioje gatvėje. Nusigandau – ką aš darysiu 
Kaune sutemus. Pamačiau kažkokį apšviestą pastatą, nuėjau pasiklausti kelio. Turbūt tai buvo miesto 
informacija. Netoli stovėjo  kažkokia moterėlė, niekad ligi šiol nesutikta gyvenime. 

– Gal žinote, kokia čia gatvė? – paklausiau jos. 
– Brangioji, dabar nežinau, reikia paklausti Staselės, ji tai viską žino. Mudvi sykiu čia atvykom. 
– O kas jūs tokia būsit? 
– Ar aš? Aš tai med. seselės Augustaitienės mama. Gal kartais ją pažįstat?
– Pažįstu, ji labai gera. Ir tikrai – iš veido jūs panašios. 
– Tai perduokit jai nuo manęs geradienių, ji serga. – Moteris minutėlę pradingo, ir aš vėl likau viena. 

Jau puoliau į neviltį, tik staiga kažkas apkabino mane per pečius, ir aš išgirdau pažįstamą balsą: 
– Na, Nijole, tai sakai paklydai. O mažu ir gerai, kad mes pasiklystame, suklystame, pergyvename 

– kitaip neišmoktume nei ieškoti, nei atrasti. – Sutikau su ja, su jos išmintim, ir jau norėjau klausti apie 
Valeriją, apie Juliuką, bet ji sustabdė mane: – Pala, man nieko neaiškink, aš viską žinau ir matau, ir noriu 
jiems padėti. O dabar klausysi manęs ir eisi, kur aš vesiu, o kai grįšime, tu jau būsi savo namuose. – 
Patikėjau ja, nors visai nesupratau, kur aš turiu su ja eiti. – Ar nepavargai, dar truputis ir būsime ten, 
kur reikia. – Ėjome, ėjome, ir staiga ji pasakė: – Štai čia, šitame pastate yra Juliuko mįslės atsakymas. – 
Pakėliau galvą ir pamačiau apšviestą užrašą „Gėlės“. Vis tiek viskas liko neaišku. – Na, eik į vidų, eik, eik 
pas gėles. Juk tu jas taip myli. 

– Stasele, aš neturiu pinigų gėlėms. 
– Nereikia pinigų, tu įsimink tik jos vardą ir pasakyk Juliukui. – Perskaičiau: Achmėja. – O dabar, 

Nijole, pasakyk Juliukui, kad nupirktų Agnytei tą gėlę, pridėtų saldainių dėželę ir atviruką su gražiu įrašu. 
Tegul šeštadienį prieš mokslo metus nuneša tai mergaitei į namus ir pasveikina su Naujais mokslo metais. 
Gėlės nemoka meluoti. Jis pats pamatys, kaip reaguoja Agnytė ir jos namiškiai. Jeigu ji abejinga, lieka 
viena tiesa, – eiti ir neleisti iš savęs tyčiotis. 

– Stasele, garantuoju, – jis to nepadarys. 
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– Nežinau, Nijole, jeigu norės nežinoti ir toliau abejoti, čia jo valia. 
– O kaip su Valerijos likimu? 
– Pakol kas nieko baisaus. Bet su rugsėju atgis visi šunys. Nereikia ant jų pykti. Jų prigimtis tokia, – jie 

negali neloti. Bet nereikia šunų bijoti, tegul praeina ramiai pro šalį ir negadina sau nervų. 
– Stasele, o kaip suprasti Agnytės nepastovumą – vieną dieną nuoširdi, kitą susimąsčiusi.
– Nijole, ji labai dvasinga mergaitė, bet jai reikia viską atleisti. Juk ji dar vaikas, pilnas vėjavaikiškumo, 

dykos dvasios. Bet jai, kaip ir visiems vaikams, reikia švelnumo, tokio kaip gėlės. 
– Ačiū, geroji Stasele, ačiū jums už visus gerus žodžius. O kada dabar ateisit? 
– Na, nežinau, gal po pirmos rugsėjo, ne anksčiau. 
Ir ji išnyko, atvedusi mane iki namų. 

428. Vinco N. pamoka 2003-08-21
        KoDĖL MUS VISI VISAI PAMIRŠo

Vincas atėjo nusiminęs, nelaimingas, kažkoks pavargęs ir sunykęs.
– Vinceli, kur jūs esat dabar? 
Jis susigraudino, kaip ir visada, atsiduso ir pasakė:
– Visa mūsų šeima kartu, tamsybėse. Niekas už mus, žinom, žemėj nesukalbės nė poterėlio, tai 

meldžiamės vieni už kitus. – Jam buvo sunku kalbėti, jo rankos drebėjo, žodžiai atrodė ištarti per jėgą. Bet 
visai netikėtai išgirdau jo prašymą: – Nijole, palydėk mane iki buvusių mano namų. Noriu pamatyti juos. 

– Gerai, Vinceli, galim eiti. – Tik dabar, gatvėje, pamačiau, kokie suodini ir nešvarūs jo drabužiai. Bet 
jis jau buvo prie jų pripratęs. – Na, jau atėjom. 

Kadaise buvęs gražus dviaukštis mus pasitiko išdaužytais langais, pirmo aukšto langus siekė stori 
kiečiai, žolės buvo beveik iki kelių. Tai buvo viskas, kas liko iš jo vargo, darbo ir viso gyvenimo žemėje. Jis 
supyko ant manęs, kad ne čia atvedžiau, kad iš jo tyčiojuosi, noriu pasijuokti. Visi mano įtikinėjimai buvo 
veltui. Jis piktai pasakė: 

– Čia turbūt kokie pijokai gyvena. – Paskui atsiduso, nusisuko nuo namo ir tyliai pasakė: – Jau nėra čia 
mano namų. Jau nėra. Tik nežinau, kodėl visi mus visai pamiršo? 

Paskui pradėjo tolti nuo manęs ir išnyko. 

429. Norberto Vėliaus pamoka 2003-08-22
        TU TURI DANGAUS DALELę – PAUKŠTĮ

Jis atėjo, koks ir būdavo, nuotaikingas, pilnas išminties ir sąmojo. 
– Norbertai, sėsk, juk nuo mūsų kurso susitikimo tavęs nemačiau. 
– Taip, Nijole, nematei, ir jau tokių susitikimų daugiau nebus. Viskas turi savo pradžią, bet turi ir 

pabaigą.
 Jo plaukai buvo apkirpti ežiuku, ir nuo to jis atrodė dar jaunesnis, tik jokiu būdu nepanašus į tituluotą 

mokslininką. 
– Norbertai, pas mus apsigyveno dvasia. 
Jis sukluso, susimąstė, o paskui netikėtai paklausė: 
– Na na, sakai dvasia, o tu man pasakyk, kas yra dvasia? – Visai sutrikau, nes bijojau ištarti žodžius 

mirusio siela. O Norbertas laukė mano atsakymo, nors jaučiau, kad jis žino viską apie viską. – Na, tai kaip, 
Nijole? 

– Dvasia yra ta, kuri, išėjusi ten, gauna naują kūną. 
– Na gerai, o kodėl jai duoda naują kūną? Kodėl neduoda tau? 
– Nežinau, Norbertai, tu žinai geriau. 
– Na gerai. Kuo vardu tavo dvasia, kuri gyvena pas jus? 
– Virginijus, Virgis. 
– Gerai, aš ją tuoj čia pašauksiu. Mane išgirs. Virgi, Virgi, duodi ženklą, kad čia esi, – pašaukė Norbertas. 
Aš net per sapną išgirdau, kaip kažkas ėmė belsti į lovos galą. Paskui beldimas nutilo, ir Norbertas 

manęs paprašė: 
– Nijoliuk, gal gali man truputį dovanoti vasaros? 
– Nesuprantu, Norbertai, kaip aš galėčiau tau dovanoti vasaros. 
– Kaip tu nesupranti tokio paprasto dalyko? Atnešk man nuo bet kurio augalo sėklas, ir jos jau bus 
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vasara. Aš jas parsinešiu, ir vasara bus mano. Juk sėklas augina tik vasara, tik ji viena. 
– Gerai, atnešiu. Na, o jeigu aš tavęs paprašysiu atnešti truputį dangaus? 
– Nijoliuk, dangaus gabaliuką Dievas tau jau davė. Juk tu turi dangaus dalelę – paukštį. Mylėk jį, 

globok, ir tau bus ramu. O kai jį išgydysi, grąžink dangui. Na, žiūrėk. 
Norėjau padėkot, o jo jau nebuvo...

430. Aldutės Ž. pamoka 2003-08-31
        VISI ŽMoNĖS PRIEŠ DIEVą YRA TIK MAŽI IR SILPNI VAIKAI

Aldutė atėjo kažkokia iškilminga, graži, lyg nežemiška. Iš pradžių nesupratau, kodėl ji tokia. Viską 
pasakė ji pati:

– Na, Nijole, tai pasisveikinkim su Naujais mokslo metais. Nors mudvi, nes ateina ir toks rugsėjis, kai 
tavęs niekas neprisimena ir nesveikina.

Ji nutilo, o aš ilgai laikiau jos ištiestą ranką ir visai pamiršau, kad ji iš Ten...
– Aldute, jus visi mokiniai ir buvę mokytojai prisimena su tokia pagarba, kurios gali pavydėti kiekvienas. 
– Nijole, ar tu žinai, kas yra pagarba? Pagaliau, kodėl ji lipinama prie tų, kurie net nesuvokia, ką reiškia 

tas žodis? – Bandžiau jai aiškinti taip, kaip sugebėjau, bet ji  klausėsi iš mandagumo ir šypsojosi. Paskui 
man pasakė: – O man atrodo, kad pagarba, kaip ir garbė, žemėje yra tik pigi etiketė, kuri prie žmogaus 
lengvai klijuojama, o dar lengviau nuplėšiama.

– Aldute, o kaip dėl Justino Marcinkevičiaus? Kodėl jį drabsto purvais? 
– Purvu drabsto tie, kurie patys pilni purvo ir jį kažkur nuo savęs nori nustumti. Jie nesuvokia, kad prieš 

Dievą tą savo purvą reikės skaudžiai nusivalyti.
– Aldute, ar neaplankote savo namų žemėje?
– Žemėje aš neturiu jokių namų, gal niekada jų neturėjau, bet tai pajutau, tik kai iš jų išėjau. Turbūt 

aš jau tau nusibodau su savo pasakom, gal kitą sykį rasime apie ką nors daugiau pasikalbėti. O dabar teks 
atsisveikinti.

Ji nusišypsojo ir išėjo.

431. Česlovo V. pamoka 2003-09-06
        KoDĖL MANęS NEBJo ŠEIMA IR GAMTA

Aš net nustebau, kai pamačiau kambaryje Česlovą. Juk pats sakė, kad ateis vis rečiau ir rečiau. Dabar 
stovėjo priešais, šviesiais trumpomis rankovėmis baltiniais, džinsiniais treningais ir šypsojosi.

– Na, nelaukei rudens svečio? Tik, matai, be grybų, ale vis tiek gerai, a ne?
– Taip, Česeli, taip. Svarbu, kad tu atėjai. Gal dabar tau jau lengviau?
– Ve, ką tau pasakysiu. Mano bičas šv. Antanas, tas tai kytras vyras. Sako: „Ko tu ten taip pasiilgsti, – 

koks čia malonumas eiti į žemę, kur tik šeima ir gamta tavęs nebijo. O šiaip, tu prie kitų artyn neprieitum 
– bėgtų kas kur gali.“ Aš pamislijau, kad jis gerai nušneka. Dabar jau lengviau ant dūšios. Na, Nijoliuk, o 
dabar pasakyk man, kokios dvi šventės, kol atsiras grūzdai, bus pas jus?

Dieve mano, pagalvojau, ir vėl grybai, ir vėl tai, ką jis taip mėgo.
– Česeli, negi tu jau pamiršai? Rugsėjį bus Švč. Marijos diena, spalį – Mokytojų diena, o lapkričio 

pradžioj – Vėlinės...
Supratau, kad jis viską prisimena, tik nori sustoti ties jam skaudžiausiu žodžiu.
– Nijoliuk, o ką reiškia žodis Vėlinės? – jis klausiamai pasižiūrėjo į mane.
– Tą dieną žmonės pagerbia vėles.
Jo veidas staiga pasikeitė, bet netikėjau, kad jis man užduos tokį galvosūkį.
– O kas yra vėlės? Kas yra vėlės? – jis pakartojo, kažko susimąstė ir vis tiek laukė, ką pasakysiu.
– Česeli, tai prisiminimas tų, kurie iš čia išėjo ir gyvena kitur.
– Aha, tai vėlės yra prisiminimas, a ne? – Džiaugiausi, kad išsigelbėjau nuo žodžio mirusių. – O šiaip 

tai neprisimena, tik tą dieną?
– Prisimena, Česeli, kasdien, bet tada labiausiai.
– Nijoliuk, aš žinau, kaip mane atsimena Roma, Egliukė, tu, mano buvę vaikai ir mokytojai, bet matai, 

ne pas visus vienokia galimybė nueiti. Tai nors pasakyk Romai ir Egliukei nuo manęs dėkui. A jo?
– Gerai, pasakysiu.
– Na, o dabar eisiu į namučius, – jis pasisuko link durų ir dingo.
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432. Valerjos mamos pamoka 2003-09-11
        TIKRA MEILĖ – NE ELEKTRA, joS NEUŽGESINSI IŠ KARTo

Staselė atėjo kažkaip rudeniškai apsirengusi, jos tamsus, raštuotas megztukas buvo labai puošniomis 
sagomis. Norėjau jį pagirti, bet pamačiau, kad jai tas nerūpi. Iš kišenės išsitraukė septynis mažus ryšulėlius 
ir padėjo juos ant stalo. Paklausiau, kas čia, bet neatsakė nieko. Tik visai netikėtai paklausė manęs pati:

– Nijolėle, ar turi kokį mylimą gyvulėlį?
– Turiu, Stasele, sužeistą balandėlį, jau nuo vasaros vidurio.
– O jis jaukus ar bailus? – vėl pasigirdo balsas.
– Labai bailus, bet nežinau, kaip jį prisijaukinti.
– Nijolėle, – ji tarsi nustebo, kad iki šiol nežinau tokių dalykų, – matai, mieloji, norint prisijaukinti 

gyvūną ar žmogų, reikia jį giliai pažinti ir suprasti, kas jam patinka. Bet tada reikia aukotis, o ne vien 
pasakyti, kad jau viskas baigta ir eiti savo keliu. Štai, Nijolėle, tam tavo balandėliui kiekvienai savaitės 
dienai atnešiau tai, kas jam patinka. Pamatysi, jis greit pajus tavo atsidavimą ir tave pamils. Bet čia reikia 
kantrybės. Ir neužtenka savaitės. Žmogus, kuris myli tikrai, kartais savo jausmą nešioja ligi mirties, ir 
pats už tai nieko nereikalauja. Mūsų kaime vyrai per vakarėlius tempdavo virvę, ypač tada, kai norėdavo 
pasirodyti merginoms. Bet jausmas – tai ne virvė. Net nutrūkęs, jis gelia širdį, ir jo randai sunkiai gyja. Tai 
ne elektra, kurią iš karto užgesini ir ieškai didesnės šviesos, tačiau kuria jau sunkiau ir sunkiau patikėsi. 
Ypač, jei pats ją užgesini. Ar supratai mane, Nijolėle?

– Taip, Stasele, nes aš tą patį išgyvenau. Ir nors jau nėra žemėje to žmogaus, bet jam savo jausmą 
tebesaugau. O dabar Juliukas laukia, ką jūs pasakysite apie jo darbą.

– Jo darbas liks tas pats, tik gali pasikeisti kabinetas. Žinau, Nijolėle, kad nori paklausti ir apie Valeriją, 
ar ne?

– Taip, noriu, nes ji laukia žinios, kaip jai seksis darbe.
– Nieko baisaus neatsitiks, tik ant jos supyks Agnės mama, kad Juliukas išsiskirs su Agne. O šiaip – 

viskas neblogai.
– Ačiū, Stasele, aš jus turbūt varginu su tais klausimais.
Ji nusišypsojo ir pasakė:
– Dabar, Nijolėle, biskį pasiimsiu atostogų, kokį mėnesį, tai ateisiu po Visų Šventų.
Pamojavo ranka ir išėjo.

433. Marcelės D. pamoka 2003-09-18
        KAS ŽEMĖj TURTUoLIS, TAS IŠĖjęS IŠ joS – UBAGAS

Senelė, žemėje buvusi tokia šykšti, dabar buvo ir visa suodina, susivėlusi, ir aš pasiūliau jai nusiplauti 
rankas ir veidą. Moteriškė liūdnai pasižiūrėjo į mane ir pasakė:

– Kas iš to, Nijoliuke, kol sugrįšiu namo, viskas bus taip pat.
– Marceliuke, kur jūs namai dabar?
Ji liūdnai pasižiūrėjo į mane ir pasakė:
– Niliuke, pakol kas ten, kur buvo. Mažu nuo Naujų Metų paleis į šviesesnį kampą. Ale dar tikrai 

nežinau.
– Marceliuke, tai už ką jus taip ilgai čia laiko?
– Nė pati nežinau. Sakė, kad pinigėlius per daug mylėjau. Slėpdavau nuo savų ir norėjau susitaupyti. 

Net į bažnytėlę sykiu nešdavausi, kad niekas nerušiotų. O dabar, ve ką pasakysiu: kas žemėj turi daug 
pinigų, tas danguj ar čysčiuj būna ubagas. Dėjau, dėjau, kavojau, kavojau, o dabar neturiu nė centelio. Net 
atsimint nėra kam manęs. 

  (...Išplėštas lapas iš sąsiuvinio...) 

434. Beatričės G. pamoka 2003-09-27
        KAI ŽMoGUS APKURSTA NUo DŽIAZo, jIS – DVASIoS INVALIDAS

Beatričė atėjo, ir sutikau ją kaip brangų, artimą žmogų. Juk ir žemėje ji buvo mano nuostabi bičiulė. Ji 
liko ir turbūt išliks tokia pati, nuoširdi, rūpestinga, jautri ir kantri. Bet aš vis negaliu priprasti prie minties, 
kad ji viską gerai mato. 
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– Miela Beatriče, gal einam pasižiūrėti mano gėlių? 
– Mielai, mažute mano, mielai. Na, vesk mane. – Nuvedžiau ir stebėjau, kaip ji elgiasi. Išgirdau jos 

mielą balsą: – Dieve mano, Nijolyte, ar girdi, vaikeli, tavo gėlės dainuoja? Va, šita balta – apie šviesą, 
kurios aš žemėje nemačiau. O ana, va ten, prie lango, tai... tai man atrodo, kad tokia, na, tokia, kaip raudona 
arija. Dieve mano, kaip čia gražu. Ar tu laiminga, kai ateini pas gėles, Nijolyte? 

– Labai, Beatriče, labai. 
– Mažute mano, kokia tu buvai, tokia ir išlikai. 
– Gal nekuklu, atleiskite, bet dažnai pagalvoju, kur yra gydytojas Juozas? 
– Nijolyte, vaikeli, dabar jau mes kartu. Dabar ir amžinai. Dabar jis atjaunėjęs, tu jo neatpažintum. 
Matyt, jos klausa pagavo, kad kažkur trenkia džiazas.
– Nijolyte, ar tu mėgsti džiazą? 
– Ką jūs, Beatriče, man bloga nuo jo, aš jo niekada neklausau. 
– Gerai, mažute. Aš galvoju, kad tas, kas apkursta nuo džiazo, yra dvasios invalidas. 
Tylėjome abi, ir nepajutau, kaip ji išėjo. 

435. Karalienės Bonos pamoka 2003-09-31
        ŽINoK, SU KUo KALBI

Aš netekau žado ją pamačiusi, nesupratau, kodėl ji čia. Rūsti, primerktom akim, pilna paniekos ne tik 
man, bet ir visiems, o gal egoizmo. Storai apmuturiuotas kaklas, mezginiuotos rankovės ir karūna, tik  daug 
žemesnė, negu Barboros. Ji tylėjo ir grėsmingai žvelgė į mane. Bijojau ką nors sakyti, nes nežinojau, kokia 
jai artimiausia kalba – italų, lenkų ar prancūzų? 

– Bona (g = dž) giorna, regina Bona, – bandžiau ją pasveikinti. 
Netiko.  Jos akys sužaibavo ir ji išrėkė: 
– Muvi tak: Salve regina Bona, chamka litevka!  Ty liubiš, ty Barbaru liubiš?
– Tak, i bardzo, salve, regina Bona. 
Dabar supratau, ko ji čia. Jai rūpi žmonių nuomonė apie jos nekenčiamą ir niekintą Barborą, kuri 

pasiėmė sau visą jos sūnaus meilę. Net dabar rūpi, po šitiek šimtų metų. Ir neapykanta nė kiek ne mažesnė, 
negu tada. Ji mostelėjo savo žiedais ir brangenybėm apmaustyta ranka, ir supratau, kad mano žodis bardzo 

ją varo iš proto. 
– Jak ty muviš, chamka, jak ty muviš, litevska chamka! A jak tvoja imie, tvoja imie, nu muvi?
– Salve regina Bona, ja – Nijole!
– Aha, ty Nika po italjano, tak? A ty liubiš Italiju?
– Bardzo, bardzo, salve regina Bona. 
– Nu, liubi Italiju, a ne Barbaru, ty...
Ji pasakė tokį paniekinamą žodį, kad negaliu jo rašyti prie man brangios Barboros. Pasakė ir išnyko. 

436. Česlovo V. pamoka 2003-10-03
        GERIAU GRYBAUT EITUME, DĖSTYTojAU

Gavom kažkokius pranešimus, kad spalio 3 d. 17 val. visi mokytojai pensininkai privalo dalyvauti 
prasidedančiuose savišvietos kursuose. Dalyvaus atvykę ir vietiniai lektoriai, pasirašė Kultūros skyrius. 
Teta patarė kaip nors nueiti, kitaip bus negerai. Nuėjau. Salėje sėdėjo ant kvailų pečių kokios penkios 
galvos: O. M. (mano auklėtoja), Nijolė M., Natalija M. K., Tindžiulienė ir A. S. Paskui jų vis mažėjo, 
mažėjo, kol likom mes su O. M. Švietėja iš Vilniaus Kubilienė patarė: 

– Gal einam į gamtą, bus smagiau? 
Nuėjom ant ežero kranto, kur buvo suoliukai. Visai temo, bet O. M. buvo ryžtinga ir klausėsi toliau. 

Aš dairiausi į šalis, bijodama eiti viena namo. Kubilienė irgi dingo, matyt, į autobusą. A. J.,  paliegęs, 
išdžiūvęs, be jokio partinio patoso skaitė pranešimą apie būsimą Konstitucijos dieną. Staiga prie manęs 
atsisėdo kažkokie vyras ir moteris. Atpažinau – tai buvo Česlovas ir Nijolė Š.

– Kiba tau stogas važiuoja, Nijoliuk, kad čia sėdi. Ar jau raudona daraisi? Eik namo, bėk. Matai, tėvuks 
jau neilgai švies, jis jau nežino, ką šneka. – Gerai, kad negirdėjo O. M. – Pamatysi, aš greit jus išvaduosiu. 
Kas čia pažinos tamsoj. Dėstytojau, mažu grybaut einam? Sako, prie mėnulio gerai baravykai dygsta, – 
kreipėsi į lektorių Česlovas. 
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– Mažu, tamsta, teisybę sakai, ale, kad aš jau nepajėgiu toli eit. Na, eikit, šį kartą užteks. O kita paskaita 
bus lapkričio pradžioj. 

Jis dėjosi savo raštus, o Česlovas man pasakė: 
– Einam, aš tave palydėsiu, bijosi. Mažu kokį krepšį rasi, noriu eit grybaut, o judvi su Nijole 

pasišnekėkite. A ne? 
– Ne, Česlovai, aš keliausiu namo. 
Ir ji dingo. Kol suradau krepšį, jis dar paprašė geradienių perduoti savo šeimynai. Ir pats išėjo į Batiškių 

mišką. Anot jo, mažu ir užminsiu ant kokio grūzdo...

437. Danutės Beniėnės pamoka 2003-10-06
        AŠ jAU ŽINAU, KUR ESU, o jŪS NEŽINoTE, KUR BŪSITE

Atrodo, aš vėl grįžau dirbti į mokyklą, ir mūsų direktorius vėl buvo tas pats. Prieš pat mokslo metus 
vyko paskutinis posėdis. Direktorius, nuostabiai geras žmogus, pranešė, kad turi atvykti dar viena nauja 
mokytoja, kurios jis nematė, bet švietimo skyriuje ją rekomendavo. Visi laukėme, o jos vis nebuvo ir 
nebuvo. Direktorius ėmė nervintis, ir aš neiškentusi pasakiau jam: 

– Jūs toks geras, direktoriau, o pirmą kartą matau jus pykstantį. 
Jis kažką man atsakė, o kitiems tas laukimas nekėlė jokio nerimo – kiekvienas galvojo apie save. Staiga 

atsivėrė durys ir jose pasirodė Danutė B., taip neseniai išėjusi iš žemės. Tie, kurie jos nepažinojo, dabar jau 
apsidžiaugė – pagaliau posėdis prasidės. Tik direktoriaus ir mano veidai buvo balti kaip popierius. Danutė 
buvo, kaip visada, graži, tankūs plaukai puošė galvą, pačios megztas sijonas jai taip tiko. 

– Direktoriau, nepykite ant manęs. Aš nepavėlavau, atėjau pačiu laiku. Man nėra ko skubėti. Aš jau 
žinau, kad esu šviesoje, o jūs dar nežinote, kur būsite, – kalbėjo Danutė. 

Jai niekas nieko neatsakė: vieni buvo be žado, kiti nesuprato, ką šneka ta moteris. Ji išnyko, o mes su 
direktorium pagalvojom, kad tai – sapnas.

438. Eugenjos Š. ir jos dukros Ramutės pamoka 2003-10-13
        NEGYVENKIT TAIP, KAIP AŠ GYVENAU

Ji atėjo visai netikėtai. Baisi buvo savo išvaizda: visa išpurtusi, susivėlusi, su didele suodina skara, vos 
beapverčianti liežuvį. Neiškentusi paklausiau jos: 

– Ar jūs vėl girta?
– Biskį, tik biskį paragavau pilstuko. Manęs toje krautuvėlėje nieks nepažįsta, tai davė. Sakiau, atnešiu 

pinigus. Ale ką, neturiu aš jų, tai liks taip. – Nutilo, bet neilgam. Staiga paprašė manęs: – Mažu gali surast 
Onutę. Man jos baisiai reik. – Ji apsilaižė savo išdžiūvusias lūpas ir laukė Onutės. Kai ši atėjo, Eugenija ir 
ėmė dėstyti savo bėdas:

 – Onute, aš jau 30 metų kaip tamsoj. Bijokit to žodžio ir negyvenkit taip, kaip gyvenau. Mažu, Onute, 
tu gali surašyt Dievui prašymą, kad mane iš te išvalnytų.

Onutė nežinojo, ką jai pasakyti, ir pasiguodė, kad neturi nei popieriaus, nei kuo rašyti. Eugenija ėmė 
aiškinti, kad ji čionai nešėsi ir bloknotą, ir paišelį, ale kažkur pametė. Išėjau į lauką ir apsidžiaugiau: abu 
tie daiktai gulėjo ant tako. Norėjau juos paimti, bet kažkas sulaikė ranką. Prieš mane buvo Eugenijos dukra 
Ramutė. Jos drabužėlis buvo baltas, ir ji visa pilna gerumo šviesos. Tokia, kokia buvo žemėj. 

– Neduokit mano motinai šitų daiktų. Ji niekuo nepasikeitė. Ji buvo mano kankintoja, o vyras – mano 
žudikas. 

Pasakė, pasiėmė viską ir išnyko.

439. Mindaugo G. pamoka 2003-10-21
        PAMATĖ, KoKS AŠ IŠ TIKRŲjŲ ESU

Jis atėjo apsiavęs kedais, apsivilkęs mėlyna striuke. 
– Mindaugai, kaip tau sekasi? Jau taip seniai buvai!
Jis galvojo, galvojo, matyt, negalėdamas įvertinti savo būklės. Paskui neryžtingai ištarė: 
– Na, visaip: ir gerai, ir ne visai gerai. Bet jau beveik apsipratau, kur dingsi.
– Bet tu taip pasikeitęs – plaukai tokie gražūs, ir tavo galvojimas kitoks. Gal norėtum nusiprausti veidą, 

rankas? 
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– Oi ne, nenoriu skirtis nuo kitų, kurie kartu su manim. Žinote, ką jums pasakysiu: mamai aš visada 
buvau tik geras. Ji nematė mano ydų. O Dievas pamatė, koks aš esu iš tikrųjų. Ir tai labai gerai. Dabar aš 
supratau, koks buvau ir koks galėjau būti. 

– Mindaugai, bet tavo mama ir dabar tavim rūpinasi, ruošiasi paminėti dieną, kai tu išėjai.
Jis ėmė nervintis, jaudintis, bet paskui susitvardė ir pasakė: 
– Pasakykit jai, kad manim nesirūpintų. Aš savo bausmę atliksiu sąžiningai, nes supratau, kad ji tikrai 

verta mano ydų. 
– O kodėl, Mindaugėli, neateini pas mamą? 
– Ateisiu, kai leis. Noriu, kad ji manim pasigėrėtų ir pamatytų, koks aš dabar esu. 
Norėjau jo dar kažko paklausti, bet jo jau nebuvo. Išėjo atgal...

440. Birutės D. pamoka 2003-10-21
        PADĖKITE, KIEK GALITE

Ji atėjo apsivilkusi tamsiu sijonu ir kažkokia suodina striuke. 
– Kaži kur man rasti Onutę? Nijoliuke, pasakyk.
– Birute, aš tuoj nuvesiu tave pas Onutę, ji kambary. Tik tu pirma nusiprausk veidą, rankas, dar 

pasikalbėkim, papasakosi, kaip tau sekasi. 
Ji kažko susimąstė, patylėjo, o paskui labai nenoriai pasakė: 
– Na, aš ten, kur ir turėjau būti. Kai buvo mano teismas, aš išgirdau Dievo balsą: „Mano vaike, tu visą 

gyvenimą bėgai, skubėjai, kad apsirūpintum maistu kūnui, bet visai pamiršai savo sielą, kuri visą laiką buvo 
alkana“. 

– Birute, o tau ilgai reikės būti ten, kur esi dabar? 
Pamačiau, kaip pasikeitė jos veidas, ji supyko ir man atrėžė:
– Na, čia tai jau mano reikalas, nenorėčiau, kad kas į jį kištųsi. – Supratau, kad paliečiau jos skaudamą 

vietą. Ji nenorėjo su manim daugiau kalbėti, pati nuėjo ieškoti Onutės. Išgirdau jos prašymą: – Tik nieko 
apie mane nesakykit Marytei. Nereikia. Onute, jeigu gali, pasidėk prie sudėtinių Mišių nors kelis litus. 
Mažu bus lengviau. 

Neiškenčiau ir aš: 
– Birute, ką tu jautei, kai reikėjo išeiti? 
– Nieko baisaus, kai dabar pagalvoju. Kažkas trenkė lyg kūju per galvą, išpylė prakaitas, ir viskas 

aptemo. Viskas buvo greitai ir staiga. 
Ji nenorėjo daugiau kalbėti ir išnyko. 

441. Valerjos mamos pamoka 2003-11-03
        GERAI, KAI KAS NoRS LAUKIA

Ji atėjo, kai pas mus namuose buvo svečių: buvo atėjęs susipažinti kelių arų savininkas. Palikau jį su 
teta Onute ir puoliau prie Staselės: 

– Dieve, kaip visi jūsų laukėme, net baisu pagalvoti!
Ji nusišypsojo su savo auksiniu danteliu ir net apsidžiaugė: 
– Nieko nėra geresnio, kai žinai, kad tavęs kas nors laukia. Tai didžiausias turtas ir žemėj, ir danguj, kur 

laukia Jėzus, Marija, amžinoji šviesa. Na, Nijolėle, tai kaip jums visiems? Kaip Valerijai ir mano Juliukui? 
– Stasele brangioji, apie save tai aš žinau, o apie dukrą ir anūką – nieko, nes jie ant manęs pyksta. 
– Tu, Nijolėle, ne viską žinai, beveik nieko nežinai, nei kas buvo, nei kas yra, nei kas bus. 
– Taip, Stasele, nežinau, ir jau visas mėnuo. 
– Matai, mieloji, Valerija ant tavęs nepyksta, bet jai skaudu, kai tu arba tavo teta jai primena tai, kas jau 

seniai praėję. 
– Stasele, ar Valerija dar kada užeis pas mane? 
– Valerija dar užeis, o Juliukas ne.
– Suprantu, Stasele, aš viską suprantu, kodėl, net aiškinti nereikia. Tik noriu žinoti, kas buvo su jais, 

kai pasibaigė mūsų draugystė. 
– Nieko gero, Nijolėle, nieko, kas galėtų mudvi nudžiuginti. Valerijai ne visai gerai su sveikata. Juliuką 

visą laiką nervavo tos padraikos tėvų lindimas, paskui mašinos remontas.
– O Valerijai darbe gerai? 
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– Ne visai, ne visai, bet kur dingsi, reikia viską iškentėti. 
– Stasele, o kas bus su Juliuku? 
– Nijolėle, šį mėnesį nieko, o kitą vėl bus nemalonumų  su ta merga. Tik tegu niekur neina ir nevažiuoja, 

jeigu ji kvies. Mažu mudu su Jurgeliu kada užeisim pas Valytę. Pasakyk jai, kad kuo mažiau nervuotųsi, nes 
vėl reiks draugauti su daktarais. 

Ir išėjo.

442. Česlovo V. pamoka 2003-11-04
        GERIAUSIAS DRAUGAS, KURIS LAUKIA IR NIEKo NEIŠDUoDA

Tai buvo toks susitikimas su Česlovu, kurio negalima nei aprašyti, nei pamiršti. Mūsų mokykloje vyko 
Česlovo auklėtinių įvairių kartų susitikimas. Visi buvo jau suaugę, kažkokie iškilmingi, tiesiog gražūs. 
Aš sėdėjau prie lango nes mane irgi kvietė. Česlovas buvo toks gražus, susimąstęs, bet pilnas graudulio ir 
susijaudinimo. Juk jis šitaip mylėjo vaikus, ir už tą meilę jie atsilygindavo tuo pačiu. O mudu kalbėjomės 
apie tai, kas įdomu. 

– Česeli, kaip tau sekasi? 
– Gerai, Nijoliuk, gerai, kol neateinu čia. Paskui būna liūdna, bet turi praeiti, niekur nedingsi. 
– O kaip su mišku, ar daug grybų radai?
– Nijoliuk, grybai užauga, o aš susitikau su savo geriausiu biču – mišku. Tai geriausias mano draugas, 

kuris visada laukia, bet niekada neišduoda. Na, a ne taip? 
Jis nesuspėjo sulaukti mano atsakymo, kai abiejų akys nukrypo į salės vidurį, kur buvo medinė pakyla, 

apjuosta ąžuolų vainiku ir apdėta gėlėm. Česlovo veidas pabalo, suvirpėjo, matyt, jautė, kad tuoj prasidės 
iškilmės. Aš dar suspėjau Česlovo paklausti, ar Daivutė su juo. Jis linktelėjo galvą, ir pamačiau, kaip prie 
manęs eina Basčių Valytė. Ji tyliai paprašė, kad sukurčiau posmelį pagal „Mūs kolūkio pirmininką“. Greit 
padaviau ir ji nubėgo. O prie Česlovo jau ėjo du tautiniais drabužiais apsirengę jo auklėtiniai: Nerijus ir 
Nerida. Jie nuvedė savo Didįjį mokytoją ant pakylos. Paskui sustojo dideliu ratu, aukštai sukabintomis 
rankomis ir ėmė dainuoti:

 Mūsų mokytojas stovi
 Vidury ratelio
 Kaip vedlys ir kaip išminčius
 Viso mūsų kelio.
Česlovas nebeišlaikė: jis rankų mostu pakvietė visus prie savęs, apkabino kiek pajėgė, o veidu riedėjo 

ašaros. Ir man, sėdinčiai šalia, tų ašarų nebuvo gėda. Jie visi jau buvo suaugę, o jis tebebuvo jų Auklėtojas. 
Jį kvietė prie stalo, bet jis pasižiūrėjo į laikrodį ir išėjo į kiemą. Ir jau nebesugrįžo.

443. Šv. Pauliaus pamoka 2003-09-11
        IŠ DIEVo PRAŠYKITE DAUGIAU SIELAI, MAŽIAU KŪNUI

Atrodė, kad į mūsų palatą atėjo kunigas. Tik apranga buvo kitokia – ilgas juodas drabužis, o ant jo 
kažkoks į švarkelį panašus aprėdas, tik be sagų. Galvą puošė maža, tik pakaušį dengianti kepurėlė, iš po 
kurios matėsi iškirptų plaukų ovalo kraštas. Bet mes, visos šešios likimo draugės, visa širdimi tikėjome, kad 
čia – kunigas. Moterys ėmė ruoštis išpažinčiai ir tylomis meldėsi. Bet iš atėjusio lūpų nuskambėjo keistas 
klausimas: 

– Moterys Kristuje, ką jūs kalbate pačios su savimi, man labai įdomu? – Viena iš mūsų paaiškino, 
kad ruošiasi išpažinčiai. Kunigas kažkokiu ženklu mostelėjo virš jų, lyg norėdamas nutraukti maldą, ir 
ėmė kalbėti: – Moterys, Kristuje, man nereikia jūsų išpažinčių. Aš ne Dievas, kad galėčiau jus teisti ar 
jums atleisti. Savo nuodėmes jūs turite išpažinti pirmiausia Dievui, o kunigui kaip norite. Tik tada, kai 
stosite prieš Dievo Teismą, sužinosite, už ką atleido, už ką ne. – Moterys tylėjo lyg apstulbusios ir niekaip 
nesuprato, iš kur toks keistas kunigas. Svečias pirmasis įveikė šitą nejaukią tylą: – Moterys Kristuje, vietoj 
išpažinties jūs man atsakysit į tris klausimus, manau jie jums nebus per sunkūs. – Moterys nežinojo, ko iš 
jų nori tas keistas kunigas. Išgirdau, kaip patylomis svarstė, kad čia turbūt koks sektantas. Bet jis nekreipė 
į tai dėmesio ir aiškiai, garsiai pasakė pirmąjį klausimą: – Moterys Kristuje, ko prašote Dievo, kai jūs 
meldžiatės? 

Moterys lengviau atsikvėpė – juk tai taip paprasta! Praėjo keletas minučių ir kunigas paklausė pirmosios 
moters, ko ji prašo Dievo. Ji be didelių pastangų išvardijo: 
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– Dievo prašau, kad mano sūnus gyventų gerai, turėtų daug pinigų, nusipirktų mašiną, tai apvežtų visas 
krautuves. 

Kunigas papurtė galvą, bet mes nesupratom kodėl. Antroji moteris sakė, Dievo prašanti, jog duktė išeitų 
už bagoto vyro ir turėtų didelį namą. Ir trečiosios norai buvo panašūs. Kunigas pasakė antrąjį klausimą: 

– Koks jūsų troškimas yra didžiausias? 
Ir vėl tas pats: turėti daug pinigų, kad gerai gyventų vaikai, kad negertų vyras, kad kaimynas atiduotų 

paimtą žemę. Kunigo veidas visai apsiniaukė, jis atsisėdo ant kėdės ir parėmė galvą abiem rankom. Kurį 
laiką tylėjo, bet niekas nesuprato kodėl. Paskui dusliu balsu ištarė trečią, jau paskutinį klausimą: 

– Na, moterys Kristuje, o dabar pagalvokite, koks žmogus jums yra brangiausias? – Vienai brangus 
buvo sūnus, kitai – sesuo, trečiai – anūkas. Tik nė vienai – kaimynas ar draugė. Kunigas atsistojo, apžvelgė 
visas moteris ir paklausė: – Moterys Kristuje, ar jūs nusinešite ką nors iš to, ko meldžiate, ko trokštate 
žemėje, į amžinybę? – Moterys nuleido galvas ir tylėjo. Ar jos suprato, ką pasakė šitas kunigas? Kas žino? 
Visai nusigandau, kai pamačiau, kad kunigas pasuko link manęs: – Jūs visą laiką tylėjote, nežinau kodėl, bet 
man įdomi visų nuomonė ir visų atsakymai į tuos klausimus. – Visai sutrikau. – Na, na, drąsiau, – jo balsas 
buvo toks padrąsinantis, kad ėmiau kalbėti: 

– Kunige, kai meldžiuosi, visada prašau, kad mano siela būtų tokia, kokios nori Dievas. Didžiausias 
mano troškimas, kad visi aplink mane būtų sveiki ir kūnu, ir siela. Mylimiausi mano žmonės yra namiškiai 
ir draugai, ypač tie, kuriems galiu kuo nors padėti. 

Kunigo veidas nušvito, jis pasakė tik du žodžius: 
– Na, jau šviesiau, jau šviesiau. 
Jis norėjo jau eiti, bet aš neiškenčiau ir paklausiau: 
– Kunige, jeigu tai įmanoma, prašau pasakyti savo vardą. Kas jūs toks? 
Jis šyptelėjo, paskui atsigręžė ir ištarė: 
– Aš esu Povilas, Paulius. Žemėje mane vadina šventuoju, o danguje tiesiog Paulium, buvusiu kankiniu. 
Pamačiau, kad visos palatos moterys iš pagarbos atsistojo. Paulius praėjo pro jas, paskui iškėlė rankas 

ir galvą į aukštį, jo lūpos tyliai judėjo. Tai truko gal porą minučių. Paskui atsigręžė į mus, atsuko pakeltas 
rankas ir palenkė galvą. Toks buvo jo palaiminimas. Mes taip pat palenkėm galvas ir nepajutom, kaip jis 
išėjo...

444. Beatričės G. pamoka 2003-11-11
        MoKYKIS IŠ MANo KANTRYBĖS

Ji ir vėl atėjo pas mane. Mano geroji, nepakartojama Beatričė. 
– Nijolyte, mažute mano, ar nori su manim nueiti kartu į miestą? Man įdomu, kaip jis atrodo.
– Gerai, juk mes ir Vilniuj visur eidavom kartu. 
Norėjau paimti jai už parankės (taip būdavo visada), bet ji ištraukė ranką ir pasakė: 
– Mažute mano, nereikia, aš jau 15 metų puikiai matau. Nereikia, mažute (ji mane taip vadindavo 

jaunystėje).  Na, kaip tu gyveni, Nijolyte? Ar tavo akelės šviesios? 
– Geroji mano Beatriče, akelės šviesios, bet kojos sunkiai leidžia vaikščioti. 
Norėjau dar kažką pasakoti apie savo ligas, bet ji susinervino, veidas paraudo ir pajutau, kad ji ant 

manęs supyko. 
– Nijolyte, draudžiu tau skųstis savo ligomis, kada dar matai, turi rankas ir gali paeiti. Mokykis iš mano 

kantrybės. Tu galvoji, man buvo lengva nuo mažų dienų nematyti šviesos ir pasaulio? Bet ar kas nors kada 
iš manęs girdėjo, kad man labai sunku, ar aš kam guodžiausi? Bet man baisiausia būdavo, kai kas nors 
atnešdavo gėlių, ir turėjau šypsotis, dėkoti ir sakyti, kad jos nuostabios. –  Man darėsi negera, klausant 
jos žodžių, bet aš valdžiausi, kad nepravirkčiau. – Mažute mano, kodėl tyli, tu pyksti ant manęs? Nepyk, 
nereikia. Pasaulis nekaltas, kad kartais mes pasijuntam nelaimingi. Aš tau, Nijolyte, papasakosiu apie savo 
vaikystę. Ar nori? 

– Taip, labai, geroji Beatriče. 
Ir ji papasakojo tai, ko aš niekad nebuvau iš jos girdėjusi: 
– Nijolyte, mano mamytė mus visus penkis nematančius savo vaikus surinkdavo pinti krepšius. Dabar 

juos vadina pintinėmis. Mamytė sakydavo, kad mūsų visų laukia elgetos likimas ir reikia nusipinti nors po 
krepšį. Žinoma, mes nematydavom, kiek ji ašarų išliejo, žiūrėdama į mus. Aš išmokau taip gražiai pinti, kad 
Vilniuj mano draugės visada prašydavo tokių pintinių. Ar prisimeni, mažute? 
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– Taip, prisimenu, jos buvo spalvotos ir tokios puošnios. Bet mano balsas netilpo į tą krepšį, ir man jo 
neprireikė.

Mudvi ilgai tylėjom, nes reikėjo apie daug ką pagalvoti. Paskui Beatričė pasakė: 
– Tai matai, Nijolyte, visur svarbiausia kantrybė. 
Pabučiavo mane, ir aš nubudau. 

445. Valerjos mamos pamoka 2003-11-24
        NET IR DANGUj KENČIA TIE, KURIŲ ARTIMIEjI KENČIA ŽEMĖjE

Kultūros namų salėje turėjo vykti susitikimas su rajono literatais. Turėjo atvažiuoti kažkieno kviesti 
svečiai iš Vilniaus. Salėje buvo nemažai žmonių, bet susitikimas vis neprasidėjo. Išėjau į fojė, nes salės 
erzelynė man nedavė ramybės. Pamačiau kokių 4-ių metukų nuostabiai mielą ir gražią mergytę didelėmis 
akimis ir šviesiais geltonais plaukučiais. 

– Mažyte, kur tavo mamytė? 
Ji buvo protinga mažė, žinojo ką atsakyti: 
– Mano mamytė nuėjo į salę. Eisiu ir aš. Einam. – Ji paėmė man už rankos ir mudvi nuėjom į salę. Man 

pasidarė įdomu, kokia turi būti ta mama, jei tokia graži ta mergaitė. Ėjau, ėjau ir salės gale mažylė parodė: 
– Čia mano mamytė, žiūrėkit. 

Pasižiūrėjau ir apstulbau – prieš mane sėdėjo Staselė. 
– Stasele, ar čia jūs dukra?
– Čia, Nijolėle, čia mano Valytė. Tokia, kaip buvo maža. Na, apsikabink mane, mažiuke. – Mergaitė 

atsisėdo ant kelių, savo laibomis rankytėmis apsikabino mamą. Staselė atsiduso, paprašė mane atsisėsti 
šalia: – Dabar jau mano mažytė didelė, jau turi sūnų. Mažytės nėra. Bet mano širdy ji vis tiek vaikas. 

Mažylė kažkur dingo, o Staselė man papasakojo daug, ko aš negaliu čia užrašyti. 

446. Mindaugo G. pamoka 2003-11-26
        KAI KENTI, VISADA ĮGYjI PRoTo

Mindaugas atėjo visai pasikeitęs, ataugusiais gražiais plaukais, nors anksčiau buvo visai trumpai 
apsikirpęs. Ir jo visa laikysena rodė, kad jis labai pasikeitęs. Vėliau tai įrodė ir jo kalba.

– Mindaugėli, na, kaip tau sekasi? 
– Na, nieko baisaus. Dabar jau leidžia prie šviesaus lango. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu?
– Na, sakyk, Mindaugai, tik sakyk. 
Jis nubraukė plaukus dešine, ir ėmė pasakoti: 
– Žinot, kiekviena kančia turi savo prasmę. Aš pats stebiuosi, kiek aš įgavau proto, būdamas tamsoje. 

Dievas žino, ką daro. Ir jeigu aš būčiau žemėj turėjęs tiek proto, kiek dabar, ko būtų reikėję. Bet dabar jau 
liko nedaug – tik apie pusė metų ir aš būsiu šviesoj, – jis nusišypsojo, lyg ta svajonė jau būtų išsipildžiusi 
tuoj pat. 

– Mindaugai, matau, kaip pasikeitei tu ir tavo mąstymas. Bet kodėl tu neateini pas mamą? Juk ji baigia 
akis praverkti dėl tavęs. 

Mačiau kaip jam nepatiko mano klausimas, bet vis tik jis susivaldė ir atkirto: 
– Ji savo ašaromis tik kankina mane, nors ir taip nelengva. Kol ji verks, aš pas ją tikrai neisiu. 
Nežinojau, ką jam atsakyti, tai dar paklausiau: 
– Mindaugėli, o savo mėgstamų cigarečių ir stipriosios pasiilgsti? 
Jis nesupyko, nusišypsojo ir atsakė : 
– Oi, ką jūs, net neatsimenu, kad jų ragavau, dabar net girdėti apie tai nenoriu. 
Aš juo pasigėrėjau – pirmą kartą girdėjau, kaip išmintingai jis kalbėjo. Paskui mandagiai ištiesė ranką, 

atsisveikino ir išėjo. 

447. Dalės L. pamoka 2003-12-05
        KIEKVIENA KANČIA PALIEKA RANDUS

Pamačiau, kaip atsiskyrusi nuo apkūnios moters į mūsų kiemą įbėgo maža šviesiaplaukė mergaitė. Jos 
rankelėse buvo po ąsotį. Nuėjau į kitą kambarį, o teta pasiliko virtuvėje. Išgirdau jų pokalbį: 

– Na, mažyte, tai ko atėjai? 
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Matyt, mažoji buvo nedrąsi, bet jos prašymas nuteikė gana keistai: 
– Man labai nelengva. Noriu, kad į šį ąsotį įpiltumėt vandens, o į šitą kuo nors mane sušelptumėt.
Teta sunkiai patikėjo jos prašymu. 
– Mažute, ar tu neturi mamos, ar tu alkana ir pas jus nėra vandens? 
– Mamą aš turiu, bet ji serga, o dabar ir jos neturiu. 
Neiškentusi atėjau ir aš. 
– Mažyte, o kas buvo ta moteris, su kuria tu ėjai iki vartų? 
Mažytė pakėlė į mane mėlynas gražias akis ir paaiškino: 
– Tai buvo mano mama. Buvo, bet jau nėra. 
Įdėjau jai kelis centus, įpyliau vandens ir išleidau ją pro duris. Man buvo įdomu, kur ji eis. Deja, ji 

išnyko, lyg čia nebuvus. Norėjau jau grįžti atgal, bet staiga pamačiau pro vartus įeinančią moterį. Ji buvo 
neaukšto ūgio šviesių plaukų. Bet aš išsigandau jos veido. Jis buvo visas raudonas, o kraujas vis dar tekėjo 
iš galvos ir darė ją baisią. Pagalvojau, kad ji kokia girtuoklė, persiskėlusi galvą, ir paklausiau, kas ji tokia. 
Ji atidžiai pasižiūrėjo į mane ir pasakė: 

– Nijole, ar jau nepažįsti manęs? Juk aš Dalė, Dalė aš...
Netekau žado po jos atsakymo. Po kiek laiko aš vis tik paklausiau: 
– Dalyte, kas tave taip sužalojo, iš kur tu, greičiau sakyk. 
Ji suėmė abiem rankom savo galvą, ir aš išgirdau jos atsakymą: 
– Aš tokia nuo kančios, Nijole. Kiekviena kančia pakeičia žmogų, ir jis darosi neatpažįstamas. 
– Dalyte, praeis, užgis, pamatysi. 
– Neužgis, negali užgyti, kol aš pati neapgalvosiu ir neužgydysiu visų praeityje padarytų klaidų.  Jas 

turi sugerti tamsa, kad liktum šviesus. Aš žinau, kad niekas man žemėje nepadės ir nieko nesitikiu. Teks 
viskas man pačiai. 

– Dalyte, gal tu žinai, kas ta mergaitė, kuri neseniai išėjo? 
– Nijole, ta mergaitė – tai aš, tai mano likimas. Ji atėjo, kad man padėtų, nes manęs atėjusios būtumėt 

išsigandę. Mačiau, kad nelabai norėdami ir jai padėjot. Bet ką jau padarysi. Kas kam skirta, tą ir neši. 
Pamačiau, kaip ji iš lėto nusigręžė nuo manęs, paskui palenkė galvą ir išnyko pro vartus. 

448. Kęstučio B. pamoka 2003-12-07
       TIK TAMSoj SUPRANTI ŠVIESoS KAINą

Atrodo aš sėdėjau Šakių bažnyčioj ant suolo galo, kuris buvo prie tako iki altoriaus. Staiga pamačiau, 
kad pro mane eina buvęs mano mokinys Kęstutis B. Gražus, lieknas, aukštas, malonus ir visada paslaugus. 
Griebiau jį už rankovės ir pati nesijutau, kaip paklausiau: 

– Kęstuti, sustok, iš kur tu ir kur eini? 
Jis palenkė savo galvą ir pusbalsiu pasakė: 
– Mokytoja, atėjau jau iš šviesos, o dabar einu prie Dievo. Tik pabuvęs tamsoj įvertini šviesos dovaną. 

– Ir dar paprašė: – Kai sutiksite mano mamą, pasakykite jai nuo manęs ačiū.
– Už ką, Kęstuti? 
– Už tai, kad jos malda per šitiek metų lydėjo mane ir aš atėjau į šviesą. 
– Gerai, Kęstuti. Perduosiu. O dabar netrukdysiu – eik prie Dievo ir būk laimingas. 
Jis palenkė man galvą ir nuėjo. Daugiau jo nemačiau. 

449. Beatričės G. pamoka 2003-12-09
        MŪSŲ MAISTE – SVARBIAUSIA KVAPAS, YPAČ MIRoS

Ir vėl Beatričė buvo mūsų namuose: graži miela ir, svarbiausia, viską matanti ir viskuo besidžiaugianti. 
Ji atsisėdo ant sofos, ir aš prisiglaudžiau prie jos kaip visada. 

– Nijolyte, ar nėra čia pianino? 
– Nėra, geroji Beatriče, pas mus niekas negroja. 
– Suprantu, mažute, kažkoks noras užėjo ką nors pagroti. Matyt, toks nervas užkrito. 
– O jūs grojate ten ką nors, kur dabar gyvenate? 
Ji atsiduso, matyt jai tas klausimas kažkodėl nepatiko. 
– Taip, mažute, daugiausia vargonais. – Supratau, kad ji apie tai nenori daugiau kalbėti. – Nesupyk, 

mažute. Ne visada būtina apie viską prisiminti. 
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– Gerai. Aš norėčiau jus kuo nors pavaišinti, tik nežinau, ką ten valgote.
– Oi, Nijolyte, čia jau daug skanesnis klausimas. Tik mes jau atpratome nuo žemės valgių. Mūsų maiste 

svarbiausia kvapas, o ypač miros. Iš ryto išspaudžiam vaisių sultis ir jų skanaujam.
– Beatriče, ar jūs žinote, kad jau dveji metai, kai Kristinėlės nėra žemėje? 
– Mažute mano, Kristinėlė su manimi. Dabar aš su sesute jau amžinai. Dieve mano, kaip aš džiaugiuosi!
– Bet Liucytė liko našlaitė...
– Taip, mažute, ji našlaitė, bet mes su sesute meldžiame jai kantrybės. Pasakyk tai, kai sutiksi.
– Gerai, Beatriče, viską perduosiu. 
Ji užsidėjo juodą megztą kepuraitę ir pasuko link durų. Dėkoju likimui, kad ją mačiau. 

450. Česlovo V. pamoka 2003-12-16
        NE VISADA RANDAME KLASĖjE TUoS, KURIŲ IEŠKoME

Žinojau, kad turiu pamoką šeštoje klasėje. Pagriebiau žurnalą, planus ir nubėgau. Mokytojų kambary 
liko tik Česlovas, Zita ir Aldutė. Su jais nesuspėjau net pasikalbėti. 

Norėjau klausti apie namų darbus, bet nesulaukiau jokios reakcijos iš klasės. Pasižiūrėjau į vaikus ir 
nusigandau, – prieš mane nebuvo nė vieno pažįstamo veido. Kur dingo šeštokai? Gal aš paklydau? Nedrįsau 
klausti, kuri čia klasė, bet, nežinant net pavardžių, dirbti buvo neįmanoma. Atsiprašiau vaikų ir pasakiau, 
kad einu atsinešti reikalingų jiems vadovėlių. Atbėgau pas Česlovą ir pasakiau jam, kas mane ištiko: 

– Česeli, kur dingo vaikai iš šeštos klasės? Gal tu prie darbo juos nusivedei? 
Česlovas šyptelėjo, pasitempė vieną ausį, kaip visada buvo įpratęs, ir atsakė: 
– Nijoliuk, aš tau pasakysiu, kur tavo šeštokai. Neieškok jų, nes jie užaugo. Vietoj jų atėjo kiti, ir vietoj 

mūsų ateis kiti, bet mes jau neužaugsime.
– Česeli, bet tu užaugai iš naujo.
– Na, užaugti užaugau, bet tokio augimo nelabai kas žemėje nori. Vis tiek vaiku jau nebūsi. Ir senuku 

nebūsi. Ir anūkų neglostysi. 
Jo veidas nebuvo liūdnas, bet jo išmintis rodė kažkokį vidinį norą susikaupti. 
– Česeli, na kaip tu gyveni, gal jau nepasiilgsti žemės? 
Jis staiga pakėlė akis į mane ir pilnu žvalumo balsu ištarė: 
– Nijoliuk, žiemą žemės nepasiilgstu, bet pasiilgstu to, kas yra ant žemės. Pasižiūriu į sniegą, ir taip 

norisi perbėgt su slidėmis. Pas mus žiemos nėra ir slidžių nėra. Nijoliuk, – jis pasistengė pabėgti nuo mano 
klausimo,  – kai manoji užsuks pas tave, tai tu jai ir Egliukei perduok tokį glėbį geradienių. – Jis išskėtė 
rankas, ir man atrodė, kad tame jo prašyme telpa visa jo gera širdis ir meilė namiškiams. Paskui atsistojo ir 
pasakė: – Kiba nueisiu į kaptiorkę, mažu te rasiu kokias slides.

Jis išėjo, pamojo man ranka, ir daugiau jo nemačiau.

451. Monikos Mironaitės ir Valerjos mamos pamoka 2003-12-21
        MŪSŲ GYVENIMAS LYG PERSKELTAS oBUoLYS

Salėje žmonių buvo nedaug. Iš pradžių nemačiau nė pažįstamų, – mano akys buvo įsmeigtos į ją, į 
Moniką, kuri stovėjo scenoje ir kalbėjo apie savo teatrinio kelio pradžią. Ji buvo tokia jauna ir tokia kerinti 
savo grožiu, kad aš ir dabar negaliu jos pamiršti.  Tamsūs, tankūs plaukai, didžiulės išraiškingos akys, 
gėlėta blizganti suknelė, per liekną juosmenį perjuosta sidabro spalvos dirželiu. Ir gražus, mergaitiškas 
žiedas ant ilgų pirštų. Žiūrėjau, kol staiga išgirdau jos lūpose sakinį:

– Prisimenu, režisierius ieškojo mūsų teatre veido, kuris tiktų Ibseno „Norai“ arba „Lėlių namams“.
Net nepajutau, kaip iš mano lūpų išsiveržė žodžiai:
– Jūs pati – lėlė!
Ji pasižiūrėjo į mane savo nuostabiomis akimis, šyptelėjo ir pasakė: 
– Nereikia, Nijole, nereikia, gyvenime lengviau vaidinti lėlę, negu ja būti. 
Šalia savęs, iš kairės pusės staiga išgirdau pažįstamą balsą: 
– Nijolėle, jaunystėje kiekvienas panašus į lėlę, o paskui tos lėlės jau duoda gyvenimui savo lėles. Argi 

tau mano dukra net ir dabar neprimena lėlės? 
– Stasele, ir dar kaip primena. Bet Valerija šviesi, o Monika tamsi. 
Kurį laiką mudvi tylėjome ir žiūrėjome į Moniką. Visų nuostabai ji atgniaužė delną, ir visi pamatėme 

prieš mus ištiestą nuostabų obuolį. Teatrališku mostu ir tik jai būdingu balsu ji netikėtai pasakė: 
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– Žmonės, ar jūs matote šitą gražų obuolį? Ar jis jums neprimena mūsų gyvenimo, kuris jaunystėje 
būna pilnas spalvų, paskui jos blanksta, pilkėja, ir pagaliau mūsų gyvenimas suskyla į dvi dalis, kaip ir 
mano Noros – į namus ir pasaulį. Viena mūsų likimo dalis lieka čia, kita iškeliauja į Amžinybę. Bet ta, kuri 
lieka, palieka savo sėklas, kad jos tęstų kelionę per žemę.

Paskui ji pridėjo dešinę ranką prie širdies, palenkė galvą. Tame nusilenkime buvo viskas – jos padėka 
tiems, kurie jos klausė, jos pagarba tiems, kurių tarpe ji buvo Nora ir ją vaidino. Ji išėjo, o Staselė paėmė 
man už rankos.

– Nijolėle, mes atėjome sykiu su Monika, man taip įdomu jos klausytis. Jai nereikia vaidinti, ji viską 
iškentėjo žemėje. O ant tavęs, Nijolėle, aš pyktelėjau, kad tu viską išpasakojai Valerijai. Žinoma, nesakau, 
kad viskas su ja gerai, bet ji labai jautri ir viską imasi į širdį. Dabar, kai bus kas nors rimto, aš jau būsiu 
atsargesnė, kai su tavim kalbėsiu.

– Stasele, žinoma, aš kalta, bet taip jau išėjo. O kaip sekasi Juliukui?
Ji atsiduso, patylėjo, paskui pasakė:
– Šiaip sau, bet nieko gero nebus. Tik nors to nepasakyk. O šiaip dukrai ir Juliukui perduodu nuoširdžius 

mūsų visų iš ten linkėjimus. Na, jau Monika turbūt susiruošė, keliausim atgal. Nepyk, jeigu ką ne taip 
pasakiau.

Ji pabučiavo mane ir išėjo. Į savo namus.

452. Petro pamoka 2003-12-28
        PATS AMŽINIAUSIAS DAIKTAS – TIESA

Pas mus atėjo žmogus, kurio iš pradžių aš nepažinojau, nors balsas atrodė kažkur girdėtas. Stovėjo šonu 
į mane, ir tai buvo gana keista.

– Kas jūs, iš kur jūs? – neiškentusi paklausiau.
– Nei šioks, nei toks, atėjau iš valdžios namų.
– Ko jums?
– Čia man tik įdomu, kaip jūs pavadintumėt šituos daiktus ir ką jie reiškia? – Jis padėjo ant stalo vainiką 

iš ąžuolo lapų, aukštą kėdę, 10 litų ir veidrodį. Nesupratau, ką reikės su jais daryti. Ir staiga, gal pats ir 
nenorėdamas, jis mane pavadino vardu: – Nijolike, pasakyk, ką tie daiktai  reiškia?

– Petrai, tai jūs? Nejaugi tai jūs, redaktoriau?
Jis šyptelėjo, paskui ištarė:
– Gal ir tas, gal jau ne tas, nes tas, kuris netenka pavardės, jau pasidaro ne tas, kuo buvo. Ypač, kai 

tamsa per 30 metų ištrina tą pavardę.
Daugiau nenorėjau jo nieko klausti. Bet jis atsiminė savo klausimą.
– Na, manau, kad vainikas visada reiškia garbę, kėdė – valdžią, pinigai – turtą. O dėl veidrodžio nežinau 

– daiktas ir tiek.
Mačiau, kad Petras liko nepatenkintas. Jis tikėjosi, kad mano protas gilesnis. Žinojo tai, bet nepyko.
– Na, gerai, paimk, štai šitą žvakę ir pridėk ją prie kiekvieno daikto. Pažiūrėkim, kuris iš jų visai nedega.
Viskas pasidarė dar neaiškiau. Bet dariau, ką liepė Petras. Pridėjau žvakę prie vainiko, ir jo lapai 

susisuko, sudžiūvo, ėmė rūkti. Žinojau, kad kėdė taip pat degs, ir pinigas sudegs apimtas liepsnos. Atėjo 
metas prieiti prie veidrodžio, kuris buvo be rėmų, be įpakavimo. Kiek kaitinau, deginau – jis liko toks pats. 
Išvada buvo aiški – nedega tik veidrodis.

– Nijoliuke, pasakyk, kodėl? – draugiškai paklausė Petras.
– Nežinau, Petrai, gal todėl, kad tai stiklas?
Jis atsiduso, nenorėdamas manęs įžeisti dėl tokio proto ribotumo, ir pasakė pats:
– Dėl to, kad veidrodis yra tiesa, o tiesa niekada nedega. – Paskui susirinko savo daiktus ir palinkėjo:

        – Mokykis, Nijoliuk, protauti, ir to proto ieškok kiekviename daikte.

453. Gyvos onutės pamoka 2004 01 05
        ESAME Po KRYŽIUMI IR NEŠIME, KoL PAjĖGSIME

Į mūsų namus atėjo mano draugė Onutė. Ji atsinešė Nukryžiuotojo Kristaus paveikslą. Reikėjo ieškoti, 
kur jį pakabinti. Nutarėme, kad geriausia bus šiltnamy, kur daug gėlių. Po paveikslu sėdėjo mano teta ir 
nesikėlė, kad galėčiau virš jos paveikslą kabinti. Bet šiaip taip man pasisekė. Ir mano draugė, ir teta dabar 
atsidūrė po paveikslu. Draugė, neseniai palaidojusi sūnų, pro ašaras pasakė:
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– Dabar, Onute, mudvi abi po kryžiumi ir nešiva jį, kol pajėgsime. Matyt, taip Dievo duota. Ką jau 
darysi.

454. Zenono P. pamoka 2004-01-06
        SVARBIAUSIA MALDA „TIKIU Į DIEVą TĖVą“ 

Atrodo sėdėjau Vilniaus autobusų stotyje ir norėjau nusipirkti bilietą į Šakius. Beveik visose kasose 
buvo valandos pertrauka. Švietė tik vienas langelis. Priėjau prie jo. Kasininkas stovėjo nugara į mane, 
ir aš laukiau, kada jis atsisuks. Neiškentusi paklausiau, kiek kainuoja bilietas į Šakius. Kasininkas, 
neatsigręždamas, gražia aukštaitiška tarme atsakė:

– Nijole, aš labai turtingas ir bilietus galiu dalinti už dyką. Pinigų man nereikia.
Mano kūnu perbėgo nenusakomas jausmas – balsas pasirodė toks pažįstamas.
– Zenonai, tai jūs? Ar čia dirbate?
Jis atsisuko į mane ir į visus, kurie stovėjo prie langelio. Aukštas, banguotais šviesiais plaukais, platoka 

nosimi. 

– Dirbu laikinai. Po Trijų Karalių ateis kitas. Na, ar imi bilietą? 
– Dieve mano, gerbiamasis Zenonai, aš noriu nors atžalėlę tų gėlių, kurių tiek daug apie jus. Niekur 

nemačiau tokio mėlynumo žiedų.
– Nijole, duoti galiu, bet žemėj jos neaugs. Joms reikia dangaus šviesumo, – jis pasilenkė prie langelio 

ir atsidusęs ištarė: – Nijole, noriu tavęs paprašyti. Perduok linkėjimus mano Elenutei ir sūnui Nerijui. 
– Galiu, mielai, bet kodėl jūs pats jų neperduodate? 
Jis primerkė akis, įdėmiai pasižiūrėjo į mane ir pasakė:
– Matai, sūnus mažai būna Vilniuje, o į svetimą šalį aš nenoriu vykti. O Elenutės ramybės aš nedrumsiu, 

ji ir taip neužmiega. 
– Zenonai, aš viską padarysiu, ko jūs prašote, pažadu. 
– Nijole, duok man savo ranką. 
Aš padaviau. Jis pasilenkė, pabučiavo ir pasakė: 
– Ačiū, Nijole, visada kalbėk „Tikiu į Dievą Tėvą“. Tai svarbiausia, ką mes norime pasakyti Dievui. Ir 

kitiems tai pasakyk. 
Norėjau jam kažką pasakyti, padėkoti, bet langelis užsidarė ir išnyko šviesa. 

455. Marcelės D. pamoka 2004-01-07
        REIKIA NoRS TABLEČIŲ, KAI SKAUDA DŪŠIą

Ji atėjo vėl. Ir vėl baisi, išsekusi, nepanaši į žmogų, o labiau į skeletą. 
– Niliute, mažu turi kokią tabletę? Man labai skauda dūšią. Man bloga, visą laiką tamsa ir tamsa. – Jos 

lūpos drebėjo, ir aš neišmaniau, kokių tablečių jai paduoti. Išgirdau jos balsą, liūdną ir prašantį taip, kaip 
moka: – Tu, Niliute, gauni pensiją, tau gerai, o aš neturiu nieko. 

Atsiminiau, kad dar liko plotkelių nuo Kalėdų. Padaviau jai gabaliuką, ji paėmė, padėkojo ir išslinko 
pro duris. O aš ir dabar mąstau, kodėl jos kančios nejaučia sūnus? 

456. Aldutės Ž. pamoka 2004-01-07
        DIEVo VALIoS jAU NEPAKEISI

Ir vėl sapnas atvedė į mokyklą. Ir vėl tie patys brangūs veidai, o šalia jų niekada nematyti ir nepažinti. 
Pamačiau Aldutę – jauną, gražią ir nepaprastai gerą. 

– Nijole, žiūrėk, paskui tave balandis bėga. 
Atsigręžiau – iš tikrųjų mano paukštelis, mano išgelbėtasis iš mirties, buvo šalia. Iš kur jis atsirado, 

vienas Dievas težino. Bet mano džiaugsmas truko neilgai – paukštelis pakėlė galvą į viršų ir pamatė atvirą 
langelį. Jo gražūs, margi sparnai išsiskleidė, ir jis išskrido į laisvę. Aldutė paėmė man už rankos ir ėmė 
raminti: 

– Nijole, nepergyvenk. Mudvi žemėje buvome panašios – visada sunkiai atsiskirdavome su tuo, prie ko 
buvome pripratusios. Bet Dievo valios nepakeisi. Mus daug kas palieka, ir mes daug ką paliekame. Bet tas 
palikimas būna liūdnas, kai jaučiame, jog mes žemėje buvom kažkam balastas.

– Aldute, kodėl neateina Česlovas?
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– O, Nijole, jis neturi laiko – iš vieno pasitarimo į kitą. Net ten trūksta laiko. 
Ji nusišypsojo, ir man buvo panašu, kad ji tuoj eis į klasę. Matyt, suprato mano mintį. Pasisuko link 

mokytojų kambario durų ir nutolo.
Mąstau dabar, apie ką ji galvojo, kalbėdama apie balastą. 

457. Antano P. pamoka 2004-01-12
        VIEŠPATIE, GRąŽINK MAN ATMINTĮ

Pro langą pamačiau, kaip kelyje, netoli mūsų namo dėl kažko ginčijosi du žmonės – vyras ir moteris. 
Moteris kažką jam aiškino, o žmogus vis muistėsi, gynėsi, bet niekur negalėjo pajudėti. Supratau, kad jis 
bijo šviesos. Neiškentus priėjau ir išgirdau moters balsą: 

– Klausyk, ką tau sakau, ko tave mokė Viešpats. 
– Vyras palenkė galvą ir tyliai ištarė: 
– Pakartok, dar pakartok, nes aš taip greit viską užmirštu. Juk jau šitiek metų aš tamsoj ir liksiu per 

amžius. 
Moteris graži, juodais garbanotais plaukais (supratau, kad tai to žmogaus palydovė), jam pamokomai 

pasakė: 
– Viešpaties žodžio nevalia pamiršti, jį reikia kartoti ir kartoti, nes jis atstoja sielai duoną ir vandenį. 

Sakyk paskui mane: „Viešpatie, atleisk man mano nusikaltimus žemėje. Noriu, Viešpatie, kad padėtum man 
būti stipresniam kūnu ir siela“.

Vyras kartojo tol, kol moteris kalbėjo, bet mačiau, kad jis tuose žodžiuose neranda vilties, kad jį kažkas 
išves iš amžinos tamsos. Moteris pamojavo man, kad neklausyčiau jų kalbos. Nesupratau kodėl. Jau norėjau 
nusigręžt ir eiti sau, bet vyras pakėlė galvą, ir aš atpažinau. Tai buvo senas šakietis Antanas Puskunigis, 
dažnai išgerdavęs ir ateidavęs pas mus. Net nepajutau, kaip sušukau: 

– Antanai, Antanuk, ar nepažįsti manęs, juk dažnai užeidavai. Atsipeikėk, pasakyk ką nors.
Jis papurtė galvą, suėmė ją rankomis ir ėmė šaukti: 
– Viešpatie, grąžink man atmintį, Viešpatie, grąžink man atmintį. 
Man pasidarė baisu, aš palikau jį su moteriške ir parbėgau atgal. Matyt ilgi metai tamsoje taip pakeičia 

žmogų. 

458. Prano D. pamoka 2004-01-17
        MoKYKIMĖS STATYTI AMŽINYBĖS NAMą

Atrodo, kad prie mūsų namo, atėję iš Ten, geri pažįstami vyrai mūrijo namo priestatą, į kurį turėjo būti 
perkeltos mano gėlės. Aš žiūrėjau į jų darbą ir negalėjau jo nepagirti. Į mane atsigręžė Pranas D. ir pasakė:

– O aš misliju kitaip. Viskas, kas žemėje pastatyta ir bus statoma, žemėj ir liks. Nieko nenusinešime. O 
aš misliju, kad reikia jau čia pradėti statyti būstą, nors pamatus jam, kad Amžinybėj turėtume savo sielos 
namus, nes jeigu būsim tamsoj, viskas bus po laiko. 

Visi pritilo, matyt juos paveikė Prano žodžiai.

459. Česlovo V. pamoka 2004-01-18
        ČIA VISKo PILNA, TIK NĖRA To, Ką PALIKAU

Česlovas atėjo, apsivilkęs kažkokiu tamsiu megztiniu ir žalsvom kelnėm. Ištarė: „Na, sveika“ ir nutilo. 
Aš prisiminiau, kad jis visada būdavo toks, kai jį slėgdavo kažkoks sunkus jausmas. Bijojau, kad jis 
nenueitų, ir pradėjau jį kalbinti:

– Labas, Česeli. Kaip tau? Ar viskas ten gerai, ar nieko nereikia?
Pasirėmė galvą rankomis ir prabilo, kažkaip ilgesingai, iš visos širdies, lyg kalbėtųsi pats su savimi:
–  Ten yra visko, net per daug, nieko netrūksta ir kartu visko trūksta. Visko, kas pasiliko čia: namuose, 

mokykloje, žemėje. Trūksta ir jau nepasiimsi, neatsineši. – Bandžiau jį nutraukti, bet jis manęs, matyt, 
neišgirdo ir kalbėjo toliau: – Niekad niekas manęs nepašauks „tėveli“ ir aš nieko nepavadinsiu „mamike“.

– Česeli, Aldutė sakė, kad tu amžinai neturi laiko, vis užimtas ir užimtas.
– Nijoliuk, kartais būtinai reikia amžinybėje amžinai neturėti laiko. Tai leidžia užmiršti, kas buvo, ir 

visą laiką ką nors veikti. Tada lengviau. Čia gera tiems, kurių niekas neprisimena ir nepasiilgsta žemėje. 
Justinas net džiaugiasi, kad jam čia geriau, kaip namie.
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Supratau, kad jis daugiau nenori mano klausimų. Stojo gyli tyla ir Česlovas išėjo net sudie nepasakęs.

460. Auklėtojos onos Machankovienės pamoka 2004-01-23
        GYVENIMAS – RŪSTUS MoKYTojAS

Net keista. Mes, neseniai palikę mokyklas ir visus savo mokinius, susirinkom vėl pasiklausyti savo 
auklėtojos pamokos. Neaišku buvo, kodėl ji mus sukvietė ir ką mums pasakys. Atėjo kažkodėl juodai 
apsirengusi, kažkokia susimąsčiusi ir be jokio dėmesio mums. Staiga išgirdome jos virpantį balsą:

– Mano vaikai, noriu jus kai ko pamokyti, nes nežinia kada dabar susitiksime. Noriu, kad prisimintumėte 
tai, ką dabar pasakysiu, – jos balsas suvirpėjo, bet geros akys vis tiek žvelgė į mus kaip visada. – Ir staiga 
išgirdome jos norus: – Noriu, kad mylėtumėt vieni kitus taip, kaip aš jus mylėjau. Noriu, kad jūs niekada 
nemestumėt kaltės tam, kurį niekina kiti. Ir dar noriu, kad savo laimę dalintumėt tiems, kurie jos neturi. – Gal 
ji norėjo kažką daugiau pasakyti, bet pajutome, kad jai darosi sunku kalbėti. Pridėjo tik tiek: – Gyvenimas 
bus žiauresnis auklėtojas už mane. Pasiruoškite tam. Tai mano paskutinė pamoka. Daugiau nebus. Galit eiti. 

Ji išėjo. O mes dar ilgai tylėjome ir nesiskirstėme.

461. Prano D. pamoka 2004-01-28
        ŽVAKĖ PIRMIAUSIA ŽIŪRI Į DANGŲ

Jis atėjo su draugais, kuriuos pažinojo ir Onutė. Buvo žvalus, linksmas, nors truputį liesokas. Juk 
tiek metų kankinosi tamsoje. Onutė ant stalo padėjo konjako butelį susitikimo proga.  Pranas, buvęs toks 
mėgėjas, užsidengė rankomis akis ir sušuko: 

– Neškit šalin tą bjaurybę, nes man labai bloga. – Pamačiau, kad jo veidas išbalo, kūnas ėmė drebėti, ir 
vyrai išvedė jį į lauką. Visi, sėdėję už stalo, puolė iš paskos ir stebėjo Praną. Jis ištraukė iš kišenės gražią, 
didelę žvakę ir ėmė pasakoti: – Štai žvakė. Ugnis, kuri dega iš jos, šventa. Kai ji dega ramiai, aišku, kad 
žvelgia tiesiai į dangų. Jeigu žvakė jūsų rankoje (jis pasižiūrėjo į mane ir Onutę), stebėkite, į kurią pusę 
sukasi jos šviesa. Jeigu į dešinę – jūsų laukia šviesa. Juk dešinėj pusėj šalia Dievo sėdi Jo Sūnus Jėzus 
Kristus. O jeigu šviesa veda į kairę, susirūpinkite savo siela, ji turbūt verta tamsos. 

– Praneli, o kuri žvaigždė rodo jūsų namus? 
Jis pakėlė ranką ir ėmė aiškinti, bet aš negalėjau nieko suprasti. Matyt, iš daugybės žvaigždžių 

neatpažinau, kurioje Prano namai dabar. 

462. Auklėtojos o. M. pamoka 2004-01-31
        ŽMoGUS NIEKADA NEUŽGESINS IR NEUŽDEGS ŽVAIGŽDŽIŲ

Iki šiol negaliu pamiršti jos liūdnų akių, pilkšvos veido spalvos ir tamsių drabužių. Bet iš vaikystės 
atpažįstami bruožai išdavė, kad tai mūsų auklėtoja, visur mus užtarianti, mylinti ir norinti tik gero. Ji turėjo 
savo įsitikinimus, savo nuomonę, bet niekam jų nepiršo. 

– Auklėtoja, iš kur jūs? Sėskite, gal pavargote? 
– Dukryte mano, dabar aš jau ne auklėtoja, dabar jau mane auklėja. 
– Kur jus auklėja? Kodėl? 
Ji atsiduso ir vos girdimai pasakė: 
– Tamsoje, dukryte, tamsoje. Ir ketverius metus ten auklės.
– Dieve mano, už ką, auklėtoja?
– Nijole, aš neieškojau sielai to, kuris visada yra šalia ir viršuje. Kai nuėjau, tuoj ir paklausė: „Kodėl 

manęs neieškojai ir niekada nepašaukei?“ Aš neturėjau ką atsakyti, ir mane nuvedė į tamsą, kad savyje 
susirasčiau tą, kurio neieškojau. – Ji pritilo, paskui pasižiūrėjo į mane savo iškankintomis akimis ir pridėjo: 
– Kai žmogus negalvoja, kad kažko reikia ieškoti daugiau, negu jis pats, jis darosi išdidus, pasipūtęs. O 
juk žmogus niekad neuždegs ir neužpūs žvaigždžių, nepakabins nei antros saulės, nei antro mėnulio. Taip, 
dukryte, taip, tik aš nepagalvojau. – Ji nutilo, ir aš nežinojau, ką jai pasakyti. Staiga ji iš drabužio kišenės 
ištraukė kažkokį blizgantį popierėlį, panašų į tą, kuriame būna saldainiai ir paklausė manęs: – Dukryte, ar 
mėgsti saldainius? 

– Mėgstu, auklėtoja, juk visi mėgsta, kas skanu. 
– Žinok, Nijole, bet ne visi pagalvoja, kad tada, kai kūnas skaniai maitinamas ir puošiamas, siela alkana 

ir prašo pagalbos. Ir aš tokia buvau. Ir beveik visą gyvenimą žemėje. Jeigu aš išmoksiu išgirsti savo sielą, 
gal bausmę sumažins. 
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Paguodžiau ją, mačiau, kad ji ruošiasi išeiti. Nuėjau atidaryti duris, bet ji išnyko jau kambaryje. O mano 
širdį graužia toks gailestis, kad dar nieko jai nepadėjau... 

463. Česlovo V. pamoka 2004-02-05
        NEIEŠKoK To, Ko NETURI PINIGINĖjE AR DŪŠIojE

Mokykloje buvo kažkieno gimtadienis, visi sugalvojo ką nors nusipirkti iš parduotuvės ar atsinešti iš 
namų. Likom tik mes trys: Aldutė Ž., Česlovas V., ir aš. Aldutė pasakė, kad ji neturi nei namų, nei pinigų ir 
išeis iš čia. Česlovas pajuokavo, pasitaisė gražius savo plaukus ir atsakė: 

– Neseniai mane vaišino ir be pinigų, mažu ir dabar vaišins.
– O manęs niekas taip žemėj nevaišins, kaip tave, Česlovai. Aš čia niekam nereikalinga. Kažin, kur visi 

dingo?
– Ateis, Aldute, bus viskas gerai.
– O ką tu atsinešei, Nijole? Parodyk. 
Pasijutau, kaip per veidą gavusi – juk aš visai nieko neturiu. Ieškojau rankinuko, gal rasiu kokį litą, bet 

nebuvo net cento, išleidau bilietui. Česlovas atidžiai stebėjo mane, paskui neiškentęs pasakė: 
– Nijoliuk, neieškok, jeigu ko neturi piniginėje ar dūšioje. Reikia pasidėti, kad galėtum pasiimti, kai 

reikės.
– Gerai, Česeli, bėgu pas Aldutę D., gal ji paskolins. 
Jis matyt daug ką norėjo pasakyti ir paliepė: 
– Tik greit pareik, da pasirokuosim. Matai, graudini bobeles savo eilutėm apie mane, o kam to reikia. 

Paskui manoji perskaito ir pergyvena. Na, bėk. 
Išėjau, gavau dešros, o kai grįžau, mokykla jau buvo užrakinta. Visi išėjo namo.

464. Ir vėl Česlovo V. pamoka 2004-02-12
        DVASIoS RAMYBĖ ATEINA Po IŠBANDYMŲ

Ir vėl pamačiau Česlovą, dabar jau daug ramesnį, pilną kažkokio dvasios pakilimo. Mes, visi senieji 
mokytojai, buvome mokytojų kambaryje, kurį kažkas ruošė dažyti, tapetuoti. Sakė, gal po pusvalandžio. 
Visi išsiskirstė, liko tik dvi benamės – Soija ir Aldutė, ir aš su Česlovu, kuris stovėjo prie lango į kelio pusę. 
Česlovas nežiūrėjo nei į sniegą, nei į saulėtą dangų, tik kažką savyje mąstė.  Aš niekaip negalėjau atitraukti 
akių nuo jo kažkokio nežemiško veido. Aldutė patarė man: 

– Nijole, mes visi pamiršome, kad ateis dažytojai. 
Prasivėrė durys, ir į kambarį be užuolaidų įėjo keturi įkaušę vyrai, beveik varyte išvarė mus keturis į 

koridorių. Česlovas, daug nekalbėdamas, ištarė: 
– Vyrai, gerai, kad „bananų“ neatsinešėte. 
Niekas nesiginčijo. Mes sustojom koridoriuje, ir vėl prie lango į kiemą. Česlovas grįžo į žmonišką 

būseną ir paprašė:
– Na, dabar ateikit visos trys prie manęs ir sustokit, lyg būtumėt fotografuojamos. Tik, gaila, neturim 

aparato. – Aš stovėjau iš kairės, Aldutė iš dešinės, o Soija už Česlovo, nes ji buvo aukšta ir dabar jau liekna. 
Stovėjom gal keletą minučių, bet tas paveikslas iš išėjusių ir gyvõs visą laiką prašys dailininko teptuko. 
Staiga tylą išbaidė Česlovo balsas: – Nijoliuk, ar tu meldiesi už mane? 

– Taip, Česeli, aš meldžiuosi už tave. Ir aš, ir Romutė meldžiasi. 
Jis susigraudino, suspaudė man ranką ir pasakė: 
– Ačiū tau, ir Romai pasakyk ačiū. Žinai, man pradeda grįžti ramybė, ir tos žemės ilgesys jau ne taip 

kamuoja. 
Jis pritilo, atsikvėpė, ir aš neiškenčiau vėl su savo klausimu: 
– Česeli, o kaip tau atrodo dėl Pakso? 
– Gerai, Nijoliuk, gerai. Ve, ką aš pasakysiu. Paksas yra tautos užaugintas medis ir tautos pasirinktas. 

Ale matai, to medžio šaknys užkabino visų Lietuvos velnių irštvą. Tai iš jos visi puolė ant to medžio. Ale 
ką padarysi, kad dantys atšipo ir neįkanda. Pamatysi, pavasarį jis sužaliuos, o žmonės tuos velnius išvarys 
rudenį. Na, ar gerai rokuoju? 

– Ačiū, Česeli, gerai, dabar ir man bus smagu. 
– Na, Nijoliuk, laikas namo punduotis, – jis nusišypsojo ir pabaigė: – o mano mažajai spygliukei nuo 

„užsieniečio“ tėtės perduok geradienių.
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Jis pamojavo ranka ir išėjo. Kur – nemačiau. 

465. Mano mamos pamoka 2004-02-17
        ŠV. DVASIA KEIČIA SAVo PAVIDALUS

Mama atėjo apsirengusi nuostabiai gražiu, platoku sijonu ir mėlyna bliuzele. Aš paliečiau jos drabužius, 
jie buvo lengvi, atrodo, mano balsas ir kvėpavimas galėjo juos pajudinti. Mama nusišypsojo ir paklausė: 

– Norėtum tokių? 
– Gal jie labai brangūs? 
– Pas mus nėra tokio žodžio brangu, nėra pinigų. Bet tau jis netiktų, nes būtų labai ilgas. Na, verčiau 

einava į sodą, mažu ką nors geresnio už sijoną pamatysi.
– Mama, sode dar sniegas ir krūvos žemių, ten nieko įdomaus. 
– Na einam, čia netoli, renkis. – Turėjau jai paklusti, nedrįsau ginčytis. Ėjom netoli. Aš žiūrėjau kažkur, 

kur lėkė sniegenos. Staiga išgirdau mamos balsą: – Na atsisuk, pažiūrėk čia. 
Atsisukau ir apstulbau: šalia širdį traukė nuostabiai dideli ir gražūs pomidorų vaisiai.
– Mama, iš kur tas stebuklas?
– Vaikeli, mes per mažai žinome, iš kur vienas ar kitas mums neįprastas dalykas. – Mums bekalbant, iš 

kažkur atsirado baltas balandis ir atsitūpė ant krūmą prilaikančio kuolelio. – Na, ar norėtum jį paglostyti? 
– Labai, bet jis manęs bijos ir nulėks. 
– O kodėl pas mus, kur aš dabar gyvenu, nė vienas paukštelis nei gyvulėlis ar žvėrelis nebijo mūsų nė 

vieno? Na, pasakyk, kodėl?
– Aš nežinau, mama, aš tau negaliu pasakyti.
– Na, tai paklausyk ir įsimink, tada ir nuo tavęs nebėgs ir nenulėks nė vienas Dievo sutvėrimas. Tu 

turi stengtis taip gyventi ir elgtis, kad tavo siela būtų tokia šviesi ir pilna tikro gerumo, kad tavęs niekas 
nebijotų. Daryk gera artimui, ir tokia būsi.

Aš prisiminiau, kaip žemėje mama gydė sužeistą topolį, kaip ant pečių jai kartą nutūpė balandis. Dieve 
mano, aš niekad nepagalvodavau kodėl.

– Mama, na tu prieik ir paglostyk tą baltą balandį. 
– Vaikeli visada reikia pašaukti ir paprašyti: „Šventoji Dvasia, ateik pas mane“. 
Ir iš tikrųjų. Paukštelis pakilo ir atskrido mamai tiesiai ant peties.
– Mama, bet čia karvelis, čia ne Šventoji Dvasia!
– Vaikeli, Šventoji Dvasia turi daugybę pavidalų. Kiek jų, tik vienas Dievas težino. Bet paukšteliai 

visada, yra pilni tos dvasios.
– Ačiū tau, mama, aš visą laiką galvosiu apie tai, ką tu pasakei.
– Na, aš ir atėjau su tuo paukšteliu, kad tau viską papasakočiau. 
Ji apkabino mane, ir abu su balandžiu išnyko. Aš nubudau.

466. Soijos K. pamoka 2004-02-20
        AR TURITE SAVo PRIEŠŲ?

Dabar ji atėjo viena, liekna, atjaunėjusi, graži ir miela, tokia, kokia buvo iki išėjimo iš žemės. Stovėjo 
prieš mane ir šypsojosi. 

– Soija, jūs tokia graži ir puošni su šita gėlėta vasariška suknute. Ką jūs dabar dirbate ten išvykusi? 
– Nijole, ar jau pamiršai, kaip aš mėgau gėles ir visus augalus? Juk dar dalindavomės sėklomis. Ir ten, 

kur dabar gyvenu, draugauju su augalais, kurių žemėje mano akys nematė. Aš tokia laiminga, kad galiu juos 
laistyti, glostyti, jais kvėpuoti. Ir žinot, kad jų nereikės niekam parduoti. – Staiga pamačiau, kad dešinėje 
rankoje ji turi akmenį, o kairėje laiko baltos duonos riekelę. Nedrįsau klausti, kam tie daiktai reikalingi. Ji 
paklausė manęs pirmiau: – Nijole, ar tu dabar turi priešų? 

Visai nelaukiau tokio klausimo ir atsakiau taip, kaip mokėjau: 
– Į akis neturiu, o už akių nežinau. 
– O tiems, kuriuos pažinojai, visiems atleidai? 
– Atleidau, bet susitikti su jais vis tiek nejauku. 
– Na, gerai, o jeigu tu atsidurtum Rolando vietoje ir tave kaltintų tuo, ko nepadarei, ką mestum į 

aršiausią iš priešų – akmenį ar piktą žodį, ar riekelę duonos? Man labai įdomus tavo atsakymas, Nijole. – 
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Aš tylėjau lyg bežadė ir nežinojau, ką dabar jai atsakyti. O Soija tylėjo ir ištiesė abi rankas į mane: – Na, 
pasirink, tik greičiau. 

– Soija, aš mesčiau tik piktą žodį. 
Ji atsisėdo be jokios šypsenos ir džiaugsmo, kad aš taip pasakiau. Paskui pasakė tai, apie ką aš niekad 

nepagalvojau: 
– Na, o jei priešas mes į tave dešimt ar šimtą tokių piktų žodžių? Tu vėl jam atgal, ir jūsų neapykantai 

niekada nebus pabaigos. Matai, akmuo ne visada pasiekia širdį. Jis nukrinta, ir viskas. O žodis visada 
skaudžiai žeidžia širdį ir sielą ir ten pasilieka. 

– Soija, tai ką daryti, jeigu mane įžeidžia? 
Ji atsiduso ir pasakė:
– Pasiūlyk draugiškai duonos riekelę. Jos niekas nemes atgal, nes ji šventa. O jeigu ir mestų, tai duona 

nesužeis nei širdies, nei sielos. Atsimeni, kaip Kristus laužė duoną per Paskutinę Vakarienę? Net Judas jos 
nemetė atgal. 

– Ačiū, geroji Soija. Aš prisiminsiu viską. 
Ji pasižiūrėjo man į akis ir tyliai pasakė: 
– Na, neieškok priešų pati. Kai jie tyli, džiaukis ir neminėk praeities. Bus tik geriau. 
Ji šyptelėjo ir išėjo. 

467. Auklėtojos o. Machankovienės pamoka 2004-02-23
        NENoRĖjAU ŽINoTI IR PAŽINoTI

Auklėtoja atėjo pas mane lyg šešėlis: sunykusi, kažkokia patamsėjusi ir labai liūdna. 
– Dukryte, gal gali man paskolinti 20 litų? 
– Auklėtoja, aš pati iki pensijos turiu tik 30 litų. O ar jums ten reikia pinigų? 
– Suprantu, dukryte, suprantu tave, bet pinigai man reikalingi žemėje. Žinai, aš čia suklydau, nes visai 

nenorėjau žinoti ir pažinoti. O tas nenoras atvedė mane čia, kur esu dabar ir mokausi iš naujo daug ką 
suprasti. Vaikeli, gal aš jus daug ko norėjau išmokyti, bet dabar galvoju, kad ne viskas buvo tiesa. Tegul visi 
man atleidžia.  Na, dukryte, eisiu kur nors, gal paskolins. 

Man pasidarė taip sunku, kad nenorint pasirodė ašaros. Sulinkusi auklėtoja išslinko iš kambario. Turbūt 
ieškoti tų, kurie padės. 

468. Aldutės Žebrauskienės pamoka 2004-02-27
        SKAISTYKLA MoKo To, Ko NEIŠMoKoM ŽEMĖjE

Atėjo Aldutė ir visai netikėtai pasiūlė:
– Nijole, tu visą laiką namie ir namie. Gal nori, aš tave nusivesiu pažiūrėti į skaistyklą. Soija ir Česlovas 

atsisakė, jie nenori prisiminti to, ką iškentėjo. 
– Aldute, kodėl man siūlai tokią ekskursiją?
Ji šyptelėjo ir paaiškino: 
– Nebijok, tokia ekskursija nieko nekainuoja, bet daug išmoko. Tik pamatęs, imi taip gyventi, kad ten 

neapsigyventum. 
– Na gerai, einam, – sutikau aš. – Staiga atsidūriau ankštame tamsiame koridoriuje, ir visą laiką kartojau: 

– Aldute, kur tu? Nepalik manęs. 
– Nebijok, eik pirmyn. Čia niekur nepaklysi. Eik, kol rasi pravertas duris.
Bet ir už tų durų buvo tamsa, tokia, kaip rudens naktis be žvaigždžių. Prie mūsų priėjo moteris. Iš 

boluojančio baltos medžiagos lopinio ant kaktos supratau, kad ji vienuolė. Ji turėjo ilgą rožančių ir buvo 
labai maloni, matyt, kad tamsoje bendrauti su čia esančiais jai buvo įprasta. Kažkodėl visi, su kuriais 
vėliau susitikome, ją vadino motinėle. Aldutė paaiškino, ko mane čia atvedė, ir motinėlė paklausė, kokius 
žmones norėčiau sutikti. Mano akys ėmė priprasti prie šitos baisios tamsos, ir vieną akimirksnį pamačiau, 
kaip atrodo šios buveinės grindys. Tai buvo kažkokios uolienos gabalėliai, sumaišyti su tamsiai raudonu 
smėliu, o gal pelenais. Man viskas čia buvo baugu, bet kartu ir įdomu. Ką gali žinoti, gal ir man čia kada 
reikės gyventi. Motinėlė vėl pakartojo klausimą, su kuo norėčiau pasikalbėti. Net nesvarstydama pasakiau, 
kad su Mindaugu, su tuo, kuris buvo iš čia pabėgęs. Motinėlė nieko nepasakė, liepė eiti paskui ją. Paskui 
atidarė kažkokias duris ir pakvietė Mindaugą. Tamsoje jis man atrodė aukštas ir lieknas. Vos pavadinau jį 
Mindaugėliu, jis nustėro ir ištarė: 
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– Ir jūs jau čia? Už ką? 
Nuraminau jį, kad atėjau su juo pasikalbėti ir tuojau išeisiu.
– Na, vaikeli, ką perduoti tavo mamai?
– Perduokit, kad aš nevertas jos rūpesčio, kurį tik dabar pradedu įvertinti. Aš buvau beširdis ir pykau ant 

jos, kad mane tokį išauklėjo, – jo balsas suvirpėjo ir jis man ištiesė kažką, padaryto iš medžio. 
– Kas čia, Mindaugėli? 
– Čia mano darbas – Kristus, išdrožtas iš medžio su erškėčių karūna ant galvos. O čia iš to paties 

medžio žievės padaryta niša su stogeliu virš galvos. Pačiupinėkit. 
Paliečiau pirštais ir, atrodo, pajutau ne tik karūną, bet ir kruopščiai išdrožtus spyglius. Tai buvo tikrai 

juvelyrinis darbas. 
– O gal tu tą drožinį gali padovanoti man?  Atiduočiau tavo mamai.
Jis susimąstė, o paskui ištarė:
– Taip, mama man viena. Nieko kito žemėje neturiu, bet negaliu to darbo atiduoti, nes neturėsiu ką 

kitiems parodyti. Man taip smagu, kai mane visi giria už jį. 
Motinėlė pabaigė jo mintis: 
– Žinot, Mindaugas gana protingas ir puikus vyrukas. – Paskui uždarė duris ir paklausė: – Na, tai ką 

dar norite aplankyti? 
Pasakiau, kad noriu pamatyti Mačį, Praną J. ir Agutę Pališkienę. Ten buvo siaubingi vaizdai. Mačys 

su didžiule šluota valė buveinės sienas, Pranas gulėjo kažkokiame klane. Pas Agutę leidomės žemyn 
kažkokiais laipteliais. Ji buvo išprotėjusi ir vis kartojo tą patį: 

– Palaistykit mano giliukus, palaistykit...
Daugiau nenorėjau keliauti, nes kažkas ėmė slėgti dvasią ir darėsi bloga. Padėkojau motinėlei ir 

paklausiau Aldutės: 
– Kodėl mes čia atėjome, Aldute? 
– Nijole, norėjau, kad atsimintum vieną tiesą: „Skaistykloje moko to, ko neišmokom žemėje“. 
Išėjom iš ten, bet iki šiol negaliu atsipeikėti nuo to, ką mačiau.

469. Mano tetos onutės pamoka 2004-03-10
        NEKANKINK VAIKo PRIE MoTINoS

Į svečius atėjo mano tėvelio sesuo Onutė. Ji ir gyvenime buvo labai graži, bet dabar atrodė lyg jauna 
kaimo mergaitė: ilgi tamsūs plaukai, nuostabiai lietuviškas veidelis ir pilnos gerumo akys. Ji buvo labai 
vaišinga, visada pilna rūpesčių dėl savų ir svetimų. Žiūrėjau į ją ir neiškentusi paklausiau: 

– Onyte, ar jūs kartu su mano mama? 
– Dieve mano, Nijolyte, sykiu, vaikeli, sykiu. Neatpažintum dabar savo motinėlės, kokia graži. 
– Onyte, ji pas mus ateina dažnai, mačiau. 
– Nijolyte, neatnešiau jums nei pienelio, nei grietinėlės. Pas mus tokių valgių nėra, jie nereikalingi. 

Paprašyk Aldutės, ji gerai gyvena, atveš. O dabar žinai, ko noriu, ar gali man pamačyti? 
Ji paprašė, kad palydėčiau ją į tėviškę, į Rygiškius. Nori pamatyti savo namus. Negalėjau jai atsakyti. 

Sutikau. Autobusu nuvažiavom iki Griškabūdžio, o paskui ėjom pėščios. Iš vaikystės pažįstamais takeliais 
pasiekėme Novą. Onytė jaudinosi, mačiau, kaip ji į nieką nekreipė dėmesio, o tik į tą pusę, kur buvo 
Rygiškiai. Pagaliau ji sugriebė man už rankos ir vos nesušuko:

– Nijolyte, žiūrėk Kurynė, tuoj bus Galginas, va, jau Labūnynė, paskui Jablonskynė. 
        Ji ėmė eiti greičiau, nes jos svajonė ją vyte vijo. 

– Onyte, čia Jablonskynė, čia, – pasakiau jai.
– Nijolyte, o kur Tutlynė, kur mano namai, kur klėtis, kur jazminų krumelis?
Nežinojau, kaip jai paaiškinti:
– Onyte, jie buvo seni, jie sugriuvo.
– O gal mano vaikai nugriovė? Gal pardavė? Kur mano namai? – Pamačiau kaip ji isteriškai ieškojo 

atsakymo į tą klasusimą. Bet pliki tėviškės laukai tylėjo ir neišdavė tos paslapties. – Einam, Nijolyte, čia 
nieko nėra. Nėra mano namų. Gerai, kad turiu kitus. 

Ėjom atgal, bet nei aš, nei ji nieko nekalbėjome. Jau buvome šitoj pusėje Novos, kai kairėje pusėje 
pamačiau pririštą kumelę, o šalia striksintį jos kumeliuką. Onytės akys prašviesėjo – turbūt jai pakvipo 
kaimu. Ji žiūrėjo, lyg matydama kokį stebuklą. Mažylis paliko vargšę kumelę ir atbėgo pas mus. Onytė 
glostė jo pasišiaušusią nugarėlę ir kartojo: 
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– Kužiukas, mažytis kužiukas...
Užsimaniau ir aš tokio švelnumo. Ištiesiau ranką ir norėjau pakasyti baltą žvaigždę kaktoje. Mažiukas 

pagriebė mano delną ir sukando. Gal iš išdykumo, gal iš noro patikrinti savo dantukų stiprumą. Jaučiau jo 
minkštas lūpas, šiltą liežuvėlį, bet rankos jis nepaleido. Stipriau daviau kaire ranka į galvą, bet mažylis laikė 
ranką ir tiek. Nekando, tik laikė. Galvojau mušti dar kartą, bet Onytė sustabdė: 

– Nemušk niekada vaiko, kai mato motina. Pažiūrėk į kumelę. – Ji stovėjo ant dviejų užpakalinių kojų, 
žvengė o iš akių bėgo ašaros. Mažius išgirdo jos balse gailestį, pamiršo žaidimą su manimi ir pasiruošė 
atgal. Onytė pasakė: – Palydėk jį iki motinos, nes plyš jos širdis. – Paglosčiau jį, ir abu nuėjom link kumelės. 
Kumeliukas prisiglaudė prie jos. Ir man pasidarė lengviau. – Nijolyte, niekad neskriausk mažo padaro, kai 
šalia jo motina. Pasižiūrėk į jos akis, ir tavo širdis viską dovanos. 

Ji pabučiavo mane ir dingo akyse...

470. Nepažįstamojo pamoka 2004-03-12
        MYLĖK PASAULĮ

Visai prieš rytą, kai buvo dar tamsu, į mane išsitiesė ranka – vyriška, plati. Ant delno buvo padėtas 
kažkoks lapelis. Išgirdau balsą: 

– Še, imk ir skaityk: 
Paėmiau. Ranka dingo, o aš perskaičiau: „Mylėk pasaulį, o ne pinigus“.
Kas rašė, kas padavė – tik mįslė. 

471. Nepažįstamo vyskupo pamoka 2004-03-15
        KAIP jAUČIATE DIEVą

Aš tą žmogų mačiau pirmą kartą gyvenime. Su maža, apvalia kepurėle ant vidurio pakaušio, kaip 
vyskupo Žemaičio. Bet jis buvo apsirengęs civiliais rūbais, ir tas vertė suabejoti. Įėjęs pagarbino ir 
paprašytas atsisėdo. Paskui trumpai paaiškino:

– Renku žinias apie tai, kas mane labiausiai domina. 
– Tai jūs žurnalistas? 
– Na, ne visai, ne visai, nebijokite. Man įdomu, kas čia gyvena? Tik nereikia vardų nė pavardžių. 
Dieve, ką aš jam galėjau atsakyti?
– Žmonės, žmonės, – ką išmaniau, tą pasakiau. 
Jo skvarbios akys žiūrėjo į mane, ir jis vėl paklausė: 
– O dar kas, kas dar? 
– Dar šunelis, karvelis. 
– Mylėkit karvelį, tai Dievo paukštis... Ir šunelį mylėkit. Visi žemėje trokšta meilės. Ir dar kas čia 

gyvena? Kas gyvena? 
– Dvasia be vietos. 
Jis nepaleido manęs savo akimis, ir man pasirodė panašus į Bačkį, bet nedrįsau sakyti tai garsiai. 

Prašneko jis pats: 
– Sakot, dvasia. Bet ta dvasia neseniai buvo kaip ir mes: liūdėjo, džiaugėsi, mylėjo. Ir dabar ji – žmogus, 

tik kito pavidalo. Nevaryk jos nuo savęs, jos išdaigomis Dievas bando jūsų kantrybę. 
Mane apėmė siaubas, – iš kur jis viską žino?  Kas jis toks? 
– Tai sakot, kad čia gyvena žmonės. Ir jūs, ir kiti. Na, o man įdomu, kas gyvena jumyse? 
Mane išpylė prakaitas, nes nuo jo skvarbių akių niekur negalėjau pabėgti. 
– Dievas, Dievas gyvena. 
– Ar ne per drąsu? Na, tai žygiuosim toliau. Tai kaip tą Dievo buvimą jūs jaučiate ar jautėte? 
Sėdėjau kaip pritrenkta ir visai pasimečiau savyje. 
– Dievas mane išgelbėjo, kai norėjo pašalinti sveiką akį, ne kartą padėjo, kad galėčiau geriau vaikščioti. 

Ir dabar, kai būna sunku, Dievas suteikia man kantrybės. 
Kurį laiką svečias tylėjo, paskui pasakė: 
– Jūsų kojos bus nesveikos, kol sunkiau negu jūs sergančiam padarysite ką nors gero. Ar supratote 

mane?
– Taip, supratau. Man ir šv. Antanas taip pasakė. 
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– O dabar noriu jūsų paklausti dar vieno dalyko. Kai jūs kreipiatės į Dievą, ko nors prašydami, ar 
sakote: „duok man“, „prašau“, „duok“, „padėk man“, ar „man reikia Tavo pagalbos“? 

Pagalvojau, kad bus geriau, jeigu išvardinsiu visus atvejus ir pasakiau nepažįstamajam:
– Prašau ir kad duotų, ir kad padėtų, ir kad man reikia. 
Jo veidas pasikeitė, pasidarė rūstesnis ir jis man ištarė: 
– O jūs nepagalvojate, kad taip į savo Tėvą galėjo kreiptis tik Jo Sūnus Kristus? Taip mes galime 

kreiptis tik į savo draugus ar pažįstamus. Jūs prisimenat „Tėve mūsų“ pradžią? 
– Taip.

– Tai sakykit. 
Pasakiau iki eilutės „Teesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“.
– O jeigu ir sakom „duok“, tai pridėkim žodį: Viešpatie. 

Aš sėdėjau, lyg būčiau ne šioje žemėje, ir pasirodžiau pati sau, tokia vargšė ir menkysta, kad neturėjau, 
ką daryti. Pamačiau, kad svečias ruošiasi išeiti – matyt jam nusibodo mano vargšė mąstysena. Neiškentus 
jo paklausiau: 

– Kas jūs toks, kaip jus vadina? 
Jis šyptelėjo ir išgirdau mįslingą atsakymą: 
– Žemėj mane vadino vyskupu, o ten kaip, jums nebūtina žinoti. Nebūtina ir nereikalinga. Na, dabar 

kai ką žinai, pradžiai užteks.
Jis palaimino mane ir išėjo.

472. Prano Didžbalio pamoka 2004-03-15
        SVIETE NEREGĖTA, KAIP AŠ DABAR TURIU

Pranas, kuris buvo mūsų kaimynas, atėjo visai netikėtai. Ant kairės rankos susidėjęs krūvelę malkų. 
Nesupratau, kam jos jam reikalingos. 

– Praneli, iš kur tas malkas paėmėt? Mesk. Ir drabužiai kasdieniški. 
– Pamačiau kieme gaspadorių ir atsiminiau laikus, kai Genutei prinešdavau malkų ir dabar vėlek 

pamėginau. Radau tokį skarmalą butukyje ir užsimečiau ant savųjų. 
Jis numetė ant kėdės tą apsivilkimą, ir net mano akys nušvito, – jo juodas su sidabrinėmis sagomis 

kostiumas ir kaklaraištis darė kažkokio inteligento įspūdį. 
– Na, kaip tau dabar sekasi? 
– Ojetu mano, ojetu mano, nežinau, ką pasakyti. Visko pilnas, visur viena šviesa. Tik sapne taip būdavo, 

kai čia buvau. 
– Tai tau jau nieko daugiau netrūksta? 
– Jo jo jo, nieko, sviete neregėta, kaip aš dabar turiu. 
– Praneli, ar pas jus atėjo toks Klemensas L.? 
– Ne, toks neatėjo. 
– O Salemutė V.? 
– Ne, ir tos nėra.
– O kaimynė Stasė? 
– Neatėjo nė ta. 
– Tai gal Gražina atėjo? Žinai, tokiom ligotom kojom.
– Jo jo jo, atėjo, aš ją pažinojau. 
– Praneli, tavo kaimynė Agutė sunkiai serga. Žinai? 
– Ji ateis šios nedėlios pabaigoj, mes jos jau laukiam. 
Nuo jo žodžių man pasidarė taip baisu, kad daugiau nieko nenorėjau klausti. Agutės gaila visiems, o 

jis su džiaugsmu kalba, kad ateis pas juos. Aš tylėjau, kol į virtuvę atėjo Onutė, ir juodu rado bendrą kalbą.

473. Močiutės pamoka 2004-03-21
        IŠ NAMŲ Į KAPUS, IŠ KAPŲ Į NAMUS

Atėjusi į sapną, močiutė šeimininkavo virtuvėje, ir man atrodė, kad ji niekad ir niekur neiškeliaus. 
Paskui ji priėjo ir pasakė: 

– Galėsi valgyti, tuoj išvirs. 
– O jūs, močiute? 
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– Aš tokių valgių jau nenoriu. Atpratau. 
Ji nuėjo atgal, ir aš nepajutau, kada ji iškeliavo. Pasižiūrėjau į stalą ir netekau žado: dėžutė, kurioje 

būdavo tik vaistai, buvo ligi viršaus pilna saldainių, viršuje karamelė, po ja šokoladiniai. Apsidžiaugiau, nes 
juos labai mėgstu. Pakėliau dėžutę ir po ja pamačiau ploną knygelę su užrašu „Keturi Dievo pamokymai“. 
Tai buvo gilios prasmės ir mįslingi Dievo žodžiai mums visiems – Jo vaikams. Štai jie:

 1. Visada laikykite atvirą švarią savo širdį, ir aš į ją ateisiu, kaip mylintis Tėvas. 
 2. Kasdien užauginkite mano Sūnaus Motinai po leliją, kuri pražydėtų po gerų darbų. 
 3. Kai jūsų priešui grės nelaimė, padėkite jam, ir jūs būsite draugai.
 4. Niekada neprisiriškite prie šio pasaulio turtų, nes jūsų ir mano Sūnaus kelias yra  
     tas pats – iš namų į kapus, iš kapų – į namus. 

474. jono Naujokaičio pamoka 2004-03-28
        PRIE DIEVo STALo REIKIA ATSINEŠTI DoSNIą ŠIRDĮ

Atėjo buvęs kaimynas Jonas, kažkoks iškilmingas, gražus, pilnomis gerumo akimis. Puoliau prie jo su 
pačiu svarbiausiu klausimu, kur Agutė, mūsų geroji kaimynė. Jis nusišypsojo ir su džiaugsmu ėmė pasakoti: 

– Jau pas mus, Niliuke, jau pas mus. O kur kitur ji gali būti? Juk jos dosni širdis taip pritinka prie Dievo 
stalo. Kas tik ateidavo pas ją, visi sušildavo ir nelikdavo nepavaišinti. Dar ji neapsiprato patekusi į tokią 
šviesą. Ir visi savieji su ja. Vėliau ji pas mus ateis pati. 

Po jo žodžių galvojau: tiek nedaug reikia, išeinant iš šios žemės, – nusinešti su savim tik gerumo pilną 
širdį. 

475. Mamos pamoka 2004-03-30
        MELSKIS TAIP, KAD BE PAKYLoS ŠIRDIS PAKILTŲ Į DANGŲ

Iš vakaro pas mus buvo atėjusios dvi dvasingos moterys – abi Onutės. Iš jų veidų dvelkė nepaprasta 
meilė Dievui ir Švč. Marijai. Negalėjau ilgai užmigti ir vis galvojau, ko reikia, kad galėtum būti panašus į 
jas. Supratau, kad niekas man nepasakys to, ir reikia galvoti pačiai. Į galvą atėjo mintis, kad reikia pradėti 
nuo maldos – pokalbio su Dievu, su Jo Sūnumi ir Švč. M. Marija. Norėjau tas pamokas pradėti vienatvėje ir 
ramybėje. Sunkiai kopiau laiptais į antrąjį aukštą. Su manim buvo du ištikimi draugai – kačiukas ir šunelis. 
Kažkodėl man atrodė, kad iš aukščiau malda tikrai pasieks dangų. Radau tuščią lovą ir atsisėdus nutariau 
melstis iki ryto. Staiga pajutau, kaip kažkieno gera ranka palietė mano kaktą, ir išgirdau mamos balsą:

– Vaikeli, grįžk atgal ir paklausyk mano nuoširdaus pamokymo. – Ši jos pamoka visam laikui liko mano 
sieloje. Štai ji: – Nereikia ieškoti maldai aukštumų. Jeigu tu kalbiesi su Dievu, medituok ir melskis širdimi, 
ir malda visada pasieks Dievo širdį. Prisimink šventuosius ir besimeldžiančius dykumoje. Visada kojom 
jausk žemę, o širdim – Dievo artumą. Paklausyk manęs ir atsimink, ką dabar išgirdai. 

Ji paėmė mano ranką, palytėjo ir išėjo. Aš nubudau, net ačiū jai nesuspėjusi pasakyti. 

476. Staselės K. pamoka 2004-04-08
        KoDĖL MANE UŽDARĖ KALĖjIME?

Mama atėjo pirmiausia, ir aš norėjau su ja apie daug ką pasikalbėti, bet nesuspėjau – atėjo mūsų buvusi 
netolima kaimynė Stasė, šitaip mylėjusi augalus ir ypač gėles. – Pirmiausia jos dėmesys buvo mamai: 
– Zosele, kaip tu atjaunėjus, kokia graži! Vos atpažinau! – Pati ji buvo susivėlusi, murzina, apsivilkusi 
kažkokiu chalatu. Su tokiu pačiu, kurį matydavau, kai šluodavo šaligatvį. – Kaži kur Onutė, ar ji greit 
sugrįš? 

Mama pasižiūrėjo į ją ir paklausė: 
– Nežinau, Stasele. O kam jos reikia, gal aš padėčiau? Tik pirma eik nusisprausti. Iš kur tu atėjai 

purvina?
 Jos veidas pasidarė liūdnas, ir ji pradėjo pasakoti: 
– Zosele, aš patekau į kalėjimą, tik nežinau už ką. Manęs paklausė, kodėl nenorėjau pažinti Dievo? 

Kaip aš jį pažinsiu, jeigu niekad nebuvau sutikusi. Ten suodinos sienos ir tamsu. Atėjau, sakau, mažu kuri 
bagota, man pinigų paskolintumėt, duočiau tiems prižiūrėtojams, mažu išleistų.

Mama nežinojo, ką jai sakyti
– Aš, Stasele, tai neturiu,. Palauk, Onutė tuoj pareis. 
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– Zosele, mažu eituva į šermenis, pašarvoti Kaunas ir Kuras? 
Mama įdėmiai pažiūrėjo į ją, paskui į mane, nesuprasdama, ką reiškia „šermenis“. Bet nieko neklausinėjo, 

kažko susimąstė, bet tas žodis tapo jai mįslė. Staselė kreipėsi į mane:
– Nijoliuke, mažu palydėtum mane iki namų, noriu pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Ar gerai?
– Gerai, Stasele, einam.
Jos namai buvo netoli, tik už dviejų namų. Namai buvo užrakinti, langai uždengti – jokios gyvos 

būtybės. Pamačiau, kaip per jos suodiną veidą ritosi ašaros. Juk šitiek metų čia buvo jos namai, pilni augalų 
ir jos mylimo šunelio. Niekas nesulojo, niekas nepasitiko.

– Nėra mano šunelio, jau nėra. Už ką mane uždarė į kalėjimą, už ką? – nesupratau, į ką ji kreipiasi su 
tokiu klausimu – į mane, ar pati į save.

Staiga mano akys užkliuvo už netoli tvoros ružavais žiedeliais žydinčio veigelijos krūmo. Tikras 
stebuklas – šitokiu laiku žydi!

– Stasele, žiūrėkit, koks stebuklas.
Ji paėmė staiga mane už rankos ir ištarė:
– Ar tau jis gražus? Tai mane pasitinka, mano rankom sodintas. Na, eisiu pas jus, mažu Onutė jau 

parėjo. Man labai reikia pinigų. Jeigu išleis, tai aš pareisiu namo.
Kur ji nuėjo, net nemačiau, o aš vis žiūrėjau į jos gėlę.

477. Mamos pamoka 2004-04-09
        KAS YRA ŠERMENYS, PAAIŠKINK MAN

Iš pradžių, kai mama atėjo, atrodė, kad jos širdis neslepia jokių rūpesčių. Parodė man, kaip dažyti 
kaušinius, ką daryti  iš bananų. Bet viskas buvo tik priedanga tam, kas jai rūpėjo. Mane pribloškė jos 
netikėtas klausimas:

– Atsimeni, Staselė kvietė mane į šermenis. Paaiškink man, ką reiškia tas žodis.
Štai, kas jai visą laiką rūpėjo! Kaip dabar jai paaiškinti, kuri net minties neprileidžia, kad yra mirusi. 

Bandžiau jos neužgaunant aiškinti:
– Mama, kai ką nors išleidžia toli išvykti, tai būna jo palydos.
Ji susimąstė, bet mano atsakymas jos nepatenkino.
– O kodėl aš savo palydų neprisimenu? Viską, o palydų – ne? Ir visų klausiau, ir tie neprisimena, kodėl?
– Aš nežinau, mama, – atvirai pasakiau jai.
– O kur jie važiuoja, į kuriuos kraštus? Kur juos veža?
– Mama, čia jau jų nuopelnai. Tie, kurie gyvi – į dangų, o kurie blogi, – į skaistyklą. Jie mirę, – 

pamelavau.
– O aš, tai mažu ir aš mirusi?
– Ne, mama, tu gyvą, tikrai gyva!
Ji pasižiūrėjo į mane su nepasitikėjimu ir ištarė:
– O gal tu meluoji? Gal ir aš mirusi, nors man atrodo, kad aš gyva.
Ji išėjo, o man ir dabar širdy labai sunku.

478. Ir vėl Staselės pamoka 2004-04-13
 MAN LABAI REIKIA PAGALBoS

Ji vėl atėjo ir paprašė bet kokios kėdės.
– Stasele, kam jums reikalinga kėdė? – neiškenčiau ir paklausiau jos.
– Kambary vėl nemačiau Onutės, turbūt kur išėjus. O man taip reikia pagalbos. Pasiimsiu kėdę ir 

atsisėsiu prie vartų, mažu pareis. – Man pasidarė jos taip gaila, kad nusigręžiau ir apsiverkiau. Ji sėdėjo, o 
aš pamačiau, kaip kažką lydi. Pamatė ir ji, bet, ačiū Dievui, nepastebėjo, kad žmonių minioje ėjo ir Onutė. 
Manęs paklausė: – Nijoliuke, ką čia veža?

– Prekes. Geros, vokiškos prekės, tai visi eina prie Girėnų parduotuvės.
– Tai turbūt kokie indai ar stiklas, kad taip pamažu važiuoja.
Abi nutilom, nes bijojau pasakyti tiesą.
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479. Agutės Naujokaitienės pamoka 2004-04-14
 SAUGoKITĖS KARo, NE SU PRIEŠAIS, o SU KITAIS ŽMoNĖMIS

Pirmą kartą Agutė atėjo pati. Teisybę sakė Jonukas: ji buvo tokia graži, panaši į jauną mergaitę, juodi 
plaukai jai taip tiko.

– Na, Agute, pagaliau ir tu atėjai, mes taip tavęs laukėm.
Ji apsiverkė, paskui pilnu nerimo balsu ištarė:
– Nijolyte, ar tu nebijai, koks baisus karas Lietuvoj vyksta. Aš Jonuko net neleidau, kad paskui 

nepergyventų dėl tos Lietuvos. Rodos, kol čia gyvenau, tai taip baisiai viskas neatrodė, o dabar džiaugiuosi, 
kad išvežė ten, kur šitaip šviesu ir ramu.

– Agute, o tau sunku buvo ten patekti?
– Kad aš nė pati nepasijutau, kai toks šviesos ratas apgaubė ir nusivedė tolyn. Nieko baisaus tas išėjimas, 

o aš taip bijojau. – Ji pasakojo, o jos veidas apsigaubė kažkokia palaima.
– Agute, tai kur tas karas: ar dar bus, ar jau yra? Negirdėjau nieko.
– Tai blogai, Nijolyte, tai blogai, – gyveni Lietuvoj ir nieko nežinai. – Aš žiūrėjau į ją ir nesupratau 

nieko. Ji paėmė man už rankos ir pasakė: – Ne toks baisus karas, kai priešas matomas, bet baisiausia, kai 
karas yra pačiuose žmonėse ir naikina juos pačius ir visą tautą. Kiek savižudžių, kiek savo tėvų žudytojų, 
kiek žmonių už pinigus pribaigtų. Dieve, gelbėk Lietuvą, jos vaikai nužudys ir ją pačią. Ar tai ne karas? O 
mes to nematom. Melskis, Nijolyte, prašyk Dievo, kad tas baisumas baigtųsi. 

Pasakė tai, ir ją apgaubė kažkoks rūkas.

480. Mamos pamoka 2004-04-17
 RAMYBĖS IEŠKoKITE MALDojE

Atrodo, aš vėl gulėjau ligoninėje. Be manęs buvo dvi jau į nieką nereaguojančiuos senelės, ėdamos 
baisios ligos. Visai prieš miegą pajutau, kad mano kaktą palietė kažkokia gera ranka. Atsimerkiau: prie 
lovos stovėjo mama – aukšta, graži, atrodo, visai tokia, kaip jaunystėje.

– Atėjau palinkėti tau ramios nakties. Ar dar atsimeni mano paliktą maldelę: Viešpatie, nuo saulėlydžio 
iki saulėtekio suteik man ramybę.

– Atsimenu, mama geroji, atsimenu.
– Na tai gerai. Tu miegok, o aš ateisiu prieš rytą. Miegok.
Ji išėjo, ir mane apėmė tikrai kažkokia palaima. Nepajutau, kaip užmigau. Senutės taip pat miegojo, 

turbūt jau mažai besirūpinančios šita žeme. Apie vidurnaktį nubudau nuo kažkokio šaižaus balso:
– Kelkitės, sakau, kelkitės, klausykit manęs. – Balse buvo tiek nerimo, gal tikro, o gal suvaidinto, 

kad nejučiomis paklusau ir tuojau ėmiau rengtis. Balsas pranešė klaikią žinią: – Klausykite ir ruoškitės. 
Mieste siautėja čėčėnai. Girti, su kinžalais, žudo iš eilės visus. Jau baigia žudyti visus mieste, artinasi prie 
ligoninės. Ruoškitės. Dar yra šiek tiek laiko. – Dar suspėjau jos, tamsbuvės, stovinčios tarpdury, paklausti, 
kodėl jų netvarko policija? Ji skubiai atsakė: – Policija jų pati bijo.

Pagalvojau, kad jau visi mano namiškiai išžudyti, kad niekad nepareisiu iš čia, ir supratau, kodėl visus 
apėmė tokia panika. Net gydytojai sustojo šalia vienas kito ir pasiruošė baisiam susitikimui. Ir staiga pro 
duris pamačiau įeinančią mamą. Ji atsistojo palatos vidury ir parbilo į mane ir aplankyti atėjusias moteris:

– Nebijokite tie, kurie mylite  Mariją. Pasitikėkit jos globa ir jums bus ramiau. O jeigu kas, tai aš 
palydėsiu jus į dangų.

Kažkuris iš vyrų paklausė:
– O jeigu tu pati nenueisi į tą dangų? Ar tu jį matei?
Ji šyptelėjo, ir visus tikrai apėmė dvasios ramybė. Tik laukimas, laukimas nežinios ar mirties. Staiga 

atbėgo uždusęs gydytojas ir pasakė:
– Nekelkit panikos, man jau skambino į namus, pranešė, kad bus žudynės. Mieste ramu, nėra jokių 

čėčėnų, viskas apgaulė. Tai moteriai reikėjo jūsų pinigų, kuriuos būtų paėmusi per sumaištį. Ji vagilė. 
Policija jos laukia.

Tokio gydytojo turbūt verta pavydėti. Dabar visi puolė prie mamos:
– Kas jūs tokia, iš kur jūs atėjot? Dėkui už paguodą.
Ji palaimino visus ir išnyko.
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481. Aldutės Žebrauskienės pamoka 2004-04-19
 GERAI, KAI NIEKAS ŽEMĖj NELAUKIA

Kažkokia nežinoma jėga nukėlė mane į tuos laikus, kai aš gyvenau mokyklos skirtame kambarėlyje, bet 
mano metai į praeitį nenusikėlė – likau tokia, kokia esu dabar. Pirmojo aukšto kažkuriame lange pamačiau 
degant šviesą ir nubėgau ją užgesinti. Kambarėly, tada vadintame „kaptiorke“, buvo trise: aš, Petriukė M. 
ir Aldutė Ž., ant kurios peties tupėjo baltas lyg sniegas balandis.

– Oi, Nijole, sėsk, bus mūsų vakaras.
Pastebėjau, kad Petriukė visą laiką rankoje laiko grindų šepetį, o balandis protingomis akimis jį stebi. 

Viskas man buvo labai įdomu, bet kažkodėl tas baltas paukštis ant Aldutės peties nedavė ramybės.
– Kaip tu prisijaukinai tokį paukštį?
– Nijole, pas mus joks paukštelis nebijo nieko ir atsitūpia ant pečių, kada tik nori. Šitas atlydėjo mane 

į žemę, ir mums šilčiau vienas nuo kito. – Ji ištiesė delną ir pašaukė: – Dvasele, atlėk čia. – Paukštelis 
paklusniai nusileido ir su meile žiūrėjo į savo šeimininkę. – Še, Nijole, paimk mano draugą ir palauk kol 
aš ateisiu.
       Paėmiau, glosčiau jį, kalbinau, ir pajutai, kaip daužosi maža širdelė. Vis tik ne šeimininkė. Pagaliau 
Aldutė atėjo. Balandis iš laimės vėl atsidūrė ant jos peties. Aldutės rankoje pamačiau kažkokį valgį, visai 
panašų į lietuvišką kaimišką dešrą. Ji pjaustė apvaliais gabaliukais ir pasiūlė mums vaišintis. Petrulė 
paaiškino, kad dabar dešros nevalgo. Padėkojo ir atsisakė. Aldutė nusišypsojo ir pasiūlė man:

– Imk, Nijole, gal tu gali nors paragauti?
Nemandagu buvo ir man atsisakyti ir paėmiau gabalėlį. Paėmiau ir ne be reikalo. Aš tada negalėjau 

suprasti, kieno tai skonis ir aromatas. Vos paėmus į burną, jis sutirpdavo ir pripildydavo sielą kažkokio 
lengvumo.

– Aldute, kas čia? – paklausiau jos.
– Tai duonmedžio vaisius. Mūsų skanėstas ir atgaiva po ilgų maldų už gyvuosius.
Dabar jau valgėm visos trys – duona mus suvienijo.
– Aldute, kodėl neateina pas mus Česlovas? Gal už ką supyko?
– Nijole, geriau danguje tiems, kurių niekas nelaukia žemėje. O Česlovo laukia, ir jam reikia to laukimo. 

Dabar jis paskelbė sau valios pratybas, kad jam nebūtų taip sunku, kai reikia grįžti iš žemės. Ateis tada, kai 
savo valia įveiks save.

– Aldute, noriu paklausti dar vieno dalyko. Ar pas jus yra tokia Teoilė?
– Tų Teoilių pas mus daugybės. Kažin kokios reikia?
– Tokios Onutės iš Šakių mamos.
– Tu jau man aną kartą minėjai. Aš klausiau gal kokių keturių. Pagaliau viena pasakė, kad ji paliko 

tokią savo mergaitę, kad ji labai gera ir myli Dievą. Jeigu ta Onutė tokia, tai Teoilija pas mus. Tokia aukšta, 
šviesi moteris.

– Gal ta, nežinau.
Aldutė kažką pasakė Petriukei, ir jos išėjo. Namo.

482. Vlado jurkšaičio pamoka 2004-04-27
 PASKoLINKIT MAN ŠVIESoS

Seniai nebuvo Vladas, ir man buvo labai gera, kad jis dar nepamiršo.
– Nijoliuke, paskolink man šviesos.
– Nesuprantu, Vladeli, kaip galiu duoti tau šviesos? Juk aš jos nenukirpsiu ir į nieką nepripilsiu. Ir 

elektros nepaskolinsiu.
– Neprašau tavęs elektros, nei indų su šviesa. Paskolink man prožektorių, gal turi tokį.
– Yra, Vladeli, bet visai menkai šviečia.
– Gerai, gerai, tik atnešk, gal nors truputį takutį einant apšvies. Dabar nieko ten nematyt, man jau 

nusibodo.
 Ieškojau, verčiau viską, bet prožektoriaus neradau.
– Na, mat jį šimts, ateisiu kitą kartą, mažu Onutė bus ir suras. 
Pasisuko link durų ir išnyko.
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483. Irenos B. pamoka 2004-05-01
 TURĖKITE SAVo AUŠRAKALNĮ

Ir vėl atėjo mūsų kurso Irutė, nuostabi režisierė ir nuostabus žmogus, visur suspėjanti, pasiruošusi 
kiekvieną užjausti ir jam padėti.

– Nijolyte, jau taip seniai tave mačiau, turbūt tik per mūsų susitikimą. Žinai, dabar aš tamsoje, bet dar 
neišmokau nusiminti, aimanuoti ar skųstis. Jau geriau tamsa, negu kūną ėda vėžys. Ėda kaip tam spektakly 
„Gyvenimo geismas“. Tu jį tikriausiai matei. Kai man sunku, aš prisimenu visą mūsų kursą ir man darosi 
lengva, lyg išlaikius egzaminą pas profesorių Mironą. – Jos veidas pasirodė kažkoks šviesesnis, ir ji manęs 
paklausė: – Nijoliuk, ar tu prisimeni Aušrakalnį iš „Altorių šešėlio“?

– Irute, aš prisimenu puikiai ir, rodos, jaučiu, kaip kvepia kačpėdėlės.
– Nijoliuk, – vėl pasigirdo jos balsas, – o tu žinai, kodėl jis pavadintas Aušrakalniu? Ar žinai?
– Nežinau, Irute, man buvo gražu ir tiek.
– Paklausyk manęs ir atsimink, – mes kiekvienas turime turėti gyvenime po savo Aušrakalnį, kad pajutę 

jo grožį, galėtume padėkoti Dievui už šviesą ir galimybę ja džiaugtis.
Ji pritilo, kažko susimąstė ir visai neatrodė, kad ši trapi ir protinga moteris atėjo iš tamsos. Ji žinojo, 

kad turi grįžti atgal ir turbūt apie tai mąstė. Net nesuspėjau pamatyti, kada ji išėjo, bet pajutau, kad aš viena.

484. Valerjos mamos pamoka 2004-05-08
 LAIKAS TEISTI, LAIKAS ATLEISTI

Mūsų mokykloje turėjo būti susitikimas su R. Paksu. Nuvažiavau paskutine mašina, visai negalvodama 
apie tai, kaip grįšiu atgal. Salė buvo pilna, tik mūsų mokytojų nemačiau nė vieno. Staiga pro paradines duris 
į salę atlydėjo ne Paksą, o Č. Juršėną. Po pasisveikinimo jis iškart pradėjo aiškinti savo atvykimo priežastį 
ir kelti į viršų visas Rolando „niekšybes“. Kažkas garsiai nusispjovė, pakilo iš vietos ir ėmė žingsniuoti 
durų link. Paskui jį kiti, o paskui juos ir beveik pusė salės. Kažkas riktelėjo „nusibodo“, ir salėje liko tik 
mažuma. Kalbėtojo tai nejaudino – savo mintis jis klojo toliau. Man pasidarė gėda, kad aš klausau, kaip 
niekinamas Rolandas, ir nuskubėjau prie durų. Tik dabar supratau, kad likau po lietumi, o plonas apavas 
klimpo į purvą. Kur eiti, kai kaime nė jokio žiburėlio. Ėjau pažįstamu takeliu link kelio, kuriuo šitiek metų 
žingsniuodavau į mokyklą. Gal kas važiuos, gal nuveš į Šakius? Staiga kažkur toli išgirdau lyg pažįstamą, 
lyg nepažįstamą balsą:

– Nijole, Nijole, sustok, palauk!
Viešpatie, šitaip seniau mane šaukdavo Staselė. Bet jos seniai nėra, ji net neužeina pas mane. Bet reikia 

sustoti, gal dar kartą pašauks. Pašaukė. Taip pat. Atsiliepiau ir aš, laukdama stebuklo, kuris mane išgelbėtų. 
O Dieve! Prie manęs pribėgo Staselė. Ir dar ne viena, o su mano mama – abi tokios gražios, jaunos, tik 
Staselės nuotaika lyg ir ne ta. Nežinojau, prie kurios pirma pulti, abi buvo be galo brangios, abi šitiek gera 
padariusios.

– Mama, Stasele, iš kur jūs čia atsiradote?
Staselė įdėmiai pasižiūrėjo į mamą, į mane ir paklausė:
– Zosele, tai čia tavo dukra?
– Mano, mano Nijoliukė, vargo pelė visą gyvenimą.
– Mama, geroji, ir Stasele, kaip jūs mane čia suradote?
– Buvom tavo namuos – nėra, tai Zoselė sako, kad tu, Nijole, tikriausiai savo mokykloj. Ir neapsirikom.
Staselė niekad manęs nevadindavo Nijole, ir supratau, kad ji ant manęs pyksta. Paklausiau: 
– Stasele, jūs ant manęs pykstat?
– Pykstu, Nijole. Iš pradžių labai pykau, bet dabar galvoju – laikas teisti, laikas atleisti. Pykau už tai, 

kad ką mudvi pasišnekėdavom, tu viską išplepėdavai dukrai. O ta tik nervuodavosi ir pergyvendavo. Ji visai 
netikėjo, kad Juliukui gali nesisekti ir su šita mergaite. Aš žinojau iš anksto ir tau pasakiau. Reikėjo patylėti. 
Dabar man bus gera pamoka. Užeisiu kada nors, nes nelengva ir man, kai Valerijai sunku kolektyve.

Mama klausėsi, ką apie mane kalba Staselė, ir jai buvo labai liūdna. Ji kreipėsi į Staselę:
– Mes čia stovim po lietum, turbūt jau laikas skirstytis.
Paskui pabučiavo mane ir pamokė:
– Vaikeli, negražiai padarei, bet tau bus pamoka.
Geroji Staselė apsikabino mane, ir mudvi susitaikėm.
– Nijolėle, nesupyk už teisybę. Dabar eik su mumis iki to kelio. Kai nubusi, jau būsi savo namuos.
Ir aš nubudau.
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485. Senelės Agnietėlės pamoka 2004-05-09
 PIRMA PAŽINK DIEVą, o PASKUI PAŽINSI IR ŽMoNES

Agnietė pas mus gyveno tuoj po karo. Prisimenu, ji sirgo astma ir ją vargino dusulys. Bet tai buvo 
seniau ir mano mažos atminty Agnietėlė išliko kaip vieniša, ligota ir kai ką pasiuvanti moterėlė.

Dabar aš, atrodo, ruošiausi kažkokiam buvusių mokytojų egzaminui: „Žmogaus pažinimo metodika“. 
Vis neradau laiko nei apsirengti, nei pavalgyti – mąsčiau, kaip galima pažinti žmogaus vidinį pasaulį. Ir 
tas klausimas man buvo nelengvas. Pasiėmiau V. Jasukaitytės romaną „Dievas miršta vienas“ ir dar kartą 
gilinausi į Erodo ir Marijos motinos paveikslą. Bet ir tie buvo tokie įstabūs, kad aš klausiau pati savęs: kaip 
pažinti žmogaus dvasios gelmę? Atsakymo nebuvo. O laikas artėjo prie 15-tos valandos kai reikės eiti į 
kultūros namus. Staiga pro praviras duris pamačiau prie manęs artėjant kažkokią aukštą, gražią moteriškę. 
Ji buvo jauna, sveika, bet aš jos nepažinau.

– Čia Agnietė, o čia turbūt Nijoliukė būsi, ar ne? – prakalbino mane ji pirmoji. – Juk aš tau mažai 
pypliukei šūbutes siūdavau.

– Atsimenu, Agniete, atsimenu, bet dabar mane kankina klausimas, kaip pažinti žmogų.
Pamačiau, kad ji su didžiausiu susidomėjimu skaito tą nuostabią V. Jasukaitytės knygą. Paskui pakėlė 

akis į mane ir pasakė:
– Nijoliuke, štai ką aš tau paskysiu. Aš daug metų gyvenau žemėje, daug metų jau gyvenu danguje 

ir po ilgų apmąstymų galiu atsakyti į tavo klausimą, kaip pažinti žmogų. Atsimink viena: Pirma stenkis, 
kiek sugebėsi, pažinti Dievą, o paskui su Jo savybėmis, lyginti tą žmogų, kurį nori pažinti. Geresnio būdo 
žemėje ir danguje nėra. Bet pirmiausia pasižiūrėk į save, kokia esi pati.

Aš ne viską supratau, ką man sakė Agnietė, bet nors turiu apie ką galvoti. Tai turbūt ir yra mano 
egzaminas.

486. Mokytojo A. S. pamoka 2004-05-11
 YRA MoKYTojAS, KURIS MoKo ŽEMĖjE IR DANGUjE PER VISUS AMŽIUS

Salėje, kur vyko mokytojų metodinis pasitarimas, pertraukos metu pamačiau mokytoją S. Jis buvo 
labai tvarkingai apsirengęs, jo juodas kostiumas skyrėsi iš visų kitų. Žinojau, kad jis išėjęs iš žemės, ir man 
pasidarė įdomu, kaip jam sekasi. Priėjau prie jo ir paklausiau:

– Mokytojau, kaip jūs gyvenate?
Jis pasižiūrėjo į mane ir nesuprato, ko aš iš jo noriu. Supratau, kad mano klausimas jam nepatiko.
– O kodėl jūs manęs klausiate? Gyvenu kaip ir visi žmonės, gal šiek tiek šviesiau negu jūs.
Pagalvojau, ką reiškia jo paskutiniai žodžiai. Bet vis tiek buvo įdomu sužinoti daugiau.
– Mokytojau, o Staselė taip pat toje šviesoje?
– Visų pirma, aš jau ne mokytojas. Visi mokytojai, buvę ir esantys, yra maži šapeliai prieš mokytoją, 

kuris moko žemėje ir danguje ir per visus amžius. – Nutilau. – Gaila, kad neturėjo laiko mano Staselė ateiti. 
Ji būtų patvirtinusi mano žodžius. 

Visi jau sėdosi į savo vietas, jis atsisveikino ir pasuko į vidurį eilės. Supratau, kad jam nusibodo mano 
klausimai ir palikau jį ramybėje.

487. Česlovo V. pamoka 2004-05-12
 jŪS NEjAUČIAT, KAS MAN YRA PAVASARIS

Ir vėl iš ilgamečio įpročio nuvažiavau į mokyklą. Pamačiau koridoriuje prie lango Aldutę Ž., kuri kažką 
stebėjo pro langą. Priėjau prie jos ir visai nepagalvojau, kad turiu eiti į pirmąją pamoką. Aldutė iš karto 
baigė visus pokalbius:

– Nijole, kodėl neini į penktąją klasę? Ten tavo pirma pamoka. Žiūrėk, vaikai palaidi laksto.
– Aldute, aš galvojau, kad ta pamoka bus paskutinė.
– Gal Česlovui pasakyt, kad užimtų vaikus, o paskui nueisi į jo pamoką?
– Aldute, būkit gera, pasakykit Česeliui. O kur jis dabar?
– O stadione su vaikais į krepšį mėto.
Aldutė išėjo, ir gal po dešimties minučių pamačiau atskubantį Česlovą. Jis buvo sušilęs, išraudęs, bet 

vis tiek labai gražus ir pilnas energijos.
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– Na, kas čia atsitiko? Net kėlinio nespėjau pabaigti.
– Česeli, – puoliau prie jo, – užimk pusę pamokos su mano vaikais. Aš pravesiu už tave šeštąją.
Jis šyptelėjo, nusišluostė sudrėkusią kaktą ir ėmė kalbėti:
– Nijoliuk, tu man gali atiduoti ir visas pamokas, vaikai nepyks. Dabar į aikštelę atėjo jau vedę mano 

mokiniai. Svajūnas, Nerijus, kiti ir paprašė, kad aš nevažiuočiau į tą „užsienį“, o visada dirbčiau čia. Žinai, 
net ašarų negalėjau sulaikyti. Ot, kad jie žinotų, koks tas „užsienis“! Žiūri į mane, ir jų akys pilnos laukimo 
ir prašymo, kad čia likčiau: „Česeli, o kodėl taip ilgai neatėjai, jau galvojom, kad tavęs visai nesulauksim“. 
– Česlovo veidas staiga pasikeitė, pasidarė pilnas skausmo ir jis jį išliejo tiesiai į mane: – Ir vėl tas pats 
– kodėl, kodėl, kodėl? O kodėl jūs nepagalvojat, ką man reiškia pavasaris, bitės, paukščiai ir viskas, kas 
čia traukia. Net oras. Kodėl jūs nesuprantat, kad mane velniškai traukia namai, savi, kurių aš ten neturiu. 
Ateisiu tada, kai bus mažiau pienių ir pavasario. Ir tai bus ne taip fein, ale vis turėsiu valios.

Aldutė neiškentusi ir pasakė:
– Česlovai, nepyk, pagalvok, ar norėtum būt mano vietoj, kur niekas nei laukia, nei traukia.
Jis tylėjo, paskui pamatė už lango vaikų akis ir išėjo.

488. j. Kudirkos ir A. Sapetkos pamoka 2004-05-14
 PADĖK TAM, KAS KENČIA

Jie atėjo kartu ir paprašė manęs:
– Paimk šitas sėklas ir perduok Išganaitytei, kuri gyvena Barzduose. Tai dilgėlių sėklos. Jos gydo 

nuo vėžio. Sėkla – tai gyvybė, o gyvybė reikalinga mirštančiam. Tegul šaukštą užsiplikina viena stikline 
vandens ir ją išgeria. Dienai užteks. Ta mergina sunkiai serga, padėk jai. Ištiesk ranką, į ją supilsim. –  Jie 
pylė, o sėklos byrėjo žemėn pro ištiestus pirštus. – Nieko, rytą susirinksi, bet kenčiančiam reikia padėti.

O aš iki šiol nežinau, kaip padėti. Kur ta Išganaitytė gyvena?

489. Ivano ir Mindaugo G. pamoka 2004-05-18
 PASAKYK, KAS YRA TIKRojI LAIMĖ

Jie atėjo kartu – Ivanas ir Mindaugas, vienintelis mamos sūnus žemėje. Dabar abu besiruošiantys pas 
šv. Joną laikyti egzaminą birželio 24 d. Stebino, kad Ivanas sunkiai kalbėjęs lietuviškai, dabar taip gražiai 
mokėjo šią kalbą.

Mindaugas buvo kažkoks paūgėjęs ir, svarbiausia, jo protavimas vertė stebėtis. Jis taip mokėjo įvertinti 
savo praeities klaidas ir žmonių elgesį su juo. Net nežinojau, su kuriuo kalbėti pirma. Vis tik man įdomiausias 
buvo Mindaugas, nenuorama, padauža, kažkoks savitas vienišius ir keistuolis, kurį turbūt suprato tik jo 
mama. Jis pirmasis prašnekino mane:

– Ale jus, mokytoja, tai greitai išleido.
Supratau, kad tas aukštas, lieknas žmogus prisimena mano apsilankymą pas jį skaistykloje.
– Mindaugėli, aš buvau tik tavęs aplankyti, manęs dar niekas ten nenuvedė.
Jis žiūrėjo į mane, ir pajutau, kad nieko nesuprato iš mano kalbos. Nesuprato, bet mandagiai tylėjo. 

Pagalvojau, ko jis galėjo čia ateiti. Greit viskas paaiškėjo.
– Mokytoja, aš pas jus atėjau su labai svarbiu prašymu, – išgirdau jo nedrąsų balsą, ir man jo pagailo. 

Turbūt iš tikrųjų tai labai svarbus prašymas jam.
– Mindaugėli, gerasis vaikeli, sakyk, jeigu galėsiu, tau padėsiu.
Pamačiau, kad jo akyse pasirodė ašaros.
– Mokytoja, prieš susitikimą su šv. Jonu Krikštytoju motinėlė man uždavė pasiruošti tokį klausimą. O 

aš nemoku.
– Na, sakyk, Mindaugėli. Gal ir aš nemokėsiu surasti tau atsakymo. Bet sakyk.
Sukluso ir Ivanas, nors tylėjo. Kančia išmokė kantrybės. Mindaugas pasakė savo klausimą, kuris ir man 

atrodė nelengvas:
– Kas yra tikroji žmogaus laimė, kuri lydi jį žemės ir dangaus kelionėse?
Mindaugo ir Ivano akys su tokia viltimi žvelgė į mane, kad aš negalėjau taip staiga jiems atsakyti, nors 

jau žinojau, kas ta žmogaus laimė.
– Mindaugėli, o kodėl tu neprašai, kad atsakytų tavo mama?
Jo veidas staiga pasikeitė ir aš gailėjausi uždavus tokį sunkų klausimą.
– Mano mama neatsakytų, ji tik raudotų ir raudotų. Ji rauda dėl to, kad pavydi man dangaus.
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Jis pasakė dar kažką skaudaus, bet aš jau negalėjau daugiau klausyti.
– Mindaugai, užteks, tavo mama klydo todėl, kad tave per daug mylėjo, o dabar verkia, kad liko viena 

pasaulyje.
Jis valandėlę tylėjo, kažką mąstė, o paskui pakartojo:
– Ji gera, bet vis tiek man pavydi dangaus.
– Na, gerai Mindaugai, gal kada kitaip galvosi, o dabar klausyk. Štai atsakymas į tavo klausymą: laimė, 

kuri žmogų apšviečia danguje ir žemėje, yra darymas gero kitiems. Žmonės ir Dievas už gera atsilygina 
geru. Mindaugai, nežinau, kiek gero padarei kitiems, bet tai tavo reikalas. Tai žino Dievas.

Jis iškart atsisėdo, susiėmė už galvos ir sušuko:
– Nereikia, daugiau nereikia. Aš gyvenau ir pats nežinojau kam ir kodėl.
Norėjau, kad jis nusiramintų ir kreipiausi į Ivaną:
– Mes tau niekad neatsilyginsim už tai, ką gero esi mums padaręs. Dar ir dabar tavęs pasigendame.
– Nereikia, mokytoja, nereikia. Aš pats save pražudžiau ir daug metų už tai kentėjau. Bet man nepadėjo 

nei mama, nei tėvas.
Nelinksmi išėjo abu vyrai, bet man buvo gera, kad priverčiau Mindaugą nors susimąstyti.

490. Klemenso Labučio pamoka 2004-05-20
 SĖK GRAŽIAS MINTIS, KAD TAVE LYDĖTŲ IR IŠLYDĖTŲ

Klemensas vėl atėjo ir vėl pyko, niršo ant visų, kas atėmė jo žemę, ir tų, kas draugauja su jo priešais, vis 
dar nesusigaudydamas, kur jis atsidūrė, kodėl uždarė jį į kalėjimą. Nežinojau, ar jį kalbinti, ar visai tylėti. 
Stebėjau jo inteligentiškus ir gražius veido bruožus, nors jis buvo išvargęs ir nelaimingas. Prakalbo jis pats:

– Nijole, ateiki, kai ką tau pasakysiu. – Pagalvojau, kad ir vėl apie žemę. Bet šį kartą apsirikau. – Manęs 
aplankyti buvo atėjusi mama su Aleksandru. Ir žinai ką atnešė? Tokį didelį pomidorą, kurio žemėj niekad 
nebuvau matęs. Dar turiu ten, kitąkart tau atnešiu sėklų. Žinau, kad tu mėgsti naujienas.

– Ačiū, Klemensai, labai lauksiu.
– O dabar štai ką tau pasakysiu. Padėk rankas ant stalo delnais į viršų. – Nesupratau, kas tai per 

bandymas, bet paklausiau. – Nijole, – pasigirdo Klemenso balsas, – še, žiūrėk, kokias sėklas beriu į tavo 
rankas. – Nieko nemačiau delnuose, bet laukiau, kas bus toliau. Paskui pasakė: – Na, dabar užteks. Pasisėk, 
paskui, kai užaugs ir pražydės, vis žiūrėk ir būk laiminga.

– Klemensai, bet aš nematau nė vienos sėklelės, ką aš sėsiu?
– Nijole, minčių sėklos nematomos, bet jeigu jos išaugs gražiai ir bus kilnios, tai tave visur lydės ir 

išlydės.
Jis žiūrėjo į mano kvailą išraišką ir nieko nebepasakė. O aš vis galvoju apie tai, ko tada nesupratau...

491. D. S. pamoka 2004-05-25
 ŽMoGŲ PAŽINSI IŠ DEŠIMTIES ŽoDŽIŲ IR ŽINGSNIŲ

Atėjo Danutė, nuostabi, mano seniai matyta studijų draugė, kurios jau žemėje nėra. Tik tada ji buvo su 
akinukais, o dabar atrodė, jog laikas jos jaunystę dar išpuošė.

– Danute, iš kur tu, geroji mano ir visų mūsų lituanistų?
– Iš ten, kur šilta, gera ir niekas niekam netaiko sugalvotų teismo nuosprendžių. – Supratau, apie ką ji 

galvoja. – Nijole, einam į tą bjaurų orą, po kurį braido panašūs į jį žmonės. – Išėjom. Ji buvo, kaip ir kurse, 
kažko susimąsčiusi, tyli, labai savitai žiūrinti į pasaulį. – Ar tu dar tiki, kad žemėje žmonės gali atjausti 
vieni kitus?

Nežinojau, ką jai atsakyti – ką ir kaip.
– Danute, po nuosprendžio Rolandui jau ne.
– O tu negalvoji, kad tokie žmonės bet kam gali pritaikyt savo „protą“? Šiandien Rolandui, rytoj vieni 

kitiems. Ar netiki?
– Danute, aš nemoku atskirti žmonių, kuriuose yra meilė, o kuriuose slepiasi „teisėjo“ kardas.
– Nijole, aš tave išmokysiu pažinti juos iš dešimt žodžių ir dešimt žingsnių. – Niekad nebuvau girdėjusi 

tokių pažinimo metodų, todėl klausiausi susikaupusi ir tyliai. –  Štai sutinki žmogų pirmą kartą. Stebėk, 
kaip jis taria pirmuosius dešimt žodžių tau. Jei kiekvieną apgalvodamas ir su dideliais tarpais, žinok, jis 
greit smerks tave, jeigu kalbėsi priešingai. Jis bus tavo žodžių Laurinkus. Nuoširdus žmogus beria tai, 
ką turi savyje. Pažiūrėk, kaip tavo naujas pažįstamas eina. Viską pasakys dešimt pirmųjų žingsnių. Jeigu 
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žingsniai laisvi, platūs, tai ir žmogaus širdis atvira, pilna meilės kitam. Jeigu žmogus eina oriai, žingsniai 
siauri, jis galvoja tik apie save ir savo įvaizdį visuomenėje. Bėk nuo tokių. Jie garbėtroškos. Ar atskirsi, 
Nijoliuk, naujus pažįstamus? O ir seniems pažįstamiems toks receptas tinka. Juk ir mūsų kurse buvo tokių 
orių, kurie panašūs į mano apsakytus.

Pradėjo lyti, ir aš jos daugiau nemačiau.

492. E. S. pamoka 2004-05-26
 VIEŠPATIE DIEVE, TAU AČIŪ UŽ ŠVIESą

Į mūsų namus atėjo mama su sena šeimos pažįstama Elena S. Ji pasakojo Onutei ką dirbo, kur prekiavo, 
ką veikė. Mama mane pasišaukė pas save ir pasakė, kad eisim į buvusių invalidų šventę. Užtenka man būti 
namuose visą laiką. Nedrįsau prieštarauti mamai, kuri buvo tokia miela ir graži. Supratau, kad ji atvedė ir 
atlydėjo Eleną, kuri žemėje buvo invalidė.

Nuėjom. Sunku apsakyti tai, ką pamatė mano akys. Salė buvo pilna pilnutėlė buvusių žemėje invalidų, 
o dabar sveikų, gražių ir linksmų žmonių. Visų nesuspėjom pamatyti, bet gerai įsiminiau. Vytautą R., E. V., 
K. Šv., Vg., kurie dabar vaikščiojo sveikom kojom, mosavo sveikom rankom. Viešpatie, kaip nufotografuoti 
tokį stebuklą ir parodyti žemėje saviesiems! Bet visus stebuklus viršijo tai, kad prie jų vaišėmis apkrautų 
stalų ėmė stotis žmonės ir, lyg nematomo dirigento diriguojami, ėmė giedoti „Viešpatie Dieve“. Toli salėje 
pamačiau Beatričę (Grincevičiūtę), bet iki jos buvo daugybė žmonių. Įsiminiau pirmąjį posmą, nes niekas 
man kitų nekartojo:

Viešpatie Dieve, Tau ačiū už šviesą,
Ačiū už tai, kad esi,
Ačiū, kad gydai žemėje viską,
Guosdamas mus liūdesy.
Jie giedojo, ir mano galva svaigo nuo neapsakomo balsų derinio ir nuo kažkokių smilkalų kvapo.
– Mama, – tyliai paklausiau, kai baigė, – o kieno tie žodžiai?
– Tai tau mokytoja, negi nežinai, kad tai jaunojo Maironio. – Paskui patylėjo ir paklausė: – Na, ar bus 

apie ką galvoti?
– Ačiū, mama, ne tik galvosiu, bet ir išmoksiu šitaip dėkoti Viešpačiui.
Išgirdau, kad ją kažkas pašaukė, ir ji nuėjo. Matyt, ten jau buvo jos tikrieji bičiuliai.

493. Petro V. pamoka 2004-06-02
 LAIKą VALDo TIK VISAGALIS

Ir vėl atėjo Petras. Linksmas, žvalus, kalbantis tik jam būdingu akcentu.
– Na, Nijoliuke, kaip sekasi tau gyvenime?
– Po senovei, Petrai, o ką tu galvoji apie savo gyvenimą?
– Aš 30 metų išbuvau tamsoje ir per tą laiką vis galvojau apie laiką. Ir dabar galvoju ir turbūt galvosiu 

jau visą amžinybę.
– Na, ir ką sugalvojai, pasakyk, Petrai, man.
Jis senu savo papročiu pabraukė savo juodus plaukus į viršų ir kažkokiu paslaptingu balsu pradėjo 

kalbėti:
– Dieve tu mano, juk apie tą laiką galima kalbėti ir kalbėti tol, kol tau skirta pajusti tą laiką. Žinai, 

Nijoliuke, jaunystėj aš buvau labai pamaldus, paskui tas laikas nukreipė mane link komunistų, ir mano 
protas lyg sustojo jų užbrėžtame rate. Ir viskas nustojo savo vertės: laikas, amžinybė, ateitis. Ir tie 30 metų 
viską pasakė, kas yra kiekvienam laikas. Žmogus jo nesustabdys, nenubrėš jo ribų, žmogus nenustatys, 
kada turi būti rytas ar vakaras, naktis ar diena, pavasaris ar vasara. Kas žmogus prieš laiką, Nijoliuke? 
Niekas, niekas, niekas, sakau tau ir kiekvienam. Yra du amžini žodžiai, prieš kuriuos žmogaus tariama 
didybė – nulis. Ir tu žinai, kad tie žodžiai – Visagalis ir jo sukurtas laikas, laikinai ir amžinai duotas žmogui. 
– Aš pamaniau, kad Petrą ištiko ekstazė, nes jo tokio niekad nebuvau mačiusi. Ir tai buvo tiesa. Jis kartojo 
amžiną tiesą apie tai, ko niekas niekada nenuginčys – nei komunistai, nei ateistai. Paskui jis grįžo į save ir 
manęs paklausė: – Ar supratai, Nijoliuk, ką aš čia šnekėjau?

– Supratau, Petrai, supratau, ir ačiū tau už tai.
– Nijoliuke, aš pasakau tau, o tu pasakyk kam nors kitam, nes tiesa nemėgsta būti tik vieno, ji turi būti 

visų.
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– Gerai, Petreli, pasakysiu tiems, kurie tą tiesą priims.
Jis nusišypsojo ir išėjo. Man tai bus nepamirštama pamoka.

494. Česlovo V. pamoka 2004-06-04
 DVASIAI REIKIA PAKYLĖjIMo

Po ilgo nebuvimo Česlovas vėl atėjo. Vasariškas, trumpomis rankovėmis baltiniais ir jau ne toks liūdnas, 
kaip aną kartą.

– Česeli, dabar turbūt dažniau ateisi?
Jis įdėmiai pažvelgė į mane ir pasakė:
– Gal ir tavo tiesa, Nijoliuk. Kai praeina žemės pavasaris, praeina ir mano nerimas. Matai, danguj tų 

žiedų milijonai, bet žemėj net vienas žiedelis atrodo lyg būtų man skirtas tik man. Ale žinai, kai po vasaros 
ims kvepėt baravykais, tai vėl man bus ne kas. Pas mus baravykų nicht, o čia kvepia.

– Česeli, buvo Romutė, sakė, kad tavęs labai labai pasiilgo.
Jis akimirką patylėjo, o pakui sunkiai sunkiai ištarė:
– Kažin kuris iš mudviejų – aš ar ji – labiau vienas kito pasiilgo. Kažin...
Stojo slogi tyla, ir ją kažkuriam iš mudviejų reikėjo nugalėti. Mano laimei radau išeitį:
– Česeli, bet kokius piliakalnius supylė gale mūsų sklypo, sako, turbūt pilį statys.
Jis sukluso, šyptelėjo ir pasiūlė:
– Na, tai bus gut, a ne? Nagi nagi, einam apžiūrėti tų tavo piliakalnių. – Iš tolo tie piliakalniai atrodė 

didesni, bet, kai priėjom arčiau, riogsojo supiltų žemių didžiulės krūvos ir tiek. – Na, kaži ar čia kalnas, ar 
pusė kalno, bet jau, užsilipus ant jo viršaus, suopį geriau įmatytum, negu nuo žemės. Ar matei kada dabar 
suopį peliaujant?

– Ne, Česeli, čia suopių nėra. Čia tik žmonės rausia žemę.
– Sakai, rausia kaip kurmiai, a ne?
– Nežinau. Man įdomiau tie „piliakalniai“, negu tie žmonės.
– Nijoliuk, o tu žinai, kam Dievas paliko žmogui kalnus? Na, ar žinai?
– Ne, Česeli, nežinau, tik jaučiu, kad kažkam geram.
– Na, pamislyk, tai kokio gero į tuos kalnus lipa alpinistai ar virš tų kalnų skraido žmonės lėktuvais? 

Na, pagalvok.
– Tikriausiai, kad daugiau matytų.
– Ne visai gerai galvoji, ne visai. Ne matytų, o jaustų. Žmogus kiekvienu savo pakylėjimui priartina 

dvasią prie amžinybės. Žiūrėk, alpinistas ar lakūnas nors vieną kartą pakilęs virš žemės, jau negali vien 
knistis po žemę. Jį valdo troškimas kilti ir kilti. O kai kyla, kelia ir dvasią.

Česlovas pasakė tai, kas turi visas tiesas pralenkiančią tiesą, – dvasiai reikalinga erdvė, kad apie ją 
galėtum mąstyti ir tapti jos pilnas.

– Česeli, ką nuo tavęs pasakyti Romutei?
– Pasakyk, Nijoliuk, kad kiekvienas laukimas ir pasiilgimas žmoguje atveria idealą ir jis tampa geresnis.
Abu tylėjom, nes tik tyla suteikia galimybę ją įvertinti.

495. Nepažįstamo kunigo pamoka 2004-06-05
 UŽ APMąSTYMą PINIGŲ NEREIKIA

Šakiuose vyko kažkokia religinė šventė. Onutė su savo pažįstamomis ėjo dešine puse, aš kaire. 
Pamačiau, kad nuo spaudos kiosko nusitęsė ilga žmonių eilė, beveik iki knygyno. Man pasidarė įdomu, 
ką ten parduoda. Laukiau ilgai ir kantriai, kol prie kiosko langelio galėjau prieiti. Baltaplaukis pagyvenęs 
kunigas maloniai pasiūlė:

– Kokio paveikslo pageidaujate: ar „Atgailaujanti Marija Magdalena“, ar „Dvasios vaivorykštė virš 
Keturnaujienos“? Štai pasirinkite.

Abu paveikslai buvo tokie įspūdingi, kad negalėjau atitraukti nuo jų akių. Nuostabaus grožio Magdalena 
klūpojo, akis pakėlusi į dangų, o jos rankos buvo sunertos, lyg prieš didelę atgailą. Antrajame paveiksle virš 
nedidelės koplytėlės švietė įvairių spalvų vaivorykštė, lyg apšviesdama dvasią kiekvieno, kuris praveria 
tos koplytėlės duris. Būčiau ėmus abu paveikslus, bet prisiminiau, kad neturiu nė cento už juos sumokėti. 
Pasakiau tai gerajam kunigui. Jis įdėmiai apžvelgė mane ir pasakė:

– Nebūtinai turite mokėti už tai, kas jus priverčia susimąstyti. Galvokite apie tai, ką pamatėte, ir tas 
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galvojimas tegu apšviečia jūsų dvasią.
Aš iki šiol akyse matau tuos paveikslus ir tą gerąjį kunigą, kurio žodžiai taip giliai paveikė mano širdį.

496. Senos žemaitės pamoka 2004-06-07
 DIEVE, APŠVIESK jŲ PRoTą

Savo pašto dėžutėje radome pranešimą iš savivaldybės, kad nuo birželio 6-osios Kaune vyks anglų 
kalbos kursai pensininkams. Nedalyvavę negaus pensijų. Autobusai nuveš iš Šakių į Žaliakalnį. Galvojau, 
kad čia koks pokštas, bet prie autobuso nuėjau. Ten buvo daugybė senų žmonių, daugumą jų pirmą kartą 
važiuos į kursus. Kiti net pinigų neėmė – galvojo, kad užregistruos ir paleis. Tokia buvau ir aš, nesuprantanti, 
kam pensininkui reikia anglų kalbos. Viena susilenkusi močiutė vis manęs klausė:

– Ar tai dabar mokys angelskai? Dieve, kad nors mokėčiau pasakyti „laba diena“. 
Kaune mus visas privežė prie kažkokio bendrabučio. Ir paliko. Į vieną lovą turėjome lipti po tris. 

Kurios buvo iš arčiau, tos turėjo pagalvę, o kitos prisiglaudė šalia. Kitos patalpos buvo uždarytos. Paskui 
suėjome į mažytę saliukę, kur buvo keli suolai. Vienos sėdėjo, kitos stovėjo, trečios rėmėsi į sienas. Bet 
vis tiek kursai turėjo prasidėti. Į saliukę atėjo iš Anglijos atvykusi liekna, jauna ir labai graži dėstytoja, ir 
mūsų nuotaika pragiedrėjo. Gražioji moteris visas palaimino ir ištarė: „Guten Tag, mein Got“. Dauguma 
nesuprato, ką tai reiškia, o tos, kurios suprato, priėmė su šypsena (matyt, buvo mokytos ar tokias vaizdavo). 
Šalia manęs buvo dar gražios išvaizdos žemaitė, kurios kaklą juosė baltas rožančius. Ji buvo labai miela, ir 
aš jai pasakiau:

– Brangioji, ta ponia iš Anglijos mums pasakė: „Laba diena, mano Dieve“.
Žemaitės akyse pasirodė ašaros. Dėstytoja suprato, kad su šitokia auditorija susikalbėti sunkiau 

ir sugalvojo kitą metodą. Padėjo kiekvienai po paveikslėlį, kuriame buvo nupieštas litas ir medalikėlis 
(nešiojamas ant kaklo). Nors ir labai prasta lietuviška kalba paprašė brūkšneliu pažymėti, kuris iš nupieštų 
dalykų mums reikalingiausias. Juo ji apdovanos kiekvieną. Rezultatai buvo jai netikėti. Iš 40 moterų tik 10 
pažymėjo medalikėlį su Kristaus atvaizdu. Kitos – litą. Dėstytoja išėmė iš moderniško rankinuko 30 litų 
ir išdalinusi pasakė: nou, nou. Reiškia, su tokiais žmonėmis ji nenori dirbti. Geroji žemaitė pasilenkė prie 
mane ir ištarė:

– Dieve, apšviesk jų protą!
Kas dėstė toliau, nežina, nes abi išvykom namo.

497. Birutės V. pamoka 2004-06-09
 TURTAS – KAIP jUoDAS ŠEŠĖLIS

Atėjo Birutė, kuri kažkada buvo Onutės įstaigos vedėja, ir tik jai būdingu įpročiu pasisveikino:
– Sveikos, moterys.
Onutė šoko prie jos ir sušuko:
– O, vedėja, laba diena, taip seniai matyta!
– Nereikia taip manęs vadinti. Vedėjai, direktoriai, ponai – visa tai tik optinė apgaulė, kuri vainikuoja 

žmogaus tuštybę. Bet ateina valanda, ir ta tuštybė išsisklaido.
Onutė klausėsi jos, paskui pakvietė sėstis. Birutė, dabar tokia liekna ir atjaunėjusi, pakvietė mus abi 

aplankyti gėlių turgų, nes jau seniai kartu buvome tokiame spalvų pasaulyje. Visko ten buvo: ir gražiausių 
lelijų, ir pelargonijų, ir petunijų.

– Na, tai gal rinkimės po vieną, – pasiūlė Birutė.
Aš tylėjau, o Onutė viską išaiškino.
– Kad dar pensijos negavom, o ir taip vis po truputį taupom, kur gausi, kai kam nors prireiks.
Birutė pasižiūrėjo į ją ir pasakė:
– Matai, Onute, aš visai neturiu pinigų, O jau tiek metų pragyvenau. Ir ne tik aš. Ir gyvi, ir sveiki. Ir 

visko užtenka. Žinok, Onute, kad turtas – tai juodas šešėlis. Jis neturi laiko galvoti apie sąžinę. Jis lydi visur, 
jis auga sykiu su noru vis daugiau turėti. Jis lydi, kol atveda į tamsą, panašią į save. Žinai, aš net prašmatnių 
užuolaidų neturėdavau už ką nusipirkti, bet vietoj jų langą puošė daugybė žydinčių amarilių. Ir buvo gražu.

– Vedėja, – neiškenčiau aš, – aš jums galiu atiduoti visus savo amarilius, jie pas mane vis tiek nežydi.
Ji šyptelėjo savo santūria šypsena ir pasakė:
– Ir vėl „vedėja“, čia nėra jokios vedėjos, jos ir nebuvo, buvo tik vardas, kuris išnyko nežinia kur. O 

amarilių, Nijolyte, pas mus žydi milijonai, ir jų nereikia nei pirkti, nei parduoti.
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Tylėjo ir Onutė, ir aš. O Birutė, nors ir tylėjo, bet turbūt mąstė apie tai, kas jau praėjo žemėje.

498. Gyvos Anelės M. pamoka 2004-06-10
 VIENI ŠV. DVASIą ATNEŠA, KITI joS ATEINA PASIIMTI

Mama ragino mane kuo greičiau ruoštis ir važiuoti į Keturnaujieną, į šv. Antano pamaldas. Žinojau, 
kad mašina veš apie 12 val. Visur ieškojau „Pamokų iš Amžinybės“ sąsiuvinio, bet niekur nepavyko rasti. 
Matyt, kur nors užsimetė. Pasiryžau važiuoti be jo. Mama palydėjo iki vartelių ir susirūpinusi paklausė, ką 
ten nuvešiu lauktuvių. Pamojavau jai ir nuėjau savo keliais. Mašina privežė tiesiai prie mažos koplytėlės, 
ir aš atsiduriau jos viduryje. Suolai vos talpino žmones, kiti stovėjo, treti klūpojo. Iš susikaupusių žvilgsnių 
jutai nematomą meilės jėgą, plaukiančią per šitą tylos jūrą. Man rūpėjo pamatyti Aneliukę, daug regėjusią, 
daug kentėjusią ir tokią gražią savo meile Kristui ir jo Motinai Marijai.

Ant vieno suolo krašto pamačiau kažkokią paprastą ir kartu nepaprastą moterį, kuri nežinia kuo vis tik 
skyrėsi iš visų, o gal tai Aneliukė? Bet nebuvo drąsos taip iš karto eiti prie jos, tuo labiau, kad ji kalbėjo 
rožančių. Teko laukti Mišių pabaigos. Nuo suolo galo pakilo mano stebima moteris, aukšta, liesa, trumpais, 
tiesiais plaukais. Prie jos iš karto pradėjo rinktis žmonės. Taip, mano širdis neklydo – tai buvo ji, Aneliukė. 
Eiti buvo nedrąsu, bet neiti neįmanoma. Nuėjau. Ir nesuspėjus net pasisveikinti, pajutau, kad ji supras ir 
suras laiko visiems.

– Jūs – gerbiama Aneliukė? – nežinojau ką daugiau pasakyti.
Jos gražios ir kažkokios šiltos akys atsigręžė į mane, ir išgirdau atsakymą:
– Nežinau, ar kieno gerbiama, bet mylinti Dievą Anelė, tai tikrai. Sėskit šalia, būkim kaip sesės. Na, 

kas jus atvedė iki šios koplytėlės?
– Geroji Anelyte, aš noriu sužinoti, kaip jautėtės, pirmą kartą pamačiusi Kristų?
Minutę ji pamąstė, paskui lyg sau, lyg kažkam atvėrė tai, kas kitiems tuo laiku buvo neįtikėtina.
– Aš tada gyvenau Suodžių kaime, tokioj mažoj trobelėj, visus išlaidojau ir likau viena. Vieną lapkričio 

dieną iš tvartelio grįžau į trobelytę, nusiploviau rankas ir nusiaviau kaliošus. Nežinau, koks keistas jausmas 
nedavė man ramybės. Lyg ko laukčiau, lyg kas turėtų ateiti. Staiga visas kambarys nušvito, neįmanoma 
apsakyti, kokia tai šviesa. Pamislijau, kad ims degti. Bet ugnies nebuvo. Buvo tik šviesa tą lapkričio dieną. 
Nusigandau. Ir staiga tos šviesos rate pamačiau Kristų. Viena ranka buvo ant širdies, kita lyg pakelta į 
dangų. Puoliau ant žemės, pagalvodama, kad atėjo manęs išsivesti. O paskui, po kelių dienų atėjo ir Kristaus 
Motina. 

Ji pasakojo, ir man  atrodė, kad ją apėmė kažkokia ekstazė, kažkokia aukštesnė jėga suteikė jos žodžiams 
tokios galios, kuri priversdavo patikėti tuo, ką ištardavo jos lūpos. Pagaliau išdrįsau paklausti jos, ko 
negalėjo atsakyti nė vienas, kuriam kalbėjau apie Vaivorykštę virš Keturnaujienos – Dvasios Vaivorykštę. 

– Anelyte brangioji, gal jūs žinote, ką reiškia tas reginys virš jūsų koplytėlės? 
Ji paėmė man už rankos ir su kažkokia dvasios jėga pradėjo aiškinti: 
– Dieve mano, juk tai amžina tiesa tame paveiksle: vieni savo dvasios šviesą ten, į tą koplytėlę atneša, 

o tiems, kuriems jos trūksta, ateina čia pasiimti. Ir ta dvasios šviesų vaivorykštė išliks visados. 
– Anelyte, ačiū Jums, dabar aš viską supratau. 
– Ir dar, Nijole, noriu kai ką pasakyti. Čia ateina tokia Onutė, kuri savy nešioja tos Šv. Dvasios siųstą 

regėjimą. Paklausk jos – ji tavo draugė. 
Į koplytėlę atėjo naujų žmonių, ir Anelytė, pabučiavusi mane, nunešė savo gerumą prie jų. 

499. Aldutės Ž. pamoka 2004-06-16
 KoMPoZIToRIAUS GRIGALIAUS AMŽINoSIoS MIŠIoS

Ji atėjo pas mane, kai mintyse aš tyliai meldžiausi.
– Nijole, kokią maldą tu labiausiai mėgsti? 
– Tą, kurią išmokė iš Amžinybės atėjusi mano mama. Ta malda tinka ir dienai, ir ilsintis. 
– Žinau žinau, mes ją ten kalbame. Svarbiausia, kad ji trumpa, bet labai prasminga. – Nesitikėjau tokio 

klausimo, kurį staiga išgirdau: – Nijole, o kas tau labiau patinka: maldos ar giesmės? 
– Aldute, giesmės, giesmės, ypač, kai gieda vienuoliai. 
– Na, tai gėrėkis ir sakyk, kas sukūrė tas giesmes, nes jos skamba ir žemėj, ir pas mus. 
Ji išsiėmė iš mažos kišenėlės kažkokį blizgantį prietaisą ir ieškojo, kurį klavišą nuspausti, bet aš 

nesupratau, kas čia per daiktas.
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– Aldute, kas čia? 
– Magnetofonas, Nijole, paprasčiausias magnetofonas. 
– Bet jis labai mažytis, tokio žemėj nemačiau. 
– Kai prasiveria lūpos giesmei, nereikia didelio magnetofono. Giesmė telpa į mažą prietaisą ir į mažą 

širdį. – Sekundė – ir kambarį apėmė giesmė, kurios aš taip laukiu su kiekviena laida, vedama V. Žuko. – Na, 
Nijole, ką jauti? 

– Aldute, aš negaliu pasakyti nieko, tik tokių balsų norėčiau klausytis visą amžių. 
– Na, gerai, tikras, didelis jausmas netelpa žodžiuose. Tik reikia jausti, ir to užtenka. O tu žinai, kas 

sukūrė šitą muziką, ar žinai? – Nutilau, nes nežinojau. – Nijole, XV a. Italijoj gyveno Dievo įkvėptas 
kompozitorius Grigalius. Kartą regėjime jam pasigirdo žodžiai: „Sukurk tokią muziką, kuri žmonėms būtų 
reikalinga per amžius“. Ir jis sukūrė Šv. Mišias. Danguje jas gieda žmonės ir angelai. Tam juos ruošia. Juk 
muzika turėtų net užkietėjusį netikintį priversti sudrebėti. Aš nueinu pas tavo buvusią auklėtoją, tai ji verkia 
nuo tos muzikos. 

– Aldute, ar jūs niekad nebuvote nuėjus pas tą berniuką, kuris vardu Mindaugas? 
– Nijole, juk tu tada girdėjai, kad jis protingas žmogus. Jeigu taip iš tikrųjų, tai jis įrodys pas šv. 

Joną. Dabar jį moko šv. Kazimieras ir vienuoliai. – Muzika nutilo, ir aš tylėjau, nes ji iki šiol skamba 
mano širdy. Aldutė, lyg atsisveikindama, pasakė: – Jeigu aš turėčiau žemėj nors ką, kas manęs laukia, tai 
visus mokytojus vis pakviesčiau į tokios muzikos vakarus. Bet neturiu namų, iš kurių išėjau. Man lieka tik 
amžinoji muzika.

500. Valerjos mamos pamoka 2004-06-19
 KAS TIKRA IR KAS NE

Aš vis mąsčiau apie knygą „Tūkstantis patarimų gėlių augintojui“. Kodėl tai, kas joje parašyta dažnai 
nepasitvirtina? Kodėl tuos, ką reikia auginti, reikia laikyti be saulės, o gyvenime jie veržiasi į šviesą. Tai 
turbūt ne viskas pasaulyje taip, kaip atrodo žmogaus protui, ir ne visada juo reikia tikėti. Knyga, privertusi 
tiek galvoti, gulėjo šalia ir nežinojau, kas atsakytų į mano abejonių klausimus. Staiga prieš save pamačiau 
Valerijos mamą. Tai buvo taip tikra, kad negalėjau tuo netikėti. Šviesia, pilna vasaros ir lengva, tamsiai 
mėlyna suknele ji atrodė ne Valerijos mama, o sesuo – tik truputį išdidi, pakelta galva, matyt, vis dar 
atsiminė seną mano išdavystę. Nė nepajutau, kaip paėmiau ją už rankos ir dar kartą paprašiau, kad atleistų. 
Jos akyse pasirodė ašaros, ir ji ištarė: 

– Na, gerai jau, gerai, atleidžiu, nors tu, Nijolėle, nesi prieš mane nusidėjėlė, nors būna akimirksnių, kai 
supyksti ir pasidaro gaila savo pasitikėjimo. – Ji kalbėjo, bet jaučiau, kad jos širdy liko praeities nuosėdos. 
– Na, tai vis nesiskiri su savo gėlėm? 

– Ne, Stasele, ir turbūt jau nesiskirsiu. Tai tikra. 
– O tu žinai, kas yra tikra ir kas ne? Ar žinai? – Man tai buvo sunkus klausimas, bet vis tiek galvojau. 

Kaip sutalpinti menkame žmogaus prote atsakymą į jos užduotį!? – Jos gražios akys žiūrėjo į mane, ir man 
darėsi gėda prieš šią gerą moterį. – Nijolėle, nuostabu, kad tu myli gėles, bet jos yra tik mažytė dalelė to 
pasaulio, kuris turi savo vardą. Tas pasaulis toks tikras, kaip tiesa, kad po dienos ateis naktis, kaip tikra, kad 
gėlės žydės, nužydės ir vėl prisikels žydėti. 

– Stasele brangioji, juk tai gamta. Tai gamta. 
– Taip, Nijolėle, taip. Kai aš buvau jauna, rytą bėgdavau į darželį ir, rodos, girdėdavau, kaip dangus 

laimina našlaites ir razetas. Du dalykai, Nijolėle, tikri – Dievas ir gamta, tik žmogus ją niokoja. Niokoja be 
gailesčio, be supratimo, kad tai Viešpaties duotas žemės rojus. Net motinos ar žmogaus meilė nėra tokia 
tikra, kaip tie du žodžiai. Pasakyk mano Valytei, kad visos apkalbos, visi sunkūs žodžiai tokie laikini, tokie 
netikri ir neapgalvoti, kad dėl jų reikia tik nusijuokti ir eiti savo keliu. Paglostyk medį, gėlę, paukštį, ir jie 
padės viską užmiršti. 

– Stasele, o kodėl Juliukui vis nesiseka gyvenime? 
– Paklausyk manęs, Nijolėle, nemoka jis atskirti, kas tikra ir kas ne žmonėse, kuriuos jis sutinka. Reikia 

įžiūrėti, kas merginos širdyje, o ne žodžiuose, nes žmonės sugadinti  ir elgiasi kaip egoistai. 
– Valerija prašė paklausti, kaip Liudutei reikia elgtis su savo dukra – būti nuo jos toliau ar jos klausyti? 
– Pasakyk, kad Liudutė mylėtų savo dukrą kaip motina, bet būtų nuo jos toliau. Jos dukra ir žentas – 

egoistai, ir motina jiems reikalinga dėl naudos. Jeigu netiki mano žodžiais, pasiklausk tėvo Stanislovo. Jis 
tikras. Be melo.

Ji pabučiavo mano kaktą, ir aš nubudau. Kada ateis, Dievas žino. 
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501. Mamos pamoka 2004-06-22
 MES MELDŽIAMĖS TAIP

Mama atėjo visai netikėtai – tada, kai aš meldžiausi ir prašiau šviesos tiems, kurie skaistykloje. Ji 
pažvelgė į mane, bet nieko nesakė. Persižegnojau ir paprašiau jos: 

– Mamyte, tu ilgai keliavai, štai pagalvėlė, pailsėk. 
– Vaikeli, aš nesuspėjau pavargti, nes mūsų kelionė trunka tik pusę minutės. Tiek, kiek atlekia šviesa 

iš Dievo karalystės. 
– Mama, geroji, prašau tavęs, kad pasiliktum čia ir negrįžtum atgal. 
Ji nusigręžė nuo manęs į langą, žiūrintį į taką, kuriuo ji vaikščiodavo. Tiek metų, diena iš dienos. 

Supratau, kad jos širdy paliečiau kažką, kas lyg žarijos buvo prigesę. Pirmą kartą mama verkė. Verkė, bet 
tylėjo. Paskui priėjo prie manęs ir šyptelėjusi ištarė:

– Vaikeli, Dievas žino, ką daro. Tu tik pagalvok, kas atsitiktų, jeigu dalis žmonių neišeitų iš žemės. 
Žemė tokia maža prieš begalinę Dievo karalystę. Joje visi išėję gyvens amžinai. Tik gal tas išėjimas gąsdina. 
Bet paskui supranti viską. Vaikeli, o dabar aš noriu pasimelsti. – Ji pakėlė sudėtas delnais rankas ir atrodė, 
kad manęs nemato. Kalbėjo iki pusės „Sveika Marija“ ir „Tėve mūsų“. Nesupratau kodėl, klausti nedrįsau. 
Paskui persižegnojo ir pasakė: – Vaikeli, kai mes kalbame „Sveika Marija“, Marija šypsosi ir palieka mus 
vienas. Negi sveikins pati save. Vaikeli, klausyk manęs ir įsimink maldą, kuri skirta žemei ir dangui. Aš ją 
išgirdau ir dabar kartoju vakarais:

– Viešpatie Dieve, pasigailėk, kurie šią valandą daro nuodėmes, ir tų, kurie kenčia skaistykloje. 
Norėjau prieiti prie mamos, apkabinti ir padėkoti už viską, bet jos jau nebuvo. 

502. Mokytojos Pušinaitienės pamoka 2004-06-26
 NEMELUoKIT NoRS EILĖRAŠČIUoSE

Ir vėl, kaip senais gerais laikais, vykome į susitikimą su skaitytojais. Mūsų vadovė buvo Janina M. Salė 
buvo pilna ir vaikų, ir suaugusių. Skaitėm tik po du eilėraščius. Viena iš mūsų pradėjo eilute „Žemė augina 
žmogų galingą, žemė – galiūnė pati“. Plojimų buvo nedaug. Staiga į vidurį salės išbėgo Plokščių mokytoja 
K. Pušinaitienė ir pilna pasibjaurėjimo tuo, ką išgirdo, ėmė šaukti: 

– Nemeluokit, prašau, nemeluokit nors poezijoje. Jau ir taip daug melo pasaulyje!
Nesupratom nieko, ką ji nori pasakyti. Mokytoja iškėlė į viršų rankas, sunėrė jas pirštais ir ištarė, 

garsiai, aiškiai, gerai žinodama ką sako: 
– Nėra nieko galingesnio už dangų, nėra. Ir pati žemė, ir visi jos galiūnai yra laikini. 
Negalėjom jai prieštarauti. Tylėdami išėjom  iš salės, tylėdami visu keliu grįžom į savo kasdienybę. 

503. Aldutės Ž. pamoka 2004-06-26
 IŠĖjUSIEMS REIKIA MŪSŲ ATMINTIES

Aldutė atėjusi pranešė dvi baisais žinias, kurių aš nesitikėjau. 
– Nijole, – tarė ji, atidžiai stebėdama mane, – Česlovas, mūsų išminčius, jau ruošiasi į amžinybę. Jis 

labai sunkiai alsuoja. 
– Dieve mano, Aldute, nejaugi mūsų visų Česlovas išeis ir negrįš? Ar tikrai jo nebus žemėje? – verkdama 

iš gailesčio paklausiau jos. – Kaip jam padėti, Aldute? 
Ji pamatė mano pergyvenimą, ir nusišypsojusi atsisėdo šalia. 
– Nijole, aš tyčia pajuokavau: Česlovas pas mus, šviesoje, jis sveikas ir gražus. Paskui paaiškinsiu, 

kodėl tau tokią baisią žinią pasakiau. Bet yra liūdna žinia, kuri tikra. Paskutines valandas skaičiuoja tie, 
kurie budi prie tavo mielos pažįstamos Rūtelės. Tiesa – be pagražinimo. Tu jos daugiau nepamatysi. – Man 
pasidarė taip baisu ir skaudu, kad negalėjau nieko klausti, net verkti. Aldutė paglostė mano plaukus ir ištarė: 
– Nijole, nusiramink, susikaupk ir išklausyk manęs. Aš visa tai pasakiau, kad visam gyvenimui atsimintum. 
Tuos, kurie ar išėjo, ar išeis į Amžinybę, reikia prisiminti. Jų atminimas – tai gyviausias ryšys, jungiantis 
žemę ir dangų. Tai jūsų pareiga, o mūsų, jau išėjusių, laimė, kad kažkas pamini vardus ar gerus darbus. Tie, 
kurių niekas neatsimena, skaudžiai vieniši net šviesoje. Tokia esu ir aš pati, nes mano artimiausi mane laiko 
mirusia. Tai baisiausia, ką galima išgalvoti. 

Mačiau, kad jai darosi sunku kalbėti, ir pasakiau: 
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– Aldute, nei tavęs, nei Česelio niekad nepamirš tie, kurie tave pažinojom. Tikrai, tikrai. 
Ji nubraukė ašaras ir ištarė:
– Galbūt, bet tik ne mano artimieji.
– O kaip Mindaugėlis, ar jau atėjo pas jus 24-tąją?
– Atėjo, bet tik laikinai. Jeigu per du mėnesius nepadarys nieko, kas netinka dangui, tai jame pasiliks 

amžinai. Jeigu ne, amžinai liks ten, kur buvo. Tai priklausys nuo jo. Turbūt pasigailėjo jo jaunų metų ir jį 
atvedė pas mus.

– Ačiū, Aldute, jo mamai jau bus šiokia tokia paguoda. Ačiū tau.
Žiūrėjau į ją, tolstančią akyse ir buvau dėkinga jai už viską, ką išgirdau tą valandą. Dabar ieškosiu 

invalidės Rūtelės.

504. j. Diržiaus pamoka 2004-06-30
 DANGAUS RŪMAI AMŽINI

Jurgis atėjo visai nelauktai ir netikėtai. Ne vienas, o su savo bendrapavardžiu žemėje, kapų sargu.
– Jurgeli, kaip tau sekasi, kur tu gyveni?
– Dabar šviesoj, o prieš metus dešimt metų buvau tamsybėje. Neduok tu, Viešpatie, ką aš iškentėjau. 

Neduok, Viešpatie, – jis giliai atsiduso, turbūt nenorėdamas pasakoti apie savo praeitį. – Degtinė žudo ne 
tik žemėje, bet ir Dievo karalystėje. Atėjau pasižiūrėti, kaip mano statytas mūras laikosi. Ar dar negriūva 
sienos?

– Ką jis grius, turbūt mus pragyvens.
– Ką jis gyvens amžius, – jokie rūmai ir dvarai neišlieka amžiams. Amerikos dangoraižio tokia galybė 

buvo, o per minutę pavirto į griuvėsius. Amžinas yra tik dangaus rūmas, nes jis paties Dievo sukurtas ir 
palaimintas. Tu, – jis kreipėsi į buvusį kapų sargą, – kaip tau atrodo, ar teisybę sakau?

– Šventa teisybė, Jurgeli, mudu pašlovinkim Visagalį taip, kaip šlovinam tame rūme.
Jie abu persižegnojo, ir pasigirdo šventos giesmės žodžiai:
   Viešpatie, Tavo namai ir Tu Amžinasis.
   Ir amžini tie, kurie juose yra ir kurie dar ateis.
   Tegul Tavo Širdis juos palaimins.
   Ir kurie žino, kad Tavo Širdis jiems atleido.
Mudvi klausėm su Onute ir atrodė, kad ruošiamės su tais giedančiais išeiti kartu. Pasidarė taip tylu, kad 

rodos, šita tyla neleido pajudėti iš vietos. O jie toje tyloje ištirpo ir iškeliavo. Mudvi dar pasilikom.

505. Soijos K. pamoka 2004-07-05
 DALINK TIKRUS ŽoDŽIUS, LIUDJANČIUS PATĮ DANGŲ

Soija atėjo ir be įžangų paklausė: 
– Na, Nijole, tai kas liko širdyje po ekskursijos į mūsų namus?
– Nieko negaliu išsakyti. Tik dėkoju už tai, kad tai, ką mačiau, niekad nesikartos. Jeigu būčiau galėjusi 

nors po vieną sėklelę atsinešti į žemę ir palikti joje dangaus pėdsakus, bet žinau, kad tai jau būtų per daug. 
Ji pasižiūrėjo į K. Emmerich knygą ir paklausė: 
– Nijole, ar joje daug gražių minčių? 
– Neradau, Soija, tokių minčių, kurios būtų negražios. Turbūt ji buvo pilna Dievo malonės, kad regėjo 

tokius stebuklingus dalykus. 
– O tu surink tas mintis ir išbarstyk jas visiems žmonėms į širdis. 
– Kažin, ar sugebėsiu. 
– Matai, ką tu parašai, vis tiek pasiekia žmones. Tu prisimink žydinčią obelį ir palygink su ja mano 

prašymą. Elkis taip, kaip obelis išbarstydama žiedlapius. Tada, galbūt, tau bus lengviau nuo tų minčių. Taip 
daro visi šventieji. Taip darė Kristus, savo gerumą atiduodamas visų širdims. – Ji patylėjo, kažką pamąstė, 
ir pasakė: – Na, jeigu bus galimybių, tave nuvesiu ir į dangų. O dabar lauk.

506. Soijos K. pamoka 2004-07-07 
 DANGAUS PRIEBUTIS, KURĮ MAČIAU

Atėjo Soija K. ir pasiūlė: 
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– Nijole, gal norėtum ekskursijos? 
– Nežinau, kur? 
– Aš siūlyčiau tau į dangaus priebutį. 
– Bijau, Soija, bijau. Ką aš ten veiksiu: nepritapsiu nei prie anų, nei prie kitų. 
– Nieko, nieko. Priebutyje būna mažai žmonių. Ir tavęs niekas nekliudys. Na gerai, galime eiti. Žinoma, 

jeigu tau įdomu. 
Ir mudvi išėjome. Nežinau, pasidariau bejausmė lyg oras. Nebuvo kada nei bijoti, nei galvoti. Atsidūrėme 

prie tų pačių durų, kurias kažkada mačiau skaistykloje. Prieiti prie jų kiekvienam skaistyklos gyventojui 
didelė svajonė. Jau nuo jų sklinda tokia šviesa, kad nežinau kokiais žodžiais ją aprašyti. Prie to lango, 
prie tų durų prieina tik tokie skaistyklos žmonės, kurie ruošiami pas šv. Joną. Soija pravėrė duris ir prieš 
mudviejų akis švystelėjo toks šviesos srautas, kad galima buvo apakti, bet dangaus gyventojai jau priprato 
prie tos šviesos ir nuo jos laimingi. Dar vienos durys prasivėrė ir mes atsidūrėme priebutyje. Sugriebiau 
Soiją už rankos, kad nepaklysčiau, ir ėmiau stebėti aplinką – kaip mažas vaikas, pirmą kartą pamatęs 
šviesą. Viskas buvo krištolas ir stiklas. Iš kairės pusės tęsėsi neužmatomos jūros palmių – mažų ir didelių. 
Bet visos savo viršūnėse tartum supo saulę. Dešinėje pusėje buvo neužmatomi kilometrai gėlių – kokių tik 
yra pasaulyje. Tas gėles puošė įvairiausios spalvos. Puoliau prie Soijos prašydama: 

– Ar negalima gauti nors vienos sėklelės?
– Gali tūkstančius jų duoti, bet nė viena neprigis žemėje – čia dangaus gėlės, palaimintos pačios Marijos. 
Per vidurį abiejų pusių plytėjo kelias, išbarstytas smulkiu, kaip pajūrio, smėliu.
– O gal nori į vidų? 
– Noriu, Soija. 
– Na, aš tik pajuokavau. Kažin ką pagalvotų žmonės, jeigu į jų namus ateitų žemės būtybė. Taip, kaip 

pas mus ateiviai į žemę – išlakstytų į visas puses. O dabar tu pakelk akis į viršų. Kas ten įdomiausia? 
– Žvaigždės krinta ant galvos! – persigandusi sušukau jai. 
– Nebijok, neužkris. Tik jos pasislenka arčiau dangaus, kad atrodytų, jog galima paimti į rankas. 
Man buvo labai įdomi pati saulė. Ne tokia karšta, kaip žemėje, bet aplink ją buvo apjuostas kažkoks 

ratas, ir dangus atrodė toks mėlynas, kaip nudažytas. Pas mus tokių dažų nebūna. Ir dar viena, kas mane varė 
iš proto: kažkokia galinga jėga apsupo visą mane, lyg būčiau magnetas, – turbūt ten visi prie to pripratę. 
Soija paaiškino, kad tai kosminė magnetinė jėga, kuri pati pritraukia iš žemės į dangų atvykstančius. O 
mane, lyg užkerėta, kiršino kažkokia mintis praverti tas duris, už kurių – mano mama, Mindaugas ir visi 
pažįstami. Bet tik paklausiau Soijos:

– Kaip laikosi Mindaugas?
– Man atrodo, kad jis liks pas mus. Labai šaunus ir protingas berniukas. Jis jau pats nenorėtų grįžti atgal 

į tamsą.
Išsiskyrėme jau žemėje. Ji prižadėjo dar ateiti.

507. jono S. pamoka 2004-07-10
 MAN LABAI SUNKU SKAISTYKLojE, PADĖK

Jonas atėjo kažkoks išvargęs, nusiminęs, visai nepanašus į tą, kuris buvo žemėje.
– Jonai, kaip gerai, kad tu atėjai, turbūt jau visam laikui.
– Nijolyte, turbūt dabar jau eisim į metrikaciją.
– Ne, Jonai, jau viskas po laiko. Negaliu tarnauti dviems ponams. – Jis nuleido galvą, tylėjo ir kažką 

mąstė. Aš vėl paklausiau: – Tai kur tu dabar, ką veiki?
– Skaistykloje, Nijolyte. Sienas tamsoj plaunam. Matai, kokie du pirštai sužaloti. – Ir parodė du juodai 

aprištus pirštus. –  Atėjau pas tave svarbiu reikalu. Gal galėtum man paskirti 20 litų.
– Tai kad, Joneli, skaistykloje pinigų nereikia.
– Bet, Nijolyte, žemėje labai reikia, kai nori padėti nelaimingiems.
– Ar ilgai, Jonai, būsi skaistykloj?
– Trejus metus, kol išmoksiu Dievo įsakymus.
– O kodėl nesimokei žemėje?
– Neturėjau, Nijoliuk, laiko. Veždavau parduoti obuolius. Nebuvo kada.
– Tai dabar turi laiko.
Jis priėjo prie manęs, pabučiavo į ranką ir išnyko.
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508. Šv. Klotildos pamoka 2004-07-16
 ŠV. DVASIA PASIRENKA ŽMoNES

Eduardas jau norėjo užrakinti duris, kai staiga jas atplėšė ir įkišo ranką kažkokia moterėlė ir pagarbino: 
„Garbė Jėzui Kristui“. Keistai ji atrodė: ant galvos kažkokia keista surišama kepuraitė mezginiuotais 
kraštais. Ilgi drabužiai beveik siekė žemę. Pamačiau, kad užantyje kažkas pūpso. Nedrįsau klausti, kas čia. 
Bet ji pati ištraukė baltą kaip sniegas balandį, paskui padėjo jį ant kito delno. Raudonos paukščio akelės 
atrodė, kad viską supranta. Jis žiūrėjo tik į savo ponią ir manęs visai nematė.

– Gal jį parduosit?
– Sese, Šv. Dvasia neparduodama. Ji pati pasirenka žmones. – Perbraukė kelis kartus per balandžio 

nugarėlę ir šis vienu ypu užlėkė ant jos peties. – Kada nors ši Dvasia nutūps ant Rūtelės pečių. Dabar 
ji pažeminta, paniekinta, bet Kristus pasakė: „Tie, kurie žeminami, bus paaukštinti, o kurie žemina bus 
pažeminti“.

– O kas jūs tokia, koks jūsų vardas?
– Mane vadina Klotilda.
– Tai gal šventoji?
– Žemėje gal ir vadina šventąja, o danguje esu paprastas žmogus. Aš gyvenau žemėje seniai, gal 

viduramžiais. 
Paskui pabučiavo balandį, įsidėjo vėl į užantį ir išėjo.
 
509. Mamos pamoka 2004-07-19
 ŽIEDŲ GELMĖ VISADA PASLAPTINGA

Kai mama atėjo, aš ją iškart nusivedžiau į savo gėlyną. Viską metusi į šalį, ji puolė prie lelijų. Ilgai 
žiūrėjo į jų žiedlapius, paskui pasilenkė prie jų ir pasakė lyg sau, lyg man:

– Žinai, vaikeli, dangaus lelijos daug didesnės ir gilesnės už žemės. Bet visos jos savo gelmėj slepia 
daug paslapčių, ir žmogus apie jas nieko nežino. – Ji tai pasakė, o aš ir dabar galvoju, ką ji galvojo, apie 
kokias paslaptis mąstė. Mes tik matom gėlę, ir mums joje jokių gelmių nėra. – Vaikeli, ar neskini žydinčių 
gėlių?

– Ne, mama, neskinu ir nenoriu, kad man kas tokių dovanotų. Tu mane pati to išmokei, ar dar atsimeni?
– Atsimenu viską, vaikeli, viską. O kur mano gėliukė?
– Yra, mamyte, štai čia, ant lango.  Mane Soija buvo nusivedusi į dangaus priebutį. Dieve, koks ten 

gėlių gražumas!
– Vaikeli, tai tik priebutis, kuris turbūt trigubai toks kaip Lietuva. Bet koks dangaus grožis, kur tarp 

žiedų visi vaikščioja ir vijoklių trobelėse gyvena. Ten nereikia jokio stogo, dėl to tau ir priebutyje žvaigždės 
atrodė visai žemai.

– O jeigu Soija mane atvestų pas jus, kas būtų?
– Neik, būtų blogai, nes kai grįžtum į žemę, Dievas tave nubaustų, kad pirma laiko nori pamatyti tai, 

kam dar ne laikas. Neik, nerūstink Dievo.
– Gerai, mama, ačiū, kad man pasakei, nes aš einu visur, kur mane vedasi.
Grįžom namo. Mama tylėjo, paskui išėjo pro duris ir vis ieškojo ant žolės rasos, kad galėtų nusiprausti 

veidą. Rado už sodo vartelių. Turbūt visi ten taip prausiasi. Paskui sugrįžo į vidų, susirado kambary ant 
sienos kabantį paveikslą „Kristus mąsto“ ir ėmė kalbėti trumpas maldas:

– Viešpatie Dieve, mano ir visų Tavų sutvėrimų, ištiesk savo ranką ant visų mūsų galvų, kad per dieną 
žinotume, kur eiti ir kaip veikti. Viešpatie Dieve, išmokyk mane taip padėkoti Tau už duotą dieną, kaip Tavo 
Sūnus Jėzus dėkojo maldoje „Tėve mūsų“. – Paskui ji persižegnojo, pabučiavo mane ir palinkėjo: – Augink 
visada gėles, vaikeli. Nuo jų darysiesi geresnė, – ir išnyko.

510. Česlovo V. pamoka 2004-07-21
 NEPAVYDŽIU, NoRS ŠITAS DŽIAUGSMAS NE MAN, o KITIEMS

Česlovas buvo neilgai, bet, tik atėjęs, jau paklausė:
– Na, kaip, Nijoliuk, ar jau kvepia baravykais?
Suspėjau jį nuraminti:
– Niekai, Česeli, tokie grybai: voveruškos, lepšės, na dar rudmėsės.
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Jis nepatikliai pasižiūrėjo į mane ir paklausė:
– O kas tau sakė?
– Seni grybautojai sakė, jie nemeluos.
Jis patikėjo. Nusišypsojo ir man atrodė, kad jis apsiramino. O gal tik suvaidino?
– Na, Nijoliuk, ar dar rašai ką nors? Bijok tu Dievo, jeigu sustotum.
– Rašau, Česeli, bet neturiu pinigų, kad naują knygą išleisčiau.
– Ką darysi, visur žemėj tie nelemti pinigai. Ar negalėtų žmonės apsieiti be jų, kaip pas mus?! Visokios 

blogybės iš pinigų. – Jis atsiduso ir tyliai paklausė: – Nijoliuk, na kaip čia, šitame pinigų turguje, laikosi 
manoji su spygliuke? Man rodos, kad manoji su sveikata nekaip sugyvena.

– Gal praeis, Česeli, ji taip laukia, kad tu ateitum. Nors ir pas mane. Dabar pasakysiu, kad buvai. 
Džiaugsis. 

Jo veidas staiga išbalo, ir jis atsisėdęs susiėmė už galvos. Išgirdau pilną širdgėlos balsą:
– Dieve, kodėl šitaip. Kodėl vieniems auga grybai, mato šalia mylimus žmones, o man nieko. Ir tas 

nieko bus amžinai. – Nežinojau, ką jam sakyti, nes paguoda čia būtų tik nieko neverti žodžiai. Leidau jam 
laisvai, atvirai išsakyti tai, kas, matyt, perpildė jo širdį. Česlovas akimirką pritilo, paskui, lyg atsibudęs iš 
savo minčių, pasakė: – Nežinau, Nijoliuk, gal nesakyk manajai, ką aš čia sakiau. Paskui ji tik nervuosis. 
Juk vis tiek nieko nepakeis ir neparves manęs namo. Neparves. Pasakyk, kad mane regėjai tokį žmogų su 
šviesiais marškiniais, linksmą, sveiką kaip baravyką. A feine? A jo? Na, tai dėkui. Ateisiu ir kitą kaleiną 
varysiu link Batiškių. Juk ir viens lauke kareivis. Na, bai. Einu namo.

Palydėjau iki vartelių, kažkoks rūkas paslėpė jį, ir daugiau jo nemačiau. 

511. Kunigo Viktoro pamoka 2004-07-22
 NETURĖjAU KAM ATVERTI SAVo ŠIRDIES

Jis atėjo pačiam vidudienį, kai akimirkai užsnūdau pailsėti. Tai buvo kunigo drabužiais apsivilkęs, 
neaukštas, šviesiaplaukis vyras. Mane pakerėjo jo akys: gilios, daug mąstančios ir pilnos žmogiško gerumo. 
Jis man visai neatrodė linksmas, o buvo daugiau tragiškas ir liūdnas. Pagarbino. Pagalvojau, kad prieš mane 
stovi J. Janonis, bet pirma reikėjo tuo įsitikinti. Aš jo paklausiau:

– Kas jūs toks? Iš kur atėjęs?
– Aš tas, apie kurį dabar kalba visos parapijos.
– Kodėl jūs atėjote pas mane?
– Kelias pas jus laisvas. Todėl ir atėjau.
– O ką jūs veikiate?
Tik liūdnai nusišypsojo ir pasakė:
– Dabar aš ne kunigas, aš – skaistyklos kalinys.
– Ir daug reikės ten būti?
– Pusantrų metų. Bet aš atgailausiu. Aš prašysiu Dievo, kad man atleistų už viską, ką aš padariau.
– Bet kodėl, kodėl jūs taip pasielgėte?
Jis atsiduso, perbraukė savo šviesius plaukus ir jo balsas pradėjo drebėti. Bet jis ėmė pasakoti:
– Aš neturėjau kam atverti savo širdies, neturėjau. Buvau toks vienišas pasaulyje su savo darbais, 

rūpesčiais ir dvasiškai mylėjau mergaitę, nuostabią mergaitę. Ji iš Griškabūdžio. Bet aš nenorėjau užtraukti 
jai nešlovę, kad niekas jos neminėtų bloguoju. Tegul ji žmonių akyse būna tokia šviesi ir gera, kai liko 
be manęs. – Jis dar sakė: – Mano širdis taip prisipildė tų dviejų jausmų, kad aš negalėjau jos suvaldyti. 
Supratau, kad jos nenugalėsiu. O ta mergaitė man liks brangi ir amžinybėje. Būkit gera, paprašykit žmonių, 
kad manęs nesmerktų. Man ir taip nelengva tamsoje. – Man taip suspaudė širdį graudulys, kad vos sulaikiau 
ašaras. Bandžiau jam aiškinti, kad jo niekas nesmerkia, bet jis tuo netikėjo. – Nekalbėkite to, ko nėra. Mane 
smerkia ir dar kaip smerkia. Ir ta mergaitė negali išduoti savo jausmų, nes tuoj supras. – Paskui patylėjo, 
pamąstė kažką, atsigręžęs pasakė: – Na, lik, sese, laiminga. Prisimink nors geru žodžiu tą, kuris kenčia.

512. Mamos pamoka 2004-08-01
 TU PATI KALTA DĖL To, KAS ĮVYKo

Vakar mama pyko ant manęs, kad nepadedu nešti sunkaus kilimo, o ji pati, lyg lengvą popierių, 
suvyniojo kilimą ir išgabeno į lauką. Aš tik stebėjausi ir nežinojau, ką jai sakyti. Viską paaiškino pati:

– Vaikeli, matau, kad tu stebiesi mano jėga, juk iš žemės išėjau visai bejėgė. Pasakysiu tau dabar štai 
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ką. Juo arčiau tavo siela prie Dievo, tuo daugiau jėgų atsiranda įveikti viską. Argi tu neturi pavyzdžių savo 
gyvenime? –  Ji pasakojo apie tai, kaip žmogaus protas, būnant danguje, tiek išlaisvinamas, jog sukonstruoja 
skraidančius aparatus, kurie žemę pasiekia per 20 sekundžių. – Ir mums, – ji pakartojo, – net moderniausios 
mašinos atrodo tik žaislai. Tegul žmogus savo protu sukuria tokią skraidančią lėkštę, kuri prie žemės būtų 
traukiama pajungto magneto. – Ji pasakojo, o man atrodė, kad čia ne mama, o kažkokia išsilavinusi moteris. 
Paskui paėmė nuo žemės balandį, glostė jo nugarėlę, kojeles ir vis man kartojo: – Saugok jį dukrele, nes 
didelė laimė turėti tokią Dievo dovaną.

Ji, vargšė, net nenujautė, kad kitą dieną jo jau nebus. O šiąnakt mama jau nebuvo nei linksma, nei 
pasakojo apie skraidančias lėkštes. Jos akys atrodė tokios liūdnos, kad man sunku buvo į ją žiūrėti. Paskui 
įėjo į tą kambarį, kur gyveno balandis. Atsisėdo, pasižiūrėjo į mane ir ištarė:

– Tai neišsaugojai Šv. Dvasios dovanos. Atidavei katėms. Juk tai tavo pačios kaltė, kad užmigai ir 
lengvai patikėjai, kad niekas nepaliks atdarų durų. O tu pati vis mane mokydavai, kai buvau žemėje, kad 
amžinai lieki atsakingas už tą, su kuriuos susidraugauji. Ar atsimeni?

– Prisimenu, mama, viską prisimenu, – ir tave, ir tuos žodžius, bet man labai, labai gaila to paukštelio.
– Tai kaip nebus gaila, juk širdis – ne akmuo. Juk tu jį dusyk išgelbėjai iš kančių, mylėjai, lesinai, 

pripratai. – Jos akyse pasirodė ašaros, ir aš neišlaikiau – verkėm abi. Mama pradėjo pasakoti, kaip tai 
įvyko, bet aš ją nutraukiau, nes tai bus baisu. – Matai, vaikeli, tu net klausyti nenori, o kentėjo ir Kristus, ir 
kankiniai, ir tam mažam paukšteliui jo kančia atrodė baisi. Aš tau pasakoju todėl, kad tu rimtai susimąstytum 
apie kiekvieną Dievo sutvėrimą, kurį pasiimi globoti, ar sugebėsi jį apginti. Jeigu žinai, kad neužteks jėgų 
ar kantrybės, neimk jo ir neprisipratink. Nekaltink kačių. Jos nežino, ką galima ir ko negalima žudyti. 
Viskuo kalta tu ir neieškok kitų kaltininkų. Ar supratai mane?

– Supratau, mama, supratau viską. Tik viskas jau po laiko.
– Nieko, vaikeli, nebūna po laiko. Viskas, kas buvo, ar dar bus, įvyks savo laiku. Tik reikia žinoti savo 

galimybes ir protą, kad tas laikas tau būtų palankus. Na, neverk. Ašaros dar nieko negrąžino atgal.
Ji pabučiavo mane ir išėjo.

513. Senutės skvere pamoka 2004-08-03
 APIE ŽMoGŲ NESPRęSK PAGAL jo DRABUŽIUS AR BATUS

Ėjau iš Kęstučio gatvėje esančios rašymo priemonių parduotuvės tiesiai per skverą. Žmonių nebuvo, 
ir aš vėpsojau į gėles, į medžius, į didelius voratinklius ant žolės. Jie jau tiesė kelią į rudenį. Staiga mano 
žvilgsnis užkliuvo už senutės, sėdinčios ant suoliuko, pro kurį turėjau išeiti į Steponaičio gatvę. Baisi 
pasirodė ta senutė, – kažkokie apdriskę skarmalai dengė jos kūną, juoda skara gaubė galvą, o kojos buvo 
apautos ilgaauliais batais. Rankoje ji laikė cigaretę, bet dar nerūkė. Pagalvojau, kad tai kažkokia benamė ar 
valkata, ir išsigandau. Ką daryti – eiti pro ją ar ne? Bet ji jau pastebėjo mane stovinčią ir paklausė:

– Na, išsigandai? Tik nežinai ko – manęs ar mano drabužių. Nebijok, eik, tu nieko neturi, o aš ne vagis, 
aš turiu tiek visko, kad pusei pasaulio užtektų. – Pagalvojau, kad ji pamišėlė, bet balsas buvo toks malonus 
ir toks pažįstamas, kad pasiryžau prieiti prie jos. Ji pasidėjo cigaretę ant suolelio ir atidžiai pažiūrėjo mane. 
Paskui tuo savo gražiu balso tembru kreipėsi į mane: – Be reikalo bijojai mano skarmalų. Jie dar nieko 
nesako apie žmogų. Reikia pažinti jo dvasią ir širdį, o ne žiūrėti, kuo jis apsirengęs. Tik žemėj šitokios 
nesąmonės išgalvotos, kad žmogus nuvertinamas iki medžiagos lygio. Tai baisu. Tai labai baisu, sakau tau. 

Aš žiūrėjau į ją ir išdrįsau paklausti:
– Tai kas jūs tokia esate, ar galite pasakyti?
Ji nusijuokė, ištiesė į mane abi rankas ir pasakė:
– Ar ne per daug nori iš karto – viską žinoti, matyti? Viską suprasti reikia amžinybės. Amžinybės, sakau 

tau. O dabar su manim kalbėk į Viešpatį Dievą. Ar pasiruošei savo sieloje tai maldai?
– Senele, man reikia kelių minučių susikaupti, kitaip negaliu. 
– Na, gerai, gerai, kai pasiruoši, pasakyk „jau“. – Aš tylomis pergalvojau viską, ką išgirdau iš senelės, ir 

paprašiau Dievo palaimos. Paskui pasakiau, kad pasiruošiau. – O dabar kartu su manim ir su Kristumi tark 
šiuos žodžius: Viešpatie Dieve, apšviesk mano protą, kad išmokčiau pažinti žmonių širdį ir dvasią. – Mudvi 
ta malda taip suvienijo, kad aš jau norėjau atsiprašyti senelės už tai, kad apie ją pradžioje blogai galvojau. 
Bet nesuspėjau. Ji pirmoji manęs paprašė: –  O dabar akimirkai užsimerk ir pabūk čia, kur stovi. Dabar gali 
atsimerkti.

Aš galvojau, kad Viešpats padarė stebuklą. Ant to paties suolelio, toje pačioje vietoje sėdėjo puošni 
dama, per liekną liemenį susiaurinta suknele, su brangia apyranke ant rankos.
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– Ponia, o kur geroji senelė dingo?
Dama nusišypsojo ir pirmą kartą mane pavadino vardu:
– Nijole, pažiūrėk man į veidą ir atpažinsi mane.
– Kristina, Kristinėle, brangioji mano, o kur jūsų anie drabužiai?
– Štai, Nijole, jie šiame krepšely. Aš jais rengdavausi dešimt metų Sibire prie medžių plukdymo. O 

štai šitie, kurie dabar taip papuošė mane, mano mamytės Onos Grincevičienės. Bet, kai nešioji skarmalus, 
geriau pažįsti žmones. Toks jų, vargšų mąstymas, ir jo nepakeisi.

– Kristinėle, o kur jūs dabar gyvenate?
– Mes visi kartu – visa mūsų šeima, tik, žinoma, be tėvelio – Paukščių take. Juk tau Vaitiekėlis sakė, 

ar ne.
– Taip, Kristinėle, sakė.
– Na, Nijolėle, pasikalbėjom ir eisim savo keliais. Tu – žemės, aš – amžinybės. Tegu Viešpats laimina 

ten jus visus.
Aš net neatsigręždama nuėjau savo taku, o kur dingo ji, nežinau.

514. Gydytojos Monikos G. pamoka 2004-08-07
 SIELA VISADA TURI BŪTI ToKIA KAIP GĖLĖ

Gydytoja atėjo visai netikėtai ir aš puoliau prie jos, lyg prie tikro gerumo ir dvasingumo, šitaip mylinčio 
viską, kas šviesu ir gražu pasauly.

– Atėjau, Nijole, pažiūrėti į tavo gėles. Ar parodysi? – Ji šypsojosi ir kalbėjo: – Einam, juk abi žemėj 
šitaip mylėjom kiekvieną žiedą. Jūs sakydavot, kad net ir pienės negalima užminti. – Ji apkabino mane ir 
vis kartojo: – Tai tu vis prisimeni mano žodžius? Dieve, kaip smagu girdėti! Kaip gera širdy, kaip lengva! – 
Paskui paėmė man už rankos ir mudvi ėjom į mano gėlyną. Ji žiūrėjo į visas gėles, glostė jų lapus ir žiedus, 
paskui patylėjo ir kažką giliai galvodama, ištarė: – Žinai, Nijole, gražus tavo gėlynas, bet niekur žemėje 
turbūt nėra tokio, koks auga danguje. Ten visi takeliai ir pievos ištisas žydėjimas ir gražumas.

– Gydytoja, o kurios gėlės jums pačios gražiausios?
– Juk tu ir žemėj žinojai, ką aš labiausiai mėgstu, tai kam dar klausi.
– Žinojau, tada tai buvo kaktusai.
– Ir dabar, Nijole, kaktusai. Jie man visada primena Kristaus galvą su dygliuota karūna. Bet kai jie 

pražysta, o Dieve, atrodo kiekvienas žiedas skirtas Viešpačiui už jo kančią. Ir visi žiedai kalba žmogui, kad 
jo siela būtų tokia šviesi ir atsiverianti Dievui. Tas yra svarbiausia. Nijole, o tavo kaktusai žydi?

– Žydi, gydytoja, net keturi žiedai, pažiūrėkite.
Ji pasilenkė, paglostė žiedų taures ir pasakė:
– Mylėk gėles ir žmones, kurie jas augina, ir bėk nuo tų, kurie nemyli gėlių.
Norėjau jai pasakyti, kad seniai vengiu žmonių, kurie nemyli gėlių ir gyvulėlių, bet jos jau nebuvo.

515. Neregėto traukinio mįslė 2004-08-08

Pamačiau per dangų riedantį traukinį. Jis buvo nepaprastas – iš visų langų švietė, degė, liepsnojo 
nuostabios šviesos. Traukinys važiavo lėtai, be garso, atrodo, norėdamas įsiklausyti į šio pasaulio būtį. 
Vieni namiškiai paaiškino, kad tai tuščių krovinių traukinys, kiti, kad man tik rodosi, o jie nieko nemato. 
Nesupratau, kaip galima nematyti tokio ryškumo šviesų. Beliko laukti, kol sutiksiu nors vieną protą, kuris 
įspėtų tą mįslę.

Traukinys sustojo ties Šakių parapijos bažnyčia, o šviesa, raudona kaip kraujas, liko tik viename lange. 
Paskui viskas susiliejo su debesim, tik tos šviesos ruožas ilgai degė aukštai aukštai, ties pačia bažnyčia.

516. Birutės D. pamoka 2004-08-11
 NEPRAŠYK NIEKo UŽ PAGALBą

Ji vėl atėjo iš tamsos. Pati su juoda skara, tamsiais drabužiais, kažkokia liūdna ir nekalbi. Pasiūliau jai 
kėdę, bet ji stovėjo ir vis žiūrėjo į kažką verdančią Onutę. Matyt, kažko nedrįso jos prašyti.

– Birutėle, – prakalbinau ją, – kam tau ta juoda skara, juk ten, kur gyveni, nekaršta?
Ji pasižiūrėjo į mane ir nepiktai atsakė:
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– Nijoliuke, ten viskas – ir sienos, ir lubos, ir grindys, ir oras – viskas prisėta kažkokių tamsių dulkių, 
ir aš nenoriu, kad mano plaukai būtų jų pilni.

Užklausė ir Onutė:
– Ar ilgai, Birute, ten būsi, vargše tu?
Jos veidas paraudo, pyktis išlygino visas raukšleles, ir ji beveik šaukte iššaukė:
– O kas kam darbo, kiek aš kur būsiu! Už mane niekas kitas neatkentės. Tai viena klausinėja, tai kita. 

Kam rūpintis tuo, kas jūsų neliečia. Nebuvo kada man eiti į bažnyčią ir galvoti apie Dievą. Per darbus aš 
šviesios dienos nemačiau. Ir dabar nematau. Tik, Onute, manęs nelaikyk jau tokia vargšele. Mažu ir tu ten 
atsidursi. Aš dar gana drūta ir galėčiau viską dirbti. Tik man biskį padėk, kad greičiau galėčiau išsivaduoti.

– Jau aš tau, Birute, sykį padėjau, bet, jeigu reikia, ir dar galėsiu pagelbėti. Tu būk gera, tu jaunesnė, 
prikalk man šitą kartelę nuo sienos iki lango, – paprašė Onutė, – ar gali?

Birutė staiga supyko, tiesiog neteko savitvardos ir ėmė žerti priekaištą po priekaišto.
– Ach, tai jūs norite, kad už pagalbą jums dirbčiau. Ne, šito tai jau nebus, nesulauksite.
– Birute, mes tik paprašėme padėti, tu nepyk, jeigu nenori, nedaryk.
Ji atsigręžė, akys buvo liūdnos, pilnos nevilties, ir visai netikėtai ištarė:
– Juk aš visiems viską padėdavau, viską dirbdavau, ale dabar man pačiai taip sunku, taip sunku ir niekas 

nepadeda.
Tylėjom ir mes, ir ji, ir neliko žodžių jai guosti. Pažadėjome padėti. Ir ji išėjo.

517. Česlovo V. pamoka 2004-08-15
 KIEKVIENAS RENKASI SAVo KELIą

Atrodo, kaip kažkada seniai rugpjūčio 15-ąją visi, kuriems baigėsi atostogos, rinkomės į mokyklą. Seni 
ir jauni, gyvenantys čia ir viršum to „čia“. Visur bėgiojo nenuorama Marytė, santūriai prie lango stovėjo 
Aldutė ir Česlovas, negalintis gyventi be vaikų ir be grybavimo. Nejučiomis, o gal iš įpročio, Marytės 
paklausiau, kada bus sudarytas tvarkaraštis. Česlovas uždėjo man ant peties ranką ir pasakė:

– Nijoliuk, ateina laikas, kai mes patys turim susidaryti savo kūno ir dvasios tvarkaraštį. Niekas kitas už 
mus to nepadarys. –  Visi skirstėsi į savo klases ruoštis naujiesiems mokslo metams. Česelis paprašė manęs: 
– Mažu gali pažičyt man savo vaikus, tik vietinius, kurie žino, kur grybai. – Net nežinojau, ar tų vaikų koks 
bus, ar ne, bet jam atidaviau. Taip padarė ir kiti mokytojai. Česlovas susirinko apie dešimt  vaikų, didelių ir 
mažesnių, ir liepė visiems susikabinti rankomis. – Šitaip, vaikai, apsikabinsite ir rugsėjo pirmąją. A gerai?

– Taip, mokytojau, gerai.
– O dabar aš būsiu vidury, o jūs aplink mane. Galėsit klausti, ko tik norit.
Dieve mano, kaip Česlovas atrodė tų mažų galvų ir rankų vainike, mes negalėjome atitraukti akių pro 

pravirą langą. Aldutė tyliai ištarė:
– Jis ir pas mus visada vaikų apsuptas, visada jų vidury.
Pasigirdo Kęstučio, tada, kai jis išėjo, pirmaklasio, balselis: 
– Mokytojau, o ten, kur jūs gyvenate, ar irgi yra vaikų?
Česlovas pasižiūrėjo, kažką pagalvojo, ir aš pamačiau, kaip sunkiai tvardosi, kad nepravirktų.
– Vaikai jūs mano, vaikų visur yra, nes be jų nebūtų tiek gerumo, – sunkiai ištarė jis, turbūt prisiminęs 

savo Egliukę.
– Mokytojau,  o kas jus išmokino verkti? – paklausė kažkuris.
– Kelias, vaikai, kelias, kurį visi turime praeiti. – Sunku buvo suprasti, ką jis galvoja, taip atsakydamas, 

bet vaikai pajuto, kad mokytojui kažko sunku ir nesinori kalbėti. – Vaikai, – netikėtai paklausė jis, – o kur 
veda ve tas kelias? – Jis mostelėjo ranka link buvusios pieninės ir laukė atsakymo.

– Pirmyn, mokytojau, pirmyn, – prabilo Eglytė.
– O jeigu pareitume juo, tai kur tada vestų?
– Atgal, – sušuko vos ne visi.
– Na, matau, jūs jau daug išmokote, – pagyrė Česlovas ir vėl paprašė: – O dabar ištieskite rankeles į 

šonus ir pasakykite patys, kur dar veda kelias. – Vaikai, lyg gandriukai, ištiesė rankas, ir jau nesunku buvo 
pasakyti, kad kelias gali vesti į kairę ir į dešinę. – O jeigu kiltume lėktuvu, tai kaip vadintume kelią? – 
netikėtas klausimas suglumino vaikus. – Neatsakė. Turbūt niekada apie tai nebuvo girdėję. – Vaikai, tai 
kelias aukštyn, o kai lėktuvas leidžiasi, tai kelias žemyn. O kur mes šiandien eisime? – pasižiūrėjęs į vaikus 
paklausė Česlovas.

– Pirmyn, mokytojau, pirmyn! – sušuko vaikai.
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Česlovas priglaudė juos visus prie savęs, apkabino ir pasakė:
– Taip, vaikai, visada eikime tik pirmyn ir visada savo širdelėmis kilkite tik aukštyn. Tai puošia žmogų. 

Baisiausia, kai žmogus sustoja vietoje ir lyg akmuo nieko nenori daugiau matyt ar suprasti. Na, o dabar – tik 
pirmyn, baravykų rauti.

Visi nutolo, ir aš pagalvojau, ar Česlovas po tokio susitikimo dar pajėgs sugrįžti ten, į savo namus. 
Atsitraukėm nuo lango, skirstėmės į savo buvusias klases. Nors pažiūrėti. Ir... laukti autobuso namo. Po 
valandos kieme pasigirdo vaikų balsai, jie tilo, tilo ir pamatėme ateinantį Česlovą. Jo rankose buvo didelis 
gražus baravykas, ir Česlovas iškilmingai prašneko:

– Matot, koks feinė, parvešiu namo, visiems parodysiu. Tegu pamato, kokie baravykai auga Lietuvos 
miške. – Jis taip džiaugėsi savo radiniu, kad tikrai atrodė panašus į tuos vaikus, su kuriais kartu ėjo. Paskui 
priėjo prie manęs, pasilenkė ir tyliai paprašė: – Perduok geradienius manajai ir mažajai. Tik nesakyk, kad 
aš nusiminęs. Sakyk, kad drūtas lyg jautis.

– Gerai, Česeli, būk ramus, taip ir pasakysiu.
Paskui Aldutei davė kažkokį ženklą, panašų į kryžių, ir ji viską suprato – laikas namo.
Aš vis galvoju apie kelią aukštyn ir apie tą baravyką, kaip jį nugabens į dangų.

518. Išminčiaus Avicenos pamoka 2004-08-17
 VIENETAS YRA ABSoLIUTAS

Tolumoje pamačiau Rytų kraštų žmogų, apsirišusį turbanu, atsisėdusį ant sukryžiuotų kojų. Jo rankos 
buvo suglaustos delnais į viršų. Žmogus jas kėlė aukštyn ir šaukė:

– Alach! Aivecen! Alach! Aivecen! 
Šalia jo sėdėjo kažkoks kitas, labai panašus į lietuvį. Mane nustebino pusės žmogaus dydžio (aukščio) 

knyga, ant kurios Rytų žmogus kartais pasiremdavo dešine alkūne. Nieko nesupratau ir jau norėjau eit 
toliau, bet staiga žmogus, visai nekreipdamas į mane dėmesio, pakėlė dešinės rankos antrąjį pirštą ir vėl 
nusilenkęs kažką pasakė. Lietuviško veido žmogus kartojo:

– Vienas. Vienas vienetas yra absoliutas, kaip vienas Dievas, kaip vienas kosmosas ir viena žemė. 
Vienetas yra absoliutas. 

Jis pridėjo antrą pirštą ir supratau, kad, mūsų žiniomis, tai dvejetas. Lietuviško veido žmogus kartojo 
iš paskos:

– Dvejetas yra mažesnis savo reikšme už vienetą, nes jis jau ne absoliutas. Jis sudarytas iš vienetų ir 
nėra monolitas. Tai, kas suskaldytas, yra Absoliuto priešybė. Todėl tarp vienetų – tautų vyksta karai, todėl 
visų vienetų – žvaigždžių – šviesa neprilygsta vieneto – saulės šviesai.

Aš nieko nesupratau, mano protas visai aptemo nuo to, ką girdėjau. Bet nesitraukiau, nes kažkokia jėga 
neleido eiti toliau. Jie nekreipė dėmesio į mane, o kartojo tai, ką žinojo.

– Ir milijonai, ir milijardai yra sudaryti iš vienetų, bet niekas niekad nėra girdėjęs, kad jie taptų 
Absoliutais.

Rytietis kažką pradėjo rankomis maišyti ore, o lietuvis kartojo:
– Dideli skaičiai, nesvarbu, kas juos sudarytų, – žmonės, akmenys, gyvuliai, – niekada nebus niekas, 

tik krūva, mišinys vienetų, niekad neprilygstančių absoliutui.
– Alach! Aivecen! Alach! Aivecen!
Jo žodžiai į mane krito lyg akmenys, ir tik vėliau juos teks iš naujo perprasti, suvokti, kad sužinočiau 

jų paslaptį. Rytietis kažką parodė lietuviui į storąją knygą, ir tas atvertė jos vidurį. Tada pagalvojau, kad jie 
danguje dažnai taip melsdavosi, bet reikėjo vertėjo, kad suprastų kiti, kurie jų klausosi. Gal ir Česlovas ar 
Mindaugas visa tai girdi? Juk ten būna išminties pamokos... Paskui rytietis rankas sudėjo taip, kad pirštai 
sudarė gražų apskritimą. Išgirdau jo ir lietuvio balsus:

– Nulis yra Absoliuto tvarinys. Jis apvalus, kaip žemė, kaip saulė, kaip kosmosas, kaip smiltelė, kaip 
pusė vaivorykštės. Nulis protingas, kaip akys, kuriomis aprėpiame pasaulį.

Jis vėl šaukė tą patį, paskui pakėlė galvą į dangų ir pradėjo kažką giedoti, tęsiamai drebančiu balsu, 
kartodamas vis žodį alach. Neiškentusi paklausiau, man rodos, lietuvį. Jis abejingai atsigręžė į mane ir su 
didžiausia nuostaba ištarė:

– Tai didysis išminčius Avicena, gyvenęs dar prieš Kristų, bet jau žinojęs daugiau, negu jo bendraamžių 
protai.

Nedrįsau daugiau jiems trukdyti, bet dabar kaltinau pati save, kaip neįsijaučiau į kiekvieną išminčiaus 
žodį. Juk susitikimas su juo nepasikartos.
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519. Pažįstamos moteriškės pamoka 2004-08-20
 KoDĖL MARJoS ŽEMĖj NĖRA MARJoS GATVĖS

Aš jau ir jos veidą suspėjau pamiršti, juk tiek metų praėjo nuo to laiko, kai ji gyveno žemėje. Ir vardas 
išbluko iš atminties. Atėjusi pas mus vis skųsdavosi, kad jos duktė Gražina nuvarys ją į aną pasaulį su tuo 
savo gėrimu. O gal taip ir buvo? Kas čia žino? Dabar pravėrė pas mus duris ir paklausė, kaip visada:

– Na, merginos, kaip gyvenat?
Ji buvo, kaip ir žemėje, apsirišusi balta skarele, pusiau ilgomis rankovėmis megztuku ir neilgu, bet labai 

puošniu sijonu. Onutė ją pažino, o aš nesupratau, kas yra ši moteris.
– Na, mes tai po senovei, o kur jūs dabar gyvenate?
Ji nusišypsojo, priėjo prie Onutės ir lyg su džiaugsmu, lyg su priekaištu lietuviams pasakė:
– Aš tai Švč. Marijos gatvėj. Ale sakyk, Onute, kodėl lietuviai savo žemę vadina Marijos vardu, o nėra 

gatvės, kuri būtų pavadinta Šv. Marijos? 
Klausiausi jos ir nebūčiau žinojusi, ką atsakyti. Tylėjo ir Onutė, paskui atsakė:
– Gal kad Marija čia negyveno.
– Nesakyk, Onute, nesakyk, mieloji, šitaip. Man rodos, jeigu Marija gyventų visų širdyse, tai ir gatvė 

būtų jai skirta.
– Na, tai ką jūs veikiat ten dabar? – Onutė norėjo pabaigti ginčą.
– Onute, aš dabar tai turiu gerai. Žinai, mes su kitom moterim prižiūrim gėles. Tokia ten ir priežiūra – 

tai žemę papurenam, tai paskirstom. Ale koks kvapas, koks grožis, net Marija šypsosi, kai pamato. 
– Gal ir Zoselę mūs ten matot? – Onutė vėl ją pertraukė.
– Mažu ir yra. Ale kas ten supaisys. Visos tos moterys tokios gražios. Turbūt nuo tų gėlių.
– Ar meldžiatės ten? – neiškenčiau ir aš nepaklaususi.
– Meldžiamės, ale Švč. Marija prašo trumpiau melstis, o daugiau mislyti apie Jos Sūnaus Jėzaus Kristaus 

kančią ir suprasti, kodėl ir už ką jis pasiaukojo. – Ji nutilo, kažko susimąstė, paskui paprašė: – Onute, mažu 
gali pasimelsti už Kulisevičių Agutę. Ji te sunkiai būna, žinia tamsoj šitiek metų. Aš tai ją lankau, ale to 
neužtenka. Sakau, paprašysiu dar kieno nors iš žemės.

Onutė prižadėjo, ir ji padėkojusi išėjo savo keliu.

520. Valerjos mamos pamoka 2004-08-22
 DŽIAUGSMAS NETURI jUoDoS SPALVoS

Staselė atėjo tokia vasariška, tokia graži ir miela, kad aš pati nepajutau, kaip puoliau prie jos, paglosčiau 
jos gėlėtą suknelę ir sušukau:

– Stasele, kaip aš džiaugiuosi, kad jūs atėjote!
Ji šypsojosi. Veidu, akimis, visu savo grožiu, ir aš pagalvojau, kad supainiojau – tokia panaši ji buvo į 

Valeriją. Tik tas auksinis dantelis priekyje burnos išdavė Staselę. Ji apsikabino mane ir pasakė:
– Gerai, Nijolėle, kad džiaugiesi. Dievas davė žmogui pasaulį, kad juo džiaugtųsi ir galvotų apie jį. 

Žinai, džiaugsmas turi visas spalvas, tik juodos jame nėra. Ir pykčio nėra, jeigu tas džiaugsmas tikras. – 
Paskui atsiduso, susimąstė, lyg grįždama į praeitį ir tyliai, nežinau, ar man, ar sau ištarė: – Aš ir, būdavo, 
supykstu, rodos, imčiau ir atrėžčiau  ką piktai, ale tik kelioms minutėms, paskui pereina, pamislinu, kad 
geriau gražiuoju būčiau pasakius, o ne iš piktumo. – Ji pradėjo pasakoti, kad Jurgelis irgi buvęs ne iš 
šventųjų, dar ir skaistykloj to smoko turėjęs, paskui pamatė, kad čia su smarkumu nepadarysi, ir pasikeitė. 
– Ale da kaip, Nijolėle, pasikeitė, rodos kitas žmogus pasidarė. Dabar ir į dangų atėjo ir, pamisliju, kad 
sykiais kantrybė geriau, negu piktumas. Dabar jau mudviem visko Dievas davė, tik džiaugtis galėtume, ale, 
kad tie vaikai rūpi ir nežinai, kada jų vargai pasibaigs. Rodos, aš taip neimdavau visko į galvą, kaip mano 
Valerija. Dievas mato, katras kaltas, jo valioj ir bausmės. Taip pamislytų ir būtų gerai. Dabar vėl prasidės 
tas mokslas, vėl tos bobos paleis liežuvius į darbą, o ji susirinks jų žodžius į save ir vėl nervuosis. Jau aš 
ir poteriauju už ją ir Juliuką, ir Dievui  pavedu jų globą, ale vis kaži kas užkliūva ir užkliūva. Dabar kad ir 
tas Juliukas.

Ji susigraudino, nors ašarų nemačiau, bet visų kalbų apie džiaugsmą lyg ir nebūta.
– Kodėl, Stasele, jūs pergyvenate? Juk Juliukui taip sekasi tarnyboje ir jį visi gerbia.
– Kas iš to, Nijole, kas iš to gerbimo, jeigu širdy tuščia. Jaunas ieško širdies, draugystės, o čia nesiseka ir 

gana. – Paskui pasilenkė prie manęs ir beveik tylomis pasakė: – Mislinu, kad šį rudenį anūkas susitiks tokią 
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svetimtautę. Gal ir nieko būtų: jauna, graži, ale, kad nenorės važiuoti į Lietuvą. Ir čia nieks neišeis. Mažu 
tegu panašių į savo amžių pasižiūri. Tos mergučės tai tik lakstyt težino. Ale koks čia gyvenimas bus, jeigu 
jis visą laiką ant ratų. – Paskui nutilo, sėdėjo kaip ta vasara prie lango – visa graži, gėlėta, ir aš nežinojau, 
ką jai pasakyt. O gal ir nereikia nieko sakyti, kai žmogus tyli. Prabilo ji pati: – Matai, Nijolėle, pradėjau 
apie džiaugsmą, o užbaigiau visai kitaip. Ale vis tiek Juliukas turi daugiau džiaugsmo, negu liūdesio. Jis 
jaunas, sveikas, turi mamą, pilnas jėgų. Susiras ir paną. Juk jų pilnas svietas – kai tas rūpės, tai ir ras. Na 
ar ne taip, Nijolėle?

Aš ją nuraminau, ir jos tyli, valeriškai žavi šypsena buvo lyg atsakymas man. Norėjau dar kažko 
paklausti, bet jos jau nebuvo.

521. Mamos pamoka 2004-08-24
 MoTINoS ŠIRDIS jAUČIA, KAI VAIKUI BLoGAI AR GERAI

Mama atėjo apsivilkusi tamsiai mėlynu kostiumėliu, papuoštu nuostabia sage, ir aš iš karto jos 
paklausiau:

– Mama, ar tu jauti, kad pas mus tuoj bus ruduo?
– Ten būdama, tai nejaučiu, o kai atkeliauju į žemę, tai tuoj pajuntu. Kaip keista: pas mus saulė, o čia 

lietus. – Paskui susimąstė ir paklausė: – O kai aš išėjau iš žemės, kažin, ar buvo vasara, ar ruduo?
– Mama, tu viską žinai, viską prisimeni, o tos dienos ir nežinai.
– Vaikeli, kai labai rūpi, kokia bus kelionė ir kur ji pasibaigs, visai nekreipi dėmesio, ar čia ruduo, ar 

vasara.
Ji kalbėjo kažkaip paslaptingai, giliai apmąstydama kiekvieną žodį, ir man atrodė, kad laukia, ką aš 

pasakysiu. Bet aš tylėjau, bijodama, kad neimčiau verkti, tai prisiminusi. Juk viskas buvo taip simboliška. 
Tą rytą, jai grėbiant lapus, ant jos galvos krito lapai, o po dviejų savaičių ant jos kapo vėl krito lapai... 

Dabar ji sėdėjo prieš mane graži ir gyva, ir aš nesutalpinau savo galvoje viso to, kas buvo, ir to, kokia 
ji dabar.

– Tai gal tu prisimeni, vaikeli? – staiga į mane lyg sunkus grumstas dunkstelėjo jos balsas, ir supratau, 
kad į tą klausimą man reikia atsakyti. 

– Mama, tai buvo rudenį, juk tu puikiausiai viską žinai pati, juk tu visada atsakydavai man, kai sirgai, 
kad šalia tavęs stovėjo ir angelas, ir močiutė.

– Taip, mano dukrele, aš žinau viską, bet dabar jau tuo žinojimu nepakeisim nieko nei aš, nei tu. Bet 
sakau tau, vaikeli, kad jeigu mane ar kitą kurį išėjusį iš žemės kas nors vadintų mirusiu, tai turės atsakyti 
prieš Dievą ir Jo Sūnų. Tie, kurie taip šneka, negali pripažinti Dievo karalystės, nes joje mirusių nėra ir 
nebuvo.

Ji kalbėjo taip įtikinamai, kad aš negalėjau pasakyti tiesos, kaip iš tikrųjų galvoja ir kalba žemės žmonės. 
Negi visus juos pakeisi. Pagaliau paklausiau to, kas man rūpėjo labiausiai:

– Mama, o kaip su Mindaugu, ar jis liko pas jus? Mindaugo mama jautė širdyje kažką gero, gal jam 
viskas pasisekė?

Ji pralinksmėjo, jos gilios akys nušvito kažkokia motiniška palaima ir pasakė:
– Vaikeli, motinos širdis visada jaučia, kai vaikui gerai ar blogai. Ir dabar Mindaugo mama neapsiriko, 

– Mindaugas liko danguje. Jis visai neblogas berniukas, tik, matyt, mama iš meilės jį ne ta puse nuauklėjo. 
Baisiai myli gyvulėlius, tiesiog nesitraukia nuo jų. Ir meldžiasi lygiai taip, kaip visi.

Aš apkabinau mamą, padėkojau jai už gerą žinią ir paprašiau, kad pakviestų Mindaugą į svečius. Ji 
išėjo, o aš vis galvoju apie jos žodžius, kurie liudija, kad mirties nėra.

522. Aldutės Ž. pamoka 2004-08-27
 DIEVAS NIEKAD NEPAMIRŠTA ŽMoGAUS

Aldutė pasirodė tada, kai mes iš šiltnamio gėles nešėme į apšildomą priestatą.
– Aldute, jūs kelias minutes pasėdėkit, mes tuoj baigiam, galėsim pasikalbėti.
– Nijole, aš mielu noru tas kelias minutes padėsiu nešti. Juk darbas su gėlėm – tai dienų džiaugsmas. 

Gaila, aš ten kur gyvenu, dirbu su vaikais, o ne su gėlėm. Matai, jie vieni į kitus panašūs, bet gėlės lieka 
ištikimesnės žmogui, o vaikai ne visada.

Supratau, kad ji galvoja apie savo sūnų, kurį taip mylėjo ir kuris visai nevertino tos meilės. Lauke 
lynojo. Beliko tik viena gėlė, auganti per vasarą lauke. Kryptelėjau į jos pusę ir apstulbau: jos visos šakos 
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vos pakėlė didžiulius, varpo pavidalo žiedus. Jie buvo geltoni ir, atrodo, švietė. Sušukau Aldutei, kad ji 
ateitų pasižiūrėti. Ji visai nenustebo ir, kaip visada, savo ramiu balsu paaiškino:

– Matai, Nijole, Dievas niekad nepamiršta žmogaus. Dabar lynoja ir saulės nėra. Dievas tau davė tiek 
žiedų, kad vietoj saulės jais galėtum džiaugtis. Turbūt dėl to ta gėlė ir pražysta rudenį.

Tie žiedai buvo tokie mieli, pilni kažkokios vidinės šilumos, kad aš pamiršau ir lietų, ir rudenėjantį orą 
ir vėl priėjau prie tos gėlės iš Indijos. Kai atsigręžiau į Aldutę, jos jau nebuvo.

523. Senelės kelyje pamoka 2004-08-29
 KRISTUS LYDI VISUS VISAIS KELIAIS

Atrodo, mes ėjome trise – aš, Liuda ir Onutė – kažkokiu keliu link Griškabūdžio, paskui link Kazlų 
Rūdos. Staiga prie kelio visos pamatėme seną koplytstulpį, o jame – kenčiančio Rūpintojėlio erškėčiais 
papuoštą galvą. Rūpintojėlis kažkokio nežinomo skulptoriaus buvo taip išraiškingai išdrožtas, kad sunku 
buvo nuo jo atsitraukti. Ir staiga iš jo ėmė sklisti kažkokia, ligi tol neregėta šviesa, suskaidyta į tūkstančius 
mėlynų kibirkštėlių.

– Onute, Liudyte, – paklausiau savo draugių, – kas ta šviesa? 
Ir viena, ir kita pasakė, kad nieko nemato, gal tik man taip atrodo. Nutilau, nes nežinojau, ką sakyti. O 

šviesa jau supo ne tik Kristaus veidą, bet ir visą medžio dalį, iš kurios tas veidas buvo išdrožtas. Pasimeldėm 
ir jau ruošėmės eiti tolyn, kai kelyje pasirodė prieš mus ateinanti senelė. Ji sustojo, persižegnojo ir ištarė:

– Palaimink mus, Viešpatie!
– Geroji senele, – paklausiau jos – ar jūs matote šviesą, einančią iš Kristaus?
– Vaikeli, tik aklas gali jos nematyti.
– Senele, bet šitos dvi moterys, taip atsidavusios Kristui. Kodėl jos nemato?
– Jos savyje nešioja tą šviesą, todėl kitos šviesos nemato, – su pagarba Onutei ir Liudai pasakė senelė 

ir jas palaimino. 
Paskui ėmė pasakoti:
– Dar prieš karą toje vietoje lenkai buvo nužudę du savanorius. Kažkoks dievadirbys čia pastatė 

Rūpintojėlį. Tik pažiūrėkit, brangiosios, į jo akis. Kur tik eisi – į šoną ar į priekį, tos akys žmogų lydi visur. 
Lydi ir linki jiems palaimos. O Dieve, – ištarė ji, – kad Lietuvos pakelėse būt daugiau tokių Rūpintojėlių.

Senutė nuėjo savo keliu, o mes ilgai tylėjome, galvodamos apie jos žodžius.

524. Beatričės G. pamoka 2004-09-02
 ĮDoMIAUSIA, KAI KALBA EINŠTEINAS
 

Sužinojau, kad į Šakių kultūros namus atvyksta Beatričė. Nuėjau ir paprašiau, kad ji ateitų pas mus į 
namus. Salė buvo užrakinta, ir Beatričė su šypsena pasakė:

– Matomai, Nijolyte, tokie svečiai, kaip aš, jau nemadingi ir nereikalingi. Na, einam pas tave į svečius.
Ji nusivilko lengvus, dryžuotus kailinius, susišukavo juodus kaip naktis plaukus ir atsigręžė į mane.
– Nijolyte mažute mano, ar skaitai ką nors?
– Skaitau, geroji Beatriče, V. Jasukaitytės „Dievas miršta vienišas“.
– Ar įdomi, mažute?
– Man tokia įdomi ir tokios gilios mintys, kad seniai tokios neturėjau rankose.
– Gal ir man reikės pasiimti iš bibliotekos. Jeigu jau tau įdomu, bus įdomu ir man.
– Beatriče, brangioji, ar pas jus yra biblioteka?
– Kiekvienoj planetoj, kur gyvena Dievo pašauktieji, yra tokios bibliotekos, o jose, mano mažute, yra 

visos pasauly išleistos knygos. Mes su mamyte skaitom prancūzų ir italų kalbomis, o Kristinėlė lenkų ir 
lietuvių.

– Beatriče, jūs viską žinote. Ar pas jus yra išminties salė? Aš neseniai mačiau išminčių Aviceną, gal ir 
jūs jį matėte?

– Mažute, yra išminties salė, ir visi išminčiai sykį per savaitę skaito mums savo paskaitas. Man tai 
įdomiausias Einšteinas. Juk pasakyti, kad niekas nedingsta, o tik iš vienos formos pereina į kitą, tai jau 
genialu, ar ne, Nijolyte? Mamytė žavisi mokslininkais, o Vaitiekėlis mieliau groja smuiku, negu eina į tą 
salę. Jam sunku viską suprasti. – Paskui mudvi išėjom į lauką, ir ji puolė prie jurginų krūmo. – Dieve mano, 
koks stebuklas tavo sukurtas pasaulis. Bet aš niekad nenorėčiau grįžti į žemę, kurioj nieko nemačiau, tik 
tamsą. Dabar viską matau, ir ten man gera. Ten šviesu, Nijolyte. Tai svarbiausia! Tu, mažute, pripratus prie 
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savo pasaulio, tu jį matai ir gali juo džiaugtis.
Paprašiau, kad perduotų linkėjimus saviesiems, ir ji išėjo. Mano geroji Beatričė.

525. Danutės B. pamoka 2004-09-06
 VISI TURTAI TRUMPALAIKIAI

Ji atėjo pas mane su savo geriausia drauge Danguole. Pakvietė pasivaikščioti puošnia gatve, vedančia 
link Plokščių. Danutė buvo nekalbi, susimąsčiusi, juodai apsirengusi. Ėjome, ėjome, o namai gražesni 
vienas už kitą, atrodo, lenktyniavo savo išvaizda. Danguolė žavėjosi aplinka, balkonais, varteliais, o Danutė 
net nekreipė dėmesio į tai. Tik vieną kartą iš jos lūpų išlėkė netikėtas sakinys:

– Žemės turtai labai trumpalaikiai. – Ties vienu namu stabtelėjo ir paklausė mūsų: – Gal užeinam, čia 
mano pažįstama gyvena.

Užėjom. Visur buvo ta pati prabanga: parketas, kabančių gėlių girliandos, importinės staltiesės. Duris 
pravėrė kažkokia neaukšta moteris, bet Danutės ji nepažinojo. Tik paaiškino, kad Danutės pažįstama jau 
pas Viešpatį. Išėjom. Ir Danutė staiga užsimanė grįžti atgal.

– Negaliu ilgiau, akys priprato prie tamsos, kitaip jau negaliu.
Jos veidu nusirito ašaros.
– Danute, už ką tau tiek tos tamsos?
– Nijole, žinai ką tau pasakysiu. Ten jau nieko nepasakysi ir nepasiaiškinsi. Pasakė, kad aš daug 

meldžiausi, bet mano malda buvo apvilkta mintimis apie turtą ir Dievo nepasiekė. Ir kas liko man iš to turto? 
Tamsa ir keturios sienos. Gerai, kad dar su auklėtoja, tai viena kitai padedam. Nesutikau nei mamytės, nei 
vyro. Viena, kaip vilkas tamsioj girioj. – Paskui atsigręžė į mane ir tyliai paprašė: – Nijole, gal tu gali man 
paskolinti nors 20 litų?

– Danute, miela, ateik, kai gausiu pensiją, dabar negaliu.
Ji atsiduso, tylėjo ir išnyko. Aš nubudau.

526. juozo Balčikonio pamoka 2004-09-06
 LIPINKITE, DĖKITE TUoS ŽoDŽIUS, KAIP BITĖS KoRĮ

Profesorius pasirodė visai netikėtai ir nelauktai. Jis buvo daug jaunesnis, negu mes jį matydavome 
auditorijoje, bet kažkoks keistas ir visada sunkiai suprantamas.

– Na, panele, ar jau suradai kokį Lietuvos jaunikaitį? – paklausė jis, pasakęs „Garbė Dievui“.
– Suradau, profesoriau, ir dar iš pačios Suvalkijos.
– Dėkui Dievui, panele, kad ne kokį svetimšalį. Dabar tai, sako, madoje.
– O jūs, profesoriau, taip ir nesuradote dėl savo sielos nieko? 
– Ne, panele. Mylėjau vieną, tik ana pasakė, kad mano nosis per ilga ir jai nepatinku. Atsidaviau 

Lietuvos žodžiams ir bitėms ir buvau beveik laimingas.
– O dabar irgi laimingas? – paklausiau jo.
– Kaip, panele, viengungis danguj nebus laimingas! Mudu su Juozu tuos lietuviškus žodžius lyginava 

su kitų kraštų šneka. Tai ir visiems žemės ponams patariu, kad dėtų, lipintų tuos žodžius, lyg bitės korius, 
ir neštų kraštui savo medų, ne svetimą. – Jis išsiėmė didelę nosinę, nusišluostė akis, paskui dar pridėjo: – 
Reikia, panele, valyti nuo pelų savo kalbą. Kitaip mus visus svetimos rūdys suės. Mūsų jaunuomenė gaudo 
visas šiukšles, nes neišmokyta, kaip atsikratyti.

Tylėjo kurį laiką. paskui pasakė „su Dievu“ ir išėjo.

527. juozo R. pamoka 2004-09-07
 NIEKUR KITUR NENUSKUBĖSIME, TIK Į AMŽINYBę

Atrodo, aš vėl dirbau kaip anksčiau, redakcijoje, ir iš ryto vėlavau į darbą. Ir nervinausi, ir pergyvenau, 
bet supratau, kad kaltas vėluojantis laikrodis. Atbėgau. Mane pasitiko pats redaktorius R. Atsiprašiau už 
pavėlavimą, sakiau, kad skubėjau. Keista, bet jis nei pyko, nei barė, tik tėviškai uždėjo ant peties savo 
ranką, pasižiūrėjo į mane ir kažkaip keistai ištarė:

– Nijole, aš tave ligi šiol tebemyliu ir noriu, kad tu prisimintum štai ką. – Aš žiūrėjau į jo pavargusį 
veidą, į beveik nuslinkusius plaukus, į dėmėtus drabužius ir niekaip nesupratau, ką jis gali dar pasakyt. Bet 
jis pasakė: – Niekada niekur neskubėk, nes skubėdama negalėsi giliai mąstyti. O be mąstymo žmogaus 
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esybė tampa menka, pilna kasdienybės pelenų. Ir dar, Nijole, sakau, kad niekur kitur nenuskubėsi, tik į 
Amžinybę. O joje ne visada šviesu ir gerai.

Supratau, kad šiuos žodžius jis taiko sau, bet nedrįsau nieko klausinėti.
– Kai surasi vienatvės valandėlę, – vėl kreipėsi į mane, – pagalvok, ką tau pasakiau, ir pasimelsk už 

mane.
 Jis kažkur išėjo, ir aš jo jau nesutikau.

528. Mindaugo močiutės pamoka 2004-09-09
 jo SIELA PIRMIAUSIA SUSIRGo, o NUo joS IR KŪNAS

Mindaugo močiutė atėjo vienplaukė, gėlėta suknele, visa linksma, pilna sąmojaus ir aš jos kažkodėl 
paklausiau:

– Atleiskit man, Onutės mamyte, vėl pamiršau jūsų vardą. 
Ji nusijuokė lyg su priekaištu, lyg su pašaipa ir atsakė:
– Negi vadintumėt mane vardu? Jau kai kas nors už save vyresnį vadina vardu, tai taip ir norėčiau 

užkirsti tam per liežuvį.
Nutilau, nes nežinojau, kaip į ją kreiptis. Paklausiau jos vėl.
– Kodėl jūs taip nemadingai nešiojate plaukus? Tik nesupykit už mano klausimą.
– Nijolėle, žinia, ką tau pasakysiu. Kai stoji prieš Dievą, jis nė vieno netikrina, kiek atsineša plaukų ir 

kaip jie sušukuoti. Žiūri į gerus darbus. Aš dėl to Mindaugėlio akis praraudojau, kai jis buvo tamsoj, ale 
man vienas išminčius pasakė, kad jo verkti nereikia. Dievas jį išgelbėjo iš mažu da baisesnių kančių. Juk 
jis sirgo sunkia sielos liga, o paskui prisimetė ir kūno. Ką darysi, Dievas pasiėmė ir apsaugojo jį nuo visų 
pavojų. Reikia tik dėkoti Viešpačiui.

Šalia Onutės mamytės glaudėsi kažkoks paauglys berniukas ir su begaline pagarba žiūrėjo į ją. 
Neiškentusi paklausiau jos:

– Onutės mamyte, o kas šitas vaikinas, kuris šalia stovi?
– Oi, Nijolyte, čia mano, gali sakyt, augytinis. Mūs kaiminka, kai da kaime gyvenom, buvo pana ir tą 

vaiką negimusį atidavė Dievui. O Dievas nė vienos gyvybės neatmeta. Ir tas vaikas visai į motiną panašus. 
Mudu visur sykiu einava. Ką darysi.

– Mamyte, o kaip Mindaugėlis gyvena?
Ji iškart pagyvėjo, jos plati šypsena nušvietė veidą, ir ji ėmė pasakoti:
– Kad jau negali su juo ištrivot. Neklauso, sakau, kad eitų pailsėt, ale prie tos technikos prilipęs, turbūt 

dieną naktį būtų laboratorijoj. Ką padarysi, jaunas, viskas įdomu, visur eina. Mažu nori pamatyt, Nijolyte? 
Kaži ką jis veikia? 

Ji kažkur pradingo, o prieš save pamačiau Mindaugą – aukštą, liekną, juodu kostiumu apsirengusį 
vaikiną. Jis sėdėjo ant pintos iš žilvičių lovos krašto, apsuptas būrio draugų – didesnių ir mažesnių. Matyt, 
tarėsi apie užsiėmimus. Langas buvo praviras, o už jo matėsi kažkokia aukštuma, kurią vėliau vaikai 
pavadino Jėzaus kalnu. Stebėjausi ir gėrėjausi vaikų mandagumu, gražiu tarpusavio bendravimu. Net į 
mane, atėjusią, jie kreipėsi jūs. Vienas jaunuolis buvo labai panašus į Mindaugą, ir aš jam tai pasakiau. Jis 
gražiai nusišypsojo ir pasakė:

– Jūs žinote, aš jo pusbrolis, tikras pusbrolis.
Mindaugas žiūrėjo į mane, lyg laukdamas kokios žinios iš žemės, o gal ir iš mamos, kas žino, bet tylėjo. 

Tik vienas, turbūt mažiausias iš jų, neiškentęs man pasiūlė:
– Jūs tik pažiūrėkit, kaip gerai jis jau fotografuoja! – ir padavė man pluoštą nuotraukų.
Aš varčiau jas ir negalėjau atsistebėti jų tobulumu. Turbūt net japoniško aparato galimybės prieš jas 

būtų blankios. Pirmoje, prisimenu, ant aukšto medžio viršūnės sėdėjo mažytis paukštelis. Bet nuotraukoje 
matėsi net jo plunksnelių pūkeliai, jų pasišiaušimas. Kitoje – ant ežerėlio kranto tupėjo laukinė antis su savo 
mažyliais, o vaikas šėrė juos iš rankos. Pagalvojau, kad žemėje nedaug paukščių šitaip patikėtų žmogumi. 
Staiga mažylis dūrė pirštu į vieną nuotrauką ir sušuko:

– Ve, čia Mindaugo mama! Čia jo mama!
Tikrai, Mindaugas rankoje laikė savo mamos nuotrauką. Kažkokio graudulio pilnomis akimis žiūrėjo į 

ją gal minutę, paskui užsiėmė rankomis veidą ir vis kartojo:
– Mama, mama, mano mama... – Kas slėpėsi jo žodžiuose, sunku buvo įspėti, bet jutau, kad viskas: 

pasiilgimas, dalis kaltinimo, dalis atsiprašymo. Kas dar? Vienas Mindaugas žino. Suspėjau tik jo paklausti, 
kas davė tą nuotrauką. Jis tyliai ištarė: – Jonas, mano dėdė.
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Išgirdau iš vaikų, kad ruošiama jo nuotraukų paroda. Duok, Dieve, jai sėkmės. Staiga kažkuris iš vaikų 
sušuko:

– Jau švint. Garbint Marijos!
Visi, kurie buvo šalia, per akimirką pribėgo prie lango, palenkė galvas ir sudėję rankas, tris kartus 

pakartojo:
– Švenčiausia Marija, Gerumo ir Grožio Karaliene, išmokyk mane mylėti pasaulį taip, kaip myli tu pati.
Tie vaikai ir dabar mano širdyje šviečia kaip žiburėliai, kuriuos yra už ką mylėti.

529. Aldutės Ž. pamoka 2004-09-13
 DIEVE, ATLEISK jIEMS

Į mokyklą ji atėjo kartu su Česlovu V. Buvo nekalbi, liūdna, vis žiūrėjo į tą pusę, kur kadaise buvo jos 
namai. Česlovas, visada išradingas, sumanus, kreipėsi į direktorių, kad šis visą dieną paverstų savitarna, šiek 
tiek sutrumpinus pamokas. Direktorius, kiek pasvarstęs, sutiko, ir Česlovas tik apsidžiaugė. Dar suspėjau 
paklausti, kaip patiko ten jo nuneštas baravykas. Jis nusišypsojo ir paaiškino, kad ne. Vieni jo nebuvo matę, 
kiti pamiršę, tik Česlovui jis liko brangiausias. Pamačiau tik, kad jis jau žvilgčioja į kieme lakstančius 
vaikus ir supratau, kodėl prašė direktoriaus savitarnos, – jį traukia miškas. Ir neklydau. Su vaikais jis jau 
ruošėsi į kelią. Pats vidury, o iš visų pusių vaikai. Taip, kaip būdavo kažkada, kai jis gyveno žemėj. Būrelis 
tolo, tolo, o aš vėl pasižiūrėjau į Aldutę. Ji buvo dar liūdnesnė, ir aš neiškentėjusi paklausiau: 

– Aldute, ar namų pasiilgote?
Ji atsigręžė į mane ir tyliai pasakė;
– Nijole, aš neturiu namų. O gal ir niekada neturėjau, tik pripratau prie to, ir buvo lyg ir pakenčiama. 

Bet ne tai svarbiausia, Nijole. Svarbiausia, kad mane pamiršo sūnus. Sūnus, kuriam atidaviau visą savo 
meilę ir tikėjimą juo. O jis pamiršo ir jau neprisimins. O tai man baisiausia. – Ji nutilo, atsiduso, paskui 
nusišluostė ašaras ir visai nelauktai ištarė: – Dieve, atleisk jiems, nes nežino, ką daro.

Mane pervėrė baisi nuojauta: Aldutė to prašo visiems tiems, kurie ją pamiršo.

530. Senutės elgetos malda 2004-09-15
 KAIP TU PER PASKUTINę VAKARIENę

Atrodo, važiavau į Vilnių, į Beatričės muziejų. Nuvažiavus laiko dar buvo daug ir aš nuėjau į parduotuvę  
nusipirkti lauktuvių, jei muziejuje bus koks nors pažįstamas darbuotojas. Bet viskas pasirodė taip brangu, 
kad nesiryžau išleisti tiek pinigų. Juk reikės dar grįžti atgal. Muziejus kažkodėl buvo uždarytas. Nutariau 
pro Aušros Vartus eiti vėl į autobusų stotį.

Elgetų buvo nedaug. Jie meldėsi ir melsdamiesi vis žiūrėjo, ar kas meta aukas į jų indelį. Visi jie buvo 
panašūs, tik viena senutė skyrėsi iš jų savo kilniais ir gražiais veido bruožais bei nuoširdžia malda į Viešpatį 
Jėzų. Sustojau prie jos ir išgirdau neįprastus man žodžius: 

– Viepatie Jėzau, pagirdyk mano trokštančią širdį, pamaitink mano alkaną sielą, kad turėčiau kantrybės 
išgerti savo kančios taurę, kaip tu per Paskutinę Vakarienę. 

Nedrįsau jos trukdyti, bet paklausiau: 
– Močiute, kodėl jūs čia?
Ji persižegnojo, pakėlė į mane išraiškingas akis ir atsakė: 
– Ponia, man nebūtini centai, aš čia todėl, kad čia Švč. Marija. O kur Marija, ten ir jos Sūnus. Pastovėkite, 

ponia, čia ir jūs tai pajusite. 
Stovėjau, kartojau jos maldą ir tai buvo gražiausios lauktuvės iš Vilniaus. Kartais ir elgetos žmogų 

apdovanoja.

531. Soijos K. pamoka 2004-09-16
 DIEVAS jUoS APRŪPINS TEN

Soija atėjo, pasisveikino ir, mano nustebimui,  paprašė prijuostės. Paskui pasiėmė didžiulį puodą, 
daržovių ir ėmė virti sriubą. Pati pridėjo kažkokių atsineštų prieskonių. Virė ir vis kažko laukė, bet niekas 
neatėjo. Kvietė mus, bet mes buvome jau pavalgę. Ji atsisėdo, kažką ilgai mąstė, paskui pasakė: 

– Tai nėra kam valgyti. O aš ir nepagalvojau, kad tie, kurie iš čia išėjo, jau nevalgys – juos aprūpino 
Dievas. O tie, kurie dar liko čia, Dievo padedami, apsirūpins patys. Ar ne taip, Nijole? 
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– Taip, Soija, o aš irgi apie tai nepagalvojau, ką jūs pasakėte. 
– O Dievas visada galvoja, nors mums ir nepasako, – ištarė ji ir išėjo. 

532. Emiljos P. pamoka 2004-09-18
 KAI DUoDI, NELIEKI SKoLINGAS

Atrodo, nuo autobusų stoties iki ligoninės važiavau keleivine. Vežiau Rūtelei lauktuvių. Man jos visada 
buvo gaila, nes ji liko invalidė nuo vaikystės. Autobuse žmonių buvo daug, aš į juos nekreipiau dėmesio, 
tik viena moteris man pasirodė kažkuo ypatinga. Ji atrodė ori, protinga ir dvasinga. Nedrįsau jos užkalbinti, 
bet vis tiek paklausiau:

– Jūs taip pat į ligoninę?
Ji nusišypsojo ir atsakė:
– Ne, aš niekad nesergu, man nereikia jokių ligoninių. 
Kas per moteris, – pagalvojau, – jai nereikia ligoninių. Dabar prašneko ji pati:
– Tai lauktuvių vežat invalidei? – Dieve mano, ką ji ir iš kur apie mane žino? – Įduočiau ir aš, – pratarė, 

– bet mano lauktuvių ji nepriims, čia tokių nevalgo.
Nesupratau jos kalbos, nes ji man pasirodė kažkokia keista ir nesuprantama. 
– O kur jūs, ponia, važiuojate? – dar paklausiau jos. 
– Į Valius, į savo tėviškę, – užsisvajojus ištarė ji, – o jūs jau pravažiavot ligoninę, galėsim lipti sykiu. 

– Pamačiau užrašą „Valiai“ ir jau norėjau išlipti, bet ji sulaikė mane: – Laikas nemėgsta skubančių. Dar 
nebuvo žemėj nė vieno, kuris jį pralenktų. Gal tik Kristus su savo Motina. Neskubėk, Nijole, ir nepyk, kad 
nieko neįdaviau į ligoninę. Jau geriau duoti, nors niekad nelieki skolingas. O kai imi, vis graužia sąžinė, 
kad vis lieki neatsilyginęs.

– O iš kur jūs žinote mano vardą, ponia? – vėl paklausiau jos.
– Aš budėjau prie tavęs nuo skambučio iki skambučio. Diena iš dienos, kol tu užaugai, ir dabar štai tu 

žiūri į mane.
– Ponia, bet tai buvo Emiliutė, kuri mums skambindavo į pamokas ir iš pamokų, o jūsų aš nepažįstu.
– O jeigu aš ir esu ta pati Emiliutė ir malda budžiu, norėdama ir tau, ir visiems savo vaikams tik gero. 

Tik gerai įsižiūrėk.
– Bet jūs visai jauna, tiesiog nepanaši į aną Emiliutę. Atleiskit man.
Ji paglostė mano galvą, pabučiavo ir pasakė:
– Dievas myli kiekvieną žmogų, kiekvieną savo sutvėrimą, net vabalėlį. Būk verta tos meilės ir, kai 

Jis pasišauks ten, kur gyvenu dabar aš, duos jauną kūną ir palaimins tavo sielą. O dabar mylėk jo pasaulį ir 
pajusi jau žemėje, kaip Dievas myli tave.

Pamačiau, kaip ji tolsta nuo manęs, ir dėkojau širdyje jai už gražią pamoką.

533. Kristaus pamoka 2004-09-19
 MYLĖK MANE

Mano akyse pasirodė šviesa, tokia visa apimanti, galinga, jog aš pagalvojau, kad apanku. Paskui tas 
šviesos ratas prasiskyrė, ir jo viduryje ėmė ryškėti žmogaus veido kontūrai. Nebuvo jokios abejonės, kad 
šviesos rate – Kristus. Kristus ne ant kryžiaus, o tik su spygliuota karūna ant galvos. Ir pirmieji kraujo lašai 
ant veido. Negalėjau ištarti nė žodžio, atrodo, kažkas surakino burną. Gerasis Dievo sūnus tai suprato ir Jo 
stebuklingas akių žvilgsnis atsigręžė į mane.

Man pasirodė, kad tos akys pilnos meilės, gerumo ir noro, kad žmogus būtų savo siela panašus į Jį. 
Staiga išgirdau Kristaus balsą, tiksliau, jo dvasios prašymą ne tik man, bet ir kiekvienam, gyvenančiam 
Dievo pasaulyje:

  Pagirdyk mane trokštantį ir tu niekada netrokši pasaulyje.
  Ištrauk iš mano karūnos nors vieną spyglį ir tavo kančia pasirodys perpus lengvesnė.
  Mylėk mane taip, kaip myli savo gėles, ir aš tau atsilyginsiu savo meile.
Sunkiai supratau Kristaus pamokas, jo žinojimą apie mano gėles, bet šviesos ratas vėl ėmė gaubti jo 

veidą, galvą, ir man beliko tik Kristaus ištarti žodžiai.
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534. Soijos pamoka 2004-09-22
 TIK TRYS ŠIMTAI MILJoNŲ ŠVIESMEČIŲ

Soija man atrodė daug lieknesnė, jaunesnė, ir aš jai tai pasakiau. Ji nusišypsojo, pasakė savo įprastą 
„eik jau eik“ ir visai netikėtai paklausė:

– Kažin, Nijole, kiek kilometrų iki Kryžkalnio?
– Gal pusantro šimto. O kam jums reikia, Soija?
– Matai, už Kryžkalnio jau kelias suka į mano tėviškę. Gal kada ir užsuksiu.
– O kiek kilometrų iki namų, kur jūs dabar gyvenate?
– Nedaug, Nijole, tik trys šimtai milijonų šviesmečių. Kiti gyvena žymiai toliau.
– O kaip Kleopas gyvena? – paklausiau jos.
– Aš pašauksiu jį, galėsi pasišnekėti.
Kleopas atėjo, bet jo kalba buvo pilna liūdesio, ir aš jos nerašysiu.

535. Stasės o. pamoka 2004-09-24
 SAVAS – DAR NE ARTIMAS

Ji atėjo juodai apsirengusi, kažkokia nervinga, pilna pagiežos ir nevilties. Nebuvau nei jos draugė, nei 
artima jos dvasiai. Tylėjo, kažką galvojo, ir aš jos paklausiau:

– Na, Stasele, tai kaip jums sekasi?
– Kaip, kaip, o kaip gali sektis tamsoje ir dar pasmerktai dvejiems metams, – beveik šaukte iššaukė ji, 

ir aš supratau, kad jai ten nelengva. – O ji savo išpažintį tęsė toliau: – Bet aš visai nesuprantu už ką. Atrodo, 
ir meldžiausi, ir saviems padėjau. Daug blogesni už mane danguje, o aš tamsoje. Dieve mano, nesuprantu 
kodėl.

– Tai jums reikėjo paklausti Dievo, kai tą bausmę skyrė. 
– O kur aš Jį rasiu? Balsas pasakė, kad savas – tai dar ne artimas, ir paklausė, ką gero padariau 

nelaimingam ar kenčiančiam? Negi aš visus globosiu ir šelpsiu? Juk ir savų bėdų užteko. Pasakyk mano 
sesutei, kad už mane pasimelstų. – Paskui patylėjo ir vėl paklausė: – O į kokį žmogų tu norėtum būti panaši?

Man tai pasirodė taip nelaukta, kad tiesiog nežinojau, ką atsakyti. Akimirksniu pergalvojau visus savo 
geradarius ir be jokios abejonės ištariau:

– Į Onutę, Onutę Grybienę, tik į ją...
Ji pasižiūrėjo į mane, atsiduso ir jau ne tokiu šaukiančiu balsu ištarė:
– O ir tau, ir man dar labai toli iki Onutės. Kažin, ar tiek padarysi gero, kiek ji jau padarė.
– O ką gero aš turiu padaryti jau dabar? – paklausiau jos.
Ji ramiai, be šaukimo pasakė:
– Paimk du kilogramus baltų miltų, iškepk iš jų plonus blynus ir išdalink visiems alkaniems, kurie užeis 

tą dieną. Matai, ir Komunija kepama iš baltų miltų, nes tai reiškia šviesą ir gerumą, su kuriuo tu duosi savo 
auką kitiems.

Ji išėjo, o aš kepiau tuos plonus blynus su viltimi, kad kas nors išalkęs juos valgys.

536. Vakaras „Rudens eilėraščiai per naktį“ 2004-09-25
 DIEVAS NE BAUDŽIA, o AUKLĖjA

Atėjo Juozas D. ir pranešė, kad kultūros namų salėje vyks iš ten atėjusių šventė „Rudens eilėraščiai per 
naktį“.

– Kaži, ar mane priims, juk aš iš kito regiono. Ale mažu priims, juk Dievas ne baudžia, o, kuriuos dar 
galima, auklėja ir moko. Ar neisi, Nijolyte, su manim?

– O kas mus įleis, juk ten užrakinta?
Jis nusijuokė ir išdavė man didelę paslaptį. Janina turi raktą, kurį vežėsi tada į Vilnių. O kitas liko 

Šakiuose. Nuėjom. Salė buvo pilna pilnutėlė. Atrodo, aš vėl patekau į gerų praeities bičiulių būrį, kurie 
leido suprasti, jog jie nemato jokio skirtumo tarp jų ir mūsų. Tik vietovės, anot jų, mus skiria nuo jų. 

Pirmasis priėjo Gediminas Sapetka ir, kaip buvo įpratęs, paklausė:
– Na, kaip poezija: auga ar sensta?
– O kaip geriau, Gediminai?
– Jau geriau kol auga, o kai pasensta, būna kaip Edvardui. – Pasakiau apie jo ir apie jį išleistas knygas, 
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bet tai jo nė kiek nenustebino. – Nijole, pas mus bibliotekoj yra viskas, kas išleidžiama žemėje. Skaičiau, 
mačiau, ir tu už jas padėkok Reginai.

Paskui pamačiau Janiną, Kvedį, Kuzmienę ir, kaip nebūtų keista, Česlovą. Kitų jau nepažinojau. 
Tiesa, vėliau pamačiau J. Pikčilingį. Kažkuris paprašė prigesinti šviesas – bus romantiškiau skaityti ne iš 
popieriaus, o ekspromtu sukurtą. Visą šventę vedė S. Kuzmiemė, visai atjaunėjusi, liekna ir be galo protinga 
moteris. Česlovas buvo kažkoks šventiškas, – jokio liūdesio kaip anksčiau. Aš sėdėjau kartu su Juozu D., ir 
jo pasikeitęs protavimas man kėlė nuostabą. 

– Nijoliuk, ar tu žinai, kad visas pasaulis mums Dievo duotas kaip poezija, tik mes patys į ją pripilame 
kasdienybės purvo. Ir tuos, kurie to purvo atneša į amžinybę, Dievas nori pamatyti švarius. – Klausiausi jo 
ir supratau, kad jis sako tiesą. 

Salomėja paskelbė pirmąją užduotį – kuo išradingiau užbaigti šias eilutes:
  Per rudens spalvotą metą,
  Per dienas jo auksines...
Laikas – 3 minutės. Apdovanojimas – poeto vardas. Galvojau, kad atsistos Janina ar Ūkvedys, Gediminas 

ar kas nors kitas. Bet pasigirdo Česlovo balsas:
  Vyrai darbus savo meta
  Ir matuojasi šilkines.
Kaip nori, taip suprask, bet salė taip plojo, kad atrodė galo nebus. Ir Česlovas laimėjo poeto vardą. 

Buvo keista, bet širdyje aš juo gėrėjausi. Ne poetas, o tapo poetu.
Antroji užduotis buvo parašyti antrą eilutę prie pirmos:
  Vienas gaudo vieną lapą
Viena ateivė pradėjo verkti, nes nežinojo, ką rašyti, ir Salomėja puolė jai padėti. Aš neiškentusi 

leptelėjau, kad tegu pati galvoja. Salomėja supyko, bet man nesakė nieko, nors mergaitės buvo gaila. 
Pamačiau prietamsy, kad tai Diana, ir pati jai padėjau:

  O paskui prieš saulę kepa.
Ir Diana laimėjo. Ir ji buvo poetė. Gal pirmą kartą. Gėrėjausi, kai ji skaitė – aukšta, liekna, ilgais 

garbanotais plaukais. Užduočių buvo daug, man buvo įdomu ir kartu tai vargino, ir aš nutariau nors trumpam 
išeiti į rudens orą. Staiga pamačiau link Rotušės einančią Romutę ir pasakiau jai apie šventę. Grįžom abi, ir 
ji atsisėdo į trečią eilę. Česlovas, kaip laureatas, Diana ir dar keli sėdėjo pirmoje eilėje. Jis kažko atsisuko, 
ir jų akys susitiko. Tik pamačiau, kad Romutės veidu perbėgo džiaugsmo šešėlis. Turbūt ji pamiršo, kad 
Česlovas vėl išeis.

O man širdyje vis skambėjo Juozo žodžiai: „Dievas pasaulį mums davė pilną poezijos“.

537. onutės Š. pamoka 2004-09-28
 ŠVARIUS DRABUŽIUS DUoDA, KAI SIELA BŪNA ŠVARI

Ji pirmą kartą po išėjimo į Amžinybę atėjo pas mus. Pasisveikino, ilgai tylėjo, ir sunku buvo suprasti, 
apie ką ji galvoja. Paskui tyliai manęs paprašė:

– Nijolyte, gal turi kokių nors atliekamų drabužių?
– O ten jums neduoda, juk kiti ateina pasipuošę ir jauni?
Ji liūdna pasižiūrėjo į mane ir pasakė:
– Drabužius ir jauną kūną Dievas duoda tiems, kurių siela švari, be nuodėmių. O man dar reikia palaukti, 

kol taip bus. Seni drabužiai plyšta, o naujų neturiu. 
– Imk, Onyte, jeigu tau jie tiks.
Ji matavosi, ieškojo nors kokio, kuris jai tiktų. Deja, vieni buvo per trumpi, kiti per siauri, ir jos nevilčiai 

nebuvo galo.
– Už ką, Onyte, Dievas tave nubaudė? – paklausiau jos.
– Aš nemoku galvoti taip, kaip ten reikia. Iš kur aš galėjau išmokti, jeigu visa šneka eidavo apie bulves, 

mėsas, grūdus. O ten klausia apie pasiaukojimą, apie gero darymą artimui, ir aš negaliu pasakyti, kam tai 
padariau. Net negalvojau, kad to gali klausti. Ką darysi, tokia Dievo valia. Mažu suprasiu ką vėliau, dabar 
dar negaliu. Tai jau ir eisiu, mažu kur gausiu.

Onutė išėjo. Bet kas jai duos drabužių ir pagalbos?
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538. Mamos pamoka 2004-09-29
 KAIP jAUČIATE DIEVo ARTUMą

Mamai pasakiau, kad man prastai su kojų sąnariais. Nežinau, kaip bus toliau. Ji nieko neatsakė, lyg 
būtų neišgirdusi mano žodžių. Paskui paklausė:

– Ar tu girdėjai mano skundus tada, kai malkų kaladė pataikė man į koją ir ligoninėje visą mėnesį į 
pačią žaizdą leido vaistus? Ar girdėjai, vaikeli?

– Ne, mama, negirdėjau, tu niekad apie tai nesakei nei man, nei Onutei.
Ji pasižiūrėjo į mane ir ištarė:
– Skundai nepalengvins kančios. Kai man būdavo nepakeliama, galvodavau apie Kristaus kantrybę ir, 

atrodo, atsirasdavo daugiau jėgų ir atlaidumo kitiems. Dabar galvoju, kad tada arti manęs būdavo Kristus.
– Mama, o kaip galima pajusti Kristaus artumą? – paklausiau jos, nes tai man labiausiai rūpėjo.
Ji priglaudė mane prie savęs ir pasakė:
– Vaikeli tu mano, Kristų ar Jo Tėvą, ar Mariją pajuntame tada, kai juos mylinčiam būna sunku. Malda 

į juos nesibaigia vien tada, kai sunkumas praeina. Ji tęsiasi kiekvieną dieną. Dievas nori, kad tai būtų 
pokalbis su Juo. Žmogus jaučiasi lyg atstumtas, jeigu nekalba su savo Tėvu. Dievo artumą jaučiame tada, 
kai mūsų poelgiai ar darbai parodo, jog turėjo būti taip, o ne priešinamės mūsų likimui. Ir dar, vaikeli, 
Dievo artumą pajusi tada, kai tavo širdis prašyte prašys padaryti kam nors gero. Ar atsiminsi, ką sakiau?

– Ačiū, mama, atsiminsiu. Žinai, neseniai buvo Salomėja K. Ji giedojo ir dainavo taip, kad pradėjau 
verkti.

– Žinau, ji dainuoja ir gieda moterų ansambly. O aš chore. Žinai, kai būni kokioj saviveikloj, tai lyg 
atjaunėji. O ką ji dainavo?

– Ji dainavo „Aš atdarysiu dainų skrynelę“ ir „Atleiskit mums, jei buvom negeri“. Tada aš ir verkiau. 
Ji susimąstė, tylėjo, paskui pažvelgė į mane ir išėjo.

539. Klemenso L. pamoka 2004-10-01
 ToS TAMSIoS DULKĖS – TAI MILJoNŲ NUoDĖMĖS

Klemensas šį kartą man atrodė gana keistai: nušiurusi suodina skrybėlė dengė jo galvą, visai 
susiraukšlėjęs veidas jį darė panašų į senuką.

– Klemensai, kodėl jūs su tokia purvina ir apdriskusia skrybėle? – paklausiau.
Jis be jokio piktumo, kaip anksčiau, man paaiškino:
– Nijole, pas mus nuo lubų ir sienų lekia tokios juodos dulkės. Tai būtų pilni plaukai ir akys, jeigu ne ta 

skrybėlė. Juk nė vandens nėra nusiprausti.
– O tų dulkių niekas nevalo?
– Matai, Nijole, tos dulkės – tai milijonų nuodėmes. Milijonai čia būna ir atneša savo nusikaltimus kas 

čia spės nuvalyti! – Jo balsas buvo toks liūdnas ir beviltiškas, kad man pasidarė gaila. Jis vėl prašneko: – 
Žinai, aš jau nepykstu ant Elenos. Juk vis tiek tos žemės, nė tų pastatų neišsinešiu nei aš, nei kiti. Tegul jas 
ima kas nori. Tik pagalbos tai negaliu prisišaukti. Imk, skaityk, čia mama tokį raštelį įdėjo, sako, mažu kas 
pasigailės ir pasimels už mane. Neduok, Dieve, tokio likimo niekam. 

Aš paėmiau tą laiškelį. Jame nelygiomis raidėmis buvo užrašyta: „Žemės žmonės! Čia mano jauniausias 
sūnus. Jis eina pas jus ir prašo maldos už jį. Užjauskite jį ir padėkite jam. Klemenso mama.“

Aš jam pažadėjau melstis kasdien, ir jis išėjo kitur.

540. Gydytojos M. G. pamoka 2004-10-05
 PASIŽIŪRĖK Į KAKTUSo ŽIEDą
 

Ji buvo gana nuotaikinga, linksma ir iškart manęs paklausė:
– Na, Nijole, kaip tavo kaktusai, ar žydi? Tu juk žinai, kaip aš juos mylėjau ir dabar myliu.
– Gydytoja, aš jų turiu, ir dar tokių, kur jūs davėte. 
Ji nusijuokė savo sodriu juoku, paskui paklausė:
– O tu, Nijole, žinai, kodėl šitie spygliuoti sutvėrimai taip traukia į save visus: mažus ir didelius. Ar 

žinai?
– Lyg jaučiu, bet tiksliai negaliu išsakyti. Tik žinau, kad juos yra už ką mylėti.
– Žinai, ką aš tau pasakysiu. Galvojau, galvojau ir tik čia, kur dabar gyvenu, supratau, kad kaktuse 
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yra nuostabi siela, kurią saugo spygliai. Ir visi laukia, kol pamatys tą sielą, slypinčią atsivėrus žiedui. Tada 
mes lyg prikaustyti stovime prie to stebuklo, žinodami, kad jis tuoj išnyks. – Ji kalbėjo taip gražiai ir taip 
entuziastingai, kad aš lyg pakerėta klausiausi jos žodžių. Paskui nusišypsojo ir pasakė: – Matai, Nijole, mes 
daug ką mylime žemėje, bet tiesiog negalvojame už ką. Gal ir nereikia to žinoti. Tik jaučiame, kad mus 
traukia sielos gerumas, ir tiek.

541. Nepažįstamos senutės pamoka 2004-10-06
 AUGI, KAD IŠMoKTUM PAŽINTI DIEVą

Žiūrėjau į aukštas egles prie mūsų tvoros ir išgirdau du balsus: seno žmogaus ir mažo vaiko. Jie 
niekur neskubėjo, matyt, buvo išėję pasivaikščioti po spalio saule. Mažajam buvo gal ketveri metai, bet jo 
klausimai man pasirodė neįprasti.

– Močiute, ar tu dar augsi?
– Ne, vaikeli, aš jau užaugau, o tu dar augsi.
– Močiute, o kodėl tu mažesnė už medį?
– Medis labiau myli Dievulį, todėl ir nori būti arčiau Dievo.
– Močiute, aš irgi mylėsiu Dievulį. Ar būsiu toks, kaip šita eglė?
– Vaikeli, tu dar tik augi, kad mokėtum mylėti Dievą taip, kaip myli paukšteliai, gėlės, medžiai, debesys 

ir visi, ką Dievulis sutvėrė.
Minutę abu tylėjo, ir aš jau norėjau užkalbinti senelę, bet visai netikėtas mažojo klausimas mane 

pribloškė:
– O kodėl Dievulis mus visus augina? Ar tu žinai, močiute?
– Dievulis nori, kad savo gerumu mes būtume panašūs į Jį ir visiems darytume tik gera.
Vaikas kažką galvojo, galvojo, ir aš užkalbinau močiutę:
– Ponia, kas išmokė jūsų anūką taip galvoti? Juk tai nepaprasta.
– Žinot, – nusišypsojo močiutė, – mano vienas sūnus mokosi kunigų seminarijoj, tai vaikas su juo 

šnekasi apie Dievulį ir pats jau galvoja  kaip suaugęs. 
Jie nuėjo savo keliu, o aš pavydėjau tam mažam smalsuoliui jo proto.

542. Agutės N. pamoka 2004-10-08
 APIE KŪNą IR SIELą

Dabar jie atėjo visi, visi iš mūsų gatvės. Kairėje stovėjo tie, kurie Amžinybėje temato tamsą, dešinėje 
– šviesos pilni ir laimingi. Aš negalėjau suprasti, kodėl tie, kurie ten tamsoje, visi nusigręžę į sieną ir juos 
gaubia tamsus ratas. Jonas N. man paaiškino, kad jų akys bijo šviesos.

Dešinėje pusėje stovėjo Agutė N., Marcelė J., Jonas. N., Janutė B., Jonas O., Pranas D., Kunigunda K., 
Marytė N., – kitų nepažinojau. Jie buvo gražūs, linksmi, atrodo, visai pamiršę savo žemiškus rūpesčius ir 
vargus. Bet širdis stingo iš sielvarto, pasižiūrėjus į kairėje pusėje stovinčius žmones. Vieną jų vyrai prilaikė, 
kad nepargriūtų – jis buvo nepataisomas alkoholikas. Kita moterėlė, nubausta už godumą, buvo išdžiūvusi 
ir pasirėmusi lazdele. Dėmesį traukė kažkokio stambaus vyro igūra. Jonukas paaiškino, kad tai G. Š., 
nubaustas visam laikui už žiaurumą.

Paklausiau Agutės, ar galima kurį nors iš jų pakalbinti. Ji patarė, kad nereikia, nes vieną užkalbinus, 
kiti jausis dar nelaimingesni. Pasidarė visai nejauku – nesupratau, ko juos čia atvedė. Pranas man paaiškino, 
kad tai visos gatvės pakraščio suėjimas, prisiminimas, kur jie gyveno. 

– Agute, geroji, ar jų kančių niekas negali sumažinti, jeigu artimieji juos pamiršo?
Ji susimąstė, o paskui pasakė:
– Žinok, Nijolyte, kai kūną ėda vėžys, tai jį Dievas pakeičia sveiku ir nauju, o jeigu sielą ėda nuodėmių 

vėžys, tai jos nepakeis. Galima arba gydyti, arba jau ne. – Marytė, jos sesuo, pritardama palingavo galvą ir 
atsiduso. Man pasidarė baisu ir suspėjau tik išgirsti, kaip Agutė pro ašaras ėmė girti Albinutę ir visa širdimi 
norėjo, kad jai būtų užrašytas nors kambariukas. Paskui užbaigė: – Ale ką čia patarsi. Jie žinosi, sykį išėjai 
ir tavęs niekas neklauso.

Palikau juos ir sunkia širdimi bėgau namo. Mane kažkas sulaikė už rankos.
– Nebėk taip greit, gali parpulti. Žinai, vieną sykį suklupsi, jau antrą kartą bus greičiau. Baisu, kad 

neišmoktum dažnai klupinėti.
Tai buvo gydytojo I. sesuo Marcelė. Vis galvoju, ką reiškia jos žodžiai. Deja, ji jų jau nepaaiškins.
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543. Mano buvusių mokinių pamoka 2004-10-11
 PASAULIS IR GERAS, IR ŽIAURUS

Jie atėjo visi keturi: Alvydas, Pijus, Kęstutis ir Vytautas. Dabar – visi iš Amžinybės. Kai išėjo, buvo 
ką tik išaugę iš vaikystės. Matydavau juos kasdien: Alvydą, visada susimąsčiusį, Pijų, ne pagal metus 
protingą, Kęstutį, nepatenkintą savo likimu, Vytautą, jautrų, bet nelaimingą. Dabar kambary stovėjo keturi 
gražūs vyrai ir žiūrėjo man į akis. Žvelgė su meile ir kartu su šimtu klausimų, į kuriuos turbūt neatsakiau 
tada, kai jie sėdėjo klasėje. Mes kalbėjomės apie tai, kaip ten, šviesoje. Sužinojau, kad Alvydas, Kęstutis 
ir Vytautas – puikūs technikai, konstruoja sudėtingus kosminius aparatus (žinoma, ne skraidančias lėkštes, 
kurių gamykla yra atskirai). Tikisi, kad kada nors jų aparatai palaikys ryšį su žeme. Žinoma, jeigu Dievas 
padės. Viskas atrodė šviesu, gražu, tik staiga išgirdau Pijaus, ten garsėjančio poeto, klausimą:

– Auklėtoja, kodėl žemės pasaulis geras, kai žiūri į žmogų, ir toks žiaurus, kai juo pasitiki? Ir Kristui 
taip buvo.

Po to klausimo aš viską prisiminiau: jo išėjimą iš žemės, jo paliktą panašų raštelį ir dabar nežinojau, 
ką jam atsakyti.

– Pijau, mes nemokame jo iki galo pažinti, – mėginau jam atsakyti, bet žinojau, kad tai netiesa. 
O Alvydas, taip žiauriai gyvenimo palaužtas, paklausė:
– O kas, auklėtoja, turi išmokyti jį pažinti?
Supratau, kad didelė kaltė tenka ir man, kad jie visi ten, nes aš mokiau matyti pasauly daugiau poezijos, 

o ne kasdienybės.
– Alvydėli, niekas geriau neišmokys pažinti pasaulį kaip gyvenimas. Jūs vis klausiate manęs, o aš labai 

noriu sužinoti, mano buvę vaikai, kuo skiriasi du pasauliai – žemės ir jūsų?
Jie ilgai mąstė, o paskui Kęstutis pasakė:
– Dievo apšviestas pasaulis išmoko meilės žemės pasauliui, o žemės žmonės labiau myli save, o ne 

artimą ir Dievą. Jeigu aš klystu, mokytoja, tai kuris iš žemės žmonių už visus juos aukotųsi taip, kaip 
Kristus?

Mano buvę mokiniai seniai praaugo mane savo protu, ir vargu ar aš vėl drįsčiau juos ko nors mokyti. O 
gal ir gerai, kad jie, dar nesugadinti pasaulio, išėjo į Amžinybę? Kas žino, ar šiandien jie būtų šitaip kalbėję 
žemėje?

544. Salomėjos T. pamoka 2004-10-14
 ŽMoNĖS NEMATo, KIEK jUoSE ŠVIESoS IR TAMSoS

Apie ją mes niekad nekalbėdavome, tik žmonės kai kada sakydavo, kad iš jos šeimos nė vieno nėra 
žemėje. Prisimenu, kad ją visi vadindavo Seliusia. Buvo judri, gyva, viskas jai buvo įdomu ir žingeidu. Ir 
štai dabar ji atėjo. Jauna, nenustygstanti vietoje, gėlėta vasarine suknele trumpomis rankovėmis. Ir mes 
visai pamiršome, kad ji – iš Amžinybės. Tuoj apibėrė klausimais ir mane, ir Onutę, ėjo iš kambario į 
kambarį, o paskui ištarė:

– Žemės žmonės mėgsta daugybę nereikalingų daiktų, o paskui jiems vergauja ir vėl renka naujus.
Nedrįsau klausti, kurie tie daiktai nereikalingi, o ji ir nepasakė.
– Salomėja, o kaip jums sekasi?
– Nijolyte, dabar penkti metai aš jau šviesoj, o dvidešimt išbuvau tamsoj.
Negalėjau patikėti tuo, ką ji pasakė. Juk atrodė tokia graži ir jauna. Bet visgi paklausiau:
– Tai už ką, Salomėja?
Ji visai atvirai paaiškino:
– Aš visą gyvenimą labai nekenčiau savo sesers pavainikio, kol jis išsikraustė iš žemės. Nekenčiau ir 

savo pirmo sūnaus. Ir tas išėjo. Paskui gėriau, gėriau, gėriau...
– O ką veikiat dabar?
– Oi, – ji pašoko iš vietos, – aš visai neturiu laiko. Einu į šokių ratelį, lankau chorą, skaitau, ką sukūrė 

Lietuvos rašytojai.
– Salomėja, ar norėtumėt grįžti į žemę?
– Ne ne ne, jokiu būdu. Žemės žmonėse nėra tokio nuoširdumo. Arba jis laikinas. Žemės žmonėms 

visai neįdomu, kiek jų sielose šviesos ir kiek tamsos. Aš tokia buvau, nes niekas man nepasakė, koks sunkus 
būna kelias iš tamsos. Ir dar, Nijolyte, tau pasakysiu, kad niekam nejaustum baisios neapykantos, nes ji 
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kada nors atsigręš prieš tave. Juk mes negalime pamatyti žmogaus sielos ir jau žemėje ją nuteisti.
Aš klausiausi ir neradau jos žodžiuose tos Salomėjos, kuri gyveno žemėje. Ji buvo kita, ir jos mintys 

buvo kitos.

545. Njolės Š. pamoka 2004-10-17
  KURIE GYVESNI – MES AR jIE?

Gavau kvietimą į Kudirkos Naumiestyje ruošiamą susitikimą. Mane kankino abejonė: ar daug kas 
supras, ką sakysiu apie Amžinybę, o gal kitiems bus tik iš ko pasijuokti. Gerai, kad atėjo Nijolė, ilgą laiką 
gyvenusi K. Naumiestyje. Atėjo iš Amžinybės, ir aš jai parodžiau tą „Valstiečių laikraštį“. Ji perskaitė, 
numetė ant stalo ir piktokai pasakė:

– Na ir rado apie ką rašyti. Juk mes ne mirę, ateiname į svečius, kaip pas tave žemėj ateidavom. Jeigu 
gyvenam toliau, tai nereiškia, kad mes jau mirę. Kažin, kurie gyvesni – mes ar tie, kurie gyvena žemėj?

– Nijole, nesinervuok, tu jų visų nepakeisi. Geriau pasakyk man, ką daryti – važiuoti ar ne į K. Naumiestį.
– Važiuok, ko tu bijai. O jeigu jie netikės tuo, ką tu sakai, aš atsistosiu ir viską paaiškinsiu. Manęs tikrai 

paklausys.
Ką aš jai galėjau pasakyti? Tik paklausti, ką ji veikia ten, Amžinybėje.
– Oi, – jos veidas pralinksmėjo, – aš labai susidraugavau su vokiečiais. Kai sustojam, kai užtraukiam 

kokią dainą, tai visi ploja ir prašo kartoti. Gerai man čia: nei ligų, nei vargų – gyvenk ir džiaukis. Na, tai 
važiuoji ar ne į K. Naumiestį?

– Tai jau važiuoju, jeigu tu padedi.
Ir mudvi išvykom. Ir viskas buvo gerai, nes naumiestiečiai tikrai geri ir nuoširdūs.

546. Mamos pamoka 2004-10-19
 NESKUBĖKITE EITI PER PASAULĮ

Pamačiau iš tolo geltonų gėlių taką. Ne, tai nebuvo pienės nei kitos man matytos gėlės. Jų žiedai atrodė 
tokie puošnūs ir dideli, kad jau iš tolo kėlė pasigėrėjimą. Tas takas vis artėjo, tęsėsi nuo begalybės iki manęs. 
Paliečiau vieną gėlę, bet ji iš karto pranyko, ir jos vietoje atsirado kita. Pagalvojau, kad tuo nematytu taku 
turi kas nors ateiti. Juk jis žydi žmonių akims ir sielai. Ir neapsirikau. Iš tolo į mane lėtai artėjo kažkokia 
aukšta, liekna moteris. Jos eisena man pasirodė tokia pažįstama nuo vaikystės. Taip, tai buvo mano mama 
ir aš norėjau bėgti prie jos. Bet ji ištiesė ranką, kad sustočiau – ji ateis pati. Niekad nemačiau jos taip lėtai 
einančios: gyvenime nebuvo laiko taip vaikščioti. Pagaliau ji buvo šalia manęs, ir aš jos galėjau paklausti:

– Mama, kas tau atsitiko, kodėl taip lėtai eini?
Ji parodė į žydinčią gėlių jūrą ir tyliai atsakė:
– Vaikeli, man nieko neatsitiko, tik gėlėms. Jos pražydo. Ir aš ėjau taip atsargiai, kad nenulenkčiau nė 

vieno žiedo. Visi žiedai Dievo sutverti, ir jiems reikia leisti žiūrėti į dangų. Aš nemoku kitaip gyventi ir 
ką nors žudyti. Gėlė gyva ir leiskim jai gyventi, kiek jai skirta. Ir dar, vaikeli, paklausyk manęs: neskubėk 
nei eiti, nei bėgti per pasaulį, nes nepamatysi, koks jis gražus ir trumpai tau duotas. Žiūrėk į kiekvieną 
jo sutvėrimą, į viską, kas gyvena po saule, kad išėjus iš jo, turėtum ką prisiminti. Skubėdama mažai ką 
pamatysi, ir tavo siela bus tuščia.

Ji kalbėjo taip gražiai, taip protingai. Bet aš svarstau, kiek žmonių dabartiniame pasauly apie tai galvoja?

547. o. Balzako anūko Šarlio pamoka 2004-10-23
 KIEK VIEToS ŠIRDYjE DIEVUI

Iš pradžių aš nežinojau, kas jis toks, bet jau pats pirmasis įspūdis buvo nepaprastas. Tamsiu, aukšta 
apykakle fraku, ant kurio pečių buvo kažkokie ženklai. Kelnių šonuose, iki pat blizgančių batų buvo po dvi 
mėlynas juostas. Jis visą laiką šypsojosi, atvirai, nuoširdžiai, ir jo lyg saulės nudegintas veidas man atrodė 
tarsi žmogaus dvasinio šviesumo išraiška. Tamsios akys ir ant dešinės kaktos pusės nesušukuota juodų 
plaukų sruoga.

– Bonžur, madam, – pasigirdo jo skubus balsas, ir aš supratau, kad jis turbūt pietietis.
Aš nežinojau, ką ir kaip jam atsakyti, bet sugalvojau panašiai:
– Bonžur, sinjorita.
Jis taip nuoširdžiai juokėsi iš mano klaidos, kad aš į jį kreipiausi, lyg į merginą. Bet tas juokas nebuvo 
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pašaipus, piktas ar įžeidžiantis. Jis buvo toks pat nuoširdus ir atviras, kaip pats svečias. Jis gestais parodė, 
kad supranta, jog prancūzų kalbos aš nemoku, ir pradėjo kalbėti, nors ir labai netaisyklingai, rusiškai. Jo 
tarimas mane juokino, bet aš valdžiausi, kad jo neįžeisčiau.

– Знаете,  когда я был офицером в Франции, меня с адютантом послали на Украину, а потом и в 
Россию. Там и проучился немного по русский. И что я вам хочу сказать. – Jis kalbėjo gyvai, skubiai ir 
visas jo kūnas, visi jo rankų mostai, atrodo, paliudijo tai, ką jis sako: – Знаете, русские мне показались 
как дикие, даже жестоко зверские, они и вожди хотят только воевать и завоевать

Mintyse aš pritariau šitai tiesai, nes gyvenimas tai parodė ne kartą.
– А где ваша родина? – paklausiau jo.
Jo tamsios akys sekundę prisipildė rasos. Bet tik sekundę. Paskui veidas vėl nušvito, ir jis su meile 

ištarė:
– Моя родина Франция, дорогая. Моя  дорогая Франция... – Ir staiga kreipėsi savo greitakalbe į 

mane: – А вы били (jo tarimas) в Лувре, а вы видели Люрд?
– Нет, не была, – prisipažinau jam, bet jis jau kalbėjo toliau.
– А ведь в них – самая Франция, вся её душа. – Ir vėl manęs paklausė: – Как вы думаете, каким 

человеком может гордиться Франция?
Matyt jam buvo labai įdomus svetimtautės atsakymas į tą klausimą. 
– Я думаю, что это Бонапарт Наполеон, – pasakiau jam tai, ką galvojаu.
Jis pašoko nuo kėdės, ir aš prieš save pamačiau tikrą prancūzą: staigų, patriotišką, bet kuria kaina 

ginantį savo tiesą. Jis vaikščiojo nuo durų ir vėl atgal, ir vis kartojo:
– Нет, нет, нет, ни один из Франции так не думает. Никто так не думает. Наполеон – маленький 

человек с маленькой душой. Такой маленькой, что не может глубоко думать о Боге, о мире,  а только 
живет как завоеватель и грабитель. Таким был Гитлер, Ленин, Сталин и подобные на них. А какой 
человек, кроме Наполеона, вам ещё очень очень нравится?

Aš vėl pasakiau jam tai, ką galvoju:
– Оноре де Балзак.
Jo gražios didelės akys staiga atsigręžė į mane, ir jis kažkodėl susijaudinęs vėl paklausė:
– А за что вам нравится Балзак? Скажите, за что?
– За то, что он в своём творчестве показал жизнь такую, какая она есть, без краски и грима.
– Šarman, šarman! – sušuko jis, bet aš tada nesupratau, ką tai reiškia. – А какие ещё французы 

художники слов вам нравится?
– Хуго, Золя, Мопасан, Саган...
– Šarman! Šarman! – jis tiesiog pašėlo iš meilės savo Tėvynei, ir dar tai paliudijau aš. O jo klausimams, 

atrodė, nebus galo: – А какой французский композитор вам нравится?
– Гуно и его опера „Фауст“.
Keletą sekundžių jis kažką žiūrėjo sienoje, paskui parodė į paveikslą su Kristumi ir paklausė:
– Вот Христос. Как вы думаете, о чём думает Христос? А вы сама над этим задумались? – Buvo 

gėda prisipažinti, kad aš žiūrėdavau šimtus kartų į tą paveikslą, bet šitokio klausimo sau neuždaviau. – Ну, 
о чём, о чём думает Христос? – jis vėl paklausė.

– Я не могу так скоро думать, не могу, – pasakaiu jam, ir jis patarė:
– O reikia. Galvot reikia greitai, o dirbt lėtai ir gerai, kai jau apgalvota (mano išversta į lietuvių kalbą 

jo žodžiai).
Neliko išeities, ir aš jam atsakiau:
– Христос думает о Җизни.
Jis pasakė savo įprastą šarman, bet paaiškino: 
– Христос думает и о жизни, и, самое важное, о человеке и его судьбе, и о месте в этой жизни. 

Знаете, мой дедушка, знаменитый романист, всегда говорил, что нашу судьбу управляет самый 
высший ум, и мы без него – никто. Мой дедушка за сутки выпивал до восьми стаканов кофе. А я пью 
чистое французское вино. И ещё вам хочу кое что сказать. 

– Слушаю. 
– Человек имеет одно сердце. Оно обнимает и природу, и мир, и всё, что человек видит. Но в 

этом сердце самое большое место должен занимать Бог. Без Бога человек – никто.
– А где вы живете?
– О, я живу далеко, очень далеко, на планете Ориона.  Ну, пора уже идти домой.
Supratau, kad jis jau ruošiasi išeiti ir, sukaupusi visą drąsą, vėl jo paklausiau:
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– А всё таки, дорогой гость, как вас зовут?
Jis nusišypsojo ir ištarė:
– Моё имя Шарль Балзак. Может и приду ещё, надо подумать, надо ещё подумать.

548. Soijos K. pamoka 2004-10-25
 VAIKUS REIKIA MoKYTI MEDITUoTI

Atrodo, mokykloje rodė ilmą vaikams „Plėšiko Rufo nuotykiai“. Jis buvo žiaurus, pilnas muštynių ir 
klastos. Nežinojau, ar po jo bus pamokos, ar ne. Nebuvo ko ir paklausti – visi žiūrėjo ir... buvo patenkinti. 
Nežinia iš kur, šalia manęs prisėdo Soija.

– Nijole, palik tą ilmą, einam, nors pasikalbėsim. – Ėjau su ja į nuošalų metodinį kabinetą. O ten ji, 
geroji Soija, jau buvo paruošusi vaišes: lėkštelę saldainių, kurie tuoj pat tirpdavo burnoje, ir kažkokių man 
niekad nematytų uogų, kurios kvepėjo rožėmis. – Valgyk, Nijole, turbūt tai bus geriau, negu tokio ilmo 
žiūrėjimas. Ar būtum ir sėdėjus iki galo?

– Tai kad pas mus, Soija, tik tokius arba dar bjauresnius rodo.
Ji nieko nesakė, kažką pagalvojo ir visai netikėtai manęs paklausė:
– Nijole, ar pas jus vaikai jau mokomi medituoti? Seniai čia buvau, tai nežinau.
– Kažin, ar tie vaikai kada nors girdėjo ir girdės, ką tas žodis reiškia.
– Tai labai blogai, blogiau ir būti negali. Kaip gali gyventi mažas ar didelis žmogus, jeigu jis pusvalandį 

per dieną nepamąsto apie Dievą ir jo sukurtą pasaulį? Gal todėl žemės žmonės ir nesijaučia už nieką 
atsakingi, kad jie nemedituoja!

– Soija, o pas jus vaikai vieni medituoja?
– Iš pradžių kartu su suaugusiais, o nuo dešimties metų vieni. Mes savo kambariuos turime atskirą nišą, 

ir joje esanti Viešpaties ramybė mums padeda susikaupti. Tai lyg dvasios stiprybės pusvalandis, ir mes be 
jo jau nemokame gyventi.

– Soija, ar jūs nežinote, gal kartais ten, netoli gyvena toks jaunas vaikinas, atėjęs prieš dešimt metų. 
– O koks jo vardas?
– Raimondas. Jis iš Kalvarijos.
– Gerai, paklausiu, jeigu jis mūsų planetoje. O jeigu ne – nežinau.
Baigėsi ilmas, koridorių užpildė įspūdžiai ir juokas, ir mūsų pokalbis baigėsi.

549. Nepažįstamo žmogaus pamoka 2004-10-26
 DUoKITE MAN ŠVIESoS

Pamačiau prie sienos stovintį žmogų. Jo veido nemačiau, nes jis buvo nuo manęs nusigręžęs. Jo galvą 
dengė plačiabrylė skrybėlė. Paklausiau, kas jis toks. Jis vos išlemeno:

– Bronius.

Paskui mostelėjo dešine ranka ir vėl nusigręžė.
– Žmogau, ko tu čia ieškai, iš kur tu?
Vėl sunkiai tardamas, atsakė:
– Šviesos, šviesos.
Paaiškinau, kad šviesos neturiu, ir jis vėl nervingai mostelėjo ranka. Paskui atsišliejo prie kitos sienos 

pusės ir lėtai pradėjo eiti link durų. Tik dabar pamačiau, kad ten, kur jis stovėjo, liko didžiulis kraujo klanas. 
Sulaikiau jį ir paklausiau:

– Palauk, Broniau, o kas jį sušluostys?
Jis trečią kartą pamosavo dešine ir ištarė:
– Laikas, laikas sušluostys.

550. Valerjos mamos pamoka 2004-10-27
 PAS MUS ToKIŲ ŠVENČIŲ NEBŪNA

Aš ją pamačiau kažkur tolumoje, bet gerai matėsi šviesi, margomis gėlytėmis suknelė ir parišti skarele 
plaukai. Mudvi kalbėjomės taip, iš tolo.

– Labas, Nijolėle.
Nenorėjau klausti, kodėl ji neateina pas mane, bet mačiau, kad skuba. Kur – tik ji pati žinojo. Paklausė 

ji manęs pati:
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– Nijolėle, kur tie žmonės taip skuba pas jus? Ir visi į vieną pusę!
– Stasele, greit Vėlinės, tai tvarko kapus.
Ji susimąstė galvojo, galvojo, paskui man paaiškino:
– Pas mus tai tokios šventės nėra. Kažin, ką per ją veikia?
– Uždega žvakutes ant savo artimųjų kapų. 
– Vis tiek nesuprantu. Ateina visi į vieną vietą ir uždega žvakeles. Ir įdomu, ir keista. – Nebandžiau jai 

daugiau aiškinti, nes ir vėl būtume nesusikalbėjusios. – Teisybė, Nijolėle, pasakyk mano dukrai, kad jeigu 
iki Šv. Kalėdų Juliukui viskas seksis gerai, tai daugiau nesusipratimų nebus. Telaimina juos abu Dievas.

Nespėjau nieko pasakyti, ir ji nuėjo tolyn...

551. Birutės N. pamoka 2004-10-30
 MES VISADA IEŠKoM DRAUGŲ ŽEMĖjE

Ji atėjo visai netikėtai, ir aš nežinojau kodėl. Trumpai kirptais, šviesiais plaukais, gražaus veido.
– Labas, Nijolyte. Dėkui, kad kasdien meldeisi už mane ir už mūsų šeimą. Dabar aš jau trečia para 

šviesoje ir negaliu atsidžiaugti. O mama ir sūnus dar liko ten, tamsoje.
– Birutėle, žinau, kad tu kentėjai už sūnų. O mama už ką?
Ji pradėjo verkti ir paaiškino:
– Jai sakė, kad už turto godumą. – Patylėjo, paskui paprašė: – Nijolyte, aš norėčiau, kad mudvi būtume 

draugės. Aš nė vieno artimo žmogaus neturiu žemėje. O mes visi, kurie gyvename Amžinybėje, labai 
norime turėti gerą draugą žemėje.

– Gerai, Birutėle, ateik pas mane ir visada būsi laukiama. O kaip tavo sūnus Kęstutis?
– Žinai, mano akla meilė užtemdė ir man, ir jam akis, ir aš nemačiau, koks jis auga, o Kęstutis tuo 

naudojosi. Bet, Nijolyte, žemės žmonės pilni žiaurumo. Net mano sūnus pribaigė mane, ir aš iškeliavau į 
Amžinybę, o jį pribaigė jo draugai ir išmetė ant plento.

– Birutėle, tu dar turi seserį Dalę. Kaip ji?
– Ji jau žemėje sau ruošia skaistyklą. Geria ir geria, net sekmadieniais.
– Birute, o ką tu galvoji apie Onutę M. ir Onutę G.?
– Žinai, jos – tikri Dievo vaikai, ir jų sielos tokios skaidrios, kaip žemės apaštalų. Aš net nedrįstu pas 

jas eiti, nors buvome draugės. Pasakyk joms nuo manęs, kad tikrai ateis pas mane.
Ji pabučiavo mane ir išnyko...

552. Kardinolo Vincento pamoka 2004-10-31
 APIE Ką MąSTo ToKIE ŽMoNĖS?

Aš jo iš karto negalėjau pažinti. Aukšta, puošni kepurė, paauksuoti liturginiai drabužiai rodė, kad tai 
garbingas dvasininkas, bet koks nežinojau. Pagarbino, išsiėmė kažkokį panašų į ilmavimo kamerą aparatą 
ir pasakė:

– Pasižiūrėk, sese Kristuje, ir pasakyk, ką tai reiškia. – Aš nesupratau. Staiga, lyg televizoriaus ekrane, 
pamačiau iš tolo į mus artėjančias, baltais drabužėliais aprengtas mergaites ir jau paaugles su gėlėm rankose. 
Jos prabėgo pro mus ir pasuko prie Šakių bažnyčios šventoriuje stovinčios Švč. Marijos statulos, nulenkė 
prieš ją galvas ir padėjo prie kojų gėles. Dvasininkas atsiduso ir pasakė: – Tai praeitis. O dabar, sese, dar 
pasižiūrėk. – Jis vėl paspaudė aparato jungiklį, ir akyse sumirgėjo šių laikų merginų apranga: pusiau nuogas 
kūnas, trumpai kirpti plaukai, ilgi raudoni nagai. Jos garsiai juokėsi, mostagavo rankomis ir net nežiūrėjo 
į tą pusę, kur stovėjo Marija. – Na kaip, sese, jūs galvojat? Ar tai mada, ar jau išsigimimas? Visiškas 
išsigimimas.

– Ir aš taip gerbiamas dvasininke, galvoju, kad tai išsigimimas.
Jis su kažkokiu grauduliu dar paaiškino:
– Tai jau išsigimimas, sakyčiau, žmogaus savigarbos degradacija. Apie ką mąsto tokie jauni žmonės ir 

kokie jie bus, kai užaugs? Švč. Marija žiūri į žmogų, o jis eina pro šalį ir jos net nemato.
Širdyje aš pritariau jo mintims: apie ką mąsto jauni žmonės mūsų amžiuje? O gal šiaip sau gyvena, valgo, 

staugia diskotekose ir nieko negalvoja. Aš norėjau sužinoti, kas šis nuostabus dvasininkas ir paklausiau:
– Kas jūs toks, gerb. dvasios tėve?
Jis atidžiai pasižiūrėjo į mane ir ištarė:
– Aš – kardinolas Vincentas.
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Jis palaimino mane ir išnyko...

553. Duobkasių pamoka 2004-11-02
 ŽMoGAU,  MYLĖK SAVo ŽEMę, TAU DIEVo DUoTą

Atėjo mano buvę pažįstami: žurnalistas Petras ir draugas Jonas. Mes kalbėjomės, juokavom. Tik staiga 
Jonas, priėjęs prie lango, paklausė:

– Kur tų žmonių tokia daugybė eina, ir visi į vieną pusę?
Paprašė, kad juos palydėčiau kartu su tais žmonėm. Nuėjom iki kapinių vartų. Nuošaly sėdėjo du 

Girėnų gyventojams gerai pažįstami girtuokliai – Algis ir Tadas. Jie buvo baisūs – suplyšę, suodini, vos 
bestovintys ant kojų. Mūsų dėmesį atkreipė jų rankose laikomi buteliai su užrašais „Karūnos duobkasiams“. 
Kai gyveno žemėje, jie abu dažnai būdavo duobkasiais. Nei Jonas, nei Petras nieko nesakė, tik stebėjo, 
žiūrėjo, kas čia darosi, kur eina daugybė žmonių. Algis turbūt atpažino mane ir jau ruošėsi kažką sakyti. 
Bet aš jo paklausiau pati:

– Algi, Algi, kodėl tu toks, kodėl nepanašus į buvusį žmogų?
Jis sumojavo rankomis, lyg ruoštųsi griūti ir sušuko:
– O koks aš, tavo nuomone, turėčiau būti? Ar ne, Tadai? Juk mes jau per amžių amžius būsim tamsoj, 

ir mums viskas vienodai rodo, kaip mes atrodom. Nagi, Tadai, užtraukim savo kasdieninę. Ir juodu pradėjo:
  Karūnos duobkasiams, karūnos duobkasiams,
  jie jūs visų sulauks, ir juos tamsa apsems.
  Sušyla duobkasiai, sušyla duobkasiai,
  bet sudreba ir jie, paklausus: „Ką kasei?“
  Jie taip visus išves, po vieną pamažu,
  Skubėk mąstyt, žmogau, kaip žemėje gražu.
Paskui abu nusišluostė sušilusias kaktas ir vėl griebė po „Karūnos“ butelį. Mane pagavo kažkokia 

nenusakoma, nors ir žiauri mintis: šitie pasmerktieji pasakė nuostabią tiesą: reikia skubėti pažinti, mylėti 
šitą Dievo sukurtą kosmoso lopinėlį – Žemę. Jie, girtuokliai, moko mus žemėje!

Petras tylėjo, paskui pasakė:
– Aš viską perduosiu į mūsų laikraštį. Tegul sužino, kokie žemės žmonės.
– O kaip jūsų laikraštis vadinasi?
– „Amžinybės šviesa“, Nijole, – paaiškino Petras. Kaip žurnalistą, jį sudomino dar vienas klausimas: – 

O kam jūs kasate tas duobes, ką į jas dedate?
– Ar tu iš dangaus nukritai, kad apsimeti nieko nežinančiu? – atsakė duobkasys. Paskui riktelėjo garsiau: 

– Nabašninką, žmogų. Ar pirmą kartą girdi?!
Jonas ir Petras neteko žado. Laidoti, užkasti žmogų jiems atrodė siaubinga. Paklausė dar kartą:
– O kur jūs gaunate tuos žmones?
– Juos atneša iki mūsų, mums ieškot nereikia.
Ėjome atgal visi trys tylėdami. Tik atsisveikinant Petras nusprendė:
– Viską aprašysiu, viską. Tegu visi sužino, kad Lietuvoj užkasa žmones.
Matyt, jų supratimas jau skiriasi nuo mūsų, dar esančių žemėje.

554. Kunigo Ričardo M. pamoka 2004-11-04
 AUSKITE SAVo TAKą Į AMŽINYBę

Mieste žaibiškai pasklido žinia, kad Šakių bažnyčios šventoriuje pamokslą sakys kunigas Ričardas 
Mikutavičius. Nežinau, kokia jėga nunešė mane iki šventoriaus tvoros, bet jau ir iki jos, ir už jos stovėjo 
minia žmonių ir ypač jaunimo. Turbūt taip būdavo, kai jis kalbėdavo į žmones Kauno bažnyčioje. Laukimo 
tyla sulydė žmones į vieną norą – išgirsti kunigo žodį. O aš vis galvojau, ar išgirsiu jį iš taip toli. Ir štai. 
Ant paruoštos pakylos skubiais žingsniais jau lipo kunigas Ričardas, aukštas, tamsiais ilgais drabužiais, su 
didžiuliu rožančiumi ant kaklo. Pabučiavo kryžių, pakėlė abi rankas į dangų, paskui jas sulenkė per alkūnes, 
ir atrodė, kad jis nori apkabinti visą žmonių minią. Pasigirdo pirmieji jo žodžiai:

– Brangieji, mielieji jūs mano. – Ir niekam neatėjo į galvą, kad jis – jau ne žemės vaikas. Viskas buvo 
taip tikra, taip jaudinančiai veikė dvasią, kad nebuvo kada apie tai galvoti. – Mielieji mano, ar jums gera 
žemėje, ar jums gražu žemėje?

Žmonių niekas niekada šito neklausė, ir dabar jie sutriko. Jie nemokėjo apie tai galvoti. Kunigas, tik jau 
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lėčiau, pakartojo pirmąją klausimo dalį.
– Ne, ne, ne, ne, – pasigirdo nedarnūs balsai.
– Ar jums gražu žemėje? – vėl paklausė kunigas.
– Taip, taip, taip! – pratrūko jaunimo balsai, ir pažintis su kunigu jau prasidėjo.
– Brangieji, kai jums būna sunku, jūs semkitės stiprybės tokiame gražiame Dievo pasauly. Juk nežinote, 

kada jį paliksite. Mielieji, Dievas jums davė stebuklingų siūlų. Tai jūsų mintys. Stenkitės, kad jos būtų 
gražios, spalvingos, nes iš jų jūs per visą savo gyvenimą audžiate kilimą, kuriuo eisite į Amžinybę. Ant 
to kilimo jūs atsistosite prieš Aukščiausiąjį ir išgirsite Jo nuosprendį. Prašau, nesupurvinkite savo minčių 
nei alkoholiu, nei keiksmais, nei kitų teisimu. Nepalikite savo kilime savo nešvarių pėdsakų. Jūs matote, 
kokie žemėje teisėjai. Ieško kalčių po keletą metų, o nemoka pamatyti, kas darosi pasmerktoje dvasioje. Tai 
Dievas tegali pasakyti. Kalbu su jumis, jauni žmonės, kurie žiūrite man į akis, ir prašau – nebūkit žiaurūs. 
Nemeskite akmens į gyvą Dievo sutvėrimą, nes jam skauda. Nelaužkit medžio ar gėlės, nes jos nori gerumo 
ir švelnumo.  

Jis kalbėjo, sudėjęs rankas ant krūtinės, ir pamačiau, kad žmonių akyse pasirodė ašaros, o jauni nuleido 
galvas. Turbūt kažką pajuto gal pirmą kartą gyvenime. Kunigas Ričardas nulipo nuo pakylos, susiliejo su 
minia ir, kiek jėgos leido, savo ranką dėjo ant žmonių galvų. Man atrodė, kad jis ėjo prie jų per savo paties 
išaustą gerumo kilimą.

555. Gydytojo I. pamoka 2004-11-06
 PER MAŽAI BENDRAUjATE SU AMŽINYBE

Jis atėjo labai pasikeitęs, – atrodė lyg jaunystėje, vietoj baltų plaukų buvo juodi, nors netankūs.
– Na, kaip, vadinasi, gyvenat, kaip sveikos?
– Vis geriau, negu Arafatui, – bandžiau juokauti, bet jis tuoj nutraukė mane:
– Arafatas iš šio pasaulio išeis lapkričio 8 d. Galėjo anksčiau kreiptis į gydytojus. Bet kas, vadinasi, 

iš to, juk vis tiek nesugeba suprasti, kas jam, vadinasi, yra. O dangus jau žinojo tuoj pat, kai jį atvežė į 
ligoninę. Reikia žemės daktarams, vadinasi, daugiau bendrauti su dangum, ten daugiau išmano.

– Gydytojau, tai kas jam yra?
– Arafatui jau nedirba nei kepenys, nei kasa, nei skrandis. Jis silpsta, ir smegenys negauna jokių 

medžiagų iš organizmo. Žinoma, pabaiga aiški, bet pradžioj dar būtume padėję – gydytume trijų rūšių 
aliejais. Mūsų bijo, ir mes negalime padėti žemės žmonėms. Nijolyte, o tu žinai, iš kokio medžio buvo 
padarytas Kristui kryžius? Ar žinai?

– Ne, gydytojau, nežinau.
– Jį padarė iš sunkaus, bet gyvybę stiprinančio ginkmedžio, kad Jėzus ilgiau kankintųsi. Ir dar tau, 

Nijolyte, pasakysiu, kad danguj žmogaus ligą nustato, duodami jam perskaityti 10 eilučių tekstą. Kokiu 
greičiu, kaip reaguoja į tai, ką perskaito, beveik viską pasako apie žmogaus vidų, jo regėjimą ir nervus.

– Gydytojau, o ką jūs galvojate apie Rolandą Paksą? 
– Ką aš, vadinasi, galiu daugiau galvoti: kankinys ir tiek. Ir baisiai žiaurūs jo kankintojai. Jie nei Dievo, 

nei velnio nepažįsta. O teks susipažinti, tikrai teks.
– Ar jūs, gydytojau, dar norėtumėt grįžti į žemę?
– Ne, jokiu būdu, ne. Aš turiu savo dangų, savo didžiulį gyvybės medį – ginkmedį, ir man nieko iš 

žemės nereikia. Nebent pasibaisėti žmonių žiaurumu. 
Jis atsisveikino ir išėjo.

556. Poetės j. Degutytės pamoka 2004-11-08
 Į PASAULĮ ŽIŪRĖjAU ŠIRDIM ATVIRA

Mane pakvietė į vienos pažįstamos vyro metines. Netoli, už ligoninės, Giedručių kaime. Nutarė švęsti 
nuošaliame pastate, kur niekas negyvena ir yra laisvas plotas. Nuvažiavau. Sename pastate slenksčio 
nebuvo, tik viršutinis rąstas, lyg laiptas, kėpsojo ore. Net nesupratau, kaip per jį reikės perlipti. Visi lengvai 
sušoko ir nuėjo sau. Galvojau, ką daryti – lipti ar ne. Prie manęs priėjo kažkokia moteris, apsigaubus skara, 
ir pasiūlė:

– Lipk, štai mano rankos, jos tau padės.
Ir aš buvau viduje. Aš ir ta geroji moteris. Kiti jau ėjo į valgomąjį.
M. dar paklausė:
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– Na, Nijole, ar eini su mumis, ar liksi su ta bobulka?
Pasižiūrėjau į moterį, ir išgirdau jos tylų prašymą:
– Neik, pabūk su manim, po kelių minučių paaiškės kodėl. 
M. palaukė, o paskui nervingai mostelėjo ranka ir pasakė:
– Na, nenori – neik, prievartos nėra.
Ir išnyko man iš akių. Su moterim likom dviese.
– Nijole, – išgirdau jos balsą – mane atsiuntė Beatričė. Ir ji, ir aš žinom, kad tau labai sunku, todėl noriu 

su tavim pabendrauti.
– O iš kur jūs žinote mano vardą?
– Iš Beatričės, Nijole.
– O kas jūs tokia?
– Aš – Janina. Na, štai ir mes jau pažįstamos. Matai, už sienos jau balsai keičiasi, jie garsesni, o tu 

atverk duris ir drąsiai jiems pasakyk: „Laimė tokia laikina, jeigu turi jos – vis negana. Laimė tada tikra, kai 
lauki jos širdim atvira.“

Man tai pakartojus, vienas iš svečių J. R. garsiai suriko:
– Žavinga! Ura!
Svečiai jau nesusigaudė, kas iš čia, kas iš anapus – linksma buvo visiems. Grįžau pas Janiną, nors visai 

nepagalvojau, kas ji tokia.
– Na, kaip, Nijole, patiko? Gal nori grįžti ten?
Aš priėjau prie jos, ir be žodžių viskas buvo aišku. Ji atsisuko į mane ir pradėjo liūdną savo gyvenimo 

istoriją. Jos nemylėjo išgerianti mama, ji buvo tokia vieniša su savo sielvartu, su savo vienatve, kad eidavo 
glostyti medžių, žiūrėti į gėles ir su jomis kalbėtis. Jai buvo gaila ir skinamų gėlių, ir laužomų medžių, ir 
kankinamų gyvulių, nes jos ir jų skausmas buvo panašus. Išbadėjusi ji sykį iš kaimynės pasiėmė duonos 
riekelę. Ir nuo tada ją visi vadindavo vagilka. Paskui po šešis kilometrus eidavo į mokyklą (ji buvo mokytoja) 
ir grįždavo atgal: budėjo prie sergančios motinos. Kartą, jau gyvendama Vilniuje, ji nusipirko mažą varganą 
šunytį, kurį jos akyse pačiupo šungaudžiai. Ji atsigulė į ligoninę.

– Nijole, – ji vėl kreipėsi į mane, – nieko nepakeisi žmoguje: nei jo širdies, nei jo likimo. Kokią širdį 
Dievas duoda – jautrią ir bejausmę – jos neišrausi ir nepakeisi kita. Tik su jautria – pasauly sunku gyventi. 
Ir štai ką pasakysiu, Nijole: kai sunku, verk viena, o prieš visus – šypsokis. Pasaulis negalvos ir nesupras 
tavo sielvarto, o dažnai ir pasijuoks. Man visko būdavo gaila, ir vieną kartą širdis neišlaikė...

– O jums Amžinybėje gera? – paklausiau jos.
– Gera, nuostabu, Nijole, negrįžčiau į žiaurų ir pilną patyčių pasaulį. Aš galvoju, kad tas mašinų srautas, 

kuris, lyg genamas velnio, viską traiško, žaloja, mala, tas srautas, valdomas rankų ir mažai veikiančio proto, 
jau nevaldomas nei jausmo, nei gailesčio, nei gilesnio galvojimo.

Aš klausiausi jos ir man pasirodė keista, kad moteris su skara taip giliai ir išmintingai kalba.
– Kas jūs tokia, Janina? – paklausiau jos.
Ji kažkokiu staigiu mostu nuplėšė nuo galvos skarą ir paklausė:
– Na, štai ir aš, pažįsti mane?
Prieš mane stovėjo Janina Degutytė...
– Poete, Janina, – sušukau, – dabar aš jus pažįstu. Pažįstu ir džiaugiuosi, kad jūs čia.
Už sienos balsai pritilo, o gal ruošėsi namo, gal miegojo, nežinau. Janina apkabino mane ir kažką 

ištiesė:
– Imk, tau nuo Beatričės ir manęs. Imk ir, kai bus sunku, prisimink mus. – Mano rankoje atsirado 

nuostabi rožė, įdėta į baltai išklotą dėžutę. – Nijole, tai dangaus rožė. Visas gyvenimas yra gražus, kaip 
ši rožė, ir pilnas spyglių, kartais taip skaudžiai pasiekiančių širdį. Imk ją ir neškis. Ir atmink: kiekvienas 
žiedas bijo netikros šviesos, netikros meilės ir netikrų akių. Eik.

Išėjau. Ant rankų prieš save nešiau tą brangią dovaną. Ji buvo tokia nuostabi, kad aš pamiršau viską. 
Ir jai turbūt patiko pilnaties šviesa. Bet pasiekiau miestą, apšviestą elektros lempomis. Net nepagalvojau, 
kad tai netikra šviesa. Rožės žiedlapiai susiglaudė, lyg užsimerkė. Mano rankoje, kaip ir gyvenime, liko tik 
spygliai.

557. Soijos ir Klepo (mokytojų) pamoka 2004-11-13
 KAI DVASIA ŠVARI, jI ŠVIEČIA IR KITIEMS

Jie atėjo abu – Soija ir Kleopas. Ant Soijos rankos pamačiau nepaprasto grožio apyrankę. Ji buvo 
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liekna, visai nepanaši į tą, kuri mums virdavo mokykloje cepelinus ir atrodė gana apkūni. Tik gerumas ir 
jos, ir Kleopo išliko tas pats. Pasisveikinom kaip seni pažįstami. Paskui paklausiau:

– Ar jūs ir ten mokytojais dirbat?
– Nijole, miela, ten mokytojus vaikai taip myli ir gerbia, kad už juos atėję meldžiasi. Net šiurpas 

pagalvojus apie žemės „auksiukus“.
– Nijole, – paklausė Kleopas, – ar tu dar ką nors rašai, ar kuri ką nors?
– Rašau ir dabar su rudeniu kalbuosi, tik neturiu už ką knygos išleisti.
 Soija atsiduso ir ištarė:
– Dieve tu mano, koks baisus žodis tie pinigai. Pas mus kas nori, tas išleidžia. Jokių apribojimų, jokių 

draudimų.
– O ką tu sakai rudeniui, Nijole? – šyptelėjęs paklausė Kleopas.
Aš jam padeklamavau:
  Apkabinu belapį medį, 
  Skaičiuoju jo žalius metus.
  Rudens ramybė saulės gedi
  Priglausdama ir jį, ir mus.
Jie patylėjo, nežinau, ką galvojo, bet aš prisiminiau, ko turėjau paklausti:
– Soija, ar pas jus yra toks Robertas? Jį suvažinėjo automobilis. Jis iš Liepalotų. Gal žinot?
– Yra, Nijole, yra. Toks tamsiaplaukis, simpatiškas jaunuolis.
– Kleopai, o ką danguj galvoja apie Uspaskichą?
– Prastai, Nijole, prastai. Matai, tas Viktoras savo vietoj, jis žino, ką reikia kalbėti, kad lietuviams 

patiktų. Bet tauta, Marijos žemė, jau tiek nusigyveno, kad dėl pinigo parsiduoda rusui. Kažin, ar tie keli 
primesti litai neapakins lietuvių visai? Baisu, baisu, baisu. – Paskui jis pridūrė: – Gal ne visi dar tokie. Gal 
yra ir tokių lietuvių, kurių dvasia švari ir jie gali šviesti kitiems. Kas jau čia žino...

– Soija, o kaip dabar jaučiasi poetė Salomėja?
– Žinai, Nijole, ji verkia ir juokiasi, ir nesupranta, kas toj Lietuvoj darosi: čia smerkia, čia mini, čia 

vėl apie ją leidžia knygas. Mes jai negalim to paaiškinti. Turbūt ir lietuviai patys nesusigaudo, kas su jais 
darosi. Na, ar ne taip?

Abu nusijuokė ir atsisveikino.

558. Žymanto D. pamoka 2004-11-14
 jUoDA IR BALTA KoVojA ŽMoGUjE

Jo veidą aš atpažinau, bet žvilgsnis buvo keistas: akys klaidžiojo, kažko ieškojo aplinkui, ir buvo aišku, 
kad žmogui sunku. Jis pats su savimi kažką kalbėjo, tyliai, vienodai, ir vis laukė atsakymo.

– Žymantai, ko ieškot, iš kur atėjot?
Jis vieną sekundę kryptelėjo mano pusėn ir vėl pakartojo:
– Kur mano namai? Kur mano namai?
– Juk gyvenot Girėnuose. Ar pamiršot?
– Ne, ne, ne, nepamiršau, tik ten buvo šviesu akims, o tamsu dvasiai. Aš pats išėjau ieškoti šviesos, 

kurios būtų užtekę ir kūnui, ir dvasiai. Išėjau ir paklydau. Dabar tamsu ir akims, ir dvasiai. O tamsoj ką čia 
besurasi.

– Aš jus galiu palydėti į Girėnus, ar eisit? – paklausiau jo.
Jis kažką pagalvojo, o paskui liūdnai pasakė:
– Tai kaip čia dabar bus? Jau kad sykį išvedė, tai jau tie patys neparves. Aš ir nežinau, kur jie prapuolė. 

Jau kai sykį apipuola dvasią nuodėmės, tai kaip kirminai medį. Graužia, graužia, ir be vaistų niekas 
nepadeda.

– O kokių vaistų jums, Žymantai, duoda?
– Mus ten mokina, sako, kad labiausiai sielai padeda mąstymas apie tai, ką blogo padarei ir kodėl 

padarei. Man viskas susipainiojo, susivėlė, ir aš dar nieko negaliu sugalvoti. Dar negaliu nieko pradėti 
galvoti, – pakartojo jis ir ėmė verkti.

– Neverkit, Žymantai, iš lėto vis sugalvosit. Ar daug laiko skyrė tam galvojimui? – paklausiau. 
– Dievas geras, man skyrė tik dvejus su puse metų. Gal priprasiu tuose namuos. Gal. Na, eisiu. Tai 

sakot, kad reikia galvoti ir galvoti. Tik dabar dar nesiseka. Ir dar tų namų vis nesurandu. Viskas apsivertė, 
susimaišė, sunku iš karto.
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Jis išėjo pro vartus, pasuko link miesto. Kur dingo, nemačiau.

559. Salomėjos Nėries mamos pamoka 2004-11-16
 ŽMoGUI SVARBIAUSIA jAUSTI

Sunku dabar pasakyti, ar tai buvo laiko atsigręžimas atgal, ar toks reginys, kurio negalima pamiršti. Aš 
ir visi mano jausmai sugrįžo į poetės Nėries tėviškę tada, kai ji buvo tik pirmo kurso studentė. Jos sodybos 
kieme buvo daug žmonių: poetės motina, tėvas, brolis Viktoras ir sesuo Onutė. Trūko tik Salomėjos.

Gražūs raudonų plytų pastatai, takas tarp jų atrodė kažkaip įspūdingai ir gražiai. Nepaprastą įspūdį man 
paliko poetės mama: didelės, gražios akys, mieli, geraširdiški veido bruožai. Tėvas buvo griežto ūkininko 
būdo, atrodo, visai be poetinio jausmo. Ir Onutė, poetės sesuo, buvo nuostabiai panaši į mamą.

– Kur Salomėja? –  paklausiau mamos, ir ji kažkokiu salomėjišku balsu atsakė:
– Ten, prie Širvintos, ji ten svajoja.
Atėjo tėvas ir su kažkokiu pykčiu balse paklausė:
– Mama, kur Viktoras?
– Nepyk, pas kaimynų Albinutę išėjo.
– Nepykčiau, jeigu turėčiau padėjėjų. Jau lietus į stogą barbena, o šieną nėr kam sugrėbti. Aš vienas 

dirbu, o kiti tik prie stalo ateina. O Saliutės ir nėra?
Motinos veidas pasikeitė, ji tyliai pasakė:
– Juk žinai, kad prie Širvintos visa jos dvasia, visa širdis, suprastai verčiau, o ne pyktai. – Tėvas 

nusispjovė ir šlubčiodamas nuėjo per kiemą. Mama atsigręžė į mane ir prašneko: – Mūsų Saliutė viską 
jaučia, viską išgyvena ir moka taip gražiai pasakyti. Dieve mano, aš irgi viską jaučiu, bet nemokėtau tą 
išsakyti. Ale aš sakau, kad svarbiausia žmogui jausti. Viską reikia jausti: ir Dievą, ir grožį, ir gerumą. A, 
štai ir mūsų Saliutė pareina.

Taip, tai buvo poetė. Tokiomis pat giliomis, kaip motinos, akimis, tokiu pat kerinčiai žaviu žvilgsniu. 
Saliutė nieko mums nesakė, priėjo prie priebučio lango ir, viską pamiršusi, stebėjo ant šakelės tupintį 
paukštį. Apie ką ji galvojo tada, jau niekas niekad nepasakys. Ji buvo gamtos ir Dievo apdovanotas vaikas 
ir tą dovaną išliejo eilėraščiais.

– Ji visada tokia, – pasakė mama ir nubraukė ašaras, – Dieve, kodėl tėvas to nesupranta.
Saliutė išgirdo tuos žodžius ir nuostabiu, jausmingu balsu atsakė:
– Mama, mamyte, nepergyvenk, jis ir visi kada nors supras, kodėl Saliutė tokia. Kada nors supras.
Grįžo tėvas, bardamas Viktorą, ir aš išėjau iš to kiemo.

560. Danutės B. pamoka 2004-11-18
 KAIP PABAIGTI MALDą

Ir vėl atėjo Danutė. Jau trečią kartą. Beveik be plaukų, sudžiūvusi, giliomis, įdubusiomis akimis ir 
liūdnu žvilgsniu. Priėjo ir tyliai paprašė:

– Nijole, gal turi kokią nors juodą skarą?
– Kam tau ji, Danute? Be to, mano visos tamsios – su raudonom gėlėm.
– Tai netinka. Matai, mano plaukai reti, o ten dulkės, tai visa galva pilna. – Patylėjo, paskui vėl paklausė: 

– O gal juodą gėlę augini vazonėly?
– Ne, Danute, juodų gėlių pas mus nebūna. O kam tau jų reikia?
Iš jos akių pabiro ašaros, ir ji ištarė:
– Žinai, draugo reikia net ir tamsoj. O gėlė man būtų geresnė už draugą. – Man pasidarė jos taip gaila, 

kad neradau jokių paguodos žodžių. O gal ji jų ir nebūtų priėmusi? Kas žino? – Nijole, o gal, tu žinai, kaip 
toliau kalbėti maldą, kuri prasideda žodžiais: „Viešpatie Jėzau, ištiesk į mane savo gailestingumo ranką“? 
Mano mamytė vis ją kalbėdavo, kai buvom žemėj.

– Atvirai tau pasakysiu, kad nežinau, – prisipažinau, ir ji nutilo. – O kaip mūsų auklėtoja O.? – paklausiau.
– Nekaip, Nijole, nekaip. Ji visai nesupranta, nė kas yra malda, nei nuo ko ji prasideda. Norėtų suprasti, 

bet jau per vėlai. 
Norėjau jos dar kažko paklausti, bet jos jau nebuvo. Išėjo.
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561. Mano močiutės mamos pamoka 2004-11-20
 DIEVą REIKIA jAUSTI

Jos atėjo kartu. Močiutė man buvo pažįstama ir sava, o jos mamą Viktoriją mačiau pirmą kartą. Jos 
veido bruožai buvo labai panašūs į tetos Onutės, o tamsūs plaukai paryškino tą panašumą. Nepažinau jos, 
tik močiutė paaiškino, kad ji Viktorija. Žemėj buvo Viktorija Kačinskaitė.

Močiutė visada būdavo tyli, viską stebinti iš tolo, o jos mama man iš karto patiko savo giliu protavimu, 
mąstymu, nors jos žodynas buvo pilnas dabar nevartojamų žodžių. Jai viskas buvo „navatna“: ir elektra, ir 
dujinė plytelė, ir kambario sienos, ant kurių nebuvo vijoklių. Juk jau nuo 1900 metų ji nebegyvena žemėje. 
Ji viską lietė, viską stebėjo ir vis kažką rodė močiutei, kuri ją vadino mamyte. Man buvo taip įdomu, kad 
mano močiutė dar turi mamytę. Aš į ją kreipiausi kaip į ponią Viktoriją, bet ji mane gražiai pamokė:

– Pas mus, kur aš gyvenu, nėra jokių ponų nei ponių. Prieš Dievą visi lygūs.
– O kaip jūs įsivaizduojat Dievą? – paklausiau jos. 
– Dievo, kaip visagalės ir visažinančios Dvasios, nebūtina įsivaizduoti. Tai mūsų protui neįmanoma. 

Dievą reikia jausti, suvokti, atrasti kiekvienam iš naujo ir iš širdies kiekviename Jo tvarinyje. Jeigu to 
nerasi, Dievas bus toli nuo tavęs.

Man buvo įdomu, ką ji kalba, ir aš vėl jos paklausiau:
– O kodėl to nepasako mūsų kunigai?
– Vaike, kunigai – ne Dievas. Reikia pabūti arti Jo, kad tą pasakytum.
Aš negalėjau ištylėti ir vėl paklausiau:
– O Starkai, kur jūs gyvenote, buvo toli nuo Kiršų?
– Netoli, vaike, koki 6-7 kilometrai. Kiršuose į žentus nuėjo mano žmogaus brolis. Jis buvo jauniausias.
– O jūs mylite gėles? – nedaviau jai ramybės.
Močiutė pyktelėjo ir paprašė manęs:
– Ar jau neturi ko klausti, užpuolei mamą. Juk ji į svečius atėjo. Ir dar pirmą sykį.
Viktorija šyptelėjo ir atvėrė man savo širdį:
– Myliu, ir dar kaip. Pas mus nėra tokių, kurie nemyli tų gėlių. Ir Marija myli. Mačiau ir tavo lange 

jų daugybę. Bet žinai, kad man suspaudė širdį: visos sugrūstos, kitos visai toli nuo šviesos. Jeigu jau nėra 
galimybių, turi turėti saiką. Juk juo daugiau turi, juo daugiau nori. Na, ar nepyksti, kad tau tiesą sakau? 
Nepyk, nereikia. Pabučiuok močiutę ir mane, ir eisim namo.

Jos išėjo, o man širdy liko tokia tuštuma, tokia vienatvė, kad sunku bus, kol prie jos priprasiu.

562. Atėjusių iš ten pamoka 2004-11-22
 APIE ŽEMę, DANGŲ, SAVE IR KITUS

Tokio reginio mano akys dar nebuvo mačiusios. Galybė juodų žvakių tęsėsi kažkur iki begalybės. 
Juodų žvakių ir geltonų liepsnelių jūra. Aš žiūrėjau į tą stebuklą ir nemačiau, kaip iš toli į mane skuba dvi 
moterys. Skuba, bet labai grakščiai aplenkdamos degančias žvakes ir kelią rasdamos tarp jų. Kai buvo visai 
arti, atpažinau: tai buvo Beatričė, o antra nustebino nepaprastu savo grožiu ir kažkokia kilmingo žmogaus 
laikysena. Beatričė prabilo pirmoji, nesupratau, kodėl lenkiškai:

– To moja droga mamusia Vanda.
Ta, kuri buvo jos mama, grakščiu rankos judesiu parodė į Beatričę:
–To moja droga dočiurka Božena.
Beatričė priėjo arčiau ir paaiškino:
– Nijolyte, taip mums dabar atrodo Lietuva – tamsi, nematanti Dievo meilės ir vis dėlto apšviesta tos 

Dievo meilės. Aš nemačiau to, būdama žemėj, bet dabar matau. Jeigu netiki manimi, mažute, paklausyk 
kitų balsų ir daug ką suprasi. 

Beatričę su mama apgaubė rūkas, ir iš to rūko pasigirdo daugybė balsų, liudijančių Beatričės žodžius. 
Veidų aš nemačiau, bet atpažinau žmones iš jų balsų:

Mindaugas G.: Mane pražudė žemė, o dangus prikėlė.
Česlovas V.: Kažkodėl aš, kaip ir daugelis mano pažįstamų, žemėj nejautėme, kad esame patys sau 

priešai. Kodėl?
Staselė T.: Dieve, kokią nuostabią gamtą dovanojai žmonėms, bet taip mažai kas ją mato.
Nepažįstamas: Žemė nepakels prie Dievo. Ruoškite tam sielą.
Nepažįstamas: Neapkraukite proto turto troškimu, nes jis pamirš Amžinybę.
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Nepažįstamas: Žemės žmonės žiaurūs, ir aš džiaugiuosi, kad esu toli nuo jų.
Nepažįstama: Baisu, kad pasaulis Kristaus gimimą prisimena tik pramogomis, o ne apmąstymu, kodėl 

jis gimė pasauliui.
Nepažįstama: Per žemę reikia eiti atsargiai, jeigu tavęs neves Dievo meilė.
Rūkas išsisklaidė, ir balsai nutilo. Bet žvakės turbūt liko žemėje, o gal žmonėse, gal manyje.

563. Poeto V. M.-P. pamoka 2004-11-24
 SAUGoKITE SAVo KELIą, KAD NEPAKLYSTUMĖT

Poetas, užvertęs savo galvą, žiūrėjo į dangų ir vis šypsojosi. Atrodo, jis nieko aplink nematė, negirdėjo, 
tik savo mintis, kurios jį vedė į erdvę. Nežinojau, ką daryti – žiūrėti į jį ar paliesti jo ranką ir užkalbinti. Juk 
taip darydavome mes, studentai, kai pamatydavome užsisvajojusį poetą. Pasiryžau. Atsargiai priėjau prie jo 
ir tyliai paklausiau (žinojau, kad jis nemėgsta triukšmo):

– Brangus, poete, ką jūs matote ten, aukštybėse?
Jis išgirdo mane, bet lyg valdovas nenulenkė galvos. Išgirdau iš aukštai jo žodžius:
– Matau tai, ką kiekvienas žemės vaikas turi matyti: savo kelią, kuriuo reikės eiti. Paukščiai žino, debesys 

žino, o žmonės ar žino? Dievas vienas žino. Galvoju, kaip reikia saugoti savo kelią, kad nepaklystum jame 
be Dievo rankos. Atsimink tai ir pasakyk artimui. 

Nenorėjau blaškyti jo minčių ir palikau jį vieną. Tegul žiūri į kelią, kuriuo jau išėjo.

564. Kunigo Viktoro pamoka 2004-11-25
 ŽMoNĖS, BŪKITE MIELAŠIRDINGI

Ieškojau Šakių turguje kokios nors įdomesnės dovanos Šv. Kalėdų šventėms. Buvo daugybė drabužių, 
batų, indų visokio standarto, bet ne dovanų. Moterys siūlė aguonų, prieskonių, ir kiekviena savaip gyrė savo 
prekes. Jau beveik norėjau grįžti, kai kažkokia moteris man pasiūlė:

– Mažu eikit pas kunigėlį, tas turi kaži kokių daiktų. Ve, ten eikit.
Nenorėjau tikėti moterėlės žodžiais, bet ėjau į tą turgaus pusę, kur ji rodė. Pirmą kartą gyvenime norėjau 

pamatyti turguje prekiaujantį kunigą. Nereikėjo ilgai eiti. Kairėje pusėje, ten, kur buvo mažiausia žmonių, 
stovėjo kunigas Viktoras J. Toks pat – šviesiais plaukais, giliomis akimis, tik sunykęs, išbalęs ir be jokios 
šypsenos. Jo pintinėje buvo penki nuostabūs, rankų darbo baravykai su rudu paviršiumi, žalsva apačia ir 
storu kotu. Net nepagalvotum, kad ne iš miško. Jis pastebėjo, kad stoviu ir žiūriu į jo kalėdinius suvenyrus, 
ir kažkokiu prislėgtu balsu paprašė:

– Pirk, sese, pirk, padėsi ant Šv. Kalėdų stalo. 
– O kiek, kunige, kainuoja vienas baravykas?
– Nedaug, sese, nedaug, tik 4,50 lito.
Padaviau jam penkis metalinius, ir jis mane palaimino. Bet jų jam neužteko. O žmonės, kaip tyčia, 

skubėjo pro šalį, net nepasižiūrėdami į kunigo kraitelę. Tik viena senutė mostelėjo ranka.
– Mėtysi čia dabar pinigus visokiem niekam, rubliai nekrinta iš dangaus.
Žmonės skirstėsi. Išgirdau beviltišką Viktoro balsą:
– Žmonės, būkite mielaširdingi, būkit mielaširdingi, nežinot nieko, gal ir jūs kada nors prašysit pagalbos.
– Kunige, ar daug jums reikia tai pagalbai?
– Nedaug, sese, nors 20 litų. Nors tiek. Aš irgi šelpdavau, kai buvau žemėj.
Man jo buvo taip gaila, kad būčiau atidavusi visus litus, kiek rasčiau. Bet kišenėje tebuvo 5 litai. Kas 

padės Viktorui, kai jam ten taip sunku? Tik vienas Dievas težino...

565. Švč. Marjos pamoka 2004-11-30
 MANo SŪNUI KALA NAUją KRYŽIŲ

Nežinau pati, apie ką aš galvojau, kai staiga akyse pasirodė didžiulis Kryžių kalnas, nusėtas šimtais 
mažų ir didelių kryžių. Man pasirodė, kad tai ištisa kryžių giria, tik daug šviesesnė, negu gyvų medžių. 
Vidury tos girios buvo iškilęs pats aukščiausias, pats galingiausias Kryžius. Kažkuo jis buvo nepanašus į 
visus kitus, ir aš mintyse jį pavadinau Kryžių karalium. Jo viršūnėje buvo kažkokia šviesos pilna niša. Gal 
iškankintai galvai priglausti? O ant abiejų skersinio galų buvo pakeltos rankos, pervertos ir liudijančios 
kančią. Koks meistras išdrožė tokį kančios kryžių, kada jis čia atsirado, vienas Dievas težino.



358

Turbūt būčiau taip ir žiūrėjusi į šitą medinį sutvėrimą, jeigu žvilgsnis nebūtų nukrypęs iki to kryžiaus 
liemens, prie kurio prisiglaudusi stovėjo moteris juodais, ilgais drabužiais, tiksliau apsiaustu. Ji meldėsi, 
bet veido iš karto nemačiau, nes galva buvo nulenkta žemyn. Tik stebuklingas šviesos ratas gaubė jos galvą. 
Ir nuo visos jos povyzos dvelkė kažkokiu nenusakomu paslaptingumu, kurį aš bijojau sutrukdyti. Praėjo 
kelios sekundės, ir moteris pakėlė akis į Kryžiaus viršūnę. Jos pamaldžiai sudėtos rankos, jos nuostabūs, 
ilgi plaukai be žodžių bylojo, kad prie Kryžiaus stovi Kristaus Motina, Švč. Marija. Kas žino, gal ji čia 
dažnai ateina, gal ne kartą čia meldėsi? Aš neišsigandau, tiesiog nežinojau, ką jai sakyti, kaip ją prakalbinti. 
Į galvą atėjo beprotiška mintis, ir ją išsakiau balsu:

– Šventoji Marija, geroji Motina, kodėl virš Jūsų galvos visada toks šviesos ratas?
Paklausiau ir išsigandau pati savęs, o jeigu Švč. Marija supyks? Į mane pažvelgė pilnos gerumo, 

nuostabios akys, ir aš išgirdau atsakymą:
– Vaikeli, kai žmogus žemėje labai daug kenčia, tai Dievas jo protui ir akims duoda amžiną šviesą, o 

kai dar kenčia ir už artimą, tas vainikas apgaubia jo galvą.
– Ačiū, stebuklingoji Marija. Atleiskit, kad Jūsų klausiau. 
Kalne pradėjo kažkas kalti, kaukšėti, daužyti. Švč. Marija su begaline širdgėla ištarė:
– Tai mano sūnui Lietuva antrą kryžių kala.
Paskui nuo jos ėmė tęstis kažkokie šviesos spinduliai. Jie uždengė ją lyg šydu, ir aš daugiau Marijos 

nemačiau.

566. Česlovo V. pamoka 2004-11-30
 ŠVČ. MARJoS DVASIoS GELMĖ NEIŠMATUojAMA

Česlovas atėjo su savo draugu Justinu J. Abu gražūs, jauni, ir atrodė, kad jų laimei nieko netrūksta. Gal 
jie norėjo pabūti ilgiau, bet aš turėjau aplankyti invalidę Rūtą, kuri skambino telefonu. Česlovas ir Justinas 
mielai sutiko eiti kartu ir pabūti nors koridoriuje. Koridoriuje nieko nebuvo, ir mes galėjome kalbėti laisvai, 
lyg anais laikais, kai visi buvom žemėje.

– Česeli, kaip nuostabu, juk taip seniai nebuvai. 
Jis susigraudino, priglaudė mane ir trūkčiojančiu balsu ištarė:
– Nijoliuk, pasauly tik Roma ir tu šitaip manęs laukia. Daugiau niekas. Daugiau niekas.
– O man atrodo, kad Eglytė ne mažiau tavęs laukia, o gal ir daugiau.
Jis susimąstė ir tyliai pasakė:
– Eglytė netiki, kad aš esu ir kad aš gyvas. Baisu, bet nieko nepakeisi. – Paskui atsiduso ir ištarė: – 

Nijoliuk, tu didelis vaikas, tokia buvai ir toliau liksi.
– Česeli, visai neseniai, prieš tau ateinant, aš mačiau Švč. Mariją.
– Rado kuo pasigirti, mudu su Justinu ją kasdien matom. Ir žinai, ką aš tau pasakysiu, Nijoliuk. Kiek 

bepažintum Mariją, kiek jos beklausytum, niekada nepasakysi, kuo ji stebuklinga. Neišsemiama nei gerumo, 
nei meilės, nei jos dvasios gelmė. Ū-ū-ū, – jis parodė ranka į žemyn, – kokie mes mažiukai ir savo protu, ir 
savo siekiais prieš ją. O juk ji irgi buvo tos pačios žemės vaikas.

Duris į skyrių pravėrė sesutė ir, net nepasižiūrėjusi, ar tas ligonis, sušuko:
– Na, užtenka kalbų, kai grįšit, pasišnekėsit, dabar į palatą.
Česlovas su Justinu susižvalgė, nieko nesuprasdami, o aš pasiteiravau dėl Česlovo:
– Sesute, kas jam?
Ji atrėžė piktokai:
– Vainikinės užkalkėjusios. Na, atsisveikinkit ir abu į palatą. 
Ji nuėjo sau, o Justinas gnybtelėjo Česlovui į delną: 
– Bėgam iš čia, ba kai uždarys, nė namo nepareisim.
Išgirdau tik paskutinius Česlovo žodžius:
– Pasakyk, Nijoliuk, Romai, kad ji man labai, labai brangi. O Egliukei nesakyk nieko – netikės.
Ir išnyko. Kažin ką veikė seselė, neradusi tų dviejų „ligonių“.

567. Nepažįstamo (o gal pažįstamo) kunigo pamoka 2004-12-03
 SAU IR MAN

Ėjau išpažinties ir vis galvojau, kuo aš nusikaltau sau ir kitiems. Prie klausyklos tebuvo kelios moterėlės. 
Jos nuėjo, ir aš po visų savo išpažinimų išgirdau keistą atgailą:
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– Kai prašysi Dievo atleidimo, vieną kartą prašyk sau, o du kartus man. Kai kalbėsi „Sveika Marija“, 
kalbėk vieną kartą už save, du kartus už mane. Niekada negalvok, kad aš suklydau. Iš tiesų aš tik paklydau. 

Aš nieko nesupratau, ką jis sako, norėjau kažko paklausti, bet jis jau pabeldė, kad eičiau sau. Suspėjau 
pamatyti tik jo šviesius plaukus. Atsigręžiau eiti, dar kartą žvilgterėjau link klausyklos. Kunigo jau nebuvo. 
Ką reiškia jo užduota atgalia? Dar nesuprantu.

568. Mamos pamoka 2004-12-03
 SKAUDŪS PRARADIMAI SUTEIKIA TIKRŲ ATRADIMŲ

Mama sėdėjo prie lango ir kažką nėrė vąšeliu. Turbūt visai baigė, nes skubėjo, retkarčiais pasikalbėdama 
su Onute. Kai ji pakėlė tą staltiesėlę, aš net aiktelėjau – tokia graži ji buvo!

– Mama, tu niekad žemėje nemezgei vąšeliu. Ar tau patinka toks darbas dabar?
– Vaikeli mano, žemėje man nebuvo kada galvoti apie šviesesnę akimirką. Aš nuo jaunystės iki 

paskutinės valandos buvau įkinkyta į kasdienybę. Ji kiekvieną iš mūsų mala, gniuždo savo rate, ir tik stipri 
valia ją išlaiko. Tu galvoji, kad aš nieko nejaučiau, kas gražu, kas kilnu. Tik neturėjau kada ir kam tai 
išsakyti. Dabar jau po visko. Nereikia priminti to, kas dar neužgijo. 

Aš priėjau prie jos, atsisėdau šalia ir išsakiau jai visą savo širdgėlą:
– Mama, aš neišsaugojau rožės, kurią tau dovanojau per vardo dieną. Ji sušalo.
Jos akys sudrėko ir ji pasakė:
– Tai gaila. Ji jau neprimins mano vardo. Bet ne tai svarbiausia. Gal tu prisimeni, kaip aš tau vieną kartą 

sakiau: „Ir rožių, ir mažiausių gėlyčių kvapas ore nustelbia bulvienojų kvapą, kuris sielai nesukelia jokio 
jausmo.“

– Prisimenu, mama, prisimenu, – tyliai ištariau. – Tu daug žinai, tai pasakyk man, kodėl iš manęs visada 
likimas atima tai, kas man labai brangu. Kodėl, mama?

Ji sunkiai atsiduso ir ištarė: 
– Mano vaikeli, šitą likimą aš perdaviau tau, nes iš manęs jis irgi atėmė viską, kas man buvo brangiausia: 

vyrą, mamą, viltį kada nors ištiesti nugarą. Bet žinai, vaikeli, yra šventa tiesa: kiekvienas praradimas tavo 
sielai duoda neįkainojamą atradimą. Atsimink, kad tas atradimas dažnai būna amžinesnis už praradimą.

– Mama, kas tave išmokė taip galvoti? Juk žemėje šito nekalbėjai.
– Vaikeli, kiekvienam ateina toks laikas, kuris, nori tu ar nenori, pradeda lavinti protą, jausmus, duoti 

mintims naują šviesą. Ateini į Išminties salę, ir čia prasideda tos išminties kelias. Gaila, kad pasauly tokių 
salių nereikia. Čia visi save laiko ir taip protingais.

Aš stebėjau mamos veidą, akis, jos rankų mostus ir joje nepažinau tos varganos darbo pelės, kuri savo 
sieloje slėpė tiek kilnumo ir gėrio. Pagaliau išdrįsau atverti jai savo širdį ir paklausti to, kas mane labiausiai 
jaudino:

– Mama, geroji tu mano, patark, ką man daryti? Visi eina ir eina į bažnyčią, o aš negaliu nueiti. 
Ji galvojo, galvojo, paskui atsakė:
– Vaikeli, Dievas viską mato, žino ir jaučia tavo nerimą. Tu meldiesi, tu jo prašai atleidimo. Kartą Švč. 

Marija mums pasakė: „Visos bažnyčios geros, šventos, bet pati nuostabiausia bažnyčia yra žmogaus sieloje, 
kai ji su visa meile priima į save visą Švč. Trejybę“.

Ji pabučiavo mane, pasiėmė savo mezginį ir išėjo.

569. Nepažįstamojo pamoka 2004-12-08
 KAI SAVI LAIKo NEREIKALINGU

Prie kaimynės pakelės liepos stovėjo kažkoks suvargęs žmogus. Tai dairėsi į šonus, tai pakeldavo galvą 
į dangų. Bet stovėjo ir tiek. Pažiūrėjau vieną, antrą, trečią kartą. Vaizdas nesikeitė. Neiškenčiau, nuėjau iki 
to žmogaus. Žmonės šaipėsi iš to keistuolio, o vaikai mėtė į jį grumstus. Jis tik stipriai prisiglausdavo prie 
liepos kamieno ir vėl likdavo savo vietoje. Gal koks beprotis ar šiaip nelaimingas? Priėjau ir paklausiau jo:

– Žmogau, ką čia veiki?
– Stoviu, ar nematai. Stoviu, – jis visai abejingai mestelėjo keletą žodžių ir nusigręžė nuo manęs. 
Aš, lyg apsėsta, neatstojau nuo jo.
– Tai kodėl stovi, juk pavargsi, liūdna į tave žiūrėti.
– Tai nežiūrėk, kad liūdna. Žemės žmonės nežiūri į tuos, kuriems liūdna. Jie žiūri į save. O stoviu dėl to, 

kad iš aukščiau geriau matyti žmonių lenktynės su pačiais savimi. Jeigu atsisėsčiau, susilyginčiau su visais 
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ir nematyčiau nieko, kaip ir jie.
– O jūs turite kokius nors namus?
– Turėjau, ale žmona vis kalbėjo ir kalbėjo, kad aš nevykęs ir jai painiojuosi po kojų. Išėjau, dabar 

jau kituose namuose. Ale nė sykio negirdėjau, kad Dievas ar Jo sūnus Jėzus būtų kam nors iš šios žemės 
sutvėrimų pasakęs, kad jie Jam painiojasi po kojom. Tai kodėl žmonės taip vienas kito nekenčia? – Jis 
patylėjo, paskui liūdnai pasakė: – Štai kam žemėj niekada nesipainioja niekas po kojų, – jis apkabino medį, 
prisiglaudė prie jo ir kažką tyliai pasakė jam.

– Žmogau, ką jūs sakote medžiui?
– Sakau, kad nežinia, kada jis ateis su pjūklu ar kirviu. Tu dairykis ir renkis tam kasdien.
Man buvo gaila abiejų, bet nesupratau, kurio labiau. Juk savo likimu abu panašūs. Nuėjau, palikau 

stovintį žmogų, kuris jau nenorėjo su manim kalbėti.

570. Aldutės Ž. pamoka 2004-12-09
 VISI ETATAI ŽEMĖjE ToKIE LAIKINI

Aldutė atėjo pas mane ir pasakė, kad ji sugalvojo nueiti į buvusią mokyklą ir pravesti nors po vieną 
pamoką, – kažin, ar dar nebūsime pamiršusios to, ką mokėjome. Nelabai norėjau jos klausyti, bet ji mane 
kvietė, kad jai būtų drąsiau. Nuėjom. Pamokos dar nebuvo prasidėjusios, ir ji gražiai išsakė savo norą 
mokyklos vadovui. Šis, įsiknisęs į savo raštus, net akies nepakėlė į ją ir atkirto: 

– Reikėjo prašyti anksčiau, dabar visi etatai užimti. Kartoju jums – visi etatai užimti. Netrukdykit 
manęs. – Aldutė dar mėgino aiškinti, kad jai etato nereikia, ji prašo tik vienos pamokos. Vadovas, lyg 
robotas, dar kartą pasakė: – Aš jums kartoju: visi etatai užimti, laisvų pamokų nėra.

Vaikai dūko klasėse, nesulaukdami mokytojų, kurie kažkodėl vėlavo. Etatai vėlavo... Pirmą kartą 
mačiau kaip Aldutė, gal iš nuoskaudos, gal iš pažeminimo, garsiai pasakė:

– Direktoriau, jūs viską matuojat etatais. Bet jūs turbūt niekad nebuvote susimąstęs apie tai, kad ir tie 
visi etatai, ir jūsų laikinas etatas yra tokie trumpaamžiai – šiandien jie yra, rytoj gal jau nebus. Aš turiu 
pamokų tiek, kiek tik noriu, bet šitą pamoką pravedžiau dar ir jums. Gerai išmokite visam laikui. – Ji išėjo 
pro duris ir manęs paklausė: – Kažin, ar jis supras, ką jam pasakiau?

– Vargu, Aldute. Gal kada nors, tik ne dabar.
Ji patylėjo ir išėjo.

571. V. Z. pamoka 2004-12-10
 KoDĖL ANKSČIAU To NESAKEI?

Gale mūsų sklypo, kur kažkieno įsakymu buvo suversti žemių kalnai, jau spėję apaugti sumedėjusiais 
kiečiais, iš tolo pamačiau kažkokią žmogystą, bejėgiškai mėginančią užlipti į viršų. Pagalvojau, kad koks 
išgėręs neranda kelio namo ar šiaip žmogus, raunantis aukštas žoles. Pagalvojau, kad nereikia kreipti 
dėmesio, juk dabar tokių „akrobatų“ pilna. Žvilgterėjau dar kartą ir nusigandau: žmogus staiga puolė žemyn 
ir vėl iš paskutinių jėgų ėmė kabintis į viršų. Gal beprotis? Prisiglausdama prie medžių slinkau prie to kalno. 
Nenorėjau, kad žmogus mane pamatytų iš tolo. Priėjau ir netikėjau savo akimis: šlapiose kalno žemėse ir 
žolėse kapanojosi visų pažįstamas Vytas Z. Žemėj jis buvo gana žiaurus ir saviems, ir svetimiems. Mes jo 
prisibijojome. Bet dabar? Ką jis čia veikia? Kodėl jis čia? 

– Vytai, ko ieškai, iš kur tu? – paklausiau jo, ir visa savo purvina išvaizda jis pusiau atsigręžė į mane:
– Man reikia į viršų, supranti, man reikia aukščiau. Ten, kur šviesa. O vienas aš nepasiekiu tos šviesos 

ir vėl puolu į purvą. Matai, koks aš. Duok man ranką, padėk man, kuo nors padėk.
– Vytai, mano viena ranka tavęs nepakels į šviesą. Tu turi savo dvasia jausti šviesą.
– Na, tai tu lipk ant kalno ir patrauk mane, na, lipk. 
– Tu užėmei visą kelią iki viršūnės, man jo nepalikai, Vytai. 
Jis dar kartą nesėkmingai bandė kilti, bet kiečio kotas nulūžo, ir jis vėl liko žemėje.
– Palauk, gal reikia pirma žemėje atsistoti ant savo kojų, paskui bus lengviau ir ten, kur tu esi.
– Jo, mažu ir teip, ale kudė tu ma anksčiau to nesakei. Nė motina nesakė. Niekas nesakė. Niekas. 

Turbūt jau aš tos šviesos nepasieksiu. Per daug purvo išsinešiau iš žemės, – jis nusišluostė ašaras ir kažko 
susimąstė.

Palikau jį vieną, kadaise tokį smarkų, tokį galingą, o dabar vargšą ir niekam žemėj nereikalingą.
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572. Moters baltu apsiaustu pamoka 2004-12-11
 AR LIETUVA LAUKIA KRISTAUS?

Iš pradžių aš nemačiau jos veido. Ji buvo nusigręžusi, tik baltas apsiaustas nuo galvos iki žemės rodė, 
kad tai nežemiška moteris. Mintyse aš kartojau ir kartojau vienintelį prašymą: „Atsigręžk į mane, aš noriu 
tave matyti“. Ji sukosi į mane labai lėtai, lyg svarstydama, ar verta tai daryti. Bet... vis dėlto ją pamačiau. 
Tai buvo nuostabaus grožio moteris, švelni, didelėm akim, kažkokia nežemiška šypsena. Ir jos rankoje 
laikoma balta lelija apstulbino mane savo kilnumu. Aš nedrįsau nieko jos klausti, tik norėjau kuo ilgiau 
matyti šitą šviesos pilną moterį. Kas ji – Švč. Marija ar Šv. Teresė? Iki šiol negaliu suprasti. Staiga išgirdau 
nepaprastą klausimą:

– Kažin, ar visa Lietuva laukia ateinančio vaikelio Kristaus?
Aš nežinojau, ką jai atsakyti. Ir dabar nežinau. Ir nežinau, kodėl šventoji to klausė. Pakėliau akis į ją, o 

jos jau nebuvo. Kas ji tokia?

573. onutės G. artimųjų pamoka 2004-12-11
 NEBŪK UŽAUGUSIo ANŪKo PIEMENIU

Dabar galvoju, kad yra kažkoks paslaptingas minčių ryšys tarp mūsų ir tų, kurie jau amžinybėje. Aš 
keletą kartų dieną pagalvojau, kad norėčiau pamatyti Mindaugą, jo dėdę Jonuką, močiutę Nataliją. Dienos 
darbai užbraukė tas mintis, ir aš jas pamiršau. O jie prisiminė... Ir tada, kai visas pasaulis, visa Lietuva 
miegojo, jie atėjo. Mindaugo močiutė – tamsiai raudona, aukšta apykakle suknele, Jonukas – šviesiu 
kostiumu. Aš ją pasveikinau „Labas vakaras, Onutės mamyte“, o ji nusišypsojo ir palenkusi galvą man 
atsakė;

– Garbė Jėzui Kristui, Nijolyte.
Abu jie buvo kažkokie šventiški, gražūs, bet man reikėjo paties jauniausio jų tarpe – Mindaugo. Juk dėl 

jo buvo tiek rūpesčių, tiek motinos sielvarto. 
– Močiute, o kur Mindaugėlis? – paklausiau jos.
Ji nusišypsojo plačiai ir atvirai, o paskui nervingai mostelėjo į kairę pusę:
– Ten, Nijolyte, pribornėj. Negali namo parvaryt. Jau sakau, koks mažas buvo – neklausė, toks ir dabar 

liko. 

Jonukas paėmė jos pakeltą ranką ir savo greita kalbėsena ištarė:
– Močiute, juk jis jau suaugęs, žino ką daro. Nebūk suaugusio piemenė, jo ganyti nereikia. Nebijok, čia 

ne žemė, nepaklys, jam įdomu, jis dirba. 
Močiutė patylėjo, pasižiūrėjo į sūnų, tik tiek tepasakė:
– Na, mažu, mažu, ale, kad, rodos, dar mažiuks ir gana. Mamai rūpi ten, o man čia.
Jonukas suprato mano norą pamatyti Mindaugą, ir jis parodė:
– Ve, ten, žiūrėkit, kaži ką šriubuoja. – Ir aš pamačiau Mindaugą. Jis stovėjo nugara į mane ir siekė 

kažkokios lentynos. Jis nieko nematė, nieko negirdėjo – visas buvo apimtas mėgstamo darbo. Nežinau, 
kiek ten buvo apvalių ir plokščių detalių, kažkokių lempų, niekad nematytų prietaisų. Ir visų paviršiai 
kažkokiom plonom geležėlėm papuošti. Jonukas paaiškino: – Visų sujungimo ir besisukančių priemonių 
pagrindas čia – magnetas. Nereikia varžtų, vinių – jis sujungia viską. Mindaugas domisi magnetinės traukos 
aparatais. 

Supratau, kad jam apie tai pasakojo Mindaugas. Dieve, kad dabar jį būtų mačiusi jo mama Onutė. Bet 
kol ji raudos, jis jos nelankys, nes jis ten viską supranta ir vertina kitaip, negu mes.

574. Mamos pamoka 2004-12-13
 NE VISKAS PRIGYjA ŽEMĖjE

Teta skubėdama užkliudė mano gražiausių kaktusų suoliuką, ir šie visi krisdami sutrūko į gabaliukus. 
Man buvo jų taip gaila, kad verkiau lyg mažas vaikas. Mama siūlė man valgyti kažkokių skanių virtinių, 
guodė, bet vis tiek buvo labai sunku be savo spygliuotų draugų. Mama stebėjo mane, paskui tyliai pasakė:

– Žinau, kad būna sunku, kai prarandi tai, kas tau brangu. Bet, vaikeli, pasakysiu tau štai ką. Kaktusų 
gabaliukai apdžius ir prigis. Baisiau būna, kai netenki brangaus žmogaus. Jis retkarčiais gal pareis aplankyti, 
bet iš Amžinybės atėjęs, žemėje jau neprigis.
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575. Gėlių pardavėjos pamoka 2004-12-16
 ŽEMĖjE MES – TIK DAIGAI Į AMŽINYBĖS MEDĮ

Aš taip seniai svajojau patekti į gėlių parduotuvę, kur sudėta tiek žydinčių ir bežiedžių stebuklų iš visų 
pasaulio šalių. Ir lyg nematoma jėga dabar mane ten nunešė. Net laiptais, atrodo, buvo lengva lipti. Žmonių 
buvo nedaug, tik kelios moterėlės iš kaimo tarėsi, kokią pintinėlę parinkti išėjusiam į Amžinybę. Pardavėja 
buvo ta pati, kurią mačiau daug kartų. Tik dabar kažkokia ypatingai miela, gražesnė ir vis dėlto labiau 
susimąsčiusi, Pagalvojau, kad gal prieš Šv. Kalėdas.

Ji nieko neklausė, nieko nesiūlė, stovėjo prie kažkokios didžiulės nuostabios gėlės, labiau panašios 
į medį. Tik lapai buvo įdomūs: ant žalio dugno aukso spalva. Sustojau ir aš lyg užkerėta. Niekad tokių 
parduotuvėj nebuvo.

– Kas šis medis? – paklausiau mielos pardavėjos. Ji šyptelėjo ir paaiškino:
– Tai Amžinybės gėlė ir kartu medis. Šitoj žemėj jis augina tik mažus daigelius, o Amžinybėj jie išauga 

į medį.
– O kodėl aš jų niekur nemačiau?
– Jie – kiekviename žmoguje auginami, kaip gražiausios jo dorybės. Jos taip greit nepamatomos.
– O kodėl viena jų pusė auksinė? – nedaviau pardavėjai ramybės, bet ji nepyko, tik tyliai paaiškino:
– Matot, žalia reiškia, kad jis pradeda augti žemėj, o paskui žmogaus geri darbai nušviečia lapus lyg 

auksas.

Aš mažai ką supratau, tik niekaip nesuvokiau, iš kurio krašto jį čia atvežė.
– O iš kur jį atvežė į šią parduotuvę?
– Iš Amžinosios šalies. Aš atvežiau žmonėms parodyti, bet, gaila, jie net neprieina prie jo. Gaila, gaila. 
–  O gal atžalėlę turite? Aš nupirkčiau.
– Galiu duoti, bet ji jau neprigis žemėje. Neras tokios meilės, kaip Dievo, kuris ją augintų.
Padavė. Mažytę, gležną atžalėlę. Ir tik už dešimt centų!
Į parduotuvę įėjo vargana, nuskurusi moterėlė, kuri visų prašė nors ką paaukoti. Geroji pardavėja jai 

ištiesė 10 centų, ir ana už ją ėmė melstis. Juodaplaukė gėlių pardavėja atsistojo šalia besimeldžiančios ir, 
visiems girdint, ištarė:

– Nėra gražesnio nieko žemėje Amžinybės medžio daigeliui, kaip dovanoti artimam tai, ko jis trokšta, 
ir tam, kas nieko neturi. 

Aš nežinau, ar daigelis grįžo pas ją, ar dingo, bet aš jo neradau. O geroji pardavėja buvo tikrai atėjusi 
jau iš Amžinybės. Tai Elytės B. dukra...

576. Poeto Pauliaus Š. pamoka 2004-12-17
 LYG VYTURYS, LAIMINAMAS DANGAUS

Jis atėjo, ir visą vakarą man buvo neapsakoma šventė. Aš jį vadinau visaip – ir mylimiausiu poetu, 
ir brangiu Paulium, ir net užklausiau, kaip ten „sukas planetos dėsningu Visatos keliu“. Jis tik šypsojosi, 
tyliai, be žodžių džiaugėsi, kad dar jį prisimenu. Paskui, kai pasakiau, kad dovanosiu jam savo knygą, 
uždėjo savo ranką man ant pirštų ir tyliai, kaip visada, ištarė:

– Neskubėk, sese, neskubėk. Kol kas nors neprašė, nesiūlyk nei savo knygų, nei savo jausmų. Giedok, 
jei negali tylėti, o jeigu geriau nori tylėti, negiedok. Bus negarsu. Aš Danguj parašau į laikraštį ir tyliai 
stebiu: skaito ar ne. Kai skaito, reiškia, Dievas duoda jausmą, kad rašytum. O dabar, sese, pasakyk, už ką tu 
myli mano poeziją? Man įdomu, nors niekad nedrįsau šito klausti.

– Poete Pauliau, aš pati dažnai apie tai galvojau. 
– Na, sese, tai ką sugalvojai?
– Poete, jūsų kiekviena eilutė yra lyg jungtis tarp žemės ir Amžinybės. O tokia poezija lieka amžina. 
Jis užsidengė akis rankomis, giliai įkvėpė oro ir konvulsiškai drebančiu, širvišku balsu ištarė:
– Sese, Nijole, o aš ir nepagalvojau apie tai. Dėkui. Nuo Sartų ir nuo Dangaus dėkui. – Jo virpantis 

balsas buvo visai toks, kaip žemėje. – Žinai, sese, koks turi būti tikras poetas. Aš nuo vaikystės žinojau, kad 
turi būti panašus į vyturį. Visą laiką kilti nuo žemės, kad visi girdėtų ką dainuoja. Turi turėti savo balsą, savo 
skrydį, ir jo balsas turi būt toks nuostabus, kad visi visais laikais jo lauktų kaip vyturio. Matai – Eduardas 
paskui pamiršo vyturį, ir jį visi pamiršo. – Nenorėjau jam prieštarauti. Jis staiga pralinksmėjo ir paklausė: 
– Ar girdėjai tokią balabaiką, kur prie Sartų mes maži traukdavom? Na, mažu balsas nekoks, bet klausyk:

  Aš turėjau gaidį raibą,
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  Aš turėjau paną laibą.
  Gaidys vištą apkabino,
  Mane kvailą pamokino.
– Na, balabaika, ir gana. Ale vis kažkieno sukurta. Neišmesi jų į „makulatūrą“, – nusijuokė paskui 

paprašė: – Na, sese, dabar šen savo kraitį. Šen. – Atnešiau ir drebančiom rankom padaviau. Juk prieš mane 
sėdėjo Paulius Širvys. Jis skaitė, kažką mąstė, paskui nervingai trenkė ant stalo ir pasakė: – Daug kas gerai, 
daug kas ne. Bet geriau viskas būtų blogai, nors širdies neskaudėtų. Nepramuši, sese, sienos, kurią suramstė 
dabartiniai psichomodernistai. Jeigu ir viskas būtų gerai, nepramuši. Matai, man tai žmonės pramušė jų 
sieną, o tau nėra jokių galimybių. Nenusimink, rašyk. Kam Dievas davė plunksną, tegu ji nesurūdija. Rašyk. 
Atsimink Pauliaus prisakymą. 

Jis atsisveikino ir išėjo. Gaila. Nuostabus poetas, tikros širdies žmogus buvo svečiuose...

577. Nepažįstamojo pamoka 2004-12-18
 Ką RENKAMĖS?

Į mane išsitiesė dvi tvirtos rankos. Ant dešinės piršto pamačiau nuostabų vyskupo žiedą. Ant kairės 
delno buvo uždėta juoda lyg anglis piniginė, ant dešinės – širdies imitacija, kryžius ir kažkokia maža 
karūna, lyg iš karalių laikų. Žiūrėjau, stebėjau ir nesupratau, ką tai reiškia. Žinojau tik tiek, kad ant kairės 
delno turtas, ant dešinės – gerumas, kančia ir garbė. Mano mintis sutrikdė sodrus, ramus vyriškas balsas:

– Rinkis. Čia viskas, ko gali trokšti šitos žemės žmogus. Gerai apgalvok ir rinkis. – Pagal savo jausmų 
pasaulį parodžiau į širdį ir kryžių. Ir vėl išgirdau pamokantį balsą: – Ne viską palietėte, kas šitam pasauly 
būtina. Žinoma, tai laikina, bet būtina. Ir kunigai, ir vyskupai be jo neapsieina. Ir net pas Dievą iš pasaulio 
niekas be jo nepalydės. Pasaulis pats jį sukūrė ir pats save nuodija. Imk, sese, nuo kairės rankos, ir tai nebus 
nuodėmė. Bet reikia surasti saiką ir saugoti, kad nenusvertų to, kas yra dešinėje rankoje. Tik garbės neliesk. 
Ji akla ir nepaiso proto. Imk, tik atsargiai.

Aš paliečiau ranka tą juodą daiktą, vadinamą pinigine, kuri mano gyvenime dažnai tuščia. Staiga viskas: 
ir pati piniginė, ir abi rankos, ir visi daiktai, išskyrus karūną, darėsi šviesūs, lyg permatomi, tolo nuo manęs 
ir visai išnyko. Liko tik pamoka.

578. Susirinkusių kieme pamoka 2004-12-20
 NoRS IR TAMSojE, ŠV. KALĖDoS MUS APŠVIEČIA

Iš pradžių aš nesupratau, kas darosi mūsų kieme. Atrodė, kad užplūdo būrys čigonų: vieni nešėsi 
po žalią šakelę, kitų rankose buvo krepšeliai, treti prieš save laikė žvakes, kurios dar nebuvo uždegtos. 
Pagalvojau, kad atėjo, išeis ir viskas bus ramu. Bet ramybė neilgai truko – į lauko duris ėmė kažkas tyliai 
belstis. Išgirdau pažįstamą balsą. Tai buvo moteris iš mūsų gatvės, M. D.

– Niliute, ateik, nebijok mūsų. Čia visi pažįstami, visi savi ir visi iš tos pačios tamsos.
Negalėjau jos neišgirsti. Juk tiek gero ji man buvo padariusi. Tiek kartų išvaryta iš savų namų prašėsi 

nakvynės nors ir kieme. Nuėjau pas juos – pas buvusius kaimynus ir dabar jau metų metais atsiskyrusius 
nuo mūsų. Tai buvo Agutė K., Marytė M., Genutė ir Klemensas L., V. Z., J. Š. Arčiausiai manęs stovėjo J. 
K. ir S. K. Nežinojau, ką jiems sakyti, ko klausti. Ta pati M. D. manęs paklausė:

– Niliute, ar leisi pabūti savo kieme? Mums nieko nereikia, nei vaišių, nei pinigų. Mums reikia ramybės 
ir noro, kad Šv. Kalėdų šviesa pasiektų ir mus, esančius ten, tamsoje.

– Tai eikit į vidų, užteks vietos, – pasiūliau jiems, bet J. K. nesutiko.
– Nereikia žiūrėti į namų šviesą, jeigu jos neužsidirbai. Vaikelio Kristaus šviesa – sielai, o ne mūsų 

akims. 

Jie visi po vieną priėjo, palietė mano ranką, ir atrodo tas jų prisilietimas buvo panašus į didelį norą, kad 
juos kas nors žemėj prisimintų. Nors Šv. Kalėdų valandą. Paskui visi – ir tie, kurie žemėj buvo tikintys, ir 
kurie ne, ėmė melstis: „Viešpatie Jėzau, atleisk man, jeigu žemėj kada nors įžeidžiau savo artimą. Viešpatie 
Jėzau, atleisk.“

Pagalvojau, kad jie, kaip ir mes visi, nebuvo lyg šventieji. Visko pasitaikydavo. Bet kančia išmoko 
atsiprašyti ir atleisti. Paskui jie pakėlė savo neuždegtas žvakeles ir žalias šakeles į viršų. Taip jų supratimu, 
jie pasitiko ateinantį Kristų. Ir gaila, ir graudu buvo žiūrėti į šituos žmones. Ką daryti? Juk jie taip pat 
trokšta šviesos, kurios neturi.



364

579. juozo D. pamoka 2004-12-22
 NoRIU NoRS KIEK ŠVIESoS SAVo KELY

Atėjo mano geras Juozas. Jis buvo geros širdies, rašė eilėraščius, bet savo kelią į Amžinybę užpylė 
degtine. Ji viską paskandino, net kelią namo. Aš jo daug ko norėjau paklausti, iš širdies pasikalbėti, bet 
jis tik numojo ranka į viską ir tylėjo. Supratau, kad, atėjus iš tamsos, sunku apie tai kalbėti. Keista, bet jis 
palietė kambario langus, ypač tas vietas, kurios buvo užklijuotos nuo vėjo.

– Nijolyte, gal turi dar to balto popieriaus, gal atliko? – Nesupratau jo: kam atėjusiam iš Amžinybės 
reikia balto popieriaus? Jis nuleido galvą ir tyliai paaiškino: – Mums aiškino, kad net iš tamsos dar galima 
nusitiesti kelią į Dievo karalystę. Tik reikia šauktis Dievo, kad Jis tave išgirstų. Ir ant to kelio jau negalima 
palikti purvinų pėdsakų. 

– Juozeli, tai ką bendro čia turi baltas popierius?
– Matai, tamsoje nuo jo man bus aiškesnis tas kelias. Tu pasižiūrėk. – Jis tiesė ir tiesė į ilgį tas baltas 

juosteles, ir jam iš nevilties atrodė, kad tai kažkoks vilties kelias. Paskui atsigręžė į mane ir su abejone 
paklausė: – Bet kad labai siauras tas kelias, kažin ar paeisiu juo. 

Norėjau atsakyti jam, kad dar ne laikas tam keliui būti platesniam, bet neišdrįsau. Tegu žmogus nors tiki 
tuo, ko trokšta. Nieko nesakė, pasižiūrėjo liūdnai į mane ir išėjo.

580. janinos pamoka 2004-12-24
 ŽMoNĖS GREIT PAMIRŠTA, o DIEVAS PER AMŽIUS NEPAMIRŠTA 

Atrodo, aš išėjau į sodą pasidžiaugti artėjančių Kūčių gamta, bandyti įspėti, kur tie žvaigždynai, apie 
kuriuos man kalba iš ten atėję. Galvojau, kaip jie pasitiks gimstantį Kristų, kuriam jau dabar du tūkstančiai 
metų. Staiga buvusioje Jakščių sodyboje, kur šeimininkauja treti gyventojai, pasigirdo skardus moteriškas 
balsas:

– Aš iš čia išėjau prieš 50 metų. Baisu, kad tokių, kaip aš, žmonės neprisimena, o Dievo atmintis juos 
visus surenka ir apšviečia savo meile. – Ji šaukė taip garsiai, kad, atrodo, turėjo išgirsti visi. Bet žmonės 
skubėjo gatve pro šalį ir net nekreipė dėmesio į kažkokią šūkaujančią moterį. Aš irgi nesusigaudžiau, kas 
darosi tame kieme. Ir vėl išgirdau pilnus išminties žodžius:  – Žmonės, tokie pat, kokia buvau kadaise aš, 
neužkraukite Kūčių stalo valgiais, o minčių – apie valgių skonį. Palikite protui laisvo laiko, kol priimsite 
gimstantį Kristų. – Ji kalbėjo, o žmonės jos negirdėjo. Kaip dažnai negirdi to, kas yra Tiesa. Man darėsi 
įdomu, ir aš nesupratau, kas ta išminties pilna moteris. Sunkūs ir širdį veriantys buvo jos žodžiai: – Mano 
kūnas žemėj buvo pilnas kančios. Bet žinokit, žmonės, kenčiantis žmogus Dievo akivaizdoje tampa 
palaimintu ir sveikesniu už kitus. 

Balsas pritilo. Aš išsigandau, kad jo daugiau neišgirsiu, ir surikau, kiek mano jėgos leido:
– Pasakykite, prašau, kas jūs tokia. Pasakykite. Pasigirdo jau tolstantis balsas:
– Aš – Janina. Kaip drįsti to klausti manęs, jeigu už mane nesukalbėjai nė vienos „Sveika Marija“. O 

dabar eik namo ir padaryk gerą darbą tam, ką rasi kenčiantį prie durų.
Dingo ji, dingo jos balsas, žiemos vakare švietė girdėti žodžiai. Grįžau namo ir vis galvojau apie juos. 

Prie durų ant cementinių laiptelių pamačiau kažkokį šviesų besiblaškantį gyvastį. Paliečiau. Tai buvo 
baltas, švelnus balandis, matyt, kažkieno sužeistas. Paėmiau, šildžiau jį, pyliau į snapą vandens, glosčiau ir 
glaudžiau prie savęs. Nurimo, pajudino sparnus, bet iš rankų nenorėjo leistis ant žemės. Aš jį pamilau, pati 
nejausdama to ir nežinodama kodėl. Palikau jį ant šiaudų kuokštelio gėlių kambary, o rytą jo nebuvo. Kur 
jis dingo, vienas Dievas žino.

581. Aldutės Ž. pamoka 2004-12-25
   DIEVo NAMUoSE SENŲ IR LIGoNIŲ NĖRA

Ji buvo tokia simpatiška, jauna, apsivilkusi tamsiai dryžuotu kostiumėliu, kad aš nejučiomis pasigėrėjau:
– Aldute, kokia jūs jauna!
Ji šyptelėjo ir pasakė:
– Nijole, kai dirbi su vaikais, negali būti sena. Pas mus, Dievo namuos, senų ir ligonių nėra. Bet tai 

priklauso nuo žmogaus, kuris jau žemėje visa širdimi myli Dievą. Jo širdis atsilygina tuo pačiu. 
– Aldute, kaip atšventėte Kristaus gimimo vakarą?
– Pas mus ta šventė šiek tiek kitokia. Kristus prašo, kad pasaulis gerbtų jo Motiną Mariją, kuri dėl jo 
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kentėjo, jį išaugino, o Kristų pagerbia Jo meilė žmonėms. Dieve, kad taip būtų žemėje! – Aš jai kažkaip 
neatsargiai priminiau nelaimę jos namuose. Aldutės veidas staiga pasikeitė, tikriausiai ji įsižeidė, bet kiek 
pasikeitusiu balsu pasakė: – Nijole, mano namai buvo  Šunkariuose, kitų aš neturėjau, ir daugiau man 
svetimų namų neprimink. – Nutilom abi. Kalbėtis nebuvo noro. Pasakiau, kad mane aplankė Salomėja A. 
Ji džiaugėsi, kad sūnus Alvydas jau šviesoje. – Taip, verta dėl to džiaugtis. Bet verta pagalvoti ir apie tai, 
kodėl jis tiek išbuvo tamsoje. – Ji kažko susimąstė, o paskui tyliai paprašė: – Perduok, Nijole, jai nuo manęs 
linkėjimų. Ar gali? 

– Galiu, Aldute, perduosiu.
Ir išėjo...

582. Savo akimis regėta pamoka 2004-12-28
 Ką SUKRoVĖTE BLoGo SAVYjE, REIKĖS IŠMESTI

Nežinau, ar galiu rašyti apie tai, ką savo akimis mačiau, ką girdėjau ten, kur jie iš savęs išmeta tą blogį. 
Vieni gal pasibaisės, kiti nepatikės, treti pasijuoks. Bet ne tai svarbiausia. Galima netikėti, juoktis, bet nuo 
to niekas nepasikeis. Kai siela apkrauta to, kas jai kliudo atsidurti šviesoje, ji pati turi tapti šviesi. To atmesti 
ar paneigti niekas negali. Ir vis tik pasiryžau parašyti viską, net tai, kas mus verčia pasibjaurėti.

Mama atėjo ir, kaip visada, puolė ruošti mums vakarienę, kurios, žinojau, ji pati nevalgys. Ji buvo miela, 
švelni, ir aš visai pamiršau, kad ji jau iš Ten. Staiga kieme pasigirdo skardūs vyriški balsai, ir aš pamačiau 
tris senus pažįstamus – Joną, Kazimierą ir Vytą. Jis buvo pats mažiausias iš visų trijų. Jie atidarinėjo tvarto 
duris, landžiojo po vidų, o vienas į kišenę įsidėjo net tris kiaušinius.

– Mama, žiūrėk, kas kieme darosi! – vos nesurikau jai, bet, mano nustebimui, ji atrodė visai rami ir 
paaiškino: 

– Nebijok, jie nieko jau nepaims. Jiems nereikia jokių daiktų. Jie ieško vandens. Tamsa troškina ir 
verčia ieškoti, kuo numalšinti tą kančią. Jie atsekė paskui mane ir išeis su manimi. Tik jie – į tamsą. Eik, 
pasikalbėk, juk jie irgi žmonės.

Išėjau. Ilgasis Kazimieras stovėjo nuošaly ir vis dairėsi į kiemą, kuriame jis rodė savo galią ir 
pasibaisėtiną žiaurumą. Dabar buvo lyg nuginkluotas Čiaušesku. Paklausiau mažojo, kodėl ėmė kiaušinius. 
Jonas viską paaiškino:

– Nepyk, dovanok mums už viską. Juk tau šiltnamį statėme, gero darėme. O tuos tris pasidalinsime tarp 
savęs, bus nors burnai sudrėkinti. 

– Jonai, ar jums sunku ten? – paklausiau jo, vos sulaikydama ašaras, nes žinojau, kad jis ten – už 
degtinę, besaikį jos gėrimą.

 – Žinai, kad ne pyragai, bet yra vietų, kur dar baisiau kenčia ir už mus. Ar nori pamatyti?
Nežinojau, ką jiems atsakyti. Buvo įdomu, bet žinojau, kad jų kančia kankins ir mane. Mano tylą 

Jonas turbūt suprato, kaip norą pamatyti tuos, kurių jau niekas ir neprisimena. Staiga pasijutau, kad esu 
didžiuliame, pusiau apšviestame kambaryje, kur buvo ilgas stalas ir prie jo iš abiejų pusių sėdinčios moterys. 
Vėliau supratau, kad pas jas ateina tie, kurie kenčia, o jos užrašo jų pasakymus, kad atliko tai, kas jam 
paskirta. Ir taip per dienų dienas, metų metus ar dešimtmečius. Supratau, kad sielos šviesėjimas vykdomas 
skirtingose vietose ir skirtingais būdais. Stovėjau ir dairiausi išplėstomis akimis – kur tie, kurie kankinasi. 
Deja, čia buvo tik jų sekretorės, jaunos, gražios, tikriausiai ateinančios iš šviesos ir padedančios tiems, kurie 
tos šviesos nemato. Staiga prasivėrė durys ir iš priešais esančio kambario prie stalo priėjo kažkoks aukštas, 
šviesiaplaukis vyras, matyt, dar neseniai ten atėjęs. 

– Aidas, – pasakė ir pridūrė, – jau išvėmiau, galit užrašyti.
Nesupratau nieko: nei apie ką jis kalba, nei kodėl prašo užrašyti. Gal ko prisivalgė? Bet čia valgyti 

neduoda. Jo sekretorė kažką pažymėjo ir paliepė: 
– Reikės šiandien dar tris kartus.
Aidas dingo pro tas pačias duris, kurių vidury jį pamačiau. Daugiau nieko įdomesnio čia nesimatė. 

Mane jau pastebėjo ir maloniai paprašė:
– Jeigu ką lankote, eikit ten, pro šitas duris.
Geriau būčiau niekada nepravėrusi tų durų. Bet išeities nebuvo. Dešinėje pusėje beveik ant kelių 

klūpančios moterys, kurias pažinojau ir kurių nepažinojau, vėmė tikrąja to bjauraus žodžio prasme. Apkūni 
žema valytoja šluostė grindis aplink jas ir vis man aiškino:

– Čia visos ar visi arba girtuokliai, paleistuviai, arba tie, kurie nesuvaldė liežuvių ir nekaltai apšnekėdavo 
žmones. Jiems reikia visą bjaurastį iš dvasios ištremti, išvemti. Sunku, bet tegu neskandina dūšios degtinėje. 
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Jeigu nevalyčiau, tai jie čia supūtų. – Aš bandžiau užsimerkti, kad nematyčiau šito košmaro, bet į mane 
įsmigo trys poros akių. Jos buvo Daivos E., E. L. ir K. (vardo nežinau). Jos atpažino mane ir be žodžių prašė 
pagalbos. O aš stovėjau lyg ištikta stabo ir bijojau jas prakalbinti. Jos visą laiką valė savo sielą. Nusigręžiau, 
nes jų kančia mane varė iš proto. Atsigavau nuo storulės valytojos balso: – Tegu nelaka kaip gyvuliai, 
nereiks čia voliotis.

Mintimis prašiau Dievo, kad grįžčiau į žemę. Nors ji beveik jau pragerta, bet vis tiek žemė, ne skaistykla. 
Dabar galvoju, ar kada nors galima pamiršti tai, kas pamatyta.

583. Danutės B. pamoka 2004-12-29
 Ką GERo PADARIAU GERIAUSIAM SAVo DRAUGUI?

Ji atėjo liūdna, kažkokio rūpesčio prislėgta. Sustojo, lyg sustingusi, prie durų, kurios vedė į kambarį.
– Eik, Danute, eik, tik pastumk ir atsidarys.
Pamėgino, bet vėl nuleido rankas. 
– Neturiu jėgų, Nijole, visai išsikankinau ten.
Atidariau, nuvedžiau iki sofos. Atsisėdo. Galvojau, apsiraminus, bus linksmesnė. Bet atsitiko priešingai. 

Ji užsidengė rankomis akis ir ėmė verkti. Visiškai išsekusio žmogaus balsu. Raminau, kaip mokėjau, bet 
niekas nepadėjo. Supratau, kad jai reikia išsiverkti vienai, kur nėra tamsos brolių. Tai truko gal dešimt 
minučių. Paskui nurimo, pasižiūrėjo į mane ir pasakė:

– Nijole, man baisu. Vėl Nauji Metai, vėl šviesa, o man tas pats. Ir dar. Uždavė klausimą, į kurį turiu 
atsakyti.

– Koks tas klausimas, Danute?
– Ir paprastas, ir nepaprastas: „Ką aš gero padariau savo geriausiam draugui“? Aš viską užsimiršau, 

mano galvoj viskas susimaišė, susipainiojo, nežinau nieko.
Ką aš jai galėjau patarti, juk taip mažai pažinojau jos draugus. Ji tai suprato. Nelaukė atsakymo. 

Atsiduso, atsirėmė į sofos kraštą. Atrodo, prisnūdo. Nuėjau uždaryti durų. Kai atsisukau, jos jau nebuvo. 
Kažin ar kada dar ateis?

584. Česlovo V. pamoka 2004-12-31
 NEMąSTANT SMEGENYS IŠEINA Į NEUŽTARNAUTą PoILSĮ

Neprisimenu, ko aš ieškojau tarp savo knygų. Gal kokio voko, o gal neseniai prarasto talismano iš 
gerosios Esmeraldos. Man pasirodė, kad kažkas įėjo į kambarį. Neapsirikau – kambaryje stovėjo Česlovas. 
Gražus, tyliai besišypsantis ir visada mėgstantis įdomias išdaigas.

– Česeli, su Naujais Metais, būk laimingas, – kaip visus, taip ir jį pasveikinau su žemės švente. 
Jis geraširdiškai šypsojosi ir man paaiškino:
– Ačiū, Nijoliuk, bet pas mus Naujų Metų nėra. Ir iš viso, metų sąvokos nėra, kaip pas jus. Pas mus – 

Amžinybė, kurioje laikas nežino ribos, o žmogaus amžius nežino senatvės.
– Česeli, ar tu dažnai eini į Išminties pamokas?
– Tu paklausk, kada aš neinu. Aš negaliu be jų gyventi. Žinai, ką pasakysiu. Jeigu žmogus nemąsto, tai 

jo smegenys darosi nereikalingi ir pamažu ruošiasi poilsiui. Tai baisu, tai baisu.
– Česeli, man labai patiko išminčius Avicena, kai jis kalbėjo apie vienetą kaip absoliutą.
Jis kažką pagalvojo, paskui pasižiūrėjo į mane ir protingai paaiškino:
– O o o, Avicena buvo didelis ir pilnas neįžiūrimos paslapties išminčius. Kai jis sakė, kad vienetas 

yra absoliutas, jis galvojo, kad vienetas yra materijos esmė, bet ne skaičius. Vienetas yra Didysis Protas, 
kuris neskaidomas į kitus skaičius. Skaičius sugalvojo žmogus, o joks kitas sutvėrimas jų neturi ir jie jam 
nereikalingi. Argi paukštis skaičiuoja, kiek kilometrų nulėkė, argi voras matuoja savo tinklo akis. Bet jos, 
vienodos, lygios ir stebina visus. Štai ką norėjo pasakyti Avicena. Kietas riešutas, kažin be Dievo ar jį 
galima suprasti. – Aš lyg pakerėta klausiausi jo žodžių ir iš karto negalėjau visko suprasti. Tai buvo tokia 
gelmė, kuri traukė, girdė ir kartu kėlė savo menkumo supratimą. Kodėl žemėj žmogus laiko save protingu, 
o su juo nėra apie ką gilesnio kalbėti. Kodėl mums niekas mokykloj niekad nekalbėjo apie jokį išminčių? – 
Na, Nijoliuk, apie ką galvoji? – išgirdau Česlovo balsą ir lyg pabudus iš miego, atsakiau:

– Apie tai, ką tu pasakei, Česeli.
– Ar tau įdomu?
– Baisiai, tiesiog nemoku kitaip pasakyti.
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– Tai gerai, tai jau nebijok – neišeis smegenys į pensiją. 
– Česeli, o kurios tautos žmonės tau atrodo patys protingiausi, kurios geriausi?
– Žinai, Nijoliuk, protu dar niekas nepralenkė žydų, o gerumu – indų. Tai Dievo numylėtos tautos, nors 

kartais ir pamokomos skaudžiai.
– O tu kada nors Kristų matei?
– Matau, dažnai. Jis labai taurus, panašus į savo Motiną. Ateina pasitarti su ja, kurį reikia išklausyti, 

kam padėti, ko pasigailėti. Žinai, Nijoliuk, Marija yra tikroji šviesa, o tik tikra šviesa galėjo duoti pasauliui 
kitą šviesą – Kristų. Žydų išminčiai ir šamanai turi daugybę raštų, liudijančių apie Dievo namų paslaptis.

– Žinai, Česeli, čia jau didesnė gelmė, negu ta, iš kurios išauga baravykai.
Jis nusišypsojo, paskui tyliai pasakė:
– Visko reikia pasauly: ir išminties, ir baravykų, ir tokių nuostabių savo gerumu, kaip manoji, ir tokių 

vargšų, kaip pasvertas (pasvertas – toks žodis yra rankraštyje) Algirdas. Vis tik reikia. Tik nereikia pamiršti, 
kad virš mūsų ir mumyse yra Visagalis. Užsimiršimas skaudžiai primenamas.

– Česeli, o kiek yra planetų, kur gyvena išėję pas Dievą?
– Galiu pasakyti – 100000. Na, kaip – daugiau ar mažiau už žemę? – Tylėjau. mano protui tai buvo 

nesuvokiama. – Na, o dabar biskį pasidairykiva po ateitį. Mažu nori?
– Noriu, Česeli. Aš noriu, kad tu šitaip kasdien pasakotum ir aš būčiau gal protingesnė. 
– Jeigu tu viską suspėtum perduoti Romai, tai galėčiau duoti tau pamokas, – nusijuokė jis. Supratau, 

kad tai neįmanoma.
– Na, žiūrėkiva, kas bus. – Jis išskleidė prieš mane baltą lapą – ateitį, – kuriame buvo rutulys su 

auksinėmis strėlėmis, kylančiomis į Begalybę. Jų buvo dvidešimt. Po keturias kiekvienam žemės žemynui. 
– Štai žiūrėk, – pradėjo aiškinti Česlovas, – tas rutulys – tai mūsų žemė. Nuo jo iki dangaus vieną dieną 
pasirodys 20 auksinių juostų. Pagal Dievo nurodymą, jomis iš žemės į Amžinybę ateis tie, kuriuos atves 
auksinėmis saulutėmis apjuostais takais. Jų bus lygiai dešimt. Tos juostos, kurios bus be saulučių šviesos, 
liks tuščios. Jomis nieko neves. Tie žmonės, kurių Dievas nepaims, turės iš naujo kurtis žemėje ir doru 
darbu save išlaikyti. Tai tikra. Nebus nei skylančių uolų, nei krintančios iš dangaus ugnies. Dievas nori, 
kad žemėje ir Amžinybėje gyventų tik dori ir geri žmonės. Taip bus, bet kada, vienas Visagalis težino. Na, 
Nijoliuk, galėtume šitaip šnekėti ir šnekėti, bet aš turiu namus, ir reikia grįžti. Laukiu sūnaus, meldžiuosi 
už jį ir Egliukę. Eik švęst Naujų Metų.

Jis išėjo, palikęs daug mano protui. Už tai jam ačiū. O man atrodė, kad tai, ką jis sakė, galima parašyti 
kitaip:

  Taip jau būna, kad reikia ateiti
  Prie gėlės, prie žmogaus, prie ugnies
  Prie visų, kaip į laikiną šventę,
  Kur neklausia, kaip tu vadinies.

 Taip jau būna, kad reikia praeiti
 Per žiedų ir žiemų žaidimus
 Ir per laiko nestabdomą greitį,
 Kuris kartais išlydi ir mus.

585. Kunigo K. Vasiliausko pamokos 2005-01-03
 DIEVAS IŠ MŪSŲ PRAŠo TIK MEILĖS 

Soija išsivedė mane į besitęsiančią Kristaus gimimo šventę, kuri ten vyks dar visą sausio mėnesį. Jie 
Amžinybėje niekur neskuba ir gali švęsti tiek, kiek trokšta širdis. O mes visada neturime laiko – nei prieš 
Kristaus gimimą, nei po jo. Salėje buvo daugiau žmonių iš Amžinybės, tik keletas iš čia. Mane nustebino 
ant ilgo stalo išdėstytos knygos: apie gėles, apie gerumą, apie Kristaus asmenybę, apie Šv. Trejybę, apie 
gamtą ir jos tvarinius, apie kosminius laivus – lėkštes. Nesupratau, ką tai reiškia. Soija tyliai paaiškino: 

– Pas mus tai įprasta. Kiekvienas prieš Šv. Mišias dar kartą apmąsto, kokią dvasios dovaną jam davė 
Visagalis: meilę gamtai, gėlėms, menui, kūrybai, technikai, kelionėms į žemę. Štai literatūra apie tai, štai 
imk, mokykis, žinok ir dėkok Dievui. 

Aš negalėjau patikėti, kad Šv. Mišių metu visi taip ir sėdės prie stalų, tik retkarčiais atsistodami ir žemai 
nulenkdami galvas. Soija vėl paaiškino:

– Kristus nenori, kad prieš Jį kas nors klūpotų. Jis nori, kad Jį mylėtų. Mylėtų kaip gerumą, pasiaukojimą, 
kaip savo dvasios šviesą. Mes Jo klausome ir Jį mylime, nors ir nesiklaupiame prieš jį. Eik sėsti, prasideda 
Šv. Mišios.
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Atsisėdau. Nė nepajutau, kaip šalia manęs atsirado mama, paskui žemės vargšė Genė, kuri dabar 
danguje. Prieš visus pasirodė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Aš jį pažinojau jau čia, žemėje. Dabar 
buvo daug gražesnis, veidas švytėjo kažkokiu nežemišku kilnumu, ir visi iš pagarbos jam atsistojo. Jis 
pagarbiu žmonėms mostu parodė, kad sėstume ir pasakė:

– Gerieji, Kūdikėlis Kristus čia, su mumis, mūsų širdyse. Mažas Kūdikėlis dideliame pasauly. 
Pamąstykite, ar jaučiate Jį? – Mirtina tyla apgaubė visus, ir kažkoks nepaprastas jausmas palietė širdį. 
Dieve, kaip gerai, kad šitaip liepia mąstyti. Ir vėl pasigirdo sodrus monsinjoro balsas: – Vaikeli Jėzau, 
išmokyk mus mylėti tavo Tėvo duotą pasaulį, savo artimą taip, kaip Tu jau myli mus. – Ir vėl susimąstymo 
minutės... – Mažasis Kristau, savo dieviška šviesa išsklaidyk žemės žmonių neapykantos tamsą, kuri trukdo 
pamatyti Tavo karalystę. Gerasis Dievo Kūdiki, užgimk iš naujo visuose mūsų poelgiuose, mintyse ir 
dvasios gilumoje, pasilik su mumis per amžius. Amen. – Visi atsistojo ir pasakė kartu: Amen. – Monsinjoras 
palaimino salę ir paprašė: – Medituokite savyje.

Tai tęsėsi gal 10-15 minučių. Staiga kažkas palietė mano dešinę ranką.
– Nijolyte, ar jau nepažįsti?
Tai buvo Onutės mama Natalija. Tamsiai raudona puošnia suknele. Truputį pakilau, pabučiavau ją.
– O kodėl Mindaugas neatėjo? – paklausiau jos.
– Ve, žiūrėk, Nijolyte, te su Jonuku stovi.
Beveik neatpažinau Onutės sūnaus – aukštas, tamsiu kostiumu, tikrai gražus vyras.
– Dieve, kad mama jį pamatytų! – vos ne balsu sušukau.
Natalija liūdnai tepasakė:
– Dabar rauda, šaukia kasdien, bene Mindaugas nemato. Sako, nueisiu, tai ateis pas mus. Sūnus bijo 

motinos. 
Iš salės ėmė skirstytis. Mama pavadino namo. Mano akys užkliuvo už nuostabios gėlės, kuri vos nesiekė 

lubų. Ji buvo apkibus didžiuliais, šviesiais žiedais. Tikras stebuklas!
– Mama, kas čia? – paklausiau.
– Tai šviesos medis. Kai vakare truputį prieblanda, nuo jo žiedų šviesu kaip dieną.
– O kodėl jį čia atsinešėt?
– Pas mus per Šv. Mišias jis visada stovi, nes ir Šv. Mišios, ir šviesos medis kažkuo panašūs.
– O žemėj jis neaugtų?
– Ne, ne visi žmonės žemėj šviesūs ir ne visi jį mylės.
Išėjom į gatvę. Pajutau, kad aš viena. Jų nebuvo.

586. Beatričės G. pamoka 2005-01-05
 DIEVAS PADEDA, jEIGU ŽMoGUS TIKI

Ji vėl atėjo į mūsų namus. Gera, linksma, tokia, kokią mačiau šimtus kartų žemėje. Priglaudė mane lyg 
savą žmogų, ir aš vėl pajutau jos taurumo galią.

– Nijolyte, mažute mano, aš tau nieko neatnešiau. Tiesiog nesuspėjau. Aldutė keliavo pas brolį Jurgelį, 
o aš – pas tave. Duok, mažute, man šaukštą miltų, šaukštą mirtos aliejaus, imbiero ir cinamono. Aš tau 
iškepsiu tokių kvapnių sausainukų. – Pasakiau jai, kad niekad neturėjau mirtos aliejaus. Ji nepriekaištavo, 
paėmė iš manęs, ką turėjau, ir viską sumaišė. Pridėjo kažkokių savo prieskonių. Sausainiai buvo ploni, 
geltoni ir nuostabiai trapūs. – Valgyk, mažute, imk ir prisimink mūsų vaišes žemėje. Tada aš buvau tokia 
vargšė, tokia prieš visus besišypsanti vargšė, kad baisu dabar prisiminti. Bet, Nijolyte, Dievas man padėjo: 
davė savo namus, savo šviesą ir akis, kurios nematė net žemės šviesos. Dievas padeda visiems, kurie Juo 
tiki.

– Geroji Beatriče, o kodėl jūs nevalgote? – paklausiau jos.
Ji tyliai pasakė:
– Mažute, mus maitina dangaus gamta ir Dievo meilė. O žemėj žmogaus kūnui reikia dar ir to, ką pats 

užsidirba. Valgyk ir visada mane prisimink. Aš visada pas tave ateisiu.
Ji paglostė mano plaukus ir išnyko.

587. Išminčiaus Makono pamokos 2005-01-08
 NEBŪTINA ŽINoTI, KAS KALBA, BET Ką KALBA

Iš pradžių pasirodė nuostabia šviesa užlieta pasagos formos niša, o šalia jos, priekyje degė keturios 
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žvakės. Pirmoji iš kairės liepsnelė buvo vos įmatoma. Už jos dvi daug aukštesnės, ir jų šviesa buvo tiesiog 
akinanti. Paskutinė toje eilėje buvo pati aukščiausia, ir jos šviesa, atrodo, nustelbė anas tris. Pagalvojau, kad 
čia bažnyčios altorius, prie kurio visada dega keturios žvakės. Bet jos būna vienodos ir jų šviesa kažkuo 
panaši. Nors nemačiau jokio žmogaus, netikėtai pasigirdo kažkoks keistas balsas:

– Žmogau, ar žinai, kas apšviečia žvakes? Ar galvoji apie tai? – Nesupratau, ar jis klausia manęs ar 
visų ir nedrįsau net prasižioti. Iš tikrųjų nežinojau, kieno šviesa ant tų keturių žvakių. – Žmogau, kuris 
to nežinai, pajusk, kad ta pirmoji šviesa, pati silpniausia ir greit užgęstanti, priklauso tau, tavo artimui ir 
tūkstančiams panašių į tave. Tu pats silpnas, tu nepajėgi iš savęs degti, ir tavo šviesa vos matoma. Ar girdi 
mane, žmogau? – paklausė jis, ir aš supratau, kad tas klausimas ir man, ir visiems, kurie gyvena žemėje.

– Girdžiu, mokausi iš Jūsų! – surikau kiek turėjau jėgų.
– Tai gerai, kad mokaisi. Mokykis visą laiką, kol dega tavo šviesa ir neleisk jai užgesti visai. Klausyk. 

Tavo silpnai, laikinai šviesai iš visos savo dieviškos galios padeda trys visa apimančios šviesos – Jėzaus, 
Švč. Marijos ir Visagalio Viešpaties Dievo. Jos amžinos, jos neužgęstančios, jos lyg meilės ugnis šildo tave 
ir pasaulį. Atmink ir melsk, kad tavo menką šviesą priimtų tos trys Amžinybės šviesos, – dabar ir tada, kai 
jau nebūsi žemės kūdikis. Ar atsiminsi?

– Taip, tai atsiminsiu.
– Ar pasakysi kitiems?
– Taip, taip, pasakysiu.
Ir vėl pasigirdo jo nuostabus balsas:
– Ar priimsi Išmintį, visą Meilę ir visą jų pasitikėjimą iš tų trijų šviesų, kurias tu matai? – Negalėjau 

atsakyti iš karto. Nežinojau, ar pajėgsiu, ar būsiu to verta. Balsas padėjo: – Gerai, kad nepasakei „taip“. 
Visko priimti tu ir negalėsi. Ir nereikia, nes tu niekada nebūsi lygi toms trims šviesoms. Svarbiausia – norėk, 
siek priimti ir to Dievui užteks.

Pritilo. Išsigandau, kad jau viskas, ir sušukau kaip pirmą kartą:
– Neišeikit dar, noriu žinoti nors jūsų vardą, nes jūsų išmintis man daug pasakė.
– Žmogau, tu nori žinoti, kas kalba. Bet tai nesvarbu. Svarbiausia pajusti, ką jis kalba, jausti, mokytis, 

tobulėti. Bet aš žinau, kad tave kankins mintis, kas aš toks. Tai žinok – aš esu buvęs žemės žmogus. Aš – 
Makonas.

588. Šarlio Balzako pamoka 2005-01-11
 NEIEŠKoKIT TĖVŲ, KURIE jŪSŲ NEPAŽĮSTA

Jis pagalvojo. Jis atėjo – saulės nuglostytu veidu, kaip ir visi pietiečiai, juodais blizgančiais plaukais ir 
ta pačia nuostabia šypsena, kuria visus žavi prancūzai. Tiesiog buvo žavus ir tiek. Pabučiavo ranką ir vėl 
ištarė: 

– Bonžur, madam.                                                                                                       
Nusišypsojau ir aš. Ir netikėtai išgirdau:
– Madam Sagan, aš jau išmokau lietuviškai. Vien dėl to, kad galėtume kalbėtis laisvai apie viską, – kuo 

gražus pasaulis ir koks stebuklingas dangus. Ar sutinkate, madam  Sagan?
– Taip, ser, sutinku, bet aš ne Sagan, aš visai paprasta ir prasta. O ji nuostabi rašytoja.
Jis nusijuokė plačiai ir nevaržomai, ir aš žavėjausi juo, lyg būčiau dvidešimties metų.
– Jūs ne Sagan, madam, bet jūs man panaši į Sagan, kurią aš kažkada mylėjau. Ir žinote už ką? Už 

dvasios gilumą, kurio nepajėgiau pamatyti. Na, kaip, madam, o jūs norite būti Sagan, mano dvasios Sagan? 
Ar norite?

Jo gražios, tamsiai rudos akys žvelgė į mane ir laukė atsakymo.
– Noriu, noriu būti panašios dvasios kaip Sagan.
Jis nusišypsojo, kažką pasakė prancūziškai ir paprašė:
– Bet jūs turite išmokti nors kelis sakinius mano tėvo – Balzako kalba. Tėvo, kurio aš nepažįstu, bet 

mama sakė, kad aš Balzako anūkas. Nereikia ieškoti tėvų, kurie jūsų nepažįsta. Vis tiek nepažins. – Kaip 
pakerėta žiūrėjau į šitą nepaprastą, mielą žmogų ir džiaugiausi, kad jis čia. Jis tai suprato ir visai nelauktai 
prašneko: – Gaila, kad mūsų laikas nesuvedė anksčiau. Bet dabar jo jau neatsuksi. Kiekvienas turime Dievo 
skirtą amžių ir laiką, kada žmonės susitinka vienas su kitu arba su Dievu. Kitokių susitikimų nebūna. 
Sutinkate, madam Sagan? – Ir vėl Sagan... Matyt, jam taip geriau. Tegu kalba, neverta pykti. – Na, madam, 
tai gal jums ką nors padeklamuoti? Na, ką? Damos renkasi pačios.

– Gal Elmarą ar Verleną?
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– Jūs juos žinote, jūs žinote Elmarą, brangioji? – jis netvėrė džiaugsmu. Paskui artistiškai atsistojo, 
iškėlė rankas ir pasakė:

  Aš myliu moterį, aš myliu paukštį,
  Aš myliu klystkelius ir tokį aukštį,
  Kuris paverčia viską pelenais
  Ir liekam mes šioj žemėj tik tarnais.
– Na, madam, patinka?
– Labai. O dabar... dabar Verleną.
– Šarman! O dabar Verlenas:
  Aš valkata, bet moteris aš myliu
  Gražiausius Dievo tvarinius žavius
  Kada iš čia išeisiu, iškeliausiu,
  Be manęs žemė daug švaresnė bus.
Aš jam plojau, o jis kartojo ir kartojo šitą eilutę, kol, lyg pavargęs nuo tos minties, atsisėdo ir paprašė:
– Na, madam, pradėkite būti Sagan. Štai iki kito karto apmąstykite tokį klausimą ir sugalvokite į jį 

atsakymą. 
– Klausau, ser.
– Kaip šiandieninis pasaulis pasitiktų Kristų, jeigu Jis vėl į jį ateitų? Laukit, mąstykit ir galvokit apie 

Dangų, žemę ir ... ir apie Šarlį.
Išėjo. Kažkokia tuštuma apėmė širdį, nes šito žmogaus nuoširdumas tiesiog pavergė mane. 

589. Ievos S. pamoka 2005-01-14
 LIUDYK, KAD LIETUVNINKAI GYVI IR ĖVĖ GYVA

Pamačiau Ievą, o už jos ėjo didžiulė, tiesiog neužmatoma minia žmonių. Kiekvieno rankose buvo po 
kažkokią knygą. Pagalvojau, kad jie praeis, ir Ieva liks čia. Seniai aš ją bemačiau. Apsirikau. Visi sustojo, 
o Ieva buvo priekyje. Kažkokia ryžtinga, pakili ir atjaunėjusi. Net nepasakiusi „Būk pasveikinta“, surikau 
iš visų jėgų:

– Rašytoja Ieva, nenueikite! Pabūkite!
Ji šyptelėjo, paskui išdidžiai pakėlė galvą ir tik jai būdinga kalba nuramino mane:
– Nebijok, nereik man, Ėvei, primint, kad ji nenueitų. Ėvė ir jos lietuvninkai čia stovi ir liks. Jie gyvi ir 

Ėvė gyva, ir jie iš dangaus žiūri į savo žemę. Atsimink tą ir liudyk visiems. Paklausyk, kaip gyvi lietuvninkai 
gieda ir kaip eina paskui Ėvę, kuri juos prikėlė ir suvarė į raštą. Ar klausysies?

– Klausysiuos, rašytoja Ieva, klausysiuos ir būsiu laiminga. 
Ir išgirdau tai, ko niekad nebuvau girdėjusi. Ieva giedojo kartu su visais:
– Dieve, būk pagarbintas ir pačestavotas
Taip, kaip tik išgali menkas žmogaus protas.
Jo jo jo...
2-oji psalmė:
Apšviesk mūsų kelią ir visus globoki,
Juk tu meilės pilnas ir atstumt nemoki.
Jo jo jo...
3-ioji psalmė:
Dieve, leisk matyti ir tave pažinti,
Kad nuo žemės bėdų būtume apginti.
– Jo jo jo, – pakartojo visi ir persižegnojo.
Ieva vėl atsigręžė į mane:
– Turbūt yr gera, kad taip klausei?
– Taip, rašytoja. Ir gera, ir iš širdies giedama.
– Visur reik tos širdies – ir žemėj, ir danguj. Be širdelės ir giesmė neišlekia. Ėvė taip rokuoja, ale taip 

ir yr.
– Rašytoja, o tarp šitų lietuvninkų yra Vilius Karalius?
– Ką tu žinai apie Vilių Karalių? Iš kur tu žinai?
– Iš jūsų nuostabios knygos, rašytoja.
Ji susiėmė už galvos ir vis kartojo:
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– Tai tu esi paskaičius apie Vilių? Tai tau jis teip patink? Aš tave myliu, ateik pabučiuosiu! – Ji pabučiavo 
mane ir pašaukė: – Viliau, eik prie manęs, tavi nor pamatyt. Eik, Vili. Ėvė šauk tave. – Prie jos priėjo vyras, 
ilgais plaukais, plačia palaidine, perjuosta diržu, ir aukšta apykakle. – Štai Vilius. Dabar jis ne Karalius, jis 
yr Vilium.

– O gal yra Gretė?
– Yra, kur nebus. Visi yr, nė viens nedingęs. Ateik prie Ėvės, Grete. Tave nor pamatyt.
Iš žmonių būrio išėjo aukšta, ilgu plačiu sijonu moteris, kurios galva buvo perjuosta stora kasa. Taip, 

tai buvo Gretė, išdidi, valdinga, bet tikra lietuvninkė. 
– Rašytoja, kodėl visos lietuvninkės aplink galvą nešioja kasas?
– Todėl, kad tas yra gražu dėl lietuvninkų. Aš nepakenčiu jokių trumpų plaukų. Man tai rodos, kad kaip 

avys būt nukirptos. Aš tai gulėdavau ligoninėse, tai neturėjau laiko kasas tvarkyti. Man Dūdjonių Ilzikė 
nukirpo. Ana visko yr išmokusi.

– O dabar jums gera ten, pas Dievą?
– Taip yr, Ėvei ir visiems gera pas Dievą. Nei ligų, nei lazdų, nei užuojautos vargšei Simonikei. A tu 

myli mane? Sakyk iš dūšios, ar myli?
– Labai myliu kaip rašytoją, bet jūsų charakterio ne. 
Ji lyg ir nuliūdo, paskui pasakė:
– Ale kad ir buvau netikus. Mažu ta mano kančia tokią mane padarė. Kas gali žinoti? Ale dabar Simonikė 

kitokia. Danguj negali būt nekoks. Reik pasikeist, gėda prieš Dievo gerumą.
– Rašytoja, o kaip jūs aprašėte tuos, kurių jau nematėte, kurie buvo išėję?
– Rašiau, mislinau apie juos, jaučiau lyg jie būtų šalia stovėję ir su manim rokavęsi. Aš juos mylėjau, 

ir jie mane mylėjo. Juk baisiai yr gražu, kai tave myli. 
– O kurie rašytojai dabar jums patinka?
– Kam mane laikai ant juoko ir klausi apie tuos, kurių čia nėr? Kokie čia rašytojai, po knygutę 

pritauškalioję. Tegu parašo tris romanus, tada bus rašytojas. Mažu da Vidmantas ir Romualdas gali tokiais 
pasivadint, o kiti tai dar tegu į Miniją nusimaudyt bėga. Praeis rašymas. Kaži, ar mane dar kas skaito ar jau 
ne? – ji klausiamai pasižiūrėjo į mane, ir aš nežinojau, ką jai atsakyti. – Tylėjom abi. Nenorėjau meluoti. 
Skaito bulvarinius paistalus, o ne ją. – Na, laiks yra brangus daikts. Čėsas ruoštis pas Dievą, kur mes 
nejaučiame to laiko. Reiks sėst prie knygos ir užbaigt rašyt.

– Apie ką rašytoja? – paklausiau jos.
– Apė save, apė tave, apė visus. Noriu, kad jie neliktų pamiršti kaip Simonikė...
Nusigręžė ir kartu su visais lietuvninkais nutolo.

590. Agutės N. pamoka 2005-01-19
 Ką PADĖSITE MAN, IŠDALINKITE VARGŠAMS

Ji atėjo kažkokia liūdna, susimąsčiusi, bet buvo graži, lygiai sušukuotais plaukais, puošnia, tinkančia 
puotai suknele ir rudais batais.

– Labas, Agute, ačiū, kad mūs nepamirštate.
– Nijolyte, mes sakom ne „labas“, o „Garbė Jėzui Kristui“. Taip geriau.
Supratau, kad su ja nesiginčysi. Jos tiesa.
– Na, Agute, greitai bus jūsų vardo diena. Turbūt jau ruošiatės.
Ji šyptelėjo, paskui atsiduso ir atsakė:
– Kam man tų dienų reikėjo? Aš jų niekad nenorėjau ir dabar nenoriu.
– Ir metinės dar, – visai nepagalvojusi pasakiau.
Ji pasižiūrėjo į mane lyg į neprotaujantį padarą ir paklausė:
– Kokios metinės? Net nežinau, kada žemėj jos būdavo, o pas mus niekas nežino apie tokius išmislus.  

Sugalvoja visokių galų, kurių visai nėra. – Supratau, kad ji jau nesupranta, kas yra metinės. – Aš tai turbūt 
neateisiu. Nemėgstu apkrautų stalų. Aš visko turiu, ir man nieko netrūksta. Tegu atiduoda biedniems ir 
vargšams. Man baisiai gaila Albinutės. Jie tariasi vis, kad po tų vardinių ji turės išeiti. Kad aš būčiau savo 
namuos, tai jai atiduočiau Verutės kambariuką. Ale kas čia jos gailėsis? Visi tik apie save mislina. Jeigu 
ją ruošis išvaryt, aš neateisiu. Tegul dėl manęs nedaro nieko. Pas mane visiems vietos užteko, o dabar kiti 
gaspadoriai, kitų valia. Ką darysi, – ji nusišluostė ašaras ir paprašė: – Kai išsivirsit kokios sriubos, nuneškit 
Albinutei. Aš už jus ir už ją pasipoteriausiu. 

Pabučiavo mane ir išėjo. 
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591. Manto M. pamoka 2005-01-21
 TĖVŲ KANČIA BAISESNĖ UŽ MANo

Atrodo, jau temo. Prie savo kiemo vartų pamačiau stovintį žmogų. Gal ko nors laukia, gal tikisi, kad dar 
jį kažkas pavėžės. Jis dairėsi ir į kelią, ir į mūsų langus, bet stovėjo ir visai nebijojo lietaus. Nuėjau prie jo, 
galvodama, kad jam reikia pagalbos. Ir vėl šalia pamačiau tą patį mažą juodą šunytį, kurį jis neseniai vedėsi 
gatve. Tada nesakė nei vardo, nei kodėl vedasi tą gyvulėlį, tik trumpai atkirto, kad tai jo tamsos draugas. 
Dar pasakė, kad toj tamsoj mokosi pažinti Dievą. Dabar pamatė mane ir žengė kelis žingsnius į kiemą. 

– Jūs mane tada užkalbinot, dabar nežinau kodėl?
– Jūs man pasirodėt toks šaunus, elegantiškas ir dar su šunyčiu, kuriuos aš labai myliu. – Jis buvo tikrai 

gražus: aukštas, tamsiais plaukais, lieknas ir gana išraiškingomis akimis. Vėl paklausiau jo: – O kodėl jūs 
slėpėte savo vardą?

– Žinot, reikia jaustis savimi ir visur nemėtyti savo vardo. Juk tai kiekvienam tėvų dovana. Na, jei 
norite sužinoti, tai aš Mantas. Iš prūsų giminės atėjęs Mantas. 

– Tai jūs tas pats, kuriam tėvas nupirko naują mašiną? 
– Taip, man tėvas nupirko mašiną, o aš sau trejiems metams nusipirkau tamsą* (* žuvo autoavarijoje). 

Neblogas verslas, tiesa?
– Mantai, aš jus labai gerbiu už atvirumą, bet ar jūs jautėte, kaip visa tai atsitiko?
– Nelabai. Įkritau į tamsą ir likau joje.
– O tėvai apie tai žino?
– Gerai, kad nežino, nes jų kančia amžina, ji baisesnė už mano laikiną. Žinot, nenoriu apie tai kalbėti. 

Geriau atsigerti lietaus, nes mes ten labai ištroškę savų, saulės ir visko, ką palikome. Verslas, pinigai yra tik 
pelenai prieš Amžinybę. Kodėl man niekas to nepasakė? Kodėl?

Jis susiėmė galvą ir išnyko...

592. Česlovo V. pamoka 2005-01-22
 KAD MES GALĖTUME SUSITIKTI

Jie atėjo visi – Aldutė, Česlovas, Soija ir Salomėja. Ji pirmą kartą viešėjo pas mus. Aldutė paaiškino, ko 
jie atėjo: nori patikrinti, kaip kieno išlavintas mąstymas. Reikia atsakyti tik į vieną paprastą klausimą: „Kam 
žemėj reikalinga naktis?“ Soijos nuomone, – kad gamta ir žmogus galėtų pailsėti. Taip žemėj galvoja visi. 
Niekas nedrįso pasakyti, kad tokiam atsakymui nereikia daug galvoti. Soija nutilo. Davė teisę kalbėti man. 
Pasakiau – kad turėtume ramybės mąstyti apie tai, kas yra už nakties, kokią paslaptį nuo mūsų saugo naktis. 
Česlovas papurtė galvą, tik jam vienam būdingai sučiaupė lūpas ir, lyg viską apmąstydamas, paaiškino:

– Ne, Nijoliuk, ne, reikia kalbėti giliau ir paprasčiau. – Niekas nedrįso su juo ginčytis. Suprato, kad 
reikia patylėti ir išklausyti jo, nes jis ten didelis autoritetas. Jis nenorėjo prizo, jis norėjo pasakyti tai, kas 
svarbiausia. – Jūs tylite, nes abejojate savo atsakymu. O jis labai paprastas. Naktis reikalinga ir žemei, ir 
Amžinybei, kad vieni su kitais galėtume bendrauti ir perduoti Dievo išmintį.

Neiškenčiau ir jo paklausiau:
– Česeli, o kodėl jūs negalite su mumis kalbėtis dieną?
Ir vėl tyla. Niekas nenorėjo liesti šios širdis draskančios temos, nors visi žinojo kodėl. O Česlovas buvo 

atviras, pilnas tiesos ir nuoširdumo. 
– Nijoliuk, nereikia bėgti nuo tiesos. Žemės žmonės bailūs ir pilni išdavystes. Kol mes būnam žemėj, 

mus myli, garbina, kelia ant rankų. O kai ateiname į žemę iš Amžinybės, mūsų mirtinai bijo, ir dieną tas 
susitikimas neįmanomas. Tai baisu, bet tikra. Aš galiu ateiti pas savuosius, pas tave, bet nė pas vieną gerą 
draugą. Susitikimui kelią palaimina tik naktis.

Aldutės ir Soijos akyse pasirodė ašaros. Jų atėjimas saviems buvo nereikalingas... Česlovas gavo  
Didįjį Prizą, Išminčiaus Prizą. Norėjau dar kažko paklausti, bet jau neliko jų. Išėjo atgal.

593. Mamos pamoka 2005-01-25
 VISA, KAS ATSITINKA, DIEVAS SIUNČIA KAIP PAMoKAS

Ji atėjo kartu su Petru V. Jis – kaip žurnalistas, renkantis medžiagą „Amžinybės žinioms“, mama – kaip 
savas ir mielas šeimos žmogus. Paskui juos į kambarį atėjo ir mano geriausia draugė Onutė. Iš pradžių buvo 
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lyg ir viskas šventiška. Petras paprašė kokio nors sukurto eilėraščio, ir aš jam padeklamavau tai, ką neseniai 
parašiau:

  Pirmas sniegas žibuoklėmis kvepia –
  Neužpūsi ugnelės baltos.
  Tik eini lyg per šviečiančią stepę
  Mažas vaikas didžiulės gamtos...
Norėjau sugalvoti dar ką nors, bet Petras mostelėjo ranka ir pasakė:
– Ne, ne, toks netiks. Yra šimtai žmonių, kurie Amžinybėj gyvena po 2-3 šimtus metų, kiti dar ilgiau, 

jie seniai pamiršę, kas yra sniegas, kas yra žibuoklės, ir nieko nesupras, apie ką rašoma.
Nutilau – jis buvo teisus: mes mąstome apie save ir savo žemę, o ne apie juos, kur nueisime. Pasiūliau jam 

kadaise padainuotą R. B. „Kas yra amžinybė ir kas pelenai“. Patiko. Sakė, kad įdės į laikraštį „Amžinybės 
žinios“. Bet... mes pamiršome, kad viską, ką deklamavau, girdi mano draugė, kurios sūnus neseniai išėjo 
į Amžinybę. Ji pradėjo raudoti balsu, nesustabdomai, ir mama, stovėjusi prie dujinės, nežinojo kaip ją 
raminti. Pasodino, glostė, prašė nusiraminti, bet viskas buvo veltui. Pasakiau Petrui sūnaus vardą, ir jis 
griežtokai subarė:

– Ko raudat? Jūsų sūnus – protingas, gabus vyras, ir vargu ar jis būtų toks žemėje tapęs. Nesuprantu, 
ko jam pavydite.

Ji pakėlė liūdnas akis ir, kaip visada, pakartojo:
– Man reikia, kad jis būtų su manimi. Aš jo pasiilgau.
Buvęs redaktorius pamokė:
– Klausyk, tai egoizmas – pavydėti brangiam žmogui dangaus. Aš parašysiu į laikraštį, kad Mindaugas 

perskaitytų, kad jo mama jam pavydi dangaus karalystės. 
Tie žodžiai jai iškart užgniaužė verksmą:
– Nereikia, nerašykit, tegul mano sūnus būna laimingas. Nerašykit.
Mama norėjo visus pavaišinti ir pasiūlė man nupirkti skanų sūrį. Atrodo, įsidėjau kelis litus ir išėjau. 

Taip norėjau surasti tai, ko prašė mama. Radau. Norėjau sumokėti, bet jokių pinigų neradau. Teko grįžti 
atgal ir pasakyti viską. Deja, jie jau trise sėdėjo už stalo ir valgė kažkokį trapų kvepiantį skanėstą.

– Na, dėk ką parnešei, – ji paprašė ir visą laiką šypsojosi.
– Mama, nepyk, pamečiau pinigus.
– Sėsk ir klausyk, ką tau pasakysiu. Tu nepametei, tu pamiršai įsidėti. Ir ačiū Dievui. Sūris buvo netikęs, 

ir gerai, kad jo nenupirkai. Bet tai smulkmena. Atsimink patį svarbiausią – Dievas žino viską, kas su mumis 
turi ar turės atsitikti ir viskas, kas atsitinka, yra mums didelė pamoka, nežiūrint, ar mes jos norime, ar ne. 
Dievas nenori mums blogo, bet sunkių pamokų prisiprašome mes patys. Atsimink tai ir sutik su Jo valia. 

Visi tylėjome. Tik nežinia, apie ką kiekvienas galvojo...

594. Poeto kunigo Maironio pamoka 2005-01-27
 TAI YRA VISKAS

Aš tikrai nemiegojau. Tik užmerktomis akimis galvojau, kaip rytoj nuvažiuosiu į ligoninę. Staiga prieš 
save pamačiau vyrišką ranką plačia tamsia, rankove, liečiantį Švč. Marijos Aušros Vartų paveikslą. Už 
Švč. Marijos, šalia, kairėje pusėje buvo kitas paveikslas – Jėzus Kristus, einantis per dykumą. Atrodo, 
jauste jautėsi, kaip lengvas vėjas kedeno Jo ilgus plaukus. Kristus buvo labai jaunas, lieknas, šviesiais 
drabužiais. Kažkur toli matėsi palmės, tokios pat lieknos, kaip Viešpaties Sūnus. Už Kristaus, jauno ir 
šviesaus, pamačiau Kristų, bet jau nešantį Kryžių. Visas veidas išmargintas kraujo lašais, pilnos skausmo 
akys. Nešė ir stengėsi žiūrėti į žmones, už kuriuos Jis aukojosi. Ir į Jį žiūrėjo ta pati Aušros Vartų Motina.

Dabar ranka vėl pasirodė iš naujo, o ant delno gulėjo balta lyg sniegas Ostija. Pirmąją ranką uždengė 
antroji ir abu sudėti delnai pasiekė kaktą, reikšdami lyg priesaiką protui ir širdžiai. Kunigas atsigręžė į mane 
ir aš... pamačiau jauną kunigą Maironį. Jis ištarė tik du žodžius:

– Tai viskas.
Ką jie reiškia, nežinau iki dabar.

595. Mindaugo G. pamoka 2005-01-30
 REIKIA PAČIAM VISKą APGALVoTI

Pamačiau sėdintį prieš mane jauną žmogų. Matyt, jis buvo kažko labai susijaudinęs, susirūpinęs, nes 
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galvą buvo susiėmęs rankomis. Retkarčiais paliesdavo smakrą, plaukus ir vėl paremdavo galvą. Atpažinau 
beveik iš karto – Mindaugas. Bet niekaip nesupratau, koks rūpestis jį taip slegia. Sunku buvo ir klausti – gal 
įskaudinsiu? Bet paklausiau:

– Mindaugėli, kas tau, ko taip rūpiniesi?
Jis pakėlė į mane galvą ir perbraukęs savo lygius, vešlius plaukus, prašneko:
– Taip, ir dar kaip slegia. Ir toks, kad niekam neišpasakosi, niekam nepasakysi. Aš jau seniai juo gyvenu, 

bet dabar jau manyje tas rūpestis netelpa. Atėjau pas jus.
– Ar tai labai didelė paslaptis, Mindaugėli?
– Na, gal ne tokia didelė, bet labai skaudi man. Klausiau močiutės, ta sakė – daryk kaip širdis liepia. 

Jonukas patarė, kad viską apgalvočiau. Tai aš dabar ir galvoju. O jums galiu pasakyti.
– Gerai, Mindaugėli, ir ačiū už tokį pasitikėjimą.
Jis atidžiai pasižiūrėjo man į akis ir pasakė:
– Nežinau, ką man daryti. Pasakykit, ar man eiti ar ne pas mamą? Jeigu aš eisiu, ji verks. Jeigu aš neisiu, 

vis tiek verks. Aš nueičiau toks, kokį mane matote. Bet ji manęs tokio nepažins, išsigąs ir liksiu nesuprastas. 
O gal nueiti tada, kai ji užmigs?

Aš klausiausi jo ir visai nežinojau, ką sakyti. Prieš mane stovėjo giliai mąstantis, aukštas Mindaugas, 
tamsiu kostiumu ir laukė atsakymo. Aš žinojau, ką jam patarsiu, bet mane domino kitas klausimas.

– Mindaugėli, tu toks puošnus, ar kasdien taip rengiesi?
– Pas mus visi švarūs, nėra jokių džinsuotų nė moterų suvyniotais kaip avies plaukais.
– O kai tu savo laboratorijoj, ar tau patinka?
Jis nusišypsojo, visas atgijo ir pasakė:
– Aš montuoju skraidančio aparato modeliuką. Technika man patinka labiau už merginą.
Bet jis neužsimiršo savo pirmojo rūpesčio.
– Na, tai ką jūs patariate dėl mamos?
– Nueik, Mindaugėli, nueik. Žinoma, tada, kai mama miegos. Ji taip tavęs laukia.
– Aš nueinu ir dabar. Ji mane jaučia, girdi. Bet toliau nedrįstu žengti. Juk ten ir daugiau gyvena. Persigąs 

ir išvarys. Bus po visų laukimų. Dar galvosiu. Reikia viską gerai pačiam apgalvoti. Bet turbūt, kad nueisiu. 
Na, ačiū jums. Ir keliauju atgal.

596. Mamos pamoka 2005-02-01
 Tą PAVEIKSLĖLĮ Į KELIoNę ĮDĖjo ŠVČ. MARJA

Pirmą kartą pamačiau mamą su šiek tiek šiltesniais drabužiais: tamsiai mėlyna aukšta apykakle suknele 
ir apsiaustu, išmargintu baltomis gėlytėmis. Ji atrodė lyg apsnigta. Aš nieko jos neklausiau, tik gėrėjausi ir 
bijojau paliesti, kad neišnyktų. Ji nusimetė apsiaustą, paglostė mano galvą ir ištarė:

– Tai atsidūrei kur gydo? Žemėj būna visko. Bet tu mažai kada skundiesi. O kartais daug labiau kenti 
negu kiti. Nereikia dejuoti, tai nepadės. Ar girdėjai kada nors mane žemėj besiskundžiančią? Tik reikia 
prašyti Dievo, kad duotų kantrybės. Matai šv. Antanas pasakė tau, kaip gydytis, paklausei ir dabar džiaugiesi. 
Gal tave į ligoninę likimas atvedė, kad tai senutei padėtum. Ji gyvens labai neilgai, palengvink jos kančias. 
Tu moki suprasti, ir mudviem lengva kalbėtis.

– Mama, paklausyk, aš apie tave parašiau eilėraštį. Ar atpažinsi jame save?
– Na, skaityk, seniai girdėjau, kaip skaitai.
Ir aš jai perskaičiau:
     Baltas nuometas
   Šauniai šoko per jos vestuves,
   Kol aušra patekėjo linksmai
   Rytas uždegė dienai žvakes,
   Ir skambėjo širdis ir namai.

  Baltu nuometu mano mama,
  Nuostabi. Ir švelni, ir tyli...
  Ar mylės, ar ji bus mylima.
  Nepaklausiau. Buvau per toli.

   Baltą nuometą rankoj laikau –
   Talismaną sunkiausių kelių.
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   Ir, atrodo, ją vėl sutikau,
   Kaip gerumą tarp savo gėlių.

  Ir dažnai būna sieloj sunkoka –
  Jų jau niekas atgal neparves.
  Šiandien džiaugtis jau niekas nemoka,
  Kaip per mūsų mamų vestuves.

Norėjau paklausti jos, ar patiko, bet jau negalėjau. Ji verkė, ir aš nežinojau kodėl. Gal ką priminiau be 
reikalo, gal jai kažko gaila? Ji prabilo pirma:

– Vaikeli, nerašyk apie mane. Aš – ne šventoji. Aš tokia paprasta, tik gal viską giliau jausdavau, negu 
kiti. Ir už tai buvo sunku žemėj. Man buvo visko gaila ir dėl visko skaudėjo giliau, negu kitiems. O tu, 
vaikeli, jau seniai turi savo nuometą. Aš tave dar suspėjau palydėti iki jo šventės. Ar tu laiminga, kai jį turi?

– Taip, mama, aš labai laiminga, nes Eduardas savo širdimi yra tikras turtas, nors ne visada tai atveria.
– Tai gerai. O aš buvau laiminga labai neilgai ir jau daugiau niekad. Žemėj tos laimės amžinos ir nėra.
Mudvi išsikalbėjom, kaip seniai besimačiusios.
– O dabar pažiūrėk, ką aš tau parodysiu. Tik parodysiu, ir galėsi paliesti savo rankomis. Tai didelė 

dovana, ir ja turėtum džiaugtis. Žiūrėk, ar pažįsti?
– Mama, tai Švč. Marija! – vos nesušukau. 
Jos rankoje buvo rėmelių dydžio Švč. Marijos nuotrauka su iškiliuoju pagrindu. Atrodė, kad ji šitoj 

nuotraukoj tuoj pajudės ir nužengs į kambarį.
– Dabar paliesk ją ir pabučiuok Mariją.
– Aš nedrįstu, aš neverta, mama, negaliu to padaryti.
– Nebijok, Švč. Marijai nėra nevertų, jai visi brangūs, ji sielojasi dėl kiekvieno ir nori, kad ją mylėtų lyg 

motiną. Tokią save nuotraukoje ji duoda kiekvienam dangaus vaikui, kuris vyksta i žemę. Tai jos palaima 
iki grįžtant atgal. Ta dovana tiesiai iš jos rankų. Paliesk ir pabučiuok. – Paėmiau, paliečiau, priglaudžiau 
ją prie lūpų. Ta nuotrauka dvelkė nuostabiu kvapu, ir man atrodė, kad aš nuo to kvapo apsvaigsiu. Bet 
kartu iš jos sklido kažkokia šiluma, lyg iš gyvos širdies. – Na, dabar pajutai, koks Švč. Marijos artumas 
šioje nuotraukoje? – Aš be žodžių linktelėjau galva ir, viskas buvo aišku. Mama atsargiai paėmė iš manęs 
tą brangią palaimą, suvyniojo į permatomą popierių ir paslėpė. Dar pasakė: – Niekas, iš atvykstančių iš 
dangaus, tau jos neduos paliesti, tik aš viena pasitikiu, nes tu myli Švč. Mariją. Pasitikėk ja, ir ji visur tave 
lydės. O dabar gyk ir negalvok apie mano nuometą. Aš jo jau neužsidėsiu. Na, būk mano vaiku, ir nepakeisk 
savo gerumo. 

Ir ji išėjo. Bet dovanos šviesa liko.

597. Teoilės V. pamoka 2005-02-03
 NEIŠKEISK DIEVo Į AUKSą

Išgirdau, kad kažkas beldžiasi į duris. Nedrąsiai, tyliai, bet visą laiką. Supratau, kad ne vagis ar plėšikas. 
Atidariau duris ir krūptelėjau – prieš mane stovėjo skarmaluota, dideliu purvinu krepšiu „pasipuošusi“ 
elgeta. Gerai negalėjau įžiūrėti jos veido, nes gėlėta, sunki skara apdengė ir kaktą.

– Gal galėtumėt ką paaukoti man, elgetai? – prašneko labai skambiu, gražiu balsu, kuris niekaip 
nesiderino su jos išvaizda. Išgirdau vėl, kai ji pasakė: – Neduokite man pinigų, jų nereikia. Drabužių turiu, 
o šiaip galite duoti viską, kas telpa į elgetos krepšį. 

Tai bent elgeta, kuriai nereikia nei pinigų, nei drabužių. Nupjoviau gabalą skanios, šviežios duonos, 
užtepiau medum viršų ir padaviau:

– Jūs labai įdomi elgeta. Bet duoną su medum tai gal priimsit?
– Kas gali nepriimti duonos, kurią Kristus dalino per Paskutinę Vakarienę? Ir dar su medum! Ačiū jums. 

O dabar už savo dosnumą jūs pasirinksite, kas išbyrės pro mano kiaurą krepšį. Rinkitės.
Aš stovėjau, lyg praradusi žadą, – elgeta atsilygino už duoną. To dar nesutikau gyvenime. Iš krepšio 

iškrito auksinė moneta, kažkoks abipusis veidrodėlis, auksinėmis raidėmis kreipimasis į Dievą ir kvietimas 
ekskursijai į moterų vaikžudžių skaistyklos skyrių. Kol aš žiūrėjau į pabertas ant grindų dovanas, „elgeta“ 
nusimetė savo skarmalus į krepšį, ir kambaryje stovėjo puošni, žieduota mano jaunų dienų pažįstama aktorė 
Teoilija V. Visai netikėtai iš „elgetos“ lupų pasigirdo: „Vien tik auksas karaliauja, vien tik auksas valdo 
mus!“ Persigandusi pamečiau savo dovanas ir atsigręžiau: 

– Teoilija, ponia Teoilija, tai jūs? Atleiskit, aš jūsų nepažinau iš karto. Jūs turbūt ir liksite artiste, kokia 
buvote.
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Ji šypsojosi, ji apdainavo visas dovanas, o aš, atrodo, vėl mačiau ją pas Beatričę prie kavos puodelio, 
pasakojančią apie sūnų Arną ir vyrą poetą Petrą. Ji buvo ponia ir liko tokia pat ten, Amžinybėje, tikra artistė 
ir tikra elegancijos karalienė.

– Na, Nijole, prisimeni mane? Tada tu buvai smulkutė studentka, o Beatričės namai buvo mano, tavo ir 
mūsų namai. O dabar mums jau Dievo namai, o tau dar žemės. Na, aukso nenori?

– Ne, aš jo niekad nenorėjau. Tai ne dovana.
– Keista tu, Nijole, visi klaupia prieš auksą, o tu jo nenori. O veidrodėlio, kuris rodo praeitį ir parodys 

ateitį, kai tik paimsi į rankas?
– Ne, ponia Teoilija, praeitį aš jau mačiau, o ateitį tegul mato tik Dievas, aš nenoriu apie tai žinoti.
– Keista tu, Nijole, – pakartojo ji. Visi eina pas šamanus, pas aiškiaregius, o tu nenori pati būti aiškiarege. 

Na, o gal auksinę maldelę Dievui Tėvui priimsi? Paklausyk. Ji teatrališkai lyg scenoje perskaitė: Dieve, būk 
mano Tėvas, būk mano dienų Šviesa, būk mano paguoda, kai bus sunku ar lauksiu kelionės pas Tave. Amen. 
– Aš tylėjau, rinkau kiekvieną žodį į atmintį, ir jie išliko kaip dovana. – Na, priimsi, o gal jau priėmei šią 
dovaną? 

– Taip, ponia, jau priėmiau ir labai už ją dėkoju. 
Ji nusišypsojo ir ištarė:
– Na, tu ne tik keista, bet ir labai protinga Beatričės mergaitė. Kai grįšiu, aš jai tai pasakysiu. Tai jau 

turbūt kelionės į skaistyklą nenori, Nijole?
– Ne, ponia, du kartus buvau, trečio nenoriu.  Man ten labai baisu.
– Gerai, kad nenori, labai gerai, – kas jos nenori, tas joje negyvena. Na, ačiū tau už duoną, už medų, aš 

jau ir eisiu. Gal dar ką aplankysiu. Tik, žinoma, vėl kaip „elgeta“. Būk laiminga, Nijole, ir neiškeisk Dievo 
į auksą. Tai svarbiausia.

Ji dingo, o man jos pamokų dar ne kartą reikės.

598. Mažos mergaitės pamoka 2005-02-04
 MAMoS, LEISKIT MUMS PASIDŽIAUGTI ŽEME

Soija šį kartą atėjo ne viena, o su kokia dešimtimi vaikų, kurie niekad nebuvo matę žemės. Motinos 
juos, dar negimusius ar ką tik gimusius, pačios pasiuntė ten. O štai Ten jie užaugo, darėsi protingesni, bet 
taip ir nežinojo, kaip atrodo ta žemė, iš kurios jie išėjo. Soija man trumpai apie tai papasakojo ir paprašė 
padraugauti su vaikais, kol ji nuvyks prie savo buvusių namų. Mielai sutikau, nes man buvo įdomu, kaip tie 
vaikai protauja, ką jie moka, kuo jie domisi. Jie buvo labai mieli, mandagūs, paslaugūs, ir jų domėjimasis 
viskuo buvo neįkyrus. Jie visi lietė sniegą, niekad jo nematę, ir vis kartojo:

– Kokia balta ugnis! Degina ir nieko nelieka!
Kiti nesuprato, kam namui reikalingos tokios baisios sienos ir stogas, pro kurį nematyti šviesos. Jiems 

tai atrodė baisu, ir jie visai nenorėjo būti kambary.
– Mažiai, bet lauke šalta, ką jūs veiksit ten, – bandžiau jiems paaiškinti.
Jie nežinojo, ką reiškia šalta, tamsu, baisu. Ir mano aiškinimai buvo veltui. Pagaliau maža, protinga 

mergytė pribėgo prie manęs ir paaiškino:
– Jie nori dainuoti, šokti, pasakyti, ką galvoja, jie nežino, kas yra nebūti vaikais. Pakvieskit juos, mama, 

ir pamatysit.
– Mažyte, kodėl į mane kreipiesi mama?
– Todėl, kad nei aš, nei jie neturime savo tikrų mamų, ir visos, kurios  mus vadina vaikais, mums yra 

mamos. Tik vienas berniukas žino, kas buvo jo mama.
Ji pasilenkė prie manęs ir ištarė tą pavardę, kokia ji buvo žemėj. Krūptelėjau, nes jo mamą puikiai 

pažinojau. Tiesiog atrodė, kad tai neįtikėtina. Ir mudvi pakvietėm tą vaikinuką, kuriam tebuvo gal penkiolika 
metų, padainuoti. Jis turėjo gražų balsą, buvo šviesių plaukų ir tikrai – labai panašus į savo motiną. Jis 
dainavo taip nuoširdžiai, taip jautriai apie Švč. Mariją, kuri yra dabar jo mama, kad aš vos valdžiausi, 
kad nepravirkčiau. Mergytė deklamavo, vaikai žaidė žvaigždes, šoko šviesos šokį ir kvietė vienas kitą į 
išminčiukų konkursą. Jie žaidė tai, ką mato, šoko tai, ką šoka šviesa, diena, gėlės, ir aš negalėjau atsigėrėti 
jų kūnelių plastika. Ir svarbiausia – jie visa tai sukūrė patys. Juk ten ką nors sukurti yra tikrasis džiaugsmas. 
Visai pamiršau, kad tuoj grįš Soija. Kažkuris ją pamatė ir suriko:

– Mama, mama, mama!
Jiems mama buvau aš, mama ir Soija. Jiems visos mamos, kai nėra tikros. Ir man išeinant kartojo:
– Sudie, mama, sudie!
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Baisu, sunku ir neįprasta, prie ko jie jau seniai įpratę.

599. Genutės Š. pamoka 2005-02-07
 ŽEMĖS KANČIoS NE ToKIoS BAISIoS

Mūsų lovos palatoje buvo greta. Ji labai kankinosi, buvo nervinga, ir niekas jai nebuvo geras. Net 
artimieji. Bet baisiausia, kad ji jau 30 metų netikėjo Dievu, su įniršiu kalbėjo apie tuos, kurie tiki. Kai į 
palatą įžengė kunigas, akis ir veidą nuo jo užsidengė skara. Bet, artėjant išėjimui iš žemės, ji šaukėsi ir 
Dievo, Švč. Marijos ir Juozapo, nors tai tebuvo tik įprotis minėti tuos vardus. Paskui paėmė man, duodančiai 
jai atsigerti, už rankos ir tyliai pasakė:

– Jeigu kas bus ten, tai aš ateisiu tau pasakyti. O jeigu neateisiu, tai Ten nieko ir nėra. Ten,  reiškia 
Amžinybėje.

Ryte jos jau nebuvo. Man buvo gaila jos kančių, aklo 89 metų moters nenoro tikėti Amžinybe, bet padėti 
jai buvo tiesiog neįmanoma. Ir vis tik ji atėjo. Kad taip bus, aš šventai tikėjau. Jos galva buvo apmuturiuota 
juoda skara, rankos drebėjo, ir ji be perstojo verkė:

– Atėjau, ponia, atėjau. Ir žinot, kad mano visos kančios, kurios vargino žemėj, buvo niekas prieš tas, 
kurias kenčiu tamsoje. Čia nors kažkas padėdavo, duodavo atsigerti, o ten esi vienas, trokšti ir dar nieko 
nematai, tik žinai, kad dar esi.

Ji verkė kaip mažas vaikas, ir aš ją raminau kaip mokėjau:
– Genute, tai už ką jūs pakliuvote į tamsą ir troškulį?
Ji įsikibo į mano dešinę ranką ir drebančiu balsu kalbėjo: 
– Nežinau, kieno balsas tai buvo, bet man jis paaiškino: „Tu netikėjai Dievu, tu užsidengei akis, kad 

nematytum Jo tarno, ir Dievas užsidengė akis, kad nematytų tavęs savo karalystėje“. Dabar galėsiu tris 
metus apgalvoti viską, kaip ir kodėl taip pasidarė. Tik jūs, ponia, niekad nedarykite taip, kaip aš padariau. 
Kad ir netiki, – viskas yra ir nebijo tavo netikėjimo. Duok, ponia, man gerti. Aš baisiai trokštu ir baisiai 
kenčiu. Atsiprašyčiau Dievo už viską, bet Jis toli nuo manęs, ir aš suprantu kodėl. – Daviau jai gerti, laikiau 
jos drebančią ranką, ir atrodė, kad ji niekada neatsigers. Paskui pabučiavo mano ranką ir pasakė: – Dėkui, 
ponia, jūs girdite mane žemėje, dabar aš ateisiu pas jus, ir jūs vėl pagirdysite mane, ar ne?

– Taip, Genute, visada taip ir bus, tik ateikite.
– Dėkui, dėkui. Na aš jau einu. Ir vėl į tą tamsybę...
Išėjo. Liko sunkus, slegiantis jausmas, kuris vis primena ją, taip neseniai buvusią šalia...

600. Genutės pamoka 2005-02-09
 UŽ To RATo DAUG PASLAPČIŲ

Visai prieš rytą pamačiau dvi labai silpnai degančias žvakes. O gal jos taip atrodė prieš didžiulį tamsos 
ratą, kuris rymojo už tų dviejų žvakių. Atrodė, kad pro tą rato tamsą niekas negali pasirodyti. Ir staiga to 
apskritimo tolumoje pamačiau Genutės veido proilį. Ji atsigręžė į mane. Jos akys buvo pilnos kančios, 
kažkokio neišsakomo prašymo, kurio aš negalėjau išgirsti, nors jį ir jaučiau. 

– Genute, – pašaukiau ją, – pasakykit, ką galvojat, ko norit, padėsiu.
Jos balsas buvo vos girdimas, kažkoks tolimas, bet aš jį išgirdau, tik abi žvakės visai užgeso:
– Ponia, už šito rato daug paslapčių, kurių jūs nežinote...
Ir viskas išnyko...

601. Močiutės pamoka 2005-02-09
 IŠ MIEGo MUS PRIKELIA ŠIMTAI ĮDoMIAUSIŲ DARBŲ

Turbūt jau buvo ankstyvas rytas, kai pajutau, kad kažkieno ranka palietė mano galvą. Dar gerai 
nenubudusi išgirdau mielą balsą:

– Vaikeli, kelkis, jau diena keliasi, prašau ruoštis, ateis svečias. – Tai buvo mano močiutė, kuri mane 
labai mylėjo. Bandžiau aiškinti jai, kad dar anksti, kad tokiu laiku pas mus svečių nebūna. – Vaikeli, aš 
atėjau su tavo svečiu. Jis laukia už durų, kol tu apsirengsi. – Supratau, kad ji nejuokauja. Ir vėl išgirdau 
jos balsą: – Nepyk, vaikeli, ant manęs. Ten iš miego mus prikelia šimtai įdomiausių darbų, ir mes juose 
pailsime. Aš jau atpratau nuo žemės, kur žmonės pramiega dienos nubudimą ir pamiršta šviesos pradžią. Ir 
daug praranda, nes kiekviena pradžia sielai yra didelė Dievo dovana. – Skubiai kėliausi, rengiausi, o močiutė 
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šypsojosi ir tylėjo. Paskui pravėrė duris ir kažkam pasakė: – Na, jau galite užeiti. Dabar už stalo būsite trys: 
mano anūkė, mūsų redaktorius Petras ir šviesa. Pati šviesos pradžia. Kalbėkitės. Aš einu pasižiūrėti į dangų.

Petras man parodė „Amžinybės žiniose“ išspausdintą eilėraštį „Tu protingas žmogau“. Su parašu 
Nijolė. Dabar prie mūsų trijų dar prisidėjo ir kūryba – įdomus pokalbis apie pačią Amžinybę. Daug kas 
buvo žinoma, tik vienas Petro sakinys man apšvietė viską:

– Nijole, Amžinybė mus išmoko mąstyti, ir tai didžiausia dovana sielai, kurią ji atsineša į tą Amžinybę. 
Visada atsimink tai ir būsi pati turtingiausia žemėje. 

Jau švito. Kambaryje buvo lyg šventė, ir džiaugiausi, kad sutikau tą šviesą.

602. Česlovo V. pamoka 2005-02-13
 KAD SUSIVIENYTŲ KŪNAS IR SIELA
 

 Česlovo atėjimas man vėl buvo didelė šventė, visada žadanti daug išminties iš Ten, iš Amžinybės. Jis 
buvo tamsiai pilku megztiniu ir puošniomis kelnėmis, pilkos spalvos batais.

– Na, Nijoliuk, tai kaip tu galvoji: ar aš dabar dar sportuoju, ar ne?
Visai nežinojau, ką jam atsakyti. Juk niekad nekalbėjo apie tai, pagalvojau, gal jau neprisimena nei 

treniruočių, nei varžybų.
– Česeli, man atrodo, kad jau nesportuoji. Sakei užsiėmęs, gal nėra kada. 
Jis ilgai kažką galvojo, paskui pasižiūrėjo į knygų lentyną, kurioje buvo skyrius „Virtuvė, sveikata, 

kūno grožis“. Paskui, lyg kažkuo nepatenkintas, atsigręžė į mane ir lyg sau, lyg man ištarė:
– Viskas kūnui, viskas kūnui, viskas tam indui, kurį galima pakeisti. – Turbūt tik jis vienas suprato, 

ką reiškia tie žodžiai, o aš – ne. – Nijoliuk, tu pasakei tiesą, pati jos nejausdama. Dabar aš nesportuoju. Aš 
svarstau, stebiu, kam reikalingas sportas ir koks jis turi būti. Tai, kas žemėj vadinama sportu, yra kažkoks 
baisus noras pritvoti, nugalėti, įveikti, laimėti, muštis už garbę ir pinigus. Aš irgi toks buvau ir niekada apie 
tai nepagalvojau, nes toks sportas nemoko giliau protauti. Viskas yra kūno dresūra, standartiniai vertinimai 
ir viskas taip laikina, taip greit užmirštama. Viskas kūnui: jo tvirtumui, jo sveikumui ir paruošimui pasigėrėti 
visiems. Kitokio tikslo nėra. Užmirštamas pats svarbiausias to kūno gyventojas, be kurio tas kūnas būtų 
niekam nereikalingas: nei sportui, nei žmogui. Ar nori pamatyti, kaip tas sportas atrodo pas mus?

– Noriu, Česeli, labai noriu, nors tu žinai, kokia iš manęs buvo „sportininkė“.
– Na, žiūrėk. Žiūrėk ir galvok apie tai, ką matai.
Jis padėjo ant stalo kažkokį nedidelį aparatą, prieš mane pastatė ploną, baltą ekraną, ir įjungė aparato 

apšvietimą. Iš pradžių pamačiau du, kabelio pločio, ilgus, ištiestus diržus, kurie buvo apvalūs, slidūs ir 
keistai blizgėjo. Pagalvojau, kad Česlovas, mėgstantis įdomias išdaigas nori iš manęs pasijuokti. Koks čia 
sportas tos dvi ištiestos ore linijos? Jau norėjau apie tai pasakyti Česlovui, bet jis man pasakė:

– Palauk. Žiūrėk. Truputį kantrybės!
Prie vienos virvės pasirodė saulėje įdegęs vyras, prie kitos sariu apsirengusi, su raudona dėme kaktoje 

mergina. Jie akies mirksniu atsidūrė ant plonų lynų, ir kiekvienas atskirai atliko tokius gimnastikos 
numerius, kurių žemėje niekad nebuvau regėjusi. Visas mano dėmesys nukrypo į merginą, kuri buvo indų 
tautybės, ilgais juodais plaukais ir kiekvienas judesys buvo palydimas pakelta galva į šviesą, į dangų. Ji 
lankstėsi pirmyn ir atgal, ir man atrodė, kad jos kūnas iš kažkokios elastingos medžiagos. Ji priklaupdavo 
ant vieno kelio ir, sudėjusi rankas, kažką pasakydavo. Paskui išsitiesdavo ant nugaros ir kojos kabojo ore. 

– Česeli, ji nukris, – pasakiau jam pilna išgąsčio. Jis tyliai paaiškino:
– Kai kūnas ir siela susivienija, jis nenukrinta. 
Vyro atliekami pratimai man gniaužė kvapą. Smakru pasikabinti ant lyno atrodė lyg stebuklas. Paskui 

jis vėl užšoko ant ištiestos virvės, padavė mergaitei ranką ir abu nusileido ant žemės. Kažką abudu sukalbėjo 
kartu, pakėlė akis į dangų ir nusilenkė. Jų siela ir kūnas buvo lankstūs, sveiki ir pilni Dievo. Česelis išjungė 
aparatą.

– Na, Nijoliuk, matai, kas yra ir turi būti sportas. Jis turi mokyti žmogų kūno ir sielos derinio. O palikti 
sportuojant sielą, lyg nereikalingą daiktą, yra beprasmis daužymasis aikštėje ar ringe. Pas mus žmonės 
nesivaiko garbės, jiems patinka judesių gracija, kūno tobulybė ir sielos šviesa sykiu. Na, tai matai, kad 
Česlovas nemelavo – anūkas jau pasauly. Ir Eglytė patikėjo, kad aš viską žinau. Pamatysi – po mėnesio jis 
bus drūtas ir visai panašus į mane. Perduok linkėjimus Eglikei, Romai ir Ramintui. Na, aš pajuokavau. Tegu 
vadins, kaip norės. Aš tik pats taip sugalvojau. Einu. Atia.
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603. Njolės S. pamoka 2005-02-15
 AR TU LAIMINGA?
 

Ji atėjo, apsisiautusi kažkokiu lengvu apdangalu, pasidabinusi nuostabiais auskarais, pasipuošusi ilgais, 
juodais plaukais.

– Na, Nijole, užbėgau. Labai skubu. Pas mus visi lietuviai minės vasario 16-ąją. Aš turiu dainuoti. 
Užbėgau tik pasižiūrėti, kaip tu gyveni. Ar tu, Nijole, laiminga?

Greit permečiau save, savo svajones ir atsakiau jai:
– Turbūt per pusę. Būnu ir laiminga, ir nelaiminga. Visaip pasitaiko.
Ji nusišypsojo ir vėl paklausė:
– Na, o gal tu žinai nors vieną žmogų, gal savo draugą, kuris būtų visiškai laimingas? Aš labai skubu, 

galvok greitai.
Galvojau greit, bet prie kurio tik mintimis sustodavau, kiekvienam kažko trūko.
– Nežinau, Nijole, dar neradau. Gal per greitai galvojau. 
– Tai blogai, – pasakė ji, – tu ne visai laiminga, laimingų nėra, tai gyventi sunku. Gal taip ir nėra, bet tu 

apsirikai. Paklausyk manęs. Laimingas visiškai ir amžinai būsi tada, kai kitą darysi laimingą, kai tuo, kas 
tavo sieloje yra geriausio ir gražiausio, dalinsiesi su kitais. Tu tokia buvai, kai mokei vaikus. Buvo laimingi 
ir jie, ir tu. O dabar... dabar pagalvok pati. Na, bai. Sudie. Būk tikrai laiminga. Tu gali tokia būti.

604. Nepažįstamo vienuolio, atėjusio su Albinu G., pamoka 2005-02-18
 KAI NERANDI ATRAMoS, BLAŠKo VISI VĖjAI 

Aš juos pamačiau abu: savo buvusį mokinį ir turbūt vienuolį ilgu drabužiu, perjuostu per liemenį. 
Sunku buvo patikėti, kad Albinas, už kurį tiek teko iškentėti, kurio žemėje nuo pat jo gimimo nemylėjo nei 
motina, nei tėvas, nei niekas niekada nepaglostė jo galvos, kuris buvo mušamas, vedamas skandinti ir vis 
tik taip kabinosi į gyvenimą, kad užaugo, pats nesuprasdamas kaip ir kam, dabar jau ten, Amžinybėje. Tas, 
kuris stovėjo šalia jo, turbūt buvo jo Mokytojas. Jis kreipėsi į Albiną:

– Tu ją pažįsti?
– Taip. Tai buvusi mano mokytoja.
Klausimas buvo man:
– Jis jus dažnai mini. Jūs pažįstate jį?
– Taip. Tai buvo mano mokinys.
Vienuolis kreipėsi į Albiną:
– Na, ką tu gali pasakyti apie žemę ir savo mokytoją?
Albino veidą išpylė prakaitas, ir jis pasakė:
– Žemė nuo pat mano gimimo man buvo kankinimo ir didelės neapykantos vieta. Ir aš mokiausi į tą 

neapykantą atsakyti neapykanta. Mokytoja norėjo man padėti, bet žmonės su neapykanta atsisuko į ją.
Klausimas buvo vėl man:
– Kodėl jūs gynėte savo mokinį? Už ką?
– Aš pajutau, kad jam labai reikia gero žodžio, atramos, kuri padėtų atlaikyti tą neapykantą dešimties 

metų vaikui.
Vienuolis paglostė Albino plaukus ir vėl paklausė: 
– Tu jau metai kaip mokaisi tapti kitu žmogumi. Kur tau, broli, geriau – žemėje ar tamsoje?
– Tamsoje. Ten nėra nei vieno, kas manęs neapkenčia. 
– O tavo motina? Ar tu jai atleidai už neapykantą, kurios ji buvo pilna?
– Tėve mano, aš jai atleidžiu, nes, jeigu ir neatleisčiau, ji vis tiek liktų mano motina.
– Mano broli, aš tave greit išsivesiu. Ko prašysi iš savo buvusios mokytojos?
Jis susigraudino, pasižiūrėjo į vienuolį, į mane ir tyliai ištarė:
– Gerti, mokytoja, tik atsigerti ir neminėti manęs blogu. Širdy aš toks nebuvau.
Pasiėmiau puodelį, padaviau jam vandens, lygiai taip, kaip paduodavau, kai jis pas mus parvažiuodavo 

iš kolonijos. Padėkojo. Nulenkė galvą prieš savo Mokytoją vienuolį. 
– Na, tai atsisveikinkit, mokytoja. Jūsų mokinys išeina į savo didžiąsias pamokas, kurių jam nedavė 

žemė. – Pasakiau jiems „viso gero“. Netiko. Mokytojas atsisuko į mane ir pataisė: – Ne viso gero, o reikia 
sakyti „Dieve, padėk“.

Aš pakartojau tuos du žodžius, ir jie abu išėjo. 
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605. jurgio G. pamoka 2005-02-16
 LEISKIT GĖLĖMS ŽYDĖTI IR DŽIAUGTIS ŠVIESA

Mudvi su teta Onute ėjome kažkur link ligoninės. Jau iš tolo pamačiau kažkokius šviečiančius savo 
spalvomis augalus, ir visos mano mintys bei viltys vedė prie jų. Priėjome V. Kudirkos g. 31 numerį. Prie 
jo, žemėje, apdengtos kažkokiu šilumą sulaikančiu, bet permatomu popieriumi, švietė raudonos, oranžinės, 
mėlynos ir baltos gėlės. Koks gali būti didesnis stebuklas – vasarį prie namo žydi gėlės! Aplink jas 
vaikščiojo kažkoks nedidelio ūgio žmogus ir vis šypsojosi. O gal kažką kalbėjo su tais šviečiančiais žiedais. 
Aš stovėjau lyg pakerėta ir nieko neklausiau, nieko neprašiau. Šitos minutės man buvo pilnos šviesos, 
spalvų ir žydėjimo! Ko daugiau reikia sielai!

Pamačiau, kad žmogus artėja į mus. Net nežinojau, ką jam pasakysiu, ko klausiu. Tik žiūrėjau į savo 
didįjį džiaugsmą, duotą Dievo pasauliui, – gėles.

– Tai džiaugiatės Dievo vaikais, mokytoja? – išgirdau tokį pažįstamą ir mielą balsą ir akimirksniu 
supratau – tai tauriausias buvęs šakietis, neapsakoma jėga mylėjęs viską, kas šviečia sielai ir ją daro 
gražesnę. O gėlės ir paukščiai jam buvo sielos maistas ir kasdieninė atgaiva.

– Pone Jurgi, jūs mane atpažinote, jūs likote toks pat pilnas šviesos, koks buvote! – atsakiau jam, ir jis 
leido man paglostyti jo gėles, vis pamokydamas:

– Tik glostyk taip, lyg jos būtų tavo išaugintos, prie tavęs pripratusios ir tavimi pasitikinčios. Matai, 
gėlė jautresnė už žmones, tik mes nemokame suprasti, ką ji jaučia ir kalba. – Atsargiai paliečiau raudoną 
gėlę ir pajutau, kokia ji šilta ir jautri. Kažin, apie ką ji galvojo tą akimirką? To niekas niekada nepasakys. 
– Na, mokytoja (jis mane taip visada vadindavo), ar jaučiate ką nors, glostydama gėlę? Ar norėtumėte būti 
jos vietoje? 

Aš apie tai niekad nebuvau net pagalvojus. Ir dabar tas klausimas man atrodė per staigus.
– Pone, Jurgi, aš neturiu tų ypatybių, kurios gėlę padaro gėle. Negalėčiau gyventi žmonių pasaulyje.
Gerasis Jurgis nusišypsojo, paskui giliai mąstė ir vis nesiryžo kažką pasakyti. Paskui, pasižiūrėjęs į 

savo augintines, vėl paklausė manęs:
– O jūs žinot, kuo gėlė turtingesnė už patį turtingiausią žmogų? Ar žinote?
– Žinau, pone Jurgi, bet tik tiek, kad jos visada kilnesnės už žmogų.
– Mokytoja, kilnumas iš visų gėlės turtų tik vienas. O jų yra begalybė. Paklausyk. Jokia gėlė nežino, 

kas yra nuodėmė. Ji nieko neprašo už savo grožį, kvapą, už spalvas, už troškimą, kad žemėj būtų šviesiau. 
Net ir mažiausia žmonių kojom minama gėlė nekeršija žmogui, o šaukiasi saulės ir dangaus, kad ją prikeltų. 
Gėlė nebijo nei vėjo, nei audros, nei nakties. Ji bijo tik žmogaus, kuris ją skina, laužo, nupjauna, nuneša 
į kambarius, kur nėra nei saulės, nei dangaus, nei atjautimo, kuris leistų gėlei žydėti tol, kol jai skirta. 
Mokytoja, ar jūs skinat gėles?

– Ne, nei mano mama, nei aš niekada neskinu gėlių. Aš nemėgstu jokių puokščių, jokių suvyniotų į 
blizgančius popierius gėlių. Man jų tiesiog gaila. Bet kiti laiko tai kažkokiu nenormaliu dalyku. Per daug 
myliu gėles, kad jas skinčiau.

– Nebijok žmonių kalbų, klausyk savo širdies balso. Tai geriausias mokytojas. Mylėk gėles ir mokykis 
iš jų visko, ką jos turi. 

Jis nusigręžė nuo manęs, ir supratau, kad mūsų kalba baigta.

606. Nepažįstamojo pamokos 2005-02-21
 BAISU, KAI ŽMoGUS BANDo DIEVo KANTRYBę

Norėjau uždaryti duris iš lauko, bet pajutau, kad jas kažkas stipriai laiko ir aš to neįveiksiu. Pagalvojau, 
gal koks pažįstamas ar kaimynas, ir paklausiau, kas stovi už durų. Išgirdau kažkokį duslų balsą:

– Žmogus, nebijokit, žmogus. Norintis susitikti su žmonėmis.
 Kol aš klausiau, jis stipriau patraukė duris ir įėjo į prieangį. Neįmanoma parašyti, kaip jis atrodė. 

Basas, suplyšusiu apsiaustu, kažkoks sudilęs galvos apdangalas vos nesiekė akių. Nežinojau, ką jam sakyti, 
ko klausti. Paprašiau atsisėsti, bet jis lyg negirdėjo. Stovėjo prie durų ir tylėjo. Iš pradžių nesupratau, kad 
jis meldžiasi. Priėjau prie jo visai arti ir išgirdau keistus tylius žodžius:

– Dieve, mūsų tėve, atleisk, kad taip ilgai naudojausi Tavo kantrybe. Dieve, atleisk kiekvienam, kuris 
taip gyvena kaip gyvenau aš. Amen.

Aš sunkiai supratau, kaip gyveno tas, kuris dabar stovėjo prie durų ir taip meldėsi. Bet po žodžio amen 



381

aš dar kartą paprašiau jo atsisėsti ir pastūmiau kėdę. Paklausė, bet suplyšusia kepure užsidengė sau akis. 
Visas jis man atrodė ne tik nelaimingas, bet ir paslaptingas.

– Iš kur jūs atėjote ir kur eisite iš čia? – paklausiau jo ir pati išsigandau savęs – ar ne per daug noriu 
sužinoti iš karto.

Pasigirdo kažkoks prikimęs jo balsas:
– Visi mes ateiname iš ten, kur buvome išėję, ir eisime ten, kur gyvena visi nuėję.
– Jūs taip keistai kalbate, kad sunku suprasti, ką norite pasakyti.
– Aš irgi taip galvojau iki Didžiosios kelionės ir nenorėjau apie ją net galvoti. Aš mėgau moteris, vyną 

ir draugus, ir man rodės, kad tai truks amžinai ir kad Visagalio kantrybė tokia amžina, kaip Jis pats. Aš 
ja žaidžiau, kaip kvailas vaikiūkštis kažkieno dovanotu žaislu. Bet gyvenimas nėra žaislas ir ne moterų 
vaikymasis. Viskas praeina, tik amžinybė lieka amžina.

– Nežinau, koks jūsų vardas, žmogau, ir nežinau, kaip jus vadinti.
– Mane galite vadinti Valentinu, tamsos pasaulio broliu. Jūs mane gerai pažinojote, kai jus ne kartą 

šnekindavau prie laikraščių kiosko. Na, pasižiūrėkit į mane, argi tamsa šitaip atima iš žmogaus viską, ką 
jis atsineša iš žemės. – Jis nusiėmė nuo akių suplyšusį apdangalą, ir aš vargais negalais atpažinau kadaise 
Šakių gatvėmis vaikščiojusį Valių. Tada jis buvo išdidus, tamsiaplaukis vyras, o dabar sunykęs, plikas 
žmogus, jau 25 metus gyvenantis tamsoje. – Na, Nijole, dabar atpažinai Šakių valkatą, nežinantį ir nenorintį 
žinoti nei kas yra Dievas, nei kas velnias. Atsimink, Nijole, ką tau pasakiau, ir pasakyk kitiems, – kad 
Dievas amžinas, bet jo kantrybė neamžina...

607. Marcelės K. pamoka 2005-02-26
 SKAISTYKLA DAUG PRoTo DUoDA

Aš ją vos atpažinau. Žemėj ji būdavo sunykusi, mėlynomis lūpomis, vis besiskundžianti ligota širdimi. 
Dabar prieš mane stovėjo aukšta, graži, tamsiais plaukais moteris su auskarais ausyse.

– Na, Nijoliuke, ar jau manęs nepažįsti, juk netoli gyvenom?
– Pažįstu, bet jūs tokia pasikeitusi, kad nepalyginsi, kokia buvot žemėje.
– Ką darysi, Dievo Karalystėje visi kitokie ir dūšia, ir kūnu. Kas jau čia būtų, jeigu purvini ateitų į Rojų. 

Visas nuodėmes reik palikt čysčiui, o tik po to ateiti į šviesą.
– Marcele, o kur jūsų brolis Jonas, gal jau kartu su jumis?
– Šneki lyg nežinotum. Jis sakė, kad buvo pas jus ir pasipasakojo, kad jau Danguj. Dabar vis pasakoja, 

kad čysčius daug proto priduoda ir geriau išmokina Dievą pažinti. Na, mes čia užsišnekėjom, atėjau aš 
visai kitu reikalu. Aš dėl savo mergučės atėjau. Tarpais pamislinu, kad geriau jos būčiau neturėjus, negu ir 
Amžinybėje save graužčiau dėl to, kokia ji pasidarė. Netiki į Dievą, juokiasi, kai tas jos komunistas loja 
ant Dievo. Neduok, Viešpatie, tokius vaikus gimdyti! Na, ką tu, Nijoliuke, galvoji apie ją? Žinoma, tu man 
nepasakysi, ale ištrauk vieną iš trijų lapukų, ir bus aišku, ką apie ją galvoji.

– Gal nereikia, Marceliuke? Juk kiekviena žinom, ką kuri galvojam.
– Trauk, trauk, tik greičiau. – O Dieve! Kaip aš nenorėjau šito juodo darbo, bet kitos išeities nebuvo. 

Ištraukiau pilką spalvą. Ji atsiduso ir pasakė: – Matai, kaip galvoji, taip ir ištraukei. Aš net žinau, kodėl ne 
baltą. Aš viską žinau, tik nenoriu sakyti. O aš motina, ir man baisu dėl jos ateities. Juodu nebus sykiu – 
viens eis į pragarą – ten, kur visi Dievo niekintojai, o ji į čysčių, nes kai buvo maža, dar tikėjo į Dievą. Dėl 
to Judošiaus išsižadėjo. Baisu, baisu, bet jau nenulipsi į žemę ir neatversi dūšios. Gailėsis kada nors, ale 
bus vėlai.

Ji verkė ir man darėsi jos gaila. Juk jautri, gera moterėlė buvo. Paskui priėjo prie manęs, pabučiavo ir 
pasakė, kad jai lengviau, kai rado su kuo pasikalbėti. Tik prašė „jiems“ nesakyti – juk kitaip nebus.

608. Trjų kunigų V., S. ir V. pamoka 2005-02-27
 Ką REIŠKIA SIELoS IR SPALVŲ DERMĖ

Atrodo, kambary už stalo sėdėjo trys mūsų viešnios, trys moterys – Albinutė, Onutė P. ir Onutė G. 
Mes kalbėjomės apie viską: apie žemę, Amžinybę, apie savo pomėgius ir ateinantį pavasarį. Staiga kažkas 
pasibeldė į duris ir į kambarį civiliais  rūbais apsirengę įėjo trys dvasininkai: Vincentas, Saliamonas ir 
Vytautas. Albinutė ir Onutė P. jų niekada nebuvo mačiusios ir dabar žiūrėjo į juos kaip į svečius. Tik Onutė 
G. negalėjo suprasti, kas čia darosi – savo akimis mato iš Amžinybės atėjusius dvasininkus! Bet ji buvo be 
galo gera ir viską sėmėsi į širdį, tylėdama, mąstydama ir vis galvodama, kad jie, šitie svečiai, tikriausiai 
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ką nors žino apie jos vienintelį sūnų. Bet jie, šitie trys Dievo vaikai, atėjo, norėdami daug pasakyti ir 
pamokyti. Kiekvienas iš jų pasakė: „Garbė Jėzui Kristui“, palaimino visas mus, ir viena iš mūsų, O. P., 
atvirai paklausė:

– Tai jūs visi trys kalėdojat? Anksčiau pas mano mamą eidavo po vieną, – ir pergalingai apžvelgė visus 
atėjusius.

Tėvelis Saliamonas nusišypsojęs ištarė:
– Nebijokit, ponia, iš pavargėlių neprašom nieko, nes jie nieko neturi.
Ji pradėjo aiškinti, kiek jie turi pinigų, baldų, drabužių, bet nuo tų kalbų pasidarė tokia menka, kad apie 

tai nereikėjo net kalbėti. Tėvas Vincentas priėjo prie Onutės G. ir paklausė:
– Kokios spalvos drabužius, sese, mėgsti ir kodėl?
Ji net išbalo, lyg kas būtų palietę jos skaudžią vietą, ir ištarė:
– Juodą, nes juoda reiškia Kristaus ir mano kančią.
– Na, sese, – kunigas Vytautas M. kreipėsi į tą, kuri gyrėsi savo turtais, – o kokia tau rūbų spalva 

patinka?
Ji pasimaivė ir prabilo:
– Aš mėgstu tik baltą spalvą. Tai madinga ir puošia moterį.
Kunigas Vytautas jai paaiškino:
– Puiku, ponia, kai išorė šviesi ir madinga. Bet jai reikia nuolatinės priežiūros, kad nesusiteptų. O kai 

budėsime prie drabužių ir kūno, kas prižiūrės ir pamaitins sielą?
Kambary pasidarė taip tylu, rodos, visi laukė atsakymo. Bet jo nebuvo. Išmintingoji ponia pritrūko 

išminties. Albinutė sėdėjo prie kampo stalo ir nedrįso nei vieno kalbinti. Vincentas priėjo prie jos:
– O jūs, tylioji sese, kokią spalvą mėgstate labiausiai?
– Pone, aš prasta ir mano spalva prasta – pilka. Meldžiuosi, tyliu, dirbu ir viską aukoju Dievui. 
Visi trys kunigai priėjo prie jos, palaimino, ir Vincentas pasakė:
– Tamsoje ir pilkumoje geriausias bendravimas su Viešpačiu. Tos tamsios spalvos leidžia sielai atsiskirti 

nuo pasaulio ir visą save aukoti Dievui. Būkit palaimintos abi moterys, kurios esat pilnos Dievo šviesos, 
nors ji ir po tamsiais rūbais. Būkit palaimintos...

Kas tai buvo – sapnas, regėjimas, vizija, – nežinau. Bet tai buvo tikra ir nepaprastai gilu sielai.

609. Kunigo Viktoro pamokos 2008-02-28
 DIEVAS PASIGAILĖS MANęS 

Aš pirmą kartą gyvenime mačiau šitą moterį. Liūdna, truputį dzūkiškai kalbanti, paprasta ir labai tikinti 
Dievu.

– Garbė Jėzui Kristui, – pasakė man ir iškart patvirtino, kad atėjo pas mane, kad aš išgirsčiau jos 
pokalbį su sūnum.

Nieko nesupratau: nei kur jos sūnus, nei koks jo vardas, nei kur ji gyvena.
– Kur jūs gyvenat, ponia? – užklausiau, ir ji atsakė:
– Negi jūs nežinote, kad aš gyvenu netoli Sangrūdos, o mano sūnus gyveno Griškabūdyje? Negi 

nežinote? Atėjau pasikalbėti su sūnumi, nes jis su jumis taip pat kalbėjosi. Mano sūnus, mano Viktoras, 
kankinys žmonių ir Dievo akyse. – Ji pravirko, ir aš puoliau ją raminti, tą smulkutę, šviesiais plaukais 
moterėlę. Ji tyliai paprašė manęs: – Viskas bus gerai. Dievas jo pasigailės anksčiau, nes jis kantrus ir 
mylintis Dievą. Pamatysit, ponia. Ale jau aš girdžiu, kad jis kaži ką nori pasakyt. Biskutuką pritilkim. – 
Ir aš išgirdau: – Na kaip, sūneli, mažu jau paleis tave į šviesą? Mažu geriau tau? A tai sakai, kad Dievas 
žada tik pusę metų ir bus gerai? Ačiū Jam, Viktorėli, aš poteriausiu už tave. Būk kantrus. O kaip, sūneli, 
ar tau reikia kokios didesnės pagalbos iš žemės? Sakyk. Sakai, kad nesiskriausčiau savęs ir neprašyčiau 
pagalbos žmonių, tegu jie apie save tik rūpinasi. Sūneli, aš čia kalbuosi su tavim iš tokios ponios, ką jai nuo 
tavęs pasakyti? – Ji atsisuko į mane ir pasakė: – Mano sūnus Viktoras jums, ponia, linki Dievo malonės ir 
kantrybės. Kada nors pas jus ateis pats. 

Ji apkabino mane, pasimeldė ir išėjo.

610. Vaikų, atėjusių iš Amžinybės, pamoka 2005-03-02
 MES – GAMToS DALIS 

Tie vaikai, kurie buvo atėję aną kartą, likusiems papasakojo viską, ką matė žemėje. Ir štai dabar su 
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mano  mama atėjo vėl grupė naujų mažųjų Dangaus gyventojų. Jie buvo tokie pat mieli, geri, mandagūs, 
kaip ir pirmieji. Mandagiai paklausė manęs:

– Kas jūs tokia? – ir visi laukė atsakymo.
– Aš – mokytoja, aš mokiau tokius pat, kaip jūs.
– Tai ta ponia – jūsų mama? Ji mums sakė, kad eisim pas mokytoją.
– Taip, tai mano mama, vaikai. Man atrodo, kad jūs visi labai geri ir protingi. O jūs turit savo mokytoją?
– Turim, turim, bet jūs jo nepažįstate, jūs jo niekada nematėt, mokytoja.
– O kaip jūs, vaikai, vadinat savo mokytoją? – net negalvodama, ką jie atsakys, paklausiau.
Mažųjų akys sublizgo, jie atrodo tik ir laukė tos akimirkos, kai galės pasakyti savo mokytojo vardą. Ir 

lyg susitarę visi sušuko:
– Mūsų mokytojas Česlovas! Mūsų mokytojas Česlovas! Bet jūs jo nepažįstate...
Mane apėmė juokas, bet mama parodė ženklu, kad iš vaikų jausmo juoktis negalima. Surimtėjau. 

Mažieji, kurių vyriausiam tebuvo gal 14 metų, sustojo aplink mane ratu, ir prasidėjo mūsų nepamirštamas 
pokalbis.

– O ką jūsų mokytojas Česlovas jus moko, vaikai?
– Kūno kultūros, – atsakė vos ne choru. O pati mažiausia dar paaiškino man:
– Mūsų mokytojas labai išmintingas. Jis mums sako, kad mes visi, kaip ir jis pats, esame gamtos dalis 

ir turime mokytis iš gamtos taip, kaip elgiasi ji. 
Aš vos sulaikiau ašaras – tokie nuoširdūs buvo šitie mažieji dangaus gyventojai.
– O jūs mylite savo mokytoją Česlovą? – vėl paklausiau jų. 
– Labai! Labai! Labai! – mažųjų balsai smigo tiesiai į širdį.
– O jūsų mokytojas gražus?
– Labai, kad jūs pamatytumėt, koks jis aukštas, o jo plaukai net juodi ir banguoti.
Supratau, kad apie savo mokytoją jie gali pasakoti dieną ir naktį. Vaikų meilė beribė. Man buvo labai 

įdomu pamatyti, ką šitie dangaus vaikai moka. Juk Česlovas, pagal juos, – nepaprastas mokytojas.
– Vaikai, o kaip mokytojas jus įvertina, jeigu gerai atliekat pratimą ir jeigu nelabai?
Gražus paauglys paaiškino:
– Jeigu parodome gražiai, mokytojas parašo labai gerai, o jeigu ne taip gražiai, mokytojas užrašo ne 

visai gerai arba pusiau gerai.
– Na, gerieji, tai ką jūs galite parodyti, ką jūsų Mokytojas jums liepė pasiruošti?
Atrodo, kad tik to ir reikėjo. Man jie pastūmė kėdę ir kelias minutes paprašė palaukti, kol „atbėgs“ 

gyvatės. Pas juos viskas bėga, lekia, šlama, plasnoja, kyla, šliaužia. Viena minutė – ir prieš mane su mama 
stovėjo 10 gyvačių (vaikų gyvatės kailiais). Jie šliaužė, lankstėsi tai į kairę, tai į dešinę, kėlė dryžuotas 
galvas, ir tų mažų kūnų lankstumas vertė stebėtis. Dieve, kokie menki pas mus „arkliai“, „ožiai“, lygiagretės, 
bėgimai po kelis kilometrus prieš tai, ką pamėgdžiodami gamtos tvarinius atlieka vaikai. „Gyvatės“ 
sušnypštė, išsiskirstė į šalis, ir vėl prieš mane ir mamą sustojo vaikai: lankstūs, išmaningi, judrūs ir labai 
geri. Tikri gamtos kūdikiai. Pagalvojau, kad jiems reikia pailsėti, ir paklausiau:

– O jums mokytojas Česlovas parodo pirmą kartą, kaip reikia pajusti gamtą?
– Parodo! Parodo! Mokytojas Česlovas labai lankstus, ir mums gėda, kad patys nemokėtume taip.
Jie daug ką rodė: kaip teka saulė, kaip šlama medžiai, kaip kyla audra, kaip ima lėkti paukštis. Aš 

niekad žemėj nemačiau nei tokio pirštų, rankų ir kūno lankstumo. Atrodo vaikai savimi pajusdavo tai, ką 
rodo.

– Vaikai, savo mokytojui Česlovui pasakykit, kad aš jums parašiau labai gerai. – Jie buvo laimingi, 
patenkinti ir jų judesiuos nemačiau jokio nuovargio. – O kur gyvena jūsų tėveliai?

– Nežinom, mes jų neturim, mes turim savo mokytoją Česlovą. Jis labai geras. Ar jūs norit, kad jis čia 
ateitų? Tada jūs jį pamatytumėt. Ar norit?

– Labai noriu, vaikai. Paprašykit, kad jis ateitų. 
Jie po vieną ėjo prie manęs, dėkojo, kad parašiau „labai gerai“ ir išėjo. Ar ateis? Ir kada? Tik jie vieni 

žino.

611. Mindaugo G. pamoka 2005-03-02
 ŽEMĖj UŽ PINIGUS IR DEGTINę GALIMA NUSIPIRKTI VISKą

Šį kartą Mindaugas atrodė ypač šauniai: tamsiai pilkas kostiumas, blizgantys tamsūs batai, gražus 
pritaikytas kaklaraištis.
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– Labas vakaras, mokytoja, – išgirdau jo balsą, ir man kažkodėl pasidarė gera, kad jis ateina, kad dar 
atsimena.

Bet aš nepamiršau to, ką jis buvo pažadėjęs aną kartą – aplankyti mamą, kuri jo taip pasiilgusi.
– Na, Mindaugėli, tai savo žodžio neištesėjai – pas mamą nenuėjai.
Jo atsakymas mane nustebino:
– Aš nuėjau pas ją tą patį vakarą, kaip žadėjau. Mama mane turėjo matyti, nors ir neryškiai, bet ji manęs 

nepašaukė, ir aš išėjau. Mokytoja, aš labai dažnai nueinu iki jos namų, ji girdi mano ženklus, bet eiti į vidų 
nedrįstu. Pats nežinau, kodėl. O kai aš pasibeldžiu, tai mama bijo ir eina miegoti į aštuonbutį.

– Mindaugėli, o kodėl tu negali ateiti pas mamą į sapną – taip, kaip ateini pas mane?
– Čia nelengvas dalykas. Reikia žmogaus mąstymą, nors jis ir prislopintas miego, sujungti su savuoju, 

kad aš jame galėčiau būti kaip savame sapne. Man vis dar taip neišeina su mama, ir gana. Reikia kartais 
laiko. Mokytoja, o jeigu mudu dabar kartu nueituva pas mamą, man būtų jaukiau.

– Mindaugėli, tu jau suaugęs, protingas vyras. Kaip čia dabar atrodys, kad aš tave turėsiu nuvesti pas 
mamą?

– Na, gal jūs sakot tiesą, bet dviem vis drąsiau. Aš tik apie tai galvojau.
– O tu pasiryžk vieną sykį ir susitik su mama.
– O ar jai nebus dar baisiau, kai aš ją palankysiu ir vėl išeisiu? Kad galėčiau ją nors sykį ten parsivesti, 

paskui galės atgal grįžti. Bet ji neis, jos ne toks charakteris.
– Mindaugėli, o ar leistų jai ten kas pabūti?
– Žinoma, jeigu močiutė ar Jonukas parsivestų, leistų. Na, čia dar nereikia skubėti. Svarbu, kad ir 

mama, ir ten mes visi gyvi, sveiki ir susitikti galima visada.
– Mindaugėli, o kodėl tu vis pas mane ateini? Žinoma, aš tuo džiaugiuosi, bet nesuprantu, kodėl.
Jis nusišypsojo, perbraukė savo tirštus plaukus ir nuoširdžiai atsakė:
– Jūs turbūt atsimenate, kai mane mažą mama pas jus atsivesdavo. Kaip čia viskas man buvo nauja ir 

įdomu. Tai aš ir dabar ateinu pasitarti, pasikalbėti, pasiguosti. Nesupykite.
Aš stebėjausi, koks jis pasikeitęs, kaip protauja ir koks kultūringas jo elgesys.
– Na, Mindaugėli, o dabar pasikalbėkim atvirai ir tiesiai, – kur tau geriau (žinoma, dvasiai) gyventi – 

danguj ar žemėj?
Jis buvo laimingas, kad aš jį laikau protingu vyru, kad pasitikiu jo žinojimu, ir jis atsakė:
– Žemę baigia nužudyti pinigai ir degtinė, kurios auka buvau ir aš. Niekada nekeisčiau dangaus į 

žemę – danguje nėra žiaurių žmonių, pavydo, neapykantos nei medžiui, nei gyvulėliui. Žemė baisi savo 
bejausmiais žmonėmis. Galite tai pasakyti ir mano mamai.

– Aš mačiau, kaip tu kažką montavai, dėjai kažkokius ovalius lapus. Man tavo močiutė Natalija parodė. 
Ką tu ten dirbai?

– Kad jūs viską ir matote, – geraširdiškai nusišypsojo jis ir paaiškino: – Matot, dabar visi skraidantys 
lėkštės formos objektai lekia pagal magnetinę trauką aukštyn arba žemyn. Aš bandysiu sukonstruoti įtaisą 
prie variklio, kuris suteiktų galią skristi į kairę ar dešinę. Močiutė pyksta, kad aš visą laiką laboratorijoje, 
bet dėdės nuomonė kitokia, – esi vyras ir dirbk savo galva. Žinot, turiu čia tokią merginą. Šiaip graži, ale 
baisiai neįdomi, realistė, jai nerūpi nei gėlės, nei paukščiai, ji arba meldžiasi, arba dabinasi. Tikriausiai, 
nieks neišeis. Nežinau. Laikas parodys. 

Atsisveikino ir išėjo.

612. juozo N. pamoka 2005-03-05
 ŽEMĖj VISKAS LAIKINA 

Atrodo, pamačiau jį beeinantį dabartine Kęstučio gatve, vis žiūrintį į mūrinius namus, į jų numerius. 
Žmogaus eisena pasirodė man pažįstama, bet užkalbinti neturėjau drąsos. Žmogus sustojo ties namu, Kranto 
gatvės kampe. Kažką ilgai galvojo, matyt, mėgino prikelti iš atminties. Atsisuko – ir aš jį pažinau. Tik daug 
lieknesnis, tamsiais plaukais, nors iš žemės iškeliavo visai pražilęs. 

– Gerbiamas Juozai, tai jūs? Ar nerandate ko, kad taip stebite visus namus?
– Nijole, sveika. Ieškau praeities, nors žinau, kad nerasiu. Kaip keista – buvo ir nėra. Ir turbūt iš mūsų 

jau nė vieno nėra.
– Taip, gerbiamas Juozai. Nėra. Nėra ir nebus. 
Jis susinervino, jo pirštai ėmė drebėti ir jis pasakė: 
– Nėra, Nijole, žemėj nėra nieko amžino: nei namų, nei partijų, nei tų durnių, kurie joms lenda į š... 
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Atleisk už tokį negražų žodį, bet jame pati giliausia tiesa. Ir aš gyvenau kaip pelė po šluota, – dariau, 
rašiau kaip reikėjo, gėriau kiek norėjau. O dvasioj rašiau eiles, po kuriom nereikėjo jokių kubilų parašo. 
Bet už viską amžinesnė yra Amžinybė, ir kol aš tuo patikėjau, tamsoj mąsčiau apie žemę ir Dangų net 28 
metus. Dabar gali sveikint, – aš jau šviesoj. Atėjau čia, bet čia velniškai šalta, manoji manęs išsigąstų, ji 
netiki niekuo, tik ką mato. Pasibastysiu ir eisiu atgal namo. Nors sykį turiu namus, iš kurių niekur nereikės 
kraustytis, Kokie durni tie, kurie netiki, kad yra Dievas ir Jo sukurtas pasaulis! Ir aš toks buvau. Atrodo, 
turi protą, o paskui pasirodo, kad jo tik pusė. Akys abi, o mato tik viena. Ar dar rašai ką, Nijole? – paklausė 
ir laukė atsakymo.

– Rašau, bet kas iš to? Viskas laikina.
– Rašyk, Nijole. Rašyk ne amžiams, nors dūšia neapsivels žeme. Dūšiai reikia gilaus atsikvėpimo, o ne 

pridususio gaudymo oro. Rašyk – kvėpuosi giliau. Visi gamtoj rašo. Ir žiedais, ir vėju, ir balsu, ir pėdom. 
Svarbu, kad nenutyla, nesustingsta. Na, duok dešinę. Pasišnekėjom, pasirokavom ir einam namo. Tik rašyk. 
Aš irgi rašysiu. Dabar jau rašysiu. Be jūsų leidimo.

Nuėjo, bet daug tiesos paliko širdy.

613. Dailininko Aleksandro L. pamoka 2005-03-07
 MENAS PINIGAIS NENUPERKAMAS

Aš visą gyvenimą norėjau išmokti piešti, o ypatingai dabar, kai matau tiek tobulų vaizdų iš Amžinybės. 
Bet pagalvodavau, kad piešimui neturiu jokio gabumo, ir tuo visi troškimai baigdavosi. Dabar išgirdau, kad 
netoli mūsų, laisvame A. N. name bus mokoma meniškai piešti, ir už geriausius piešinius bus duodami prizai. 
Galbūt tie prizai ir buvo masalas, kuris suvedė čia daug mūsų gatvės žmonių. Visi laukėme to dailininko, 
nes tokių dalykų čia niekas negirdėjo ir nežinojo. Sėdėjom ant kėdžių, lovų, sofos, net ant slenksčių. Į 
kambarį pro koridoriuje stovinčią dujinę plytelę, įėjo aukštas, tamsiaplaukis, gražus vyras. Aš jį pažinau 
iš karto. Tai buvo Aleksandras L. Jo tapyba man visada patikdavo, nors dabar ji jau būtų „nemoderniška“. 
Pasisveikino, atrodė gana kultūringas ir keliantis pagarbą. Prieš jį ir jo sugebėjimus mes visi buvome meno 
„sliekai“, kuriems rūpi tik žemė. Jis išdalino mums po baltą popieriaus lapą, o ant savo balto lapo parodė 
nupieštą liniją (išilgai lapo pradžios) ir paprašė visų tokią nupiešti. Moterėlė A. net apsidžiaugė:

– Tokią palkutę tai aš seniai mokėjau. Še, ar gerai?
Dailininkas ją sustabdė ir pasakė, kad reikia palaukti, kol pabaigs visi. Pasigirdo balsų, ar jau dabar 

duos prizą. Kiti klausė, kiek gaus pinigų. Aleksandras kantriai tylėjo ir bandė paaiškinti, kad tai dar ne 
menas, tai tik linija. Ją ir vaikai nupiešia, o iš suaugusiųjų reikia daugiau. Paskui pradėjo aiškinti, kad 
žemiau tos tiesės yra vaizdas, o nuo pusės tos linijos yra erdvė, kurioje yra tolimesnis vaizdas už pirmąjį:

– Na, nupiešk kažką greta ir už jo.
Geriausiai sekėsi Vidai. Ją pagyrė kaip geriausiai suprantančią. Aš sėdėjau, buvau tokia dailės beraštė, 

kaip ir visi, bet nesupratau, kodėl tokią misiją – išmokyti senus beraščius – pasiėmė sau Aleksandras. Ir vėl 
pasigirdo balsai...

– Ar dabar jau duosit ką nors? Ar pinigų duosit?  Nėra čėso čia sėdėt, reik kiaules šert.
– Taigi, tai ko čia būt, kad nieko neduoda!
– Žmonės, menas pinigais nenuperkamas, jį reikia jausti, – visai nesinervindamas paaiškino Aleksandras. 

– Reikia išmokti meno piešti, tai bus jums didžiausias prizas.
– Ar jūs toli dirbat, pons? – paklausė Jonukas I. 
– Na, matot, aš dėstau užsienyje, norėjau, kad jums būtų šviesiau toje kasdienybėje, tai ir atvykau pas 

jus. Bet matau, kad nelabai jūs mano norą supratot. 
– Tigi, pons, – atsiliepė A. D., – mums tų paišymų nebūtinai. Iš jų duonos nekepsi. Žadėjot kaži ką duot, 

tai ir atėjom. O jeigu jau ne, tai eisim namo. Aš mislinau, kad bus kitaip, o čia paišyt senus mokina.
Visi atsistojo, besiruošdami išeiti, tik mudvi su Vida likom. Aš – pradėt, ji – tobulintis. Aleksandras 

atsistojo, padėkojo visiems už liniją, palinkėjo, kad ji gyvenime išaugtų į tiesų kelią, ir pakilo eiti. Man 
pasakė:

– Nijole, paprašyk Nerijaus, kad jis už mane paaiškintų, kas piešinyje yra horizontas.
Juodu liko su Vida, nes ją įvertino geriausiai.
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614. Visų atėjusių šį vakarą pamoka 2005-03-10
 ŽMoNIŲ ŽIAURUMAS VIRŠJA VISAS RIBAS 

Jie atskrido pas mane visi – Česlovas, mama, Nijolė, Aldutė, Soija.
– O kur lėkštė? – paklausiau.
Česlovas man atsakė:
– Nusileidom ten, kur Nijolė nematys mūsų, nes vėl kaip aną kartą įsikraustysi į vidų. Išmetei Juknaitienę 

ir atsisėdai pati. Na, ar ne taip, Nijoliuk? – draugiškai nusijuokė jis.
– Tai kad aš, Česeli, pirmą kartą ją pamačiau, – nubėgau ir atsisėdau.
– Oi tu, Nijole, tu vis dar tokia vaikiška, kokia buvai, – pasakė Aldutė ir pridūrė: – duok, Dieve, kad 

žemėj žmonės būtų lyg vaikai. Žemė daug gražesnė būtų.
– Česeli, tavo vaikai buvo atėję su mano mama. Jie taip myli tave ir tokie nuostabūs, kad aš niekad 

neužmiršiu jų atliekamų kūno mankštos numerių. 
– Tai pasakei, kad manęs visai nepažįsti, a ne? – nusijuokė jis. – Tai atvažiavau susipažinti. Na, duok 

dešinę.
– Česeli, sveikas, aš norėjau sužinoti, ką vaikai galvoja apie tave. Nepyk.
– Nijoliuk, argi aš pykstu, man irgi miela, kai vaikai atveria visą savo sielą ir pasitiki žmogum, lyg aš 

būčiau jiems savas.  Žinai, žiūriu į juos ir galvoju, koks po kelerių metų bus mano anūkas. Dieve duok, kad 
tik būtų kytras ir norėtų pažinti Dievą ir Jo sukurtą pasaulį. Aš jau žinau jo likimą – jis studijuos vokiečių 
kalbą, o paskui išvažiuos į užsienį ir ten liks. Galit netikėti, bet ateityje taip bus. Negalvokit, kad Česlovas 
visai jau durnas. Mažu, kas ir netiki, tai jo reikalas. Na, Aldute, tu čia kaži ką turi atnešus švenčių proga. 
Parodyk Nijolei. 

Ir kaip aš, kvailė, nepastebėjau, kad po Aldutės skara ant kelių miega nuostabus tamsiai rudas šunytis! 
Apie jį tiek svajota! Aš šitaip myliu gyvulius. 

– Nijole, mes tau atvežėme tai, ką tu myli. Bet pasakyk, ar aplink jus žmonės myli gyvuliukus, ar 
nenuskriaus jo, kai išbėgs į gatvę? Ar jis turės laisvės?

– Aldute, ačiū, bet aš turiu pasakyti tiesą: žmonės aplink mus, nei už mūsų šuniukų nemyli. Pamato 
bėgant, baisiausias aliarmas kyla, šaukia – pririšk, pririšk – arba rėkia, kad bijo, gali sukramtyti. 

Jie visi patylėjo, kažką galvojo, o Soija pasakė: 
– Ačiū Dievui, kad mes jau negyvename žemėj. Nereikėjo nė tavo, Nijole, atsakymo. Mes patys 

gyvenom žemėj ir žinom, kas ten darosi. Yra dar baisesnių dalykų, negu tu pasakei. Ir tai daro net tie, kurie 
tiki į Dievą, o jų širdy nei lašo meilės, nei gailesčio Dievo sutvėrimui. Pas mus tokių nėra ir niekad nebus. 
Tai kaip, Nijole, sugebėsi apginti savo draugą nuo žmonių žiaurumo?

– Ne, brangieji, daug sykių mėginau, bet vis nesėkmingai. Ačiū jums, bet tos dovanos širdis neleidžia 
priimti.

– Na, tai nors paglostyk, atsisveikink.
Paėmiau mažytį šunelį, priglaudžiau jį prie savęs ir pajutau, kaip plaka jo širdelė. Viskas. Daugiau 

niekada nebus namuose tokio draugo. Jie suprato mane. Nesakė nieko. Neįkalbinėjo. Paliko mane, kad 
nereikėtų kalbėti.

615. Mano mokinių pamoka 2005-03-13
 NoRĖTUME SU jAIS SUSITIKTI

Atrodo, pas mane atėjo patys mažiausi kažkada mokinti vaikai. Padavė gėlių (kiekvienas po žiedą), 
ir mes vėl buvome tokie laimingai, kaip kažkada seniai. Jie deklamavo, deklamavau aš, ir visas mūsų 
susitikimas pavirto kažkokia kūrybos pamoka.

Neiškenčiau ir papasakojau apie vaikus, kurie buvo atvykę iš toli (žinoma, iš pradžių nesakiau kur). 
Parodžiau, kaip mokėjau, jų kūrybos ir kūno kultūros pamokas. Susižavėjimas buvo nepaprastas. Jie mėgino 
pavaizduoti, kaip eina gyvatė, kaip kyla saulė, patys sugalvojo, kaip saulei dėkoja varnėnas. Žinoma, visa 
tai buvo begalinis noras padaryti taip, kaip atliko tie vaikai, kurių jie niekada nebuvo  matę ir gal nematys. 
Galbūt geriausiai pasisekė peteliškės skrydžio parodymas. Gyriau juos kaip mokėjau. Ir vaikų akyse buvo 
daug džiaugsmo: jie nutarė, kad grįžę į mokyklą sukurs ką nors iš gamtos.

Viskas būtų baigęsi gerai, jeigu ne Danguolė, kuri sugalvojo, jog  norėtų, kad tie vaikai atvažiuotų į 
jų mokyklą. Tiesiog nežinojau, ką jiems atsakyti. Bandžiau aiškinti, kad tie vaikai gyvena labai toli, kad 
jie neturės laiko atvažiuoti, nes ruošiasi pasirodymui – negelbėjo niekas. Jie buvo gudresni už mane, nes 
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pasiūlė, kad per vasaros atostogas jie gali pas tuos vaikus nuvažiuoti patys. Tik reikia žinoti, kuriam mieste 
jie mokosi. Kiti prašė adreso, nes norėjo parašyti jiems laiškus.

Ir tada teko sugalvoti pačią netinkamiausią išeitį. Pasiūliau, kad su vaikais jie galės susitikti, kai išmoks 
labai lanksčiai ir vikriai pamėgdžioti, kaip keliauja laikas, kaip voras audžia tinklą ir, pučiant vėjui, svyruoja 
nendrės. Dieve mano, pagalvojau, kad jie ir anie užaugs, kol šitaip atliks tuos pratimus, kaip atlieka pati 
gamta. Bet tegu mokosi, tegu tobulina protą, sielą ir kūną.

Išsiskyrėme, kad nežinia, kada ir kur vėl susitiktume. Juk laikas ne tik eina, bet ir laukia. 

616. Dviejų giltinių pamokos 2005-03-14
 MŪSŲ NEREIKIA BJoTI 

Prieš akis pamačiau platų ilgą, atrodo, niekur nesibaigiantį kelią, kurio pakraščiuose lingavo kažkokios 
pavargusios tamsiažiedės gėlės. Visai nesupratau, kur tas kelias veda ir iš kur jis ateina. Staiga tolumoje, 
maždaug ties kultūros namais pamačiau Šakių link slenkančias kažkokias dvi juodas igūras. Iš lėto skubėjau 
namo, bet man vis tiek buvo įdomu, kur suks tos dvi juodos žmogystos. Artėjo. Man pasirodė, kad jau du 
kartus buvau mačiusi panašius sutvėrimus. Nuleistom žemyn, juodai apmuturiuotom galvom ir kažkokiom 
betikslėm, baisiom akim, kurios retai žiūri į gyvuosius. Mus skyrė jau gal dešimt žingsnių. Supratau, kad 
mūsų susitikimas vėl pasikartos ir sustojau visai prie kelio krašto. Gal praeis, gal nepastebės? Išgirdau 
kažkokį gergždžiantį balsą:

– Nebijok mūsų, kadaise mes buvom tokios kaip tu. Mes nenešiojom tokių skarų nė tokių juodų 
drabužių. Bet kai žinai, kad visą laiką būsi tamsoj, taikaisi prie jos.

– O kodėl jūsų galvos visada nulinkusios? – paklausiau jų, ir man atrodė, kad baimė praėjo.
– Klausyk, ar tu nesupranti, kad kas žemėj nežiūrėjo į dangų, to galva linksta prie žemės.
– O jūs negalite jos pakelti? – man buvo įdomu.
– Galime, bet dangus mums per toli, ir vėl žiūrime į žemę.
Viena iš jų man pasirodė lyg ir pažįstama, bet, linktelėjus žemiau, apstulbau nuo jos išvaizdos: pražiota 

burna, ilgi geltoni dantys, išsprogusios akys ir į kaltūną susiviję keli plaukai ant kaktos. Taip, tai buvo ji, 
kurios balso bijojo visi Šakiai. 

– Tai kur jūs dabar keliaujat? – paklausiau jų.
Viena spiegiančiu balsu atsakė:
– O kas tau darbo? Ar tu eisi padėti? Ar norėtum tokio amato? Na, einam tiesiog ir gana. Vis ką nors 

rasim, a ne? – nusikvatojo šiurpą keliančiu juoku. 
Ir aš tik dabar suvokiau, kad tai – giltinės. Jos mūsų gatvėj ieško sergančio vyro ar moters. Dievas žino, 

kas jie tokie? Palinkėjau joms laimingo kelio ir vis galvojau apie pasakytą sakinį, – kad jos jau vaikščioja 
po dvi, nes viena neapsidirba. Gal gerai, kad priminė save. Kartais pamirštame, kad gali ir pas mus ateiti...

617. jono o. pamoka 2005-03-15
 ŽEMĖjE VISKAS BŪNA IKI IŠĖjIMo

Jį vos galėjau atpažinti: aukštas, be lazdos, tamsiais plaukais ir puikiu pilkos spalvos kostiumu. 
– Tegul bus pagarbintas, – ištarė ir vėl paklausė, kaip visada klausdavo: o Onutės ar nėra?
Supratau, kodėl klausia. Kai jam buvo labai sunku, Onutė jį gelbėjo kiek pajėgė. Ir jis jos negali pamiršti.
– Joneli, dabar Onutė ilsisi, nenoriu jos kelti.
– Gaila, ale ką darysi. Mažu kitą sykį rasiu. Juk nepabėgs niekur.
– Sėsk, Joneli, pasakok, kaip tau, kaip gyveni?
– Nenoriu, aš papratęs eiti, vaikščioti. Žemėj vis to laiko nebūdavo atsikvėpti. Ale dabar kaip aš gyvenu, 

tai jūs nė vienas nežinot. Tų obelų, tų medžių, tų kvietkų, tų gėrybių iki čia (jis parodė ranka aukščiau savo 
galvos). Nei sodyti, nei lakstyt, nei vargt. Kokie mes durni buvom, mislydami, kad tie sodai tai jau viskas. 
Tu, Nijoliuk, ir Onutei pasakyk, kad tų sodų, nė tų obuolių pas Dievą nenusineši. Žinai, vis tik čysčius daug 
proto priduoda. Žemėj aš visai durnas buvau. O ten taip mokina, kad akys ir protas prašviesėja. Ale sakyk, 
kudė žemėj to nieks nepasako, ką ten išgirsti. Mažu tada tiek daug tam čysčiuj nebūtų? – Jis atsiduso, lyg 
prisiminęs tas juodas praeities dienas, o paskui pasilenkė prie manęs ir, lyg aš to nežinočiau, man paaiškino: 
– Ir da, klausyk, ką tau, Nijoliuke, pasakysiu. Mažu tu nežinai. Klausyk ir Onutei pasakyk. Viskas, kas yra 
žemėj, būna iki. Iki pašaukimo te, iki išėjimo, iki Amžinybės, iki tavo darbų įvertinimo.
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– Joneli, o kai tu išėjai, kai matei mirtį, ar baisu buvo? – žodį mirtis pasakiau, norėdama pažiūrėti, kaip 
jis reaguos.

– Kokią mirtį? Kokia mirtį? Kokie durni tie žemės žmonės! Kai tik kur nors toliau išeini, tai jau ir šaukia, 
kad numirei. Tikri durniai. Ale tegu jie nueina te, kur aš. Ne teip jau paprasta, – su kažkokiu pasididžiavimu 
pasakė ir nusijuokė.

– Joneli, o kodėl tu be lazdos? – paklausiau jo. 
– O ar aš kada nors turėjau lazdą? Jau turbūt supainiojai, Nijoliuke, su kuo nors kitu?
Nutilau – nebuvo reikalo su juo ginčytis.
– Joneli, tu vieną sykį rodei tą žvaigždę, prie kurios gyveni? Ar dabar gali parodyti?
– Na, rodos, tu gudri esi, ale manęs prašai per lubas parodyt žvaigždę. To tai jau negaliu, kaiminkėle.
– Joneli, gal pas jus gyvena tokia Marytė arba toks Viktoras? Tas Onutės M. giminaitis?
– Na, dabar atsisėdęs nepasakysiu. Reiks paklaust, nes tą Onutę tai aš pažįstu. Arba perduosiu per ką 

nors, kai eis pas tave. Na, reiks jau eit namo. Tik perduok Onutei nuo manęs geradienių.
– Gerai, Joneli, ačiū, kad nepamiršti. Perduosiu. 
Išėjo. Aukštas, tiesus, tiesiog kaip prieš 40 metų...

618. Mano pirmosios mokytojos Stasės P. pamoka 2005-03-20
 GYVENKIT, KAD BŪTŲ LENGVA IR KŪNUI, IR SIELAI

Aš net nežinojau, kad ji jau amžinybėje, bet dabar tai buvo aišku. Stovėjo prieš mane daug gražesnė, 
negu buvo žemėje, o svarbiausia – nepalyginamai protingesnė.

– Garbė Jėzui Kristui, – pasakė ir pridėjo: – matai, kaip praaugai savo mokytoją. Aš nė pasirašyti 
nemokėjau, kai tave mokiau, o tu rašai visiems. Gerai, gerai, gerai, kad mažesni didelius praauga. Kaip tu 
manai, ar gerai?

– Mokytoja, aš galvoju, kad tie dideli turi išmokyti juos praaugti. Čia jų pareiga prieš tuos mažuosius.
– Na, ką padarysi, ne visi turi proto tai padaryti. Ale žinai, ką aš tau noriu pasakyti?
– Klausau, mokytoja.
– Matai, žemėj visi auga, auga, viens kitą praauga, ale da per amžius nebuvo tokio, kuris susilygintų su 

Dievo protu ar jį praaugtų. Ir nebus, nes nuo Dievo proto jie visi priklauso. O šiaip yra ir bus maži žemės 
žmonės.

Nuo vakar vakaro kambary buvo likusi drabužių krūvelė. Ją ruošėmės tvarkyti pirmadienį. 
– Mokytoja, atleiskit už netvarką, – atsiprašiau jos, bet ji pasakė:
– Čia ne betvarkė, čia lengvų ir sunkių daiktų ir drabužių rinkinys. – Ji kažką galvojo, giliai susikaupusi, 

paskui dar kartą pažvelgė į tą krūvelę ir netikėtai manęs paklausė: – Tu – mano buvusi mokinė. Tu jau daug 
žinai. O ar tu žinai, koks drabužis yra pats lengviausias?

– Gal kartūninis? – pati nežinodama atsakymo, pasakiau jai.
– Ar jau kitaip nesugalvosi? – paklausė ji ir, matyt, tuo pati patikėjo. Paskui pasakė: – Jaučiu, kad 

nesugalvosi. Tai nors prisimink, ką pasakys tavo mokytoja: „Lengviausias drabužis yra tas, apie kurį 
nereikia visą laiką mąstyt: ar madingas, ar kam patiks, ar kas kitas tokį turi. Toks drabužis kuklus ir neverčia 
dėl jo eikvoti minčių ir laiko.“ Gyvenk taip, kad būtų lengva sielai ir kūnui. Nejaugi drabužio kokybė 
brangesnė už juos?

Aš klausiausi jos ir negalėjau patikėti, kad ji buvo beraštė mano mokytoja.
– Mokytoja, kurioj planetoj jūs gyvenate?
– Aš ten, kur ir visi šakiečiai. Turino planetoj. Na matai, pasišnekėjom, viena kitą pamokinom, laikas jau 

eiti. Perduok visiems ir visoms bažnytinėms geradienių nuo Stasės. Na, mokykis galvoti. Tai svarbiausia. 

619. Šarlio B. pamoka 2005-03-21
 GRoŽIS NIEKo NEPASAKo APIE PRoTą

Vis tik jis atėjo. Ne vienas, o su trimis prancūzais, kurių aš niekad nebuvau mačiusi. Vienas iš jų buvo 
kažkuo ypatingas, mažai kalbėjo, bet veido bruožai ir plaukai kėlė susižavėjimą.

– Bonžur, madam! – kaip visada sušuko jis ir savo greitais pietiečio judesiais, rodos, netilpo ankštame 
kambary. – Na, madam, tai kaip reaguotų mūsų dienų pasaulis, jei dabar į žemę ateitų Kristus? – jis 
neužsimiršo, nors tą klausimą buvo uždavęs beveik prieš pusantro mėnesio, – na, madam, tai jau sugalvojote?

Pasakiau, kad pasielgtų, kaip pasielgė tada. Jis nusijuokė ir kažką pasakė tam, kuris buvo ne toks, kaip 
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visi, o vis dėlto traukė dėmesį.
– Madam Sagan, – nusišypsojęs ištarė garsiai, – Kristų pakviestų į geriausią restoraną! Taip, madam, 

taip!
 Jis linksmai pažvelgė į visą trijulę ir išvertė savo žodžius į prancūzų kalbą. O paskui prasidėjo mūsų 

pokalbis apie meną, poeziją, viską, kas gražu ir apšviečia žmogaus sielą.
– Na, Sagan, tai kaip atrodo pasaulis jūsų kūryboj?
– O iš kur jūs, mesje Šarli, žinote apie mano kūrybą? – negalėdama atsistebėti, paklausiau jo.
– O! Aš žinau, kad ten, už anų durų yra didelė jūsų nuotrauka, aš viską žinau, nors jūs tuo stebitės, 

madam. – Jam taip patiko, kad aš nežinau, kodėl jis viską žino, kad greitai pastūmė jam padėtą kėdę ir 
paaiškino ypatingajam kažką prancūziškai. Supratau tik kreipinį į jį – mesje Onore... Tas šyptelėjo, o Šarlis 
man pasakė: – Madam, tai mano senelis Onore de Balzakas. Ar girdėjote apie tokį? – Galvojau, kad prarasiu 
žadą – juk visai netoli manęs sėdėjo rašytojas Onore de Balzakas. Juodi, tankūs, garbanoti plaukai puošė 
jo gražų veidą, o didžiulės rudos akys švytėjo protu ir išdidumu. Jis kažko paklausė Šarlio, ir tas klausimą 
perdavė man: – Ką, madam, galvojate apie mano senelį, kuris iš žemės išėjo prieš 150 metų?

– Mielas Šarli, aš nuo pat vaikystės galvoju, kad jis didelis genijus, kuris toks išliks per visus amžius. 
– Onore de Balzakas buvo patenkintas, nors supratau, kad jis tai suprato jau prieš 150 metų... Bet reikėjo 
pažeminti mane, galvojant, kad neatsiminsiu jo knygų. Pasakiau 5 pavadinimus, ir Onore patenkintas 
nusišypsojo. Paskui paprašė kavos, nors ji jam nepatiko ir padėjo atgal. Šarlis viską skubiai rašėsi į kažkokį 
baltą lapą. Žinoma, prancūzų kalba. Jis buvo toks gražus ir toks panašus į savo senelį, kad aš pasakiau jam: 
– Mesje Šarli, jūs nepaprastai gražus ir panašus į Onore de Balzaką.

Jis visai nesistebėjo tuo, tik rašydamas pasakė:
– Madam, jūs pasakėte tai, ką man jau prieš jus pasakė tūkstančiai merginų ir moterų. Bet, madam 

Sagan, grožis dar niekad ir niekam nepasakė apie protą. O protas man visada reikalingesnis už išvaizdą, 
nes jos nepasiimsi kaip išminties su savimi. Senatvė tą grožį keičia, o protas išlieka amžiams. Ar ne taip, 
madam? – Aš sutikau su juo, ir jis tai suprato. – Aš noriu turėti jūsų nuotrauką, Sagan, ar leisite?

– Negaliu, nes netinku nuotraukai. Supraskit mane, Šarli. Juk jūs protingas.
– Madam, jūs mane mokote darytis protingu ir kaip apeiti jūsų norus.
Jis užvertė prirašytą smulkiomis raidėmis lapą ir kažką skubiai pasakė savo bičiuliams. Aš net 

nepastebėjau, kad netoli durų buvo pastatytas kažkoks vamzdelis, visai toks, kaip dienos šviesos lempa. 
Vyras, kurio rankose jis atsidūrė, kažką paspaudė gale, ir vamzdelis atsidarė persiskirdamas į dvi lygias 
dalis. Viduje įtaisytas tamsus volelis ėmė suktis, ir mano menkas protelis nesuvokė, kad tai  – ilmavimo 
kamera. Lengva, patogi ir paprasta. Paskui Šarlis liepė ką nors pasakoti apie jo senelį Onore de Balzaką. 
Pasakojau tai, ką jaučiau, lyg artistas, stebimas aštuonių akių. Tada pasakiau, kad tokiems rašytojams 
amžina šlovė žemėje ir Amžinybėje. Šarlis viską išvertė, ir Onore linktelėjo gražią galvą. Matyt, garbinimas 
jam patiko. Paskui Šarlis pasakė man:

– Ačiū, madam, mes jau turime jūsų nuotrauką. Kai kitą kartą ateisiu, parodysiu. O dabar laikas lėkti į 
Orioną.

– O kuo jūs lėksite, Šarli?
– Labai paprastai – kosminiu aparatu. Tai jauku ir smagu. Išeikit į kiemą ir pamatysit mus. Na, laukit, 

ateisiu jau su nuotrauka.
Jie išėjo, o aš stebėjau, kur juos pamatysiu. Deja, pamačiau tik skrendančią šviesą, o aparato nepastebėjau.

620. Manto M. pamoka 2005-03-24
 GAILA, KAD ŽEMĖ PER MAŽAI IŠMoKo PRoTAUTI

Ir vėl atėjo Mantas. Dabar jis jau neatrodė toks rimtas, mažakalbis, o lyg turintis savy kažkokią artėjančią 
viltį, kurios laukimas keičia ir jį patį. Pasisveikino. Man pasirodė, kad jis gerai išauklėtas, kultūringas 
žmogus, ir aš jam tai pasakiau. 

– Kodėl jūs taip galvojate apie mane? Kartais auklėjimas būna puikus, o charakteris jį paverčia niekais. 
Taip ir su ta mašina, kurią tėvai nupirko. Na, visaip būna, bet kartais tas atsitiktinumas padeda atsiverti 
akims. Juk aš, atrodo, šitiek šviesos turėjau, o dabar supratau, kad joje buvo labai daug tamsumo. 

– Mantai, man labai patinka tavo mąstymas, bet kaip tau sekasi dabar? Ar sunku?
– Žinot, ką jums pasakysiu. Aš turiu viltį, kad man nereikės tiek būti tamsoje, jeigu viską suprasiu, ko 

mane moko vyras su dideliais auksiniais žiedais ant pirštų.
– Tai gal šv. Kazimieras?
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– Nežinau, nedrįsau jo klausti. Bet aš labai patenkintas, kad kiekviena diena man atveria dalį naujo 
pasaulio. Jis sakė, kad jeigu mūsų mokslai taip sparčiai pasieks mano protą, tai po pusantrų metų būsiu pas 
Dievą. Juk tai nuostabu, ar ne?

Aš žiūrėjau į šitą aukštą, šviesiais plaukais vaikiną ir mintimis linkėjau, kad visos jo viltys kuo greičiau 
išsipildytų. Juk aš kasdien už jį meldžiuosi...

– Mantai, tu puikus vyras. Bet kodėl tu ateini pas mane, o ne pas tėvus?
– Hm... supraskite mane. Aš tiesiog bijau padidinti jų skausmą. Kai būsiu šviesoj, tada kitas reikalas. O 

dabar – per baisu. – Jis kažkaip susimąstė, paskui netikėtai paklausė: – O gal jūs pažįstate mano močiutę? 
Ji buvo mokytoja. Ar pažįstate?

Supratau, kad tai jam labai svarbu.
– Pažįstu. O ką nori jai pasakyti?
– O ji kada nors pas jus užeina?
– Užeina retkarčiais. O gal jai ką reikia pasakyti?
– Na, tame ir yra viskas, kad jai pasakytumėt, kad aš ją labai myliu, kad aš jos taip pasiilgau. Ji tokia 

protinga, taip viską patardavo, rodos, jausdavo, kas širdy būdavo. Tai jai taip ir pasakykit, kad ji man pati 
protingiausia močiutė. Ar galite?

– Galiu, Mantai. Dėl tavęs viską galiu, nes labai myliu protingus žmones.
– Na, dėkui. Laikas parodys, ar aš toks esu, kaip jūs manote.  Na, turbūt jau ir eisiu.
– Mantai, o kodėl tu be šuniuko?
– Palikau ten, kur dabar gyvenu. Jį labai vargina tokia kelionė, ir man jo gaila.
Išėjo. Kada dabar ateis?

621. Kristaus, prikalto ant kryžiaus, pamoka 2005-03-27
 AČIŪ, BRoLI

Pamačiau iš kažkur artėjančią didžiulę minią. Nežinau, kaip pavadinti tuos veidus, kurie buvo barzdoti, 
akys bejausmės ir aptemdytos kažkokio žvėriškumo, žiūrėjo tik į priekį, kur skubėjo minia. Vieni mosikavo 
rankomis, kiti pykčio perkreiptais veidais kėlė nepasakomą siaubą. Moterys galvas buvo pridengusios 
ilgomis skaromis. Kai kurios už rankų vedėsi vaikus. Iš pradžių aš nesusigaudžiau, kur eina šita baisi 
minia, kurią palaipsniui užliejo tamsa. Tik trys moterys, einančios šalia minios, visą laiką buvo apšviestos. 
Pagaliau ėjimas lėtėjo, paskui visai sustojo, ir visi ėmė rodyti rankomis į viršų. Tik dabar supratau viską 
– minia ėjo pasityčioti iš Jėzaus, kuris jau merdėjo ant kryžiaus. Ant jo kaktos buvo beveik užsmukęs 
vainikas, ir kraujas tekėjo per visą veidą. Ištemptos rankos konvulsiškai trūkčiojo. Jo galva vis sviro į 
dešinę pusę, ir aš supratau, kad ta nežmoniška kančia artėjo į pabaigą. Į minią jau nekreipiau dėmesio. Ji 
buvo ir liks minia ir visada ieškos, ką kankinti.

Staiga pamačiau tas tris moteris, kurios ėjo šalia minios. Viena iš jų apkabino kryžių ir žiūrėjo į savo 
Sūnų. Tai buvo Švč. Marija. Kitos dvi stovėjo visai prie kryžiaus ir meldėsi. Staiga pasigirdo tylus ir 
iškankinto žmogaus balsas:

– Trokštu...
Kažkoks barzdotas, bet beveik plikas vyras su skardine rankoje pasilypėjo aukščiau ir tą skardinę 

pridėjo Kristui prie lūpų, bet tam dar nespėjus atsigerti, vėl su pasityčiojimu ją atitraukė. Minia kvatojosi. 
Pagaliau žaidimas nusibodo, ir Kristui leido atsigerti. Jo veidas persikreipė, ėmė trūkčioti, bet vis dar pajėgė 
ištarti:

– Ačiū, broli.
Turbūt visko niekšas tikėjosi, tik ne žodžio broli. Iš jo rankų iškrito paleista skardinė, jis susiėmė už 

galvos abiem rankom ir lyg padūkęs ėmė spraustis per minią, kad tik daugiau neišgirstų iš Kristaus žodžio 
– broli. Niekas nesuprato, kas atsitiko „drąsuoliui“, bet greit jį užmiršo, kaip visada užmirštami niekšai. 
Kristaus galva visai nusviro, išgirdau paskutinį atlikta, ir viskas aptemo. Kristus jau nieko daugiau neprašė 
iš žmonių. Jis išėjo.

622. Aldutės Ž. pamoka 2005-03-29
 KUR BAIGIASI MŪSŲ KELIAS

Ji atėjo, dabar jau daug linksmesnė, žvalesnė, matyt, bebaigianti pamiršti žemės namų žiaurumą ir jos 
neprisimenančius savuosius. Aš jai papasakojau apie Vytą P., apie Šarlį, apie vaikus, atėjusius su Soija K. 
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ir mano mama. Ji klausėsi, kartais nusišypsodama, tarpais susimąstydama. Paskui pasakė:
– Nijole, Šarlio aš nepažįstu, bet tikriausiai neeilinė asmenybė, kad taip juo susižavėjai. Gerai, mes 

visi turtingi tuo, kad iš kažko pasiimame dalį sielos turtų. O Vytas P. pas mus. Mielas, geros širdies, puikus 
dailininkas ir akordeonistas. Jis su savo šeima, jam labai gera. Matai, kur kartais seni direktoriai susitinka.  
O apie mūsų vaikus tu kalbi su tokia meile! Dėkui. Bet mes, pasižiūrėję į juos, jau baigiam pamiršti, kad 
žemėj buvo ir ne visai tokių. Ką padarysi, kiekvienam savo kelias. Matai, šv. Tėvas jau ruošiasi pas mus 
ateiti. Jau geriau čia, negu tos baisios kančios žemėje. Juk yra kelias, kuris kiekvienam turi kažkur baigtis. 
Ar tu žinai, Nijole, tą ribą, kuri yra tos pabaigos ženklas? – Manęs niekas niekad šito neklausė, ir aš 
nežinojau, ką jai atsakyti. Aldutė buvo puiki pedagogė-psichologė, ir ji tą mano nežinojimą iš karto pajuto. 
– Nežinai, Nijole. Nieko baisaus. Mes visi visada  ne viską žinome. Na, žiūrėk. Štai tas ženklas.

Ji parodė man piešinį, kuriame buvo iš tvirto akmens pastatytas bareljefas, panašus į kryžių. Vidurinė 
viršutinė dalis buvo pilna ypatingos šviesos, kuri sklido iš dviejų protingų akių. Dešinėje pusėje buvo 
iškalta širdis, atvira ir žėruojanti kažkokia traukiančia į save jėga. Kairėje pusėje visą laiką degė melsva 
šviesa, ir nuo jos, atrodo, jautei, koks esi menkas ir laikinas žemėje.

– Na, Nijole, ar jauti, ką tai reiškia? Ar žinai, kas budi kiekvieno kelio gale? Tai Dievas Tėvas, Dievas 
Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Laimingi tie, kurie praėjo pro šią ribą, o kitų dar laukia vienoks ar kitoks 
susitikimas.

Ji užvertė paveikslą, paprašė, kad apgalvočiau tai, ką pasakė, ir išėjo.

623. Kunigo Bartuškos pamokos 2005-03-31
 KoKS TAVo TRoŠKIMAS, ŽMoGAU?

Kažkokia moteris, labai panaši į Kunigundą K., tik gražiau apsirengusi, pravėrė duris ir pakvietė, jeigu 
esame tikintys į Dievą, nueiti į susitikimą su kunigu Bartuška. Tas susitikimas vyks bažnyčioje. 

– Dabar einu pas kitus, – pasakė ir dingo. Nei valandos, nei dienos laiko. Mūsų Onutė pasakė, kad 
tikriausiai po Šv. Mišių rytą.

Nuėjau. Keista, bet niekas nežino, nei iš kur tas kunigas atvyko, nei kodėl jis ruošia tą susitikimą. 
Žmonių susirinko nemažai, gal apie pusšimtį. Buvo ir jaunų, ir senesnių. Pamačiau iš tolo Pauliną R., 
Marytę M., tą pačią Kunigundą K., kuri mus čia kvietė. Tarp abiejų suolų eilių stovėjo puošni kėdė, ir niekas 
nesuprato, kodėl ji čia. Juk kunigas būna prie altoriaus, klausykloje ar sakykloje. Staiga, nuo altoriaus pusės 
pasirodė neaukšto ūgio, tamsiaplaukis, mielų veido bruožų kunigas. Jis ėjo prie žmonių. Visi atsistojo, bet 
svečias ranka parodė, kad atsistoti nereikia. Pats kreipėsi į visus paprastai ir draugiškai:

– Sveiki, brangūs parapijiečiai. Aš atvykau pas jus ne kaip ganytojas, o kaip paprastas Dievo vaikas. 
Noriu su jumis pasikalbėti, išgirsti jūsų žodį, įsiklausyti į tai, kuo gyvena jūsų kūnas ir siela. – Žmonės 
susižvalgė – tokių atvejų bažnyčioje dar nebuvo. Kunigas vėl atsisėdo ir paklausė: – Mielieji, pagalvokite 
ir patikėkite man, koks jūsų didžiausias troškimas?

Žmonės lyg ir nedrįso iš karto pasakoti apie save. Svečias kreipėsi į pagyvenusią moterėlę su tuo pačiu 
klausimu. Ji atsakė:

– Kunigėli, labai noriu, kad man pensiją padidintų.  
Kita moteris norėjo, kad padėtų sūnui nusipirkti namą, dar kitos išsakė savo svajonę – nusipirkti 

prabangų automobilį.
– Ar tai ir viskas, tai visos jūsų svajonės? – lyg nepatikėdamas tuo, ką išgirdo, paklausė kunigas. – Tyla 

bylojo, kad visos svajonės panašios. – O jūs kada nors pagalvojote, kad ateis diena, kai reikės eiti pas Dievą. 
Ar nusinešite ką nors iš tų svajonių?

– Kad, kunigėli, nėra kada galvot kas bus. Tie darbai atima visą laiką.
Kunigo entuziazmas paveikti žmonių galvojimą blėso. Bet jis dar mėgino jį pakeisti:
– O ką jūs veikiat bažnyčioje? Juk galvojate apie Dievą?
Vienas pagyvenęs vyras atsakė:
– Galvojam, ale kad reikia klausyt, stot, vėl eit prie klausyklos, tai susimaišo visi galvojimai.
Kunigas, jau visai surimtėjęs, dar paklausė:
–  Kas bus, kai reikės susitikt su Dievo nuosprendžiu amžinybėje?
– O ką darysi, kunigėli, kaip jau bus, taip. Ale dabar reik rūpintis, reik gyvent ir viskas.
Aiškinti nebuvo prasmės. Dar kažkas jo pasiteiravo:
– O jūs, kunigėli, ar iš toli pas mus atvažiavote?
– Ne tiek toli, kiek iš aukštai, – pasigirdo balsas, bet mažai kas suprato, ką reiškia tas „iš aukštai“. 

Kunigas palaimino visus ir išėjo. Skirstėsi ir parapijiečiai.
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624. Genutės K. pamoka 2005-04-03
 KIEK IŠ jŪSŲ KALBATE ŠV. RoŽANČIŲ

Ji buvo nepaprastai gera, nuoširdi, ją mylėjo visi ligoniai ir gydytojai. Kas buvo sunkiausia, ji 
nesiskųsdama  dirbo ir lyg šventoji melsdavosi. Tas darbas ją, dar tokią jauną, palaužė, ir ji iškeliavo 
į Amžinybę. Liko dukra, kurią pamotė išgujo iš namų. Ir štai dabar Genutė atėjo pas mane. Netikėtai, 
nelauktai, bet aš labai džiaugiausi, kad ją vėl matau. Ji buvo linksma kaip visada, baltai apsirengusi ir 
sklidina kažkokios geros šviesos.

– Genute, kaip atėjai, kaip tau sekasi, geroji tu?
Ji apkabino mane ir tyliai pasakė:
– Jūs už mane meldžiatės, ačiū. Ir aš negalėjau neateiti. Nereikia, mieloji, nereikia melstis už tuos, 

kurie jau šviesoj meldžiasi už jus. Aš dabar apaštalauju, ir atėjau ne vien pasikalbėti, bet ir sužinoti žmonių 
nuomonę apie Visagalį Dievą ir Jo Sūnų. Žinot, man reikia nors 50 žmonių, kurie atsakytų į tris klausimus. 
Tas, kurio atsakymai bus pilniausi Dievo malonės, turės teisę pasirinkti, kurį dangaus gyventoją pasikviesti 
pokalbiui. Ar norėtumėte to? 

– Ne, Genute, ne. Jokiu būdu nenoriu trukdyti jų. Jeigu ateina nekviečiami, esu laiminga ir jiems 
dėkoju.

– Na, einam, jeigu sutinki su manim. Gal rasim kur nors žmonių?
Ėjom ir buvo taip lengva jausti šalia jos gerumą. Atrodo, į vakarines pamaldas iš gatvės suko link 

bažnyčios moterys. Kitos vedėsi vaikus. Iki pamaldų dar buvo beveik pusė valandos. Genutės lapuose buvo 
užrašyta:

 1. Ką pasakyčiau Viešpačiui, jeigu Jis manęs atėjusio (-ios) paklaustų: „Sese Kristuje, 
     kodėl čia atėjai?“
 2. Sesės, broliai Kristuje, ką mylite labiau  – Dievą Tėvą ar Jo Sūnų Kristų?
 3. Ar kalbi kasdien Šv. rožinį?
Žmonės atsakymus grąžino greitai. Kokie jie buvo į du pirmuosius klausimus, nežinau, o atsakymus į 

trečiąjį pasakė Genutė: iš trisdešimties žmonių rožinį kalbėjo trys. Ji tylėjo, kažką galvojo, paskui ištarė:
– Dieve mano, ką aš pasakysiu grįžus. Juk Švč. Marija taip myli rožinį...

625. Vytauto P. pamoka 2005-04-04
 ČIA DIEVo ATRINKTI ŽMoNĖS

Jis atėjo su gražia, tamsia skrybėlė, elegantišku kaklaraiščiu ir pilku kostiumu. Seniai buvau mačiusi 
tokį direktorių. Kaip visada, nusišypsojo, paspaudė ranką ir pasakė:

– Na, laba diena. Matai, atėjau. Mažu ir nelaukei?
– Kaip aš galiu jūsų nelaukti, juk tiek gero padarėt man gyvenime!
– Ką aš padariau, tu giri be reikalo.
– Direktoriau, tai jūs dabar labai laimingas?
– Nevadink manęs direktoriumi. Žinok, visi, kam galvą kelia valdžia, – pas Dievą net pavardės jo 

niekas nežino. Viskas pasilieka žemėj, viską užžeria laikas, o pas mus – viskas amžina ir nereikia nieko 
bijoti. Visas gimines sutikau. Matytum, koks mano tėtis, visai, rodos, jaunas, vaikus mokina. Ir Česių, kur 
tu girdavai, sutikau. Gražus, matytum, kytras. Pagalvojau, kad tave čia atvestų, tai tau būt smagu. Matytum, 
kiek gėlių, kiek žvėrių, kiek paukščių, negali atsigėrėt. Aš biskį moku piešt, tai juos piešiu. Tai, sakau, 
Dievo galybė, šitokius stebuklus sutverti. Matytum, liūtas guli, o žmonės eina pro šalį, ir niekas nebijo. O 
žemėje šuniuko išsigąsta.

– Nemoku jūsų kitaip vadinti – jūs man vis tiek išliksite direktoriumi. Bet man įdomu, ką jūs dirbate?
– Matai, Nijole, pas mus nesako niekas, kad dirba, pas mus ką nors veikia, kas žmogui įdomu. Aš 

vaikus, žinoma, jau vyresnius, mokau geograinio Visatos pažinimo. Matai žemėj tokių dalykų nežinojau, 
tai dabar tenka eiti į Išminties salę. Bet baisiai įdomu. Matytum, kiek daug sužinai, kiek ten mokytų vyrų 
sėdi ir laukia, kad tik prašytum patarimo. Gerai, Nijole, pas mus, tik reikia užsidirbti tą atėjimą čia. Na, kai 
pamislini, tai, rodos, nesunku būti nors geram, kažką atjausti, kažkam padėti ir, svarbiausia, mylėti Dievo 
tvarinius žemėj. Ale žmonėms ir tai būna sunku. Ką padarysi. Visi vienodi nebus. Na, sakau, užeisiu, nors 
papasakosiu, kaip man. Dabar žinosi, kur tas, kur vis prašydavo ką nors parašyti. Na, tai ir eisiu. Daryk 
viską, ką sakiau, ir kada nors susitiksim.
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626. Mindaugo G. pamoka 2005-04-06
 KAIP DIEVAS DUoS, TAIP IR BUS

Tegul atleidžia man Mindaugo mama, kad aš, visai nemokėdama piešti, bandžiau parodyti, kaip atrodė 
jo sūnaus mergaitė, su kuria jis atėjo pas mane. Ji buvo daug gražesnė, negu čia nupiešta. Aukšta, liekna, 
balta suknele, kurios apykaklė buvo aukšta. Prie jauno, gražaus veido labai derinosi vešlūs, juodi plaukai, 
kurie užpakaly buvo susegti į aukštą, gražų kuodą. Man labai patiko mergaitės akys – didelės, tamsios, 
gilios ir mįslingos. Ji truputį šypsojosi, kai Mindaugas kalbėjo su manimi apie ją.

– Laba diena, mokytoja, – išgirdau pažįstamą balsą ir pirmą kartą pamačiau Mindaugą su ta mergaite. 
Jis buvo pilku kostiumu ir, man atrodė, laimingas.

– Na, Mindaugėli, tai šita mergaitė...
– Taip, – jis nusišypsojo, – ta mergaitė mano draugė. O iš kur jūs žinote apie ją?
– Tavo močiutė man pasakojo, kai buvau pas ją svečiuose.
– Aha. Bet apie tą mergaitę nieko nesakė?
– Nieko, Mindaugėli, gal per mažai ją pažįsta? – Nutylėjo. Kažką galvojo. – Ar viskas gerai, ar tu 

laimingas?
– Žinoma. Kaip galima būti nelaimingu, jeigu turi visko, ko trokšta siela. Na, žinoma, pasitaiko 

nesutarimų. Mano mergaitė labai mėgsta piešti, myli gamtą, eina į Išminties kursus, o aš – techniką. Tai ir 
nesutariam. Taip norėčiau, kad ji padėtų ką nors konstruoti,

– Bet, Mindaugėli, juk dėl to nereikės išsiskirti? Tokia simpatiška mergaitė. 
– Ne, jokiu būdu ne. Bet kartais norisi, kad ji mėgtų ir techniką.
– O kaip jūsų vardas? – paklausiau besišypsančios Mindaugo draugės, ir ji nedrąsiai ištarė:
– Tai jau turbūt Laura...
O Mindaugas pratęsė:
– Ji savo tėvų neturi. Čia užaugo tarp visų.
Jaučiau, kad ta mergaitė jam patinka.
– Mindaugėli, o kas būtų, jeigu tu su šita mergaite nueitum pas mamą? Ji jau tiek be tavęs išsikankino.
Matyt, mano tas pats klausimas išvedė jį iš kantrybės, jis išraudo ir vos ne išrėkdamas žodžius, atsakė 

į mano klausimą:
– Ir vėl: „eik pas mamą“. Tai ką man daryti? Visą laiką žiūrėti į ją verkiančią? Juk ji verkia ne tik  

namuose, ji verkia visur. Tai ką man daryti? Aš priregistruotas kitur ir negaliu grįžti pas mamą. Bet negi ji 
nesidžiaugia, kad aš laimingas čia? Ar jai buvo geriau, kai buvau namuose?

– Bet ji vienui viena, Mindaugai... Tu nepyk.
Jis atsiduso ir jau tyliau pasakė:
– Bet aš negaliu grįžti pas ją, nejaugi ji to nesupranta. – Matyt, Laura jau viską seniai žinojo, ir ji tik 

tylėjo, kai Mindaugas taip nervinasi. – Na, mokytoja, atėjau, parodžiau ją, – žvilgterėjo į mergaitę, – ir 
turim skubėti atgal. Rytoj didžiulis ateinančio Šv. Tėvo pasitikimas. Visi dalyvausim. Einam, Laura. 

Jis atsisveikino ir išėjo. O aš akyse vis matau liekną, aukštą mergaitę vardu Laura...

627. Išgirsto balso pamoka 2005-04-07
 MANo SIELA IR NAMAI TAU ATVIRI, DIEVE

Visai prieš rytą išgirdau kažkokį pažįstamą-nepažįstamą balsą:
– O Dieve! mano siela ir mano namai visada atviri Tau ir dėl Tavės. Ir aš visada budėsiu dėl Tavės. Šitą 

maldą reikia kalbėti 26 kartus per mėnesį.

628. Aldutės Ž. pamoka 2005-04-08
 ILGoS KALBoS NĖRA PAGARBA IŠEINANČIAM

Aš taip apsidžiaugiau ją pamačiusi. Juk tokio gerumo ir tikrumo visi laukia. Buvo apsirengusi baltu 
kostiumėliu, baltais auskarais pasipuošusi ir atrodė lyg po nuostabios šventės.

– Nijole, būk sveika. Dangus švenčia, o žemė liūdi.
– Aldute, ar tai tikrai buvo šventė?
– Taip, Nijole, tai buvo ne kalbų, o dvasios šventė. Mes klausėmės žemės, ir mums nepatiko, kad tiek 
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kalbų reiškė liūdesį. Žinai, kalbos dar nereiškia, kad gerbiam ar ko nors liūdim. Jos pasibaigia, ir jas greit 
pamiršta. Pas mus Šv. Tėvas atėjo baltais drabužiais, tiesus, džiugus, bet jautėsi, kad labai jaudinasi. Viskas 
vyko be žodžių, bet giliai įsirėžė į širdį. Kai šventasis (toks jau jis yra) pamatė jo laukiančius, jis suprato, 
kur esąs. Pasilenkė, pabučiavo dangaus žemę, ir mes ėmėme mojuoti palmių šakelėm. Pasirodė Kristus, 
uždėjo ranką ant Šv. Tėvo galvos, ir ją apsupo nuostabios šviesos ovalas. Švč. Marija parodė ženklą keltis 
nuo žemės ir ištiesė jam auksinį rožinį. Paskui prasidėjo chorai, gėlių įteikimas, angelų palaima. Mūsų 
šeimoje džiaugsmas – atėjo taurus žmogus ir Dievo numylėtinis. Aš dabar galvoju, kuo jis nepaprastas. 
Paprastas ir kartu nepaprastas. Dabar aišku: jo dvasios šviesa milijonus suartino, pakeitė jų požiūrį į žemę 
ir Amžinybę. Popiežius save padovanojo visiems. Tai ne visi gali, ir ne visi būna šventieji. Tiesa, Nijole, 
kažkoks Jonas ieškojo tokių, kurie eis pas tave. Pasisakiau, kad eisiu aš, ir jis prašė pasakyti kažkokiai 
Onutei, kad danguje yra Marytė ir Viktoras. Kitų nežino. – Parodžiau Aldutei savo šunytį, kurį labai myliu, 
ir ji džiaugėsi ne mažiau už mane. Pasakė, kad prisijaukino dešimt balandžių, ir labai laiminga. Paskui 
apkabino mane, atsisveikino ir tyliai paprašė: – Nijole, melskis už Danutę B. Jai sunku.

629. Genutės Š. pamoka 2005-04-11
 TARP MŪSŲ IR jŪSŲ KARTAIS ATSIVERIA PRARAjA

Iš pradžių pamačiau dvi, atrodo, visai neaukštas uolas. Viena buvo apgaubta tamsos, kita kažkokios 
pilkos šviesos, visai panašios į rūką. Žiūrėjau į jų viršūnes, kurios buvo lyg nudailintos laiko ir blizgėjo net 
tamsoje, ir nepastebėjau, kad tarp jų tęsiasi tamsi bedugnė. Protas neapėmė tiesos, kurią tuoj pat išgirdau iš 
kažkokios būtybės, lakstančios dešinėje prarajos pusėje. Ji mojavo man rankomis ir šaukė:

– Padėk man, gelbėk mane, tau iš žemės lengviau, negu man iš tamsos!
– Genute, aš tave atpažinau, bet aš nepasiekiu tavo rankų, kad padėčiau peržengti tą bedugnę. 
Ji nuleido rankas ir jau daug tyliau ištarė:
– Tarp žemės ir mūsų, esančių tamsybėse, yra ta baisi praraja, kurią tu matai, ir ją tegalima užlyginti 

pačiu didžiausiu stebuklu, kurio aš neįvertinau – Šv. Mišiomis. Jos vienintelės įveikia tamsos galybę. Padėk 
man, padėk man ir Dievas kada nors padės tau.

Nesuspėjau nieko jai pasakyti, kaip tamsa uždengė Genutę ir uolas. Bet ir toje tamsoje matėsi ta baisi 
bedugnė, kuri mudvi skiria.

630. Kunigo Ričardo M. pamokos 2005-04-12
 NEBŪKITE ŽUVYS, UPĖS AR DEBESYS

Jis buvo minios vidury, apsuptas, laukiamas ir visada kalbantis taip, kad viskas, ką sako, pasiliktų 
širdyse. Jis buvo toks pat, kaip visada, ir jau kitoks. Jo išmintis tapo nepalyginamai gilesnė, kiekvienas 
žodis atrodė lyg įkvėptas paties Dievo ir turintis nepaprastą galią pasiekti žmogaus protą. Jis kalbėjo apie 
mūsų sielų kelią, kuris vestų į uostą, kuriame visiems reikės sustoti. Man visam laikui pasiliko jo keturios 
ypatingos pamokos:

 1. Nebūkite žuvys, upės ar debesys, negalvojantys apie savo uostą.
 2. Žiūrėkite ir galvokite, ar gili jūsų maldų upė, nes tokia bus ir Dievo meilė jūsų 
     paskutiniame uoste.
 3. Nesielkite taip, kaip elgėsi viena mokytoja, kuri niekada neištarė žodžių „Tėve mūsų“ 
     ir Dievas jai uoste nepasakė: „mano dukterie“.
 4. Jūsų siela turi būti kaip šviesos kompasas, kuris rodytų kelią į šviesos uostą.
– Mano mielieji, jūsų uostas – Dievo karalystė, gyvenkite taip, kad užtektų laiko pagalvoti apie kelionę 

į jį. Nepaklyskite. Amen.
Žmonių minia stovėjo lyg paralyžiuota. Nė garso, nė judesio. Matyt, tikras žodis rado tikrą kelią tiesiai 

į širdis.

631. janinos M. pamokos 2005-04-13
 SPjAUK Į VEIDą TAM, KURIS MUS VADINA MIRUSIAIS

Janina po mūsų išsiskyrimo atėjo turbūt pirmą kartą. Buvo šiek tiek pasikeitusi, labiau susimąsčiusi, bet 
nepalyginamai gilesnio protavimo.

– Gera diena, Nijolyte, – kaip visada mielai pasisveikino ir parodė į šalia stovinčią puošnią moterį, 
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atėjusią kartu su ja. – Mano draugė kritikė Gražina. Aš dabar skaitysiu savo eiles, o paskui ji pasakys savo 
nuomonę. 

Ji skaitė apie vasarą, kuri neskaičiuoja, kiek laimės išdalina visiems, ir kažkodėl vasaros karštį įmantriai 
pavadino skrudas. Gražina paprašė Janinos sustoti ir pasakė:

– Matai, kartais vienas netikęs žodis sugadina visą eilėraštį ar net kūrybą. Juk vasara ne visada būna 
skrudas. Skaitytojui naujovės atsibosta, ir jis pats traukiasi nuo jų. Atsimink tai ir nesiblaškyk tarp tikrumo 
ir išsigalvojimo, kuris ne visiems prie širdies. 

– Sutinku, kritike, bet dabar visi darosi moderniški, pamėginau ir aš.
Jos pasiginčijo, pasikalbėjo, Janina atsisėdo šalia manęs, ir aš jos nuoširdžiai paklausiau:
– Janina, brangioji, na kaip tau sekasi, kaip dabar viskas atrodo?
Ji visa šypsojosi – akys, veidas nuotaika, ir tai patvirtino jos žodžiai:
– Nijoliuk, ačiū, kad paklausei. Galvojau, jau nepasiteirausi. Dieve mano, Dieve mano, kokia aš 

laiminga, kiek gerumo ir šviesos aplink mane ir manyje, lankau poetų sekciją, mokausi išminties, bendrauju 
su įdomiais žmonėmis. Man patinka Vydūnas, Vaižgantas. Tikri dvasios vedliai. Nenorėčiau niekada grįžti į 
žemę, nes joje nėra ir nebus to, ką dvasiai duoda Dangus. Bet mane, Nijole, nervuoja kitas klausimas. Aš iš 
aukštai matau, kaip ant kaspinų užrašyta mirusiam arba mirusiai. Nėra pas mus mirusių. Juk mirę neskaito 
ir nerašo eilėraščių. Tu spjauk į veidą tam, kas mane pavadins mirusia.

– Janina, tu nepyk, nesinervuok, žmonėms taip atrodo, kai jūs išeinate toliau gyventi. Kad nors kada 
sugrįžtumėt, taip negalvotų.

Ji patylėjo, kažką pagalvojo, paskui paklausė:
– Kažin, ar kas pasikeistų, jie jau taip įpratę, o kai ateis pas mus, taip negalvos. Pamatys, kad klydo. 

Tokia žemė, toks jos pasaulis.
Pabučiavo mane, atsisveikino abi ir išėjo.

632. Nepažįstamos močiutės pamoka 2005-04-15
 KAD ŽMoNIŲ ŠIRDYS ŠITAIP ŽYDĖTŲ

Mūsų bažnyčios šventoriuje pamačiau nuostabiai aukštą ir gražų kryžių. Ir pats Nukryžiuotasis ant 
jo atrodė lyg gyvas, – koks žmogaus meilės ir rankų stebuklas. Aplink kryžių ir toli už jo tęsėsi didžiulė 
nuostabiausių gėlių jūra. Žiūrėjau tai į kryžių, tai į gėles ir visai nepastebėjau, kad šalia manęs stovi geraširdė 
moterėlė baltais plaukais. Matyt, ir ji žavėjosi tuo, kuo ir aš. Staiga išgirdau jos gerą balsą, ir ji palietė mano 
ranką:

– Dieve mano, kad visų žmonių širdys šitaip žydėtų, kaip tos gėlės, pasaulis būtų šviesus nuo tavo 
meilės.

Paskui sukalbėjo „Tėve mūsų“, persižegnojo ir nuėjo.

633. Agutės N. pamoka 2005-04-17
 PoPIEŽIAUS MALDoS – IR MUMS, IR jUMS

Ji jau seniai čia buvo. Neseniai šventėme jos išėjimo į Amžinybę metines. Dabar mielai sveikinosi, buvo 
linksma ir vis pasakojo, kaip jie ten gyvena Amžinybėje. Stebėjausi, kaip pasikeitė jos igūra, mąstysena ir 
elgesys. Ji nieko nemokė, kaip anksčiau buvo įpratusi daryti, bet stengėsi pasakoti tai, kas gali jaudinti ir 
mus, žemės žmones.

– Na, Nijolyte, o kur Onutė? – vos pasisveikinusi paklausė. – Pasakiau, kad dabar ilsisi, ir nenoriu 
žadinti. Suprato. Sakė ras, kai ateis kitą kartą. Paskui pasakė, kaip, pamatę Šv. Tėvą, visi norėjo paliesti jo 
baltą rūbą, bet nedrįso. Jos sesuo Marytė vis veržėsi į priekį ir norėjo prieš jį atsiklaupti, – vis sulaikydavau 
už rankovės. Ir Kristus, baltu drabužiu apsirengęs, jį sveikino ir laimino. – Mažu, Nijolyte, nori pasiklausyti, 
kokių maldų dabar mus moko Šv. Tėvas? Ar turi gerą atmintį?

– Nežinau, Agute, gal ir atsiminsiu, sakykite.
Ji persižegnojo, kaip visada darydavo žemėje, ir pasakė:

1. Mano Dieve, mano Tėve. Žemėje mano širdžiai būdavo ir sunku, ir lengva. Ir visiems taip yra ir 
bus. Bet Tu, Tėve, norėjai ir nori, kad ji kiltų į tokią aukštumą, kuri vadinasi Tavo karalystė ir kurioje 
esi Tu. Dėkui, kad mano širdis jau pas Tave, dėkui, kad iš žemės kitos širdys ateis pas Tave! Amen!
2. Mano Tėve Viešpatie, padėk, kad iš žemiškos kasdienybės mano siela ateitų pilna troškimo susitikti 
su Tavo Šviesa. Būk gailestingas, Dieve, savo vaikams. Amen.
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Ji kalbėjo lėtai, susikaupusi, viską pamiršusi, ir aš suspėjau mintyse „užsirašyti“. Paskui manęs paklausė:
– Ar atsimeni nors vieną?
– Atsiminsiu, Agute, ačiū.
– O kaip bus su Albinute? Jos niekas neužtaria, visi tik šneka ir šaiposi dėl tos tvarkos. Palauk, še 

ką aš tau pasakysiu. Žemės žmonės  tokie jau yra. Bile tik randa už ką įkąsti. Ale niekad nepagalvoja, 
kodėl vienas ar kitas taip daro. Juk ta Albinutė visą amželį sunkiai dirbo kolchoze. Rytą išeidavo, vakare 
pareidavo. Nebuvo laiko apie tvarkas galvoti. Reik žiūrėti, kokia žmogaus širdis, o ne kur bliūdas koks 
padėtas. Mažu tas, kuris ant jos ką šneka, šimtą sykių už ją netikesnis. Nepadės Dievas ir tiems, kurie 
ją, vargšę, išmes iš to kambario. Aš šneku, Nijolyte, ale kas iš to išeina. Juk neateisi, nepadarysi parunko 
(tvarkos). Sykį išėjai, ir jau ne tavo namai. 

– Agute, o kodėl mano mama neateina?
– Kad ji pareigų šimtus užsiėmus. Tai pas Agutę K. eina į skaistyklą, tai į chorą, tai į gėlių draugiją, 

tai vėl kur. Nelabai nė su manim skaitosi, galva iškelta. Ką darysi. Aš dar neišmokau visko, negaliu prie 
jos lygintis. Na, Nijolyte, tai užsišnekėjau. Reik į namus grįžt. Juk dieną neisi. Da užmuš kas. Juk žemėj 
dabar tėvą, motiną užmuša, o čia juokų nėra. Eisiu. Perduok geradienių Albinutei, Vincutei ir Onutei. Gali 
ir  Edvardučiui.

634. Nuosprendis, ištarusiems „Tėve mūsų“ 2005-01-19
 EIK ATGAL ARBA LAUK ŠV. joNo NUoSPRENDŽIo

Pamačiau liūdnų ir išsikankinusių veidų minią. Ji slinko, lyg laidotuvių eisena žemėje, ir vis žiūrėjo į 
kairėje pusėje už ilgo stalo sėdinčius žmones, kurie galėjo nulemti jų buvimą tamsoje. Matyt, per milijonus 
metų čia buvo įprasta: atsakai už viską, ką tamsaus atsinešei iš žemės savo sieloje. Nežinau, ko jų klausė 
anksčiau, bet staiga išgirdau aiškią ir, atrodo, nesunkiai įveikiamą užduotį.

– Ištarkite, eidami pro mus: Tėve mūsų.

Ir iš minios pasigirdo monotoniški, be jokio jausmo beriami žodžiai. Pagalvojau, ar Dievas turės 
kantrybės išklausyti tą vienodumą. Staiga pro komisijos stalą einančioje minioje pamačiau savo pažįstamą 
draugę Danutę. Ji atrodė gana varganai, vos bepradedą ataugti plaukai, liesa, išbalusiu veidu. Ir vis dėlto ją 
atpažinau. Ji atsiduso iš visos širdies, paskui ištarė:

– Tėve mūsų ir mano! Pasigailėk manęs, pasigailėk.
Vyriausias komisijoje jai pasakė:
– Pasilik čia, neik su visais.
Pamačiau ir pažįstamą K. Ji apsiverkė ir iš visos širdies ištarė:
– Tėve mūsų, padėk man nugalėti visas nuodėmes. Tėve, atleisk.
Ir ją pastatė šalia Danutės. Buvo dar dvi moterys, kurioms liepė pasilikti čia. Iš visos minios – tik 

keturios. Paskui moteris vienuolės drabužiais paaiškino: 
– Jeigu šitaip kreiptumėtės į savo tėvą žemėje, vargu ar jis jus būtų išgirdęs. O čia šaukėtės Dangaus 

Tėvą, kuris yra Didžioji Meilė. Tik jūsų žodžiuose nebuvo nė lašo meilės. Eikite į ten, kur esate. – Paskui 
kreipėsi į keturias, kurios buvo išskirtos iš kitų: – Jūsų žodžiai į Dievą Tėvą buvo nuoširdūs ir giliai išgyventi. 
Dievas jus išgirdo. Dar po poros mėnesių jums lemta susitikti su šv. Jonu. Ruoškitės tam. Tikimės, kad Tėvo 
meilė padės ir čia. 

Jie pakilo. Nuosprendis baigėsi.

635. Ramutės R. pamoka 2005-04-21
 ŽVAKĖS ŠVIESA – jUNGTIS TARP ŽEMĖS IR AMŽINYBĖS

Aš taip retai pagalvodavau apie šitą mergaitę, seniai išėjusią iš žemės į Amžinybę. Dabar ji atėjo. 
Žinoma, jau ne vaikas, bet vis tiek labai miela, šviesiais plaukais, šviesiais drabužiais ir pilnomis išminties 
akimis. Tik veido bruožai liko pažįstami. 

– Garbė Jėzui Kristui, – pasakė ir laukė, kol aš į tai atsakysiu. 
Atsakiau ir vos nesušukau:
– Ramute, mieloji, tai tu?
Ji šyptelėjo, paskui paklausė:
– Tai jūs dar mane prisimenate?
– Taip. Ir visada prisiminsiu, einančią su mama Šakių gatvėmis. Tu buvai labai protinga mergaitė. 
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– Ką čia gali žinoti, būdamas žemėj, apie savo protą. Kai nueini į Amžinybę, tai kartais atrodo, kad 
žemėj jo visai mažai tereikia. Užsidirbi valgiui, atsigeri, apsirengi, o siela lieka alkana ir pamiršta, kad ji yra 
tavo kūne. Valgiai nebaigti lieka, drabužiai lieka, o pamiršta siela keliauja į Amžinybę. Ten ji gauna kūną, 
ir ne nuo jos priklauso, kur tenka sustoti. Matyt, niekas negalvojo apie ją, našlaitę žemėje.

Ji kalbėjo, lyg nematydama manęs, susikaupusi, ir man atrodė, kad tie žodžiai tinka kaip tik man. 
Bijojau pažiūrėti į geras ir pilnas tiesos akis. 

– Ramute, tu labai gilias mintis pasakei, bet ne visi žmonės jas supras. Jiems apdaras ir valgis yra 
viskas. 

– Aš nesakau, kad jo nereikia. Jų reikia, kad žmogus gyventų, bet reikia ir kad, nors širdimi, tarnautų 
savo sielai. Nors valandą per dieną ją prisimintų.

– Ramute, o ką tu veiki Amžinybėje?
– Pas mus prie Švč. Marijos yra Meilės legionas. Ji nori, kad tą jos meilę visiems išnešiotume jos 

uždegtomis žvakėmis. Žmogus pats savo ranka turi atnaujinti tą abipusės meilės liepsną. Štai jums žvakė. 
Uždekite ją.

– Bet ji labai maža.
– Nieko, tą liepsną jūs turite auginti savo sieloje. Dabar tik įžiebkite ją. – Įžiebiau. Visas kambarys, 

atrodo, nušvito nuo to mažo žiburėlio. Ir vėl išgirdau Ramutės balsą: – O jūs žinote, ką reiškia žvakės 
liepsna? Ar žinote? – Didžiulei savo gėdai prisipažinau, kad nežinau. Ir kuo toliau, tuo daugiau nežinau, 
nes iš ten atėjusių klausimai parodo visą mano menkystę ir žinių bedugnę. – Tai labai, labai negerai, kad 
nežinote. Juk šimtus kartų degėte žvakę ir nežinote, ką ji reiškia. Tai paklausykite manęs ir žinosite. Žvakės 
ugnis yra jungtis tarp žemės ir Amžinybės. Kai žmogų išlydime į Amžinybę, jį iki ten lydės mūsų uždegta 
žvakė. Ar matėte, kad jos liepsna visada žiūri į Dangų? Mylėkite žvakės šviesą, nes ji labai daug gali. O 
dabar aš eisiu toliau. Dar man reikia aplankyti penkis žmones. Būkit laiminga. Mylėkit Švč. Marijos šviesą. 

Išėjo. O aš vis galvojau apie tai, ką ji pasakė.

636. Degustatoriaus pamoka 2005-04-11
 NEBŪKITE KURTI IR AKLI

Pamačiau didžiulius stalus, apkrautus valgiais – virti, kepti, marinuoti, troškinti, įdaryti kremu, varške, 
uogomis... Visko buvo, tik dar nebuvo degustatoriaus, kuris turėjo atvykti iš Vilniaus ir pasakyti, kurios 
moters gaminiai yra patys išradingiausi. Pagaliau durys prasivėrė, ir visos moterys atsistojo. Jis man 
pasirodė labai panašus į kurso draugą Česlovą, kuris jau šešti metai Amžinybėje. Bijojau tuo patikėti. 
Tegul tai parodys jo protas. Pakvietė valgių įvertinimui. Prisiminiau, kad ir žemėje jis buvo labai subtilaus 
skonio ir vegetariškų patiekalų gerbėjas. Moterys jį pakvietė prie saldžių patiekalų, kur viskas buvo aptepta, 
sutepta, pertepta įvairiaspalviais kremais. Atrodė, kad išradingiau ir negali būti. Visos laukė kuo geresnio 
pagyrimo. Svečias tylėjo. Kažką galvojo. Paskui paklausė:

– Jūs dažnai tokius patiekalus darote, kur viskas su kremu?
– Taip, dažnai, nes mes visos juos mėgstam. Prašom, ragaukit, pone. 
– O kremas greit sustingsta? – vėl pasigirdo balsas.
– Ne visai, bet reikia turėti kantrybės ir laiko. 
– Moterys, neįsižeiskit, bet ar jūs nebijote, kad jūsų gražiausios valandos ir mintys gali pamažu imti 

stingti nuo šitokio darbo? Juk tai alina dvasią, nors peni kūną!
Moterys nutilo – joms niekas niekad šito nesakė. Paskui valgių žinovą pakvietė prie stalo, kuris buvo 

kraute nukrautas mėsos gaminiais: vištiena, kiauliena, jautiena, kalakutiena – kepta, malta, troškinta, 
vyniota. Akys raibo nuo margumyno, o širdis ir uoslė nuo kvapų. Moterims atrodė, kad rūstus degustatorius 
nors čia pajus, kas yra gyvenimo skonis.

– Gražu, kvapnu, moterys, – ištarė jis ir vėl paklausė: – O juk ta mėsa kadaise buvo gyvas kūnas. 
Lakstė, laižė jums rankas, visokiais balsais reiškė jums savo meilę. Kas jums padėjo jį paversti mėsa?

– Mes pripratusios. Paukščius pačios, o jautieną ir kiaulieną vyrai padeda. Neimam į galvą. Svarbu, kad 
valgyt būt kas.

– Moterys, o jūs gerai matot ir gerai girdit? – netikėtai visoms paklausė svečias.
Visos nusikvatojo:
– Dar gerai, juk ne pensininkės esam.
– O man rodos, kad klystat. Jeigu jūs matytumėt kankinamo gyvulio akis, jūs niekada nevalgytumėt 

jo kūno. Jeigu išgirstumėt jo paskutinį riksmą, nesidžiaugtumėte šituo baisiu ir pilnu kančios stalu. Aš jo 
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nevertinu, nes aš vegetaras ir nevalgau lavonų. – Moterys apstulbo. Jos norėjo parodyti savo sugebėjimus 
ir negalvojo apie tai, ką išgirdo. – Gal turit šaltinio vandens ir kokių nors neperdirbtų vaisių? – Moterys 
atnešė mineralinio vandens ir obuolių. – Štai čia – tikroji Dievo dovana. Valgykit tai, kas nesutepta krauju 
ir kančia, ir būsit sveikos siela ir kūnu. Nežudykit, moterys, prašau jus dangaus vardu.

Svečias nusilenkė ir išėjo. Viskas išnyko, viskas liko net neparagauta.

637. Gydytojo Vytauto pamoka 2005-04-23
 DIEVAS KENTĖjo DAUGIAU IR NESISKUNDĖ

Šakiuose vyko respublikinis geriausių chirurgų suvažiavimas. Galėjo ateiti ir žmonės, kurie norėtų ko 
nors pasiteirauti. Nuėjau, nes labai gerbiu chirurgus. Kalbėjo A. K., J. A., V. D. ir iš kitų rajonų, gal dešimt. 
Visi – apie lazerio pritaikymą operuojant, apie ortopedines naujoves. Žmonėms klausimus patarė užduoti 
tik po 20 minučių pertraukos. Išėjom į kultūros namų fojė. Staiga prie manęs priėjo kažkoks gydytojas ir 
ištiesė ranką pasisveikinti. Net netekau žado – prieš mane stovėjo labai garsus anų laikų chirurgas Vytautas. 
Jis buvo daug gražesnis negu gyvendamas žemėje. Lygus veidas, tamsūs plaukai ir nepaprastai miela, 
geraširdiška šypsena. Aš jį buvau pripratus matyti piktoką, nervingą, kartais nes įžeidžiantį operuotą ligonį. 
Dabar stovėjo šviesiais, puošniais drabužiais ir miela šypsena šviečiantis žmogus ir tiesė man ranką.

– Nepažįstate manęs, mokytoja? – paklausė, nors aš jį atpažinau iš karto: aukšta, protinga kakta ir 
skubūs judesiai tai patvirtino.

– Pažįstu, chirurge, gydytojau, tik negaliu patikėti, kad čia jūs.
– Na, matai, visko būna: vieni išeina iš žemės, kiti ateina į ją pasisvečiuoti, Nėra mirusių. Čia buvo gyvi 

ir ateina gyvi. Pas Dievą visi gyvi, nors ne visiems ta pati šviesa skirta. Kiek šviesos savyje išsineši iš čia, 
tiek ir gauni. Na, kaip sveikata, mokytoja, rodos, Nijolė vardu?

– Gydytojau, iš kur jūs žinote apie mano sveikatą? – negalėjau atsistebėti.
Jis šyptelėjo ir mielai paaiškino:
– Man Juozas B. sakė. Prašė linkėjimų perduoti.
– Ačiū. Ir jam perduokit nuo manęs.
– Ačiū. Būtinai perduosiu, kai tik sugrįšiu. Na, tai kaip jūsų sveikata?
– Nieko. Truputį kojas skauda.
– Bet vis ne taip, kaip Kristui, prikaltam prie kryžiaus. Visada, kai žmogui labai blogai, kai labai skauda, 

reikia savo kančią lyginti su Kristaus kentėjimu, ir pamatysi, kaip palengvės. Ar dar rašot eilėraščius? – 
netikėtai paklausė.

– Rašau, gydytojau, tik jie turbūt niekam tikę. 
– Nereikia galvoti, kam jie tikę, kam ne. Žiūrėk, ar tavo sielai šviesiau nuo jų. Tai svarbiausia.
– O ką jūs, gydytojau, ten veikiate?
– Mes su žmona einam gydyti nelaimingų ligotų sielų. Tai sunkiau, negu operuoti ir užgydyti žaizdą. 

Siela sunkiau pasiduoda šviesos operacijoms. Nijole, ar tu mėgai gydytoją Juozą K.?
– Ne, nelabai. Man jis buvo per daug griežtas.
– Bet jis dabar kitoks, jis labai pamilo Dievą, ir jo širdis pasidarė gailestinga ir šviesi. Jis daug meldžiasi. 

Na, Nijole, pertrauka baigiasi, ir mums teks skirtis. Nepyk, kad būdavau kartais nervingas. Būdavau, bet 
niekados jau nebūsiu. Minėk mane ir Juozą geruoju. Juk ne visi galėjom būti tokie unikalūs chirurgai, kaip 
Vytautas P. Jo širdis verkdavo, o jis vis tiek šypsodavosi. Būk laiminga. Mylėk Dievą. 

Nuėjo į salę. O aš grįžau namo su jo žodžiais.

638. Česlovo V. ir justino j. pamoka 2005-04-25
 KoDĖL ŽMoNĖS ŽEMĖjE jAUČIASI VISAToS KARALIAIS

Jie atėjo kartu, bet jau iš tolo išgirdau, kaip apie kažką su didžiausiu įsijautimu kalbasi. Atėjo, 
pasisveikino, atsiprašė, kad tuoj baigs, ką pradėjo šnekėti, nes tai labai įdomu.

– Nijoliuk, gal ir tau patiks apie Visatą ir žemę?
– Labai, Česeli, tik jūs kalbėkite.
Ir juodu vėl tęsė savo pasakojimą, tiksliau diskusiją. 
– Na, tai kaip, Česlovai, galvoji, ar tos kosmoso ir žemės lygiagretės savo geograine padėtim sutampa 

ar ne?
– Žinoma, juk tada magnetiniai laukai irgi turi būti lygiagretūs, kitaip argi mes, lėkdami į žemę ir atgal, 
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juos atrastume taip tiksliai, kaip dabar, – Česlovas kalbėjo taip įtikinamai, kad man atrodė, jog jis studijavęs 
kosmoso geograiją.

Justinas vėl paklausė:
– Na, kaip tu, Česlovai, galvoji, kiek tų magnetinių polių gali būti, atitinkančių žemės ir kosmoso 

taškus?
– Reiks nueit į Išminties kambarį ir pasiteiraut. Tu čia man baisiai įdomų klausimą uždavei, Justinai. 

Na, kaži, kad žemės kokiam proto karaliui tokį klausimą uždavus, ką jis atsakytų? Man nepatinka, kai 
paprasčiausias „leika“ to proto mažai turėdamas, ale save vaizduoja lyg būtų žemės valdovas. Toks nei 
Dievo, nei Jo galybės nepalygina su savo kvaila galva. – Paskui Česlovas atsisuko į mane ir atsiprašė, kad 
juodu kalbėjosi visokiom temom: – Turbūt tau, Nijoliuk, neįdomūs mūs plepalai. Ale kaip pradedi, tai, 
rodos, negali sustot.

– Česeli, man baisiai įdomu, juk žemėj niekas apie tokius dalykus nekalba. Čia tik litai, eurai, 
Brazauskas, Adamkus, visokios partijos ir jų ginčai – daugiau nieko įdomesnio. Aš taip pasiilgau ir tavęs, 
ir Justino. Nors širdis atsigauna.

– Na, – Česlovas nusišypsojo, – jau kai manoji ateina, tai gali su ja apie žemę ir dangų šnekėtis. Jos 
dvasioj viskas telpa, tik užkalbink ją. Ir jausmo, ir proto pilna širdis. Tik aš to nevertinau, būdamas žemėj. 
Tai ne Justino dvasios gružas.

– Na, Česeli, tai tavo anūkas jau visas vyras.
– A, Batas. Man norisi kartais pasijuokti iš to vardo, tai sakau taip. Bet tegu nepyksta, čia tėvuko 

juokai. Gaila, jis manęs niekada nepažins ir nematys. O aš jį galiu matyt kada tik noriu. Mano Spygliukė 
– jau mama. Net keista, kai pagalvoju. Įdomu – laikas žemėj atveda pas mus, o mūsų jau nenuves niekur. 
Čia paskutinis sustojimas. Dieve mano, kodėl žemėje žmonės apie jį mažiausiai galvoja? O vertėtų. Juk 
už juos niekas negalvos. Na, Nijoliuk, aš tų darbų turiu daug. Dabar dirbu su esančiais tamsoje. Įdomi jų 
psichologija. Man patinka. Na, keliausim, ar ne, Justinai? Juk tik svečiai esam. Perduok, Nijoliuk, mano 
šeimynai tiek linkėjimų, kiek Česlovas gali pakelti. Atia.

639. Kovotojo už Lietuvos laisvę Petro P. pamoka 2005-04-28
 KANČIA IŠMoKINA DAUGIAU, NEGU DŽIAUGSMAS

Aldutė Ž. atėjo su žmogum, kurio aš niekad nebuvau mačiusi. Mielas veidas, geros ir dvasingos akys iš 
karto kėlė jam didelę pagarbą. Aukštas, panašių į Aldutę bruožų, leido galvoti, kad tai jos giminaitis.

– Susipažinkit, dėde, čia mano buvusi bendradarbė Nijolė, o čia, Nijole, mano dėdė Petras. Turbūt esi 
apie jį nemažai girdėjusi.

Maloniai palenkė galvą, ištiesė ranką, ir aš pajutau, kad tai senosios, kultūringos Lietuvos asmenybė, 
mokanti gerbti save ir kitą. Dabar pajutau visa savo dvasia, kad su manim taip draugiškai sveikinasi didysis 
kovotojas kalinys, 35 metus išbuvęs rusiškuose ir lietuviškuose lageriuose Petras Paulaitis. Žinoma, dabar 
tik Petras. Garsiai paklausiau šito Aldutės.

– Taip, Nijole, tai tas pats žmogus, apie kurį tu galvoji. Dabar matai jį, kalbiesi su juo ir gali klausti jo, 
ko prašo tavo širdis.

Man pasidarė taip nedrąsu – tokiai, nieko gero nenuveikusiai Lietuvai, stovėti prieš žmogų, kuris visą 
gyvenimą atidavė, kad Lietuva būtų laisva.

– Pone Petrai, aš jus labai labai gerbiu, bet ko reikia žmogui, kad jis už visus aukotųsi taip, kaip jūs, 
kaip Nijolė S., kaip Balys G.?

– Nijole, nevadinkit manęs ponu. Aš noriu būti tik žmogus, mylintis Dievą, Tėvynę ir viską, kas 
gražiausia Dievo sutverta. Jeigu žmogus tai turi savyje, jis ir kovoja už tai.

– Didysis Lietuvos žmogau, o jums buvo labai sunku per tuos 35-erius metus nelaisvėje?
– Visko buvo. Bet, galvoju, kad Lietuvoj esantiems valdovams buvo žymiai sunkiau, nes tūkstančių 

kančios ir kraujas tautos akyse juos nuvainikavo iki didžiausių niekšų. O paskui apvainikavo ir amžina 
tamsa. Tai baisiau už 35 metų gulagus. Žinai, miela Nijole, ką tau pasakysiu. Kiekviena kančia vis tiek ko 
nors gero išmoko. Aš išmokau geriau pajusti savyje Dievo meilę, žmones, kurie aplink mane ir su manimi. 
Argi be Dievo globos būčiau tiek pakėlęs? Nijole, tu turi gerą draugę Aldutę. Ji tave labai myli. Ir būk 
laiminga.

– Didysis žmogau Petrai, o kokia jūsų nuomonė apie dabartinę mūsų Lietuvą?
– Galiu, Nijole, pasakyti, kad ji gera. Tai nebus tiesa. Galiu pasakyti, kad ji bloga. Tai bus pusė tiesos. 

Visa tiesa ir blogis yra tuose, kurie tą Lietuvą valdo. Man jie nepatinka, nes triuškina visus, kurie nešoka 
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pagal jų norą. Jiems žmonės mažiausiai rūpi. Aukščiau visko jų interesai. Ką padarysi. Mes danguje, ir 
mums geriau matyti, kas čia darosi.  Nijole, jeigu mano žodžiai paliko tau ką nors širdy, aš labai dėkingas 
sau. Tikiuosi, kad vėl netrukus susitiksim. Norėčiau tada išgirsti tavo nuomonę apie Nijolę Sadūnaitę.

Aldutė ir Petras atsisveikino. O aš vėl jų lauksiu.

640. Buvusio Girėnų kaimo gyventojo juozo L. pamoka 2005-05-02
 IŠ DIEVo IR MIŠKo PRAŠYKITE TIK SIELoS RAMYBĖS

Aš beveik buvau jį pamiršusi. Juk jau 25-eri metai, kai jo nėra žemėje. Ir buvo didelis netikėtumas 
pamatyti jį savo namuose. Sunykęs, praplikęs, vis prašantis, kad nedegčiau jokio žiburio, nes jis labai bijo 
šviesos.

– Juk jau 25-eri metai jos nematau, – tyliai ištarė ir atsiduso. – Ale ką darysi, Dievas neliepė man 
blogumų daryti, ir aš už visus turiu pats atkentėti.

– Sėskit, Juozeli, ko stovit? Pasišnekėsim iš širdies, – paslinkau jam kėdę. Atsisėdo ir graudžiu balsu 
ištarė:

– Dieve mano, jau kaip Batiškių girios pasiilgau, rodos, širdis pliš, kai apie ją pagalvoju. Juk nuo mažų 
dienelių išvaikščiota. Žmonės eina į mišką naudos ieškoti. Tai uogų, tai grybų, tai malkų. O aš dabar misliju, 
kad iš Dievo ir iš miško reikia prašyti tik dvasiai ramybės. Juk žmonės ne visada tau jos duoda, o medis pats 
prašo prieiti arčiau ir siūlo tau savo gerumą. Matai, aš prie medžių dirbau, tai dabar permaniau, kas jie yra.

– Juozeli, ar tu su Agute sykiu?
– Sykiu, tik jai trisdešimt davė. Sako, visą amžių nieko neveikė, tik žmones apšnekėjo. Ir dar po 

pamaldų bažnyčioje. Ir Algys gavo trisdešimt už visus savo bjaurius darbus. Ale kad jis nesitaiso, tai mažu 
ir dar pridės kokį desėtką. Matai, kuris koks buvo, tai sunkiai pasiduoda geram norui. Ale žinai, Nijolėle, aš 
jau birželio pabaigoj eisiu pas šv. Joną. Galvoju, kad bus gana tos tamsos.

– Juozeli, bet ten reikės laikyti egzaminus.
– Tai jau po visko. Kaži ar aš ką atsakysiu. Juk mažai knygų skaičiau, nebuvo kada. Tai išgerdavau 

iš to baisumo, tai ant Agutės supykdavau. Visko, Nijoliuke, buvo. Mažu ką nors valgyt ar gert turi? Nors 
bulvelių kvapą pajusčiau, ir tai būtų smagiau. – Padaviau arbatos su vaisiais, pašildžiau bulvių. Gėrė, bet 
nevalgė. Tik traukė ir traukė bulvių kvapą į save ir mačiau, kad buvo patenkintas. Paskui nusišluostė lūpas 
ir pasakė: – Dėkui, Nijoliuke, dėkui. Net širdis atsigavo. O kur Zosiukė?

– Nėra, Juozeli, jau beveik 9-eri metai kaip Dievo karalystėj. 
– O katroj gatvėj ji ten yra?
– Saulės, tik numerio nežinau.
– Tai gerai, vis surasiu kaip nors. – Daviau mamos telefono numerį. Padėkojo. – Tai kaip, Nijoliuke, 

galvoji, ar Dievas pasigailės manęs ar ne?
– Juozeli, jeigu tu tiki Jo gailestingumu, Jis tau tikrai atsidėkos tuo pačiu.
– Tikiu. Dievas geras, tik aš per daug Jam nusidėjęs. Mažu dovanos man. Juk Dievas visiems, Juo 

tikintiems, dovanoja, – pakartojo ir pilnomis ašarų akimis pasižiūrėjo į brėkštančio ryto šviesą, – mažu ir 
bus taip, kaip tu sakai, Nijoliuke. Mažu ir bus.

Ir išėjo.

641. Šarlio B. pamoka 2005-05-04
 jŪSŲ ŽMoNĖS MATo, KAS REALU, o KAIP SU LAIKU?

Pagaliau vėl sulaukiau Šarlio. Jis buvo karininko uniforma, kuri dar labiau puošė šitą nuostabų žmogų. 
Laivelio formos kepurė, mėlynos spalvos apranga, nuo vieno peties iki dešinio šono auksinė juosta. Ir 
siauri, apie visą koją iki kelio apvynioti puošnių batų aulai. Pasisveikino, šypsojosi ir prašė, kad pakartočiau 
tą pasveikinimą jo kalba. Pasakiau tris kartus, ir jis taip nuoširdžiai kvatojo, kad, atrodo, viskas aplink 
nušvito. Neiškenčiau ir jam pasakiau:

– Jumyse, Šarli, viskas derinasi – ir grožis, ir protas. Pakartokite savo šarman. – Pakartojo. O man 
ramybės nedavė kitas klausimas: – Kodėl jūs šiandien su karininko apranga? Aš ją pirmą kartą matau.

– Sagan, miela Sagan, reikia kažką savyje atrasti iš praeities, kad mes nepasijustume tokie vieniši. 
Kartais net mažas praeities niekelis mus sujungia su ja. Dabar suprantate, Sagan?

– Taip, Šarli, suprantu. O ką sakė jūsų senelis, išėjęs iš mano namų?
– Mano senelis, didysis Onore de Balzak sakė, kad norėtų, kad kurtumėt romanus. Mat, jo viso gyvenimo 
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grožis ir purvas tilpo romanuose. Visi, ką myli patys, siūlo ir kitiems. Taip, Sagan. O jūs galite pasakyti man 
ir mano seneliui, kodėl jūsų žmonės tokie rimti, liūdni, be mažiausios šypsenos? Ar galite, Sagan?

– Jie šiauriečiai, Šarli.
– Ne ne ne. Ne, Sagan. Jų sielos ligotos ir liūdnos, todėl jie neranda laiko nusišypsoti kam nors. Ar 

ne taip? – Nežinojau, ką jam pasakyti, nors širdyje sutikau su jo žodžiais. Jis buvo teisus. Jis pasižiūrėjo į 
savo gražų laikrodį, ir aš su nustebimu pamačiau, kad vietoj devynių ir trijų žybsi visai kaip žmogaus akys. 
Šarlis pastebėjo nuostabą ir paklausė: – Jums įdomu, Sagan? Jums labai įdomu, kad laikrodyje akys? Žinot, 
kodėl jos lyg protingo žmogaus? Žemės žmonės laiko nemato, nes jis tik sąvoka. Sąvokos nematomos. Bet 
laikas turi akis ir viską tvarko pagal Kūrėjo protą. O Amžinybėj mums laikas nereikalingas, bet reikalingos 
akys, kad aprėptų viską, ką Dievas sukūrė. Sagan, aš dabar labai skubu, nes keliauju į Prancūziją. Ateisiu su 
draugais netrukus, kai grįšiu. O dabar pasakyk: „Dieve, palaimink Šarlio kelionę“. – Pasakiau, pakartojau. 
– O dabar, Sagan, pasakyk mano kalba adju.

Pasakiau. Pamojavo ranka, nusišypsojo ir išėjo.

642. Vienuolio pamoka 2005-05-05
 MELSKITĖS UŽ SIELAS, KURIoS KENČIA 

Į kambarį atėjo vienuolis ir maloniai pakvietė mane į Šakių kapines. Nuėjom. Ten jau stovėjo dar keturi 
vienuoliai. Visų rankose buvo krūvelės baltų, plonų popierėlių. Nesupratau nieko, kodėl čia reikėjo ateiti. 
Vienas vienuolis paprašė, kad ištraukčiau vieną popierėlį iš jo rankos. Paprašė ir kitų, einančių pro šalį. 

– Ištraukite po vieną sielos, kuri kankinasi skaistykloje, vardą ir kalbėkite už ją kasdien po vieną Tėve 
mūsų, Sveika Marija, Tikiu į Dievą Tėvą ir Garbė būk Dievui Tėvui.

Viena moteris paniekinamai pasakė:
– Aš netikiu į nieką ir tokiais niekais nesidomiu.
Kažkuris vienuolis atsakė:
– Jūsų valia. Bet jūs negalite garantuoti, kad ateityje ir jums nereikės prašyti pagalbos.
Ištraukiau. Kortelėje buvo užrašyta: „Pranas, žemėje buvęs Grybas“.
– Ar jis toli gyveno?
– Netoli, už kitų kapinių.
– O kaip jis dabar elgiasi? 
– Nekaip. Nelengvai pasiduoda mūsų pamokoms. Bet vis tiek žmogaus gaila. 
Traukė ir kiti žmonės. O krūvelės, atrodo, vis nemažėjo. Išgirdau kažkokio nerimo pilną vienuolio 

balsą: 
– Pažiūrėkite, kiek daug kenčiančių te, skaistykloje. O juk  jie žmonės, nors ir suklydę. Mes einam ir 

prašom, kad jiems padėtumėte. Tokia mūsų pareiga – jums tai prisiminti. Žmonės, melskitės už tuos, kurie 
buvo šalia jūsų. 

Ėjau namo, o akyse ir dabar baltuoja lapeliai su tamsoje esančių vardais. 

643. Mano mamos pamokos 2005-05-07
 VISoS NEGANDoS IR SMULKMENoS PRIEŠ TAMSą – NIEKAS

Turbūt ji jautė, kad aš jos taip laukiu, ir atėjo. Aukšta, liekna, puošnia tamsia suknele ir gražiai 
sušukuotais plaukais. Pabučiavo mane, paglostė galvą ir iškart paklausė:

– Na, vaikeli, tai lauki mudviejų šventės? Ar lauki? 
– Nežinau, mama, juk tu neateisi. O aš viena, ką aš čia padarysiu.
– Na, vaikeli, ką nors sugalvosim. Atnešk man daržovių, vaisių. 
– Kokių, mama?
– Na, persikų, gali bananų, mandarinų, dar morkų kokias keturias.
– Aš neturiu to, ko tu prašai. Galiu atnešti tik morkų. 
Ji palingavo galva, tiesiog negalėdama patikėti, kad pas mus nėra visų vaisių, kurių ji prašė. Bet 

nutylėjo, tik paprašė ryžių ir trijų rūšių prieskonių. Viską daviau, ką liepė. Ji dirbo greitai, ir po 10 minučių 
būsimas kepinys pasidarė panašus į daržovių ir prieskonių „netikrą zuikį“. 

– Dabar viskas, – pasakė ir nusišypsojo, – o kitų vaisių nusipirksi iš parduotuvės. Mėsos nereikia, 
nes nei tu, nei Onutė, nei Eduardas, galvoju, ne žvėrys, kad valgytumėt nužudytų kūnus. – Pritariau jai ir 
padarytą gaminį norėjau nunešti į šaldytuvą. Bet... jis išslydo iš rankų ir įkrito į muiluotą vandenį. Sutrikau, 
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nes buvo labai gaila mamos darbo. O ji nusišypsojo ir, visai nekreipdama dėmesio į mano „išdaigą“, pasakė: 
– Vaikeli, tai smulkmena, maža, kvaila smulkmena, kurių žemėj buvo ir bus tūkstančiai. Neapsunkinkim 
jomis sielos ramybės. Prieš tamsoje esančius žmones jos yra tokie menkučiai, kad net neverti dėmesio. 
Matai, aš lankau toje tamsoje esančią savo pažįstamą K. Man jos gaila, nors ji daug negero padarė. Dabar 
manęs laukia ir vis atsiprašo už visus tamsius darbus. Tamsa dažnai sutaiko draugus ir priešus. Na, o kaip 
mano gėlė, ar dar gyva? 

– Gyva, mama, žiūrėk, gyva, tokia pat, kaip ir tu. Ir tokia pat graži. 
Aš jai padainavau dvi eilutes: 
  Ar žinai, kad graži panelė
  Kažkada buvo tavo mama...
Jos akyse pasirodė ašaros. Matyt, kažką iš praeities prikėlė šie žodžiai. 
– Mano vaikeli, aš neturėjau kada būti graži. Aš visą gyvenimą dirbau, vargau, ir visas mano buvęs ar 

nebuvęs grožis išnyko kartu su laiku. Dabar galvoju, kad darbas ir žemės knisimas sielą palaipsniui apneša 
žeme, ir tada vis labiau imi atitrūkti nuo minties, kam tu dirbi ir kas su tavim bus. Nėra kada atsigręžti į 
Dievą. – Atbėgo prie jos kojų mano numylėtinė šunelė. Ir jos iškart susidraugavo. Paskui mama priėjo prie 
miegančios tetos Onutės. Glostė, kalbino, bet ta nereagavo. – Kažkodėl nėra ryšio. Nėra ryšio. Gaila. 

Paskui paglostė mane, pasižiūrėjo giliomis gražiomis akimis ir išėjo. 

644. Beatričės G. mamos pamoka 2005-05-09
 MANo NAMŲ NIEKAS DAUGIAU NEATIMS

Akyse pradėjo ryškėti kažkokia alėja, gražūs takai, iš abiejų šonų apaugę dideliais medžiais. Niekaip 
negalėjau suprasti, kur visa tai matyta. Iš tolo alėja į mane artėjo moteris. Norėjau paklausti jos, kieno šitas 
medžiais apsodintas pasaulis, ir laukiau, kol ji prieis visai arti. Gal 5-6 žingsniai skyrė mudvi, ir moters 
išvaizda man pasirodė jau matyta. Graži dvarininkės skrybėlė, puošni ilga suknelė, paryškinanti liekną 
liemenį, ir baltos pirštinės ant rankų. Nebuvo jokios abejonės – tai gerosios Beatričės mama Vanda. Ji 
maloniai pasisveikino lenkiškai ir jau mėgino tokia pat kalba šnekėti. 

– Ponia, o jums lietuviškai sunku kalbėti? 
– Mielai, Nijole. Aš galiu kalbėti ir itališkai, ir prancūziškai. Žinot, dvare buvo įprasta lenkų kalba ir 

pripratom prie to. Manau, čia nieko blogo. Ar ne, ponia?
– Taip, žinoma, kad nieko blogo. Svarbu, kad savo kalbos žmogus nepamiršta. 
– Prašau, Nijole, sėskim gal ant šito suolelio. O gal norit su manimi pasivaikščioti mano praeities 

takais? 
– Pasivaikščioti su jumis, ponia, – atsakiau. Ji  nusišypsojo, bet nieko nepasakė. 
– Aš čia dažnai ateinu, Nijole – čia jau niekas manęs nepažįsta. Gal tik medžiai ir namai. Matai juos, 

va ten, po kairei? 
– Matau, ponia. Aš juose buvau ne kartą ir su Beatriče, ir be jos. 
– Man Božena daug pasakojo apie jus. Jūs buvot didelės draugės taip? 
– Taip, pone Vanda. Buvom ir likom. Ji dažnai ateina pas mane. Aš tiesiog dievinau jos balsą. 
– Nereikia, Nijole, nieko dievinti, tik jautrią, pilną Dievo meilės širdį. Daugiau niekas žemėj nei danguj 

neturi vertės. O tu myli Dievą?
– Labai, ponia.
– O ką reiškia – labai? Gal geriau sakykim – giliai. – Ėjom, stebėjom pavasariškai žalius medžių 

pumpurus, ir jos akyse staiga sutvisko ašaros. Nedrįsau klausti, kodėl tokia puošni, tokia išdidi ponia 
nori verkti. Ji pakėlė balta pirštine apmautą ranką ir parodė į priekyje stovinčius namus su gonkomis ir 
spalvotais langais. – Ten, Nijole, ten buvo gyvenimas. Buvo ir nėra. Kažkoks liūdesys įslinko į širdį. Bet 
nieko, praeis. Mes čia, žemėj, visi turime tik laikinus namus, nesvarbu, ar jie bus prasti, ar puikūs. Žinai, 
tikriausiai tau Božena pasakojo, kaip jie buvo spardomi, daužomi, draskomi. Viskas, Nijole, praeina, kai 
ateini į Amžinus namus, kurių niekas niekada neatims. Dievo namų slenksčio neperžengs nei stribai, nei 
kiti, kurie žmogų pavertė į purvą. Aš niekam nekeršiju, visiems atleidau, nes Dievo Sūnus irgi visiems 
atleido. Na, ką pasakyti Boženai? 

– Ponia, pasakykite, kad ji man labai, labai brangi. Ji mano širdyje paliko tik šviesą.
– Pabučiuok mane, Nijole, ir aš jau eisiu savo keliu. Matai, namuose dar yra Staselis ir Voitechas, kartu 

grįžti bus lengviau. 
Aš ją pabučiavau, ir ji nuėjo toliau šita ilga, kaip gyvenimu, alėja...
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645. Aiškiaregės Raisos pamokos 2005-05-12
 AR MAToTE DIEVo ATVAIZDUS ŽEMĖjE? 

Atėjo Soija S. ir nustebo, kad aš dar namuose. 
– Eik į susitikimą su Raisa. Tu juk taip domiesi Amžinybe. Dabar mudvi su ja atvykom. 
– Soija, bet juk ji akla, nieko nemato. Kodėl palikote ją vieną? 
– Nijole, nesijaudink dėl Dievo išrinktųjų. Jie visada daugiau mato už mus. Daugiau, plačiau, giliau. O 

Raisa seniai pamiršo, kad žemėje ji buvo neregė. Dievas užgesino akis, kad matytų siela, kurios žvilgsnis 
aprėpia ir Visatą, ir žemę. Na, ką aš čia šneku. Einam ir pamatysi pati. 

Salė ir foje, ir prie išorinių durų buvo šimtai žmonių, ir jeigu ne Soija, vargu ar būčiau šitiek išgirdusi 
tą nepaprastą vakarą. Prieš salę, į išpuoštą šviesos lemputėmis kėdę artėjo neaukšto ūgio, visa nuo galvos 
iki kojų baltu drabužiu apsirengusi ir balta skraiste ant galvos, nuostabia meilės ugnele pasipuošusi, liekna 
moterėlė. Visi atsistojo, nes visa jos povyza ir kažkokios nežemiškos išminties sklidinas žvilgsnis kėlė 
jai begalinę pagarbą. Paprasta ir nepaprasta, susikaupusi ir atviraširdė, ji iš karto pavergė visus. Ji žemai 
nusilenkė ir ištarė du žodžius: 

– Pagarbintas Dievas! – Paskui visų nuostabai, kad kalba lietuviškai, pasakė: – Dieve Tėve! Čia visi 
tavo vaikai, pabūk su jais, ir jie pajus, kad esi. Amen. – Ir vėl kreipėsi į salę: – Aš girdžiu ir jaučiu dabar 
Tave, visagali Dieve. O jūs, kurie žiūrite į mane, ar jaučiate Visagalį, ar nors vienas jaučiate? Atsistokite ir 
pasakykite tai. – Salė tylėjo. Nežinia, ar nė vienas nedrįso pripažinti, ar nejautė. Raisa kažką pamąstė, bet 
jos veide tebeliko ta pati atlaidaus gerumo išraiška. – Gal jūs manęs ko nors paklausite, brangieji? 

– Šventoji Raisa, ar jūs kada nors matėte Dievą Tėvą? – pasigirdo vyriškas balsas. 
– O dangau! Tavo Tėvo atvaizdas danguje ir žemėje toks akivaizdus. Tu toks, kaip saulė, Tu toks, kaip 

vandenynų gelmės, Tu toks, kaip visos aušros, kurios buvo ir bus žemėje. Tu toks, kaip amžinoji meilė 
žmogui. Visas Tu ir visi mes tavyje, Viešpatie. Nupieškite jį savyje ir pamatysite savo Tėvo paveikslą.

– Bet tai neįmanoma, tai neįmanoma! – pasigirdo balsai iš salės, ir Raisa pakartojo: 
– Taip, Dievo nupiešti negalima, kaip negalima nupiešti pačios kilniausios meilės mums, Jo vaikams. 

Dievas yra grožio, meilės, gerumo ir atlaidumo dvasia, kurią turime jausti. 
– Šventoji Raisa, o jūs galite jausti taip, kaip jaučia Dievas? 
– Galiu jausti tik meilę, gailestingumą, atlaidumą, bet negaliu būti nei gėle, nei saule, nei vandenynu, 

nei paukščiu. Visagalis yra tik Dievas, o žmogus ne, kad ir kažin kokio proto jis būtų. 
– Šventoji Raisa, o kuo skiriasi dangaus ir žemės žmonės?
– Žemės žmonės nelabai skiria tamsą nuo šviesos, ir jų sielos serga šviesos ilgesiu. O dangaus žmonės 

į Dievo karalystę su ligotom sielom neateina, jas reikia gydyti. Pagalvokit, brangieji, apie save, ar nereikės 
amžinybėje gydyti jūsų sielų.

Salėje buvo mirtina siela. Žmonės galvojo. Raisa šypsojosi, kažką pasakė ir išėjo. Turbūt su Soija, 
kurios jau nesuspėjau pamatyti. 

646. Genutės Š. pamoka 2005-05-13
 KoDĖL NUoDĖMĖS PRIE DŪŠIoS KABINASI

Dabar ji buvo daug labiau sunykusi, sulinkusi. Jau neprašė, kad brolio vaikas atneštų naujų „puikių“ 
drabužių, kad ji išsiskirtų iš „ubagių“, kurios kartu su ja. 

– Genute, atsitiesk, kas tave taip lenkia prie žemės? 
– O kas daugiau lenks, negu tos nelabos nuodėmės. Kraunasi, kraunasi per visą čėsą ir sulenkia žmogų. 
– O tu nežinojai žemėj, kad darai nuodėmes? 
– Iš kur čia žinosi. Nėr čėso apie griekus galvot, kai darbai rūpi. Kartais ką pasakydavau ant kunigų, ant 

Dievo, ale pamislydavau, kad iš taip toli, bile jie girdi. O dabar matai – tau pykšt keturi metai. 
– Genute, o tu išpažinties neidavai? Juk Dievas gailestingas. 
– Kai jauna, buvau nuėjusi kelissyk. Paskui jau visai kokia 50 metų nėjau. – Kažką pagalvojo, paskui 

paklausė: – Ale sakyk tu man. Tu viską gerai patardavai. Kodėl nuodėmės nelimpa prie kūno, o į dūšią 
kabinasi? Jeigu jas matytum, tai nubrauki į pečių ir viskas. Nereikėtų šitaip tamsoje mūčytis. Duoda tokias 
pamokas, ale mano galva nesuima tų visų šnekų. Tai kaip, kodėl tik prie dūšios padlos kabinasi? 

– Genute, kūnas būna atnaujintas, kai nueini pas Dievą. O purvina siela negali teršti Dievo karalystės. 
– Mažu ir teip. Ale ir tam kūnui sunku, kai dūšią graužia nuodėmės. Matai, kokia aš pasidariau kaip 
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kriukis. Klausyk, ponia, mažu atsigerti ką turi? Taip ištroškau, teip burna išdžiūvo. – Atnešiau. Ji taip 
godžiai gėrė paprastą vandentiekio vandenį, kad ir jis man pasirodė tikras skanėstas. – Dėkui, ponia. Pas 
tave tai vis susimylimą gali gauti. Ar nesupyksi, kad dar ateisiu. 

– Ateik, Genute, ateik. Aš už tave meldžiuosi ir noriu  tau tik gero. Tik tu prašyk pagalbos iš Dievo. Juk 
tu savo Tėvą paniekinai būdama žemėj. 

Susigraudino. Išėjo, net sudie nepasakiusi.

647. Nataljos ir Mindaugo pamokos 2005-05-17
 VYRAS TURI VISKą MoKĖTI, o MoTERIS VISKą MYLĖTI

Pamačiau besišypsančią Nataliją. Ji kažkam mojo ranka. Supratau, kad davė ženklą, jog ruoštųsi ateiti 
pas ją. 

– Labas, Nijolyte, mažu pyksti, kad taip išvien pas tave ateinu? 
– Aš labai myliu jus, Natalija, labai laukiu, kad jūs ateitumėt. Onutė – visa mano paguoda, tai noriu ir 

jai gero padaryti, kai ką nors apie jus pasakau. Kad ir kasdien ateitumėt, laukčiau. 
– Oi tu, Nijolyte, mažu tik taip sakai. Nusibosčiau ir gana. 
– Natalyte, kaip jūs gyvenat? Taip išsipuošus, balta, blizgančia palaidine, plačiu sijonu. Tiesiog kaip 

jaunamartė.
– O ko man nesidabyt! Visas gyvenimas skarmaluos praėjo, tai nors dabar gražiau apsirėdysiu. Juk ir 

Onutė, kai pasižiūri, dabinasi. Ir gerai. Žinai, Nijolyte, yra toks pasakymas: „Dabyk sielą, o kūnas pasirinks 
pagal save aprėdalus“. 

– O iš kur jūs matot, kad Onutė dabinasi? 
– Vaike, mes viską iš Dangaus Karalystės matom. Taip jau Dievo sutvarkyta, kad iš aukščiau geriau 

matyti. Ir, kai ji verkia, matom. Tik, sakau, be reikalo. Mes visi sveiki ir gyvi, ir nėr čia ko rėkt. Juk ne 
pragare esam, o Danguj. 

– Natalyte, o kaip Mindaugui sekasi? 
– Ale jau nėr ką apie jį šnekėt. Ta jo Laura prišnekėjo, kad mokytųsi groti, tai matytum, kaip jam einasi. 

Tokį instrumentą išsirinko, kad net mokytojas dyvijosi. Te sykiu sutaisyta gitara su kardionu. Ir sykiu 
grajina. Jį mokina toks Kurauskas. Tai ta Laura dainuoja, o Mindaugas grajina. Jau gražu, tai gražu, net visi 
klausosi. Sakau, tai kytrumas to vaiko. Negali atsidyvyt. 

– Eikšie, Mindaugai, eikšie. 
– O kam manęs reikia? 
– Čia mokytoja nori tave pamatyti. 
– A, žinau. Tuoj, tik instrumentą pasiimu. 
Atėjo. Jau gerokai paaugusiais plaukais, gražiu kostiumu. Tiesiog nuostabus vyras. Ir akimirką 

pagalvojau – „Ar žemėj jis būtų kada nors toks buvęs?“ Kokia beribė Dievo meilė, kad jį pakėlė iki tokios 
proto aukštumos!

– Na, Mindaugėli, tai ką labiausiai mėgsti groti? 
– Mudu su Laura labai mėgstam Mendelsoną. 
– Aš irgi. Tai gal gali pagroti ką nors? 
– Na  „Dainos sparnais“ patiks? 
– Labai, tik grok.
Ir jis grojo. Taip meistriškai, taip subtiliai, kad aš klausiausi lyg pakerėta. Nutilo. Atsikvėpė. 
– Na kaip, mokytoja? 
– Šaunuolis, Mindaugai, tu tiesiog viską moki ir viską puikiai. 
Jis šyptelėjo paskui surimtėjo ir pasakė: 
– Tam Dievas davė ir protą, ir širdį, kad vyras viską mokėtų, o moteris viską mylėtų. 
Natalija tik lingavo galva į abi puses, ir mačiau kad ji be žodžių ir be galo didžiuojasi savo anūku. 
– Mindaugėli, o tu mamą dar atsimeni? 
– Ir vėl jūs man apie mamą. Aš ją myliu, ją prisimenu, bet, žinot, atstumas daro savo. Ateinu dažnai pas 

ją, bet dažnai jos nėra, o kai kada ir ryšio nėra. Visaip pasitaiko. Nors geradienių perduokit jai nuo manęs 
ir ...  Lauros. 

– Ačiū, Mindaugėli.
Natalija mane pabučiavo ir viskas išnyko.
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648. Beatričės G. pamoka 2005-05-17
 DIDIEjI TALENTAI PALAIMINTI DIEVo

Ji atėjo pas mane ir, kaip visada, mano sieloj prasidėjo šventė: meno, grožio, dainos šventė.
– Nijolyte, mažute mano, mano mamytė tave matė. Sakė, kad tu labai sunykusi, išbalusi. Atėjau 

pasižiūrėti, bet, man atrodo, kad tu visada tokia buvai. 
Aš jai pritariau, stebėjau jos gražias, viską reginčias akis. Bet niekaip negalėjau priprasti prie to, kad 

Beatričė rašo be Brailio lentelės, laisvai, kažką mąstydama. Ji suprato, kodėl aš ją stebiu. 
– Mažute mano, tau nuostabu, kad aš rašau, kad aš matau. Ar ne? Nijolyte, bet jau beveik 17 metų, kai 

aš turiu sveikas akis. Sakau atvirai – jas man dovanojo Dievas. Na, mažute, pažiūrėk į mane ir patikėk tuo. 
Jokie žemės profesoriai nepadarys to, ką padaro Visagalis. Ir visi didieji talentai palaiminti Vienintelio – 
Dievo. Mažute mano, ar nori, aš tau ką nors padainuosiu?

– Labai, labai noriu, pasiilgau jūsų balso. 
– Mažute, ar mėgsti Šopeną? 
– Mėgstu, geroji Beatriče, aš jį mintyse kartais kartoju.
– Klausyk ir įsivaizduok Šopeną prie fortepijono. – Ir ji pradėjo Frederiko Šopeno „Troškimą“. Visas 

kambarys prisipildė muzikos, kuri sielai atiduoda viską – šviesą, meilę, džiaugsmą ir minčių skrydį. 
Nuskambėjo paskutiniai akordai. Beatričė šypsojosi ir paprašė parodyti savo gėles. – Dieve, mano Dieve, 
kaip gražu! Vaikeli, juk kiekvienas žiedas, kaip ir žmogus, turi sielą, turi spalvą, kurios žmogus dažnai 
savyje neranda. Mažute mano, tu visada mylėk gėles, nes jose yra gilios Dievo mintys. Nijolyte, aš jau 
eisiu, mažute. Kitą kartą gal su Kristinėle užsuksiu. Būk laiminga, mažute mano. 

649. Mokytojo Petro Deltuvos pamoka 2005-05-21
 PADĖKIT VIENI KITIEMS ATEITI Į ŠVIESą

Mūsų  kieme vyrai tvarkė  malkas – ruošė pjovimui. Vieni juokavo, kiti dirbo tyliai. Pravėriau duris ir 
stebėjau jų darbą. Pamačiau ateinantį mokytoją Petrą. Šviesiai pilku kostiumu, pilnu šviesaus džiaugsmo 
veidu.

– Gal talkos reikia? – užšnekino vyrus ir pats nusišypsojo. 
– Kad ne taip apsirengęs esi. Prie talkos, matai, kokie mūsų drabužiai. 
– Na, kitą sykį žinosiu, kaip reikia rengtis, dabar to nežinojau.
– Mokytojau, užeikit, – paprašiau jo, ir jis mielai pravėrė mūsų namų duris. Aš visai pamiršau, kad jis 

jau iš Amžinybės. Labiau atrodė atėjęs iš nuostabios šventės ir vis negalįs jos pamiršti.
– Kaip jums sekasi, kas atsitiko, kad toks laimingas? 
– Nijole, žinot, aš toks laimingas, toks pilnas šviesos ir ramybės, kad net nežinau, už ką man ji duota. 

Aš dabar nieko nebijau, nieko negalvoju apie jokius turtus, nes jie neduoda žmogui tikrojo džiaugsmo. 
Susitikau su mamyte, su tėvu. Atrodo, atjaunėjau kelias dešimtis metų. 

– Mokytojau, o ko reikia žmogui, kad jis pasijustų toks, kaip jūs. 
– Padėkit vieni kitiems ateiti į tą šviesą. Darykit gera kitiems, ir tos ramybės būsit pilni jau žemėj. Aš tai 

taip galvoju. Na, kitą sykį ateisiu, tai apie viską pasikalbėsim. O dabar aš eisiu. Žinai, kai išeini, tai reikia 
ir sugrįžt. 

650. Nepažįstamo žmogaus pamoka 2005-05-23
 KANTRYBĖ PADEDA PAKELTI SUNKIAUSIą AKMENĮ

Pamačiau platų ir ilgą lauką, pilną sunkių, mažesnių ir visai mažų akmenų. Jie man pasirodė kažkuo 
panašūs į sunkias naštas, kurias kartais likimas užverčia žmogui. Staiga išgirdau vyrišką balsą. Jis man 
pasirodė labai malonus, o jo žodžiai pilni išminties ir gilios prasmės. 

– Jūs matote šituos akmenis – mažus ir didžiulius, atrodo, nepakeliamus? Ar jūs matot vidutinius, 
kurie skirti vidutinybei? Žmogui dažnai likimas uždeda po tokį akmenį ir bando, ar ilgai jį nešime. O gal 
suklupsime po juo ir akmuo mus prislėgs? Visaip būna. Stiprieji ir kantrieji ištveria, bedvasiai, kurie neturi 
supratimo apie pakilimą į aukštybes, palūžta. O akmenys, kad ir numesti, vėl išlieka ir bando kitus. Be 
gilių sukrėtimų ir išmėginimų siela negali būti tobulai švari.  Kančia visada sielą apvalo nuo abejonių ar 
netikrumo, jei jų yra. Mano dukra labai daug iškentėjo, bet pažiūrėkite, kokia ji graži savo vidaus pasauliu, 
kaip ji myli pasaulį. Aš ja galiu didžiuotis. 
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– Tai jūs jos  tėvas? 
– Taip, aš esu jos tėvas.
– O kaip jūsų vardas? 
– Nebūtina jums viską žinoti. Galvokit apie tai, ką pasakiau.
– O jūs šviesoje? 
– Ne, aš ne šviesoj. Aš, matot, nepakėliau to likimo užkrauto akmens, aš parpuoliau ir jau negalėjau 

pakilti. Aš buvau bevalis, o tai sielai baisiausia, nes visos nuodėmės ateina į ją dėl bevališkumo. 
Balsas nutilo. Akmenų lauką užgulė rūkas ir viskas išnyko.

651. Aldutės Ž. pamoka 2005-05-24
 MoKYKIMĖS PAŽINTI SAVE

– Labas, Nijole. Matai, atėjau tau pasakyti, kad Petras jau pas mus atėjo. Džiaugiasi, kaip mažas vaikas. 
Su visais pažįstamais sveikinasi. Aš galvoju, kad savo siela jis buvo tikras geraširdis vaikas, tik gyvenimas 
jį pavertė kankiniu, nors jis savo kančią visada slėpė nuo visų. 

– Aldute, aš dažnai galvodavau apie jo gerumą, bet nesugalvojau, kad jis panašus į viskuo tikintį vaiką. 
Jūs labai gerai pažįstate žmones. 

– Pažinti kitą žmogų daug lengviau, negu pačiam save. Patys mes neturime noro ar laiko pagalvoti, 
kokie mes esam, kodėl mes tokie esam. O Dievas už mus galvoja kas sekundę, kas valandą ir, atėjus laikui, 
pasako viską, kokie mes buvom. Paskirkime nors dešimt minučių per dieną savo sielai, savo protui ir savo 
mintims apmąstyti. Nors kūnas bus naujas, jaunas, o tavo siela išduos tave teismui. Nijole, aš žinau, kad 
tu daug apie ką galvoji. Ir apie save tuo pačiu. Tik kažin kaip mūsų artimieji ir pažįstami? Aš manau, kad 
tamsoje galvoti bus sunkiau, negu dabar, kol esat žemėj. Na, pasakiau apie Petrą. Galvoju, kad apsidžiaugsi. 
Juk ir tau daug gero padarė. Eisiu, pamokos manęs laukia su mažaisiais. 

652. Poeto Gedimino S. pamoka 2005-05-26
 ŽMoNĖS, KoDĖL jUS SKIRIA METALINĖS TVoRoS?

Gediminą jau antrą kartą pamačiau be akinių. Jis buvo gana išdidus, nors, kaip pažįstamas, kalbėjo gana 
mielai. Juodi garbanoti plaukai ir visai atjaunėjęs veidas darė jį nuostabiai poetišką ir įdomų. 

– Sveika, Nijole. Na, kaip Šakių poetams sekasi? – nusišypsojęs paklausė. 
– Pusiau gerai, – pasakiau jam, ir jau pati paklausiau: – O kaip Dangaus poetams sekasi? 
– Viskas gerai. Jau trečią knygą ruošiu. Dvi išleidau. Ir gerai įvertino. Matai, ten žmogų vertina pagal 

dvasios turtus, o žemėj pagal modernišką išsigimimą. Tik Strielkūnas dar poetas su Justinu. O visi kiti 
manekenai pagal užsakymą. Nijole, perėjau per kelias Šakių gatves, ir toks baisus jausmas apėmė mane, 
kad neiškentęs atėjau pas tave pasišnekėt. 

– Kas atsitiko, Gediminai? – paklausiau jo, negalvodama koks bus atsakymas. 
– Aš palyginau savo ir jūsų aplinką ir, žinai, baisu pasidarė. Kodėl jūs vieni nuo kitų atsitvėrę metalinėm 

tvorom? O gal bijom vieni kitų? Kodėl gatvių kraštais nėra daugybės gėlių? Juk kiekvienoje gėlėje – Dievo 
žvilgsnis. O gal žemės žmonės to nepasiilgsta? Tai dar baisiau. Ėjau pro kažkokį namą, tai ten užtverta tvora 
ir užsodinta spygliuotais krūmais. Pas mus visur gėlės, gėlės. O gal aš jau atpratau nuo tvorom atitvertų 
pasaulių? Gal? Kaip tu, Nijole, sakai? 

– Gediminai, tu esi poetas, tu į viską žiūri savo jausmų akim, bet nelygink žemės ir dangaus žmonių. 
Jie Dievo atrinkti į tą Rojų. O pas mus gal kas trečias iš širdies tiki į Dievą. 

– Nijole, aš tai jaučiu. Aš ir dabar tai jaučiu. Užtenka pasižiūrėti į žmogaus  veidą, ir matai, kad jame 
nėra jokios dieviškos meilės atspindžio. Jis bejausmis, beprasmis, ir nesinori jį kalbinti. Tu pažiūrėk į mano 
Reginos ir A. S veidus ir palygink. Koks, gilus šulinys jas skiria, nors abi lanko bažnyčią! O kai nėra meilės 
Dievui žmoguje, nėra meilės ir tarp žmonių. Mūsų „Amžinybės žiniose“ skaičiau, kad Šakiuose į varnas 
taiko iš „patrankų“. Ar teisybė? 

– Aš tau norėjau papasakoti, bet tu jau ir be manęs žinai. Teisybė. Tikra teisybė. 
– O kada, Nijole, vienas į kitą pradės taikyti? Juk jeigu jau paukštis neturi vietos danguje, tai gal ir 

žmogus neišsiteks žemėje?  Žinai, slogia širdim grįšiu namo. Viskas užgulė dūšią. Ir nieko gero, kas duotų 
šviesos. Mažu ir gerai, kad aš išėjau iš šitos žemės.

Išėjo. Ir mano širdyje pasiliko daug abejonių apie tai, ko mes visai nepastebime. 
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653. Njolės V., Violetos S. ir Dianos B. pamokos 2005-05-27
 DIDŽIojoj BIBLIoTEKoj YRA VISoS PASAULYjE IŠLEIDŽIAMoS KNYGoS

Tamsoje pamačiau ranką, kuri man tiesė kažkokią nedidelę knygą. 
– Aš noriu pamatyti jus ir tą knygą, kurią man tiesiate. 
– Mokytoja, mielai, jeigu tik jums įdomu matyti praeities veidus. – Ir aš pamačiau tą, kuri tiesė knygą. 

Tai buvo žemėje tragiško likimo keturiolikmetė Nijolytė V. Šalia jos stovėjo taip pat mano mokinė Violeta 
S. ir Diana B. Nežinojau, kurią pirma apkabinti, nes visos buvo geros, kilnios širdies, ir visoms teko karti 
likimo duona. – Mokytoja, čia jūsų knyga, pasirašykit, – Nijolytės balsas buvo toks pat mielas, lyg ji sėdėtų 
mokyklos suole. 

– Nijolyte, iš kur gavai šitą knygą? – nieko nesuprasdama, paklausiau jos. 
– Pas mus Didžiojoj bibliotekoj yra visos pasauly išleidžiamos knygos, ir mes randame, kokią tik 

norime. 
Pasirašiau. Prisiminiau, kad mokykloj ji rašė ir pasitikėdama atiduodavo mano „kritikai“.
– Nijolyte, geroji, ką veiki ten, kur amžina šviesa? 
– Rašau, mokytoja. Rašau ir vis prisimenu jus. Dabar atrodo, kad sėdžiu prieš jus klasėj. 
– O tu gali paskaityti nors vieną savo eilėraštį? 
– Galiu, nors mano eilėraščiai labai neilgi. Pas mus vertina gilią mintį, o ilgi visiems įvaro nuobodulį. 
Ji atsistojo, rudomis gyvomis akimis apžvelgė mane ir savo drauges ir, kažkaip jaudindamasi, perskaitė: 
  Cikados. Citrinos. Planetos...
  Ir aš, nors ateivė, tarp jų. 
  Žiedynuos ieškodama vietos, 
  Vis ieškau ir žodžių naujų...
– Nijolyte, tu gerai rašai. Mes mažai ką žinom apie Visatos planetas, ir rašom tai, ką jaučiam žemėj. 
– Ir dar, mokytoja, galiu paskaityti:
  Man žemė dabar – lyg bedugnė, 
  Kur turtai skandina visus.
  Ir Dievo dalijamą ugnį
  Gesina pavydas baisus. 

Kurį laiką tylėjom visos. Staiga pasigirdo aukštaūgės Dianos balsas: 
– Dieve mano! O aš niekada neturėjau jokios mokytojos. Ir nežinau, ko ji mane būtų išmokinusi. Mano 

vienintelė gyvenimo mokytoja buvo kančia. Kur eidavau, ką beveikdavau, ji buvo šalia, manyje, ji ėjo 
kartu, kur eidavau aš. Turbūt už tai Dievas atsivedė mane čia. 

– Dianėle, bet daugiau nebus nei kančios, nei nuoskaudų. Ir tu turi tuo džiaugtis. 
Lengva pelerina, apgaubusi jos pečius, suvirpėjo, ir Diana pasakė: 
– Žinoma, aš džiaugiuosi. Aš turiu mylimą draugą, skaitau, rašau, mokausi groti. Dieve, kokia aš 

laiminga! 
Tas džiaugsmas tiesiog nušvietė ją visą, ir aš su ja buvau kartu laiminga. Violeta tylėjo visą laiką, o po 

Dianos žodžių pradėjo verkti. Ji žemėj buvo tiek paveikta savo kančios, kad turbūt ją dabar prisiminė. 
Mes atsisveikinom, lyg būtume artimiausi žmonės. Pažadėjo ateiti, kai Nijolytė išleis knygą.

654. Genutės Š. pamoka 2005-05-28
 DIEVE, GELBĖK MANE

Aš ją sutikau, vos paeinančią, išsidraikiusiais plaukais, suodinais drabužiais. 
– Genute, kur eini? – paklausiau, ir ji paaiškino: 
– Mažu žinai, ant kur Naumiestis? Viską užmiršau, viskas susimaišė, rodos nė namų nerasčiau. 
– Genute, iki Naumiesčio 25 kilometrai, tu nenueisi. 
– Tigi, tai mažu kokia mašina bėga ant Naumiesčio, nors iki tos nuvesk. 
Nenorėjau su ja ginčytis. Paėmiau už rankos. Ėjom. Staiga prieky pamačiau iškastą molio plotą, kuris 

visas buvo apsemtas vandens. Gal vandentiekį taisė, ar ką, nežinau. 
– Genute, neik tiesiai, čia iškastas molis su vandeniu. Einam aplinkui. 
– Bine čia gilu? Vis pereisim? 
– Bijok tu Dievo! Kas tave gelbės? Aplink nė žmonių nėra. 
Ji lyg ir supyko, atmetė mano ranką ir suriko: 
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– Tik jau Dievu tai manęs nepabaugysi. Nei Dievo, nei velnio aš nebijau. – Aš net akis užsidengiau, 
bijodama pamatyti, ką ji daro. Lyg apdujusi žengė į priekį, ir jos kojos iki kelių paniro į gilią molio masę. 
Ji beviltiškai skėsčiojo rankomis, lyg bandydama į ką nusitverti. Kaip žmogus, atmetęs Dievą ir varge 
prašantis pagalbos. – Duok ranką! – suriko man, – padėk!

– Genute, aš nepasiekiu tavęs, tu vidury to molyno...
– Tai ko čia žiopsai? Prašyk Dievo, kad mane išgelbėtų. – Ir pati ėmė šaukti: – Dieve, Jėzau, Marija 

gelbėkit mane!
Man jos buvo labai gaila, bet negalėjau prieiti. Kažkas artėjo prie manęs ir pranešė, kad atvyksta į 

pagalbą. Nors žmogų kartais klampina nuodėmės, bet vis tiek atsiranda, kas jam padeda.  Gal dar ateis, gal 
pasakys, kaip jai baigėsi.

655. Mamos pamoka apie jėzaus paukštį 2005-05-30
 jIS, KAIP IR jĖZUS, IŠMINTINGAS IR MYLI VISUS

Mama atėjo su keistu paukščiu ant delno. Jis savo dydžiu ir plunksnų spalvomis buvo labai panašus į 
mūsiškį kėkštą, tik aplink galvą iš plunksnų švietė kažkoks geltonas atspalvis, ir mažo sparnuočio galvelė 
atrodė lyg vainikuota. Jo akys sekė kiekvieną mamos judesį, supratau, kad jis ją labai myli. 

– Tai mylimiausias Jėzaus paukštis po balandžio, – ištarė mama ir pridūrė: – jis viską jaučia, viską 
supranta ir visur mane lydi. 

Kieme dirbantys vyrai garsiai nusijuokė: 
– Koks jau čia jo protas, pribaigei, į puodą ir po visų protų. 
Mama, atrodo, visai nekreipė dėmesio į tuos žodžius: 
– Jis kalba. Jeigu nori, paimk jį ant delno ir klausk ko nori. 
Didokas paukštis jaukiai įsitaisė mano delne ir vis žiūrėjo tai į mano akis, tai į Onutę, kuri jį pamilo iš 

karto. Dieve mano, kokia šiluma nuo jo kūno perėjo pro mano širdį. „Tu labai mielas, paukšti – pakartojau 
mintyse, – pasakyk žodį, kurį tu lengviausia ištari.“

– Jėzus, – pasigirdo lyg žmogaus balsas, ir aš supratau, kad tai pasakė paukštis, kurį mama vadino 
Auksis, turbūt dėl tos geltonos juostos per galvą. 

– Dar klausk jo ko nors, – pasakė ji. 
– Auksi, o ką myli danguje ir žemėje? 
– Visus, kaip Kristus. 
Paskui Auksį paėmė Onutė, ir jis be jokios baimės prisiglaudė prie jos rankos. Vyrai laikinai metė savo 

darbą ir jau tylėdami žiūrėjo į šitą protingą dangaus vaiką. Vienas ištarė: 
– Ale tokio dar nemačiau sviete. Kiba iš dangaus atlėkęs. – Paskui priėjo arčiau ir jo paklausė: – Tai 

kas tu toks? 
– Jėzus Kristus, – išgirdo vėl, ir visi persižegnojo. 
Mama šypsojosi, glostė protingo paukščio galvelę, kuri pamokė jam blogo linkintį žmogų.

656. Agutės Š. pamoka 2005-06-02
 NEPAISYKIT, KAD ŽEMĖj „PRoTINGI“ jUS LAIKo KVAILAIS

Žemėje savo veido išraiška ji man būdavo panaši į Salomėją Nerį. Didelės, išraiškingos ir kartu 
liūdnos akys, nejaukiai besijaučiančios tarp žmonių. Ji visada bijojo, kad žmonės jos neįžeistų, neišjuoktų, 
nepasityčiotų. Ir kasos kaip S. Neries. Jos visa paguoda buvo gamta. Visi, kas buvo atstumti žmonių – 
paukščiai, gyvulėliai – pas ją rasdavo prieglaudą. Dažnas už akių ją vadindavo kvaila. Ji tai žinojo ir dėl 
to vengė žmonių. Ir štai dabar ji atėjo iš Amžinybės. Nebuvo liūdna, baikšti, išliko tik salomėjiški veido 
bruožai ir gilios, gražios akys. 

– Agute, kaip tau dabar atrodo Šakiai, kaip žmonės? – paklausiau ir pastūmiau kėdę atsisėsti. – Juk jau 
dešimt metų, kai gyveni kitur. 

Ji nusišypsojo, paskui jai būdingu, dusloku balsu pasakė:
– Šakiai kaip Šakiai. Nei jų pavadinimas ką nors jaučia, nei užjaučia. Jam viskas vienodai rodo. O 

žmonės... Pas juos dar nebuvau nuėjusi ir nenoriu eiti. Jie mane niekino, jie mane laikė kvaila, kad mylėjau 
jų išmestus gyvulėlius, nuskintas gėles, kurios dar neseniai žydėjo. Man buvo gaila, o jie juokėsi. 

– Agute, o tu gyveni danguje? 
– Žinoma. Ten niekas iš manęs nesityčioja, neskundžia nei Kristui, nei Marijai, nes visi tokie pilni 
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meilės vienas kitam ir tiems, kurie šalia jų. Aš bijau žemės ir nenorėčiau dar kartą gyventi joje. Aš matau, 
kaip rytą Marija eina pas savo gėles. Nenoriu, nedrįstu, prasta bobelė, sekti jos pėdomis, tai einu kita puse ir 
meldžiuosi. Ji tokiais melsvais drabužiais, tokia gera ir neturi jokio išdidumo. Šypsosi ir eina. Ji tokia, kaip 
tos gėlės, – graži ir visus prie savęs traukia. Paskui, kai ji nueina, tai aš jos gėles glostau. Brangiosios, kaip 
man ten gerai, aš nė apsakyti nemoku. Ten tokios didelės dryžuotos katės vaikščioja, tai aš jas vis šnekinu. 
Užsimiršau tą jų vardą. Ir niekas nesijuokia iš manęs ir kvaila nelaiko. Duok Dieve, kad mano mergučės čia 
ateitų. Ale kaži kaip bus. Užaugusios skurde nuo mažens, tai nervuotos. 

– Agute, o kur dabar eisi? Gal ką nors Šakiuose aplankysi? 
– Kur čia eisi. Beveik visi pažįstami jau Amžinybėj, o kitų nenoriu lankyti. Dėkui, kad nepasipuikavot, 

kad pasišnekėjom, eisiu jau namo. Eisiu pas Mariją. 
Aš ją pabučiavau, paglosčiau kasas. Vargo pelė buvo žemėj. Bet ramiai nešė savo kryžių, ir nė vieno 

niekada neapkalbėjo. Išėjo ir išnešė savo gerumą bei salomėjišką šypseną.

657. Petro D. pamoka 2005-06-04
 DANGUS PARUoŠIA NAUjŲ MoKSLŲ PRIĖMIMUI

– Na, tai su vasaros pradžia atėjau pasisveikinti, – ištiesė ranką ir nusišypsojo. 
– Mokytojau, aš jus sveikinu su amžina vasara, kuri jums niekad nesibaigs. 
– Ką darysi. Kad jau čia perkėlė iš žemės, tai tik džiaugtis reikia. 
– Jūs tiek gero visiems darėte, kad kitaip ir negalėjo būti. 
– Ką darysi. Reik žmogui gera daryti. Rodos, nesipykau nė su vienu. Kaži ar mane dar kas nors 

prisimena? 
– Prisimena, mokytojau, ir su didele širdgėla, kad jūs išėjote. Ar sunki buvo kelionės pradžia į tą amžiną 

vasarą? 
– Nieko baisaus, nieko baisaus. Drožiau šaukštus. Pamačiau mamą su broliu ir išėjau. 
– O kas pabaigs drožti šaukštus?
– A, tesižino. Užmes kur ir viskas. Tiek bėdos. Nijole, pagalvojau, kad tu pamatytum, kiek Dievo 

karalystėje gėlių. Ir be jokių šiltnamių auga. Dievo meilė kiekvieną žiedą apšviečia. Sutikau Aldutę Ž., 
Soiją K., daug pažįstamų. 

– O Česlovo nematėt? 
– Kad jis kaip gyvasis sidabras. Visi jį kviečia, visi klausia patarimų. Žinai, kad jau mandras pasidarė. 

Manęs net nepažįsta. Ale jau daug žino. Iš geograijos, iš izikos, iš pasaulio ir Visatos mokslų. O ką – vyras 
kaip reta.

– Seniai buvo pas mane. 
– Kad jis atsisėst nesuspėja, paskaityt ką nors apie galaktikas, jo vėl kas ko nors klausia. 
– Mokytojau, o jums žemės negaila? 
– Na, ką darysi. Žemė iš žmogaus atsiima viską, ką jis turi gražiausio. Jai reikia juodo darbo. O Dangus 

pakeičia visą galvojimą, apvalo mintis ir paruošia jas visų mokslų priėmimui. Tai svarbiausia. Na, tai kaip, 
Nijole, tavo gėlės žydi? Parodyk. – Nuvedžiau, parodžiau. – Nelabai aš jų vardų žinau, ale čia tik lašas, 
palyginus su Amžinybės gėlynais. Na, gal jau eisiu atgal, kitą sykį užsuksiu. 

658. Žymanto D. pamoka 2005-06-05
 PER DIDELIS PASIAUKojIMAS GADINA ŽMoGŲ

Jis atėjo, laikydamas batą rankoje, ir paaiškino:
– Prie durų radau. Sakau, atnešiu į kambarį. – Padėkojau žmogui už rūpestingumą. Dar kartą pasižiūrėjo 

į batą ir pasakė, lyg ką svarbaus prisiminęs: – Visai toks, kaip mano Birutės. O gal ji čia buvo atėjus? 
– Ne, Žymantai, niekada čia nebuvo. O kas ta Birutė? 
– Na ir keista jūs, kaip galite nežinoti apie mano Birutę! Aš net ten, tamsoje, apie ją visiems pasakoju. 
– O kur ji gyvena? 
– Vienas Dievas težino. Anksčiau žinojau ir ją kasdien matydavau. O dabar užmiršau, viską užmiršau. 

Birutė per daug dėl manęs aukojasi, o aš visai nepagalvojau, kad gali būti kitaip, kad Dievas gali pradėti 
mokyti mane gyventi savo protu. O jūs negalit manęs palydėt iki jos? 

– Galiu, tik jūs pasakysit, kuriame name ji gyvena. 
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– O Dieve, kad aš žinočiau, į kurį reikia rodyti, man nė jūsų nereikia. Dieve, padėk man rasti savo kelią 
ir namus, ir aš būsiu laimingas. 

Jis verkė kaip mažas vaikas, ir man jo pasidarė gaila. 
– Žymantai, pasakykite, kuo aš jums galiu padėti? 
– Man reikia maldų... Man reikia daug maldų, nes mano vieno balsas per silpnas, kad Viešpats jį išgirstų. 

Ir Birutės maldų man reikia, nes aš žinau, kad manęs ji dar neužmiršo. Maldos greičiausiai išsklaido tamsą 
ir padeda joje esančiam, žmogui. Tai gal jūs surasit, kuris jos namas. O paskui pas ją eisiva sykiu. Ar gerai? 

– Sutinku, Žymantai. Padėsiu tau ir surasiu Birutę. Suprantu, tau visi namai vienodi ir sunku atrast tą, 
kur ji gyvena. 

– Žinoma, žinoma, – apsidžiaugė jis ir išėjo pro duris.

659. Vytauto T. pamoka 2005-06-07
 NEBŪKIT VIENI KITŲ TEISĖjAIS

Pirmą kartą jis atėjo iš Amžinybės šventiškai pasipuošęs, besišypsantis.
– Garbė Jėzui Kristui, – pasisveikino, tiesdamas ranką ir, kaip visada būdavo, paklausė: – Gal ką 

pagelbėt reikia? 
– Vytautai, pakol kas nieko. Užtenka, kad jūs pats pasirodėt. 
– Dieve mano, kad aš nė varstoto neturiu. Palikau išeidamas iš žemės, ir liko buvusiuose namuose. Aš 

ten jau daugiau nereikalingas. Žemės žmonės nurašo tuos, kurie jau nereikalingi. 
– O jūs neteisiate širdyje tos, kuri jus iš namų išvarė? 
– Aš jai viską atleidau. Neturiu teisės ją smerkti. Aš ne Dievas, kad galėčiau ją bausti už jos nuodėmes. 

Ateis laikas, ir ją nuteis Amžinybėje. Žinoma, skaudu buvo, bet supratau, kad nuo pykčio lengviau man 
nebūtų. 

– Vytautai, o jums sunku buvo išeiti? 
– Matot, kai kūnas būna palaužtas ligų, kai namuose jautiesi nuo savęs nepriklausomu kuinu, tai tas 

išėjimas būna lyg išsivadavimas. Mane pasitiko pirmoji žmona, ir aš pasijutau laimingas. Žiūriu, pas jus 
kaktusai ant palangės. Man tai žydinčios gėlės labiau patinka. Gyvenime daugiau erškėčių, negu žiedų, tai 
nereikia spyglių auginti. 

– O jums, Vytautai, dabar labai gera? 
– O Dieve, mokytoja, jeigu aplink jus būtų tūkstančiai gėlių, tūkstančiai paukščių ir žmonės be jokios 

klastos, argi jums nebūtų gera! Atėjau, kaip pas gerus pažįstamus, pasakyti: daryk kiekvieną dieną po vieną 
gerą darbą ir mylėk Dievą, ir tavo kelionė į Amžinybę bus be jokios baimės. 

Jis pasakojo, šypsojosi, ir aš patikėjau, kad jis ten – laimingas...

660. Aldutės Ž. – pamoka 2005-06-08
 MĮSLĖ, KURIoS ATSAKYMą TEŽINo DIEVAS

Aldutė, kaip ir žemėje, visada būdavo kažką giliai mąstanti, mažai šypsodavosi, ir sunku buvo atspėti, 
kas jos širdy. Ir lig šiol ji išliko tokia pati.

– Nijole, žinau, kad tau visada patikdavo daug ilosoijos turinčios mintys. Ar nepasikeitei iki dabar? 
– Ne, Aldute, aš jas mėgstu, bet kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad sudėtingas sunku įveikti.
– Na, tai pradėk nuo pačių paprasčiausių. Štai žiūrėk. Aš tau atnešiau dailininko Simo paveikslą, 

pavadintą „Trauka“. Pasižiūrėk, o paskui aš tau užduosiu klausimą. – Ji ištiesė prieš mane nuostabų 
paveikslą. Jo viduryje, galvą susiėmęs rankomis, stovėjo žmogus. Iš abiejų pusių buvo žaluma, saulė ir 
gėlių jūros. – Nijole, ar žinai, kas čia? 

– Galvoju, Aldute. Galvoju, bet nemoku to galvojimo išsakyti, kad nebūčiau išjuokta. 
– Tie, kas galvoja, nebūna išjuokti, juokiasi tik iš besmegenių. Na, tai ką matai pirmiausia? 
– Giliai mąstantį žmogų. 
– Aš tau padėsiu. Matai, žemėj ir Amžinybėj šviečia saulė, žemėj ir Amžinybėj žydi gėlės. O kodėl 

žemės žmogui, anksčiau negu pasišaukia Dievas, nėra jokio noro keliauti į ją? Na, kaip tu galvoji, Nijole? 
– Aldute, jis pats nežino, kas ten bus. 
– Yra aiškiaregių, kurie žino, yra šventųjų, bet ir jie pirma Dievo pašaukimo nenori palikti žemės. – 

Tylėjau. Šita mintis buvo tiek daug galvojimo reikalaujanti, kad aš nutilau. – Nijole, nesikankink, tai mįslė, 
kurios atsakymą težino Dievas. Nė vienas žmogus į šį klausimą dar nėra atsakęs. Galima apie tai mąstyti ir 
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mąstyti  ir vis tiek nesurasime atsakymo. Bet nors gerai, kad ieškome to atsakymo. Amžinybėj  daug reikės 
galvoti ir apie ją, ir apie žemę. Aš tau atnešiu kitą kartą to paties dailininko kitą paveikslą. Ar lauksi? 

– Lauksiu, Aldute.
Ir ji išėjo.

661. Antaninos L. pamoka 2005-06-10
 DVIEjŲ AMŽINYBIŲ NEBŪNA

Iš mano atminties ji beveik buvo išėjusi. Juk nuo mano vaikystės ir jaunystės pradžios buvo tiek upių 
nutekėję. Ji gyveno netoli mano tetos, Rygiškiuose, visai šalia Jablonskynės. Dosni, geraširdė, visada kuo 
nors vaišinanti ir beklausanti pasaulio naujienų. Bet visa tai buvo jau prieš 40 metų. Ir štai, visai netikėtai 
pamačiau ją mūsų namuose, kaip visada – su balta skarele, ilga, bet jau gražia suknele ir nepabėgančia nuo 
veido šypsena. 

– Garbė Jėzui Kristui, – ištiesė ranką Onutei, man ir pasakė: – Mažu neišvysite, atėjau į svečius. Jau ir 
pamiršt turbūt baigiat?

– Antose, nepamirštam, o galvojam, kad tu jau iš ten neateisi. 
– Ale ką čia, ką čia. Kad ir te gerai, ale pasižiūrėt į tai, kas buvo, irgi navatna. Ar ne, Onyte?
– Žinoma, gerai, Antose, kad atėjai. Tik kad pas mus tų įdomybių nedaug. Knisam žemę metų metais 

ir patys apsiveliam ta žeme.
– Tigi, ir mes knisom, kol čia buvom, ale reik žiūrėt, kad tom žemėm dūšia neapsiveltų. Ji gali uždusti 

ir Dievo meilė jos nepasieks. O ką te darysit nuėję?  Aš atėjau, sakau, mažu katra norėtumėt su manim 
pakeliauti iki Rygiškių. Taip navatna, kaip jie atrodo. – Negalėjau jai atsakyti. Per daug gera buvo, kai čia 
gyveno. Atrodo, ir kojos pasidarė lengvesnės, ir troškimas atsidurti ten, kur augau, nustelbė viską. Antosėlė 
buvo visada šneki moteris, ir ta jos savybė išliko. – Kaži kodėl, Nijolyte, taip nesinori iš Amžinybės eiti 
į žemę? Tų pažįstamų jau mažysta, kitų nesinori šnekyti. Niūru pas jus. Nelinksma. Tie darbai užmuša 
žmoguje norą ko nors kilnesnio siekti. 

– O tu, Antosėle, ką veiki Amžinybėje? 
– Aš tai globoju tik ką atėjusius pas mus, nuvedu pas Švč. Mariją, kurią mes labai mylim. A čia tik ne 

Griškabūdis? – paklausė ji. – Žinai, net širdis plaka greičiau, kai savą kraštą pajunti. Tai jau ir Rygiškiai 
tuoj bus. 

– Nebus, Antosėle, Rygiškių. 
– Nijolyte, kad ir nė vieno žmogaus nebus, bet Rygiškiai liks. Liks jų žemė, liks dangus virš jų. O 

atminty liks visi, kurie po tą žemę vaikščiojo. 
– Antosėle, o kodėl žmonės visada išeina į Amžinybę? 
– Dviejų Amžinybių nėra ir niekada nebus. Todėl reikia keliauti į tą vienintelę. Čia... čia jau Rygiškiai, 

– susijaudinusi ištarė ji ir pridūrė: – su visais, kurie buvo ir kurių čia niekad jau nebus. – Paskui paėmė 
žemės grumstelį, pabučiavo jį ir įsidėjo į nosinę ir pasakė: – Ir Dangui kartais reikia žemės kvapo kaip 
žemei Dangaus.

Paskui paglostė man plaukus ir išnyko.

662. Mano močiutės pamoka 2005-06-12
 DAKTARAI NEPADĖS TIEK, KIEK ŠVENTIEjI

Ji atėjo tada, kai aš iš vakaro jau ruošiausi į ligoninę. Nežmoniškai gėlė dešinės rankos pirštus, ir visi 
gydytojai kalbėjo, kad būtina operacija. Močiutė klausėsi manęs ir tylėjo. Paskui atsisuko į mane ir pasakė: 

– Vaikeli, o jeigu po operacijos bus dar blogiau, jeigu visai neištiesi pirštų? Ar tu pagalvojai apie tai? 
– Tai ką man daryti? Negaliu pakęsti to skausmo. 
– Na, ištiesk ranką, o aš tave gydysiu šv. Antano pagalba. 
Ji ištiesė keturkampį šv. Antano medalikėlį pabučiavo jį ir kelis kartus palietė juo skaudamą vietą.
– Matai, vaikeli, šv. Antanas mums visiems, kurie ateiname pas Dievą, dovanoja po tokį medalikėlį. Aš 

tau jį atiduočiau, bet dovanas dalinti negražu. Jas reikia gerbti. 
– Ačiū, močiute. 
– Būk sveika, vaikeli. Žinoma, iš karto nepraeis, bet po kelių dienų skausmo jau nejausi. 
Ji įsidėjo savo medalėlį į puošnų apvalkalą ir išėjo. O jos dovana buvo stebuklinga. Skausmas vos 

jaučiamas, o aš labai laiminga.



412

663. Njolės Š.-V. pamoka 2005 06 14
 KAI VAIKUS PERVERTINAME, jIE MUS NUVERTINA 

Ji atėjo kartu su savo draugu. Jis buvo nuostabiai gražus – juodi garbanoti plaukai, gražios ir kažkokio 
gerumo pilnos akys. Savo gestais, savo manierom ir gyvumu jie abu buvo labai panašūs. 

– Susipažink, Nijole, tai Liudvikas, mano draugas. 
Susipažinom ir aš jo paklausiau: 
– Jūs Liudvikas. O Liudvikas niekada nemoka išduoti savo draugų, ar ne? 
– Taip, tavo draugė teisi, bet aš tai įrodysiu. 
Nijolė nusišypsojo, mačiau, kad ji buvo laiminga.
– Ir dėl savo vaikų tu, Nijole, laiminga? 
– Ne, neprimink tu man jų. Žinai, kai mes kartais pervertinam savo vaikus, tai jie mus visai nuvertina. 
– Na, Nijole, tai kas tau labiausiai patinka Amžinybėje? – paklausiau aš.
– Man patinka, kad aš galiu džiaugtis viskuo: žmonių gerumu, viso pasaulio gamta, jūra, ir man už 

nieką nereikia mokėti. Aš nebijau senatvės, ligų, kažkokios mirties, kuri žemėj mus varė iš proto. Aš jos taip 
ir nejaučiau. Man atrodo, kad jos nėra. Tik žmonės visko prigalvoja, ar ne Liudvikai? 

– Taip, jokios mirties, mieloji, nėra ir niekad nebus. 
– Nijole, o kaip mūsų visų Česlovas gyvena? 
– Negaliu apie jį kalbėti kaip eilinį. Tai vyras, kurių reta. Aukštas, gražus, išmintingas. Visi jį myli, 

gerbia, bet jis visai neturi laiko sau. Ten su Petru nelabai sutaria. Na, ką padarysi. Žinai, Nijoliuk, jeigu kaip 
nors galėsi, perduok nuo manęs linkėjimų mamyčiukei. Ir nuo Liudviko. Na tai, atia.

Taip ir atsisveikinom. 

664. onos M. pamoka 2005-06-15
 KoDĖL MANęS NIEKAS NEMYLI

Vyko paskutinė valandėlė klasėje prieš dešimtokų išleistuves. Vaikai man dovanojo įdomų atviruką, 
pieštą jų pačių. Ant balto sniego – mėlynos žibuoklės. Ir užmarštis, ir gilus prisiminimas. Ir vidury to 
atviruko eilutės:

  Iš šitos klasės mes ir jūs išeisim, 
  Ir lauks kitų pėdų seni takai
  Brangioji Mokytoja, mūs neteiskit, 
  Kad jus širdy išsaugosim ilgai, ilgai.
Geri buvo vaikai, ir aš juos visus atsimenu, lyg amžiną šventę. Aš visai nepastebėjau, kad pro tyliai 

pravertų durų tarpą į mus žiūri mano pačios auklėtoja Ona M. Ji buvo apsirengusi juodu, ilgu drabužiu, 
liesa, įdubusiom akim ir kėlė kažkokį nejaukų jausmą. Aš nesitikėjau, bet ji atsistojo prieš klasę ir paklausė 
vaikų: 

– Ar jūs mylite savo mokytoją? 
– Mylime! – nežinodami, ką daryti, atsiliepė keletas. 
– O manęs, vaikai, niekas niekas nemyli, ir man labai liūdna. O jums sunku mokytis? – vėl kreipėsi į 

klasę. 
– Visaip: ir sunku būna, ir nelabai.
– O man labai labai sunku, ir niekas man nepadeda. – Paprašė vaikų, kad pabūtų vieni, o mane išsivedė 

į koridorių. Apsikabino, pradėjo verkti, paskui paprašė: – Pupyte, man labai blogai, jeigu gali, užsakyk šv. 
Mišias. 

Prižadėjau. Paglostė mane ir išnyko.

665. Njolytės V. pamoka 2005-06-17
 BŪKITE VIENAS KITAM, KAIP GERI VAIKAI

Ir vėl atėjo mano mokinė, mano rudaakė Nijolytė. Tik ne viena, o su savo tėveliu ir mama, kurie jau 
Amžinybėje. Nijolytė dabar jau nebuvo tokia, kaip kažkada mokyklos suole. Dabar prieš mane stovėjo 
aukšta, liekna mergina ilga, tamsiai mėlyna suknele, bet tomis pat geromis rudomis akimis, ir šypsojosi. 

– Mokytoja, atėjom pas jus į svečius. Turbūt pažįstat? 



413

– Nijolyte, geroji mano, kaip galima tavęs nepažinti. Tu dabar tokia nuostabi panelė! – Motinos akyse 
pasirodė ašaros. – Neverkit, turit didžiuotis savo dukra.

– Nagi, didžiuojamės didžiuojamės, ale, Dieve, kad ne visi in vienų vietų suėję. Viens in vienų pusį, 
kits in kitų, tai ir dziena po dzienos. 

Ir tėvas, iki šiol tylėjęs, paklausė: 
– O kap jumis, mokytoja, einasi? 
– Ačiū, gerai, vis jus prisimenu. Na, Nijolyte, tai ką, geroji, veiki? Dabar jau nesėdi klasėje? 
– Sėdžiu, mokytoja, tik prieš klasę. Aš – mokytoja. 
– Ar tau patinka? 
– Ale kap anai nepaciks, kalb ir kalb visų dienų, – atsiliepė mama Anelė ir vėl nusišluostė akis. Sunku 

buvo suprasti, iš džiaugsmo ar graudulio. 
– Nijolyte, o ko svarbiausia tu mokini vaikus? 
– Na, žinot, svarbiausia, kad jie mylėtų Dievą ir visą Jo sukurtą pasaulį. 
– O dar? – paklausiau jos. 
Netikėtai ji priėjo prie mamos, tėvo, pabučiavo juos, paskui pabučiavo mane ir pasakė: 
– Aš mokau, kad jie mylėtų vienas kitą ir darytų tik gera. Ir dar ką pasakysiu žemės žmonėms: būkite 

vienas kitam, kaip geri vaikai. Man labai, labai gera būti mokytoja. 
Mama Anelė padėjo ant stalo kažkokį perregimą, lengvą indą.
– Siūlyk, Nijolyte, cion tokis sutaisymas. 
– Mokytoja, prašau, čia rasos lašeliai. Vaišinkitės. 
Man tai buvo grynas gaivus vanduo, o jiems, surinktas po lašą, – skanumynas. Pripratau, ir tikrai buvo 

skanu. Praėjo gal penkiolika minučių. Tėvelis priminė: 
– Na, mažum reiks eic. Nebūsim visų laikų. 
– Na, Nijolyte, pasakyk dar ką nors labai išmintinga. 
Ji susikaupė, pagalvojo, o paskui pasakė: 
– Nėra didesnės išminties už tą, kuri šviečia Dievo sukurtame pasaulyje. Jos dar niekas nepralenkė. 

666. janutės B. pamoka 2005-06-19
 NIEKAM ŽEMĖjE NERŪPI TAVo KANČIoS

Janutė buvo labai atjaunėjusi, labiau pasitikinti savimi, nors kukli, tylinti, kol jai kas nesuteikia žodžio. 
– Būk pagarbintas! – pasakė ir pabučiavo Onutę ir mane. 
– Janute, tu tokia gera, kad, rodos, kambarys nušvito. 
– Ką jau čia, nėr už ką mane girti. Yra šimtus sykių geresnių. 
– O tau ten labai smagu? 
– Nijolyte, tu man pasakojai, kai abi buvom žemėje, ką tavo mamutė sakydavo. O dabar aš pati viską 

pamačiau. Teisybę sakei, kad mano mamytė žvaigždžių gatvėj gyvena. Mes jau visi, visa giminė sykiu. 
Rodos, širdis gali suplyšti iš to džiaugsmo. Dievas man davė tokią laimę, tai net nežinau už ką. Rodos, 
neverta ir gana.

 Kažkas nesibeldęs pravėrė duris, ir į kambarį įėjo mergina, susivėlusi, liesa, žaizdotom kojomis ir 
paprašė: 

– Aš iš vaikų namų. Netekau darbo, ten man buvo per sunku. Gal paaukotumėt kelis centus? 
– O kas tavo kojoms, kodėl neužsiriši? 
– Nušalau žiemą, dabar neužgyja. 
Janutė susigraudino ir paklausė jos:
– O tu, vaike, neturi tėvų? 
– Nepažįstu. Mane augino vaikų namuos. Specialiam internate. 
– O melstis moki? 
– Ne. Niekad nemokino niekas. 
– Dieve, Dieve, koks tu biednas vaikas. Jeigu nėra širdy Dievo, tai jau niekas nepadės...
– O kur Jis gyvena? Aš nueičiau. Man labai reikia pagalbos. Aš visai viena pasauly. 
Janutė paglostė jos galvą, sušukavo plaukus ir ištarė: 
– Vaike, kad tu būtum mano, tai aš tave išmokyčiau Dievą vadinti tėvu. Jis tau padėtų. 
– Bet tu negali. Ir aš nesu tavo. Aš – niekieno. 
Apsiverkė ir išėjo. 
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667. juozo D. pamoka 2005-06-25
 KUR MANo PRoTAS BUVo ANKSČIAU

Juozas atėjo į svečius, ir nustebau išgirdusi, kaip tie pora metų Amžinybėje, nors ir tamsoje, pakeitė jo 
mąstyseną ir požiūrį į tai, kas buvo ir yra žemėje ir tai, ką suprato būdamas Amžinybėje. Atsisėdo ant lovos 
krašto, pasisveikino, ir aš jo paklausiau: 

– Na, Juozeli, tai kaip tau sekasi, gal jau apsipratai?
– Nijolyte, reikia apsiprasti, o kur dingsi. Pas Dievą visas nuodėmių sugraužtas nenueisi. Čia viskas 

žemėj atrodė paprasta. Pavalgei, išgėrei, nusipirkai kokį laikraštį, ir atrodo viskas. O ten tai, kas buvo 
paprasta, pavirto į nepaprastą, ir reikia šimtus kartų pergalvoti, ką visi tavo darbai ar įpročiai davė gero 
sielai. O negalvodami apie tai pasijuntame alkani, ištroškę ir tokie menki, kad gėda būtų pasirodyti šviesoje, 
lyg būtum nuogas ir nedrįstum pats savęs. 

– Juozeli, bet tu, čia būdamas, taip nekalbėdavai ir nenorėjai matyti, koks esi. 
Jis patylėjo, atsiduso ir sunkiai ištarė: 
– Nijolyte, ne aš vienas, o tūkstančiai panašių į mane čia egzistavo ir negalvojo apie tai, kodėl egzistuoja. 

O paskui sunku viską pergalvoti ir įvertinti, ką nuveikei. Mus moko protauti ir šventieji, ir tie, kurie jau 
gyvena Dievo karalystėje. Ten ne tokie menki, kaip aš, o ir, atrodo, gana protingi, dar ir dar kartą kasdien 
galvoja, už ką jie sėdi tamsoje. O paskui ištaria: „Dieve, kur mano protas buvo anksčiau!“

– Juozeli, tu jau ir mane daug ko išmokei per savo atėjimą. Ačiū tau. 
– Na, matai. Tai reiks ir dažniau ateiti, jeigu patiks. O dabar jau ir keliausiu į tamsos „rojų“. 
Nusijuokė ir išėjo. 

668. Česlovo V. pamoka 2005-06-25
 IŠMINTIES MENĖj – VISo PASAULIo PRoTAS

Atrodo, mūsų buvusioj mokykloj buvo ruošiamas seniau dirbusių suėjimas. Žinojau, kad joje beveik 
visi – nauji mokytojai. Iš autobuso ėjau lėtai. Kiti mokytojai jau buvo mokykloje. Už savęs išgirdau 
energingus ir skubius žingsnius. Galvojau, praeis, o aš nueisiu iš lėto. Net netikėjau, kad už manęs jau visai 
netoli Česlovas. 

– Na, Nijoliuk, greičiau, greičiau, į šventės pabaigą nueisi. Mažu einava lenktynių? 
– Suspėsim, Česeli, suspėsim, juk vis tiek visi nueisim į pabaigą – ar greit, ar lėtai eidami.
– Matai, Nijoliuk, ale kad tos pabaigos būna skirtingos. Vienos būna į šventę, kitos be šventės. Reikia 

prieš einant galvoti, kas tavęs laukia toj pabaigoj. 
– Česeli, jau tavęs taip laukėm, taip laukėm su Romute. Ar tu nejautei šito?
– Gerai, kai tenka ilgai laukti, paskui susitikimas būna tikresnis. O kai žmonės ilgą laiką būna sykiu, 

tai jie ima nevertinti to buvimo, mažai galvoja, kad visos vertybės būna patikrintos, kai vienas iš žmonių 
išvyksta toli. 

– O kaip Petras D. laikosi? 
– Ar tu jo nepažįsti? Nerandam mudu bendros kalbos. Jis apie šaukštus, aš apie kosmosą, kas man 

baisiai įdomu. Na, tai kiek žemės ir kosmoso polių sutampa, ar žinai, Nijoliuk? 
– Ką tu iš manęs, menkagalvės, nori išgauti? Nors ir labai įdomu, bet žinai, žemėj, o ypač Šakiuos, nėra 

galvos, kuri tau atsakytų. 
– Nijoliuk, nereikia savęs nuvertinti. Svarbu, kad Dievas įkvepia norą kuo nors domėtis, tai Jis padės 

ir atsakymą surasti. Mudu su Justinu dvi paras klausinėjome visų išminčių, kol pasakė, kad kosmoso ir 
žemės polių tiek yra, kiek žemėj yra žemynų. Štai tiesa, o kaip sunku ją surasti. Visada tiesa atrandama 
sunkiausiai, o melo nereikia ieškoti – jo visur pilna. Ale žiūrėk, jau mokykla netoli. Žinoma, biskį arčiau, 
negu Tuzino planeta. 

– Česeli, aš jau visai nenoriu eiti į tą šventę. Man daug įdomiau kalbėtis apie tai, ką pradėjom. 
– Galėsim kalbėtis. Svarbu, kad įdomu. Bet matai, kiekvienam ateina valanda grįžti namo. O tu mano 

Didžiajam Protui perduok nuo dėdės geradienių. Paskui dar pridėk spygliukui ir Matui. O dabar užduok 
man klausimą, kuris tave domina. Mudu su Justinu, mislinu, jį priveiksim.

– Kuri galaktika, tavo nuomone, yra toliausia nuo vargšės žemės?
– Na, sudie, eisim ieškoti galaktikų. Su Aukščiausio proto palaiminimu.
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669. Mamos pamoka 2005-06-28
 NEI TAMSoj, NEI ŠVIESoj MIRUSIŲ NEREIKIA

Mama atėjo juodu madingu sijonu ir šviesia blizgančiomis gėlytėmis palaidine. Priekyje plaukus puošė 
graži, banguota sruoga, kuri jaunino be jokios raukšlelės veidą. 

– Mamyte, tu iš kelionės? Gal kuo pavaišinti? 
Ji nusišypsojo ir paklausė: 
– Vaikeli, o ką man pasiūlysi? Mėsų mes nevalgom, riebalų nevalgom, cukraus nevalgom, o jūs nuo 

tokių „žudikų“ niekaip neatprantate. 
– Tai gal vynuogių sulčių, mamyte? 
– Ačiū, vaikeli, gal porą gurkšnelių. – Patiko. Išsiėmė kvepiančių, plonų kaip komunija sausainėlių ir 

man pasiūlė. Jau antrą kartą jų valgiau ir buvo nepaprastai gardu. – Matai, lyg prie švenčių stalo sėdim, ir 
atrodo, kad niekad nesibaigs...

– Mamyte, o kur dar buvai Šakiuos, turbūt tikrai pavargus? 
– Vaikeli mano, perėjau per visą jūsų gatvę, manęs jau čia niekas nepažįsta, visi draugai jau Amžinybėj. 

Galiu eiti ir nieko nebijoti. Gal ir nusnūsiu kelias sekundes.
Aš žiūrėjau į ją, vos sumerkusią akis, ir man atrodė, kad ji amžinai sugrįžo į mūsų namus. Staiga 

išgirdau, kaip iš parduotuvės grįžtančią Onutę kieme kalbina kažkokios dvi moterys. Atpažinau – jos buvo 
mano klasės draugės. Geros, nuoširdžios, bet mūsų namuos – reti svečiai. Mama staiga pašoko nuo sofos 
ir pasakė: 

– Vaikeli, aš jaučiu, tai dėl manęs atėjo. Pasiteirauti, pasinavynauti. Matai, Onutę tardo, o ta nieko 
nežino. 

Nespėjau susigaudyti, kas čia atsitiko, o mama jau įbėgo į kitą kambarį. Matyt, ji visai nebuvo linkusi 
jokioms „išpažintims“ apie antruosius savo namus. Mačiau, kaip Onutė traukė pečiais, nes ji tikrai dar 
nebuvo namuos, kad pamatytų mamą. O mano draugės jau ėjo pro duris. Aš joms aiškinau, kad mamos 
nebuvo, o gal ėjo  tik panaši į ją. 

– Bet ir tėtis sakė, kad tikrai matęs Soiją, – tikino jos. 
Išėjo. Mama su džiaugsmu pravėrė duris iš kambario, kuriame buvo. Onutė neteko žado, o paskui ją 

apsikabino ir ėmė verkti. Iš džiaugsmo, kad susitiko. Bet mama mudvi perspėjo: 
– Pamatysit, dabar tai jau ateis ir daugiau. Reikia skubiai eiti į šiltnamį pas gėles. Aš visada mėgau 

ramybę, kuri yra žmogui tikras džiaugsmas. Einam. Nenoriu, kad stebėtų kiekvieną mano judesį, kiekvieną 
gestą, o paskui perduotų visiems ir visoms. Juk aš ne kitokia, kaip visi. O mane laiko lyg kažkokį atradimą. 

Ji sakė tiesą. Vos spėjome užverti šiltnamio duris, pro jas jau įpėdino šakietės J. ir M. Neva žiūrėjo į 
gėles, bet visas dėmesys buvo nukreiptas į mamą. 

– Oi, Zosele, tai pamatėm, kad tu jau vėl Šakiuos. Reikia fotografo, kad tave nupaveiksluotų. Tegu visi 
sužino apie tokį stebuklą, vaje. Sakom, nors pasišnekėt atėjom. Tai mažu papasakotum, kaip čia atsitiko. 

– O kodėl jums reikia tokių žinių apie mane? Ar jau neturite kitokio užsiėmimo? 
– Zosele, bet juk tu buvai mirus, o dabar lyg jaunoji išsidabinus, išsipusčiusi?
Mama akimirką pabalo, pasižiūrėjo į mane,, paskui išdidžiai pakėlė galvą ir pasakė: 
– Tikrai, moterėlės, stebuklas, kad Rojus ir visas grožis Dievo karalystėje skirtas mirusiems, kurie 

niekad nemiršta, o jūs pirmą sykį apie tai sužinojot. Turbūt jūs niekad nesimeldėt ir negirdėjote žodžių: „ir 
Amžinąjį gyvenimą. Amen“.

– Zosele, nepyk mes apie tai nepagalvojom. Atleisk. 
– Aš nepykstu, bet pyksta tie, kuriuos gyvus jau palaidojo žemėje. Nieko įdomaus neatradot manyje, 

tik tokį patį žmogų, kaip ir jūs. Neklaidinkite gyvųjų siūlydami jiems mirtį, kurios Dievo karalystėje nėra. 
Mama daugiau nekreipė į jas dėmesio, ir jos, lyg atradę didelę tiesą, išėjo.

670. Česlovo V. pamoka 2005-06-29
 ŽMoGAUS IR MEDŽIo ŠIRDIS TURI DAINUoTI

Atrodo, kad ėjau į kioskelį ieškoti savo rašikliui šerdelės. Netoli parduotuvės „Rūta“ pamačiau ateinantį 
Česlovą. Pasisveikino ir iškart paklausė: 

– Na, kaip, perdavei manajai geradienių? 
– Perdaviau, Česeli. Susigraudino ir pasakė, kad tik dabar suprato, ko neteko su tavo išėjimu. 
– Na, dėkui, Nijoliuk, laikas – vienintelis teisėjas, kuris geriau už veidrodį parodo mums vienas kito 
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vertybes arba tuštybes. Lygiai tą patį pajuntame mes ir tie, kurie dabar liko žemėj. Na, tai kur pasiruošei 
iškeliauti? 

– Pasibaigė šerdelė, neturiu kuo rašyti. 
– Svarbu ne kuo rašyti, o ką rašyti. Netikiu, kad tavo šerdelė jau išsirašė. Skaičiau „Amžinybės žiniose“ 

tavo kūrybos ir sunku patikėt, kad jau tavo dvasia išsirašė. Neduok Dieve. Man atrodo, kad žmogaus, 
paukščio širdis vargu ar kada nors nutils. Matai, kai mes rašom, tai mintyse pagalvoji, ką turi užrašyti širdis, 
ir lape jau viskas pasilieka. 

Pamačiau, kad į mane skuba buvęs klasės draugas, žemėj visų vadintas lepše, niekieno nemylimas, 
niekam nereikalingas ir iš tos nevilties prasigėręs. 

– Česeli, išgelbėk mane nuo jo įkyrumo. Jis dabar tamsoje, kartais į žemę ateina. 
– Nebijok, Nijoliuk, tik gaila, kad mūsų šneką sutrukdė. – Pasiruošėm jo laukti, o kai priėjo arčiau, 

Česius pasakė vyriškai ir protingai: – Algi, kiekvienas turi Dievo skirtą kelią. Jeigu neradai jo žemėj, 
tai ieškok Amžinybėj. Kai surasi, ateik. O dabar grįžk ten, iš kur atėjai. – Algis nedrįso nieko pasakyti ir 
apsisuko grįžti. Česlovas atsiduso ir pasakė: – Matai, Nijoliuk, septyniose Galaktikose Amžinasis Protas 
nepaklysta, o neprotaujantis žmogus vienoj žemėj neranda savo kelio. Kokia tuščia ir išrašyta širdis, jeigu 
nejaučia, kur ji veda žmogų. Visada ją pripildyk tuo, ką gražaus ir kilnaus paliko Dievas. 

Mačiau, kad nervinasi dėl nelaimingo Algio. Nieko nesakęs, nuėjo tolyn. 

671. Močiutės pamoka 2005-07-01
 ŽoDIS AR PALIKTAS DAIKTAS PRIMENA IŠĖjUSIUS

Nuėjau pasižiūrėti prie buvusių kaimynų tvoros, kur visada žydėdavo daugybė slyvų ar krūmų, 
vadinamų perliukais. Geri dosnūs žmonės buvo, visada dalindavosi viskuo, ką turėjo. Kažkoks gailestis 
suspaudė širdį, kad jų jau niekad nebus. Ėjau lėtai, galvodama, kas galėtų juos priminti. Staiga kažkieno 
šilta ranka apkabino mane, ir šalia savęs pamačiau močiutę. 

– Ko ieškai, vaikeli, ar pametei ką? 
– Praeities, močiute, ir tų, kurie čia sodino, augino, eidavo kartu į bažnyčią ir tave vis lankydavo. 
– Nepergyvenk, melskis už juos ir atgaivink juos širdyje. Na, pažiūrėk, gal pamatysi kokį jų paliktą 

daiktą ar medį. Čia liko jų rankų ir akių šiluma, nes negali šitaip būti ir išeiti nepalikęs savo žymės joks 
žmogus. Dievas nepasiima visko, palieka gerų darbų žymes, kad kiti jį minėtų ir mokytųsi iš jo gerumo. 
Na, pažiūrėk, kas juos primena. 

– Močiute, liko namai, liko šulinys, iš kurio atsigeria kiti, liko medžiai, kurie pavaišina kitus. Liko jau 
visai sutrūniję batai, kurie vedė per gyvenimą. 

– O kodėl, vaikeli, tu atėjai prie jų žemės? 
– Man atrodo, kad aš mintyse noriu, kad jie pro senus langus, pamatę mane, pasikviestų į vidų ir 

paklaustų apie mus visus, kurie netoli gyvenom.
– Vaikeli, jau ką pas save pasikvietė Aukščiausias, mes tik mintyse galim išgirsti jų kvietimą pas save. 

Šitie namai niekada jų nesulauks. Pasišauk maldoj juos, nes maldos ryšys su jais amžinas. 
Ji ėjo ir ėjo, vis tolyn ir tolyn, tik jau man nieko daugiau nepasakė. Žiūrėjau į tai, kas lieka po išėjusių 

iš žemės, ir jau nebuvo taip graudu. Juk visi ką nors paliksime, kad mus kas nors prisimintų.

672. Alvydo A. pamoka 2005-07-04
 KoDĖL ŽEMĖj SVARBIAU DARBAS UŽ MąSTYMą

Jis atėjo juodu puošniu kostiumu ir tankiais, juodais plaukais. Gražus, vyriškas ir labai panašus į savo 
mamą Salomėją. 

– Na, Alvydėli, kodėl tu vienas, be draugų? 
– Matot, tie, kurie buvo aną sykį, šiandien montuoja kartu su Mindaugu mažą kosminę mašiną. Nori 

pasiruošti darbų parodėlei, kuri bus liepos 26 d. 
– Na ir kaip jiems sekasi? 
– Gerai, Mindaugas vadovauja. 
– O kas tas Mindaugas? 
– Matot, auklėtoja, jis labai gabus vyras ir mus uždegė tuo noru.
– O jūs, Alvydėli, nesigailit žemės? 
– Nė vienas. Žemėj žmogų vertina kaip darbinį arkliuką, o čia labiausiai gerbia už  proto gabumus, ir 
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baisi gėda, jeigu jis niekad neužeina į Išminties salę. Mes patys turime jausti Dievo artumą, ir tai neleidžia 
galvoti vien apie valymą.

– O kaip prasideda jūsų diena? 
– Diena prasideda ir baigiasi Šv. Tėvo, kuris neseniai čia atėjo, palaiminimu ir trumpa maldele. Ilgų 

poterių nėra, nes jie neleidžia susikaupti. Per mūsų technikos parodos atidarymą girdėjau, kad ateis Švč. 
Marija su savo sūnumi Kristumi. Labai labai jų laukiame. Mindaugas nori sumontuoti savo mamos spalvotą 
portretą, kuris vadintųsi „Sopulingoji, mano Mama“ ir padovanoti Švč. Marijai. Sako, kad jos savo kančia 
kažkuo panašios. 

– O tu, Alvydėli, dar prisimeni savo mamą? 
– Prisimenu, auklėtoja, jeigu ją kada pamatysit, pasakykit, kad ji būtų laiminga mano laime ir nenoru 

galvoti apie žemę, kuri buvo ir yra pilna žmonių ir gyvulėlių kančios. Nenoriu matyti žemės, nenoriu, 
auklėtoja.

Jis susiėmė rankomis galvą ir išbėgo. 

673. Soijos K. pamoka 2005-07-06
 TURI VAIKą, TURI DĖL jo KANČIą

Soija atėjo, kažkodėl prislėgta savo sielvarto, apsikabino mane, ir aš nežinojau, kaip ją prakalbinti. 
– Nijole, tu net nepaklausi, kodėl Soija, kuri buvo visada linksma, yra nuliūdusi, kas jai atsitiko.
– Na, kas, geroji, net ir rojuje esant, taip jus paveikė?
– Nijole, Nijole, aš tau pasakysiu teisybę: nėra motinai didesnės kančios už kančią dėl nelaimingo 

vaiko. Mudu su Kleopu ir akis praverkėm, besiklausydami tamsybėj esančios dukters maldavimo padėti. 
Mes meldžiamės, prašome Dievo pagalbos. Pasimelsk, Nijolėle, ir tu. 

– Gerai, Soija, pasimelsiu. 
– Žinai, Nijolėle, ji ieškojo jau parduotų namų. Jos niekas neįsileido, ir ji prigėrė savo namų kūdroje. 

Atėjau su tavim savo kančia pasidalinti. Užjausi ar ne? 
– Soija, tikėkite, kad Dievas pasigailės. Aš noriu, kad jūs nors valandėlei pamirštumėte savo kančią, ir 

jums bus lengviau. 
– Na, jeigu turi vaistų nuo mano bėdų, tai tegu Dievas tau duoda visko, ko trokšta širdis. 
– Nueikit pas dukrą ir pasakykit, kad ją visi mylim ir prašom jai kantrybės, kad ji labai gera, ir Dievas 

netrukus duos jai Dangų. 
– Ačiū, Nijolyte, jai tikrai palengvės nuo tų žodžių. Vaikeli mano, ji jautri, ji patikės tais žodžiais. Tegu 

tiki, bus jai lengviau. 
– Nuneškit jai kokią kvepiančią gėlę, kad ji turėtų savo mažą džiaugsmą, kurį reikia prižiūrėti ir juo 

rūpintis.
– Ačiū, Nijolėle, tu mane taip nuraminai, kad visada su Kleopu už tave melsimės. Būk laiminga.
Pabučiavo mane ir išėjo. Pas dukterį...

674. jėzaus Kristaus pamoka 2005-07-06
 MANęS PASIGAILĖS TĖVAS, o TU GAILĖKIS ŽMoNIŲ

Šita pamoka mane sukrėtė: Kristus, tiek kentėjęs, tiek skausmo ir patyčių patyręs ir ant Kryžiaus miręs, 
mane, menką ir vargšą žmogų, vadino savo sese. Jau kelios dienos praėjo, kai aš Jam, nešančiam sunkų 
kryžių, nubraukiau nuo veido kraują. O viskas turbūt tebelieka ir tebeliks mano sieloje. Po šio regėjimo dar 
kitą dieną aš buvau lyg išprotėjusi, nepažinau savųjų ir vis šaukiau Kristų. 

O tas regėjimas prasidėjo taip: iš pradžių mačiau būrį žmonių ilgomis barzdomis, tamsiais plaukais 
apaugusias galvas. Jie niekur nėjo, tik stovėjo, garsiai juokėsi, kiti kažką rodė. Visi žiūrėjo į priekį. Jų 
drabužiai buvo perjuosti kažkokiomis juostomis, o kojos apvyniotos iki kelių kažkokiais raiščiais. 
Pažiūrėjau, į ką nukreipti jų žvilgsniai. Staiga visi sustojo ir kalbos nutilo. Visi pajudėjo į priekį, ir aš 
pamačiau velkamą kryžių, po kuriuo vos vos jį pavilkdamas ėjo Kristus. Spygliai buvo susmigę į kaktą taip, 
kad kraujas tekėjo per visą Jo veidą. Kai Jis priėjo prie Jo laukusios minios, ji prisijungė prie atėjusių, ir 
visi, mosuodami rankomis, rėkaudami, erzeliodami artėjo link amžinos vietos. Bet iki jos dar visiems buvo 
laiko džiaugtis, kad mato nekasdienišką spektaklį. 

Aš nežinau, kas su manim pasidarė: prišokau prie Jėzaus, nubraukiau ranka kraują, srūvantį į akis, ir 
pasakiau: 
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– Kristau, man tavęs labai gaila. 
Jis pakreipė galvą į mano pusę ir skausmo sklidinu balsu pasakė ištarė:
– Nesigailėk manęs, mano sese, mano Tėvas pasigailės manęs. Gailėkis, sese, žmonių. 
Minia šauksmais ragino Jį eiti, bet man atrodė, kad Jis kris po tuo baisiu sunkaus medžio kalnu... 
Nubudau, šaukdama Kristaus vardą.

675. Petro V. pamoka 2005-07-11
 MoKYKIS KURTI IŠ DIEVo 

Petras atėjo šypsodamasis – toks visada ir žemėj būdavo: poetiškos prigimties, romantiškas, kartais ir 
senatvėj prikrėsdavęs visokių pokštų. Man patinka tokie žmonės, nes jie nestandartiški, įdomesni už kitus. 
Ir štai Petras vėl buvo mūsų kambary ir laukė, ką aš pasakysiu.

– Kodėl, Petrai, savo aprėdu nepanašus į šv. Petrą? 
– O, per maža dvasia, kad kada nors drįsčiau apie tokią prabangą pasvajoti. Žemėje, Nijoliuk, buvo tiek 

Petrų, Petrelių, Petryčių, o dabar visi  jie pas mus ir visi – tik Petrai. Net Petras Pirmasis pas mus dabar – tik 
Petras. Tik žemėj buvo didelių, garsių, o kas dabar juos mini? Na, ar įdomi tau Amžinybės tema? Sakyk, 
nemeluok, man labai įdomu. 

– Nėra ir nebus žemėje žmogaus, kuris abejingas liktų, kai kas nors kalba apie jūsų namus. Tai 
nesibaigianti tema, ir aš domiuosi be galo. 

– Na, o kas tau labiausiai įdomu pas mus? 
– Jūsų žmonės, jų požiūris į mus. 
– Mūsų žmonės savyje negali turėti nei trokšti jokių blogų darbų. Net minties, kad galima sužeisti 

paukštį, bet kokį gyvą daiktą. Apie žmogų jau nekalbu. Todėl nė vienas medžiotojas ar žudikas niekada 
nepateks į Dievo karalystę. Dievo Sūnus nežudė nieko ir nori, kad žmogus visą laiką tobulėtų savo siela 
ir sektų jo gerumu. Dar ką, Nijoliuk, tau pasakysiu: žmogus po visų žemiškų darbų turi rasti nors pusę 
minutės ir pasižiūrėti į dangų, nes už jo – visų tikroji Tėvynė. Mes galim kalbėti dienas naktis. Na, atleisk, 
gal kartoju kitų mintis, bet jos tik paliudija tai, koks yra Kristus ir kokie mes. Na, tai net neklausi, ko 
atėjau? Tai dabar sakau: prašau ko nors į „Amžinybės žinias“.  Tada, kai buvo išspausdinta „Patrankos prieš  
dangaus paukščius“, neužteko man vieno karto išleisti tiražą. Skaitė visi, net vaikai, ir baisėjosi. 

– Petreli, aš tuoj ką nors parašysiu. Tik reikės susikaupti:
   Jūs taip dažnai aplankote mane,
   Bet išmintis paliekama šventa
   Ir šviesmečiai, ir žemei nežinia
   Mums viskas įdomu ir šventa kaip malda. 
Jis susigraudino, paėmė lapelį, sulankstė ir, padėkojęs man, išėjo. 

676. jų džiaugsmo vakaras prie mokyklos 2005-07-13
 MES ToKIE PAT ŽMoNĖS

Aldutė Ž. atėjo pas mane. 
– Nijole, gal nori pabūti mūsų džiaugsmo šventėje? Norime pasakyti, kad mes tokie žmonės kaip jūs. 

Tik toliau gyvename. Ar nebijai su mumis pabūti?
– Aldute, man niekad neatėjo mintis, kad jūs kitokie. Rytoj ar net šiandien ir aš galiu būti priregistruota 

pas jus ar kitur. 
– Na, tai paskubam.
Atėjom. Mūsų senosios mokyklos kieme, ten, kur daug obelų, augančių nuo mūsų vaikystės, ant 

žolės, pasikloję kažkokius minkštus kilimėlius, sėdėjo Soija K., Nijolė Š., vieta buvo Aldutei Ž. ir man, 
korespondentas Petras V., Benas B., Janina M., Salomėja K., Gediminas K., Česlovas V. Kitų net nepažinojau, 
tik jaučiau, kad čia susirinko tie, kurie nepasijuoks, neišduos, už meilę atsilygins tik meile. Kai atėjau, visi 
atsistojo, ir mūsų bendro džiaugsmo šventė prasidėjo. Jie šoko įdomius, mums neįprastus ratelius, su dainų 
intarpais, kuriuos atliko Nijolė Š. su Janina M. ir Salomėja K. Paskui buvo pavieniai plastiniai šokiai, ir 
man atrodė, kad aš esu balete ant žolės. Po to buvo dainų pusvalandis ir vėl rateliai, atskiri pasirodymai, 
eiles skaitė Janina, Gediminas, Juozas. Perskaičiau ir aš apie Amžinybę. Česlovas suorganizavo vaišes: 
vaisių, dangaus sulos, saldžių plonų paplotėlių, kurie greit sutirpdavo burnoje. Paskui buvo giesmės dangui, 
o po to mūsų laikų šokiai poromis. Kažkaip pasukau galvą į kairę ir nustėrau: žolėje, toliau nuo visų, sėdėjo 
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Elytė P. Liūdna ir vengianti žmonių artumo. 
– Elyte, einam pas mus, ten linksmiau.
– Nijole, palik mane, aš noriu ramybės. Mano svajonės žuvo. Dabar aš ne ten, kur troškau. Eik pas 

draugus, būk linksma. Palik mane.
Sunkia širdimi nuėjau šalin. Vakaras baigėsi, ir tuo aš džiaugiuosi.

677. Soijos K. pamoka 2005-07-15
 ČIA GYVENo ŽMoNĖS

Soija atėjo kažko susimąsčiusi, tyli ir pasisveikinusi manęs paklausė: 
– Nijole, ar norėtum su manim pasivaikščioti? Gal kokių minčių į sielą pasirinktum? Man atrodo, kad 

aš tau padėsiu. Na kaip? Einam? 
– Visada su tavim, Soija, visada. Kur vesi, eisiu ir aš.
– Ar į Dangų irgi keliautum?
– Buvau. Ačiū. Daugiau, matyt, neverta. 
– Na, Nijole, tai einam žeme. – Ėjom. Tylėjom, lyg norėdamos nepraleisti nieko, kas šalia, aplink ir virš 

mūsų. Oras buvo tylus, nors pilnas kažkokio žodžiais nenusakomo laukimo. – Čia, – keistu, paslaptingu 
balsu pasakė Soija, ir aš su tokiu pačiu jausmu apsidairiau aplinkui. Visai netoli manęs stovėjo senas 
namas. Vienas, be jokių savo medinių brolių. Visai vienas visoje plačioje tolybėje. – Na, Nijole, užeik į 
vidų. Nebijok. Išėjusieji durų nerakina. 

– Kažkodėl neturiu teisės įeiti. Galiu išsinešti tų namų šilumą. 
– Įeik, – kvietė Soija, – ir skubiai užverk duris. Niekas neišneš jų paliktos šilumos.
 Įėjom. Viskas buvo savo vietose: užuolaidėlės ant langų, kryželis prie lovos ant stalelio, net žvakė, 

kurią pasidėjo gal paskutinei valandai. Ir krosnis, atrodo, dar šilta nuo buvusios ugnies.
– O kur žmonės, Soija? Ar jie nesugrįš? 
– Išėjo, Nijole, išėjo. O tam, kas išėjo, žemės namų nereikia. Žiūrėk, dar ant sienos kabo jų vestuvinė. 
Mane apėmė toks baisus jausmas, kurio niekad anksčiau nepatyriau. Akys, kurių jau nėra, šypsojosi ir, 

atrodo, ruošėsi ilgam gyvenimui.
– Soija, o jie ilgai gyveno? 
– Ne, moterį graužė vėžys, o vyras pateko į avariją. Net palikuonių nesuspėjo palikti. Išėjo į Amžinybę. 

Ir visai neseniai. Ar įsiminei viską? Išsaugok nors atminty. Matai, jie buvo iš vaikų namų, giminių neturėjo. 
Greitai namą nugriaus, pėdsakus užars.

– Kodėl čia mane atvedėt? 
– Nijole, atvedžiau tau pasakyti, kad viskas, ką mes paliekame žmonėms ir laikui, net karalių pilys ar 

dideli dvarai, pašaukus Dievui į Amžinybę, lieka ir mums daugiau nereikalinga. Kad neskaudėtų širdies, 
nekaupk tiek, kad kiti atėję grobstytų ir tave apgailėtų. Net tikri vaikai mėto ir dalina tai, ką mes jiems 
paliekame. Tai baisu, bet tokie žemės žmonės.

Pasakė ir išnyko.

678. Trjų atėjusių pamokos 2005-07-18
 NENoRĖK ĮEITI, KoL NEKVIEČIA

Jie atėjo trys. Vieną pažinojau – tai buvo geras žmogus, Jonas K. Dabar jį vos atpažinau – visai 
atjaunėjęs, tankūs, juodi plaukai puošė galvą. Visi mandagiai pasisveikino, atsisėdo. Jonas paaiškino pats: 

– Girdėjome, kad domiesi Amžinybe. Norim pasikalbėti. Mes seniai buvom žemėje, norim sužinoti 
apie jūsų žmones. Ar jie mėgsta išmintį ar tuštybes, kokie jų troškimai. Sese, ar jūs norėtumėt dabar, šią 
akimirką, ateiti kaip svečias į Amžinybę? 

– Norėčiau. 
– O kas tave ten domina? 
– Ten labai gražu. Ar žmonės mato Švč. Mariją? 
– O jeigu iš ten neišleis? Pagalvok. 
Nežinojau, ką atsakyti. Jeigu visai nepareičiau atgal? Jeigu sunku būtų prie tos minties priprasti? Vienas 

iš trijų pasakė: 
– Tavęs niekas nekviečia. Dar ne laikas. Galvok visada apie tai. Ir atsimink: nenorėk įeiti, kol niekas tavęs 

nekviečia. O dabar klausimas tau: kaip gyvena tavo žemės žmonės? Ar jie domisi, kaip būti išmintingais ar 
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vien turto garbinimu?
– Sunku jums atsakyti. Aš pati be išminties, negaliu kaltinti kitų. 
– Hm – hm – nutęsė Jonas, – kiti atsakys už troškimus Ten. Gerai, kad nieko nekaltinti. Teisėjas yra 

vienas, ir pagalbos iš žemės jam nereikia. O tau štai ką pasakysim: 
– Be išminties Dievo karalystėj žmonių nereikia. Išminties moko skaistykloj. Bijok jos ir mokykis būti 

protinga, kad atskirtum šviesą nuo pasaulio šiukšlių. 
Prabilo ir trečiasis: 
– O dabar pagalvok, kol esi žemėje, ką atsakytum šv. Jonui, jeigu tavęs paklaustų: „Pasakyk vieną iš 

didžiausių savo buvimo žemėje nuodėmių“. Galvok, o mes jau keliaujam, iš kur atėjom.

679. Marcelės K. pamoka 2005-07-18
 TARP ŽMoNIŲ IR MEDŽIŲ LENGVA PAKLYSTI

Pamačiau ją, įeinančią pro vartelius į mūsų kiemą. Nesupratau, kodėl eina ne į namus, kuriuose jos 
artimieji, o atkeliavo pas mus. Onutė pastūmė jai kėdę. Atsisėdo ir pradėjo verkti, jos rankos drebėjo ir vos 
išlaikė nosinę. 

– Kas atsitiko? – paklausiau jos, ir ji pradėjo pasakoti:
– Atėjova čia su anūku Virgučiu. Matytum, koks vyrukas užaugo. Ir kytras buvo labai. Užsimanė į 

mišką, sako, su mokytoja jie eidavo, tai eis ir jis. Dabar jau kuris čėsas nėr i nėr. Mažu kur paklydo ar šerno 
išsigando. Jeigu paklydo, tai manęs neklausė. Sakiau, kad tarp medžių ir žmonių lengva paklysti. Reikia 
visą laiką žiūrėti į dangų. Tai geriausias kompasas žmogui. Jeigu jauti dangų ir saulę, tai niekad nepaklysi. 
O į žemę žiūrint, iš paklydimo nieks neišves. 

– Marceliuke, o dar ko jūs jį mokėt, kad nepaklystų nei tarp žmonių, nei tarp medžių?
– Oi vaike, kiek aš visko primokinau. Ale jaunam čia pasakai, čia vėl savo protu gyvena. Svarbu, kad 

Dievą myli – kur buvęs nebuvęs, vis prie Švč. Marijos paveikslo. Ir dabar, kai pasakiau, kad nepaklystų, tai 
jis pasakė:  „Močiute, vis gali žiūrėti į tą dangų. Reikia ir mintimis prašyti padėti nepaklysti Švč. Marijos ir 
Kristaus. Tik jie išgirs“. Ką darysi, palaiminau ir išbėgo. Mažu Dievas padės. 

Staiga į kambarį įbėgo sušilęs, pavargęs, aukštas vaikinas, pasisveikino su mumis ir puolė prie močiutės. 
Stipriai apsikabino ir greitakalbe ėmė berti: 

– Močiute, tikrai buvau paklydęs. Matai, dangus pilkas, saulės nematyti. Ir žiūrėk. Prašiau Marijos 
padėti rasti kelią. Ir radau. Ir atbėgau čia. Dabar einam namo. Danguj dar niekas ir niekad nepaklydo. O čia, 
žemėj, kiekvienam žingsny – paklydimai. O žmonės prie to pripratę, net nejaučia, kad išklysta ir tolsta nuo 
Dangaus. Einam namo, močiute.

Močiutė laiminga šypsojosi, ašaros išdžiūvo, ir abu išėjo namo.

680. Mokytojo Petro D. pamoka 2005-07-21
 KELTI SIELą AUKŠTYN 

Kažką veikiau prie šiltnamio. Atsisukau ir pamačiau, kad nuo vartelių ateina mokytojas Petras. Šviesiu 
kostiumu, visas laimingas ir besišypsantis. Man jis atrodė labai atjaunėjęs, ir, jeigu ne pažįstami bruožai, 
būčiau neatspėjusi, kad čia jis. 

– Sveikas, mokytojau, – ištiesiau jam ranką, o jis man atsakė:
– Sveikas tai sveikas. Pas mus danguj visi sveiki, ligonių nėra. Jeigu jau reikia gydyti sielą, tai tuos 

palieka skaistykloj. 
– Mokytojau, dabar turbūt jau negrįžtumėt į žemę? Mes jūsų visai pasiilgom. Paukščiai čiulba jūsų 

paliktuose inkilėliuose, o jūsų nėra.
– Tegu čiulba. Tegu prisimena mane. Bile nekeikia. Rodos, nieko niekam blogo nepadariau. 
– Pats sau darydavot blogio, nes šiais laikais atvirą gerą širdį mažai kas vertina. 
– Nijole, aš visada galvodavau apie Dievą, o žmonės neduos man Dievo Karalystės. Kad ir visą 

gyvenimą kentėtum, jiems atsibosi ir lauks, kad tik greičiau išeitum. 
– Na, mokytojau, gal užeinam į kambarį? Čia labai tvanku. Nuo dienos įkaito oras. 
– Galim užeit, jeigu nesutrukdysiu. – Atsisėdo. Pasisveikino su Onute ir pasakė: – Kokios mažos jūsų 

katės. Pas mus tai su puse žmogaus.  Niekas jų nebijo. O jau paukščių kiek, tai būriais virš galvos lekioja. 
Dievo Dvasia kiekvienoj gyvasty gyvena, dėl to jie tokie geri ir taikūs.  Na, Nijole, kaip tau sekasi? Ar kalbi 
rožinį? 
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– Kalbu. O kas? 
– Rožinis visada veda pas Švč. Mariją. Ji meldžiasi už gyvuosius ir išėjusius ir nori, kad žmonės taip pat 

melstųsi. Bet ne visi žmonės tai supranta, nes per savo kasdieninius rūpesčius visai pamiršta Švč. Mariją. 
– O ką jūs, mokytojau, veikiat šviesoje? 
– Iš pradžių mokiausi išminties, nes, kol esi žemės „diedukas“, tau jokio darbo niekas neduoda.
– Ir kas jus moko? 
– Moko, Nijole, šv. Kazimieras, nuostabūs kunigai K. Vasiliauskas ir Č. Kavaliauskas. Labai įdomios 

jų pamokos. Kiekvienas žodis pasilieka sieloj. 
– O kokia mintis jums, mokytojau, labiausiai pasiliko širdyje? 
– Na, man pasakė, kad kiekviena mūsų diena žemėje turi tapti vienas laiptelis aukštyn. Kai viršutinis 

bus mūsų tobulybės viršūnė, mes išeisime pas Viešpatį. Jeigu laiptų bus mažai, dangus mums bus toli. 
– Na, mokytojau, šituo sakiniu jūs pasakėte viską apie žmogaus paskirtį – kelti sielą aukštyn. 
– O ką? Reikia mokytis proto. Durnių danguj nereikia. Kitą sykį, kai ateisiu, pasakysiu daugiau. O 

dabar jau keliausiu. Namai toli. Na, su Dievu, Nijole. Nesirk.

681. Ramutės  K. pamoka 2005-07-22
 DIEVAS ŽINo, KoDĖL PASIŠAUKIA

Ji atėjo visai nelauktai. Mes nebuvom draugės, o tik pažįstamos, nes mokiau jos dukrą. Buvo apsivilkusi 
kažkokiu šviesiu, ilgu drabužiu ir apsiavusi tamsiais batais. Pasisveikino, bet buvo kažkuo nepatenkinta. 

– Noriu, kad nors išėjusią prisimintum. Galėjai ateiti, kol buvau žemėje. Man būtų buvę ant dūšios 
lengviau. 

– Ramute, nepyk, aš ligoninėj gulėjau, tik vakar grįžau.
– Ar sukalbėsi už mane nors „Sveika Marija“?
– Sukalbėsiu. Visą rožančiaus dalį sukalbėsiu. 
– Neduok Dieve, Linutė jau užaugusi, bet mažoji Gintarė liko be motinos. Kas žino, kas ja rūpinsis... 

Bet vienas Dievas žino, kodėl pasišaukė. Per Paskutinį teismą sakė, kad aš per daug prie turto buvau 
prisirišusi. Davė vienus metus tamsos. Kaip tu, Nijole, sakai, ar iškentėsiu? 

– Ramute, žmonės, po 30 metų išbūna tamsoj. Bet, kai ateina, tai didelės išminties būna. 
– Ačiū, kad nuraminai mane, ir aš galvojau, kad tuos metus vis išbūsiu. Dėkui. Žinai, pirmos dienos 

mano „naujo“ gyvenimo. Reiks priprast. Niekur jau neišbėgsi. Galvojau, kad pikčiau su tavim kalbėsiu, bet 
dabar širdis atsileido. Na, lik su Dievu. Prisimink mane. Einu. 

Daugiau jos nebemačiau. 

682. Kunigo Viktoro pamoka 2005-07-23
 DŽIAUKIMĖS, KAD YRA DIEVo KARALYSTĖ 

Kunigas atėjo, ir jo geraširdiška šypsena viską išdavė, – jis jau Dangaus šviesoje. 
– Sese, pasveikink mane, žemėj šimtus kartų apkalbėtą, pasmerktą ir galbūt išbrauktą iš gerųjų žemėje. 
– Sveikinu ir visa širdimi džiaugiuosi, kunige. Jūs toks kilnus ir geras, kad negalima tuo nesidžiaugti. 
– Ir jūs, sese, niekada manęs nesmerkėte? 
– Taip. Niekada, nė vieno karto, ir, ačiū Dievui, nesuklydau. Tik  melsdavausi, kad Jums būtų lengviau.
– O dabar, sese, aš už jus melsiuosi ir prašysiu kantrybės visuose žemiškuos keliuose.
– Ačiū. Aš supratau iš jūsų šypsenos, kai tik čia atėjote, kad jūs jau Viešpaties Karalystėje, nes anksčiau 

būdavote kitoks. Atsimenate aną turgų ir žmones, kurie praeidavo pro šalį?
Jis garsiai nusijuokė ir paaiškino:
– Žmonės buvo susirūpinę turgaus reikalais, ir aš jų nesmerkiu. Jie pro elgetas praeina, o pro tokius 

kaip aš – jiems tik niekas.
– Kunige Viktorai, o jūs jautėte Dievo palaimą, kai dar nebuvote šviesoje? 
– Jaučiau, ir labai stipriai. Aš girdėdavau Kristaus balsą, kad išklausys mano maldas. Ir aš žinojau net 

valandą ir dieną, kada mane priims Viešpaties Karalystėje. Kiti stebėjosi, kai aš ruošiausi savo šventei. Tie 
visi kiti čia dar tik mokėsi pažinti Dievą. Man buvo jų gaila, bet jie juokėsi iš manęs, kad aš kalbu kas dieną 
Švč. Marijos rožinį. Na, sese, o dabar klausykis manęs, kaip Danguje kalbame visi, kai pasirodo Kristus: 
Viešpatie Jėzau, Dievo ir Šv. Marijos Sūnau, pasitik mane. Juk aš jau žemėje laukiau šito susitikimo su 
Tavimi, Tu man savo Krauju nuplovei visas nuodėmes, o aš buvau toks aklas ir kurčias, kad to nejaučiau. 
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Viešpatie! Aš jau čia per Didžiosios meilės Šviesą. Atėjau, kad palaimintum ir vadintum mane savo Sūnumi 
per amžius. Amen. Matai, sese, kaip mes išreiškiam Viešpačiui savo džiaugsmą. Ačiū, kad už mane meldeisi, 
kad pergyvenai dėl manęs. O aš jau keliausiu namo, kur niekas nekaltina, nesmerkia ir neieško vienas kito 
kalčių. Lik Dievuje, sese.

Išėjo, o aš džiaugiuosi sykiu su juo dėl jo laimės.

683. Genutės Š. pamoka 2005-07-27
 MAŽU KITI PASIMoKYS IŠ MANo NUoDĖMIŲ

Ji buvo jau visai netekusi savo sunkių kilogramų, sunykusi, ir sunku buvo ją atpažinti. Nebent iš stambių 
veido bruožų. Aš ją pirmoji pasveikinau ir galvojau, kad ji atsakys tuo pačiu. Bet ji savo suodinais pirštais 
jau norėjo uždengti man burną.

– Šš, ša, ša, šš... – sakė, ir aš nesupratau, ką tai reiškia. – Nieko negalima šnekėti, dar kas išgirs, bus 
nuodėmės. Tylėkim. – Aš supratau, kad jos galvoj viskas susipainiojo: apkalbos, kurias ji taip mėgo, keršto 
žodžiai, kurių ji buvo pilna net saviesiems. Dabar jai atrodė, kad viskas, ką kalbi, jau yra nuodėmė. Aš jai 
paaiškinau. Ji ilgai galvojo, svarstė savyje, paskui giliai atsiduso ir vis tiek pašnibždom ištarė: – Mažu tu ir 
teisybę sakai, ale man reik už jas tamsoj mūčytis ir gana. Tavęs nėra šalia, nors tu ir kytrai šneki. Mažu kiti 
pasimokys iš tų mano nuodėmių.

– Tu, Genute, turi atsiprašyti Dievo, kiek kartų tu įžeidinėjai Jį ir kunigus, į juos pažiūrėti net nenorėjai. 
Ar prisimeni?

– Tigi, prisimenu, ale aš jiems neparašysiu visiems – net rašyt nemoku. O kaip aš jų visų atsiprašysiu 
kitaip?

Supratau, kad su ja nelengva susikalbėti. Kokia buvo žemėj, tokia ir liko. Dievas ne be reikalo tokius 
žmones laiko čia, kur gali viską apgalvoti ir gailėtis savo klaidų. O jeigu jie negalvojantys? Sunki problema, 
kurią gali išspręsti tik Dievas. Pabandžiau dar kartą su ja pasikalbėti:

– Genute, ar tau sunku ką nors galvoti?
– Oi, ponia, jau geriau kolchozo normose dirbti, negu ką nors mislyti. Man baisiai sunku mislyti.
– O teks išmokti, Genute. Jeigu ne, liksi amžiais tamsoje. Į dangų neprotingų Dievas nepriima.
– Mažu reiks bandyt. Mažu reiks pradėt, – ištarė ji ir išlingavo, lyg skeletas, pro duris, net sudiev 

nespėjusi pasakyti.

684. Soijos o. pamoka 2005-07-28
 NIEKAD NEGALVoK, KAD NĖRA DIEVo

Ji jau žemėje buvo gyva kankinė – astma gėrė jos jėgas, gyvastį, kol galų gale reikėjo išeiti į Amžinybę. 
Dabar ji buvo dar labiau sunykusi, daug mažiau ir lėčiau kalbėjo, bet savo giminės „unarą“ išlaikė.

– Mes su Pijum ir Vitu sykiu, vis ne taip nyku.
– Tai tau, Zosele, tamsoj tenka vargti? – paklausiau draugiškai, bet ji tuoj pat įsižeidė ir atkirto:
– Tai mano reikalas, kur aš būnu, kitiems dėl to neskaudės galvą. Nereikia rūpintis. – Stojo nejauki 

tyla. Nenorėjau nieko jos klausti, likau kaip per veidą gavusi. – Nepyk, Nijoliuk, matai, ta tamsa – mano 
skaudžiausia žaizda, ir aš nenoriu, kad kas nors ją liestų. Aš suprantu, kad buvimas joje – teisingas Dievo 
pasielgimas. Aš apie Jį nieko nežinojau ir labai to gailiuosi.

Pradėjo verkti, ir man jos pasidarė gaila.
– Zosele, nusiramink, juk jau 18 metų kai tu ten. Aš viską atsimenu, kai tu išėjai.
– Taip, Nijoliuke, jau aštuoniolika, bet liko dar trys, nes jau aš pradėjau suprasti, koks yra Dievas, kaip 

Jis myli žmones ir kaip linki jiems šviesos. O Pijus ir Vitas sėdės dar 10 metų, nes jie niekuo nesidomi. – Ji 
paėmė man už rankos ir tyliai pasakė: – Kad ir sunkiausia liga tave, Nijolyte, kankintų, kad ir kaip tau būtų 
sunku, nė vienos sekundės nesuabejok, kad Dievas yra, kad Jis nori žmogaus meilės. Aš jau įsikaliau šitą 
tiesą ir pasakiau tau.

– Zosele, o ko dar mane gali pamokyti? Aš būsiu tau dėkinga.
Ji pagyvėjo, jai patiko, kad įvertinau jos žinias.
– Dievas negali įškart į Dangų pasiimti tų, kurie Jo nemyli. Ir dar. Dievas myli žmones, kurie mąsto. 

Mąstantys visada greičiau Jį suranda. Pavargau, Nijolyte, matai, kas iš manęs beliko – oda ir kaulai. Bet vis 
tiek smagu, kad niekad nemirsiu. Čia niekas nemiršta. Ir ačiū Dievui.

Pabučiavo mane ir išėjo. Į tamsą.
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685. Stasio S. pamoka 2005-07-31
 NUTEISTŲjŲ REIKIA GAILĖTIS, o NE jUoS ATSTUMTI

Stanislovas, kaip visada būdavo, atėjo geraširdiškai šypsodamasis. Man patikdavo jo tėviški patarimai, 
jo tiesus žodis, niekada nepasaldintas melo. Dabar pasisveikino tuo savo įprastiniu: „Labas, Nijoliuk“, 
pakviestas atsisėdo prie lango ir manęs paprašė:

– Sėsk ir tu. Vis arčiau bus vasara. Žinai, man prireikė tokio reportažėlio į „Amžinybės žinias“, tai 
Petras atsiuntė pas tave. Tau, Nijoliuk, nieko nereikės įtemptai galvot, tu tik iš širdies atsakysi į mano 
duotus klausimus. Ar sutinki?

– Sutinku, redaktoriau, nors nežinau, kokie tai bus klausimai.
– Nebijok. Tik sakyk be jokio melo, taip, kaip galvoji. – Jis išsiėmė kaip didelė saga dydžio kažkokį 

aparatą, atidarė jį, pakeitė mažytę juostą ir vėl įdėjo. Saga susispaudė, ir aš supratau, kad į tą juostą aš 
„įkalbėsiu“. Pasidarė kažkaip keistai baisu, o jeigu ką nors kvailai pasakysiu ir ten, Danguje, iš manęs visi 
juoksis? – Na, Nijoliuk, tai susikaupk. Tuoj išgirsi pirmąjį klausimą. – Vienu šuoliu iš savo nerimo reikėjo 
peršokti į susikaupimą ir klausyti redaktoriaus balso. – Na, jungiu savo įrašų juostą. Girdėjau, kad tu mielai 
bendrauji su žmonėmis, ateinančiais iš Amžinybės. Ar tai tiesa?

– Taip, tai tiesa. Aš dėkoju Dievui, kad jie gali ateiti pas mane ir apšviesti man sielą nepaprastu gerumu, 
meile kiekvienam gyvam sutvėrimui ir žmogui. Aš juos visus labai myliu.

Jis nusišypsojo, paskui išjungė savo imtuvą ir tyliai pasakė:
– Gerai, Nijoliuk, kad myli, čia tai jau gerai. – Paskui vėl įjungė miniatiūrinį įtaisą ir vėl paklausė: – Na, 

o kokie žmonės, ateinantys iš mūsų, tau padarė ir daro nepakartojamą poveikį? Tik ne iš artimųjų.
– Be jokių svarstymų galiu pasakyti, kad mokytojas išminčius Česlovas, mokytoja Aldutė ir Staselė, 

Valerijos mama. Dėkinga jiems už jų išmintį ir tokią meilę Dievo sukurtam pasauliui, kurios mes, žemės 
vabalai, neturime savyje.

– O iš artimųjų kas tave labiausiai žavi?
– Mama ir močiutė. Jų gerumas, kuris net gėlės neleidžia nuskinti, nieko gyvo nuskriausti, tiesiog sieloj 

palieka daug šviesos.
– O tu pati nenori būti į paminėtus nors kuo panaši?
– Labai noriu, bet turbūt Dievas dar neduoda man tokių savybių.
– O tu Jo neprašai?
– Prašau, bet kasdienybė – ne Dangaus šviesa. Ji apneša visus norus savo šešėliais, ir aš vėl laukiu 

ateinančių iš Amžinybės.
– Na, Nijoliuk, perduosiu nuo tavęs jiems visiems geradienius ir, galvoju, jie bus patenkinti. Dėkoju 

tau už pokalbį.

686. Marjos M. pamoka 2005-08-01
 ATĖjAU, KAD MAN PADĖTUM

Nusigandau jos, kai atėjo. Baisios buvo akys: užtinusios, raudonos, pūlingos. Pastūmiau kėdę, bet 
nesėdo. Vis trynė suodinomis rankomis akis, ir baisu buvo į ją žiūrėti.

– Maryte, kas atsitiko?
– Tyčia nusigramdžiau nuo sienų suodžių ir prisipyliau į akis. Mislijau, mažu perkels į šviesą. Ale 

viskas po velnių.
– Ar tu ir ten taip kankinies?
– Aš tai dar mažai, ale M. S. ir kitos bobos tai duoda, kad sienos linksta. Mažu gali man padėt, kokių 

lašų nuo pravalymo turi?
– Maryte, man pačiai jų reikia ir aš jų neturiu. Aš tau pakviesiu „Greitąją“.
– Tu žinai, kur pasidėk tą „Greitąją“, o man tai jos nereikia. Man reikia tik lašiukų akims. – Aš su ja 

daugiau nesiginčijau, surinkau „Greitosios“ numerį. Iš pradžių paklausė jos pavardės, ji paaiškino, kad 
pas juos pavardžių nėra, paskui paprašė, kad pasakytų kur gyvena. – Nė negalvok, jau aš nepasakosiu, 
kur gyvenu ir ką veikiu. – Visi susižvalgė aplinkui, nesuprasdami, ar ji normali, ar beprotė. Klausė manęs. 
Turėjau pasakyti tokią tiesą, kokia yra. Medikai liepė akis išplauti vandeniu. Turėtų praeiti. Jie buvo balti 
kaip drobulės. Pirmą kartą susitiko su ne šios žemės gyventoju. O ji meldėsi Dievui, kad taip patarė. Plovėsi 
akis ir vis kartojo: – Dieve, atleisk man Dieve, atleisk man!
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Kai prasimerkė, palydėjau ją iki vartelių. Išėjo jau šviesesnio veido, o kokia buvo siela, nežinau. Gal 
prašviesėjo nors kiek, o gal ir ne.

687. jono o. pamoka 2005-08-02
 SVARBU, KAD MEDIS ŽYDĖTŲ ŽMoGUI, o NE NAUDAI

Iš tolo pamačiau artėjantį prie mūsų žemės žmogų, kuris vis prieidavo prie kiekvieno medžio, 
paglostydavo jo kamieną, paskui pasižiūrėdavo į viršūnę ir vis susidėdavo rankas, lyg ruošdamasis maldai. 
Eisena pasirodė man pažįstama, o kai priėjo visai arti, atpažinau ir veidą. Tai buvo šiek tiek toliau gyvenęs 
mūsų kaimynas Jonas. Jis turėjo didelį sodą, bet jame matė tik naudą, tik pinigus, gaunamus už obuolius. 
Šiemet visų obelys tuščios ir aš niekaip nusupratau, ką jis veikia. Kai atėjo prie mūsų vaismedžių, vėl elgėsi 
taip pat. Pasisveikinau ir paklausiau, ką jis čia veikia.

– Matai, kaiminkėle, į medį reikia žiūrėti kaip į savo draugą ir laukti jo žydėjimo. Tai svarbiausia, o 
nauda – nieko nevertas daiktas. Paglostyk priėjęs, pažiūrėk į viršūnę ir pamatysi, kad jis pilnas dangaus 
dosnumo. Kas be medžio žmogus? Niekas. Toks tuščias stuobrys, kaip ir be Dievo. Štai perėjau visus 
medžius, pasimeldžiau ir, rodos, dvasia jų ošimo prisipildė. Svarbiausia – ne derlius, o tai, kad medis – 
Dievo sutvėrimas, kuris pilnas gyvybės. Ir jį reikia mylėti, o tas rankas, kurios jį sodino, visada atsiminti. 
Tai aš taip dabar mislinau. O kas anksčiau buvau, tegu Dievas atleidžia. Na, dar vieną žemę aplankysiu, kur 
Anastasija gyveno, ir keliausiu namo.

Lydėjau jį akimis. Jo aukšta igūra dingo kitų medžių šešėliuose, o aš pasukau į savo namus.

688. Mokytojo Petro Deltuvos pamoka 2005-08-04
 KAD ŽEMĖj BŪTŲ IŠMINTIES SALIŲ

Mokytojas atėjo šviesiai pilku kostiumu, visai sveikas, labai žvalus ir, svarbiausia, pilnas kažkokio 
vidinio džiaugsmo.

– Na, Nijole, ar dar atpažinsi mane? – paklausė ir ištiesė man ranką.
– Sunkiai galiu atpažinti, mokytojau, tik nežinau, kas jus taip pakeitė.
– Aplinka, viskas, ką tik ten matau, ką sutinku, Nijole. Viskas ten pilna gerumo, grožio, atrodo, trūksta 

žodžių, kad viską išsakytum. Pradėjau lankyti išminties salę. Mano protas neapima, ką aš ten išgirstu. Bet 
vis tiek taip įdomu, kad negali ir vėl nenueiti. Jau kaip Česlovas skaito apie kosminę geograiją, tai kvapą 
ima. Šitokia išmintis, šitoks galvojimas! Jau turbūt ir tavęs neaplanko, ar ne?

– Dabar jau rečiau, tačiau kai ateina, jo išminties užtenka ilgam laikui.
– Ir dar vienas labai gabus vyrukas yra pas mus. Technika, fotograija jo rankose tirpte tirpsta.
– O koks jo vardas?
– Girdėjau, kad jį Mindaugu vadina. Tik baisus tylenis, visada rimtas, užsigalvojęs. Nijole, gal tau 

reikia ką nors iš medžio padaryti?
– Mokytojau, reikia šiltnamio slenkstį pataisyti, daugiau nieko.
Nuėjom, pakėlė slenkstį, truputį nuėmė žemių ir viskas. Durys užsidarė. Padaviau senu papratimu kelis 

litus.
– Nijole, man jų nereikia, įmesk į kokių nors vargšų pašto dėžutę. Rytoj ras. Tegu jiems Dievas padeda.
Padavė ranką atsisveikinimui ir išėjo. Savo namų ir kaimynų link.

689. Antano P. pamoka 2005-08-06
 BAISU, KAI IŠĖjUS NIEKAS MŪSŲ NEPRISIMENA

Antanas pirmą kartą po išėjimo į Amžinybę atėjo pas mus. Kadaise tankūs, juodi plaukai buvo nuslinkę, 
raukšlės veide buvo pilnos kažkokių juodžemių ar suodžių, o akys baikščiai merkėsi prieš šviesą.

– Kaži, ar čia Laurinaičiai gyvena? – paklausė, vis slėpdamasis nuo lango. – Ir pridėjo: – Matai, jau 35 
metai gyvenu tamsoje, tai nežinau, ar dar kas gyvena iš tų, kurie liko. Mudu su Zosele pasišnekėdavova.

– Zoselė jau 9-eri metai kaip danguje, Antanuk, – paaiškino Onutė. – Ir Petronėlė ten, tik mudvi su 
Nijoliuke dar likova.

Neiškenčiau ir aš:
– Antanuk, ar neatsimeni, juk mudu skaistykloje buvom susitikę, aš tavęs klausiau, kas tam begaliniame 

besisukančiame rate gyvena. O tu paaiškinai, kad giliai žemėje yra pragaras.
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Jis pagalvojo, pamąstė, paskui pasakė:
– A, a, lyg ir prisimenu, ale tada nepažinojau, kas čia tokia. 
– Antanuk, tai už ką tave Dievas taip nubaudė?
– Ale ką čia dabar viską išpasakosi. Žinai, buvau jaunas. Vincas K. ir Jonas V. išsivadino į stribus, tai 

turėjom ir šaudyti, jeigu buvom stribai. Kartais visą bunkerį nupildavom. O dabar tai su Vincu ir Jonu sykiu 
tamsoj. Aš tada žemėj baisiai ėmiau gerti, Jonas pasikorė. Vis akyse stovėjo tie miškiniai. Ale baisiausia, kad 
išėjus iš žemės, nieks tavęs neatsimena. Lyg būt tavęs nepažinę. Mažu pasipoteriaukit už mane, moterys, 
būkit geros. Dievas jums atsilygins. Daugiau jau neturiu nei savų, nei pažįstamų. Pagelbėkit man. Būkit 
geros.

– Gerai, Antanuk, aš ir dabar už tave meldžiuosi, galiu dar daugiau maldų pridėti. Mažu mišias 
užpirksim.

Jis pabučiavo abiem rankas ir išėjo. Į savo tamsos buveinę.

690. Mamos pamoka 2005-08-08
 SAVo PERGYVENIMAIS DALINKIS SU KRISTUMI

Ji atėjo su močiute ir giminaite Elžbietėle, aukšta išdžiūvusia moteriške, kuri žemėj buvo iškankinta 
vargų ir darbų. Jos rankos visada buvo gruoblėtos, įdiržusios, ir man atrodydavo, kad ji gimusi tik vargui. 
Dabar prieš mane stovėjo tvarkinga, lyg iš naujo prisikėlusi moteris ir šypsojosi.

– Garbė Jėzui Kristui, – ištiesė man ranką, ir aš paprašiau ją atsisėsti. Mama su močiute čia jautėsi kaip 
savos, ir pačios susirado kėdes.

– Na, vaikeli, ar džiaugiesi, kad mes čia atėjome? – paklausė mama.
– Labai, mamyte, tik nežinau, kodėl taip ilgai nesulaukiau jūsų.
– Vaikeli, mes visos ruošiamės Švč. Marijos šventei, tai mokomės naujų giesmių chore, ruošiamės gėlių 

vazonėliais pasveikinti Mariją, nes ji skintų gėlių nemėgsta, jai labai jų gaila. Mano mamytė su Elžbietėle 
priklauso Švč. Marijos Legionui, tai kalbės Marijos garbei skirtas maldas. Bus didelė ir pilna džiaugsmo 
šventė. 

Močiutė visą laiką šypsojosi, nors žemėje tai nuotaikai beveik nebuvo laiko. 
– Močiute, o kaip tėvukas Simonas?
– Nekalbėkim apie jį. Bus geriau. Koks buvo žemėj, toks ir liko. Jis tamsoj.
Mama paglostė man aprištą galvą ir visai nelinksmai ištarė:
– Dieve, na kas dabar tau, vaikeli, atsitiko?
– Mamyte, žiūrėjau į gėles ir nuslydau nuo laiptelių, kurie buvo prie durų.
– Ar labai skauda?
– Skauda, bet ką darysi.
Ji priglaudė mane prie savęs, pasižiūrėjo į akis ir pasakė:
– Mano vaikeli, aš galvoju, kad dangiški patarimai tau labai padės. Prisimink juos visam savo gyvenimui, 

kol dar būsi žemėje.
– Klausau, mama.
– Na, štai. Visada, kai tau ką nors skaudės, prisimink Kristų ant kryžiaus. Palygink Jo ir savo kančią. 

Tau iš karto pasidarys lengviau, nes Kristaus skausmo nėra su kuo lyginti. Ir dar. Kai tu kažkuo džiaugiesi, 
dalinkis savo džiaugsmu su Kristumi, kai Jis įžengė į Dangų pas savo Tėvą. Nebūk egoistė, kai tau gera, 
dalinkis su Dievo Sūnumi, tau tą džiaugsmą atsiuntusiu. Vaikeli, kai žmonės tau suteiks skausmą, nesiguosk 
jiems, o palygink jį su Kristaus Motina, kai jai nebuvo su kuo dalintis sielvarto, žiūrint į Sūnaus Kančias. 
Ji supras, ir tau prašviesės sieloje.

– Ačiū, mamyte. Aš visada atsiminsiu tavo žodžius. Man atrodo, kad jau dabar mažiau skauda galvą.
– Laikykis, vaikeli, arčiau Dievo. Laikykis.
Visos trys mane apkabino, pabučiavo ir išėjo.

691. Buvusio vargų vaiko Viktoro G. pamoka 2005-08-09
 DIEVAS LABAI MYLI VISUS VARGŠUS IR ATSTUMTUoSIUS

Man buvo keista ir ligi ašarų graudu, kad mano buvęs mokinukas manęs nepamiršo ir net po 30 metų 
čia atėjo. Vidutinio ūgio, šviesiais plaukais ir geromis, žydromis akimis jis dabar stovėjo prieš mane ir tiesė 
rankas pasisveikinti. 
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– Mano mokytoja, ar atpažįstate dar mane, buvusį visų paniekintą ir atstumtą vaiką?
– Viktorai, prisimenu, viską prisimenu. Bet man atrodo, kad tave pirmiausia atstūmė tikroji mama, o 

jau paskui visi kiti. Ar ne taip? 
– Taip. Mokytoja. Bet žinot, tuos, kuriuos žemėj atstumia jų motinos, danguj pirmiausia priglaudžia 

visų motinų Motina Švč. Marija. Štai Jos man padovanotas paveikslėlis. Aš jį visur nešiojuosi su savimi 
prie širdies. Pažiūrėk, mokytoja. – Žiūrėjau ir negalėjau atitraukti akių. Švč. Marija buvo su didžiuliu 
šviesos ratu ant galvos, o ne su tokiu, vos įžiūrimu, kaip mūsų paveikslėliuose, su šviesiu dangaus žydrumo 
apsiaustu ir paauksuotu ilgu rožančiumi. Jos gražios, didelės ir pilnos motiniško gerumo akys žvelgė į 
mažus vaikus, prisiglaudusius prie jos apsiausto. – Ar graži? – paklausė Viktoras, vėl imdamas ją iš mano 
rankų.

– Labai, tiesiog širdis nušvito nuo jos gerumo. – Jis kažką norėjo pasakyti, bet, matyt, prisiminęs savo 
girtuoklę motiną, kuri vietoj durų žiemą užtiesdavo maišus, ir maži vaikai bėgdavo kitur sušilti kojas ir 
rankas, ėmė verkti. – Nereikia, Viktorai, pamiršk viską, kas buvo žemėj, džiaukis dangaus šviesa ir neminėk 
tų, kurie tau sujaukė vaikystę.

Jis pasižiūrėjo į mane ir tyliai ištarė:
– Bet už ką iš manęs visi tyčiojosi, kodėl, laikydami rankas, pylė į gerklę degtinę? Juk aš niekam nieko 

blogo nepadariau ir net nelinkėjau?! Kartais, mokytoja, yra atminty randų, kurie niekad neužgyja.
Nežinojau, ką jam atsakyti. Mažas, suvargęs ir amžinai alkanas vaikas vėl atgijo mano vaizduotėje. Ir 

aš neradau žodžių, kurie tuos išgyvenimus padėtų jam užmiršti.
– Viktorai, man atrodo, kad tu tomis akimirkomis savo kančią palygink su Kristaus Kančia. Tau bus 

daug lengviau. Aš noriu tau gero. Ar tiki manim?
– Tikiu, mokytoja. Aš turiu gerai apgalvoti jūsų žodžius, bet tam reikia vienatvės ir susikaupimo, kaip 

Kristui Alyvų kalne. Aš ateisiu pas jus vėl, kai būsiu viską apmąstęs.
– Na, laimingai tau. Prisimink mane, lauksiu.
Ištiesė ranką ir išėjo.

692. Kunigo Viktoro j. pamoka 2005-08-12
 SMERKTI AR TEISTI TURI TEISę TIK KRISTUS

Kunigas Viktoras atėjo jau iš dangaus Šviesos, su ta pačia šypsena, gerumo pilnomis akimis, kurios 
žemėje švietė visiems.

– Sese, aš be kunigo drabužių. Rojuje jų nereikia, nes Dievas visus pažįsta ir be uniformų ar rūbų. Gal 
nori prieiti išpažinties, mielai tavo sielai patarnaučiau. 

– Ačiū, kunige Viktorai, tikrai būsiu jums dėkinga.
Pasakiau jam viską, bet mano širdį graužė kirminas dėl to, kad neapkenčiu kunigo medžiotojo. Nors 

žemėje kitas kunigas pasakė, kad jis vertas neapykantos, nes krauju suteptomis rankomis dalija Šv. 
Komuniją. Kunigas Viktoras, jau be šypsenos, pasižiūrėjo man į akis ir pasakė:

– Žemėje Dievo tarnas yra toliau nuo Kristaus, ir jis gali kalbėti, kaip supranta. O mes matome ir 
susitinkame su tais, kurie, kaip ir aš buvau tamsoje, ir viską suprantame giliau. Sese, nesmerk ir neniekink 
tų, kurie elgiasi vienaip ar kitaip. Vienintelis jų kaltintojas ir Teisėjas tegali būti Kristus. Atėjus valandai, Jis 
pasakys savo žodį. Nė vienas žemės žmogus to padaryti neturi teisės. Ar paklausysi manęs, sese?

– Taip, kunige Viktorai, visada ir šį sykį.
– O dabar kartu su manimi kalbėk: „Jėzau, Dievo  Sūnau, atliesk man už blogas mintis apie žmogų, nes 

tik Tu vienas gali matyti, kas yra jo sieloje. Gal tai tik įprotis, o ne pikta valia. Atleisk man, Jėzau“. Amen. 
Kunigas Viktoras palaimino mane, ir, atrodo, sieloje pasidarė šviesiau. Jis išėjo, o aš dėkoju, kad jis 

atėjo.

693. Buvusių klasės draugų vakaras 2005-08-17
 NEPAMIRŠKIT DIEVo, IR DIEVAS jUS PRISIMINS

Jie atėjo visi, mano vaikystės draugai, visi iš tamsos su savo auklėtoja vienuole, kurią aš kartą mačiau 
kai lankiau Mindaugą. Veidai lyg ir pažįstami, bet kančios ir tamsos daug jau pakeisti. Tik bruožai liko tie 
patys. Visai netikėtai į kambarį sugurmėjo Jurgis M., Danutė B., Valė B., Zoselė R., Marytė M., Teresėlė 
L., vienuolė seselė, auklėtoja Ona M. – visi, kuriuos aš mylėjau ir kurių nelabai. Vienuolė, labai miela ir 
geraširdė, siųsta Dangaus, paaiškino:
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– Negalėjau, sese, neišklausyti jų prašymo – pasveikinti jus su artėjančia rugsėjo pradžia. Su dangaus 
sutikimu mes ir atkeliavom. Jų tarpe irgi yra mokytojų. Susipažinkite. Juk jie buvo ir tebėra žmonės, o aš 
– jų dvasios mokytoja.

Kiekvienas priėjo, pasisveikino, ir man atrodė, kad jie tapo daug artimesni ir brangesni. Auklėtoja 
priėjo, ir jos akyse pasirodė ašaros:

– Nijolyte, tikėk Dievu, vaikeli, kad nebūtų taip, kaip man. Jis yra ir aš Jį jau jaučiu.
Vienuolė nusišypsojo, matyt, jai buvo džiugu nuo tų žodžių. 
– Sese, – atsigręžė ji į mane, – jums, jaučiu, jų gaila. Tai jau gerai, kad gaila. Pati taip mokotės iš kitų 

klaidų. Bet kai kurie tuoj išeis į šviesą. Ar ne taip, Danute ir Maryte?
– Dėkui, motinėle, mums jau pranešė, kad kito rugpjūčio čia sutikti nereikės. Ne tik man, bet ir Zoselei, 

Teresėlei ir kitai Teresėlei. – Jos nusilenkė motinėlei, ir nykius veidus nušvietė džiaugsmo šviesa. Paskui 
Danutė B. visų vardu pasveikino mane su ateinančiais Mokslo metais. Man visam gyvenimui širdy pasiliks 
jos žodžiai: 

– Nijole, visas pasaulis – tai pažinimas. Visa Amžinybė – tai Dievo sukurtas Visatos pažinimas. Ruoškis 
tam, dirbdama bet kur ir bet kada. Pas mus to labai reikia. 

Padėkojau ir supratau, kad reikia kviesti vakarienės. Tik nežinojau, ką tokiai publikai ruošti. Pasitariau 
su Motinėle. Ji griežtai uždraudė vaišinimus – jiems negalima. Kol mudvi kalbėjomės, prie stalo sėdintys 
pradėjo prašyti:

– Vandens! Gerti! Vandens! Gerti!
Mane apėmė toks jausmas, lyg aš stoviu ant kranto, o skęstantys prašo padėti. Gerti Motinėlė leido, ir 

jie, lyg ištroškę dykumoje, griebė už puodelių ir stiklinių. Gėrė godžiai, ilgai, viską pamiršę, ir aš pajutau, 
kad jie troško vandens, lyg Kristus ant kryžiaus. Paskui sėdėjo tylūs, apsunkę ir nesileido į jokias kalbas. Po 
to ėmė melstis, ir Motinėlė, palaiminusi juos ir mane, pasuko prie durų. Visi ruošėsi į tamsą. 

694. Prano D. pamoka 2005-08-19
 ŽMoNĖS TEGU PASIŽIŪRI Į SAVo SIELą

Ėjau į „Gulbelę“. Staiga dešinėje pusėje nuo laiptų pamačiau žmogų, nusisukusį į bažnyčios pusę. Aplink 
jo kojas plačiu ratu lesė balandžiai. Jų buvo daug, o iš jo rankų vis biro ir biro kažkoks maistas. Pasisuko 
proiliu, ir aš jį atpažinau. Tai buvo kaimynas Pranas, labai geras, paslaugus, bet turintis silpnybę išgerti. 
Vilkėjo puošniu pilku kostiumu, atrodė labai atjaunėjęs, ir jo mąstysena, išgirsta vėliau, kėlė susižavėjimą. 

– Sveikas, Praneli, – neiškentusi užkalbinau, ir jis staigiai atsigręžė.
– Garbė Jėzui Kristui, – pasakė man ir ištiesė ranką, – matai, biskį į svečius atvažiavau, Nijolyte. O 

dabar, kad prilėkė Šv. Dvasios paukščių, negaliu nė pajudėt, reik visus papenėt. Man gaila, aš negaliu. Pas 
mus ir tokie yra. Ale, Nijoliuke, savo laikrašty skaičiau, kad Šakiuos į varnas iš patrankos šaudo.

– Praneli, ne šaudo, o pagąsdina, kad paminklų neterštų. Žmonės jų nemėgsta.
Jis išraudo ir paaiškino man, beveik pykdamas. Tik nežinau, ant ko, o gal ant manęs, kad taip kvailai 

šneku ir pasakė:
– Žmonės, o jetu mano, žmonės! O tegu pasižiūri į savo dūšias, mažu tos labiau užterštos, negu tie 

paminklai. Paminklus lengviau nuvalyti, negu dūšią. Aš jau buvau tamsoj, daugiau nenoriu. Oje tu mano, į 
paukščius iš patrankos...

Jis taip pasibaisėjęs šnekėjo, kad aš net nedrįsau palyginti mūsų supratimą. Tai ką jie galvotų ir kalbėtų, 
pamatę, kaip mūsų valstybės vyrai pyškina į stirnas ar į išlekiančius paukščius?! Pamažu mūsų kalbos 
pasisuko kitaip. Aš paklausiau, ar pas juos atvyko Elytė L. Jis pasakė, tokios nebuvo ir nėra. Paskui prie jo 
priėjo kažkoks suvargęs žmogelis ir nedrąsiai paklausė:

– Pons, dovanokit, matyt, nevietinis, ale mažu žinot, į kurią pusę veterinarija? Atvažiavau in turgų, ir 
arklys nepaeina vienu koju.

– Ar toli? – paklausė Pranelis.
– Toj pusėj. Mažu atvestau.
– Gerai, žmogau, aš pasitiksiu.
Netrukus atvedė vargšą liesą arklį, ir jo man buvo neapsakomai gaila. Kaip ir visų nukamuotų gyvulių 

žemėj, kaip paukščių narveliuos ar pririštų kaukiančių mažų šuniukų. Pranas pribėgo prie gyvulio ir kažką 
jam pasakė. Tas padėjo jam galvą ant peties, ir iš jo protingų akių pabiro ašaros. Paskui pakėlė kairę koją, 
ir iš po pasagos, šone, matėsi per ilga vinis, kuri buvo beveik įaugusi į gyvuonį.

– Žmogau, žmogau, tu mažai širdies turi, kad šitaip kankini gyvulį. Vesk pas kalvį, o ne pas veterinorių. 
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Tu nemyli gyvulių, kad taip elgiesi. – Žmogus tempė gyvulį kažkur prie vežimo, o iš Prano akių krito 
ašaros. – Oje tu mano, oje tu mano, tai žmonės, tai žmonės...

695. Soijos ir Kleopo pamoka 2005-08-24
 DIEVo MEILĖ ATSIMUŠA Į PRISIRIŠIMą PRIE KASDIENYBĖS

Jie atėjo kartu – Soija su Kleopu. Abu lyg jaunystėje – gražūs, atjaunėję ir visai kitaip mąstantys, negu 
buvo žemėje.

– Na, Nijolyte, garbė Jėzui Kristui
Atsakiau:
– Per amžius. Soija, kai jūs ateinat pas mane, žinau, kad visada sužinosiu ar pamatysiu ką nors įdomaus 

ar gero. Ir dabar to tikiuosi.
– Nijoliuk, – ištarė Kleopas, – bepigu kalbėti su žmogum, kuriam viskas įdomu. Tai ką tu pasakytum, 

jei išgirstum Česlovo paskaitą. Mudu su Soija buvom sykį, tai kvapą ima. Žinai, ką jis kartą pasakė: „Visa 
žemė su visa moderniausia technika sutilptų į bet kurios skaistyklos ar rojaus mažiausio kampelio kišenę“. 
Man tai suprantama, nes aš studijuoju planetologiją, o Soija tik klauso ir tyli. 

Bet Soija irgi netylėjo:
– Kleopai, tu nelygink savo ir moteriško proto. Gal ateis laikas, ir aš viską kitaip suprasiu. Ne viskas 

pasiduoda iš karto. O aš irgi galiu pasakyti: baisiausia, kai Dievo meilė žmogui atsimuša į prisirišimą prie 
kasdienybės. Ar ne, Kleopai? Juk ir aš tokia buvau, tik šito nesupratau.

– Na, Soija, Nijolytė iš mūsų tikisi ko nors įdomaus, o mes tik šnekame, ir tiek.
 Soija pasižiūrėjo į jį, paskui į mane:
– Nijoliuk, gal tu nori pasižiūrėti į mūsų oranžeriją? Ji visai netoli mūsų namų. Ar nori? 
– Dar klausiate! Kažin, ar surastume kitą, kuris nenorėtų.
– Na, tai keliaujam. Tik pasistenk, kad tavo drabužiuose nebūtų jokio geležinio daiktelio. Kosmoso 

magnetas pritrauks ir nepajudėsi.
Kažkas ausyse sušvilpė, pasidariau besvorė, kaip ir pradžioje, ir išgirdau Kleopo balsą:
– Na, jau 20 minučių praėjo, galim sustoti. – Pasijutau prie namelio, visai panašaus į Natalijos, Onutės 

mamos, namelį. Tik viduj buvo kitaip ir žymiai puošniau. Puošnios lovatiesės, nertos pagalvėlės, abiejų 
portretai ir gėlės... gėlės. – Na, namai kaip namai, nieko įdomaus, – tarė Kleopas, – Soija laisvalaikiu 
mėgsta siuvinėti, tai ir dabina visur, matai net portretai mudviejų išsiuvinėti. Vis gražiau. Na, gal einam į 
oranžeriją?

Aš to ir laukiau, nes labai mėgstu gėles. Tai buvo didelis plotas, žydintis, kvepiantis, akį veriantis savo 
spalvomis. Aš lyg prikaustyta sustojau prie orchidėjų. Tokios šviesos ir spalvų dar neteko matyti. 

– Čia Kleopo gėlė, – paaiškino Soija. – O aš tai žaviuosi spalvotalapiais pomidorais. Tik pažiūrėkit, 
kokie jų kotai!

Tai buvo stori, tvirti, irgi spalvoti kotai, apkibę daugybe didžiulių vaisių, kurie gulėjo tiesiog ant žemės.
– Matai, Nijoliuk, kokius stebuklus Dievas dalija žmogui, tik ne visi juos vertina.
Jie mane ilgai vedžiojo, rodė, o man skaudėjo širdį, kad aš to niekad neturėsiu. Nors ir dabar džiaugiuosi, 

kad pamačiau...

696. Aldutės Ž. pamoka 2005-08-27
 DIEVE, PASIGAILĖK

Aš svarsčiau, kodėl Aldutė neateina. Ir dabar ją pamačiau: kaip visada elegantiška, rimta, šiek tiek 
liūdna. Pasisveikino, paklausė manęs, ar džiaugiuosi paskutine rugpjūčio savaite. Iš mano akių ji suprato, 
kad džiaugiuosi, ir net labai, tačiau atsakė liūdnai:

– Dievas liepė žmogui daugiau džiaugtis negu liūdėti. Tam Jis ir davė saulę, gėles ir dangų, pilną 
paukščių. Na, Nijole, tai kodėl neužėjai pas mus, jeigu aplankei Soiją? Ji jau pasakojo, kaip žavėjaisi jų 
oranžerija.

– Aldute, visai nežinojau, kur jūs gyvenate,  o ji man nieko nepasakė.
– Šalia jų namo stovi mūsų namai. Ten gyvenu aš su mamyte ir Petru. Žemėj jis buvo Petras Paulaitis, 

o dabar liko Petras. Jis sugalvojo, kad sienos turi žydėti, tai prisodino aplink raganių. Pamatytum, koks 
vaizdas, tiesiog širdžiai lengva. Nutapė mūsų visų trijų paveikslus. Lagery išmoko piešti.

– Aldute, nenoriu jūsų skaudinti, bet jūs neklausote Dievo įsakymo džiaugtis. Jūs liūdna. 
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Ji staiga priėjo prie manęs, apkabino ir pradėjo verkti. Man jos taip pasidarė gaila, kad pati save kaltinau 
už tokį baisų poelgį.

– Nijole, juk tu puikiai žinai, kodėl man liūdna, ir dar klausi. Turėtum suprasti, kaip jaučiasi žmogus, 
kai jis pajunta, kad išvyksta kitur ir mato, kad jis jau niekam nereikalingas – net sūnui, net giminėms. Dieve, 
pasigailėk, jeigu tavo vaikas – žmogus žemėje pavirsta į gyvą skenduolį. – Tais žodžiais ji išliejo viską, kas 
ją slėgė, ir, man atrodo, kad jai palengvėjo. – Atleisk man už silpnumo akimirkas. Jeigu jų nebūtų, žmogus 
pamirštų, kas yra jausmas. Švč. Marija irgi verkė dėl savo Sūnaus. O aš tik Aldona. Ar supranti mane, 
Nijole?

– Suprantu, geroji Aldute, viską suprantu.
– Na, štai, Hamleto tragedija baigėsi. Tik vieno Hamleto, o ne visų pasauly. Ji tęsiasi ir turbūt tęsis, 

kol bus pasaulis. Eisiu jau, Nijole, svečiuose nebūsi visą laiką. Laukia manęs Dangaus namai, nors žemėj 
dažnai namų šilumos nėra.

697. Mokytojo Petro D. ir rašytojo jono B. pamokos 2005-08-28
 100 METŲ MoKo PAŽINTI DIEVą IR ŽMoGŲ

Mokytoją Petrą atpažinau iš eisenos. Jis vėl buvo šviesiu kostiumu, gražiais batais ir puošniu kaklaraiščiu. 
Atėjo dviese: jis su kažkokiu labai maloniu, gero veido žmogumi, kurio niekad nebuvau mačiusi.

– Garbė Jėzui Kristui, – pasisveikino mokytojas. – Turbūt jau nusibodau, taip dažnai atsilankydamas, – 
ir klausiamai pasižiūrėjo į mane, matyt, atsakymas jam buvo svarbus prieš svečią. 

– Ką jūs, mokytojau, – nuraminau jį, – jūs žemėj visada būdavot laukiamas, o tuo labiau dabar. Juk 
Amžinybė duoda žmogui tokias proto galias, kurių mes neturime.

– Nijole, prašau susipažink su mano dabartiniu kaimynu Jonu, – žmogus ištiesė ranką, pabučiavo mano 
dešinę ir pasakė:

– Su Dievo palaima jums, ponia, esu Jonas. Žemėj buvęs Jonas Biliūnas, bet dabar pavardžių nerašo. 
Turbūt jau girdėję, ponia? – Aš net išsižiojau supratusi, kad prieš mane – mano mylimas rašytojas Jonas 
Biliūnas. – Na štai, dabar jau mes pažįstami, – aukštaičiuodamas kalbėjo rašytojas, – gal jau girdėjot apie 
mani? – ir nusišypsojo.

– Rašytojau, aš jums atmintinai galiu pasakyti pradžią „Paskutinio šūvio“,  „Brisiaus galo“, ar „Ubago“.
– Na, ponia, noriu išgirsti. – Ir aš jam pradėjau sakyti, viską iš atminties. Jis sėdėjo tylus, susikaupęs ir 

klausėsi savo žodžių iš mano lūpų. – Sese Kristuje, dėkui. Tamista tikrai mani atanešėt iš savo širdies. Kaip 
grynu undenį atsinešėt. Dėkui, dėkui, sese ir ponia.

Paskui pakilo nuo sofos, priėjo ir stipriai, stipriai apkabino.
– Jūs nuostabus rašytojas ir nepaprasto taurumo žmogus.
– Anys mani vadin ciciliku. Gal aš toksai ir buvau, bet rašytojas Vienuolis mane vis auklėjo kitaip. 

Dabar su juo išvien susitinkame. Ar jūs jį pažinojot?
– Taip, pažinojau, rašytojau. Labai kuklus, geras žmogus buvo.
– Sese, o kaip jūs vertinate mokytoją Petrą? Mudu labai geri draugai.
– Jis geraširdis, geras ir dangaus vertas žmogus.
– Ir aš lygiai taip galvoju apie jį. Na, Petrai, ateik pas mane – ir tave noriu apkabinti, kaip draugs draugų. 

– Jie pasikvietė ir mane, rašytojas paėmė abiejų rankas ir pakėlė į viršų. – Ponia, tegul mūsų draugystė būna 
tokia, kaip šios dienos šventė. Na, ponia, tai baikit mano mintį? Kokia ta draugystė?

– Rašytojau Jonai ir mokytojau Petrai, tegul ji būna amžina ir tikra.
Rašytojas buvo sujaudintas. Pabučiavo vėl ranką, ir jie išėjo. O man širdy šitas susitikimas liko amžinas, 

kaip ir Jono Biliūno kūryba. Ir jo žodžiai: „Per šimtą metų žmogus pas mus išmoksta pažinti Dievą ir 
žmogų“.

698. onutės mamos Nataljos ir sūnaus Mindaugo pamokos 2005-08-29
 NEREIKIA MŪSŲ VERKTI – SUGRĮŽTI MES NEGALIM 

Net į galvą neatėjo mintis, kad gali ateiti Natalija, ir dar su anūku Mindaugu. Ji nedrąsiai žiūrėjo pro 
durų tarpą, kažkodėl nedrįsdama įeiti į vidų.

– Mamyte Natalija, ateikit, ateikit, aš jūsų taip seniai laukiau.
Ji žengė žingsnį pirmyn ir nustebusi apsidairė. 
– Oje, oje, prie Zoselės viskas kitaip čia buvo, oje, oje!
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– Natalija, ponia, viskas keičiasi – ir žmonės išeina, ir daiktai kinta. Nėra žemėj nieko amžino, geroji.
– Tigi, tigi, Nijolyte, ale ne visai teip. Ir žemėj, ir Danguj yra amžinas Dievas ir Jo Sūnus, ir Šventoji 

Dvasia. Garbė jiems per Amžių Amžius. – Ji persižegnojo pamaldžiai ir pasižiūrėjo į mūsų paveikslą 
„Mąstantis Kristus“. Paskui patylėjo ir atsisuko į mane: – Kai aš buvau dar jauna, tai pamotėlė, amžiną jai 
atilsį, turėjo panašų paveikslą, ale kaži kur per karus prapuolė...

– Natalyte, o kodėl Mindaugas neatėjo?
– Atėjo, Nijolyte, ale už durų stovi, nedrįsta eiti į pakajų.
– Na, jau gana, nuo kada toks nedrąsus pasidarė? Anksčiau ateidavo, o dabar nedrįsta.
– Oi, vaikeli, jis baisiai pasikeitė, kai į šviesą atėjo. Turbūt iš kitų išmoko. Mindaugas paslaugus, rodos 

kits žmogus.
– Pašaukit, Natalyte, seniai jį mačiau.
Įėjo jau abu – Natalija ir Mindaugėlis. Jis ištiesė man ranką, balti marškinių rankogaliai matėsi pro 

juodo kostiumo rankoves.
– Garbė Jėzui, mokytoja, – gražiai pasisveikino, ir aš juo tikrai pasigėrėjau. Aukštas, lieknas, gražia 

šukuosena – tikrai šaunus vaikinas.
– Na, Mindaugėli, tu tikrai šauniai atrodai, – pasakiau aš jam.
– Negi skirsiesi iš kitų, nerūkau, negeriu, reikia visapusiškai kitokiu darytis.
– Na, tai kuo tu atkeliavai su močiute iki manęs? – man buvo įdomus jo atsakymas.
– Na, žinoma, pėsti neatėjom. Turim tokią kosminę mašinėlę, tai tie, kas moka, skraidžioja.
– O kiti? – pasiteiravau jo.
Jis pasižiūrėjo į mane, lyg spręsdamas, ar man įdomu kosminiai dalykai, ir pradėjo aiškinti, su 

entuziazmu, iš visos širdies:
– Žinot, kiti – pagal savo minčių taką. Tai lengviausia, bet ilgiau užtrunka orientacija kosmose. Kai 

įpranta, sako, nieko – pripranta. Reikia suderinti koordinacijos kampus, kad sutaptų magnetiniai kampai – 
žemės ir kosmoso. 

Aš klausiausi jo ir negalėjau patikėti, kad tai buvęs Mindaugas, ieškojęs savo vietos žemėje, klydęs 
ir jos neradęs. Bet man neramino širdį kitas klausimas: kodėl jis neužeina pas mamą, kuri tiek kankinasi 
vienatvėje. Kai baigė pasakoti, kad lankosi Išminties salėj pas mokytoją Česlovą, neiškenčiau ir paklausiau:

– Mindaugai, tu labai protingas ir suradai savo vietą. Bet tai neatperka tavo, kaip žmogaus, kaltės, kad 
pamiršai savo mamą ir jos neaplankei ligi šiol.

Pamačiau, kaip susyk pasikeitė jo veidas, kaip jis pergyvena dėl mano netaktiško klausimo, ir jis 
nervingu balsu beveik rėkte išrėkė. 

– Ir vėl tas pats! Aš negaliu eiti, kol ji taip verks, negaliu. Verkia mano kambary, verkia bažnyčioj, 
verkia ir turbūt verks. Tai kas būtų, jeigu aš nueičiau pas ją! Jeigu ją jaudina mano drabužiai, tegul kam 
nors atiduoda ar sudegina. Tai ką man daryti? Aš negaliu grįžti namo ir būti su ja. Gal ji nori ateiti pas mus, 
tegul ateina. Būsime visi sykiu.

Bandžiau jį nuraminti, bet tai buvo nelengva. Tylėjom visi – aš, Natalija ir pats Mindaugas. Pamačiau, 
kad Natalija tyliai verkia. Paglosčiau jos galvą, ir jos rankos apkabino mano dešinę.

– Nijolyte, be reikalo pasakei, kad jis pamiršo mamą. Jis ją myli ir prisimena, bet jį nervuoja jos ašaros, 
dėl to ir neina.

– Žinoma, – išgirdau tylų Mindaugo balsą ir supratau, kad jis širdy dėkingas močiutei.
– Mindaugėli, – paklausiau jo, – o kaip gyvena Laura? 
Jis nustebo ir paklausė manęs:
– Iš kur jūs apie ją žinote?
– Turbūt jau neprisimeni? Buvot kažkada kartu atėję. 
– Galbūt, nežinau. Gerai. Ateina pas mane į dirbtuves, tik, žinoma, mergina mažai ką susigaudo 

technikoj. 
– Natalyte, o kodėl Jonukas neatėjo su jumis?
– Jis pasiliko pietus gatavot. Padarys sulčių, plonyčių pyragėlių, rasos atsigert. Juk rasa – šventas 

gėrimas, ir mes ją labai mėgstame. Mažu jau keliausim, Mindaugėli? Ar nieko daugiau nepasakysi?
Jis pasižiūrėjo į mane ir paprašė:
– Mokytoja, nepykit. Buvau susinervavęs. Gal ką ne taip pasakiau. Paprašykit, kad mama neverktų. Ir 

perduokit nuo manęs su močiute daug linkėjimų.
– Gerai, Mindaugėli. Laimingos jums kelionės.



431

 699. Nepažįstamos moters pamoka 2005-09-04
  NEDAINUoKIT, KoL NEATĖjo LAIKAS

Pamačiau visus, kurie susirinko pas mane pasidžiaugti prieš savo išėjimą į šviesą. Prieš Švč. Marijos 
šventę jie gavo šitą dovaną. Tai išdavė laimingi, nors dar labai išbalę ir sunykę veidai. Jų buvo aštuonetas: 
Danutė B., Zoselė S., Teresė L., Teresė M., Jurgis M., Herta T., visai nepažįstama, nors gana graži moteris, 
panaši į Gražiną L. ir ne mūsų klasės draugė Elena P., nežinia ko ir kodėl čia atėjusi, nors gera mano 
pažįstama. Ji sėdėjo visai nuošaliai ir buvo labai liūdna. Aš žinojau kodėl, bet šį kartą jau nėjau prie jos. 
Vieni deklamavo eiles apie Dangų, kuris jau laukia jų, kiti atsiklaupę dėkojo Dievui ir Švč. Marijai už 
siunčiamą šviesą, ir aš pajutau, kad tie žodžiai sudėti ir išnešioti jų širdyse. Šviesos troškimas ir kančia 
iš žmogaus padaro poetą, o artėjimas prie Dievo atveria visus paklydimus, kurie užrašomi sieloje, ir jų 
nenuvalysi, lyg kreidos lentoje. Apie tai mąsčiau, kai Danutė B. deklamavo savo posmą:

  O, Dieve, šviesk man kelią, 
  Kai ateisiu pas Tave
  Ir sielą lyg ugnelę
  Priimk širdim žavia.
Paskui dainavo moteris, taip panaši į Gražiną L. Turbūt mažai buvo tamsoje, kad net nesuspėjo pasikeisti 

– išliko tokia pat tamsiaplaukė ir graži. Ji dainavo apie dangaus šviesą, paskui pradėjo „Aleliuja“. Nežinau, 
koks jausmas apėmė sielą, kai lyg užkerėta žiūrėjau į juos ir jų klausiausi. Pasijutau, lyg būčiau jų vietoje, 
belaukianti dangiškos šviesos artėjimo. Staiga išgirdau liūdną ir virpantį Elenos P. balsą ir nesupratau, 
kodėl ji dainuoja „Ko verki, berželi, ko verki?“ Visi pritilo, o ponia, panaši į Gražiną L., priėjo prie Elenos 
P. ir paklausė:

– Elenute, kodėl gadini visiems nuotaiką? Tau dar per anksti būti su mumis. Turbūt pamiršai, kad 
neseniai atėjai. Nedainuok, kol neatėjo laikas. Tu galvoji, kad tu kitokia. Juk mes visi atkentėjome, kiek 
buvo Dievo skirta, – atkentėsi ir tu, Elenute.

Moteris nuėjo džiaugtis, o Elenutė pradėjo verkti. Graudžiai, vienodai, niekieno neguodžiama, matyt 
pajutusi, kad čia ne jos šventė. Neduok, Dieve, kiekvienam to sulaukti.

700. Kaimynės Staselės K. pamoka 2005-09-07
 SKAISTYKLA BAISESNĖ UŽ KALĖjIMą

Beveik metai, kai ji išėjusi. Ir štai dabar atėjo pas mus. Nežinau – pikta ar daugiau liūdna, beviltiška ar 
tikinti, kad dar kas nors jai padės. 

– Stasele, prašau sėstis, pasakokit, gal jums kuo padėti galima?
– Padėti, padėti, – pasityčiojo ji ir pradėjo man prikaišioti viską, ką tik žinojo.
– O jūs negalėjot pradžioj man pasakyti, kad mane įmetė ne į kalėjimą, o į skaistyklą? Ar taip sunku 

buvo? Gerai, kad kiti paaiškino. O jūs, kaimynai, tai tylėjot.
– Stasele, juk aš nežinau, kaip tau sekasi, kaip ten tau Dievas padeda.
– Tu ir nenori žinoti, kaip man sekasi. Ar tu meldiesi už mane ir mano Joną? Ar tau rūpi, kad aš prašau 

pagalbos? Juk aš aną kartą prašiau susimylimo tavęs ir Onutės. Ar galvojai, koks mano likimas, kaimyne?
Ji pradėjo verkti ir prašyti manęs gerti. Padaviau ir ji ėmė dėkoti. Paskui paprašė:
– Pasimelsk už mane, Nijolyte, ir man bus lengviau. Neduok, Dieve, kad...

...Čia nutrūko „Pamokų iš Amžinybės“ užrašai...

2005 m. rugsėjo 11 d., 20 val. 30 min. ir pati Nijolė iškeliavo į Amžinybę.



Žemėje niekas manęs nemokino, kam reikalingas protas. 
Kodėl man duodavo tik valgyti ir gerti? 

Perplėšė gyvenimą per pusę – viena pusė žemėj, kita ten, kur esi išėjęs.
Aš buvau vieniša ir ligota ir tą vienišumą su savimi išsinešiau iš žemės. 

Kas žemėj turtuolis, tas išėjęs iš jos – ubagas. Dėjau, dėjau, kavojau, kavojau, 
o dabar neturiu nė cento. Ir niekas manęs neatsimena.

 Mama savo ašaromis kankina mane, nors ir taip nelengva. 
Kol ji verks, aš pas ją tikrai neisiu.

Jeigu išmoksiu išgirsti savo sielą, gal bausmę sumažins.
Nenorėjau žinoti ir pažinoti. 

Gal aš mirusi, nors man atrodo, kad gyva. 
Nors daug meldžiausi, bet mano malda buvo apvilkta 

mintimis apie turtą ir Dievo nepasiekė. 
Dievas ne baudžia, o auklėja.

Švarius drabužius ir jauną kūną duoda, kai siela būna švari.
Kai kūną ėda vėžys, tai jį Dievas pakeičia sveiku ir nauju, 

o jei sielą ėda nuodėmių rūdys, tai jos nepakeis. Galima gydyti arba jau ne.
Kažin, kurie gyvesni – mes ar tie, kurie gyvena žemėje? 

Labiausiai sielai padeda mąstymas apie tai, ką blogo padarei ir kodėl padarei.
Man viskas susipainiojo, susivėlė, ir aš negaliu nieko pradėti galvoti. 

Kiekvienas praradimas sielai duoda neįkainojamą atradimą.
Verslas, pinigai yra tik pelenai prieš Amžinybę. 

Kodėl man niekas to nepasakė? Kodėl? 
Visi ateiname iš ten, kur buvome išėję, o eisime ten, kur gyvena visi nuėję.

Viskas praeina, tik Amžinybė lieka amžina.
Dievas amžinas, bet jo kantrybė ne amžina.

Visas nuodėmes reikia palikti skaistykloje, ir tik po to ateini į šviesą.
Skaistykla daug proto suteikia ir išmoko Dievą geriau pažinti.

Kas nežiūri į dangų, to galva linksta prie žemės.
Vis tik skaistykla daug proto duoda. Žemėj aš visai durnas buvau. 

O ten taip mokina, kad akys ir protas prašviesėja.
Atsakai už viską, ką tamsaus iš žemės atsinešei savo sieloje. 

Kodėl nuodėmės nelimpa prie kūno, o į dūšią kabinasi? Ale ir kūnui sunku, 
kai dūšią graužia nuodėmės. Matai, kokia aš pasidariau – kaip kriukis.

Mažu kiti pasimokys iš mano nuodėmių.
Kad ir kaip sunku būtų, nė vienos sekundės nesuabejok, kad Dievas yra 

ir nori žmogaus meilės. Aš jau įsikaliau šitą tiesą ir pasakau tau.
Dievas negali iš karto į dangų priimti tą, kuris Jo nemyli.

Njolė Masteikaitė
PAMoKoS IŠ AMŽINYBĖS


