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Kalnai

Tik mėlyni kalnai 

užstoja saulės 

raudonį, 

nustojusį keisti 

pasaulio spalvas. 

Ramią upę 

palieka debesys 

ir vėjai...



Ramybė
Keista, bet ne visi 

jos trokšta. Mes 

ramūs tik būdami 

vieni. Toks jau 

nepajudinamas 

mūsų likimas –

kaip kalnai. 

Jie po truputį 

formuojami silpno 

augalo ir vandens 

srovelės...



Atgimstanti 
diena

Ar ji dar 

patekės? Juk ką 

tik buvo 

išsigandusi ir 

pasislėpė, 

užklodama viską 

tamsuma ir 

nauju nakties 

regėjimu.



Mintimis užpultas

Minčių lietus neduoda to, ko siekia pasaulis, 

tik dar labiau paklaidina tarp gilių skaudulių ir 

neišspręstų gyvenimo klausimų...



Mintimis užpultas 2

Kad ir kaip besistengtų žmogaus trapi širdis, 

mintys vis tiek ją aplenkia. Protas lieka 

paskutinis. Asmenybė padalinta į dalis. Joje 

nėra to, ko visi siekia.



Skausmas

Ar žinai, kodėl esi neramus, žmogau? Kodėl jausmai 

plėšo širdį, veiksmai perrėžia gerklę? Judesys 

nepadės, pabėgti nelengva.

Sustok bent dabar. Atsisuk. Kad ir ką galvoji, 

persigalvok.



Veiksmas

O Tu taip laukei 

šio momento.

Bėk. Išjunk.

Atsiskirk ir 

išsiskirk.

Juk Tu esi Tu.

Nepamesk 

galimybės 

rinktis.



Vidus
Viduje esame tokie, kokie esame.

Esame sau. Svarbiausia yra auginti tai, kas 

viduje, nes ten atrandame save.



Gėrimas

Tai momentas, kada mes patylime ir užpildome savo 

vidų ne tik skysčiu, bet ir kitokiu požiūriu. 

Įsiklausome. Pagauname akimirką, skirtą 

atsikvėpimui, balso atgavimui, minčių išlaisvinimui.



Kūryba

Tai yra grožis, kuris mus supa, bet 

mums kaskart vis nepavyksta 

atkartoti to, ką sukūrė gamta...



Coloratio

Spalvas matome, jei nematome – jaučiame.

Ir bandome save užpildyti tuo jausmu, kuris 

pasimiršta taip pačiai greitai, kaip ir trunka 

paskutiniai drugelio plasnojimai šiame pasaulyje.



Nuotykiai 
laukia

Paskutiniai 

vėjo gūsiai 

kviečia išlipti iš 

pasakos 

puslapių ir 

žengti į 

pasaulį...



Linijos 
gimimas



Apmąstymai



Ribota

Beveidis, beplaukis ir surištas. Tai tas, kuris įžeidžia 

tave. Jis tavęs neklauso ir nemato. Mėgsta plaukti 

pasroviui.

Ir kažkaip vis tiek sugeba turėti spalvų. Ribotai, bet turi. 

O turint spalvas, niekas tampa kažkuo. 

Gal tu ir suteikei jam tas spalvas?



Į ką mes 
remiamės
Tegul žemė slysta iš po 

kojų, tegul debesys 

paskęsta vandenyje, 

tegul neša mane tolyn. 

Aš nebijosiu, nes Tu būsi 

šalia.



(Iš archyvo, triptiko dalis)
Virtuos Dignity/Cruel
Arrogance. A2

Šiam paveikslui jau suėję ketveri metai, bet jis 

nenustoja stebinti...



Kalėdinė pasaka

Kai už lango nėra snaigių ir įprastų žiemiškų 

džiaugsmų, o į lauką išeiti pavojinga, tik knygoje 

besislepianti pasaka gali atpūsti Kalėdų dvasią ir 

suteikti artimųjų ilgesiui kitokią – džiaugsmo –

spalvą.



Tamsi svajonė 
Melburne

Prarastos 

kelionės 

nusineša 

svajones su 

savimi. Tu lieki 

vietoje, 

sustojusiame 

kadre. Laikui 

bėgant tos 

svajonės tik 

blėsta...



Nesugriaunamas 
tikėjimas

Suomija.



Dar pasilik

Plaukim ir 

pasiimkim tą 

vienišą valtį, 

paliktą viduryje 

ežero...



Rašytojas

Atsiprašau, kad Tave tokią parašiau.

Atsiprašau, kad jėgų neradau leisti Tavo 

puslapiams išvysti dienos šviesą.



Ledo laiškai

Išsiųsti ledo laiškai 

byloja naują 

žiemą. Kartais 

pamirštame juos 

tarp savo darbų, 

skubame ir 

vertiname tai, kas 

neverta mūsų 

gyvenimo. Ramybė 

apims, kai 

užmiršime viską. 

Tiktai tada 

perskaitysime tuos 

ledo laiškus, 

paliestus šaltų 

ledo karalienės 

pirštų.


