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Dar vieni metai per mus pratekėjo net šniokšdami: 
surinkome iš jų viską, ką buvo mums paruošę; 
atidavėme, ką buvo numatę pasiimti su srove. 

Todėl šiandien mes jau nebe tie, kokie buvome. 

Laimė SIELOS UNIVERSITETAI

Tikriausiai visi 
spėjome patikrinti, 
kur yra mūsų 
apsikuitimo, apatijos 
ir beprasmybės dugnas.

Kompiuterio 
kameros akutei 
matant tik nuo 
viršugalvio iki 
juosmens, neverta 
krimstis dėl 
smulkmenų.

M O R TA  Š M I TA I T Ė

Pamokos, 

Tas bendrumo jausmas leidžia 
suprasti, kad gyvenimo košėje verdame 
kartu. Kad visi esame atsakingi už ben-
drą gerovę. Ir kad nuo mūsų – kiekvieno 
iš mūsų – priklauso dideli dalykai. Ma-
tematikas Edwardas Lorenzas smul-
kiausių veiksmų įtaką grandioziniams 
įvykiams pavadino „Drugelio efektu“. 
Jo žymioji frazė „Drugelio sparnų 

plazdėjimas viename pasaulio gale gali 
sukelti uraganą kitame“ pandemijos 
kontekste iš tikrųjų smogia į paširdžius. 
Šiuo atveju ne ten nuplazdėjęs šikšnos-
parnis pradėjo įvykių virtinę, dėl kurios 
šiandien gyvename apokaliptinėje 
realybėje. Visi, gavę šlapiu skuduru per 
veidą, pagaliau pradedame suprasti, 
kad esame sudėtingos sistemos dalis: 
patraukus vieną virvelę, tolumoje 
sujuda ir kita. Pagaliau matome plačiau, 
nei siekia mūsų kiemo vartai. Pagaliau 
jaučiamės svarbūs. Ir labiau suvokiame 
savo atsakomybę kitiems.

ANTRA: 
apsikabinimas turi 
ypatingų galių

Pasirodo, neturėjau supratimo, ką 
tai reiškia, kol karantino metu iš manęs 
nebuvo atimta ši galimybė. Pirmą kartą 
išgyvenau žmogiško prisilietimo badą – 
odą pradėjo net dilgčioti nuo tuštumos. 
Patyriau tokį stiprų norą su kuo nors 
tiesiog apsikabinti. Tarsi pajusti kito 
žmogaus šilumą, įkritus jam tarp rankų, 
būtų jaukiausias dalykas pasaulyje. 
Prisiminkime tai, kai ateis laikas ir galė-
sime pamiršti apie ribas. Prisiminkime. 
Ir dažniau apsikabinkime.

TREČIA: 
meilė eina kiaurai sienas

Mūsų kūnai gali likti atskirti mūrinė-
mis plytomis ir šarvuotomis durimis. 
Mes galime kvėpuoti skirtingu oru. 

Matyti skirtingus dalykus. Ir vis tiek 
širdimi justi artimų žmonių meilę. Gal 
net dar stipriau.

KETVIRTA: 
nebūtina jaustis 
100 proc. pasiruošusiems, 
kad galėtume imtis 
svarbių dalykų

Kiek kartų per karantino laikotarpį 
sėdėjote „Zoom“ konferencijoje iš namų 
su makiažu ar išlygintais marškiniais, 
bet be kelnių? Kompiuterio kameros 
akutei matant tik nuo viršugalvio iki 
juosmens, neverta krimstis dėl smul-
kmenų. Ir kaip praėjo tas svarbus pokal-
bis? Niekas nematė skirtingų kojinių ir 
trupiniais nubertų grindų. Visi girdėjo 
jūsų pasitikėjimą balse ir prasmingus 
žodžius. Praėjo puikiai. 

Ta pati taisyklė galioja ir daugeliui 
kitų gyvenimo situacijų. Kartais mes 
taip bijome žengti pirmą žingsnį, kol ne-
sijaučiame absoliučiai pasirengę. Minty-
se išgyvename visus galimus scenarijus. 
Nubraižome visus įmanomus veiksmų 
planus (pasistengiame kaip niekad už-
strigti ties galimų kliūčių sąrašu). Tiek 
daug laiko praleidžiame ruošdamiesi, o 
ne darydami, jog kai pagaliau pasijau-
čiame pasirengę, galimybių traukinys 
jau būna seniai nuvažiavęs. O mes lieka-
me stovėti su savo tobulu veiksmų planu 
ir tobula šukuosena, bet taip ir neišėję 
iš namų. 

Todėl prieš imdamiesi ko nors naujo 
ar svarbaus nustokime perfekcionizuo-
ti. Tiesiog ženkime žingsnį. Galbūt jis 
bus ne toks tiesus. Galbūt nusilaušime 
kokį bato kulną. Bet nors būsime pradė-
ję kelionę. O viskas į vietas susirikiuoja 
tik proceso metu.

PENKTA: 
kai jaučiamės praradę 
kontrolę, galime pradėti 
nuo mažų dalykų

Metų pradžioje išgyvenau trumpą 
keistą epizodą, kai viskas krito iš rankų. 
Tarsi būčiau užbraukusi visas įstrižai-
nes „Teleloto“ žaidime, bet langeliai 
žymėtų ne sėkmę, o dalykus, kurie 
nesiseka. Ir tai nesibaigia. Kol galiau-
siai, regis, galėtum pravirkti vidury 
baltos dienos. Pasijutus tokioje duobėje 

baisu, kad paprastų kopėčių iš jos išlipti 
neužteks – reikės viso krano. Sunkiasvo-
rio krano betono gabalams tampyti. 
Kad iškeltų tave paviršiun su visu tuo 
slegiančiu nepadarytų darbų, atsako-
mybių ir nepateisintų lūkesčių sąrašu. 
Tik, pasirodo, dideliems pokyčiams 
sunkiosios artilerijos nereikia. Reikalai 
apsiverčia pradėjus nuo juokingai mažų 
dalykų. Tokių mažų, kad iš pradžių jie 
atrodo idiotiškai nereikšmingi prieš 
tavo „dideles“ problemas. Bet jie veikia. 
Vienas skambutis. Karštas dušas. 
Dėžė išmestų pasenusių daiktų. Dantų 
šepetėliu iššveista vonia. Žingsnis po 
žingsnio. Žingsnis... Po... Žingsnio. Rei-
kalai pagerėja, kai imiesi juos tvarkyti 
mažomis dalimis. >

Simbolinė bet kurio etapo pabaiga, rodos, skirta peržvelgti 
bagažo skyriui savo širdyse ir protuose. Tad į trumpą sąrašą 

sudėjau 2020-aisiais išmoktas pamokas. Vienas jų išgyvenau 
pati, kitas suvokiau klausydamasi aplinkinių žmonių patir-
čių. Ir nors kai kurie patyrimai gali skambėti labai asmeniš-

kai, jaučiu, kad daugelį jų perėjome visi.
Geroji sąrašų savybė yra ta, kad juos galima pildyti ir kore-

guoti. Kviečiu šį užbaigti drauge.

kurias išmokome
2020-aisiais PIRMA: 

visi mes to paties kraujo
Šitiek pykčio ir nesutarimų. Badymo 

pirštais ir ribų braižymo. Skirstymo į tai, kas 
„jų“ ir „mūsų“. Kol visi kartu, kaip pasau-
lis, pabudome užklupti tos pačios bėdos. 
Ir staiga valstybių sienos, religijos, nuliai 
banko sąskaitose, vingiai smegenų žievėse, 
politiniai įsitikinimai, skiriantys žemynai 
ir vandenynai tapo niekiniai prieš mažą 
biologinę dalelę. Staiga supratome, kad mūsų 
galios žaidimai pasidarė panašūs į mūšius 
smėlio dėžėje. Aplankė keistas žinojimas, kad 
visi esame nulipdyti iš tos pačios medžiagos. 
Lygiai tiek pat pažeidžiami. Lygiai taip pat 
bijantys. Ir visi iki vieno norintys to paties – 
kad visas šis jovalas kuo greičiau baigtųsi.
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M O R TA  Š M I TA I T Ė

ŠEŠTA: 
sulėtėjimas nėra lygus regresui

Paranoja, kad kiekvieną gyvenimo sekundę 
privalome būti produktyvūs, kartais net su-
stabdo nuo tikro progreso. Pasitaiko situacijų, 
kai tiesiog reikia užtraukti rankinį stabdį. 
Norime to ar nenorime. Taip, daugelis dalykų 
sustoja kaip vanduo pelkėje ir ima bauginti. 
Bet laikas turi savo pulsą. Kartais jis daužosi 
kaip pašėlęs. Kartais jam reikia tekėti ramiai. 
Ir šitą ritmą reikia gerbti. Sako, poilsio stotelės 
padeda nubėgti ilgas distancijas. O gyvenimo 
aš kitaip ir nepavadinčiau.

SEPTINTA: 
kokonai kuria drugelius

Užsidarymas namuose tam tikra prasme gali 
būti kaip kokonas vikšrui. Mūsų organizmai 
tobulėja ne vien iš pagreičio. Yra dalykų, kurie 
gali sužydėti tik ramybėje. Ne, aš nekalbu vien 
apie veido kaukes ar namų SPA. Kai kurios 
mintys gali gimti tik tyloje. Kai kurie pokalbiai 
gali prasidėti tik gana ilgai išsėdėjus ant vienos 
sofos. Kai kurios knygos sulaukia savo eilės tik 
kai skiriame joms užtektinai laiko. Jeigu išmok-
sime tuo pasinaudoti, atėjus dienai kokonui 
plyšti į laisvę išskrisime su naujais sparnais.

AŠTUNTA: 
savyje auginame du gyvūnus 

Karantino vidurys. Treningo kelnės. Skirtin-
gos kojinės. Trupiniuotas megztinis. Neklota 
lova. Miegojome per ilgai, valgėme per daug. 
Nugaros skausmai. Telefono ekranai. Jokio 
progreso (nebent užskaitysime tuos tris naujus 
kilogramus – tada galima sakyti, kad buvo pa-
sistengta). Tikriausiai visi spėjome patikrinti, 
kur yra mūsų apsikuitimo, apatijos ir bepras-
mybės dugnas. Tas abejingas visų žmogiškų 
silpnybių rinkinys gyvena kiekviename iš 
mūsų. Ir, man atrodo, sveika bent kartą su juo 
susipažinti. Kad akis į akį įsitikintume jo egzis-
tavimu. Ir daugiau nebenorėtume pamatyti. 

O iš urvo nebeišlenda tik tie padarai, kurie 
ilgai neranda maisto. Ir, atvirkščiai – sustiprėja 
tie, kuriais rūpinamasi. Gera žinia, kad šitame 
įsivaizduojamame zoologijos sode, kuris 
mumyse egzistuoja, gyvena ir tas žvėris, kuriuo 
norime ir visada norėjome būti. Todėl maitin-
kime jį teisingais sprendimais. Nugalėtomis 
baimėmis. Padrąsinamais žodžiais. Disciplina. 
Meile. Valandomis, praleistomis dirbant dėl 
svajonių. Jei tik nenustoji globoti gerosios 
savo pusės – ilgainiui ji nebeatrodo kaip mažas 
nususęs gyvūnėlis. Ji tampa nugalėtoja.

DEVINTA: 
nereikia gėdytis savo laimės

Ne viskas tik juoda arba balta. Kartais 
pasaulinės apokalipsės fone išgyvename 
tokią laimę, apie kurią nedrąsu net prasi-
žioti. Tik kad ir kokio grožio būtų mūsų 
jausmai, jaučiamės panašiai, lyg būtume 
tie cinikai, kurie prunkščia per laidotu-
ves. Tarsi džiaugsmas būtų nepadorus, 
kai aplinkui tiek daug kančios istorijų. 

Taip, pandemija viską užklojo pilku 
šešėliu. Bet per tą laiką vyko ir nuostabių 
dalykų. Žmonės įsimylėjo ir tuokėsi. Gavo 
paaukštinimą. Atrado savo pašaukimą. 
Išgirdo pirmuosius kūdikių verksmus. 
Įgyvendino senas svajones. Ir aš jaučiausi 
laiminga. Ir kartu šiek tiek nesąžininga 
šitame nesėkmių kontraste. O paskui 
supratau, kad laimė yra laimė: kuo sti-
priau nuo jos švytėsi, tuo daugiau šviesos 
atsiras po dangum, kuriuo visi dalijamės. 

DEŠIMTA: 
nepalankios situacijos 
nebūtinai išeina į bloga 

Visada labiau pasitikiu tais, kurie apie 
rimtus dalykus sugeba kalbėti su humo-
ru. Nuostabus rašytojas ir antropologas 
Kurtas Vonnegutas – vienas tokių. Jis 
suprato štai ką: visas egzistuojančias pa-
saulio istorijas galima suskirstyti į kelis 
tipus. Nesvarbu, ar tai būtų literatūrinė 
fikcija, ar mūsų pačių gyvenimo siužetai, 
kiekviena istorija nuo pradžios iki galo 
vingiuoja per nelaimės ir sėkmės skalę. 
Dažnu atveju jau iš anksto galima nuspė-
ti, kaip tie siužetai pasisuks, – žmonių 
gyvenimai nėra pats originaliausias 
reiškinys pasaulyje. Vieni veikėjai at-
randa laimę ir jų istorijos kreivė šokteli 
aukštyn. Kiti susimauna ir linija sminga 
į dugną lyg nuo Niagaros krioklio. Taip ir 
kratomės per gyvenimą – tarp aukštumų 
ir nuosmukių.

Tačiau Vonnegutas sako, kad neme-
luoja tik tos istorijos, kurių siužetas eina 
tiesia linija. Tai nereiškia, kad jose nieko 
nevyksta. Priešingai – nuotykiai verčiasi 

kūlvirsčiais. Rašytojas tiesiog susilaiko 
nuo manipuliavimo savo skaitytojais, 
kai jiems iš anksto nurodoma, ką va-
dinsime gėriu, o ką – blogiu. Nes vienos 
teisybės niekada nebūna. Nei knygose, 
nei gyvenime.

„Mes per mažai suprantame apie 
gyvenimą, kad galėtume žinoti, kurios 
naujienos geros, o kurios – ne. Viskas, ką 
darome, – tai aidu atkartojame aplink 
mus esančių žmonių emocijas“, – sako 
jis. Dažnai nutinka, kad savo istorijas į 
sėkmes ar nesėkmes leidžiame skirstyti 
kitiems. „Oi, kokia vargšelė, gyveni 
viena“ ir „Dieve mano, su keturiais 
vaikais?.. Koks vargas“. Arba „Vėl keiti 
darbą? Nestabilumas turėtų varyt į 
neviltį“ ir „15 metų tam pačiam biure? 
Tikriausiai miršti iš nuobodumo“. 
Kiekvieną faktą galima vartyti, kaip 
nori: visada atsiras tų, kurie tuos pačius 
dalykus matys skirtingai.

Taigi realybė daug priklauso nuo 
požiūrio ir aplinkos, kurioje gyvename. 
O nuspręsti, kokią įtaką paliko nutikę 
išgyvenimai, galima tik pažvelgus iš lai-
ko perspektyvos. Kartais įklimpstame 
į tokį mėšlą, kuris tą akimirką atrodo 
kaip pasaulio pabaiga. Tačiau praei-
na laiko, ir viskas susitvarko. Gal net 
tobuliau, nei buvo prieš tai. Ir pažvelgę 
atgal imame suprasti, kad jei nebūtume 
pabuvę toje duobėje, šiandien nemata-
ruotume kojomis sėdėdami laimingo 
gyvenimo aukštikalnėje. 

VIENUOLIKTA: 
vabalo teorija

Franzo Kafkos novelėje „Metamor-
fozė“ pagrindinis veikėjas vieną rytą 
atsibunda pavirtęs vabalu. Tokį save 
jis pamato lovoje vos atplėšęs akis. 
Tokį jį nuo tos dienos ima matyti ir visi 
aplinkiniai. Slidi nugara. Mažos kojelės. 
Vabališkas nerangumas.

Tikriausiai mus visada priima tokius, 
kokius pirmiausia matome save patys. Ir 
jeigu žvelgdami į veidrodį regime klaidų 
rinkinį, vargu ar galime tikėtis, kad kiti 
mus pasitiks su fanfaromis. O pamėgin-
kite įsivaizduoti savo svajonių pavidalą 
– ne vien fiziniu lygmeniu, bet ir vidiniu. 
Kaip elgtumėtės? Ką veiktumėte? Ką 
mėgtumėte? Kuo tikėtumėte? Kaip 
atrodytų jūsų diena? Su kuo niekada 

nesitaikstytumėte? Puiku. Kuo greičiau 
pradėsite matyti save kaip TĄ žmogų, 
tuo greičiau jis ims atsispindėti ir kitų 
akyse. Pamatysit.

DVYLIKTA: 
ir tai praeis
Mėlynas rašalas. Oda. Šiuos tris žo-

džius pamačiau užrašytus ant draugės 
rankos. Nes svarbius dalykus reikia nuo-
lat sau priminti. „Ir tai praeis...“ Kokia 
teisybė. Kaip džiugina ir kartu baugi-
na. Kai ši mintis pirmą kartą dingteli 
galvon, į dabartį imi žiūrėti kiek kitaip. 
Tarsi suprastum jos trapumą.

Todėl verta įsiminti, kaip atrodo 
laimė. Kiekvieną garsą. Jausmą. Kvapą. 
Kaip ji lieja akyse spalvas ir kvepia 
obelų žydėjimu. Kaip tuo metu krūti-
nėj skraido paukščiai ir ganosi žvėrys. 
Pilve daužosi bangos. Galvoj ūžia vėjai. 
Kaip tvinksi širdis, lyg kanopomis per 
ją lakstytų banda gazelių. Šitą jausmą 
ryškiausiu formatu reikėtų įsirašyti į 
sielos kietąjį diską. Kad būtų galima jį 
vėl surasti ir dar kartą išgyventi kada 
panorėjus. Net ir tada, kai praeis.

Praeis ir tai, ko kentėti ilgai nesinori. 
Ne visada taip greitai, kaip svajotume. 
Ne visą laiką pagal planą. Bet praeis. 
Ne kartą praėjo. Prisiminkime tai, kai 
jau atrodys, kad šviesios dienos niekad 
mums ir nepriklausė. Ateis laikas, kai 
vėl girdėsime atbėgant gazeles.

Štai ir viskas. Vienas ratas aplink Sau-
lę. Šitos kelionės kasmet būna ypatingos. 
Tik būtų gerai, jei Žemė, kaskart prieš 
pakratydama, įspėtų prisisegti saugos 
diržus. O ji su mumis visada truputį 
flirtuoja. Ir mėgsta nustebinti. Todėl net 
neabejoju, kad du tūkstančiai dvidešimt 
pirmas ratas bus įspūdingas. O dar sako, 
kad iš mūsų atimtos kelionės...

Dievaži, kelionė niekad ir nebuvo 
pasibaigusi.

Laimė SIELOS UNIVERSITETAI

Poilsio stotelės 
padeda nubėgti 
ilgas distancijas.

Vienos teisybės 
niekada nebūna. 
Nei knygose, nei 
gyvenime.


