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Ką aš padariau  

ir ko aš nedariau? 

Aš tau parodžiau  

Viską, ką turiu ir ką turėjau, 

savo tamsiausias užslėptas  

asmenybės neišspręstas mįsles 

ir tu manim pasitikėjai, 

nors žinojai, kad nereikėjo. 

Viską, ką aš padariau ir nedariau,  

jūs norit, kad patvirtinčiau.  

Laukiat sulaikydami plaučiuose 

užgniaužtą kvapą ir tik mano  

neviltis jums duos palaimą, 

ir jūs sakote: ,,Gyvenkite 

neatsigręždami į praeitį, 

akis - į priekį ." 

Tai kodėl jūs žiūrite į mano praeitį? 

Ką aš padariau ar pasakiau - 

viskas prieš jūsų filosofiją, 

jūsų gyvenimo ,,tiesą". 

Jūs taip norite pamatyt mane nugriūvant, 

kad patikit viskuo, ką apie mane pasako, 

nes taip lengviau ir greičiau - jūs sukylat 

prieš mano tiesą. 

Betgi juk mes visi žinom, kad niekas nebūna lengva 

nei namuose, nei politikoj ir tikrai jau ne gyvenime. 

Jūs žinot, kad aš sumokėsiu visas savo gyvenimo atsargas, 

kad atsiskaityčiau už tai, ką padariau, iki paskutinio cento. 

Tai ar man reikia mokėt už tai, ko nedariau? 

Nenoriu žaist jūsų suktų žaidimų. 

Jie mane išvargina,  

o jums suteikia sadistišką malonumą. 

Euforija, po visą kūną tekanti nuo galvos iki galūnių. 



Bet ar tas jausmas vertas  

visų nemalonumų, sukeliamų godumo? 

Ir jūs tai neigiat ir grasinat man laisvės atėmimu. 

Jūs metaforiškai ateinate pas daktarą ir sakot: 

,,Duokite man vaistų nuo godumo, 

tik daugiau nei telpa į tą mažą buteliuką ibumetino". 

Metaforiški vaistai yra suteikiami nuo metaforiškų problemų, 

iškylančių be jokio tikro pagrindo, 

ir jei jūs norite ką nors pakeisti, neprotestuokite, o veikite 

ir siūlykite sprendimus,  

kaip išspręst visus gyvenimo neprašmatnumus. 

  



*** 

Žinoti ar nežinoti, 

suvokti absoliučią tiesą, 

o sakyti kruopsčiai sukonstruotą melą - 

lyg su adata suvertus lapelius. 

Naudoti logiką prieš logiką, 

Ginti  tai, kas jau pasmerkta, 

bei atsisakyt moralės ir savų įsitikinimų 

už trumpalaikę pagarbą iš ,,malonių" aplinkinių veidų. 

Turėti dvi, viena kitą paneigiančias nuomones, 

žinoti jas esant prieštaringas ir abiem tikėti.  

Kovoti su savim pačiu, kad neužsimintum,  

net nepagalvotum apie kokį beprasmišką dalyką, 

kuris gali tave nuvaryti į tamsų kambariuką 

su grotomis ant langų ir lova be patalų. 

Tik prisiversk save pamiršti, tai, ką reikia pamiršti,  

o paskui atėjus reikalingam momentui 

ištraukti viską iš atminties ir greitai vėl užkasti giliam savo 

galvos kampely,  

o svarbiausia - taikyti šį procesą pačiam procesui.  

Tai yra aukščiausia subtilybė: 

sąmoningai skatinti nesąmoningumą ir drauge  

nesuvokti tų hipnozės aktų, kuriuos pats sau atlieki. 
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Sąmonė. 

Argi ji ne keista? 

Kaipgi mes galime žinoti, ką mes darome sąmoningai ir ką 

mūsų smegenys rezga iš įpročio, nevaldomi. 

Sąmonė yra samprotavimas ir supratimas, kad tu kažką 

darai, o ne kas kitas. 

Smegenys mus valdo tikrai neprastai. Bet ar visada 

padoriai? 

Geras pavyzdys mums būtų baimė. 

Mes tai valdom ir suprantam patys. Argi ne? 

Vorai, mirtis ar kojų plaukai - mūsų baimės visų skirtingos, bet 

ne visada protingos, 

Deja, pasirinkti, ko mes bijom ar bijosim, jau tikrai negalim. 

Dar pamąstykime, kas mums patinka,  

neprisiversim mes pamėgt benamių ar mažylių sauskelnių 

nepakeistų, 

bet jau taip nutiko, kad mes gimėme su hobiais, asmenybe 

kaip plaukais. 

Iš pradžių  jų buvo truputėlis, bet per laiką jie išaugo,  

Ir augt nesustoja, vis auga ir auga, net tavęs nepalaukia. 

Mūsų norai, kurių nekontroliuojam. 

Kas ta mistinė būtybė, 

vadinama ,,tu"? 

Gal tai refleksas kvadratu? 

Kaip išnaudot  visas galimybes, kurias dar turi, 

nes tinginystė tai tik legenda, 

o nuobodulys tiktai pasirinkimas. 

Jei užleisi smegenims visą kontrolę, 

pasieksi visas aukštumas ir žemumų tavo gyvenime nebus. 

Pasiduok, atsiduok ir suvok greičiau nei trys šimtai km/s  

ir tuojau tu būsi metaforiškam danguj. 
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