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ŠAUKöNAI  
/Rimantas Kasparas/ 
 
 
Mažas miesteli, 
Praeities ir karų nenužudytas, 
Stovi žaliojoj laukų glūdumoj, 
Laikui paklūstantis 
Ir amžinas tarsi laikas. 
 

Eina gatve, 
Suskeld÷jusiais tavo šaligatviais,  
Suka į turgaus aikštę 
Dvidešimtas amžius, 
1978-ieji metai. 
 

Pasitinki juos 
Kaip pirmutinį kūdikio riksmą. 
Palyd÷si – kaip kaimietišką karstą 
Į savuosius kapus, 
Aštuoneto rankų linguojamą. 
 

Mažas miesteli, 
Daugelis net nežino tavojo vardo. 
Tačiau paukščiai viską atsimena 
Ir pavasariais tavęs neaplenkia, 
Tavo medžiuose suka lizdus. 
 

Vadinasi- tu amžinas, 
Vadinasi – tu reikalingas. 
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...Tur÷jo likti p÷dos. Mano p÷dos. 
Įspaustos keliuose, arimuose ir pievose... 
 

Raš÷ Rimantas Kasparas viename savo eil÷raštyje. 
Jis -  vienas iš žymių šauk÷niškių, palikęs p÷das satyros, 
poezijos, kritikos, žurnalistikos arimuose, bet nesp÷jęs giliau 
jų įspausti, nes tragiška lemtis nutrauk÷ gyvenimo giją vos 
perkopus trisdešimties metų ribą... Matyt, jis per daug 
myl÷jo, per daug troško paimti viską kas įmanoma iš 
gyvenimo, kad širdis sustojo net nepri÷jus pusiaukel÷s. 

Kai Rimantas gim÷ (1950 m. kovo 31 d.) jo mama, 
Zofija Kasparien÷, buvo ne itin jauna - perkopusi 40 – metį, 
gal d÷l to kažkaip savotiškai jį augino. Rimas studijų 
draugams buvo prasitaręs apie „išaugimui“ nupirktus batus, 
kurių g÷dydavosi, „senoviškus“ drabužius, apie t÷vą, kuris 
dažnai išgerdavo ir namuose keldavo barnius. Iš vaikyst÷s 
silpnoka  Rimanto širdis ir nervai sunkiai tai perneš÷, tod÷l 
ir charakteris vyst÷si aštrus, „kampuotas“. Jis sunkiai 
sugyvendavo su klasiokais (jie neretai Rimantą 
užgauliodavo, pašiepdavo), pykosi ir su mokytojais, 
psichologiškai atsigauti b÷gdavo į netoliese esantį mišką. 
Nesipyko tik su mokytoja Elena Burduliene, M. 
Kančelskiene, direktoriumi Antanu Raču - jie sugeb÷jo 
suprasti Rimantą ir jo v÷javaikišką energiją paversti 
kūrybiniu darbu. Labiausiai jį trauk÷ geografija, literatūra, 
savarankiškai m÷gino braižyti žem÷lapius, ieškodamas 
nuotykių net į Užkaukazę buvo pab÷gęs, band÷ pereiti 
buvusios SSSR sieną. Žinoma, buvo sulaikytas ir 
sugrąžintas, bet vis vien savo gimtųjų namų kieme jam buvo  
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ankšta. Vasarą užsidirbdavo pinigų kolūkyje, o rudenį 
„pakeldavo sparnus“. Visos jo kelion÷s buvo suplanuotos, iš 
anksto apgalvotos. 

1969 m. baigęs Šauk÷nų vidurinę mokyklą, 
Rimantas Kasparas nesiblašk÷ – iškart pasirinko filologijos 
studijas Vilniaus universitete. Ir jam tarsi „išdygo sparnai“, 
iškart pasijuto savo v÷ž÷se – atsigavo tarp jį suprantančių 
savų žmonių. Stačia galva jis pasin÷r÷ į širdžiai mielą mokslą 
ir darbą (mokykloje nem÷go matematikos, tiksliųjų mokslų, 
o čia jų nereik÷jo kalti), visuomeninę veiklą. Rimantas 
prad÷jo rinkti tautosaką ir kurti, kurti... Kūr÷ eil÷raščius, 
epigramas, humoreskas, bet dažniausiai periodin÷je 
spaudoje pasirodydavo jo kritiniai straipsniai: Ant šviesos ir 
šeš÷lio ribos //Lit.ir menas.- 1978, gruodžio 23, p.5 (rec. 
A.Danio kn. “Visiems užteks“); Nelengvas kelias į 
subtilumą// Pergal÷.- 1978, Nr. 12.- p.162-164 ( rec. P. 
Raščiausko „Musę per pusę“) ir daugelis kitų. Rimantas 
buvo giriamas, įvertinamas kas skatino savo pasirinktai 
veiklai atsiduoti visa širdimi. 

Dirbo Rimantas Kasparas daug, negalvojo apie 
nepriteklius. Mama labai sielojosi ir sak÷ gal÷jusi šiek tiek 
daugiau paremti, bet bijojusi, kad sūnus neišpaiktų ir 
neprad÷tų išg÷rin÷ti. Jo buitis buvo skurdi, bet nei draugai, 
nei bendraminčiai iš Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos, 
kuriai Rimantas priklaus÷, nepasidom÷jo kaip jis gyvena, iš 
ko gyvena, gal reikia jam pad÷ti. Įpratę matyti Rimantą 
visada energingą, niekas net nepagalvojo, kad prie fiziškai 
netvirto iš prigimties jo kūno, jau s÷lina klastingos ligos... 
Vis tiek Rimantas nesuprato, kad reikia save patausoti, kad  
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ir d÷l tos vienintel÷s anglų kalbą universitete studijuojančios 
Laimut÷s. R. Kasparas universitete buvo labai populiarus, 
tur÷jo daug bičiulių. Apie jį sklisdavo anekdotai, mitai, 
kuriuos jis pats skatindavo. Vienas toks – apie čigonišką jo 
prigimtį – virto net eil÷raščiu: 

 
Man pasakojo, kad prieš šimtą metų 
Per kaimą burdama  jauna čigon÷ ÷jus 
Ir mano prosenelis, ją pamatęs, 
Šešias dienas nevalgęs ir neg÷ręs... 
 
Septintą dieną, sako, neišlaikęs,- 
Vartus atk÷lęs, Sartį pabalnojęs, 
Į jo drumstas akis pažvelgęs. Nusikeikęs 
Ir pro vartus išjojęs pas čigonę... 
 
Dabar geriu aš miežio grūdo alų,  
Laukinį šokį šoku pasig÷ręs,- 
O vakarais sapnuojas ilgas, baltas kelias, 
Vežimų virtin÷s ir juodos laužo pl÷nys. 
 („Jei šito vardo..) 
 
Tai buvo vienintelis eil÷raštis, kurį Rimantas 

skaitydavo draugų vakar÷liuose, kitų – ne. Niekas 
nepriprašydavo. 

Baigęs studijas R. Kasparas įsidarbino bibliotekoje. 
V÷liau dirbo vert÷ju Vilniaus rajono laikraščio „Draugyst÷“ 
redakcijoje. Dar v÷liau išvyko mokytojauti į Konstantinavos 
profesinę technikos mokyklą Rokiškio rajone. Beliko sukurti 
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šeimą su ketverius metus taip aistringai myl÷ta drauge ir, 
atrodo, gyvenimas būtų prad÷jęs tek÷ti ramesne vaga. Deja... 

Pra÷jus dviem metams po studijų baigimo, 1977 m. 
Rimantas Kasparas raš÷: 

Ko jūs norit - aš daug ką pažįstu - 
Ir medaus saldumą, ir geluonio skausmą žinau. 
Saul÷ teka upe, geltonuojančiom kryžkel÷m 
Srautai drumstais po liūties sugrįžta atgal.  
 

(„Poilsis dvidešimt septyniems sukakus“) 
 
Taip, iš tiesų netradicinis gyvenimo būdas, 

savotiškas charakteris jam parod÷ visas žemiškojo gyvenimo 
puses. Apie tai R. Kasparas mini ir kitame savo eil÷raštyje: 

 

Likime, likime kai gaunu per ausį, 
Dabar jau, vilties nepametęs, svajoju: 
Vis tiek atsiras dar koks nors  Ogin Klausas, 
Kuris mus pamokys išvengti pavojų. 
 
 

Rimantas buvo ne iš tų, kurie ramiai, metodiškai 
dirba ir gyvena, kurie neklysta. Jo draug÷ Laima apie 
netradicinį gyvenimo būdą raš÷: „Įsivaizduok - neturi kur 
nakvoti, s÷da į naktinį traukinį, važiuoja kur nors (pvz. į 
Lydą), pamiega, o rytą grįžta atgal. Tai sekina j÷gas. S÷dim 
vagono blausioj šviesoj ir kalbam, kalbam. Jis steb÷davosi,  
kaip aš nesugeb÷davau užmigti s÷d÷dama“. Rimantas labai 
myl÷jo Vilnių. Laiške savo draugei jis guod÷si: „Užsis÷d÷jau 
pernelyg ilgai kaime. Traukia Vilnius. Jo žiburiai,  
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triukšmingos gatv÷s, jo žmonių ir mašinų knibžd÷lynas. 
Myliu miškus, “žvaigžd÷tus“ vakarus. Bet ne mažiau 
patinka ir traukinių dundesys, b÷gių raizgalyn÷, iešmų ir 
daugiaaukščių namų šviesos. Traukia likę pažįstami, kino 
teatrai, bibliotekos“. 

Didžiul÷ Rimanto Kasparo aistra buvo - kelion÷s. 
Ne tik studijų metais užrašin÷damas tautosaką jis vaikščiojo 
po Lietuvos kaimus. Pats vienas gal÷davo eiti ir eiti, kalbinti 
žmones, m÷gautis žem÷s jutimu, pastabiu, kupinu 
susižav÷jimo žvilgsniu ger÷tis visais t÷višk÷s kampeliais. 
Rimanto atmintis buvo fenomenali, jis ilgai neužmiršdavo 
aplankytų vietų, sugeb÷davo iš atminties nubraižyti smulkų 
bet kokios jo aplankytos vietov÷s žem÷lapį. Kelion÷se dažnai 
gimdavo eil÷raščiai, kuriuose atsispind÷davo magiška jų 
dvasia: 

 
Jūs, keliai, 
Jūs, dulk÷ti keliai, 
Vieškeliai mano, 
Pilkais akmen÷liais sagstyti, 
Dainavau –nudainavau, 
Naktigon÷s liūdnąją godą 
Nubangavau javais geltonaisiais,- 
Geri jūs man buvot, 
Keleliai, keliai, 
Geri jūs man buvot... 
 
 

(ištrauka iš „Senųjų vieškelių ciklo“) 
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Kaip pastabiai Rimantas Kasparas žvelg÷ į pasaulį, 
atsispindi eil÷raštyje ( be pavadinimo) apie tiltą: 

 
 
Aš gerai atsimenu tiltą. 
Pus÷ seno ir pus÷ naujo. 
Pasižiūr÷kite, kada pravažiuosite,- 
Kelias tenai daro posūkį. 
 
Senasis buvo akmeninis. 
Iškentęs karus ir potvynius. 
Suskeld÷jęs buvo, bet tvirtas. 
Siauras, bet patikimas. 
 
Naujasis šviet÷ medžiu, 
Tašytų rąstų rezginiu. 
Lingavo jis krūpčiojo 
Ant senojo pamatų. 
 
Jis buvo trapus ir laikinas. 
Tod÷l šalimais ir kitą pastat÷- 
Su tur÷klais ir su šaligatviais, 
Orų ir pasitikintį savimi. 
 
Paskui- nugriov÷ senąjį tiltą. 
Bet aš juos abu atsimenu. 
Nes jie – tai mano gyvenimas. 
Nes jie – mano kelio pradžia. 
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Daugelis literatų, rašytojų sako, kad kurti prad÷jo 

vaikyst÷je. Reikia manyti, prisimenant Rimanto Kasparo 
polinkį literatūrai, jis taip pat, bet niekam savo eil÷raščių 
nerod÷. Tik studijų metais prad÷jo kurti scenarijus 
studentiškoms švent÷ms („krikštynoms“ ir kt. ), satyrinius 
eil÷raščius (juos spausdino „Šluota“) ir tapo pripažintu 
laureatu. Rimantas labai skaudžiai reaguodavo į kritiką, 
tod÷l nedalyvaudavo jokiuose literatų konkursuose, aplenk÷ 
ir universiteto literatų būrelio veiklą, įstojo į Vilniaus 
jaunųjų rašytojų sekciją. Bet geriausiai jausdavosi 
kraštotyrininkų klube, kuriam neretai pateikdavo ir savo 
kūrybos. Ir vis d÷l to, jam gyvam esant, nedaug jo grožin÷s 
kūrybos periodin÷je spaudoje buvo spausdinama - vienas, 
kitas eil÷raštis, viena kita epigrama, humoreska. Žanrų 
įvairov÷ liudija, kad Rimantas Kasparas buvo plačių 
interesų, dideliems kūrybos darbams užsimojęs žmogus. 
Visą jo kūrybą, ypač epigramas, ženklina savotiškas 
demokratizmas, liaudiškai į pasaulį žvelgusio žmogaus 
pasaul÷jauta. Jo satyra labai natūraliai yra išaugusi iš 
tautosakos dirvos. 

Kai didžiausi gyvenimo sunkumai atrodo, buvo 
įveikti, užsiv÷r÷ Rimanto Kasparo gyvenimo kelio vartai į 
Ateitį. Džiugu, kad atsirado draugų, kurie surankiojo, 
sulasiojo kūrybos trupinius ir sud÷jo (nors ir po mirties) į 
knygelę „Žvaigždynų ratas“ (Vilnius: Vaga, 1985). Jo 
kūrybos įvertinimą rodo ir toks faktas, kad keletas jo 
kūrybos pavyzdžių yra patalpinti knygoje „Įdomiausioji 
kauk÷: Lietuvių satyros ir humoro antologija“.- Vilnius, 
1993.- 344 p. Joje – Rimanto Kasparo pavard÷ šalia  
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M. Valančiaus, Antano Vienuolio, Jono Bulotos, Vytaut÷s 
Žilinskait÷s, Juozo Erlicko, kitų žinomų satyrikų pavardžių. 

Visą iš Šauk÷nų kilusio rašytojo Rimanto Kasparo 
kūrybą galima apibūdinti metafora virtusiomis eilut÷mis:     
„ Ir spind÷jimą lapo žalio tu nusinešei su savimi...“ 

********* 
Reginos Biržinyt÷s recenzija Rimanto Kasparo 

knygai „Žvaigždynų ratas“. 
Kas  žino, kiek dar laiko iš Šauk÷nų kilusiam 

Rimantui Kasparui (1950-1980) būtų tekę laukti savo 
„pirmagim÷s“, jei ne klastingas likimas, išpl÷šęs jį iš mūsų 
tarpo. Pernai „Vagos“ leidykla išleido šio anksti mirusio 
jauno kritiko ir poeto kūrybos rinkinį „Žvaigždžių ratas“. 

Rimantas dar gyvas būdamas, sp÷jo tapti legenda. 
Buvo jis iš tos keistuolių paderm÷s, kuri d÷l to ir laikoma 
keistuoliais, kad mąsto kitaip negu visi, paklūsta visai 
kitiems egzistencijos d÷sniams. Tuo jie ir įdomūs. 

Kas jis – poetas, satyrikas ar kritikas (visi šie žanrai 
darniai sugyvena jo knygel÷je)? Sakoma, jog kritikos 
griebiasi pralaim÷ję poetai, bet Rimantas toks nebuvo. Jo 
fatališką meilę poezijai liudija ne tik kupini rankraščių 
lagaminai, atrasti po mirties Šauk÷nuose pas t÷vus. Gal dar  
geriau ir neginčijamai - epizodas, kurį knygel÷je mini 
V.Braziūnas, pasitelkęs B. Stundžios atsiminimus: „... Vienas 
vaikinukas pasimaivydamas deklamuoja S. N÷ries eil÷raštį. 
Rimantas neišlaiko ir pri÷jęs skelia jam antausį...“ S. N÷ries 
intonacijos, matyt įaugo Kasparui į kraują kartu su 
romantine pasaul÷jauta, deminutyvais, tautosakos elementų 
įprasminimu. Vienas gražiausių šia prasme – „Senųjų 
vieškelių“ ciklas: 
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Tos ilgos lankos – tai mano vargas, 
Kregždute mano, pilkoji mano. 
Tas b÷ras žirgas – tai mano darbas, 
Kregždute mano, pilkoji mano, 
O jo žvengimas – tai mano dainos, 
Kregždute mano mano, pilkoji mano. 
 
Šiame cikle, rodos nieko naujo: amžinasis lietuvio 

ryšys su t÷višk÷s žeme ir jos istorija; amžinas uždaras 
egzistencijos ratas, kur gimimą keičia mirtis, mirtį – nauja 
gyvyb÷. Bet iš to dvelkianti švelni nostalgija tarsi sukilnina 
visa. 

Iš eil÷raščio į eil÷raštį pereinantis kelio motyvas 
rodo autorių nuolat besiveržusi į naujas tolumas, negalintį, 
nerandantį j÷gų pasilikti ramyb÷s būsenoj, nes tokia 
nebūdinga gamtai, pačiai gyvyb÷s prigimčiai. Nes ir saul÷ 
tik tam nusileidžia, kad iš ryto v÷l užtek÷tų (eil. 
„Atsisveikinant“).  Sako, Kasparas ir miegojo ant žem÷lapių 
– jį pastoviai ved÷ iš proto noras įsitikinti, kad up÷s, 
išvingiuotos žem÷lapiuose, „kažkur yra iš tikrųjų“. Ir netgi 
susimąstymo minutę, kai klaus÷ jis savęs, ar ne „per daug 
keliavau, važin÷jau“, šalia vis egzistuoja amžinas jud÷jimas: 

 
Stoviu vienas kely. 
O rugiai į vasarvidį plaukia. 
Vakar – šiandien – rytoj. 
Ir šimtmečius plauks. 
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Savitai R. Kasparas įkomponuoja kultūrines realijas, kurios 
dažnai išsilieja pasąmon÷s srauto teis÷mis. Tačiau netrukus 
tokius modernistinius ieškojimus jis pats nuspalvina ironija: 
 

Šauk÷nuose braška, Kelm÷je gaudžia. 
Ten daro varškę, ten sūrį spaudžia. 
Venta liūliuoja, šniokščia Kražant÷. 
Antipasaulis. Kuriam užanty ? 
 

(eil. „Šauk÷nuos braška..“) 
 
Tame pačiame eil÷raštyje bandoma parodijuoti ir M. 

Martinaitį (jo įtaka, beje, gana stipriai jaučiama R.Kasparo 
eil÷raščiuose: „Iš sapnų mes at÷jom“, „Bulv÷s žydi“, „Poilsis 
dvidešimt septintiems sukakus“). Kūrin÷lis turi nemažą 
satyrinį užtaisą – nežinia, kiek ta kryptimi Rimanto talentas 
būtų vystęsis lyrikoje, tačiau jo posmams apskritai labiau 
būdingas lyrinis pradas, polinkis į intelektualų mąstymą, 
ypač atsiskleidęs cikle „Žemei – moteriai“, eil÷raščiuose 
„Žemaitijos g÷lei“, „Spektras“, „Vasara“, „Žvaigždynų 
ratas“, „Ablinga, sedul÷l÷ prie kelio“. 

Į rinkinį, deja, pateko ir tokių eil÷raščių, kurie 
nedaro garb÷s jų kūr÷jui: perd÷m tiesmukiškų, 
deklaruojančių visiems žinomas tiesas ar tiesiog sergančių 
„gilia filosofija seklioje vietoje“ („Karių kapin÷se“, 
„Pamačiau savo kaimą per lietų“, „Ir kur gi suradai save ?”) 

Šalia lyrikos jis nuolat raš÷ satyras, epigramas, 
humoreskas. Kai kuriose jų neišvengta gruboko natūralizmo, 
kurie kaip ir riebūs anekdotai, negali pretenduoti į  
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prasmingus, svarbius mūsų visuomenei apibendrinimus. 
(Sekmadienio pamokymai“. „Pro domo sua“), nors ir 
patraukdamos formos grakštumu. Tačiau geriausios satyros 
žavi netik÷tumu, vykusiai parinktomis detal÷mis. Štai viena 
jų – „Pašaukimas“: visame kūrin÷lyje, tik su saikinga ironija 
kalbama apie „meil÷s kančias“, bet kaip gražiai viską sustato 
į savo vietas netik÷tai pabaigoje įvardinti „veik÷jai“: 

   Bet dabar, po kryžkelių sunkių, 
Nukeliavus tokį kelio gabalą. 
Susitiksim , bulve. Kaip puiku ! 
Išsiilgęs 
- Kolorado vabalas. 
Humoreskose irgi išjuokiamos žmogiškos ydos, 

bandoma juoku taisyti buitį ir būtį. Nors temų 
reikšmingumu bei gilumu jos neišsiskyr÷, bet autorius, 
matyt, jas kūr÷, paklausęs liaudies pasakorių (jis pats buvo 
aktyvus ir įsitikinęs kraštotyros rink÷jas), kalb÷jo apie tai, 
kas greta, nesileisdamas į pasaulinio masto problemas. 

R. Kasparas – kritikas pralauž÷  ledus į pripažinimą, 
kur kas lengviau nei Kasparas - poetas. Jo recenzijas, kritikos 
straipsnius pastoviai spausdino „Pergal÷“ ir „Literatūra ir 
menas“. Iškeldamas aptariamų autorių kūrybos nes÷kmes, 
Kasparas tai dar÷, neužgaudamas jų, siekdamas sužadinti 
kūr÷jo ambiciją, poreikį pačiam permąstyti keliamų id÷jų 
įgyvendinimo galimybes. Iš recenzijų jauti plačią R.Kasparo 
erudiciją, jo sugeb÷jimą atskirti objektyvią tiesą, 
išplaukiančią iš faktų logikos, o ne iš subjektyvių simpatijų 
arba  antipatijų. 
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Regina Biržinyt÷ 
Komunistinis žodis.- 1986, vasario 22 

 
 
 

IŠ RIMANTO KASPARO BIČIULIŲ PRISIMINIMŲ 
 

Vytautas Rašickas (studijų ir bendrabučio kurso 
draugas, žinomas rašytojas. 

„Rodos, eisi Gorkio ar kita senamiesčio gatve ir 
susitiksi jį. Vis tuo pačiu aptrintu demisezoniniu paltu, 
nukleiptais batais, senokai lygintomis keln÷mis. (Savo 
išvaizda Rimantas susidom÷davo tik įsimyl÷jęs). Kiekvieną  
kartą šitaip netik÷tai su juo susitikęs, visų pirma išgirsdavai 
Rimanto nuostabą ir susižav÷jimą, tarytum jis tavęs būtų 
nematęs mažiausiai šimtą metų“. 

Rimantas labai greitai tapo vadinamuoju 
„originalu“. Bet stebino jis ne apsirengimu, ne ilgais plaukais 
ar užsienietiškais džinsais. Rimantas Kasparas buvo 
originalus iš savęs. Plačiai apsiskaitęs, giliai mąstantis, 
fenomenalios atminties, jis mus stebino visų pirma tuo, jog 
niekada netur÷davo jokių užrašų, pasikliaudavo atmintimi. 
Beje, vesti užrašus jam buvo sunku fiziškai, beveik 
neįmanoma – parkerį ar tušinuką jis laikydavo suspaudęs 
nykščiu ir smaližiumi, rašydavo labai l÷tai (per tą l÷tumą 
stojamųjų egzaminų metu nesp÷jo iš juodraščio perrašyti 
temos). Per paskaitas ir įvairių dalykų, seminarus jis buvo 
vienas aktyviausių, neretai stačiai susiginčydavo su 
d÷stytojais, gindamas savo nuomonę. 
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Pasitaikydavo, per paskaitas Kasparas snūduriuodavo. Gal 
d÷stytojas aiškindavo Kasparui žinomus dalykus? Tačiau į 
paskaitos pabaigą, žiūr÷k, atsibusdavo ir užduodavo 
d÷stytojui dažnai netik÷tą klausimą. Kartais d÷stytojas šiaip 
taip atsakydavo, o kartais pažad÷davo atsakyti kitą kartą“. 
 

 
 
Bonifacas Stundžia (kurso draugas) 

 
„Jeigu  reik÷tų pasakyti trumpai – vienu sakiniu, 

taip apibūdinčiau R. Kasparą: enciklopedin÷s atminties, 
gabus, labai impulsyvus, nervingas, jautrus ir lengvai 
pažeidžiamas žmogus. Rimanto atmintis mane stebindavo. 
Jis gal÷davo pasakyti, kiek kokioj valstyb÷j gyventojų, 
išvardinti žymiausių tos valstyb÷s veik÷jus, nušviesti istoriją 
su visomis datomis...“ 

„Kokių tik detalių neiškyla iš tų ekspedicijų!“ Grįžęs 
iš kaimo, Rimantas m÷gdavo prigulti. Nors aplinkui 
erzelyn÷, žiūr÷k, jis jau pakritęs miega, ir visai n÷ motais, 
kad ant basų kojų susispietęs pulkas musių. Arba epizodas, 
rodantis jo impulsyvumą. Per vakaronę (bene išleistuvių ar 
Naujų metų vakarą) vienas vaikinukas pasimaivydamas 
deklamuoja S. N÷ries eil÷raštį. Rimantas neišlaiko ir pri÷jęs 
skelia tam vaikinukui antausį...“ 
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Laima Kazlauskait÷ (mylima draug÷) 
 
„Kai jo nebūdavo Vilniuje, susirašin÷davome. 

Dažnai keisdavom÷s eil÷raščiais (nes aš tada irgi rašiau). 
Sykį abu vienu metu išsiunt÷m laiškus su eil÷raščiais apie 
draugystę. Nors nebuvome susitarę, eil÷raščiai beveik atitiko 
žodžiais ir mintimis. Tai buvo Rimo eil÷raštis „Tau“. Jis labai 
vertino J.R. Becherio kūrybą, tiek prozą, tiek poeziją. Cituoju 
vieną jo laišką: „Laimut,- atsimeni Johaneso Roberto 
Becherio eil÷raštį „Atsisveikinant“? Tai buvo bene pirmas 
eil÷raštis, mano atsiųstas Tau. Seniai svajojau parašyti pats 
ką nors panašaus ta tema. Pagaliau pavyko - tik kiek 
konkretesnis ir tragiškesnis. Siunčiu jį Tau įvertinimui. (Tai   
buvo Rimo eil÷raštis „Atsisveikinant“, parašytas 
Šauk÷nuose). Beveik kiekvieną laišką gaudavau jei ne su jo 
pačio, tai su kokio kito poeto eil÷raščiais. Jis man patar÷ 
daug skaityti ir supažindino su J.R.Becherio, Malapart÷s, 
Keruako kūryba. Žav÷josi latvių romantiko „Skalb÷s 
pasakomis“. 

(Prisiminimai  iš knygos „Žvaigždynų ratas“) 
 
 
Mirties daina 
 
Būk drąsus – pasitik savo lemtį,- 
Tavo soduos gegut÷ kukavo. 
Pasitik savo lemtį kaip šventę. 
Pasitik – kaip gyvenimą savo. 
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Pasitiki – kaip meilę kadaise, 
Kaip saul÷lydį – ryškiai raudoną. 
Juk žinai – krinta soduose vaisiai 
Ir nubyra rugpjūty aguonos. 
 
Juk žinai – liko takas per pūdymą, 
Liko drob÷s – lyg žydintis sodas,- 
Iš tiesų – juk kartą tik liūdime, 
Iš tiesų- vienąkart tik juokiam÷s... 
 
 Netik÷kit mirtimi – jos nebūna, 
Tai tik soduos gegut÷ kukavo,- 
Pasitik savo lemtį kaip dovaną. 
Pasitik – kaip gyvenimą savo. 
 
 
RIMANTO KASPARO BIBLIOGRAFIJA 

 
1. Bacevičien÷, Aldona. Šauk÷nai – poetų žem÷ / 

Aldona Bacevičien÷.- Iliustr.// Mūsų kraštas.- 
1999, Nr. 11.- p. 152-156. 

2. Beržinyt÷, Regina. Savo balsu / Regina Beržinyt÷ 
// Komunistinis žodis.- 1986, vas.22 

3. Braziūnas, Vladas. „Mes viržiai, mes šilo 
viržiai...“/Vladas Braziūnas//Rimantas Kasparas. 
Žvaigždynų ratas.- Vilnius, 1985.- p.144-152. 

4. Bučys, Algimantas.[Apie kritiką, satyriką, Vilniaus 
jaunųjų rašytojų sekcijos narį Rimantą  Kasparą ] 

 
 
 

17 



 

/Algimantas Bučys// Literatūra ir menas, 1981, 
gruodžio 26, p.11. 

5. Bučys, Algimantas. G÷l÷ Rimantui Kasparui / 
Algimantas Bučys, Vytautas Skripka// Rimantas 
Kasparas. Žvaigždynų ratas.- Vilnius,1985.-p.5-9. 

6. Daunyt÷, V.Prisiminimai liko tik knyga/ 
V.Daunyt÷ // Šiaulių kraštas.- 1995, rugs.16. 

7. Griškevičius, Gediminas. Kai saul÷- visos vagos... 
Prisimenant iš Šauk÷nų kilusį, buvusį Vilniaus 
jaunąjį rašytoją R.Kasparą /Gediminas    
Griškevičius//Kom. žodis,-1984, gruod.22. 

8. Griškevičius, Gediminas. Pažinimo šviesa / 
Gediminas Griškevičius // Komunistinis žodis.- 
1979, kovo 17. 

9. Jie gyveno ir kūr÷ mūsų rajone / Sud. Regina 
Beržinyt÷.- Kelm÷, Žemait÷s VB.- p.11 

10. Kasparas, Rimantas // Lietuvių literatūros 
enciklopedija. – Vilnius,2001.- p.222. 

11. Kasparas, Rimantas// Iš t÷višk÷s rankų / Sud. H. 
Smilgys.- Šiauliai,1990.- p.38. 

12. Kasparas, Rimantas. Vanagas Vytautas. Lietuvių 
rašytojų sąvadas.- Vilnius, 1987.- p.375 

13. Kirkutis, Vytautas. Niekuomet nebūna vieniša 
žol÷/Vytautas Kirkutis// Šiaulių kraštas.- 1995, 
rugs.16,p.13-14; spalio 7,p. 5 

14. Mauragien÷, Elvina. Kai n÷ra Rimanto... /Elvina 
Mauragien÷// Bičiulis.- 1995,-rugs.20 

15. Mauragien÷, Elvina. Sudiev nameliams  
 
 

18 
 

nepasakius.../Elvina Mauragien÷// Ūkininkas.- 
1998, Nr.1 (98). - p.4. 

15. Rimkus, Vaclovas. Kelm÷s krašto kultūros veik÷jai 
/Vaclovas Rimkus// Aitvarai,T.8,- Vilnius,1998.-
p.86-99. 

16.  Stankien÷, Idalija. Neišsiskleidęs talentas/ Idalija 
Stankien÷ // Bičiulis.- 2005, kovo 30,p.4 

17. Stankien÷, Idalija. Šauk÷nuose gimęs /Idalija 
Stankien÷ // Bičiulis.-2000, bal.1 

18.   Visockas, A. Pikta lemtis: Laiškas Rimantui   
Kasparui // Komjaunimo tiesa.- 1980, rugpj. 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudar÷  Idalija Stankien÷ 
Kompiuteriu rinko ir maketavo Birut÷ Špukien÷ 

 
19 


