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DAR BĖGU NUO POEZIJOS 

Man septyniolika. Esu kaimo mergaitė. Gyvenu kaime, mokausi kaime. Skaitau poeziją, tik 

nežinau, kodėl vis bėgu nuo jos. O gal aš pati jau poetė? Nes... 

Matau žodį. Ir žinau, koks jis: mažas, didelis, spalvotas, dar gimstantis, skrendantis, skaudžiai 

krintantis, besišypsantis, ašarojantis, pažįstamas ar pirmąkart sutiktas, žodis manyje, gamtoje, 

poezijoje. Tas žodis man pasako, kokios spalvos vėjas. Matau meilę, iš rausvai geltonos virstančią 

prisirpusios vyšnios spalva. Įsitikinu, kad ir man metai labai spalvoti: nuo nenudažyto jokia spalva 

juoko iki pasimetusios vaivorykštėje minties. 

Girdžiu žodį. Skaitau apie krintantį baltą ir šaltą sniegą, bejausmę masę ir išgirstu, ką sniego 

kruopelytės sako vienai kitai. Jos skundai, kad niekaip negali pasiekti mano ištiesto šilto delno. Jos 

norėtų visada skraidyti tarp dangaus ir žemės, niekada nenukristi. Tada baigtųsi snaigių trumputis 

gyvenimas. Dar girdžiu, kaip mažus lietaus lašiukus bara dideli lietaus lašai, sakydami, jog kristų 

atsargiai , kad po to neskaudėtų, atsitrenkus į bejausmį akmenį. Girdžiu, kaip ramiai pievos pienei 

pakelės akmuo skundžiasi, kad yra nuolat spardomas. Dar girdžiu, kaip tyla visus prašo kantrybės. 

Rašau žodį. Tada, kai negaliu tylėti. Rašau apie tai, apie ką nekalbu. Vienas žodis poezijoje – 

akimirka ir amžinybė. Ilgai ieškau žodžio: kelias valandas ar net mėnesius. Dažnai nesurandu. 

Manyje tas žodis dar negimė. Rašau paprastu pieštuku, trinu, vėl rašau, vėl trinu. Ne! Neturiu noro. 

Neturiu jėgų. Aš ne poetė. Pati niekada neparašysiu eilėraščio. Man tas neduoda. Žodį galiu smėlyje 

nubraižyti. Galiu pievoje basakoje išminti. Galiu mintyse sušaukti. Tik ne popieriuje parašyti! 

Tebūna kiekvienas neparašytas žodis mano didžioji paslaptis. Bijau atvirumo, bėgu nuo jausmų, 

slepiuosi po kitų knygų viršeliais. Telieka žodžiai nebylūs. 

Parašysiu tada, kai suprasiu, kad visas pasaulis jau telpa manyje. Deja, aš poezijos pasaulyje 

niekada nebetilpsiu. 

Vis bėgsiu nuo poezijos. Nestabdykit! Mano eilių neskaitykit! 


