
ĮSIŽIŪRĖJIMAI IŠ ARTI... 
„Dangus visada mėlynas tam, kas mato spalvą už debesų“ (V.Morkūnienė) 
  

Turėkime drąsos gyventi autentiškai...Gyventi reikia su ūpu: baigėsi ūpas – atėjo 

senatvė...Bandykime išmokti iš minties kiaušinėlio išritinti visą istoriją...Fotografavimas, tai būdas 

susikaupti, kalbėti apie pasaulį... 

  

Šias ir daugelį kitų minčių  klubo SAVI narės išgirdo iš rašytojos, poetinių ir filosofinių miniatiūrų 

meistrės, fotografės Vitos Morkūnienės  ramaus, bet įkvepiančio su pamąstymais apie gyvenimiškas 

vertybes susitikimo metu. Talentinga autorė pristatė savo kūrybos knygas: „Dangaus eiliniai 

vieversiai“, „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“, „Su savimi ir tavimi: stabtelėjimai“, „Obuolėtas: 

įsižiūrėjimai iš arti“. Klubietės, skaitydamos pasirinktas esė patyrė minties skrydžio, metaforų 

grožio ir užplūdusių prisiminimų, įžvalgų malonumą. Atrodo, kad apie kai kurias gyvenimiškas 

tiesas skubioje kasdienybėje pagalvojai, bet čia viskas taip dailiai sudėliota... 

  

Dar keletas  minčių iš rašytojos V.Morkūnienės kūrybos: 

„Kartais būnu upė, kartais – krantas“. 

„Dažnai sakome: „Pavažiavo stogas“, nors iš tikrųjų būna pasislinkę pamatai“. 

„Taką ir mintį reikia išminti. Išmintas takas tampa keliu. Išmintyta mintis – išmintimi“. 

„Žodžiai -  ant linijų, mintys – tarp eilučių. O prasmė? Tarp minčių?“ 

„Naktį į liepą žvaigždė įkrito. Šoko žibėjo iki pat ryto“. 

„Mūsų dienos -  nuolatiniai pokalbiai su savimi ir pasauliu“. 

„Surask vietą lakštingaloms. Gal seno topolio kaimynystėje ant kūdros kranto, gal kur kitur 

pasodink alyvų krūmą – kad atskridusios turėtų kur giedoti. Tau ir pavasariui. Kasmet“. 

„Kelias niekada neveda į niekur. Jis gali vesti į kalnus arba dykumą, prie vandenų arba gimtosios 

trobos slenksčio, į netektį arba pažinimą, į save arba tolyn nuo savęs. Niekada į niekur“. 

  

„Šviesioj pamiškėj išvydau baltą piramidę, viršūnę iškėlusią viršum smaragdinės žalumos. Taip 

žydėjo laukinė kriaušė. 

Žiedas prie žiedo (...). 

Be jokio svyravimo ir dvejonių: reikia nereikia? Žydėjo baltai iš visų jėgų. Ne dėl naudos, ne dėl 

būsimų vaisių (...). Laukinei kriaušei šiandien tai nesvarbu. Šiandien – jos šventė (...). 

Senas sodas senoje sodybvietėje... 
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