
Keliaudami galite susibadyti spygliais, bet stovėdami 

vietoje nepamatysite rožių 

Ak, tas amžinas klausimas - ar verta? Ar verta rizikuoti, kai nesi 

tikras, kad dešimteriopai atsipirks? Ar verta judėti tolyn, norint 

pamatyti rožių žiedus, jei bekopiant į kalną delnai susibadys 

iki kraujų? Aš visada atsakyčiau - taip. Argi žmonija išvis būtų 

pasistūmėjusi, jei ne drąsuoliai, kurie ėjo vienu žingsniu per 

toli? Rizikavo visi - ir Galilėjus, žinodamas, kad eis prieš visą 

Bažnyčią, ir Frida Kalo, kovodama prieš patriarchatą 

(nelygybę). Tūkstančiai istorijų - ir komiškų, ir tragiškų - apie 

žmones, kurie ,,išlipo iš komforto zonos" ir pasiekė kažką 

daugiau nei kukli žmogaus būtis. Mat stovint vietoje nei nieko 

blogo, nei nieko gero neįvyksta. Stovintysis pasmerktas 

paviršutiniškai būčiai uždarame burbule, kur saugu ir gera, 

bet nieko iš esmės daugiau nėra. Tokį burbulą galima net 

prilyginti jaunystei ar skaistybei. 

   Ieškančio jauno žmogaus tema ypač ryški Džeromo 

Selindžerio romane ,,Rugiuose prie bedugnės". Jos 

pagrindinis veikėjas Houldenas įstrigęs tarp suaugusiųjų ir 

vaikų pasaulių - jo kūnas sako, kad jau metas suaugti, bet 

pasirinkimais ir vaikiškom emocijom jis parodo, kad dar nėra 

pasiruošęs subręsti. O nepasiruošęs tik todėl, kad pats to 

vengia. Vaikinas šlykštisi suaugusiais žmonėmis, jų 

veidmainiškumu ir nenuoširdumu. Jis paniškai bijo netekti to, 

kas, jo galva, vienintelis skaistus likęs dalykas pasaulyje - 

vaikystės. Aš jį puikiai suprantu - kelias į brandą klotas jau 

verčiau ne žiedlapiais, o aštriais lyg durklai spygliais. Bet visas 

grožis ir slypi sugijusiose žaizdose, išmoktose pamokose, visos 

raudoniausios rožės kyla iš kruvino skausmo.  

    Žinoma, ryžtas rizikuoti ir susižeisti nėra vienintelė sąlyga 

visiems grožio slėpiniams atsiverti. Žmogus taip pat privalo 



mokėti grožį pastebėti. Pati mačiau ir pajutau savo kailiu - yra 

begalės žmonių, į kurių delnus krenta rausvi žiedlapiai, bet 

viskas, ką jie sugeba - tai skųstis dėl aštrių spyglių. Tokius 

asmenis stebint ima neviltis - jų vidus jau persmelktas 

neapykantos ir kartėlio, jiems jau nebėra nieko gero ar 

gražaus. Taip pat būtina mokėti grožį vertinti tą trumpą 

akimirką, kai jis mums atsiveria. 

   Kiek yra godžių žmonių, kurie siekia pasisavinti grožį tik sau! 

Mano nuomone, per visą gyvenimą kažkas didėlesnio nei 

įprasta būtis mums atsiveria tik kelis kartus, tik trumpam akies 

mirksniui. Užtat visas gyvenimas vertas gyventi tik dėl tų kelių 

momentų. Nesąžininga savintis tai, kas skirta pamatyti 

trumpam. Kaip aš kažkada išgirdau : ,,Jei tikrai myli gėlę, tu 

ją laistai, bet jei ji tau tiktai graži - ją nuskini." Per daug šioj 

Žemėj žmonių, kurie skynė gėles jų net nepauostę... Grožis - 

be galo trumpalaikis dalykas ir, gali būti, kad teks išgyventi 

daug skausmo, jog jį patirtum. Tačiau tie keli laimės 

akimirksniai atperka visas įgytas žaizdas. 
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