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- Miela Jurga, pabandykime pa
svarstyti rimtą problemą. Moder
nioji civilizacija mums sukūrė pato
gų, linksmą, daliai žmonių labai sotų 
pasaulį, bet drauge žmogaus viduje 
ji pasėjo netikrumo jausmą, abejo
nes, nusivylimą ir tuštumos nuojau
tą. Tai apima ne tik modernaus 
žmogaus santykį su Dievu. Moder
nus žmogus negali visiškai pasitikėti 
ir mokslo pasiekimais, nes jie visą 
laiką kinta. Naujas žinojimas nestip
rina žmogaus pasitikėjimo savimi 
pačiu ir civilizacija. Ar ne todėl ne 
vienas ima įvairiausiais būdais ieš
koti vidinės atramos. Viena tokių 
paieškų - religijos keitimas. Kuo tai 
gresia žmogui? Kuo jis rizikuoja? Ar 
čia esama pavojų? O gal tik nekalti 
žaidimai, kuriuos pažaidęs lengvai 
sugrįžti į pradinį tašką?

Taigi, Jurga, kas, tavo manymu, 
skatina žmogų tokiam žingsniui? Sa
vo knygoje tu cituoji Jungą, sakiusį: 
„...ryžtasi viskam, kad išvengtų akis
tatos su savimi pačiu... „Ar tai nėra 
priežastis, dėl ko žmogus staiga ima 
ir apsisprendžia nerti į kitą pasaulį, 
„persiimti" kitą kultūrą? Ar tai nėra 
bėgimas nuo savęs paties?

— Manau, kad kiekvienas moty
vuoja savaip - kodėl jis traukia į Ry
tus. Aš ten važiavau ieškoti pati sa
vęs. Pradžioje tai atrodė labai leng
vas uždavinys. Vėliau perskaičiau 
tokią sufijų patarlę: „Ir vieną baisią 
dieną tu sutiksi save...”
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dukros surengė dvi kalėdines tėvo parodas

-Ten, Rytuose?
- Nesvarbu kur. Tiesiog, jei pra

dėjai ieškoti savęs, vieną baisią die
ną galbūt save susitiksi. Visi žinome 
užrašą Delfų orakulo šventykloje: 
„Pažink save”. Ir tas pažink save 
žmogui yra nuolatos skambanti sie
kiamybė. Ji ir man visada buvo pag
rindinis tikslas. Bet kodėl sufijai mi
ni „baisią dieną”? Įsitikinau, kad kai 
per daug prie savęs priartėji, pasi
daro nejauku. Išryškėja dalykai, ku
rių niekada nenorėtum matyti. Yra 
įvairūs priartėjimo prie savęs tarps
niai. Manau, kad prieš kelionę į Ry
tus Lietuvoje jau buvau prisikasus 
iki tokio savo pačios lygmens, kurio 
tiesiog nebegalėjau pakęsti.

- Iš dalies tai pastebima ir taviš- 
kėje knygoje Ragana ir lietus. Ar aš 
klystu?

- Ji buvo uždrausta, kaip neva 
pornografinė. Sukėlė aibę skandalų. 
Taip... Tačiau joje atsispindėjo ma
no vidinė krizė. Vydama tą krizę, 
bėgdama nuo savęs ir patraukiau į 
Rytus. Antra vertus, norėjau atrasti 
visiškai naują, tyrą, nesuterštą erd
vę, kurioje galėčiau pradėti absoliu
čiai naują gyvenimo tarpsnį. Gal net 
iš naujo sukurti nesuterštą ir tyrą 
save. Tačiau atradau visiškai kitus 
dalykus.

- Tavo knygoje yra toks sakinys: 
„...atvykėlių laukia iliuzijų žlugi
mas". Taigi sakyk, kokias iliuzijas

Jurga Ivanauskaitė

jei pradėjai ieškoti savęs,
vieną baisią dieną galbūt save susitiksi.

vežasi žmonės ir kodėl jų tyko žlu
gimas?

— Na, manding kiekvienas turi 
mažų mažiausiai tapti Buda. Dau
gelis keliauja trumpam į kokį kon
kretų ašramą, kur viskas daroma 
dėl atvykėlio, kur jo iliuzijos maiti
namos naujomis iliuzijomis. Tokio
se vietose Nušvitimo ištroškusiam 
keliautojui suteikiamas ne tik va
karietiškus standartus atitinkantis 
materialinis komfortas, bet ir nuo
latos plaunamos smegenys, o už bet 
kokias dvasines žinias reikia mokė
ti nemažus pinigus. Kai kurie tibe
tiečiai surado tikslų apibūdinimą 
šitokiam būviui - dvasinis mate
rializmas. Kaip mokslinis materia
lizmas ar mokslinis komunizmas.

- Norėtųsi platesnio komen
taro...

— Tai yra specifinė dvasingumo 
rūšis, patogiai paruoštas „produk
tas” turistui iš Vakarų. Kaip atvykė
lis įsivaizduoja dvasingumą, taip šis 
ir pateikiamas. Rūpinamasi, kad 
„dvasinis turistas” (yra ir toks termi
nas) nepervargtų, kad neprivalėtų 
nieko gyvenime keisti ar kažko atsi
sakyti, kad religija — budizmu ar 
hinduizmu - galėtų naudotis, kaip 
psichoterapija ar raminamaisiais 
vaistais. Bet jei tu važiuoji nusitei
kęs žūtbūt prasiveržti iki pačių au
kščiausių tiesų, įsidėmėk, ką sako 
patys tibetiečiai lamos: Aukščiau-
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šioji Išmintis yra tokia pat pavojinga 
kaip branduolinė energija. Todėl bu
dizme nuolat pabrėžiama, kad šalia 
mokinio būtinai turi būti Mokytojas, 
o į tikslą saugiausia keliauti kartu 
su visa bendruomene.

Individualistiškai nusiteiku
siems vakariečiams tai ne visada 
priimtina. Daugelis stačia galva 
puola į pačias slapčiausias, pasau
liečiams išvis draudžiamas doktri
nas ir paprasčiausiai išprotėja. Esu 
savom akimis mačiusi keletą atvejų, 
kai žmogaus asmenybė nuo kokios 
ilgalaikės tantrinės meditacijos su
byra į šipulius. Aš irgi esu indivi
dualiste, o dar slapčia net vyliausi, 
kad būsiu už visus gudresnė ir pa
sieksiu tą tikslą - Budos būvį, prie 
kurio nė vienam vakariečiui iki ma
nęs nepasisekė net priartėti. Taip 
užsispyrėliškai mąstant ir atsiranda 
psichologinių problemų, su kuriomis 
vėliau būna vis sunkiau susidoroti.

Menu, visą šią Kelionę į Rytus 
pradėjau nuo Buriatijos. Buvau Da
lai Lamos paskaitoje, kurioje daly
vavo apie 5,000 žmonių. Dalai Lama 
ėmė kalbėti, kad vakariečiams ne
siūlytų keisti savo šalies ir tėvų re
ligijos, nes jie neišvengiamai susi
durs su aibe psichologinių, pasą
moninių problemų. Atsimenu, nulei
dau galvą, tarsi manęs tai neliestų. 
Apsimečiau - tai skirta kitiems, ne 
man. Šalia manęs sėdinti senučiukė 
pajudino mane už alkūnės ir tarė: 
„Betgi Dalai Lama tai į tave rodo, 
tai tiesiai tau sako”. Bet aš jos irgi 
neišgirdau. Nusprendžiau, kad bū
siu gudresnė, tvirtesnė, ištvermin
gesnė. Viską įveiksiu. Grįšiu namo 
laiminga ir...nušvitusi.

- Jurga, ar paaiškėjo, kuo vado
vavosi Dalai Lama taip įspėdamas 
vakariečius? Tu manei, kad tavęs ne
liečia? Tu esi kitokia?

- Iš tikrųjų, jei užsimoji dide
liems dvasiniams ieškojimams - 

Keliaudama po Himalajus įsitikinau, kad žmogus yra 
nuostabiai gerai prisitaikanti būtybė. Mane apstulbino 
mano pačios fizinis kūnas, puikiai ištveriantis 
bet kokias aplinkybes.

Dr. Olalere Oladitan, Jurga Ivanauskaitė ir dr. Janet Levalley rašytojų konferencijoje —„Taika ir Literatūra", 2004 m., 
Indijoje.

atsiduodi tik jiems. Iš esmės vien 
šituo Himalajuose aš gyvenau pen
kerius metus. Rytais vaikščioda
vau į budizmo paskaitas. Paskui 
daug laiko skirdavau meditacijai, 
knygoms. Gyvenau vien pakylėtoje 
dvasinėje terpėje, beveik nesusi- 
durdama su kasdienėmis proble
momis.

Taip būnant, palaipsniui pra
dedi jausti, kad svetimas tikėjimas 
ima skverbtis į pačias tavo esybės 
gelmes, į pasąmonę, kuri vis dėlto 
yra iš esmės kitokia. Gal net gali
ma šnekėti apie kolektyvinę pasą
monę, genetiką ar net „vakarietiš
ką”, „krikščionišką” kraujo grupę, 
kuri pernelyg giliai įsiskverbusius 
svetimus simbolius ima atmetinėti 
kaip svetimkūnius. Kartą nus
prendžiau trims mėnesiams užsi
daryti meditacijai labai atokiame 
kalnų kaimelyje. Apsigyvenau pas 
vietinius, jie mane ir maitino, o aš 
bandžiau medituoti nuo saulės pa
tekėjimo iki laidos. Net eidama pa
sivaikščioti, kalbėdavau mantras, 
kurios turėjo apvalyti mano kar
mą. Aplinkui buvo nuostabiai graži 
gamta. Atrodė, turėčiau pasiekti 
dvasinę ekstazę, tačiau naktimis 
sapnuodavau košmariškus galak
tikų karus, mane persekiojančius 
siaubingus ateivius iš kitų planetų 
ir niekaip negalėjau suprasti, ko
dėl taip šventai praleidusi dieną, 
naktį esu baudžiama pragariškais 
košmarais...

- Kaip sau aiškinai?
- Kaip mano pasąmonės prie

šinimąsi per dideliam svetimų sim
bolių spaudimui. Gal tai mano ego 
nenorėjo būti sugriautas ir paskel
bė karą budistinėms „ego naikini
mo priemonėms”. Kita vertus, nea
bejoju, kad lygiai tas pat nutiktų, 
jeigu bandyčiau žūtbūt prasiveržti 
Dievop, naudodamasi kraštutine 
krikščioniška praktika, jei užsida
ryčiau griežtai klauzūrai tik su 
duona ir vandeniu, vilkėčiau ašuti

nius, dienų dienas gulėčiau kryžiu
mi, naktimis miegočiau ant dygių 
augalų prikimšto čiužinio, užsiim
čiau saviplaka ir kitokiais savęs 
kankinimo būdais. Beje, neseniai 
perskaičiau, kad katalikų švento
sioms ir mistikėms savęs kankini
mas buvo būdingesnis nei vyrams. 
O šiaip jau turbūt bet kuris bandy
mas absoliučiai priartėti prie Dievo 
neatsiejamas nuo tam tikrų krizių. 
Nes tu akivaizdžiai pamatai, kad 
tavo širdyje Dievas kovoja su šėto
nu, ir abiejų, ko gero, yra po lygiai. 
Tai jau tampa nebe metafora, o re
alybe. Pamatai ne tik tą absoliutų 
gėrį, nors prie jo artėji, bet imi re
gėti ir blogąsias, pasibaisėtinas sa
vo savybes. Tame kalnų kaimelyje 
medituojant buvo užplūdęs dar ir 
klaikus kaltės jausmas. Atrodė, 
kad man nudirta oda ir ant kūno 
beriama druska. Tai tęsėsi kebas 
savaites. Buvau nusprendusi, kad 
grįžus namo parašysiu atsiprašymo 
laišką visiems, ką įskaudinau, ir 
paskelbsiu didžiausiame laikrašty
je.

- Tai labai sudėtingi ir pavojin
gi išgyvenimai. Išdrįsti negailestin
gai pažvelgti į savo vidų iki pačių 
gelmių reikia labai stipraus žmo
gaus. Manau, ir laisvė mus dėl to 
išgąsdino, kad buvome priversti 
pažvelgti į save, į tokius, kokie esa
me.

- Pamatyti savo bejėgiškumą... 
Ir taip pat - tamsiąją pusę.

- Moderniojoje civilizacijoje 
žmogus dažnai pasijunta nieko ne
reiškiančiu sraigteliu. Tavo knygo
se visi tie dvasinio nušvitimo ieško
tojai įvardijami psichonautais. Tai 
dažnai praradę vidinę pusiausvyrą 
žmonės. Kai toks žmogus susiduria 
su nepažįstama kultūra, yra priver
stas panirti į žmogaus prigimtines 
gelmes, ko gero, jis gali žlugti, būti 
sunaikintas. Aš radau daug tokių is
torijų tavo knygose. Kartais kildavo 
įtarimas, kad dauguma žmonių, 
patekusių į Indiją ar Tibetą, ištinka 
tokia negailestinga lemtis.

- Išties tokių atvejų ganėtinai 
daug. Vien tas faktas, kad Indijoje 
daugumoje Vakarų ambasadų dirba 
psichiatrai, kurie rūpinasi nukentė- 
jusiaisiais ir transportuoja juos tė
vynėn, daug ką pasako. Beje, Dalai 
Lama teigia, kad daugelis nušviti
mo ieškančių vakariečių ir taip jau 
yra nelabai stabilios psichikos. Ta
čiau ten sutikti žmonės yra labai 
įdomūs, o apie kiekvieno neįtikėtiną 
biografiją iškart gali rašyti romaną. 
Dauguma jų — maksimalistai, pasi
ryžę siekti aukščiausių tikslų bet 
kokia kaina. Tačiau kaina neretai 
būna sveikas protas. Kartais juo su
simokama iki paskutinės monetos, 
nieko nebelieka. Esu mačiusi ūmi
nio išprotėjimo atvejų, kai žmogų 
reikėdavo išgabenti iš Indijos į tėvy
nę su tramdomaisiais marškiniais. 
Kartą su grupe draugų buvau bu
distų Mokytojo paskaitose Maskvo
je. Po savaitės grįžtant namo, viena 
mergina ėmė iš traukinio mesti 
lauk visus daiktus, aiškindama, 
kad tapo visiškai laisva, kad jai nie
ko nebereikia. O Vilniuje psichiatri
nėje ligoninėje ji praleido pusmetį. 
Taigi susidūrimas su kita religine 
tradicija kartais yra ganėtinai pavo
jingas, netgi žiaurus. Tokiam išban
dymui mes nepasiruošę.

Tibetiečiai nuo vaikystės šven
tyklose mato nuožmias, žmogaus 
ego baisiausiais įnagiais dorojan- 
čias dievybes, susiduria su visur fi
gūruojančia mirties simbolika. Mū
sų pasąmonė šiuos budistui dvasi
nę transformaciją reiškiančius sim
bolius neretai iššifruoja savaip, 
kaip keliančius grėsmę individo 
vientisumui ir pavojingus gyvybei. 
Gyvenant Himalajuose, mane pačią 
kurį laiką buvo apsėdus paniška, 
veik nepakeliama mirties baimė. Ji 
buvo absoliučiai iracionali, ir gydy
tojų raminimai, kad esu visiškai 
sveika, nė kiek manęs nenuramino. 
Nors mes Vakaruose dabar daug 
kalbame apie reinkarnacijos gali
mybę ir, pasak statistikos, ja tiki 
daugiau nei pusė amerikiečių, iš 
tikro reinkarnacijos idėja mums nė
ra įgimta, įkvėpta su gimtosios že
mės oru, su motinos pienu, perduo
ta su genetiniu kodu. Reinkarna
cijos nesuvokiame kaip savęs tęsti
numo, o įsivaizduojame kaip vieno 
„aš” galą, po kurio prasidės kito „aš” 
gyvenimas. Todėl mirtis tebereiškia 
pabaigą ir yra baisi.

- Juo labiau kad mirties dimen
sija iš Vakarų kultūros, galima saky
ti, yra išstumta. Jurga, kokius mo
mentus dar išskirtam budizme? Gal 
žmones traukia dalykai, kurių nėra 
katalikybėje.

- K. G. Jungas yra sakęs, kad 
daugumos krikščioniškų simbolių 
mes nebeperskaitome, nes juos yra 
visiškai užtušavusi kasdienybė, ta
čiau tuos pačius simbolius galime 
naujai atrasti Rytų religijų konteks
te. Tarkim, daugelis čia vengia šv. 
Mišių, tačiau dienų dienas gali 
sėdėti budistų šventyklose ir stebėti 
egzotiškus ritualus. Kartais tie ri
tualai užgožia pačią budizmo esmę. 
Nors, kita vertus, jeigu tu užsiimsi 
tik ritualais, tikriausiai neprieisi 
tos pavojingos ribos, apie kurią kal
bėjom. Sėdėsi lotoso poza, pasikabi
nęs kažkokį tenykštį šventą paveik
slėlį, skambinsi varpeliais, kartosi 
tibetietiškus tekstus ir liksi vaiku, 
kuris vienus žaisliukus pakeitė ki
tais, nematytais, todėl patraukles
niais.

- Ritualai - tik išorė. Ko gero,
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tai yra silpniausia kiekvienos religi
jos vieta...

- Tiesa. Bet jei tu tą ritualą 
apeisi, stumtelsi šonan, tada tikrai 
prisišauksi problemų. Ritualas yra 
dar ir savotiškas saugiklis, tarsi 
diržas, kuriuo prisisegi automobily
je ar lėktuve. Kartais, kai prieš tave 
staiga atsiveria tokie globalūs tran
scendentiniai dalykai kaip, pavyz
džiui, Tuštumos suvokimas, kad ne
būtum šio potyrio sunaikintas, visai 
pravartu sukalbėti mantrą, pa
skambinti varpeliu ar uždegti smil
kalą. Bet daugelis ir įstringa tame 
varpelių skambėjime ir smilkalų 
dūmuose. Kitas saugiklis - tai ge
ras Mokytojas. Budistai sako, kad 
Mokytojas kaip mama... Privalo ra
minti, guosti, drausti, sergėti tavo 
žingsnius į dvasingumą... Tačiau ir 
vėlgi tas santykis gali būti tik gry
nas formalumas, žaidimas...

- Tęskime toliau apie budizmo 
ypatumus...

- Pagrindinis budizmo tikslas - 
ego atsisakymas. Tuo tarpu visa 
Vakarų kultūra grindžiama ego 
principu, aukštinamas individualiz
mas, vieno asmens kūrybingumas, 
dažniausiai maitinamas vėlgi ego- 
centrizmu. Budistai, bent jau tibe
tiečiai, iš esmės yra bendruomeninė 
visuomenė, individas ten nelabai ką 
reiškia, o su žmogiškuoju ego kovoti 
sukurta aibė priemonių.

- Mums, vakariečiams, atrody
tų, jei aš atsisakau savo ego, aš tu
riu atsisakyti savo kūrybos.

- Yra dar kitokių, vidinių iš
bandymų. Man didžiausias sukrėti
mas buvo susidūrimas su mirties 
kultūra, kuri Tibeto budizmo erdvė
je tyko kiekviename žingsnyje. Vie
nuolynuose rengiami Mirties šokiai. 
Šventyklų freskose knibžda griau
čiai, kaukolės, nudirtos žmonių 
odos ir sukapoti lavonai. Visa tai 
reiškia ne pabaigą, o transformaci
ją, naujo gyvenimo pradžią, dvasinį 
atgimimą. Tačiau net tai sąmonin
gai suvokiant, pasąmonė daro kito
kias, mūsų kultūros suformuotas 
išvadas. Apie tai aš bandžiau disku
tuoti su Dalai Lama. Jis nesuprato 
mano keliamos problemos. Jam at
rodė, kad viskas suderinama: gali
ma atsisakyti ego, emocijų, aistrų, 
kapstymosi savyje ir drauge išlikti 
rašytoja. Betgi apie ką, netgi - kuo 
tada rašyti, juk, šiaip ar taip, rašau 
savo pačios ego. Tibetiečiai net ne
turi tokių dalykų kaip grožinė lite
ratūra, romanas, pasaulietinė poe
zija ar dailė. Vienintelis meilės lyri
ką rašęs poetas, VI Dalai Lama, bu
vo savo pavaldinių nužudytas dėl 
pernelyg libertiniško gyvenimo bū
do. O juk vakarietiškoji, ypač pas
tarųjų amžių kūryba yra ne kas ki
ta, o mūsų egoizmo išlydis. Rašyda
ma romaną elgiuosi labai egoistiš
kai. Kapstausi savo jausmuose, 
mintyse, pasąmonėje, noriu, kad 
mano dvasinį apsinuoginimą, emo
cinį ekshibicionizmą išvystų, išgirs
tų kuo daugiau žmonių. Budistams 
tokia veikla - sunkiai suprantama.

- Prie to ego dar grįšime. Bet 
man įdomu, kaip žmogus pasijunta 
atsidūręs visiškai kitoje materialinė
je kultūroje? Apsigyventi Tibete 
reiškia apsigyventi pirmykštėje 
bendruomenėje. Suprantu, kad čia 
žavesio yra. Bet vis dėlto, kas įvyks
ta su civilizacijos žmogumi? juk tai 
baisus šokas. Kultūrinis šokas tur
būt irgi civilizuoto žmogaus termi
nas? Tavo kelionių knygose skaičiau 

šiurpių dalykų, jie man kėlė tikrą 
siaubą... Sakykime, žaizdų gydymas 
avių arba karvių mėšlu. Kad ir kokį 
tikėjimą išpažintum, patekęs į kitą 
gyvenamąją etninę kultūrą, susiduri 
su aibe vidinių konfliktų. Taigi, kaip 
pasijunta žmogus, patekęs į kitą 
kultūrą?

- Manau, kad tas civilizuotu- 
mas yra tik labai nestoras luobas. 
Jis gan greit nusilupa. Žinoma, pir
miausia ištinka kultūrinis šokas, o 
jeigu jį įveiki, sukyla smalsumas, 
noras sluoksnis po sluoksnio įsi
skverbti į visiškai kitokią realybę. 
Kuo giliau neri, tuo vis įdomiau ir 
įdomiau darosi. Aš esu be galo 
smalsi. Visur noriu kišti nosį, viską 
liesti pirštais. Todėl dažnai tuos 
pirštus nusvylu. O išsilaižiusi, vėl 
traukiu pirmyn. Keliaudama po 
Himalajus įsitikinau, kad žmogus 
yra nuostabiai gerai prisitaikanti 
būtybė. Mane apstulbino mano pa
čios fizinis kūnas, puikiai ištve
riantis bet kokias aplinkybes.

- Konkrečiau, prie kokių aplin
kybių?

- Prie aukštikalnių oro. Skur
do. Purvo. Aplinkinių nevalyvumo. 
Blogo maisto. Net tokio klaikaus ti- 
betietiško patiekalo kaip tsampa.

- Kas tai per patiekalas?
- Tai skrudinti miežių miltai 

pilami į arbatą, ją dar „paskani
nant” gerokai papuvusiu sviestu. 
Beje, teigiama, kad toks dvokiantis, 
net pažaliavęs sviestas gydo nuo 
depresijos. Ilgesnį laiką medituoda
ma kalnuose, toli nuo bet kokių par
duotuvių, tenkinausi būtent tokiu 
maistu. Pradžioje maniau, kad mir
siu nuo avitaminozės, net kramčiau 
varganas pusdykumių žolytes, ku
rias rupšnoja jakai. Bet, pasirodo, 
kūnas gali ištverti ir daržovių trū
kumą, ir vandens stygių, ir paromis 
besitęsiančias keliones kalnų ser
pantinais, ir važiavimą perpildytais 
trečios klasės traukiniais per 45 
laipsnių kaitrą, ir nakvynes „vieš
bučiuose”, ant betoninių grindų 
tarp keturių betoninių sienų, kai ry
te pabundi pilna galva smėlio.

Tačiau tai — tik išoriniai tibetie
čiai į mirtį žvelgia nepaprastai ra
miai. Jeigu į bedugnę nudardėjo au
tobusas su daugybe žmonių, visi re
aguoja labai ramiai - žuvusieji tuoj 
turės kitą gyvenimą. Kai buvau Ne
pale, drebėjo žemė. Vakariečiai puo
lė į paniką, o vietiniai ramiai aiški
no, kad Katmandu žemė dreba porą 
kartų per metus. Žuvusieji palaido
jami, sugriuvę namai atstatomi, ir 
gyvenimas tęsiasi. Mirties faktas 
jiems nereiškia galutinės baigties, o 
tik stotelę nesibaigiančioje naujų 
įsikūnijimų virtinėje. Juk ir po cu
namio, per Kalėdas nusiaubusio 
Pietryčių Aziją, budistai į šimtus 
tūkstančių žūčių žiūrėjo itin filoso
fiškai ir netgi pageidavo, kad gedu
las nesitęstų pernelyg ilgai, kaip 
priimta Vakaruose.

Mūsų kultūros žmogui tokia 
nuostata sunkiai suvokiama. Krikš
čioniško pasaulio žmonės pripratę 
ilgai atsisveikinėti su Anapilin iške
liavusiuoju, gedėti, apie jį galvoti, 
nes tikima, kad jis niekada nebesu
grįš. Kartą dalyvavau laidotuvėse 
Ladake. Mirė mano bičiulio tėvas. 
Praėjus vos kelioms dienoms po 
kremacijos, kaimynų namuose gimė 
berniukas, o mano bičiulis buvo 
šventai įsitikinęs, kad tai jo tėvas 
vėl sugrįžo į šį pasaulį. Tai ir at
spindi visiškai kitokį požiūrį į žmo
gaus egzistenciją. Budistai mano,

Susidūrimas su kita religine tradicija 
kartais yra ganėtinai pavojingas, 

netgi žiaurus. Tokiam išbandymui 
mes nepasiruošę.

kad gedėjimas, kiekvienas bandy
mas mintimis ar jausmais kabintis į 
mirusįjį, stabdo ėjimą į priekį, į ki
tokius, geresnius įsikūnijimus, į 
aukštesnius būties lygmenis. Rein
karnacijos teorija iš tikro praplečia 
laiką, o žmogaus gyvenimą daro am
žiną. Jis nežino, kada pradėjo gy
venti ir kada baigs. Nėra baigmės 
jausmo.

O mums mirtis reiškia visko pa
baigą, ypač jei esi ateistinių pažiū
rų. Jeigu netiki nei rojumi, nei pra
garu, tai tavęs laukia absoliuti ne
būtis. Be abejo, žmogui, kuris visą 
laiką įpratęs būti, nebuvimas kelią 
siaubą. Rytiečiai nebūties sąvokos 
visiškai neturi. Nebūtį jie suvokia 
kaip Tuštumą, Šunjatą, iš kurios vi
si išėjome, ir į kurią kiekvienas bu
distas trokšta sugrįžti.

- Kai skaičiau tavo knygą, man 
pasirodė, kad visi psichonautai, hį 
piai, kurie šlaistosi po Rytus, labiau
siai ilgisi primityvaus, nuo gamtos 
nenutolusio žmogaus buvimo. Tai, 
ką dabar sakei apie mirti aš puikiai 
atsimenu iš kaimo žmonių laidotu
vių čia, Lietuvoje. Pavyzdžiui, labai 
raudančiam artimojo, sakydavo: ne
trukdyk, paleisk ji neverk, tegul jis 
ramiai išeina. Iš tavo knygų atrodo, 
kad būdamas primityvioje bendruo
menėje, besimaitindamas primity
viausiu maistu, merkiant lietui ir pu
čiant vėjui, žmogus tarsi atgauna 
vienybės jausmą su gamta, ką ir tei
gia budizmas. Ar aš klystu?

- Kažkas panašiai klausė: ko
kioj epochoj norėtum gyventi? Pasa
kiau: viduramžių Europoje. Net ne
žinau, kodėl. Atsakymą iššovė pasą
monė. Terpėje, kurioje dabar gyve
name, yra daug komforto, tačiau 
kuo toliau, tuo labiau tenkinami 
vien materialūs žmogaus poreikiai. 
Dominuoja kūnas. Bet iš tikro mes 
juk absoliučiai tolstame nuo savo 
žmogiškosios esmės. Nebežinome, 
nebenorime žinoti, kas mes esame, 
dėl ko gyvename. Neturime nei erd
vės, nei laiko susimąstyti. Viskas 
daroma, kad nemąstytume, kad bū
tume tiesiog vartojimo mašinos.

Kai imi mąstyti apie gyvenimo 
esmę, tai pinigų ir daiktų poreikis 
mažėja. Kartu visuomenei daraisi 

nenaudingas. Taigi vartojimas ska
tinamas visais įmanomais būdais. 
Tibetiečiai sako, kad Vakarai net 
budizmą padaro vartotojišką, jį iš
kreipia, paversdami savotiška psi
chologija, psichoterapija, priemone, 
padedančia patogiau gyventi visuo
menėje, prie jos prisitaikyti. O juk 
tikrasis Budos kelias veda iš visuo
menės, anapus sutartinių sociumo 
dogmų ir dėsnių. Pradžioje išeini į 
dykumą, paskui - į kalnus, paga
liau - į Nirvaną, į Tuštumą. Tai nė
ra susiliejimas su gamta. Tai ištir
pimas niekyje.

— Jurga, ne kartą esi sakius, 
kad tik pažinusi budizmą galutinai 
supratai, kad visos religijos kalba tą 
patį ir veda į tą patį epicentrą, į tą 
patį branduolį. Iš tikro galėtume sa
kyti, kad religija yra viena. Yra skir
tingos konfesijos. Skirtingi keliai 
Dievop. Kokiu būdu budizmas veda 
prie to, apie ką kalba krikščionybė: 
prie atjautos, gailesčio, nuolanku
mo. Tai lyg būtų visiškai priešingas 
kelias: budistas - tai žmogus, kuris 
turi atsiriboti nuo visuomenės. Tai 
kaip toks atsiribojęs gali jausti 
užuojautą, gailestį kitiems žmonė 
ms?

- Pagrindinė budizmo kategori
ja, kurią dažnai kartoja Dalai La
ma, yra atjauta ir užuojauta. Be 
abejo, dauguma vakariečių, kurie 
ten vyksta ieškoti magiškų, mistiš
kų patirčių, žodžio atjauta net gir
dėti nenori. Atsimenu, kaip po Da
lai Lamos paskaitų, mes, psichoau- 
tai sėdėdavom, gerdavom arbatą ir 
piktindavomės, kiek galima kalbėti 
apie tą atjautą. Argi to čia atvyko
me?

- Apie tai kalbėdavotės tarpu
savyje?

- Taip. Krikščionybėje juk irgi 
pabrėžiamos tos pačios atjautos, 
užuojautos, meilės artimui katego
rijos. O į Himalajus vykome medi
tuoti, levituoti, vaikščioti kiaurai 
sienas, siekti kosmoso slapties. Tai
gi žodis „atjauta” kurį laiką buvo 
tiesiog atgrasus. Ir tik praėjus porai 
metų, po atkaklių studijų staiga
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Reikia tik organizuoti ir atsiras norinčių prisidėti

2006-ieji Šiaurės 

Amerikos lietuvių 
bendrijai bus ypatingi 

ir atmintini, nes po 
penkiolikos metų 

pertraukos išeivijos 
padangėje vėl skambės 

lietuviška daina: 
Aštuntojoje dainų 
šventėje Čikagoje, 

liepos mėnesio 
pradžioje. Šventei 

ruošiasi daugiau kaip 
50 lietuvių chorų.

Dainų šventė Čikagoje, 1991 m. Nuotr. jono Kuprio

Prasidėjus naujiems metams, 
norisi atsigręžti atgal ir pa
žvelgti į atliktus darbus, pa
sižiūrėti, kas padaryta, ką dar liko 

padaryti. Geriausiai visą šventės 
darbų pulsavimą jaučia vyriausia 
jos meno vadovė muzikė Rita 
Kliorienė.

—Šventės ruošos darbu pa
daryta labai daug, bet ar Jūs 
esate patenkinta pasiektais re
zultatais?

—Taip! Labai! Kai pradėjome 
šią Dainų šventę organizuoti po 15 
metų tylos, kas galėjo tikėti, kad 
bus toks ja susidomėjimas? Prieš 
dvejus metus girdėjau komentarus, 
panašius į šį: „Klioriene, tu svajoji! 
Nėra chorų. Kas dainuos?” Iš patir
ties žinau, kad reikia tik organi
zuoti ir atsiras norinčių prisidėti. 
Pagalvojau, dainuosime su tais, ku
rie nori. Kiek jų bus, su tais ir dai
nuosim!

O darbų? Kiek padaryta? Iš 

Visos šventės dalys bus įdomios, nes 
nei viena daina nebuvo parinkta vien 
atsitiktinai. Kiekviena turi savo vertę.

Čikagos lit. mokyklos mokiniai džiaugiasi jau gavę Aštuntosios dainų šventės re
pertuaro knygas. Mokiniams Dainų šventei pasiruošti padeda mokytojos Birutė 
Jasinskienė ir Jūratė Grabliauskienė. Laimos Apanavičienės nuotrauka.

muzikinio taško — vien repertuaro 
sudarymas, paruošimas spausdini
mui ir pats spausdinimas, knygų 
chorams išdalinimas, chorų sudary
mas (kai sąrašai buvo smarkiai pa
senę), įrašų. paruošimas, chorve
džiams seminaro suorganizavimas 
ir įvykdymas buvo milžiniški darbai. 
Bet atėjo žmonių į talką, sudėjome 
kartu galvas ir jėgas, ir po truputį 
darbai buvo padaryti.

—Kuo labiausiai džiaugia
tės?

—Žmonių entuziazmu, nuošir
dumu ir gera valia! Dirbant šį dar
bą, teko susipažinti su daug žmonių, 
kurių anksčiau nepažinojau. Visi 
tikrai nori, kad šventė pasisektų, ir 
visi prisideda kaip sugeba, be jokių 
fanfarų, bet iš tikro nuoširdumo. Jų 
gera valia, kaip niekas kitas, man 
duoda daug, daug energijos dirbti šį 
darbą.

Mane labiausiai džiugina tai, 
kas vyksta įvairiose vietinėse ben

druomenėse/choruose. Jei kas maty
tų, kaip kiekvienas chorvedys dirba, 
išjudina, moko savuosius choris
tus... Kaip gražu matyti, ir kiek dar
bo!

Yra susikūrusių naujų chorų 
(kas, mano manymu, iš tikrųjų buvo 
vienas svarbiausių tikslų ruošiant 
šią šventę, būtent, kad lietuvių cho
rinė veikla atsigautų). Kaip jie ža
visi „atradę” chorinio dainavimo 
magiją! Esu ne kartą stebėjusi mū
sų jaunimą ir mačiusi, kaip jie 
džiaugiasi, kai pagaliau taikliai pa
taiko akordą, kuris gražiai suskam
ba... Kai iš tokių išgirstu, kad 
„That’s cool!”, man tik tiek ir reikia 
girdėti. Kokio gali tikėtis didesnio 
pasitenkinimo? Arba kai jaunuolis 
pasako, kad jis niekad negalvojo, jog 
yra taip smagu dainuoti, ir ateina, 
ir padėkoja, kad organizuojama 
šventė... Tokiems ši šventė ir orga
nizuojama!

Yra susikūrusių jaunimo chorų, 
kuriems vadovuja jauni vadovai. 
Gal jie artimoj ateityje perims mūsų 
darbą? Reikia tikėtis...

Taip pat mane labai džiugina, 
kad visi be išimties, kurie yra bet 
kurio komiteto vadovai ar nariai, 
nori dirbti. Jie įsitikinę, kad svarbu 
šią šventę organizuoti ir tiki jos sėk
me. Visi, iki vieno, yra pozityvūs. Ar 
kur nors esate apie tokius neeilinius 
komitetus girdėję? Jų entuziazmas 
yra užkrečiantis.

—Ar kas nors kelia rūpestį 
dėl šventės pasiruošimo, ar yra 
kokių ypatingų darbų, užmojų?

—Nors didesnė chorų dalis la
bai rimtai žiūri į savo atsakomybę 
ruošiantis šventei, vis atsiranda to
kių, kurie mano, kad ateis ir „seks” 
kitus. O, pagal to žodžio reikšmę, 
tas, kuris „seka”, neina kartu, tik iš 
paskos. Kad būtų sėkmė, visi cho
ristai turi eiti kartu!

Aš noriu šį punktą labai griež
tai pabrėžti! Bijau, kad tie, kurie 
yra atsilikę, negadintų tiems, kurie 
iš širdies daug mėnesių dirba ir 
ruošiasi. Tačiau mane be galo džiu
gina tie, kurie yra gerai susiorgani
zavę, nes jie jau moka pusę reper
tuaro, kaip ir turėtų būti. Su tokiais

Rita Čyvaitė-Kliorienė.

dirbti vienas malonumas.

—Jeigu visų darbų gausu
mas būtų pažymėtas nr. 10, tai 
kiek dar yra likę neatliktų?

—Būčiau norėjusi sakyti, kad 
pusė darbų yra atlikta, bet, kaip ir 
kasdieniniame gyvenime, pradėjus 
darbą atsiranda nenumatytų naujų 
darbų. Taip ir su Dainų švente. Be 
to, viską atlikti užtrunka žymiai il
giau negu norėtum. Dainų šventės 
organizavimas, tai kaip naujo namo 
statyba. Rangovai mano, kad namas 
bus baigtas per šešis mėnesius, o po 
devynių — dar nėra langų... Saky
čiau, kad mums Dainų šventės dar
bų liko dar apie 6.8 (jei daugiau nau
jų neatsiras). Bet mes jau su langais!

—Na, Jūsų manymu, koks 
oras bus tą liepos 2 dieną Čika
goje, ar tilps visi žiūrovai į salę, 
ką darysite su tais, kuriems 
nebeliks vietų? Kokia šventės 
dalis mums, žiūrovams, paliks 
didžiausią įspūdį?

—Visos šventės dalys bus įdo
mios, nes nei viena daina nebuvo
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Trečią Kalėdų dieną aš 
gavau dovanų, tik ne 
„partridge in the pear 

tree" (kurapką kriaušėje), 
kaip populiarioje kalėdinėje 
amerikiečių dainelėje, bet 
bilietą į plieno kalną, t.y. į 
Sydney uosto tiltą.

Australijos žemynas pilnas įdo
mių ir nuostabių dalykų (ypač gam
toje), tačiau iš jų galbūt labiausiai 
pasaulyje pagarsėję yra du žmogaus 
kūriniai: Sydney Operos rūmai ir 
Uosto tiltas (Harbour Bridge), kuris 
per Port Jackson įlanką jungia pie
tinę ir šiaurinę miesto dalį.

Sydney tiltas (vietiniai jį vadi
na „švarko pakabos” vardu) — plie
no kalnas, tiksliau — plieno lankas, 
nėra senos istorijos palikimas. Ne
paisant žemyno senatvės, Australi
ja, kaip valstybė, palyginti jauna, 
todėl ir jos žymieji pastatai — ne pi
ramidės, ne Akropolis ir net ne Ge
dimino pilies bokštas. Taigi, ir šis 
milžiniškas plieno lankas buvo pra
dėtas „tempti” 1924 metais, o baig
tas — 1932-aisiais.

Tiltas atidarytas su didžiulėmis 
iškilmėmis, o tradicinis kaspinas 
buvęs ne perkirptas, bet karališkos 
gvardijos kapitono kardu perkirs
tas! Tik nemanau, kad labai džiūga
vo 800 šeimų, kurios buvo iškeldin
tos, kad statybai nekliudytų, o jų 
namai nugriauti. Ironiška, bet tie 
žmonės negavę net jokio atlygini
mo...

Kažkodėl nuo pat pradžios pa
tiltės labai traukė lakūnus kaip ir 
dabar, pvz., mūsiškį Kairį ir Paksą. 
Jau 1943-1944 metais keli karališ
kosios britų aviacijos lakūnai pra- 
burzgė pro šio milžino griaučius.

Kad tiltas milžiniškas pajunti, 
kai stovi netoli vieno iš keturių 
ramtų (pylons), kurie jį laiko. Jau
tiesi tartum pelė prie rūsčios pilies 
bokšto, iš kurio šauna akim neap
rėpiamas lankas, didingas ir kartu 
stebėtinai lengvas, tartum mezgi
nys.

„Bridge climb” rašo mėlynos 
raidės virš stiklinių durų. Čia pra
sideda mano kelias į plieno kalną! 
Viduje — daugybė žmonių. Bet 
spūsties nėra. Pilkais kombinezo
nais apsirengę, „Bridge climb” tar
nautojai ir vedliai visus mandagiai 
rikiuoja*— po 12. Kiekvienas tuzi
nas tarpusavyje susipažįsta. Ma
nieji tilto draugai — daugiausia tu
ristai iš Anglijos, Tasmanijos ir iš 
Australijos miestų. Vienas vyrukas 
net iš pat Sydney. Vaje, vaje — vie
tinis ir dar tiltu nelaipiojęs! Viena 
pora su dviem paauglėm dukrom iš 
Duesseldorf, Vokietijos. Bandžiau 
su jais vokiškai kalbėtis. Sunkiai 
sekasi, bet susikalbam. Ko pritrūk
sta, lengvai užpildo universalusis 
angliškas žodynas.

Toliau — į persirengimo kam
barius. Greit visi tapome panašūs į 
astronautus: apsagstyti kilpom ir 
kabliukais, sujuosti diržais, už
traukti užtrauktukais. Trūksta tik 
šalmo ant galvos. Užuot jo — mėly
na kepurė su tilto ženklu, virvute 
prisegta prie peties, kad nenuplas
notų, jūros vėjui pučiant (dėl to 
laikrodžius ir fotoaparatus, raktus 
ir rankinukus visi palieka tilto sei
fuose), ant ausų — ausinės, kad 
vedlio paaiškinimus girdėtum, ant 
diržo — „walkie-talkie” ir juodas 
maišas (deja, ne parašiutas) — liet
paltis, jei užeitų lietus. Na, ir svar-

Į PLIENO KALNĄ!
NIJOLĖ JANKUTĖ

biausia aprangos dalis — juosta su 
užraktu, saugumo garantas, kad vė
jo nupūstas ar savižudybės nuotai
kos apniktas nesugadintų garsaus, 
garbingo ir labai pelningo tilto var
do!

Tyčia ėmiau ir paklausiau mūsų 
vadovą, ar nebuvo čia tokių atsiti-

• kimų. Jis griežtai užgynė, kad — ne!

Sydney Operos rūmai, žvelgiant nuo „plieno kalno", 
ir Nijolė Jankutė, j tą „kalną" įkopusi.

Pagaliau! Mes visi nenualpę, 
nesugriuvę, tik pridusę, 
jau tilto lanko viršūnėje!

Po žingsnelį — vis aukštyn Sydney miesto tilto lanku...

Tiltas laipiojimui atidarytas tik 
1998 metais, o kas atsitiko, ar neat
sitiko prieš tai — nežinoma. Galvo
ju, ar nekeista, kad Sydney miesto 
vadams taip ilgai neatėjo mintis šio 
įspūdingo statinio vardu papildyti 
iždą: po tuziną „alpinistų” kas 10 
minučių kasdien, o malonumo bilie
tas — daugiau kaip 100 dol. kiekvie
nam!

Mūsų „astronautiškas” tuzinas 
buvo dar pervarytas stačiais laiptais 
aukštyn-žemyn, patikrinant, ar gal
va nesvaigsta, ar juostos sagtis gerai 
užsirakina. O po to — jau žengte 
marš į žiojėjančius tilto grebėstus!

Tilto lankas dar toli. Dar tik 
trepsenimas žąsele kelių na
mų aukštyje pirmojo ramto 
pasieniu. Jis iš milžiniškų, pil

kai—gelsvų, aptašytų akmenų. Prie 
tašymo dirbę šimtai žmonių, nes 
vieną tokį luitą aptašyti trukusi 
savaitė. O tokių „akmenėlių:” buvę 
17,000 kubinių metrų!

Žygiuojam, žygiuojam. Toliau — 
dar bus gražiau, kaip toje dainoje. 
Staiga — metaliniai... begaliniai... 
laiptukai. Statūs kaip kopėčios į 
stogą: 250 aukštyn, tiek pat bus že
myn!

Rabinuos tartum krabas į plo
nus turėklus. Raminančiai tarška 
mane sekdamas diržo užraktas. Visi 
kopiam padūsaudami, pro siaurus 
patiltės griaučius pralįsdami.

Čerkšt-čerkšt čerkši saugos dir
žų užraktai. Aukštyn, aukštyn! Jau
čiuosi beveik kaip Cheopso pirami
dės viduje, didžiojoje galerijoje. Tik 
ten apsaugos diržų nebuvo ir medi
nės kopėčios lingavo...

Štai ir prasideda tilto lankas! 
Kopimas nebestatus. Maždaug kaip 
į Kernavės piliakalnius. O vaizdas 
prieš akis — rojiškas! Lyg atvirukas 
nutaškytas žalių-mėlynų-rausvų 
spalvų gamom. Iškyšuliai, iškyšuliu- 
kai, įlankos, įlankėlės, lyg riestomis 
žirklutėmis iškarpytas margo po
pieriaus lakštas. Neveltui Anglijos 
laivyno kapitonas,- Arthur Phillip, 
aplankęs šias pakrantes 1789 me
tais, buvo sužavėtas ne tik aplinkos 
grožiu, bet ypač patogiu uostu vienoj 
įlankoj (Sydney Cove), pavadinda
mas ją „puikiausiu uostu pasaulyje, 
kur laivai gali jaustis absoliučiai 
saugūs”.

Pagaliau! Mes visi nenualpę, ne
sugriuvę, tik pridusę, jau tilto lanko 
viršūnėje! Prieš akis dangoraižių 
bokštai ir Sydney Cove įlanka, ap
riesta promenadom, viešbučiais; ir 
Benelong Point, ant kurio, blizgan
čias „bures” iškėlę, „plaukia” Ope
ros rūmai. Toliau — senoji miesto 
dalis „The Rocks”. Ten pakraščiu iš
sirikiavę smailastogiai, turbūt kpt. 
Phillip laikų, sandėliai, man prime
na senąjį Hanzos miestą — Luebeck 
Vokietijoje. O dar toliau žalumoj pa
skendęs iškyšuliukas. Tai Australi
jos ministro pirmininko John Ho- 
ward rezidencija, aiškina vadovas. 
Pro medžius pastato nematyti, tik

Nukelta į 6 psl.
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Įvairiais menais dosnus gruodis
PRANAS VISVYDAS

Turiu omeny Los Angeles ir 
apylinkių lietuvius. Litera
tūros popietę su fotomeno pa
roda. Choro kalėdinių giesmių kon

certą per bendras Šaulių kūčias. 
Keramikos parodą. L.A. muzikinio 
centro Dorothy Chanders paviljone 
Giacomo Puccini „Tosca” su mūsų 
iškilia primadona Violeta Urmana. 
Ir kaip ten nenukaksi, nepagailėjęs 
šimtinės ir daugiau, ar tik 50 ža
liukų palubės balkone, mano mėgs
tamoje orbitoje. Trijų skaičių sumo
mis nesišvaistau. Gal tik sutikda
mas Naujuosius metus, su kerinčia 
„Retro” šokėjų programa, su šla
gerius dainuojančiu solistu, humo
ru, muzikantais. Visa tai irgi me
nas, nelyginant šampanas, tinkan
tis šiai linksmai progai.

Rolandas Rastauskas
Gruodžio 4 d., sekmadienį įvy

ko Lietuvos fronto bičiulių tradici
nė literatūros popietė. Jau 41-oji. 
Svečias iš Lietuvos - poetas, esėjis- 
tas, dramaturgas Rolandas Ras

tauskas. Gimęs 1954 m. Vilniuje, 
baigęs Vilniaus universitete anglis
tiką. Dėsto Klaipėdos universitete. 
Gyvena Palangoje. Išleido kelis po
ezijos rinkinius. Linkęs į modernią
ją maištingą kūrybą. Pravardžiuo
jamas „Rora”. Anot jį pristačiusio 
studijų draugo, dr. R. Marcinkevi
čiaus, „literatūros ir teatro gurma
nas”.

Lankiausi bene visuose LFB 
rengtuose literatūros vakaruose ir 
vėliau popietėse. Kiek menu, tai pir
mas kartas, kai jiems parūpo Los 
Angeles auditorijai parodyti ne sim
bolistine romantika, ne patriotiniu 
idealizmu ar realizmu alsuojantį 
kūrėją, bet žmogaus dvasinį išlais
vinimą, erudiciją bei kosmopolitiz
mą teigiantį literatą. Manau, kad 
tai posūkis į nūdienę „svaigią Neži
nią”, į pašaipią ironiją, vaizduotę, 
esėjistinį minčių srautą, intelektu
alų kalbos ribų praplėtimą. Kaip tik 
šį rašytojo tapimą kalbos įrankiu ir 
pabrėžė Rastauskas savo įžangoje: 
„Kiekvienas rimtas autorius daly
vauja ir savo kalbos tvėrime”. 
Trokšta kalbėti savo balsu, išsiskir

ti iš bendro choro. O tai neretai yra 
pavojinga.

Kelis esė paskaitė iš savo nau
jausios didelės apimties knygos Ki
tas pasaulis. Taip pat iš įrašo pagro
jo šypsotis verčiantį perkusijos ir 
žodžių duetą. Naujovė!? Imlūs ir 
gan atlaidūs klausytojai viską — ir 
giliaprasmius tekstus, ir minimalis
tinę muziką - palydėjo šilčiausiais 
plojimais. Daug reiškė patraukli 
„Roros” asmenybė. Pasigedau ■vieno 
dalyko - visada renginio faktus pa
iliustruojančio lankstinuko, kurį 
anksčiau apipavidalindavo archi
tektas Edmundas Arbas.

Čia pat buvo pagerbtas ir rašy
tojos Alės Rūtos 90-asis gimtadie
nis. Sklandžioje ekspromtu supinto
je padėkoje ji pagyrė Rolando Ras- 
tausko šiuolaikiškai turtingą lietu
vių kalbą.

Rasa Arbaitė
Pažvelkime į anos popietės me

tu veikusią Rasos Arbaitės foto me
no parodą. 24 skoningai įrėmintos 
spalvotos fotografijos puošė dešinę 

salės sieną. Šios nuotraukos va
saros mėnesiais buvo eksponuoja
mos Vilniuje, Rašytojų klubo ga
lerijoje. Tema „Tėvų žemė - Lie
tuva” Savo ilgamete profesija bū
dama namų „landšafto” (kiemo 
erdvės) projektuotoja, Arbaitė ge
ba paprastoje tikrovėje pastebėti 
tai, kas yra būdinga, įdomu, žino
ma, ir gražu. Ir tai, kas brangu jos 
širdžiai. Lietuvos kaimo realūs 
vaizdai: abipus kelio medžiai, žė
rintys rudens spalvomis, trobų fa
sadai, langai. Viduje baldai, tvar
kingai paklota lova su lygutėlių 
pagalvių stirta. Žiūrėdamas pa
junti gyvą ryšį su tais objektais, 
spalvų ir detalių dermę, jaukią at
mosferą.

Rasą Arbaitę pristačiusi Vio
leta Gedgaudienė paminėjo kriti
ko Valentino Sventicko mintį, kai 
ši paroda buvo atidaroma Vilniu
je. Parafrazuoju: Rasos nuotrau
kų siužetinė tikrovė daug kuo pa
naši į jos motinos romanuose vaiz
duojamą buitį. Visi mes gyve
name tam tikrais idealais. Iš jų ir 
kuriamas menas. Paroda buvo 
sėkminga ir tuo, kad žiūrovai nu
pirko gerą dalį fotografijų.

Į plieno kalną!
Atkelta iš 5 psl.

kieme mėlynuoja baseino akis.

Dairausi, gerdama puikius 
vaizdus, noriu jais „pasi
gerti”, kad kuo ilgiau 
neišblėstų. Lengvas vėjas šiurena. 

Nepavojingas. Ir smarkus manęs, 
taip pririštos, nenupūstų. Įdomiau
sia žiūrėti žemyn į būrius laivelių, 
motorlaivių, burlaivių. Visi jie ma
žesni už žaisliukus, raizgo uosto 
vandenį putojančiais raštais, vin- 
giuojančiom juostom, purslų mez
giniais.

— O čia Blinky Bill! — girgžda 
vadovo balsas mano ausinėse. — Jis 
mirkčioja lėktuvams, kad, blogam 
orui pasitaikius, neįkliūtų į tilto 
šonkaulius.

Užvertusi galvą žiūriu į raudoną 
Blinky Bill akį. Ji dar aukščiau negu 
tilto arka — 140 m virš jūros lygio! 
Čia ant stiebų milžinų plevėsuoja ir 
dvi Australijos vėliavos. Netoliese 
būrelis darbininkų stumdo, raišioja 
dėžių dėžes, pilnas raketų ir kitokių 
„ugninių grožybių”. Jos skirtos 
2006ųjų sutiktuvėms. Kasmet šis 
milžinas tiltas Naujų metų naktį 

sproginėja tūkstančiais spalvų, 
trykšta ugnies fontanais, liepsnoja 
fantastiškiausiomis gėlėmis ir figū
romis, kurios kainuoja iki 4 milijonų 
dolerių! Tą žodžiais nenusakomą 
teatrą kasmet stebi daugiau kaip 
milijonas „Sydneysiders” (sidnėjie- 
čių), neskaičiuojant tų, kurie pato
giai sėdi namuose prieš TV ekraną.

Mūsų vadovas, vikrus ir iš
kalbingas vyrukas, mus 
surikiuoja'ir „pozuoja” nuo
traukai (kurią, žinoma, visi būtinai 

pirksime), o tada — po vieną, „įko
pusį į plieno kalną”: jėi nori vaizdo 
su Operos rūmais, ar vaizdo su 
praplaukiančiais laivais, ar gal su 
miesto dangoraižiais...

—Kai nulipsime žemyn, nuo

traukos bus greitai išryškintos, 
galėsite pasirinkti, — aiškina vado
vas, — o dabar — žemyn!

Jau? Taip greit? Dar norėčiau 
pastovėti ant šio plieninio lanko, šioj 
svaigioj aukštumoj kedenama Paci- 
fiko vėjo, bet jau atpūkščia naujas 
kopėjų tuzinas, žvangindamas diržų 
užraktais. O mes — jau žąsele že
myn. Ausinėse čirškia vadovo balsas, 
pasakojantis apie 270,000 litrų dažų 
tiltui nudažyti, apie tai, kad tilto 
lankas išsiplečia arba susitraukia po 
18 cm (!), priklausomai nuo oro 
atmainas, ir kad 6 milijonai jo sąna
rius suveržusių straigtų bei kniedžių 
sveria net iki 3 kilogramų kiekvie
nas!

Žemyn, žemyn!
Dar kartą pažvelgiu į vaizdų 

įvairybę ir net į patilte rimtai, sun
kiai šliaužiantį tanklaivį. Ant jo 
surūdijusio šono baltos raidės — 
„Afroditi”. Koks juokdarys davė tan
klaiviui šį grakštų vardą? Afroditė 
jam tinka kaip drambliui*balerinos 
tutu.

Čerkšt-čerkšt-čerkšt — čerškia 
paskui mus turėklus braukdami 
diržų užraktai, ir jau esame patiltė
je.

—Sveikinu įkopusius į Sydney 
Harbour Bridge, — šaukia mūsų va
dovas, — ir laimingai nusileidusius. 
Iš viso 1,439 laiptai!

Sunku tikėti, kad įstengiau taip 
aukštai užsirioglinti. Vis dėlto tai ne 
333 pakopos į Šv. Petro bazilikos 
bonią Romoje! Po šio lipimo visą 
savaitę blauzdas tartum sumuštas 
gėlė.

Bet juk tai vieni niekai prieš 
vaizdus, kuriuos mačiau, prieš nepa
mirštamą patirtį, kopiant į plieno 
kalną!

P.S. Šįmet tilto ugnies salvės 
prieš užgesdamos plakė didžiule 
raudona širdimi, prisimenant 2004 
m. baisiojo cunami aukas ir mili
jardų dolerių vertės Australijos 
pagalbą, suteiktą nukentėjusiems. 9

Sydney „Harbour Bridge".



2006 SAUSIO 21 d.

Kęstutis Mikėnas
Kadaise Illinois universitete 

baigęs architektūrą, vis dėlto ilgai
niui tapo pamiltos krištolinės kera
mikos meistru. Gyvena Eagle Rock 
vietovėje į šiaurę nuo Los Angeles. 
Apie jo subtilias vazas esu rašęs 
Drauge prieš kelerius metus. Gruo
džio mėnuo jo kūrinių parapijinei 
ekspozicijai yra patogus ir komerci
niu atžvilgiu. Prieš šventes žmonės 
perka ypatingas dovanas.

Tad gruodžio 18 d. jis gan gau
siai išstatė savo glazūruotos kerami
kos lobį. Tik rinkitės, ar bent žavė- 
kitės tuo, kas ant tų baltų staliukų 
stovi! Įvairaus dydžio vazos, dau
giausia laibais kakleliais. Kelios 
stambesnės su dangčiais. Visur švel
nių prislopintų atspalvių dekoras. 
Siluetų grakštumas. Keli dubenėliai 
ir kitokie indai. O vazų kainos, lygi
nant su tuo, kas kitur galerijose nu
žymėta tūkstančiais, čia dešimteri
opai mažesnės. Deja, aukšto lygio 
keramiką nedaug kas perka.

Ten pavarčiau dailiai išleistą 
Diane Greber knygą Ceramics 
Handbook. Cyrstalline Glazers. Vie
nur kitur knyga pailiustruota ir K. 
Mikėno darbų spalvotais puslapiais. 
Rasi, Mikėno kūryba vertinama 
tarptautiniu mastu. Kitais metais 
(2006) jo keramikos paroda veiks 
Glendale, CA., miesto Brand Library 
and Art Center galerijoje, nuo bal. 
29 iki birt. 16. Atidarymas bal. 30 d. 
vakare.

Violeta Urmana
Daugelis lietuvių važiavo pasi

klausyti Toską dainuojančios V. Ur- 
manos-Urmanavičiūtės. Tragiškos 
įtampos persmelktas veikslias. Tad 
pastatymo sėkmė priklausė ne tik 
nuo balsų grožio, bet ir nuo režisū
ros, ir dainininkų vaidybos. Lietuvių 
tarpe girdėjau įvairių nuomonių 
apie pagrindinių epizodų suvaidini- 
mą. Štai, kai Toskos mylimasis žūs
ta, ji neparodė tikro skausmo. Taip 
manė dvi moterys. Sėdėdamas ato
kioje aukštumoje be binoklio, nega
lėjau pamatyti solistės veido išraiš
kos tuo tragišku metu. Kiti dėl to 
prikišo režisūrai, kuri mano mėgėjiš
ku supratimu, pakankamai neišryš- 
kino vykstančio tragizmo. Ir tas Ma
donos paveikslo tapymas ant grindų 
man nepatiko. Viena jauna žiūrovė 
nudžiugo pamačiusi pirmo veiksmo 
procesijoje mūsų liekną chorvedį 
Viktorą Ralį nešantį kryžių. Jis dir
ba L. A. Operoje. Šventovės sceno
grafija buvo įspūdinga.

Du išsamius straipsnius iš
spausdino Los Angeles Times dien
raštis. Viename, Chris Pables recen
zijoje „A Tosca that will brake your 
heart” rašo: „Su stipriu balsu ir ypa
tinga vaidyba Violeta Urmana sutei
kė šiam vaidmeniui svaigulingą pa
žeidžiamumą” („staggering vulnera- 
bility”). Čia pat ir didelė Violetos bei 
Salvatore Licitros (Kavaradosio) I 
veiksmo nuotrauka.

Kitą straipsnį, po švelniai besi
šypsančios Violetos portretu, poetiš
ka antrašte „Into a higher realm”, 
parašė Diana Haithman. Čia daini
ninkė pamini eilę savo karjeros fak
tų ir, kas itin įdomu, nurodo prie
žastis, ją paskatinusias iš ligšiolinių 
mezzo vaidmenų kopti į soprano 
aukštumas. Ten kur kas daugiau ją 
masinančių galimybių. „Mano balsas 
dar turi augti”. Jai tik 44. Pasiekti 
viršūnes dar yra laiko. To mes jai ir 
linkime. $

DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS

Vaidotas Žukas. „Laivelis, varpas ir ampulė".

Trys dukros surengė 
dvi kalėdines tėvo parodas

Gruodžio 14 d. Vilniuje eksponuotos išsyk dvi 
kalėdinės Vaidoto Žuko parodos. Galerijų „Rė
melių dizainas’ spaudos pranešime sakoma, 
kad kūrinius parinko ir ekspozicijas parengė trys V. 

Žuko dukros.
Paklausta apie šių parodų idėją, vidurinioji duk

ra, Vilniaus universiteto studentė ir smuikininkė Ve
ronika Žukaitė atsakė: „Tėtukas šiuo metu neturi 
laiko parodų organizavimui, nes vadovauja ‘Žinių 
radijo’ kanalui. Bet mes su sesėmis - Milda ir Marija 
- nusprendėme jam pačiam ir jo meno gerbėjams pa
daryti kalėdinę šventę”.

V. Žuko paroda „Glazūruotos Kalėdos F ekspo
nuojama Vilniaus fotografijos galerijoje „Rėmelių di
zainas” (Stiklių g. 4, įėjimas iš Didžiosios g.). Čia ro
domi šią vasarą sukurti ir išdegti keli autoriaus rel
jefiniai ‘Ąsočiai perrūgusiam vynui’ ir ‘Amforos su 
liepsnomis’, spalvingos Vijoklinės gėlės’ arba keisti, 
embrionus primenantys ‘Ornamentai’, kai kurie nau
jausi papuošalai”, - pasakoja autoriaus dukra. Gale
rijoje prie rotušės aikštės eksponuojami ir kelių pas
kutinių metų V. Žuko sakralinės tematikos glazū
ruoti šamotiniai reljefai - su skydais, širdimis, gėlės 
su krokodilais, pabaisomis, rankomis ar pėdomis. V. 
Žukaitė sako, kad „šioje ekspozicijoje yra ir sudėtin
gų, paradoksalių kompozicijų, pvz., 'Kvailio galva ir 
mėlyna pirštinė, kuria Kristus buvo muštas per vei

dą’ ”.
Kita V. Žuko kūrybos paroda „Glazūruotos Kalė

dos ir atidaryta Vilniaus Pašilaičių rajone įsikūru
sioje galerijoje „Rėmelių dizainas” (Laisvės prospek
tas 117 a.). V. Žukaitė sako: „Čia eksponavome apie 
40 ankstesnių metų tėtuko tapybos darbų, koliažų, 
piešinių ir kai ką iš naujausių glazūruotų šamotinių 
reljefų, papuošalų. Tai modernūs, nors jau prieš 30 
metų jo sukurti koliažai ‘Gimtadienio rytas’ ir ‘He- 
linni’, piešiniai ‘Įsimylėjėliai’, ‘Dvi albos’, akvarelės - 
‘Žemaitiškas krėsliukas’ , “Kaukė ir Pjeras’ ir alieji
nės tapybos pavyzdžiai — ‘Natiurmortas su maršal
kos barškalu’ ar ‘Baltas natiurmortas’”.

Pašilaičių galerijoje eksponuojama ir 20 tapybiš
kai glazūruotų šamotinių reljefų, žurnalisto ir 
dailininko sukurtų per paskutinius 3 metus: 
„Baltas krokodilas” ir „Vynuogių šaka”, „Gėlės nuo 

Aušros Vartų Marijos drabužio”, „Drakonas ir baltas 
žirgelis” ir kiti. Rodomi ir glazūriniai V. Žuko pa
puošalai, kuriems sidabrines dalis ir grandinėles su
kūrė juvelyrė Jurga Karčiauskaitė Lago - dalis šių 
darbų buvo pristatyti 2004-ųjų kolekcijoje „Mano 
mielas laukinis...”.

2005-aisiais V. Žuko kūryba buvo rodoma Lie
tuvoje, Norvegijoje, Ispanijoje, JAV.^ Pr.
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Apie rizikg gyventi
Atkelta iš 3 psl.

patyriau jo esmę. Prisimenu, buvo 
klaiki musoninė liūtis, ėjau pažliu
gusiu keliu ir pamačiau keturiomis 
šliaužiantį visiškai luošą vaiką, iš- 
sukinėtom rankom ir kojom. Indi
joje įprasta, jog tėvai specialiai su
luošina vaikus, kad šie visą gyve
nimą būtų „profesionalūs” elgetos. 
Aš padaviau vaikiukui išmaldą, o 
jis pažvelgė į mane milžiniškomis 
akimis ir taip nusišypsojo, kad žo
dis „atjauta” staiga įgavo vos ne 
kosminį mastą. Jei galima taip pa
sakyti, tas žodis man „tapo kūnu”. 
Ūmai suvokiau atjautos prasmę.

Be abejo, žmogui, kuris visą laiką 
pratęs būti, nebuvimas kelią 

siaubą. Rytiečiai nebūties sąvokos 
visiškai neturi.♦

Dainų šventė
Atkelta iš 4 psl.

Dainų šventė Čikagoje, 1991 m. Nuotr. Jono Kuprio

parinkta vien atsitiktinai. Kiek
viena turi savo vertę.

Esu užsakiusi pas Dievą tik 
gražiausią orą. Saulutė švies, vėjelis 
gaivins ir mūsų dainų aidus pa
skleis po pasaulį, skelbiant, kad lie
tuviška daina išeivijoje gyva ir ją 
dainuoja visi, nuo jauniausio iki se
niausio, ir ją dainuoja kartu, kaip 
viena šeima. Žinoma, antroje pro
gramos dalyje sugriaudės nepiktas 
griaustinis ir pradės lyti, nes vai
kams „smagu lauke per lietų”, ką 
teigia vienos vaikų dainuojamos 

Tas suvokimas mane supurtė kaip 
elektros šokas. Supratau, kodėl Da
lai Lama kalbėdamas apie atjautą 
ima verkti, nutyla viduryje savo pa
mokslo ir kokias dešimt minučių 
rauda, vėliau paaiškindamas, kad 
nesusivaldė galvodamas apie visus 
kenčiančiuosius. O mes, mokiniai iš 
Vakarų, sėdime apimti kaltės, kad 
nepajėgiame atjausti net artimiau
sių žmonių, ką jau kalbėti apie visą 
pasaulį.

Man anoji akimirka su vaikiuku 
atvėrė akis ir galutinai suvokiau, 
kad budizmo esmė - atjauta, o ne 
magija ar mistika. Tai buvo tarsi 
raktas, atrakinęs mano pačios vidų. 
Pamažėl darėsi vis lengviau grįžti į 

dainos žodžiai. Nustojus lietučiui, 
kiekvieno širdyje įsiplieks gražiau
sia vaivorykštė, išgirdus vaikų jau
nus, gražius, nuoširdžius balselius!

Visai „techniniais” šventės 
reikalais rūpinasi organizacinis ko
mitetas ir jo energingas vadovas 
Audrius Polikaitis. Taigi lauksime 
visų — ir dainininkų, ir klausytojų, 
nes šventė bus pati įspūdingiausia, 
kokia iki šiol yra buvusi!

Paruošė Nijolė Benotienė 

Lietuvą. Ir gyventi Lietuvoje. Many
je pajudėjo procesas, kurio visą tą 
laiką siekiau. Ėmiau suvokti budiz
mo gelmę. Ir krikščionybės gelmę...

- Vadinasi, tavo išvažiavimas 
svetur sugrąžino tave į namus. Tik 
grąžino kitokią...

Prisimenu, gulėjau ligoninėje, 
kai tu buvai Tibete. Buvo pats žibu
čių žydėjimas. Atėjo aplankyti mano 
studentė. Išėjome pasivaikščioti, 
žiūrime j tas žibutes, aš pagalvojau, 
o Jurga kažkur Tibete. Žiūrim į tą 
mėlyną šviesą, sakau, šitos žibutės 
yra mūsų Tibetas. Tibetas yra tenai, 
kur esi.

Gal ir kvailai klausiu, bet... kodėl 
žmogus savoj kultūroj negali pama
tyti luošo vaiko, negali paklausti, ko 
anajam trūksta? Man vaiko liga at
vėrė dalykus, apie kuriuos tu dabar 
šneki. Atvėrė visiškai naują pasaulį. 
Ir niekur nereikėjo važiuoti. Daug 
kur regime paveikslus su kraujuojan
čia Kristaus širdimi. Bet ar suvokia
me, kad meilės širdis yra visada 
kraujuojanti?

- Kiekvienas žmogus yra abso
liučiai kitoks. Kiekvieno kelias labai 
individualus. Vienam reikia ribinių 
patirčių, kitas apsieina be jų. Vienas 
privalo įveikti aibę kliūčių, kitas yra 
tyliai pašaukiamas ir apdovanoja
mas Malone. Aš sau taikau sūnaus 
palaidūno mitą ir sakau, kad esu du
kra palaidūnė. Pasaūlį man reikėjo 
apeiti vos ne keliais ir grįžti stipriai 
aplamdytais šonais, kad pamaty
čiau, jog ir savo namuose viską tu
riu. Mane ramina, kad tai yra arche
tipinis paveikslas, ir aš nesu išimtis. 
Antra vertus, manau, kad per tuos 
savo kančių kelius daug išmokau. 
Dabar pagaliau ragauju vaisius, ku
riuos suteikė penkeri metai, praleis
ti Tibeto kultūros areale.

Manaa, kad vis dėlto tapau nau
ju žmogumi, o juk to ir siekiau. 
Anksčiau buvau labai destruktyvi ir 
užvis labiausiai mėgau save naikin
ti, o pasaulį mačiau niūriausiomis 
spalvomis. Dabar esu daug pozity
vesnė, ramesnė, o ir pasaulis man 
nebeatrodo ta vieta, kurioje esu už 
bausmę.

- Pastaruoju metu pasirodo vis 
daugiau įvairios lektūros apie Satja 
Sai Babą, apie jo galias materiali
zuoti daiktus. Argi dvidešimt pirma
jame amžiuje tokie stebuklai patiria
mi?

- Aš nemėgstu komentuoti mo
kytojų, kurių nepažįstu, nei jų dokt
rinų bei galių. Buda apie stebuklų 
darymą yra sakęs, kad tai ta pati 
ego išraiška, ir visad pašiepdavo ste
bukladarius. Stebuklai nėra susiję 
nei su atjauta, nei su tikruoju realy
bės suvokimu. Tai toks būtų Budos 
komentaras. Sai Babos mokymas 
manęs netraukia. Jis yra hinduizmo 
atstovas, o aš hinduizmą labai men
kai pažįstu. Nors drįsčiau sakyti, 
kad tai greičiau turistinis hinduiz- 
mas, apipintas išoriniais efektais. 
Jeigu žmogus ir tokiu keliu eidamas 
kažką atranda, praregi, pasaulį pa
mato visai kitomis akimis, tai turbūt 
tas kelias geras. Buda sakė, kad 
kiek žmonių - tiek būdų pasiekti 
Aukščiausiajai Išminčiai. Tave gali 
trenkti žaibas, tu gali pamatyti žy
dinčią gėlę, o gal tau reikia Sai Ba
bos gabų, kad prabustum, kad ban
dytum giliau suvokti save ir visa kas 
tave supa.

- Dabar vis aktualesne proble
ma vakarietiškoj kultūroj tampa vi
dinė tuštuma, kurią sąlygoja nesu
gebėjimas jausti. Apie tai ir tavo 
paskutinė knygelė vaikams. Žmogui 
reikia šokiruojamų išgyvenimų, kas
kart vis naujų ir naujų stebuklų, kol 
pagaliau visa tai jį atbukina. Žinau 
atvejų, kai po tokių kelionių nutrūks
ta ryšiai su artimaisiais. Žmogus 
tampa dar labiau izoliuotas. Ar apie 
tai esi galvojusi?

- Ne tik galvojusi, bet ir savo 
kailiu patyrusi. Pagaliau tie dvasi
niai išgyvenimai apsėda lyg narko
manija. Pastebėjau, kad darausi pri
klausoma nuo Himalajų, nuo budis
tų vienuolių giedojimo, nuo jų rau
donų drabužių, nuo skustų galvų, 
nuo varpelių tilindžiavimo, nuo 
smilkalų, o grįžusi į Lietuvą tiesiog 
nebesugebu gyventi: Buvo apėmusi 
ir visiška depresija, metafizinė klai
kuma. Nuolat sau priekaištavau: 
kokia aš budiste, jei grįžusi į Tėvynę 
negaliu pakęsti savo Tėvynės? Nere
tai kildavo ir konfliktų su pačiais ar
timiausiais žmonėmis. Piktinausi, 
ko jie lenda prie manęs, tokios dva
singos ir beveik nušvitusios, su savo 
kasdienėmis problemomis?

Konfliktus sekdavo nepakeliami 
sąžinės priekaištai. Budistai tokį 
konfliktiškumą aiškina, kaip ego ne
norą pasiduoti. Ko gero, žmogus ke
lyje į Absoliutą kartais tampa bjau
rus sau, o ir kitiems nepakenčiamas, 
taigi ne veltui visose religijose pata
riama bent pradiniame intensyvaus 
dvasinio virsmo etape kuriam laikui 
pasitraukti į dykumą arba į kalnus. 
Tikrai pravartu užsiverti savyje, 
kad aplinkui nebūtų žmonių, kurie 
nuo tavęs nukentės, kol ta Dievo ir 
velnio kova tavyje virs, kol pagaliau 
velnias bus numaldytas arba visai 
išguitas.

Deja, bandymas atsiversti į bu
dizmą vakariečiams dažniausiai bai
giasi beviltišku įstrigimu iliuzijų 
pinklėse. O budizmo tikslas priešin
gas: atsisakyti iliuzoninio pasaulio, 
nuplėšti Majos-Didžiosios Iliuzijos 
šydą ir įžvelgti egzistencijos esmę.

Kartais man atrodo, kad tą es
mę kur kas geriau atskleidžia ne ai
bė egzotiškų ritualų, ne kokio guru 
daromi stebuklai, o tavo minėtos ži
butės. Ieškant Dievo buvimo įrody
mų, žydinti žibutė man patikimesnė 
nei iš Sai Babos rankovės „stebuk
lingai” ištrauktas laikrodis.

- Ačiū tau, Jurga, už atvirumą ir 
už drąsą.

LR „Klasikos” programos laida 
„Apie riziką gyventi”. <9
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