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Dr.PetrasKisielius

Ech, tai te ko švilp ti va sa ras sep ty nias,
Švilpt, kai bu vo liūd na, švilp ti, kai sma gu,
Ka da ge gu ži nėj brols tri ei lę virk dė,
Ka da pie muo gi nė kar ves iš ru gių…
Ir švil piau aš ly giai va sa ras sep ty nias...

Šis Alo y zo Ba ro no pre liu di nis ei lė raš tis yra au to biog ra fi nis, pa sa ko jan tis 
apie jo vai kys tę, sep ty nias va sa ras su bo ta gu ir kny ga ran ko je. Šis ei lė raš tis yra 
ir apie ma no ke tu rias nuo bo džias va sa ras, štai ko dėl jis taip įstri gęs ma no at min-
tin ir šir din nuo 1939-ųjų, ka da su si pa ži nau su Alo y zu Kau ne. Kai mo vai kys tė, 
ba so mis ko jo mis bris tos pa va sa riu ra so tos pie vos ir min dy tos ru de niais nu kirs tų 
ru gių ašt rios ra žie nos ir pri klau sy mas tai pa čiai jau ni mo ide o lo gi nei or ga ni za ci-
jai mums da vė pro gą su ar tė ti ir tap ti la bai ar ti mais drau gais, ypač Ame ri ko je, kai 
ap si gy ve no me to je pa čio je Ci ce ro lie tu vių ko lo ni jo je. Tie sa, jis aukš tai tis, ki lęs 
iš Va bal nin ko, nuo sta bios ra šy to jų, kul tū ri nin kų oazės, aš gi – iš Su val ki jos vi-
du rio kai mo. Var di nių pro ga pa do va no da mas man vie ną kny gą 1970 me tais taip 
įra šo į jos pir mą pus la pį: „Kad pri si min tum se no jo kai mo, ku ris vis nyks ta li gi 
skau daus ne su grą ži ni mo, lai kus“.

Iš sa vo vai kys tės kai mo gy ve ni mo jis ka dai se pa sa ko jo ši to kią nuo tru pą. 
Jis la bai no rė jęs mo ky tis, ta čiau tais lai kais į gim na zi ją dėl eko no mi nių prie žas-
čių leis ti iš ga lė jo ne daž na šei ma. „Ma no šir dis ga lė jo plyš ti nuo ver ki mo, kai 
šei mi nin kas ve žė sa vo duk te ris į gim na zi ją. O aš vis lau kuos prie gy vu lių, su 
kny go mis už an ty je... Ti kė jau si, gal se kan čiais me tais, bet ir se kan čiais me tais 
įvy ko tas pat...“

Be ga lo sma gu bū da vo Alo y zo kom pa ni jo je. Kiek są mo jaus, kiek taik laus 
gy ve ni mo api bū di ni mo, kiek gi lios fi lo so fi nės min ties. O kom pa ni ją mė go me 
mu du abu, ne bu vo me tie, ku rie pir mie ji kom pa ni ją ap leis da vo. Alo y zas tu rė jo 
la bai ge rą at min tį, bet dar di des nę fan ta zi ją, kas yra ne pa pras ta Die vo do va na ra-
šy to jui. Jis daug at si min da vo pi kan tiš kų ei lių ir iš sa vo jau nys tės drau gų po etų, 
kai ku rias ir aš esu iš jo iš mo kęs min ti nai. Mo ku ir Alo y zo jau nys tės ei le raš čių, 
na, kad ir „Po emą apie kiau lę“, hu mo ris ti ne for ma vaiz duo jan čią ano me to ne-
pri klau so mos Lie tu vos val di nin kų kla sės gy ve ni mą.

Kar tą jam pa pa sa ko jau, kad už kaž ko kią žmo gui pa da ry tą pa slau gą ki to 
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žmo gaus bu vau pa va din tas „dur nu“. „Ži nai, Pet rai, – kal bė jo Alo y zas, – ge ru-
mas nuo dur nu mo taip ar ti, kad žmo nės daž nai tai su mai šo“.

Alo y zas tu rė jo ge rų drau gų ir šim tus ge rų pa žįs ta mų, o jį pa ži no jo dau-
gu ma iš ei vi jos lie tu vių. Ci ce ro ko lo ni jo je jį pa ži no jo net vai kai, ku riems jis ras-
da vo ir įdo mų žo dį, ir do va nė lę. Kar tą ke lių šei mų su si bū ri me, kur da ly va vo 
ir Alo y zas, dve jų me tų Aliu kas Pa rei gis, ku ris da bar jau dak ta ras, at ne šė vie-
ną „At ei ties“ nu me rį, at ver tęs mū sų kom pa ni jai ro dė pa veiks lą ir sa kė: „Ale 
kaip tik Ala vi zo vei das“. Pa si žiū rė jo me, iš tik rų jų, ten bu vo at spaus din ta Alo y zo 
nuo trau ka. Vi si pra pliu po me juo ku. O mū sų ma ža me tė duk ra jį vis va din da vo 
„Azo zy zu“.

Mo kė da mas ste bė ti gy ve ni mą jis ir sa vo kū ry bai pa nau do da vo pa tir tus 
įvy kius. Ma no ka bi ne tas jam pa siū lė to kį hu mo ris ti nį pos mą:

Įei nu į dak ta ro ofi są
Sė di die dai, bo bos ir mer gos,
Anei vie nas nei kos ti, nei čiau di,
Tik tai šiaip sau sė di ir ser ga. 

 Tu riu ka bi ne te ir vie ną pa veiks lą – is to ri nį, nes Alo y zas apie jį pa ra šė no-
ve lę ir lai mė jo pre mi ją. Jo kny gos „Tre čio ji mo te ris“ fa bu la ki lu si ma no šei mos 
vir tu vė je, kai vie ną va ka rą, Alo y zui už su kus pas mus, ma no žmo na pa pa sa ko jo 
įvy kį apie žy dų kil mės ber niu ką, au gin tą Vo kie ti jo je lie tu vių šei mo je kaip sa vą jį 
vai ką, nie kam apie tai ne nu jau čiant.

Laik raš ti nė se dis ku si jo se at si lai ky ti prieš Alo y zą tur but ne daug kas ga lė-
jo. Pri si me nu to kį epi zo dą: Alo y zas vie nu me tu bu vo smar kiai su si ki bęs su kaž-
kuo laik raš čio pus la piuo se dėl kai ku rių pro fe si jų žmo nių iš lai daus gy ve ni mo 
lais vo je Lie tu vo je. Alo y zą sto jo gin ti Juo zas Ko je lis, pa ra šęs „Drau ge“ straips nį 
ant raš te „Alo y zas Ba ro nas po au to mo bi lio ra tais“. Ra šy to jas Vla das Bu tė nas ir 
ma no šei ma 1951 me tais gy ve no me pas tą pa čią šei mi nin kę, tik skir tin guo se na-
mo aukš tuo se. Alo y zas bu vo daž nas mū sų abie jų sve čias. Vla das Bu tė nas pa ro dė 
šei mi nin kei straips nio ant raš tę sto ro mis rai dė mis: „AloyzasBaronaspoauto-
mobilioratais“ ir ta rė: „Šei mi nin ke, pa skai ty ki te ką čia ra šo apie Alo y zą“. „Ką 
čia skai ty si, ėjo kur nors, ir su va ži nė jo“. 

Alo y zas bu vo re li gin gas, aukš tos mo ra lės žmo gus, re li gi niai mo ty vai at si-
spin dė da vo ir jo ro ma nuo se bei no ve lė se. Jis yra pa ra šęs po rą no ve lių kny gų re-
li gi niais mo ty vais. Nie kuo met ne ap leis da vo sek ma die niais ar ki to mis šven to mis 
die no mis šv. Mi šių. Vie ną kar tą kom pa ni jo je tū las jo ir už klau sė, ko dėl jis ei nąs 
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kiek vie ną sek ma die nį į baž ny čią.
– Esu bai lys! – bu vo Alo y zo at sa ky-

mas.
– Tai ko tu bi jai?
– Pra ga ro!
Kiek vie ną sek ma die nį po lie tu viš kų 

Mi šių Ci ce ro lie tu viai dar pa lū ku riuo ja, pa-
si kal ba ant baž ny čios laip tų ar ant ša li gat vio. 
Alo y zas kal ba: „Va kar po ba liaus vė lai at si-
gu liau, tad šian dien baž ny čio je už mi gau. O 
Die vas juo kia si, iš vir šaus ste bė da mas, kaip 
ši tas žmo gė nas mel džia si“.

1975 me tų va sa rą ga vau iš Alo y zo Pet-
ro Vai čiū no po ezi jos kny gą „Ra so ti spin du-
liai“, iš leis tą 1923 me tais, su Alo y zo įra šu: 
„Te gu ši se nu tė kny ga pri me na, kad ne vi sa 
že mė je pra bė ga, kad lie ka ge ri dar bai, am ži-
nai spin di ra so tais spin du liais, kaip dei man-
tais“.

Bu vo be ga lo pa slau gus bet ko kiam 
pa tar na vi mui. Pa pra šy tas jau ni mui pa ra šy-
da vo vai di ni mus, ver ti mus po pu lia rių dai nų 
žo džių iš an glų kal bos.

Mė go jis ir spor tą, ypač „hoc key“ (le-
do ri tu lį), ku rio rung ty nes ap lan ky da vo me 
drau ge su juo ke le tą kar tų per me tus, kar tais 
drau ge su mu mis vyk da vo ir jo sū nus Sau-

lius, ku ris „hoc key“ taip pat mėgs ta. Tik ne ma čiau jo nie kad lo šiant kor tom, tur-
būt dėl bran gi ni mo lai ko. Su jo sū nu mi Sau liu mi dar ir da bar tę sia me „hoc key“ 
lan ky mo tra di ci ją.

Re tai ku ris žmo gus ga lė jo telk ti sa vy je tiek daug ta len tų, kaip Alo y zas, ir 
dar to kių ne pa pras tų. Jis po etas, be let ris tas, žur na lis tas, hu mo ris tas. Vi sus šiuos 
ta len tus bent iš da lies pa liu di ja ke lias de šimt jo pa ra šy tų kny gų, ta čiau jo hu mo-
ris ti kos tik da le lė at spau sdin ta, o daug dau giau hu mo ris ti nių ei le raš čių jis su kū rė 
Chi ca gos, Ci ce ro ir dau ge lio ki tų lie tu viš kų ko lo ni jų va ka ri nėms pro gra moms. 
Bet ypač no riu ak cen tuo ti Alo y zą kaip stu den tiš kų va sa ros ir žie mos sto vyk lų 
hu mo ris ti nių laik raš čių re dak to rių, daž nai drau ge su dr. Amb ro zai čiu, pra de dant 

Vabalninkobažnyčia
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nuo Starn ber go ežero kran to Vo kie ti jo je ir bai giant jo gy ve ni mo pas ku ti ne va sa-
ra Ame ri ko je, Fron to bi čiu lių sto vyk lo je. Na, ir pri juo kin da vo tų sto vyk lų da ly-
vius ei liuo tu hu mo ru tos die nos te mo mis, o jų, tų sto vyk lų, ke lias de šim ty je man 
te ko da ly vau ti drau ge su Alo y zu. O kiek nu me rių „Spyg lių ir dyg lių“ „Drau go“ 
pus la piuo se!

Au gi no drau ge su žmo na Ni jo le du sū nus – Gin ta rą ir Sau lių. Žmo nai jis 
bu vo ga na pa klus nus, vi suo met ger bė jos nuo mo nę, nes jos spren di mai bu vo to 
ver ti. Mėg da vo kar tais švel niai pa juo kau ti, pvz., kai Gin tu kas su Sau liu ku bu vo 
dar ma ži: „Iš va žiuo jam šian dien atos to gų. Dė jom, kro vėm vis ką vis ką – žais lus, 
ve ži mus, dvi ra čius, žo lei pjau ti ma ši ną…“

Čia tik no rė tų si pa ste bė ti, ko kia rū pes tin ga ir ge ra ma ma yra Ni jo lė. Po-
kal biuo se Ni jo lės var das bu vo mi ni mas daž nai, o taip pat ir jų vai kų. Kny gos 
„Ket vir to ji pra dal gė” įra šas man 1968 m.: „Kai ži nai, kad mū sų vie toj skren da 
vai kai vėl, lyg dru giai, ne bė ra taip be ga lo kie ti kas die ni nio dar bo pra dal giai“.

Kar tą ki ta me blo ke nuo jų na mų ma ši nos bu vo už gau tas jų jau nes ny sis 
sū nus Sau liu kas. Alo y zas ki tą die ną pa sa ko jo sa vo vi di nį iš gy ve ni mą: „Ma tau 
– bū rys vai kų… po li ci jos ma ši na, bė gu ir ne ži nau, ka ra siu. Koks nie kis at ro-
do ta da ma no rū pes tis kny go mis, kon kur sais, pre mi jo mis. Lai mė, ava ri ja bu vo 
men ka“.

Pa bai gai ci tuo ju jo įra šą do va no to je kny go je „Liep tai ir be dug nės“ 1961 
m.: „Kar tais ste bint sau lė ly džių ug nį šir dis ne ri mu im da vo plak ti. Bė gam, bė-
gam til tais ir be dug nėm, kol ne lauk tai nu krin tam į nak tį“. 

Ne lauk tai Alo y zas iš ke lia vo į gy ve ni mo nak tį, pa lik da mas daug ne gęs tan-
čios švie sos. 
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