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KARTĄ GYVENO ALGIMANTAS 

 

 Kartą gyveno Algimantas. Jo mėgstamiausias miestas buvo Kaunas, nors, deja, 

gyveno jis Vilniuje. Bet tai nesvarbu. Kur kas svarbiau, kad Algimanto namai buvo 

aštuntame daugiabučio namo aukšte. Tas sovietinis daugiabutis visai neblogai įsipaišė į 

postapokaliptinį filmą primenančią Žirmūnų panoramą. Visgi nebuvo tai itin patraukli 

gyvenamoji vieta, o dar mažiau patrauklus buvo tas nelemtas aštuntas aukštas, į kurį, deja, 

dažniausiai Algimantas lipdavo pėsčiomis. Žinoma, name buvo kartais veikiantis liftas, 

tačiau juo naudotis galėdavo tik itin drąsūs arba pakankamai girti žmonės. Visų pirma, dėl 

to, kad šis liftas strigdavo vidutiniškai dusyk per parą. Dažniausiai jame įkliūdavo būtent tie, 

kurie labiausiai skubėdavo. Pavyzdžiui namo, į tualetą. Tokią išvadą Algimantas padarė dėl 

nuolatos lifte tvyrančio intensyvaus šviežio šlapimo aromato. Taigi, lipdavo Algis laiptais, 

kasdieną po kelis kart. Na, bent jau stiprius kojų raumenis dėl to turėjo. Tačiau - o jergau - 

vargšės pagyvenusios kaimynės, kurios lygiai taip pat rinkdavosi kankinančią kelionę 

laiptais vietoje pasivažinėjimo smirdančiu liftu. Viena iš tokių kaimynių buvo mylima 

Algimanto močiutė Anastasija. Ši guvi moteriškė ilgais žilais karčiais buvo  tokia sena, kad 

iš kuklumo nebešventė savo gimtadienių jau dvidešimt metų. Anastasija gyveno dviem 

aukštais virš Algimanto. Iš profesijos ji buvo inžinierė, o iš pašaukimo - mezgėja. Išėjusi į 

pensiją, Anastasija atsidavė savo aistrai ir beveik neidavo iš namų. Nebent į Kalvarijų turgų, 

siūlų nusipirkti. Tuomet jai tekdavo grumtis su didžiausiu priešu – nepatogiais, pavojingais 

ir, tarytum, begaliniais laiptais. Tarsi kokį kryžiaus kelią įveikusi, vos tik užlipdavo, 

Anastasija dejuodavo dėl skaudančių kelių, nugaros ir pablogėjusios nuotaikos. 

 Algimantas be galo mylėjo močiutę. Jis, būdamas namuose, visuomet su liūdesiu 

atpažindavo lipančios laiptais Anastasijos žingsnius, nors kasdien pro plonas daugiabučio 

sienas prasiskverbdavo šimtai skirtingų žmonių žingsnių. Kiekvienas laiptais lipančio 

kaimyno žingsnis buvo persmelktas nuovargio ir skausmo, o nešvarioj laiptinėj sklindantis 

aidas su kaupu įgarsino begalinę daugiabučio kasdienybės bjaurastį. Algiui rūpėjo žmonės ir 

jų sąnarių, raumenų bei sielų skausmai. Tik jis, deja, nežinojo, kaip jiems padėti. 

 

 Trečiadienis, du tūkstančiai trečiųjų kovo trečia, penkiolikta valanda trys minutės trys 

sekundės. Algis lipa laiptais. Viens du trys, viens du trys… ,,Ar kartais neturėtų jau būt 

viskas?“ - pagalvojo jis, kopdamas maždaug trišimtąją pakopa. Deja, panašu, aštuntas 

aukštas dar ne čia. ,,Gal jau kitas?“ – vis vylėsi, tačiau, deja, veltui. Kiekvienoje laiptinės 

aikštelėje - nepažįstamos durys. Už jo nuaidėjo sunkūs žingsniai ir Algis suprato, kad lipa ne 

vienas.  Kuo toliau, tuo giliau žingsnių keliamas aidas pasiekdavo Algimanto širdį. Nors ir 

labai bijojo, vaikinas atsigręžė: už jo lipo močiutė Anastasija. Ji rėkė be garso iškreipta 

burna. Vienoje rankoje Anastasija nešėsi liniuotę, o kitoje - skausmą. Tada Algis pabudo. 

 

 Jau kuris laikas, mūsų istorijos herojus mąsto apie savo ateitį: ką jis norėtų gyvenime 

veikti ir ko - ne, kas jam sekasi, kas apsimoka, kas ,,veža“ - Algimantas juk visai neseniai 



 

baigė mokyklą. Gaila, tačiau šiam vaikinui buvo itin sunku apsispręsti. Mat neturėjo jis nei 

ypatingų talentų, nei aistringų pomėgių. Mokykloje viskas sekėsi maždaug vidutiniškai, 

galvą jis turėjo, tačiau genijus toli gražu nebuvo. Nei menas, nei sportas gyventi Algio 

neįkvėpdavo. Tačiau tą keistą trečiadienį, kai Algis, susapnavęs iškalbingąjį sapną nubudo, 

įvyko šis tas ypatinga. Vaikinas staiga suprato, kam norėtų paskirti savo gyvenimą. Vos tik 

supratęs tai, jis susitepė sumuštinį, įsiavė į kedus ir šautė šovė laiptais viršun - tiesiai pas 

močiutę. 

 Anastasija kaip visuomet mezgė ir svajojo, todėl duris atidarė ne iš kart. Algis buvo 

labai susijaudinęs, giliai kvėpavo ir šiek tiek išgąsdino močiutę: 

- Kas, vaikeli, nutiko, kad straksi lyg uodegon įkirptas? 

– Močiut! Mums reikia pasikalbėti, – uždusęs pratarė vaikinas. 

Anastasija išvirė čiobrelių arbatos, kad anūkas nusiramintų ir, pasisodinusi jį prie apvalaus 

raudonmedžio stalo, svajingai pasirėmė delnais smakrą – tai visuomet reiškia, kad ji 

klausosi. 

 – Močiute, kur aš galėčiau išmokti statyti laiptus? 

Anastasija kiek nustebo, tačiau trumpam. Mat tokiam amžiuj stebėtis beveik nebeišeina. 

Taigi, ji pamąstė ir liepė luktelt anūkui minutėlę. Lėtais žingsniais močiutė nusigavo iki 

senovinės skrynios kampe, kur laikė visą savo brangiausią turtą. Kiek pasiraususi, 

Anastasija ištraukė didelę seną knygą ir atvertė ją Algiui prieš nosį. Šis skaniai nusičiaudėjo 

nuo dulkių. Ant knygos viršelio rusiškai buvo užrašyta ,, Inžinerijos ir architektūros 

paslaptys“. Kiek pasklaidžiusi geltonus puslapius, močiutė atvertė skyrių ,,Laiptai“. 

 – Skaityk, anūkėli. 

Ir anūkėlis skaitė. Kai perskaitė, gavo dar vieną žinyną, tik sudėtingesnį. O paskui dar vieną 

ir dar, ir dar… Taip bėgo mėnesiai, metai, galop Algis nutarė stoti į universitetą. Ten jam 

nepatiko, mat daug ,,nereikalingo mėšlo“ tekdavo mokytis. Vaikino inžinerijos mokslas, 

matematika ir fizika iš tiktųjų nė kiek nedomino. Jam rūpėjo tik laiptai. Už žolės rūkymą po 

universiteto valgyklos stalu Algis buvo išmestas, tačiau visai nenusiminė, o ėmėsi 

savarankiškai tyrinėti įvairiausius laiptus. Pirmiausia jis ištyrė prie VDA esančius laiptus 

link Užupio. Jie buvo tokie siaubingi, kad Algimantą sukrėtė iki sielos gelmių: ,,tokie laiptai 

yra sukurti kančiai“, – mąstė jis. Jie buvo ne vieno, o dviejų žingsnių pločio, todėl lipant jais 

dirbdavo tik viena koja. Apimdavo iš proto varantis asimetrijos pojūtis… Taigi, Algis 

matavo, keliavo ir aprašinėjo įvairiausius lipimo mechanizmus – nuo Taurakalnio laiptelių 

iki Vatikane esančios Petro Bazilikos susivijusių Laiptų. Taip pat apžiūrėjo ir Kernavės bei 

Kačerginės piliakalnių laiptus. Vėliau sudarinėjo statistines lenteles, vykdė įvairias 

apklausas laiptų tema, eksperimentavo ir savo kojomis. 

 Algį laiptai žavėjo kaip nuostabus žmonijos atradimas, padedantis įveikti  didelius 

atstumus aukštyn. Tačiau pats lipimas laiptais jam kėlė liūdesį, mat visi žmonės, su kuriais 

teko diskutuoti laiptų tema, guodėsi, kaip jiems nemalonu, sunku, o kartais net ir 

skausminga yra kopti į tą nelemtą viršų. Vaikinas nebuvo itin pasitikintis savimi, tačiau 

giliai širdyje nujautė, kad būtent jam yra lemta įvykdyti perversmą šioje srityje. 

 Bėgo metai, kol vieną dieną Algimantas susivokė turįs pakankamai žinių, kad galėtų 

imtis kūrybos. Eksperimentuoti jis ėmėsi su modelinu. Deja, modelinas taip nesmagiai lindo 



 

Algiui į panages, kad šios priemonės teko atsisakyti. Tada jis ėmėsi lentų, vielos, popieriaus, 

kartono ir ėmė meistrauti laiptų modeliukus. Algimanto tikslas buvo sukurti kuo patogesnius 

laiptus, keliančius kuo mažiau kančios ir kuo daugiau malonumo. 

 Algis jau buvo išsikraustęs iš tėvų namų ir nuomojosi nedidelį kambarėlį 

Antakalnyje, pirmame senovinio dviaukščio name. Nepaisant to, kad namo būta žemo, jame 

gyvenantys žmonės vis tiek susidūrė su laiptų problema. Nors šie buvo visai patogūs, o ir 

lipti daug nereikėdavo, tačiau baisiai girgždėjo ir buvo išpuvę. Maža to, sklido legendos, 

kad šie, Smėlio gatvėje stovinčio namo laiptai, yra užburti. Nuo jų kiekvieną dieną kas nors 

nusiridendavo (kartais vaikas, o kartais ir viena kita pusžlibė bobutė). Taigi, ši įtempta laiptų 

situacija Algio gyvenamame name tik skatino jaunąjį kūrėją toliau dirbi žmonijos labui.   

 Sumeistrautus laiptų modeliukus vaikinas laikydavo ant palangės, nes ten buvo 

šviesu ir gerai matydavosi smulkūs trūkumai, kuriuos reikia pataisyti. Tačiau Algimantui į 

galvą net nešovė, kad jo modeliukus puikiai mato visi praeiviai iš gatvės. Vienas toks 

praeivis, turtingas dėdė Indriliūnas, eidamas pas savo barzdaskutį, netikėtai išvydo 

besidarbuojantį namuose Algį. Indriliūnas buvo labai pastabus žmogus, todėl iškart jam į akį 

krito nedideli, ant palangės sustatyti laiptų modeliai. ,,Hm“, – pagalvojo jis ir sparčiai 

nužingsniavo gatve. 

 

 Taip jau gavos, kad šimtametę Anastasiją ištiko dar vienas infarktas. Kaip paprastai, 

dėl to buvo kalti laiptai. Ji, žinoma, nemirė, tačiau ligoninėj apsilankyti vis tiek teko. Ten ją 

palydėti turėjo Algis. Kol močiutė gulėjo operacinėje, Algis nusprendė pasikalbėti su 

gydytoju. 

 – Prašom, – pasigirdo senstelėjusio vyro bosas, Algiui pabeldus į kabineto duris. 

Algimantas išvydo prie stalo sėdintį žilabarzdį gydytoją su apvaliais akiniais. Iš veido jis 

šiek tiek priminė Joną Basanavičių. Šio žmogaus akys įtartinai blizgėjo. ,,Turbūt poetas“, – 

pagalvojo Algis ir pasisveikino. 

 – Gydytojas Indriliūnas, kardiochirurgas, – ramiu balsu prisistatė gydytojas. 

 – Algis, – droviai tarstelėjo Algis. 

 – Jūsų močiutė – unikalus atvejis. Užvakar ji patyrė tryliktą infarktą ir liko gyva. 

Išleisime ją iš ligoninės po kelių dienų, tačiau kurį laiką jai teks vartoti vaistus. Kadangi 

Anastasija jau sena ir trapi, tai norint jai padėti, vaistus teks skirti tik pačius pačius... 

efektyviausius. 

Indriliūnas davė Algiui receptą. Ten buvo parašyta ir vaistų kaina. Ją išvydus, vaikino akys 

tuoj pat iššoko ant kaktos, o iš krūtinės prasiveržė skausmo ir nuostabos kupinas 

keiksmažodis. Algiui būtų tekę taupyti kelis mėnesius mintant vien bulvių koše, kad galėtų 

sumokėti už mylimos močiutės gydymą. Indriliūnas, gudrus senis, iškart pastebėjo 

susirūpinimą vaikino veide. 

– Algimantai, mes galime susitarti, – šyptelėjo Indriliūnas. Jūs suprojektuosite ir pastatysite 

naujus laiptus mano namuose, o aš gausiu jums šimtaprocentinį finansavimą močiutės 

gydymui. 



 

Algis pirmą kartą per visą gyvenimą pasijautė toks nustebęs. Niekam be močiutės 

Anastasijos jis nebuvo prasitaręs apie savo užsiėmimą ir svajones. Iš kur šis gydytojas žino? 

Be abejonės, Algimantas sutiko. 

 Indriliūnas gyveno netoli Algio, mūrinio trijų aukštų nuosavo namo pirmajame 

aukšte. Jame nebuvo jokių problemų su laiptais. Mat jų ten apskritai nebuvo. Algis išsyk 

suvokė, kokie laiptai geriausiai tiktų gydytojo namui. Jis išmatavo ne tik lubų aukštį ir sienų 

plotį, bet ir Indriliūno bei jo žmonos kojų ilgius. Laiptai turėjo būti specialiai pritaikyti 

namo gyventojams (Algimantas netgi išsiliejo gipsines Indriliūnų delnų formas, kad galėtų 

tinkamai pritaikyti turėklus laiptams).  Šeimininkas aprūpino Algimantą visomis 

reikiamomis priemonėmis, o kadangi šis dirbo pas gydytoją nuo ryto iki vakaro, tai 

Indriliūnienė jį maitino tris kartus per dieną. Močiutė tuo metu jau sveiko gerdama brangius 

vaistus ir per daug nesigilino, iš kur anūkas gavo tiek daug pinigų jos gydymui. Po mėnesio 

Indriliūno namuose laiptai buvo baigti. Šiaip jau, atrodė kaip patys paprasčiausi. Tvarkingi,  

negirgždantys, lygiaaukštėmis pakopomis. Pirmoji laiptus išbandė ponia Indriliūnienė. 

 – Ak! Dar niekada gyvenime neteko jausti džiaugsmo lipant laiptais! Atrodo, kad 

tokiais laiptais galėčiau lipti nors ir į devynioliktą aukštą.. o jau tie turėklai!.. 

Indriliūnienė visaip kaip Algio darbą išliaupsino. Jos vyras, nors irgi buvo patenkintas, 

tačiau taip ekspresyviai nedemonstravo įspūdžių. Patapšnojęs Algį per petį, jis kuo 

nuoširdžiausiai padėkojo ir paprašė Algio telefono numerio.   

 Algimantas dar niekada nesijautė toks pakylėtas. Nors turbūt nieko keisto, kad 

žmogus taip jaučiasi, kai ima pildytis didžiausia gyvenimo svajonė. Algis įtikėjo savimi ir 

nutarė, kad tai dar tik pradžia. Grįžęs namo griebėsi popieriaus ir 

pieštuko. ,,SKELBIMAS“ – išvedžiojo dailyraščiu. Ne, daug kas gali netyčia 

perskaityti ,,SKALBIMAS“. Be to, kas gi rašo ant skelbimo ,,skelbimas“? ,,DĖMESIO“… 

ne, irgi netinka. Gal ,,EI“? Arba ,,Ė“... Nemandagu. Galiausiai Algis apsistojo ties skelbimo 

antrašte ,,PAVARGOTE???“. Taip, su trim šauktukais. Algimantui labai rūpėjo, kad 

Lietuvoje gyvenantys pensininkai (ir ne tik) jaustų kuo mažiau nuovargio. Taigi, skelbime 

jis glaustai suformulavo savo paslaugų pobūdį: laiptų projektavimas ir montavimas. Taip pat 

užrašė telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. 

 Po kelių savaičių jis sulaukė skambučio. Paskui dar vieno, o po savaitės – dar šešeto. 

Taip po truputį Algis apsikrovė darbais. Tačiau, kadangi daugiau nieko neveikė, viską 

suspėjo. Klientai džiaugėsi Algio darbu ir visi jie sakė, kad ,,Algimanto suprojektuotais 

laiptais lipti yra ne kančia, o tikrų tikriausias džiaugsmas“. Algis, nebaigęs inžinerijos ir 

apskritai nelabai ką beraukiąs moksluose, į laiptus žiūrėjo ne TIK kaip į namo struktūros 

elementą, bet ir kaip į paprastų žmonių neišvengiamą kasdienybės dalį, darančią įtaką jų 

emocinei ir fizinei savijautai. Algimantui norėjosi, kad toks įprastas dalykas, kaip lipimas 

laiptais, teiktų žmonėms kuo daugiau pasitenkinimo ir kuo mažiau sąnarių skausmo. 

Kadangi žmonių būna labai įvairių, tai ir laiptai turi būti individualiai pritaikomi tiek prie 

užsakovo anatomijos, tiek prie jo charakterio. Pavyzdžiui, cholerikams Algis projektuodavo 

mažiau laiptų, tačiau jie būdavo statesni. Lipimas tokiais laiptais reikalaudavo šiek tiek 

daugiau pastangų ir susitelkimo, todėl lipdami cholerikai kiek ,,nuleisdavo garą“, o ir užlipti 

buvo galima gana greitai. Štai, pavyzdžiui, melancholikams skirti laiptai – žemesnių 



 

pakopų, smulkesni. Taip lipantieji nepavargdami galėjo ramiai kopti nepatirdami dar 

daugiau kančios ir taip liūdname gyvenime. O kadangi melancholikų laiptų pakopos 

mažesnės, tai jų buvo gerokai daugiau ir lipantys galėdavo net patekti į šiokią tokią 

meditacinę būseną. 

 Vienu žodžiu, Algio projektuoti laiptai buvo ypatingi ne tik dėl jo talento, bet ir dėl 

unikalaus požiūrio į savo darbą. Greitai gandas apie talentingąjį kūrėją pasklido po visą 

Vilnių, o dar greičiau – ir po visą Lietuvą. Vieną rytą į Algio namus Smėlio gatvėje 

pasibeldė Nacionalinės Televizijos žurnalistai. Nepaistant to, kad Algis buvo su pižama, iš 

jo buvo paimtas interviu, o virtuvė profesionaliai nufilmuota su visais laiptų modeliukais ir 

ant stalo pūpsančiais bulvių košės likučiais. Žurnalistai jau norėjo atsisveikinti, tačiau 

vienas jų dar tarė: 

 – Palaukite! Pone Algimantai, o tai kaip jūsų profesija vadinasi? Juk sakėte, kad 

neesate nei inžinierius, nei architektas. 

 Algis sutriko. Juk niekada taip ir nepagalvojo, kas jis toks yra. Jo sritis – laiptai.. 

Laiptologas? Laiptistas? Laiptininkas? Laiptys? Ne.. (Laiptys yra Algimanto kaimyno 

Mykolo pavardė, o  Mykolas girtuoklis ir naktimis garsiai klauso Geršvino, kurio Algis 

nemėgo, todėl ,,Laiptys“ netinka). 

 – Laipčius esu, – spontaniškai tarstelėjo Algimantas ir nepasigailėjo. 

 Kitą rytą televizijoje pasirodė reportažas apie laipčių Algimantą. Juo domėjosi vis 

daugiau žmonių, susidarydavo eilės. Gydytojo Indriliūno parekomenduotas ligoninės 

vadovybei, Algis buvo paprašytas sumeistrauti laiptus neįgaliesiems. Ši užduotis jam puikiai 

pavyko – laiptai itin patogūs ir net stebuklingi. 

Mat jais lipti ligoniai galėdavo nepakilę nuo savo vežimėlių. Sklido gandai, kad 

nuostabiaisiais Algio laiptais kopti pavykdavo net komos būsenoje esantiems žmonėms, o 

sergantieji hemorojumi, sulyg ketvirtuoju aukštu, pasveikdavo. 

 Jaunojo laipčiaus paslaugų prireikė ir Arkikatedrai. Tiksliau, jos varpinei. Mat į 

pagrindinę Vilniaus bažnyčią kunigauti buvo paskirtas vienas toks kiek fanatiškas kunigėlis 

Žėnia. Jis užsibrėžė tikslą: varpinę iš populiarios turistinės atrakcijos paversti 

kontempliacijos ir ypatingųjų meditacijų erdve, skirta pavyzdingesniems kunigams bei 

mėgstamiausioms Žėnios vienuolėms. Žinoma, tam reikėjo visiškai naujų, ypatingų laiptų. 

Kadangi Žėnia buvo Indriliūno pusbrolis (mažas tas Vilnius, tiesa?), tai nesunkiai gavo 

Algimanto telefono numerį. Vyrukui tai buvo nemenkas iššūkis, tačiau jis puikiai susitvarkė 

– per keletą mėnesių laiptai buvo baigti. Mes nežinome, kaip tiksliai šie atrodė, mat 

atnaujinus katedros varpinę, į ją paprasti mirtingieji patekti nebegalėjo. Tačiau sklinda 

kalbos, kad ypatingieji laiptai yra taip specifiškai susisukę, jog lipant jais nori nenori, 

patenki į transo būseną ir be ypatingų pastangų šiek tiek priartėji prie pono Dievo. 

 

 O pas poną Dievą, deja, visai netikėtai iškeliavo Algimanto močiutė Anastasija. Mat 

kai Algis jai papasakojo, kad pasidarė žymiausiu Lietuvos laipčiumi, vargšelė iš to 

džiaugsmo patyrė keturioliktą infarktą, tapusį bilietu anapilin. 



 

 Paskutiniojo teismo posėdžių salėje Anastasija turėjo atlikti sielos tyrumo 

patikrinimo ir nuodėmių svėrimo procedūras. Paskutiniojo teismo rūmuose tais metais 

stažavosi apaštalas Lukas. 

– Jūsų sielos tyrumas šiek tiek viršija statistinį penkerių metų vidurkį. Neblogai, neblogai, – 

murmėjo kiek pavargęs nuo gausybės darbų Lukas. 

Anastasija jau tikėjosi, kad apaštalas nepastebės kelių smulkių išrašų iš jaunystės metų, 

tačiau veltui. 

 – Anastasija! Nežinojau, kad studijų metais vertėtės limonado kontrabanda ir, kad 

tave kur… ketvirtame kurse buvote sutenerė? Įdomu, įdomu… Na gerai, šiuo metu 

skaistykla gerokai perpildyta, tai štai jums, leidimas į rojų. Jį reikės pateikti šventam Petrui 

(akiniuotas barzdočius, primenantis Joną Basanavičių. Jį rasite budėtojo būdelėje prie 

Rojaus vartų, turėtumėte neapsirikti). Tačiau Archangelų transportas – tik pačioms 

tyriausioms sieloms, todėl jums, mieloji, teks kopti pėsčiomis. 

 ,,Ir vėl tie laiptai“,  – Anastasija jau buvo benusikeikianti, tačiau prisiminė, kur esanti 

ir laiku užsičiaupė. 

 Naująją numirėlę keli angelėliai palydėjo iki Transcendentinės laiptinės. Prie laiptų 

kabėjo lentelė: 

 

rūsys: Pragaras (minusiniai pragaro aukštai su nuorodomis – žr. rūsyje) 

pirmas aukštas: Paskutiniojo Teismo Rūmai 

antras aukštas: pradedančiųjų angelų bendrabutis 

trečias aukštas: SKAISTYKLA 

ketvirtas aukštas: Skaistyklos Baigimo Egzaminų Centras 

penktas – keturi šimtai devynioliktas aukštas: Visų Šventųjų Butai 

keturi šimtai dvidešimtas aukštas: Rojus 

 

Anastasija pasikaišė sijonus, atliko kelis raumenų tempimo pratimus ir ėmė kopti į viršų. 

Laiptai buvo nepatogūs, dulkėti ir vietomis slidūs. Pakopos – nevienodo aukščio, o turėklai 

nuo kosminių dulkių – nemaloniai įkaitę. Vargšė Anastasija net ir po mirties neišvengė 

bjaurios prievolės galynėtis su daugiabutinės sistemos nemalonumais. Žinoma, apačion lipti 

kur kas lengviau, nei į viršų, tačiau negi rinksies lengvesnį kelią, jei jo gale laukia Pragaras. 

Nori Rojaus – neburnok ir lipk viršun. Štai toks buvo užsispyrusios močiutės požiūris. 

Kadangi transcendentinėje erdvėje nėra laiko, tai mes nelabai galime tiksliai pasakyti, kiek 

ilgai Anastasija užtruko, kol pasiekė Rojų. Tačiau, palyginus, močiutė tai padarė greitai. Jai 

lipant pro visų šventųjų butus, šie net negalėjo atsistebėti senolės sparta ir ryžtu. Juk visi 

puikiai žino, kokie nepatogūs ir varginantys yra laiptai į dangų. Pagaliau ji pasiekė Rojaus 

vartus. Šventas Petras buvo ką tik grįžęs iš gastrolių po Žemę, todėl (kaip ir Lukas) atrodė 

baisiai pavargęs. Atlikęs identifikacijos procedūrą, jis įleido močiutę Rojun, kur ji turėjo 

prisistatyti Ponui Dievui kaip Dangaus naujokė. 

 – Na ir kelelis čia pas jus, – net nepasisveikinusi ėmė priekaištauti dievui Anastasija, 

– vis maniau, kad va jau po mirties tai tikrai lipti laiptais nebereikės – kur tau! Visai jums nė 



 

motais ir taip gyvenimo iškankintų sielų pomirtinis komfortas. Jūs, kaip dvasiškasis Tėvelis, 

turėtumėte būti atidesnis. 

Dievas išklausė Anastasiją ramiu veidu ir nusišypsojo: 

– Mes čia su angelais jūsų laukėme,  Anastasija. Suprantami man jūsų priekaištai, nors daug 

kas pasakytų, kad Dievui pretenzijas reikšti nevalia. Matote, kai statėme laiptus, specialiai 

projektavome juos kuo nepatogesnius. Taip teko daryti todėl, kad dar neturėjome įrengtos 

Skaistyklos, kur per doros pragarui, bet per daug nuodėmingos dangui sielos apsivalytų ir 

pasiruoštų Rojui. Dabar pakankamai skaisčios sielos skrieja pas mus su angelų pagalba, o 

pėstute lipti tenka tik apyšvarėms sieloms ir tik tada, kai Skaistykla perpildyta. 

Anastasija išklausė Dievo ir truputį susigėdo. Juk jei būtų gyvenime buvusi doresnė, gal ir 

tais laiptais lipti nebūtų jai tekę. 

– Tačiau gerbiamasis, susimildamas, – kreipėsi į Dievą močiutė,– kad tu žinotum, kokia 

baisi krizė ištinka sielą, kuriai net ir po mirties tenka gyvenimo vargus kentėti. Lipti ir 

nesustoti mane skatino tik užsispyrėliškas žemaitės charakteris, o ne begalinis troškimas 

papulti į Dangų. Kad jį kur velniai, tą suknistą Dangų! Pakeliui nustojau vaizduotis jį kaip 

malonių patogumų kupiną vietą. ,,Greičiausiai ten, pas Dievą, ne ką geriau nei mano 

namuose, Žirmūnuose“, – tyliai sau galvojau. Ir vis dėl to, žemyn nesileidau, nes tai būtų 

reiškę ne tik mano, patyrusios ir valingos senės silpnumą ir nesugebėjimą pasiekti tikslo, bet 

ir kelionę į pragarą. Juk arba žemyn, arba viršun, arba pragaran, arba dangun… 

 Dievas klausėsi močiutės net pasičepsėdamas iš to malonumo. 

– Kaip man smagu, kad jūs įveikėte šį išbandymą,  Anastasija, – tarė Viešpats, – 

pademonstravote tokią dvasios stiprybę, kad dabar esu tikras, jog jūsų siela verta Dangaus. 

Už tai išpildysiu vieną tamstos norą. 

Anastasija pasikrapštė ausį, truputį pagalvojo ir pasakė: 

 – Dieve, aš noriu, kad leistum mano anūkui Algimantui suprojektuoti naujus laiptus į 

Rojų... 

 Ką darys Dievas, kad jau pažadėjo močiutei norą, tai ir pildys. Nusiuntė jis Šv. Petrą 

atgal į žemę, idant Algį pakviestų dangun didelio darbo dirbti. 

 

 O žemėje tuo metu vyko itin keisti dalykai. Laipčius Algis išgarsėjo visame 

pasaulyje. Jis projektavo laiptus Eifelio bokštui, Burdž Chalifa dangoraižiui Dubajuje (ten 

Algis dirbo ilgiausiai, mat šio milžino aukštis viršija aštuonis šimtus metrų!), taip pat jam 

buvo pavesta sukurti laiptus į Everestą. Deja, ekstremalaus alpinizmo entuziastai sukėlė 

streiką prieš šį projektą ir jis nebuvo įgyvendintas. Tačiau mūsų laipčius pastatė itin 

patogius laiptus Tatrų kalnuose ir už tai gavo Nobelio premiją. Pasaulyje paplitusį neigiamą 

požiūrį į lipimą laiptais palaipsniui keitė visuotinė laiptofilija, o kai kur – netgi laiptomanija. 

Naudotis liftais tapo nemadinga, o žmonės, būdavo, kartais iš neturėjimo ką veikti tiesiog 

laipiodavo Algio sukurtais laiptais aukštyn ir žemyn. Moksleiviai masiškai praleisdavo 

pamokas, nes dauguma tiesiog savo malonumui laipiodavo iš pirmo mokyklos aukšto į 

ketvirtą ir atgal. Gydytojai nebepriiminėdavo ligonių poliklinikoje, mat vietoje to, kad 

sėdėtų savo kabinetuose ir dirbtų, jie taip pat mėgaudavosi darbovietėje esančiais laiptais. 

Tas pats vyko ir bažnyčiose, policijos nuovadose, viešbučiuose ir daugiabučiuose, netgi 



 

seime, prezidentūroje, universitetuose ir bankuose – žmonės paprasčiausiai ėjo iš proto. 

Keisti, laiptogenijumi praminto vaikino sukurti laiptai teikdavo tokį neapsakomą malonumą, 

kokio nesukeldavo net narkotikai. O Algis, nors pinigų turėjo pakankamai, vis dar gyveno 

nedideliame bute Smėlio gatvėje, važinėjo troleibusais ir kūrė laiptus. Tik, deja, nei pinigais, 

nei šlove jis nesidžiaugė. Vargšą meistrą nuolat kankino mintis, kad kažkas yra negerai. 

Savo darbu jis visa širdimi troško padėti pasauliui, tačiau kuo labiau stengėsi, tuo aiškiau 

jam rodėsi, kad visuomenė netinkamai naudojasi jo kūriniais. Šis suvokimas slėgė 

Algimanto širdį, tačiau jis nieko negalėjo padaryti. ,,Galiu kurti laiptus visuomenei, tačiau  

perkurti visuomenės – ne“, – galvojo sau susirūpinęs Algis. 

Jis tiek rūpinosi, kad neilgai trukus baisiausiai pavargo. Vieną trečiadienio rytą, vos tik 

prasibudinęs, nutarė, kad šiandien turės išeiginę. Valgydamas pusryčiams bulvinį blyną jis 

jau svajojo, kaip visą dieną sėdės ant sofos, žiūrės į lubas ir tyliai sau apie nieką negalvos. O 

vakare galbūt išeis pasivaikščioti. 

– Tuk tuk tuk, – garsas į duris pasiekė Algio ausį. Šis buvo toks užsisvajojęs, kad atidarė 

neišsyk, o tik po keleto minučių. Tos kelios minutės ryškiai atsispindėjo nepatenkintame 

beldžiančiojo veide: 

– Kur tai matyta, kad jauniklis verstų seną žmogų laukti? 

– O, pone Indriliūnai, kaip netikėta, – išvertė akis Algis, – prašom vidun. 

Algimantas išvirė Indriliūnui kavos ir pavaišino tokiais skaniais avižiniais sausainiais, kad 

nepatenkintas gydytojo veidas kaip mat  pragiedrėjo ir maloniu balsu kreipėsi į jaunąjį namų 

šeimininką: 

– Neskambinau tau, o nutariau ateiti, mat turiu tokį rimtą pasiūlymą, kad telefonu kalbėtis 

apie tai mažų mažiausiai netaktiška. 

– Ar norite, kad suprojektuočiau laiptus Karoliniškių televizijos bokšte? – bandė spėti Algis. 

– Niekai tas bokštas, į jį jau nieks nebelipa. Tik kartais, būna, okupuoja. 

Algis šiek tiek susinepatogino dėl juodo Indriliūno pokšto, tačiau, pagalvojo, kad šis senis 

toks panašus į Basanavičių, jog jam, matyt, leistina pašiepti net valstybės istoriją. 

– Algimantai, – tęsė svečias, – reikalas išties rimtas. Mat šį kartą tau suprojektuoti teks 

laiptus į patį Rojų. Vakar kalbėjausi su Dievu, jis visiškai užtikrintas dėl to. Pagalvok apie šį 

pasiūlymą, kurį laisva valia gali arba priimti, arba priimti. 

Indriliūnas išėjo net nebaigęs arbatos, o Algis liko stovėti tarpdury apšalęs it varveklis iš tos 

nuostabos. 

 

Laiptų į Rojų statybos yra tiesiog dieviškai keistas ir sunkiai aprašomas dalykas. Tam, kad 

detaliau perteiktume įvairias šio proceso smulkmenas, tektų rašyti atskirą knygą, o čia, 

visgi, yra tik apyilgė pasaka. Turbūt užteks pasakyti, kad laipčius Algimantas– eilinis 

Žirmūnų gyventojas, sugebėjo įveikti šią ypatingą užduotį. Buvo nelengva ir jis, žinoma, 

gerokai užtruko, kol pasiekė kosmosą, tačiau pakilus virš jo, prasidėjo belaikė erdvė ir Algis 

net nepastebėjo, kaip baigė darbą. Taip pat nepastebėjo ir to, kad baigęs statyti laiptus, pats 

atsidūrė Rojuje, šalia Dievo. Gerasis Viešpats tuo metu skutosi barzdą. Pamatęs, kad 

paprastas mirtingasis, vien dėl savo atkaklumo ir atsidavimo darbui sugebėjo atsidurti 

Rojuje, iš nuostabos net įsipjovė į savo šventąjį žandą. 



 

– Nesitikėjau, Algi, jei atvirai, – tarė Dievas, – kad tau pavyks šiuos laiptus pastatyti. Tačiau 

esi šaunuolis. 

,,Jei Dievas netiki manimi, tai ar aš turėčiau juo tikėti?“ – pagalvojo Algis, tačiau tuoj pat 

nustojo vystyti šią nemandagią mintį, kurią Dievas galėjo lengvai perskaityti. 

Tačiau Viešpats skubėjo į kažkokį svarbų posėdį ir į tokias smulkmenas nekreipė dėmesio. 

– Algi, už tai, kad pastatei laiptus į Rojų, noriu tau atsilyginti. Suteikiu tau galimybę negrįžti 

į žemę ir pasilikti čia, danguje. Tu, žinoma, gali atsisakyti ir grįžus namo gyventi iki mirties. 

Tačiau turėk omeny, kad tik pasilikdamas dabar, išvengsi Paskutiniojo Teismo. 

Algimantas susimąstė. Žinoma, būtų patogu likti Rojuje, tačiau žemėje jo laukia keli 

neįvykdyti užsakymai. Žmonės laukia… jis jautė, kad dar turi šiek tiek pagyventi. Labiau 

dėl kitų, nei dėl savęs. 

– Ačiū, Dieve, bet turiu atsisakyti šio pasiūlymo. Turiu, mat, žemėj nebaigtų reikalų. 

– Na ką gi, tavo pasirinkimas. Iki pasimatymo. Galbūt, – gūžtelėjęs pečiais Dievas nupėdino 

savais nežinomais keliais. 

 

Grįžęs iš Rojaus, Algimantas toliau gyveno paprastą gyvenimą: statė laiptus, kasryt valgė 

pusryčius, vakarais gerdavo čiobrelių arbatą ir kartas nuo karto sapnavo keistus sapnus. Štai 

vieną naktį pasitaikė toks ypač keistas ir reikšmingas. 

Ogi sapnuoja Algimantas, kad sėdi ant sofos. Ir žino, kad sapnuoja. Vaikinui patinka tai 

žinoti ir jis smaginasi žaisdamas telekinetinėmis galiomis, juk supranta, kad sapne viskas 

įmanoma. Žongliruoja Algis lėkštėmis, kilnoja mintimis televizorių ir staiga: tuk tuk tuk! 

Kažkas garsiai baladojasi į duris. Algis nueina atidaryti ir gerokai nustemba. Mat už durų 

stovi uždususi, tačiau šiek tiek atjaunėjusi močiutė Anastasija. 

– Sveika, močiut! Ar kartais neturėtum būti mirusi? – iš susijaudinimo nemandagiai 

pasiteiravo anūkas. 

– Algeli, bene pamiršai, kad sapnuoji? – žvaliai nusijuokė močiutė. 

Ji įsitaisė pas Algimantą ant sofos, o šis kaip mat jai užpylė arbatos. Čiobrelių, žinoma. 

– Matai, – tęsė močiutė, – neradau kito būdo tave aplankyti, kaip tik per sapną. Mat 

mirusiesiems yra leidžiama gyvuosius lankyti tik sapnuose arba psichiatrinėse ligoninėse. 

Tokios taisyklės, nieko nepadarysi… Bet greičiau prie reikalo. Atėjau, Algi, tavęs įspėti 

anksčiau, nei šventas Petras apsilankys tavo namuose. Mat jis, kaip ir visi, šiek tiek 

užsirūstinęs ant tavęs. 

Algimantas ničnieko nesuprato, tačiau nujautė kažką baisaus. Močiutė kalbėjo toliau: 

– Tai mano kaltė. Aš juk taip norėjau, kad mano mylimas anūkas savo didžio talento vedinas 

pastatytų laiptus į patį dangų ir vien dėl savo darbo priartėtų prie paties pono Dievo. Tačiau 

tai – ne žmogaus jėgoms. Mat atsitiko taip, kad projektuodamas laiptus, per neapdairumą 

padarei vieną nedidelę klaidelę. Apsiskaičiavai ir tiek. Nieko, būna, pasakytų bet kas 

žemėje. Tačiau danguje – kitas reikalas. Dėl to mažyčio matematinio netikslumo, visi tavo 

laiptai iš tikrųjų veda tik žemyn. Jais neįmanoma kilti aukštyn, todėl sielos iš žemės 

nebepatenka į rojų. Maža to, visi šventieji užsigeidė išmėginti tavo kūrinį, laiptai juk atrodo 

tokie gražūs, beveik tobuli. Nežinodami, kad jie iš tiesų brokuoti, šventieji ėmė masiškai 

leistis žemėn. Baisiausia, kad nusileidusieji negali įspėti esančių viršuje, mat jie jau būna 



 

pernelyg nutolę nuo dangaus. Žemė yra per menka atlaikyti tokį kiekį šventųjų. 

Mirtingiesiems ateina galas. Jų sielos niekada nebesieks dangaus. Neveikia nei archangelų 

transportas, nei pono Dievo malonė – transcendentinėje erdvėje tvyro baisi anarchija ir 

chaosas. Algi, kadangi tai tavo statyti laiptai, tu turi… 

Tuomet laipčius ėmė ir pabudo, nespėjus močiutei nė sakinio užbaigti. ,,Nemandagiai 

padariau“, – pagalvojo Algis, tačiau greitai jis sapną pamiršo. Mat šalia jo lovos, ant fotelio 

sėdėjo patogiai įsitaisęs Indriliūnas, papsėjo pypkę ir skaitė laikraštį. Pamatęs, kad 

Algimantas nubudo, gydytojas, nė nepasisveikinęs ėmė skaityti balsu: ,,Karščiausios 

ketvirtadienio naujienos! Danguje prasidėjusi sumaištis nė neketina liautis. Chaosas po 

truputį apėmė ir mūsų planetą, apokaliptinė nuotaika neaplenkia nė vieno visuomenės 

sluoksnio. Prezidentas atsistatydino ir su NASA mokslininkais išskrido į Jupiterį. Deja, 

naujausiais duomenimis, jų raketa patyrė avariją, įsiveldama į žemėn plūstančių šventųjų 

minią, kuri greitai sutryps ir visą pasaulį. Evakuacijos plano pateikti negalime, nes panašu, 

jog išsigelbėjimo nėra nei vienai gyvybės formai šioje žemėje. Yra liudininkų, teigiančių, 

jog didelė grėsmė iškilo mūsų Viešpačiui Dievui. Kadangi per visą pasaulio istoriją nieko 

panašaus nėra vykę su jo kūriniais, mūsų dangiškąjį Tėvą ištiko psichozės priepuolis. Pasak 

patikimų šaltinių, Dievas, Rojuje likęs vienas, beveik visai užvaldytas beprotybės, ketina 

pats leistis laiptais į žemę“. 

Tuomet Indriliūnas kuo ramiausiai pakėlė ranką Ir praskleidė užuolaidą. Algimantas priėjo 

prie lango ir išvydo baisų reginį: įskilęs dangus po truputį vėrėsi. Iš gigantiško plyšio vis 

aiškiau matėsi laiptų, vedančių į žemę, kontūrai. Akinanti šviesa užliejo ne tik Antakalnio, 

bet ir Žirmūnų, Senamiesčio ir (turbūt) viso pasaulio gatves. Laiptais plūdo milžiniškų 

figūrų minia. Jie visi buvo apimti panikos. Tačiau – dieviškos, tobulos panikos. Pirmą kartą 

per visą gyvenimą Algimantas savo širdyje patyrė idealią ramybę. Namai už lango griuvo, 

medžiai su visom šaknim lėkė į dangų. Mašinų signalizacijos netilo iki kol jų 

neužčiaupdavo titaniški šventųjų pėdų smūgiai. Algis suprato, kad nei vienai sielai nelemta 

išsigelbėti ir tada pirmąsyk gyvenime pajautė, kas yra vienybė su visu pasauliu. Galiausiai iš 

plyšio danguje išlindo didžiulis kojos pirštas, o kartu su juo išsiliejo dar ryškesnės šviesos 

pliūpsnis. Algis apako. O neilgai trukus, kartu su visu pasauliu ištirpo toje šviesoje. 

 


