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-. • Žmogus kūrėjas 

Spaudoje ką tik pasirodė 
naujas leidinys apie Lietuvos 
katalikų situaciją. Tai Catho
lics in Souiet - Occupied Lithu-
ania: Faith under Persecution 
(Katalikai sovietų okupuotoje 
Lietuvoje: persekiojamas ti
kėjimas). Šią 120p. knygą iš
leido draugija Bažnyčiai sun
kumuose paremti (Aid to the 
Church in Need). Knygos turi
nys yra verstas iš prancūzų 
kalbos. Prancūzijoj išeinantis 
tos pačios draugijos leidžia
mas žurnalas "Chretiens de 
L'Est" savo 1980 m. 27-tą nu
merį buvo pašventęs Lietuvai. 
Tas numeris ir yra Vitos 
Matusaitės išverstas, Marijo
nai Skabeikis redaktoriau j ant 
ir kun. Kazimierui Pugevičiui 
visą vertimo darbą prižiūrint. 
Vertimas tad yra padarytas su 
Lietuvių religinės šalpos 
(Lithuanian Catholic Reli-
gious Aid) pagalba ir repre
zentuoja naują šios kun. K. 
Pugevičiaus vadovaujamos 

ir taipgi kreipiniu į pasaulio, 
gal teisingiau, Vakarų pasau
lio katalikus. Anot autoriaus, 
"Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
yra išlikusi sveiku medžiu, ku
ris veda gausingą ir stiprinan
tį dvasinį vaisių" (p. 108). Toji 
Bažnyčia, taip kaip ir Lenki
jos Bažnyčia (lietuviškoji 
esanti lenkiškosios "dvynė") 
— reprezentuojanti "nuosta
bią" visos krikščionybės viltį. 
"Žinoma", toliau skaitome, 
"nereikia nei perdėti,nei idea
lizuoti šio bažnytinio kūno vi
tališkumo; tas kūnas labai il
ga i išbuvo paskandin tas 
apnuodytoje atmosferoje". 
Nereikia, išvadose sakoma, už
miršti blogų teoretinių ir prak
tinių ateizazcijos pasekmių, 
kurios "tiek Lietuvoj, tiek Len
kijoj graso krikščionybės išli
kimui, jei ne Bažnyčios, tai 
bent kai kurių jos narių. Rytų 
krikščionys žino šį pavojų:*Pa-
gal knygos autorių, naujasis 
popiežius įsigijo Lietuvos ka

lt. Gibavičius AuSros Vartai Vilniuje (medžio raižinys, 1967) 
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Ryšium su 
pas igė rė j imą 
lietuviškojo talento pasi
rodymu, kurį pateikia šį 
savaitgalį Chicagoje vykstan
tis Ketvirtasis Mokslo ir Kūry
bos simpoziumas, taipgi ry
š ium su L i t u a n i s t i k o s 
katedros užmojum Illinojaus 
universitete yra gera proga 
grįžti prie anos Evangelijos 
apie talentus, kuriuos šiuo at
veju, atrodo, mokėjom ir turė
jom drąsos panaudoti. 

Tas nelaimingas vieno 
talento gavėjas suteikia mums 
pačią vertingąją pamoką; ver
tingesnę, negu turtingi talen
tų gavėjai. Pamoka yra mus 
perspėjanti, nes ir mes 
daugelis laikomės to paties 
nusistatymo, kaip anas vieno 
talento gavėjas. Jo nusista
t y m a s y r a p a d i k t u o t a s 
saugumo jausmo. J i s bijojo 
savo talentą prarast i . leis
damas jį apyvarton, dėl to 
nuėjęs užkasė jį žemėje. Ir, 
atėjus atsiskaitymo metui, 
ramus ir saugus, jis nešė savo 
talentą atiduoti šeimininkui. 
Tačiau už savo atsargumą 
pagyrimo iš seimininko nesu
silaukė. 

Jeigu mes norėtume šian
dien aptar t i vyraujančią 
katalikų nuotaiką, tai būdin
giausias jai aptarti žodis būtų 
taip pat: atsargumas. Mums 
šiandien taip pat labiau rūpi 
išlaikyti tikėjimą, negu su juo 
ką veikti ar jį praturtinti. Ir ši 
laikysena yra būdinga visiems 
katalikų sluoksniams. Aukš
tieji sluoksniai nieku taip nesi
rūpina, kaip tuo, kad tikė
jimas nebūtų pažeistas. O 
eilinis atskiras žmogus ne
sirūpina taip labai niekuo 
kitu, kaip gerai pasiruošti mir
čiai. Bet kaip tik tai yra vieno 
talento gavėjo rūpesčiai . 
Mums nerūpi turimą mūsų 
tikėjimo turtą paleisti veikti 
mūsų gyvenamoje aplinkoje. 
Sis mūsų neveiklumas yra 
teisinamas ir teologiniu,ir filo
sofiniu būdu. Manoma ir 
sakoma, kad Dievas viską gali 
padaryti ir be mūsų; mums 
nėra ko į tai kištis; jis yra 
pagrindinis ir vienintelis vei
kėjas. Tačiau kaip tik čia mes 
prieiname reikšmingo skir-

plačiu i r tumo, kurį krikščionis būtinai 
k e l i a n č i u turi padaryti. Tiesa, kad 

Dievas yra pagrindinis veikė
jas, bet jis nėra vienintelis 
veikėjas. Jis ne tik pakenčia 
šalia savęs kitą veikėją, bet 
net labai stipriai skatina kitą 
veikėją veikti savo ruožtu. 
Kaip tik tokia yra ir šio Jė
zaus palyginimo vedamoji 
mintis. 

Krikščionybė nėra totaiiz-
mas, nors ir dieviškas. Jeigu 
Dievas būtų nusiteikęs veikti 
tik vienas, jis iš viso žmogaus 
nebūtų sukūręs, arba bent 
nebūtų kūręs žmogaus, aprū
pinto laisva valia, galinčio 
veikti pilna atsakomybe, sie
kiančia iki galimybės išsi
žadėti paties Dievo. 

Taigi, mes turime atrasti 
savyje Dievo bendradarbį, jo 
sukurtą įgyventi šį pasaulį. 
Tiesa, kad mums veikiant, 
gresia pavojus suklyst; net 
gresia pavojus pražudyti 
Dievo duotas dovanas; tačiau 
atsisakymas veikti yra galų 
gale žmogaus atsisakymas 
savęs paties. Ir šis atsi
sakymas nėra Dievo tole
ruojamas. Dievas nori iš
g e l b ė t i i r t u r ė t i s a v o 
draugystėje ne kokią žmogaus 
iškamšą, bet tikrą, gyvą 
žmogų, sukurtą į jo paties 
panašumą. 

Šitaip suprasdami žmogų, 
mes nejučiomis prieiname prie 
žmogaus darbo vertės klau
simo. Ne visos kultūros vie
naip vertina darbą. Taip rusų 
kalboje darbas yra tolygus 
vargui. Tai liudija žodis 
, , t r u d " . Vok i škas žodis 
„Arbeit" yra artimas lotyniš
kam „art", kuris reiškia meną. 
Šiame žodžių skirtume mes 
turime išreikštą skirtingą 
tautų pažiūrą į darbą. Darbas 
nebūtinai turi būti vargas. Jis 
gali būti kūrybingas, kaip ir 
Dievo darbas, kuriant pasaulį. 
Žinoma, savo darbu negalime 
lygintis Dievo darbui. Mūsų 
d a r b e s u n k u i š v e n g t i 
sunkenybių. 

I skirtumą tarp Dievo 
darbo ir mūsų darbo yra 
atkreipęs dėmesį jau šv. 
Augustinas, sakydamas, kad 
graikiškas žodis išreikšti dar
bui „ponos" savyje turi 

įstaigos įnašą į informacijos talikų populiarumą, nežiūrint 
apie Lietuvą skleidimą. Kny- ka imyninės konkurencijos 
gutės pavadinimas pakeistas tarp Lenkijos ir Lietuvos (isto-
iš "Catholiąues de Lithu- riniai ginčai, teritoriniai dis-
anie"; bibliografija pritaikyta putai...), kuri galėjusi nuteikti 
amerikiečiui ar kanadiečiui, lietuvius neigiamai. Sovietinė 
t.y. anglų k. skaitytojui. Kny- valdžia tai būtų išnaudojusi 
ga užbaigiama Gintės Darnu- savam reikalui. Bet ir Lietu-
šytės rašytu priedu apie pro- vos katalikai* ir popiežius vie-
fesorių Vytautą Skuodį. Jo nas kitam patiko. Popiežius 
nėra prancūziškame leidime, tuojau pašalino galimas abe-

Penktadalis šios knygos ski- jones, o Lietuvos katalikai ati-
riamas Lietuvos krašto, kai- davė jam savo širdis, 
bos, istorijos ir Bažnyčios Leidinys baigiamas išvada, 
veiklos nepriklausomybės me- kad "tai, kam mūsų krikščio-
tais aprašymui. Tai palieka n y s broliai ir seserys ats-
apie šimtą puslapių sovieti- tovauja Rytuose, nėra "lenkia
mam periodui, kurio pati di- k a s " , " l i e t u v i š k a s " a r 
džioji dalis skirta paskutinia- "ukrainietiškas" krikščiony-
jam dešimtmečiui. Autoriaus bės modelis, bet visuotinis 
ar autorių — jų pavardžių nė- Evangelijos modelis, kurį mes 
ra — priėjimas prie dalyko yra turime vykdyti kasdieniame 
populiarizacini8, vaizdinis, gyvenime. Jie darbuojasi sa-
Dabartinė Bažnyčios būklė 
aiškinama ne įstatymų nagri
nėjimu, bet ilgomis vaiz
dinėmis ištraukomis iš Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, kuriose apsakomi 
žmonės, įvykiai, religinio per
sekiojimo priemonės, religinės 
rezistencijos pobūdis, debatai 
tarp kunigų apie tai, kaip ge
riau reaguoti į sovietinę rea
lybę. Autoriai dalykus vadina 
tikraisiais vardais, nešvelnin
dami išsireiškimų. Didelį šios 
knygos pliusą sudaro iliustra
cijos, kurių daug ir kurios įdo
mios. 

Knygutė baigiama tam tik
romis išvadomis apie Lietu
vos Bažnyčios stiprumą ir 
vaidmenį, apie naujojo Popie
žiaus Jono Pauliaus II įtaką, 

vo tautos ir visos krikščio
nybės religiniam atgimimui. 
Junkimė8 su jais..." Šiuo pa
galbos prašymu baigiamas šis 
sklandžiai vertime skaitomas 
naujas leidinys apie Lietuvos 
katalikus. 

Ši knyga nėra analitinio, bet 
aprašomojo, vaizdinio charak
terio. Tuo ji panaši į Andrė* 
Martin "Lithuanie: Terre de 
Foi, Terre des Croix", į to pa
ties autoriaus su Peter Falke 
"Christus stirbt in Litauen", į 
Michael Bourdeaux "Land of 
Crosses". Visos šios knygos 
paremtos daugiausia "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" tekstais, kurie cituo
jami ištisais puslapiais; jos 
beveik neturi kitų šaltinių do
kumentacijos, kaip ir ši mūsų 
aptariamoji, "Catholics in So-

s u n k u m o n e m a l o n u m o 
atspalvį (Cit. iš John Todd, 
Work, London, 1950 m. 22 psl.) 
Ir žodis ponas galbūt kilęs iš 
graikiško „ponos", galbūt su 
savim ir yra atnešęs darbo 
nemėgimą. 

I švada , kurią nor ime 
padaryti, yra ta, kad nereikia 
žiūrėti į darbą, kaip į žmogui 
svetimą dalyką. Ar darbas 
turi daugiau vargo pobūdžio, 
ar jis yra labiau žaidimo pobū
džio, tai yra kultūrinių 
nuotaikų skirtumo klausimas. 
Mes tačiau neturime praleisti 
iš akių, kad už savo rodytas 
pastangas būsime vertinami 
ar teisiami. 

V. Bgd. Krikštėnų bažnyčios portalas ir frontonas (Ukmergės apskr.) 

viet - Occupied Lithuania," te
gu ir apžvalginė, piešia padėtį 
"LKB Kronikos" spalvomis, 
taigi duoda realistišką infor
maciją apie dabartinę būklę ir 
prieina savų, bet gana realis
tinių išvadų. Knygos auto
riaus stebėjimasis Lietuvos 
Bažnyčios stiprumu yra su
prantamas: iš bedieviškų 
Vakarų taško žiūrint, iš tik
rųjų ta Bažnyčia yra galinga 
savo tikėjimu ir auka. Tačiau 
tai labai optimistinė išvada, 
nors knygoje ir prileidžiami 
nuostoliai žmonėmis, t.y. 
tikinčiaisiais. Lietuvos Bažny
čios dalinė stiprybė remiasi 
Vatikano išmintingumu, tvar
kant kai kuriuos jos reikalus. 
Ar Vatikanas išliks tokiam 
kurse, kurį pradėjo Jonas Pau
lius II, dar nėra tikra, nei aiš
ku. Lietuvos Bažnyčiai nerei
kia biurokratinių patvarkymų, 
bet skatinimo gyvai tebesan
čiai jos dvasiai bei laisvės 
Bažnyčiai dirbti visuomenėje 
formaliu ar neformaliu būdu. 
Biurokratinės reformos ar po
tvarkiai gali užmušti ir dva
sią, ir laisvės praplėtimo gali
mybes. 

Lietuvis skaitytojas knygo
je pastebės keletą savotiškų 
interpretacijų ar netikslumų. 
Pvz., jis stebėsis, kokiu būdu iš 
Lietuvos ir iš Lietuvos Bažny
čios istorijos dingo kunigaikš
tis Vytautas (Wladyslaw 
Jagiello atitenka visi Lietu
vos apkrikštijimo nuopelnai, 
p. 11). Jis ras Lietuvos nepri
klausomos valstybės gyvavi
mą prailgintą iki 23 metų (ko
rektūros klaida? p. 13); Serovo 
įsakymą, liepiantį deportuoti 
700,000 lietuvių (tokie skait
menys tik spėjami; jų nėra 
žinomuose dokumentuose, p. 
15); Rosenbergą, Lietuvoje pa
keičiantį 1941 m. sukilimo pa
statytą laikinąją vyriausybę, 
ten pat), 10% rusų Lietuvoje 
(taip p. 16, teisingiau betgi p. 
3, nors ir ten netiksliai), tik 
27% rusų Latvijoj (turi būti 
32.8%), tik 20% Estijoj (turi bū
ti 27.9), (p. 112). Šie statis
tiniai duomenys iš tikrųjų yra 
sumaišyti, 1970 m. duomenis 
priskiriant 1979-siems. Taip 
yra ir su tautybių procentais 
Lietuvoje. Gimimų ir mirčių 
statistika taipgi netiksli. 
Neaišku pagaliau, kokiais šal

tiniais pasiremdamas angliš
kojo knygutės vertimo auto
rius Lietuvoje 1975 m. randa 
81.5% katalikų (tik 3.4% ma
žiau negu 1940 m.), 1% žydų (iš 
7.74%) ir 2% ortodoksų vietoj 
2.5%, nors jis randa liuteronų 
procentą padidėjusį iš 3.28% į 
4.5%. Prancūziškasis origina
las katalikų procentu nurodo 
83.5%. 

Kai kurie šie ir panašūs čia 
neminimi statistiniai ir kt. 
netikslumai ar neaiškumai ta
čiau nėra didelės klaidos. Iš 
patyrimo žinome, kad tokios 
klaidos, kaip vanduo, tiesiog 
įsismelkia į tekstą lyg ir be au
toriaus žinios. Šiuo atveju ta
čiau galima buvo teksto duo
menis atidžiau peržiūrėti ir 
angliškoje laidoje pataisyti. 
Būtų pritikę šią progą išnau
doti. Iš kitos pusės — šioje 
knygutėje aprašomas ir 1941 
m. sukilimas, kaip sudaręs 
progą įsisteigti Laikinajai Vy
riausybei ir paskelbti Lietu
vos nepriklausomybę. Nors 

' ' vyriausybės "gerą organizaci
ją" knygutės autorius perver
tina (p. 25), tačiau įdomu pa
s tebė t i , kad p r a n c ū z a s 
autorius nesibijo sukilimo — ir 
teigiamai - paminėti, kai tuo 
tarpu pagal A.B. Mažeiką 
("Draugas, 1981 lapkr. 7 kult. 
priedo p. 4), Lietuvių Bendruo
menės darbuotojų suvažia
vime "Dainavoje" kažkuris 
ten akademikas siūlęs "1941 
metų sukilimo neminėti, nes 
girdi Vakarų istoriografija 
mums nepalankiai tą 1941 me
tų sukilimą interpretuojanti". 

Šių eilučių autorius norėtų 
taipgi atkreipti dėmesį į "Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" pavadinimo vertimą. Ir 
prancūziškame ir angliškame 
tekste verčiama vienodai: 
(angį.) "Chronicle of the 
Catholic Church in Lithua
nia". Šį anglišką pavadinimą 
atgal į lietuvių kalbą išvertę 
gauname "Katalikų Bažny
čios Lietuvoje Kroniką". Taip 
gal išeina tiksliau pagal 
Bažnyčios kanonišką teisę (nė
ra tautinių bažnyčių, tik ta pa
ti bažnyčia vienam ar kitam 
krašte). Tačiau tai, manau, 
prasilenkia su pavadinimo 
dvasia. Antanas Alekna 1936 
m. Kaune išleido istoriją, pa
vadintą "Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje." Trisdešimt šeše
riems metams praslinkus, Lie
tuvos katalikai ėmė leisti "Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką". Skirtumas atrodo 
nereikšmingas, bet jis subti
lus, tikras, išreiškiąs pasikei
tusią Lietuvos katalikų mąs
tyseną. Jokie "Kronikos" 
vertimai Vakaruose į šią sub
tilią, bet daug reiškiančią pa
kaitą nėra kreipę dėmesio ir 
"Kronikos" pavadinimo ne
verčia "The Chronicle of the 
Catholic Church of l ithu
ania". O gal tiktų? 

Brooklyno Lietuvių religinė 
šalpa atliko dar vieną gerą 
darbą, padėdama "Catholics 
in Soviet - Occupied Lithu
ania" pasiekti angliškai skai
tantį vakarietį. Knygutė ir 
gaunama Lithuanian Catho
lic Religious Aid, 351 High-
land Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Kaina tik $2.00. Verta 
įsigyti ir paskleisti. 

V 

1 



Nr. 277 (43) — psl. 2 D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S , LITERATŪRA Šeštadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 28,d. 

Gamtos mylėtojai 
Eduardas Cinzas 

Trys dienos prieš vasaros atostogų pa
baigą aš surinkau Ardėnų kalnų viešbučio 
kambaryje išmėtytus savo niekniekius ir 
išvykau namo. Mano senasis bičiulis Pil
kis, velniai žino kurio mišinio batardas, 
džiaugsmingai blaškėsi autovežimyje ir 
aplodavo kiekvieną pakelės krūmą, 
kiekvieną jo šešėlyje nutūpusį paukštį. 
Skaidriame liepos mėnesio danguje snūdu
riavo popiečio saulė; visa gamta buvo pri
snūdusi žydinčių liepų kvepėjime. 

— Ant Avinjono tilto šoka ir šoka..., — 
uždainavau. 

Visada, kai būnu pakilioje nuotaikoje, 
niūniuoju šitą seną ir kvailą prancūzų 
dainelę. Linksmiausia buvo tai, kad aš 
visiškai nemokėjau šokti! Beje, mano myli-
noji žmonelė, kuri vieną dieną susirinko 
savo žaisliukus ir išvyko kitur ieškoti 
džiaugsmo ir meilės, ne kartą bandė nusi
tempti į šokių vakarus, bet aš tik numoda
vau ranka. Gal tuose vakaruose ji ir suti
ko savo svajonių karalai t į , kuris 
pasisodino ją ant balto žirgo ir nuskrai
dino į didžiosios meilės pilį? Jau bene 
dešimtmetis, kai ji išvyko nepalikusi net 
tradicinio raštelio... Kartą metuose aš nuei
nu į policijos komisariatą pasiteirauti, bet 
ir ten nė mažiausios žinelės: nėra tokios, 
visoje Europoje neranda. Dar dveji metai 
ir išbrauks mano vienintelę ir brangiausią 
iš paieškos sąrašų ir įrašys ten, kur jau 
niekas nebeieško, iš kur niekas dar nesu
grįžo. 

— Ant Avinjono tilto šoka ratelį... 
Na ir gaivinanti kalnų gamta! Per tą 

atostogų mėnesį aš taip sustiprėjau, kad, 
vėl pradėjęs darbą, pulsiu visokio plauko 
sukčius kaip liūtas! Ne visi įvertino mano 
darbą, ne vienas, pamatęs mane savo įmo
nės duryse, suspausdavo kumštį kišenėje, 
bet visi šypsojosi, lankstėsi, kaip prieš 
turtuolę uošvę — aš buvau Mokesčių 
ministerijos revizorius, taigi baisiai pavo
jingas „Kirvis". Aš visiškai nepykdavau 
už tą pravardę, priešingai — didžiuo-
davausi ja. Kiti, kaip kartais tekdavo 
nugirsti, pravardžiavo ir „Kirviu" ir 
„Avinjoju" turbūt todėl, kad, užuodęs są
skaitybos knygose, kad ir gudriausiai 
paslėptą apgaulę, pradėdavau niūniuoti 
kažkodėl manyje įsispaudžiusią dainelę. 
Rodos, viskas būdavo tvarkoje, niekur nesi
matė nė mažiausio įtartino skaitmenėlio, 
bet staiga išgirsdavau save niūniuojant tą 
dainapalaikę ir suklusdavau kaip skali
kas; pradėdavau viską iš pradžios ir — 
pasileisdavau tiesiog genialiai užmaskuo
tais pėdsakais. Taip, visi norėjo daug už
dirbti, visi bandydavo apvogti Mokesčių 
ministeriją, bet aš prisikasdavau iki 
mažiausios šaknelės, išvilkdavau viską į 
šviesą ir atkirsdavau tai, kas priklausė 
valstybei. 

— Ei, panele, ne taip! Ei, ponaiti, ne 
taip! Ant Avinjono tilto... 

Mano šuo užkimo ir, nuvargęs, prisnū
do. Aš paglosčiau jo sukaitusią galvą, pra
vėriau langelį, kad atsigaivintų. Žinia, ir 
jam nebe jaunystė, dvylika metų šuns 
gyvenime — jau nebetoli pabaigos. 

Kaip greitai prabėgo tas atostogų 
mėnuo! Rodos, vakar mes vykome šituo 
keliu į daugel metų nuomojamo viešbučio 
poilsį ir ramybę, svajojome, kad 
miegosime ilgus ir tingius rytus, žuvau
sime kalnų upelyje, o dabar, va, viskas jau 
tolsta praeityje. Kaip didžiulis ratas — 
apsisuko ir vėl sustojo prie pradžios laip
telių... 

Pilkis atsibudo ir įsiklausė. Minutėlę 
kažką svarstė, paskui šoko į langelį ir 
prapliupo džiaugsmingu amsėjimu. Aš 
apsidairiau ir pamačiau, kad jau važiuo
jame priemiesčio gatvelėmis. Susisva
jojau... Man taip dažnai pasitaiko, kada 
galvoju, svarstau, o paskui atsibundu kaip 
iš miego. 

Mūsų gatvėje pastebėjau kažką, ko 
nebuvo išvykstant. Tik prie namelio, kai 
jau sukau į kieme esantį garažą, pama
čiau kiekvieno namo lange priklijuotą 
juodo popieriaus lapą. Jame buvo kažkas 
parašyta baltomis raidėmis, bet taip smul
kiai, kad negalėjau įžvelgti. Kadangi jau 
seniai nebesistebiu žmonių kvailumu, tai 
tik atsidusau, ir viskas. 

Viduje kvepėjo ant stalo išdėlioti mano 
sodelio obuoliai. Virtuvėje radau termuso 
bonką su kava ir gerosios senutės raštelį: 
„Sveikas parvykęs!" Ir taip kiekvienais 
metais paslaugi kaimynė nubraukia 
dulkes, priskina obuol;u, prieš man sugrįž
tant į namelį. Šaldytuve radau maisto ne 
tik sau, bet ir Pilkiui, todėl pirmiausia 
pamaitinau savo senąjį bičiulį. Paskui 
pats užkandau, prisikimšau pypkę, ir mes 
išėjome į sodelį. Mėnesį nepjauta žolė 
buvo smarkiai ūgtelėjusi, kaip ir kiek
vienais metais, kai grįždavau iš atostogų. 

Pilkis tuoj pradėjo vartytis joje ir trinti 
snukutį į kampuose augančius krūme
lius. Kiekvienas namas turėjo tokį 
keliolikos žingsnių sodelį — kvarta
las buvo sulipdytas į keturkampį, kurio 
viduryje bujojo įvairiausių medžių ir 
krūmų parkelis. Be laukinių karvelių ir 
šarkų būrio, jame spygavo, giedojo varnė
nai, o kartais pasigirsdavo ir lakštingalos 
traliavimas. Parkelį prižiūrėjo merijos 
žmones ir laikas nuo laiko perdažydavo 
visuose kampuose prikaltas lenteles su 
užrašu: „Draustinis". O tai reiškė, kad ne 
tik vaikai, bet ir šunys neturi teisės įžengti 
į jį. Gal taip ir geriau, nes vaikai, kaip visi 
žino, yra baisūs gamtos niokotojai. Beje, 
parkelyje karaliavo dykinėjančios kvar
talo gyventojų katės; kartais jos pakel
davo tokias vestuves, kad reikėjo uždaryti 
langus nakčiai. 

Aš rūkiau atsirėmęs į tvorą, kuri skyrė 
mano sodelį nuo Draustinio, ir klausiausi 
paukštelių giedojimo. Saulė jau krypo į 
vakarus, ir parkelyje plėtėsi vis labiau 
tamsėj antys šešėliai. Staiga pamačiau 
parkelio pakraščiu ateinantį kaimyną. Jis 
žengė neskubėdamas, tarsi apgalvodamas 
kiekvieną žingsnį, ir aš supratau, kad vėl 
pasigėrė. Beje, niekas nėra matęs jo girto, 
niekas ir nekalbėjo, kad jis geria, tačiau aš 
žinojau kaimyno silpnybę, nes gyvenau 
šalia ir neretai pastebėdavau jo netvirtus 
žingsnius ir mieguistą žvilgsnį, kai išei
davo į savo sodelį. Metų metais mes 
niekada nesustojome pokalbiui, pasisvei
kindavome galvos linktelėjimu ir pra
silenkdavome su šypsena. Perkopęs šešias
dešimt, bet dar nenulinkusiais pečiais, jau 
vystančiu veidu, bet smalsiomis jauno 
šuns akimis, jis visada nemaloniai nuteik
davo mane. Gyveno vienišas su trimis 
katėmis, neieškojo bičiulių kaimynuose, 
nesidomėjo nei politika, nei sportu, tuo, 
kas suartina ir net suburia žmones. Jo 
žmona pabėgo iš namų, kaip ir manoji. 
Taigi buvome, kaip sakoma, bendro likimo 
broliai, bet ir tai nesuartino mūsų; nemė
gau jo, ir viskas. Keista, o gal ir kvaila, bet 
yra tokių žmonių, kurie iš pirmo žvilgsnio 
nuteikia nepalankiai, ir nieko nepadarysi. 
Mieliausia buvo tik tai, kad jis gyveno 
savo pasaulėlyje, nesiveržė su kvailais 
pokalbiais ir tesišnekučiavo su savo 
katėmis. Tačiau šiandien jis apsisprendė 
šnektelti su manim: pasuko prie tvoros ir 
jau iš tolo pradėjo šaukti: 

— Karpiau rožes savo sodelyje ir pa
mačiau, kad kaimynas sugrįžęs iš ato
stogų... Žiū, kaip gražiai įdegęs nuo Ardė
nų kalnų saulės! Kalnuose turbūt saulė 
dažnesnis svečias, negu mūsuose? 

Aš nustebau: senis, o koks jaunas, skar
dus balsas! Buvo pikta, kad prisikabino, 
bet vis tiek išspaudžiau šypseną. Jis pasi
rėmė į tvorą ir peršoko ją jaunuolišku 
šuoliu. Aš buvau dešimčia metų už jį jau
nesnis, nenutukęs, rytinės mankštos palai
komais raumenimis, bet per tą tvorą kažin 
ar peršokčiau... 

Kaip laikomės? Kaip sveikata? Ar 
pavyko atostogos? Kada vėl pradedate 
darbą? Paskui, kai nemaloni tyla įsisprau
dė tarp mūsų, jis pasisakė, kodėl įsiveržė į 
mano sodelį: 

—0 čia, kaimyne, vyksta negražūs 
dalykai: merijos šunsnukiai nusprendė 
iškirsti mūsų parkelį ir toje vietoje pasta
tyti senelių prieglaudą. Tai — pirma 
versija, kitoje jau kalba apie vaikų žai
dimo aikštes... Tamsta suvoki, kur tai 
veda? 

— Ne, — prisipažinau. — Parkelis juk 
mažytis, nei žaidimų aikštė, nei prie
glauda joje neišsiteks. Nebent tą prie
glaudą statytų daugiaaukščiu... 

— Žinoma, kad daugiaaukščiu! Tams
ta, kaimyne, įsivaizduoji parkelio vietoje 
dešimties aukštų pastatą? 

Prieblanda jau smelkėsi tarp medžių, 
paukštelių giedojimas silpo. Vakaro ramy
bėje pasigirdo nedrąsus lakštingalos 
šauksmas, ir aš krūptelėjau. Tai va kaip... 
visa tai sunaikins staugiantys traktoriai ir 
užpils cementu? Kiekvieną rytą vietoje 
saulės pamatysime daugiaaukštį betono 
gremėzdą? Vietoje paukštelių giedojimo 
būsime priversti klausytis sukiužusių 
senių kosulių, spiegiančių rietenų? Vaikų 
žaidimų aikštė irgi nieko geresnio neža
dėjo... Per dieną spygaus mažyliai, vakare 
susirinks paaugliai su gitaromis, vienu 
žodžiu — sudiev taika ir ramybė! 

— Reiktų priešintis, — kostelėjau iš 
apmaudo. — Nejaugi niekas nepasiprie
šins tiems spekuliantams, tiems gamtos 
niokotojams? 

— Kovojame, kaimyne! Kvartalas išsi
rinko Savigynos komitetą ir patikėjo man 
jo vadovavimą. Mes atspausdinome 
protesto deklaraciją ir išsiuntinėjome ją ne 
tik ministrams, bet taipogi ir radijo bei tol-
vaizdžio stotims. Matote, kaimyne, kiti 
kvartalai, kurie turi panašius parkelius, 
išsigando ir vieningai remia mus. Spauda 
taipgi palaiko mūsų kovą ir beveik kas
dien rašo tuo reikalu. Man atrodo, kad mes 
laimėsime, bet... bet dar yra žmonių, kurie 
neįsijungė, kurie net šaiposi iš mūsų 
kovos. Tamsta — žinomas ir gerbiamas 
Mokesčių ministerijos žmogus, gal dau
giau paveiktum tuos nesusipratėlius? 
Matote, jeigu mes surinksime visų kvar
talo gyventojų parašus — nepaliksime nė 
mažiausio plyšelio merijai. Tamsta 
sutinki? 

— Visomis keturiomis, kaip sakoma! — 
nusijuokiau. — Ką turiu daryti, nuo ko pra
dėti? 

— Pirmiausia išaiškinkite savo kai
mynei, tai senai poniai, kuri prižiūri tams
tos butą ir sodelį, kai išvykstate atostogų, 
reikalo svarbą, nes ji griežtai atsisakė 
pasirašyti protestą. Paskui — būtų labai 
gera, jeigu tamsta, toks žymus ir aukštas 
valdininkas, pasikalbėtum su kitais, kurie, 
nors ir pritaria mūsų kovai, tačiau 
neskuba pasirašyti. Mums atrodo, kad 
meras jau pradeda svyruoti, bet nereiktų 
juo pasitikėti: gudrus ir klastingas niek
šas! Tik po to, kai jis per televiziją pa
skelbs visam kraštui, kad atsisako staty
binių planų mūsų parkelyje, galėsime 
ramiau miegoti. 

— Dar šį vakarą pradėsiu lankyti 
nepasirašiusius, — nusišypsojau parkeliui. 

Jis surado švarko kišenėje gražiai 
sulankstyto popieriaus lapą ir ištiesė man. 

Aš žinojau, kad jūs neatsisakysite, — 
šypsojosi ir kaimynas. — Šitame lape 
rasite visų „kietagalvių" pavardes ir adre
sus. 

Mes patylėjome. Abu žiūrėjome į par
kelį ir klausėmės lakštingalos. 

— Kviesčiau pas save vyno stiklui, — 
skėstelėjau rankomis, — bet baisi netvar
ka... jūs atleiskite man. 

Jos mostelėjo ranka ir nušoko į parkelį. 
— Kitą kartą, kaimyne, — nusijuokė. — 

Gal po to, kai mūsų meras „urbi et orbi" 
paskelbs parkelio išgelbėjimą. 

Nusijuokiau ir aš . Pas išaukiau 
pakrūmėje snaudžiantį Pilkį ir mes 
sugrįžome į vidų. 

Vėliau, kai jau buvo visai sutemę, 
vakarieniaudamas prie virtuvės lango, vėl 
pamačiau parkelio pakraščiu vaikščio
jantį kaimyną. Žingsniavo lėtais, nuobo
džiaujančio sargybinio Žingsniais; laikas 
nuo laiko sugraibydavo nudžiūvusią gluos-
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nio šakelę, pavartydavo ją ir nusviesdavo į 
tankmę. Turbūt visi, kurie vakarieniavo 
virtuvėse, matė šitą mielą senioką ir šypso
josi: vis dėlto dar yra žmonių, kurie myli ir 
saugo gamtą. Prie savo sodelio tvoros jis 
sukryžiavo rankas ant krūtinės ir įsižiū
rėjo į parkelį. Tamsoje bolavo jo baltu
tėliai pražilusi galva. Aš sėdėjau su sais
tančiu kąsniu burnoje ir spoksojau į 
tamsoje nykstančią baltą vaiduoklio 
galvą. 

Mane krėtė širdį šaldantis šiurpas. 
Kitą dieną aplankiau visus, kurie 

nebuvo pasirašę protesto, ir įkalbinėjau 
paremti Savigynos komitetą. Tiesą pasa
kius, daug kalbėti ir nereikėjo — visi mane 
pasitikdavo su šypsena ir skubiai kvies
davo prisėsti; neretas pasiūlydavo stiklą 
vyno. Aš žinojau, kad esu gerbiamas mūsų 
kvartale, bet nelaukiau tokio palankumo. 
Kartais man atrodydavo, kad ne mane 
gerbia, o tą visus taip bauginančią Mokes
čių ministeriją... Daugumas sąraše esan
čių buvo seni žmonės, kurie mielai sutiktų 
atsižadėti parkelio, kad kiti seni žmonės 
patogiau gyventų, bet aš išaiškindavau, 
kad visa tai nevykusi apgaulė, kad vietoje 
žadamų senelių namų pastatys prekybos 
centrą. Taip, taip, gerieji žmonės, aš dirbu 
ministerijoje ir geriau pažįstu žaidimus 
negu jūs! Ilgiausiai teko kalbėti mano 
mielajai kaimynei, kuri globojo mano 
namelį atostogaujant. 

— Aš nesuprantu, kodėl negalima su
rasti visiems palankią išeitį? — burbėjo ji. 
— Seneliams juk reikia kur nors prisi
glausti! Ko gero, gal ir aš, visiškai pasenus, 
ten įsikurčiau. Kvartale vaikams verkian
čiai reikia žaidimų aikštės! Dabar, kaip 
tamsta gerai žinai, daužosi gatvėje, neturi 
kur pasidėti. Prisimenate ponios Kniepės 
berniuko nelaimę? Ačiū Dievui, kad auto-
vežimio sulaužyta koja sugijo, o jeigu būtų 
sudaužę galvą?! Kodėl nepastatyti viena
aukščių namelių seneliams ir nedidelę žai
dimų aikštę? 

Aš baisiai nustebau, kad ji, buvusi 
mokytoja, taigi žmogus Žymiai protin
gesnis, negu kiti, neperpranta mero suk
čiavimo! Reikalas gi sukasi ne apie kažko
kią ten prieglaudą ar žaidimų aikštę, bet — 
paprasčiausią ir visiškai nevykusiai 
užmaskuotą sklypų spekuliaciją. Merijai 
reikia pinigų, aiškinau jai, todėl susiuostė 
su statybų bendrove ir pradės pardavinėti 
ne tik mūsų kvartalo parkelį, bet ir kitų. 
Ne, mieloji ponia, nebus jokių kompro
misų. Parkelių vietoje pastatys betono 
bokštus ir apgyvendins juose turkų ar afri
kiečių šeimas. Visi žino, kad tai klaikiai 
nešvarūs žmonės, triukšmautojai ir vagi
šiai. Nebus galima palikti jokio daiktelio 
verandoje, jokio skalbinio sodelyje! Jų 
vaikai eis per mūsų vaismedžius, gėles, 
kaip skėriai! 

Senutė to nebuvo pramačiusi. Valan
dėlę galvojo (turbūt apie savo taip rūpes
tingai globojamą gėlyną), paskui pasirašė. 
Išlydėdama net padėkojo, kad „apšviečiau 
jos jau tikrai susenusią galvą". 

Po savaitės, kai aš jau buvau pasinėręs 
l savo mylimą darbą, vakarinėje tele
vizijos žinių laidoje pasirodė mūsų meras 
ir paskelbė, kad jokių senelių prieglaudų ar 
žaidimų aikščių mūsų parkelyje nestatys. 
Buvo planuota, gudravo jis, parkelį panau
doti visuomeniniam gėriui, bet, gyven
tojams užsispyrus, teko atsisakyti. 

— Tai va, šunie, — pasakiau greta fote
lio gulinčiam Piliui, — dabar, kaip kaimy

nas sakė, galime ramiai miegoti: mūsų 
parkelis išgelbėtas. • ^tąfry* 

Retai geriu, bet ta proga prisipyliau 
didelį stiklą degtinės ir nuėjau į virtuve, 
pro kurios langą matėsi parkelis. Vakaras 
buvo šiltas, ramus, bet aš žinojau, kad 
dabar ne vienas stovi su stiklu rankele 
prie virtuvės lango ir šypsodamasis žiūri į 
parkelį. Staiga pamačiau prie sodelio 
tvoros stovint) kaimyną ir krūptelėjau. 
Bandžiau atšokti, bet jis pamatė mane ir 
liuoktelėjo į sodelį. įilaun 

— Neišvysit? — šypsojosi atėjės prje 
lango. ;fc;{ 

— Ką jūs, kaimyne! — nusijuokįau%^-
Užeikit valandėlei — išgersime f$*|ifc>;i 
mūsų pergalę. ggSąjgt 

J i s mielai sutiko ir žengė pro atviras 
virtuvės duris. Mes susėdome salone,. J^s 
nugėrė didelį gurkšnį škotiškos degtinėąjr 
šyptelėjo: SVOJMM 

— Matėte, kaip mūsų meras maivėsi 
televizijoje? u Ariat 

— Mačiau. Man atrodo, kad po tokįp 
antausio sekančiuose rinkimuose išlėk/sjji 
fotelio. O gal tamsta užimsit jo vietą? . 

— Aš? — nustebo jis. — Kas matė seną 
šunį liūto soste? .„- ^ B r r 

Juokėsi net susiriesdamas. Staįga 
nuščiuvo ir atsilošė fotelyje. Sukinėjo 
stiklą tarp pirštų ir kažką galvojo.,Nę, j j s 
negalvojo, o pro mano petį stebėįo ant 
staliuko esančią dingusios žmonos nuo
trauką. Ir — vėl sprogo juoku. \aaį&a 

Aš klausiausi to bjauraus jupko 
nuleidęs galvą ir bandžiau nusiraminti. 
Paskui, kai suvokiau, jog slepiu atšalu
sius, o gal ir išblyškusius skruostus, 
kilstelėjau ją ir mūsų žvilgsniai susitiko. 

Minutėlę jis žiūrėjo į mane, paskui 
užsimerkė. Sėdėjo susikūprinęs, paslėpęs 
rankas tarp suglaustų kelėnų ir kažko 
laukė. Staiga aš pasijutau ramus. Kaip ir 
visada, kai pradedu giliai kvėpuoti- ir 
mintyse uždainuoju ,Ant Avinjono.tilto..." 

Visokių keistuolių yra, visokių ?Ąt 
reikia... Po žmonos pabėgimo jis užsidarė 
savo namelyje, o kai išėjo į pensiją, atsi
sakė ne tik draugų, bet ir savaitgalio 
išgertuvių kvartalo kavinėje. Artimesnieji 
kaimynai bandė paguosti: visaip būna 
mūsų gyvenime, jūs ne vienintelis, kuriam 
jauna žmona palieka raštelį, taigi, kai
myne, aukštyn galvą, nepasiduokite nevil
čiai! Visi žinom, kad labai dažnai žmonos 
greitai pasisotiną tuo, ko nevertino 
namuose, ir sugrįžta pabrukusios uodegą... 
Jis tik numodavo ranka ir skubiai atsi
sveikindavo. Paskui lyg ir aprimo, nusi
stovėjo staiga užgriuvusioje vienatvėje. 
Užveisė didžiulius rožių krūmus savo 
sodelyje ir globojo juos, lepino kaip gyvus 
sutvėrimus. Ne kartą mačiau, kaip J i s 
kalbasi su tais rožių krūmais, 'gįpjsto 
lapelius, ir man pasidarydavo nejauku. 
Taip, keistas žmogus! t ' -1 

— Jeigu jau taip šauniai vaišinate 
mane, — staiga prabilo jis, — tai nepa
gailėkite ir duonos gabalėlio: degina gerklę 
tą škotų degtinė. t

; -
Aš suradau kumpio, duonos ir rauginto 

agurkėlį. J is šyptelėjo, kai nevykusiai iš-
sprūdusi lėkštė barkštelėjo į staliuką, ir 
įsižiūrėjo į mano rankas. Paskui, kai aš 
užmečiau jas už sprando, jis vėl šyptelėjo. 
Aš tramdžiau lėtai, bet neatlauižiai 
kylantį pyktį ir laukiau iki jis pavalgys ir 
išsinešdins. Bet vyras neskubėjo, girfcft* 
nojo degtinę, užkąsdavo ją kumpiu ir dF«u-
rėsi į mano žmonos nuotrauką. "''"* 

— Savigynos komitetą pakvietė \ -tele
vizijos rūmus, — prisiminė. — Girdėjau, 
kad ten pavaišins šampanu ir parodas 
visam kraštui statybų spekuliantus 
nugalėjusius žmones. Eisim? ,'" — 

— Netraukia... — truktelėjau pečius.— 
Būtų viskas susitvarkę ir be mano 
pagalbos. . • 

— Visi po t ruput į sudėjome ' # 
apvertėme buldozerį. Jeigu negaila,; -" 
dar stiklą. 

— Pasigersite! — perspėjau. — ' 
atrodo, kad atėjote jau išgėręs... 

— Neklystate, — nusišypsojo, — kai Jįu 
pamačiau burmistrą televizijoj, pgai-
pyliau stiklą, kilstelėjau jį prieš m ^ e 
dingusios žmonos nuotrauką ir iSgėnąu 
vienu gurkšniu. Va dabar, kaimyne^kelįų 
stiklą ir už jūsų žmonos amžinąją ramyįį . 

— Eisiu pasivaikščioti, — pašokau., — 
Malonu, kad aplankėte... 

J i s nejudėjo, sėdėjo parėmęs smakrą 
delnu ir spoksojo į nuotrauką. Paskui kąi 
aš kostelėjau ir ištiesiau ranką atsisvei
kinti, jis sunkiai pakilo ir nuėjo j £ttjM. 
Prie jų atsigręžė ir sumurmėjo: ^ „ f K V ^ 

— Girtas? Turbūt. Atleiskite... '_ M 
— Visiem s pasitaiko, — atlyžatt. (_" 
— Man — dažnai, kaimyne. Pradėjau 

vaikydamas nuobodulį ir įpratau. Bėjė, ,gal 
einame pas mane? Tiek metų gyvęnatne 
kaimynystėje, o pasikalbėti dorai flėtekp. 

— Kitą kartą. Šiandien jau&uff&r-per
vargęs... ' i&asn 

J i s sugraibė durų rankeną ir pta^iįfė 
jas. Valandėlę siurbė vakaro vėsą; f Save, 

" <L»L»i*t\ 
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paskui Švelniai uždarė duris. Išėjo! Aš 
žvilgterėjau pro langą ir pamačiau, kad jis 
žengia' lengvais žingsniais, nesvyruo
damas. 
^T—"Visokių yra, visokių reikia, — 
pasakiau Pilkiui. — Geria stiklinėmis, o 
Wepašigeria. Tik kodėl jis apsimetė girtu, 
§5] 
'^Pilkis nežinojo, jis tik kryptelėjo savo 
kvailą galvą: supaisysi... 
' ^A^ įjungiau televiziją ir atsiguliau ant 
minkštasuolio. Po valandėlės pradėjau 
ififiausti... 

Kai atsibudau, senojo laikrodžio rodyk
lės fiHėjo prie vidurnakčio. Nemėgau to 
laikrodžio, nepakesdavau jo šlubčiojančio 
tiksėjimo, bet negalėjau pasiryžti ir išmesti 
šTukslių dėžėn. 0 gal nedrįsau išmesti, nes 
rali Buvo mano dingusios žmonos dovana 
•O°8urado kažkuriame senienų turguje ir 
padovanojo gimtadienio proga. 
e a "Pilkis staiga pašoko nuo kilimėlio 
minkštasuolio ir suurzgė. Aš atsisėdau ir 
pamačiau virtuvės duryse atsirėmusi 
šešėlį: kažkas atėjo sodeliu ir įsiveržė pro 
nerakmgas duris. 
:;"?2_?-Jūs neišsigąskite, — pasigirdo links
mas kaimyno kugždesys, — tai aš, jūsų 
•smivnas. 
jČ-tRfFsugraibė mygtuką ir saloną užplūdo 
akis'Taižanti šviesa. Aš pasižiūrėjau į 
spintelę, kurioje buvo revolveris, paskui į 
j& kvailą šypseną ir sunkiai nurijau gerklę 
užkimšusį gumulą. Kaimynas padėjo ant 
staliuko bonką vyno, du stiklus ir atsi
sėdo. 
jti>ŽI^jum8 reiktų pasikalbėti su 
psichiatru, — atsidusau. 

c>y:isžipripylė stiklus, vieną stumtelėjo į 
rflarte; kitą suspaudė tarp delnų. 
'^^Paragaukite, — šypsojosi. — Geras 
vyną®, karališkas, bet gal kiek per vėsus. 
3 Ąį&p nugėriau gurkšnelį ir pradėjau 
kimšti i)ypkę. 

•c-ii; Kaip čia yra, kad niekas nežino, jog 
jūs pamišėlis? — stebėjausi. — Jums daž-
flS£*šnp užeina? 
r^i-Atleiskite raumenis, kaimyne, — 
jttokėsi šunsnukis: — jeigu būčiau 
sumanęs jus papjauti, seniai galėjau tai 
pStdaryti: gerą pusvalandį laukiau, iki jūs 
išsibudinsite. 0 jūsų šuo — tai jau visiškai 
susenęs, jis nieko negirdėjo. 

— Jūs pats išeisite, ar reikės policijos 
pagalbos? — vėl nugėriau gurkšnelį vyno 
ir atsidusau. — Kaip apsisprendžiate? 

r^-bIsefem, — taikiainusijuokė* — kaip 
n* atėjau: pro sodelf, pirštų galais. Tačiau 
pirma papasakosiu jums istoriją apie du 
kaimynystėje gyvenusius vaikinus ir jų 
žmonas. 

— Aš nesidomiu kaimynais, — mostelė
jau ranka. — Jų žmonos... Atvirai kalbant: 
visame kvartale nėra nė vienos gražesnės 
•m 

Grybštelėjau telefoną nuo staliuko, 
jau jį ant kelių ir paskutinį kartą 

parodžiau jam duris. Tačiau 
įokas turėjo akmeninę galvą ir niekaip 

negalėjo suprasti, kad vidurnaktyje niekas 
n^asakoja istorijų apie kaimynus; jis 
papėde mano stiklą, paskui savąjį ir 
sunėTe pirštus už sprando. Sėdėjo atsilošęs 
irTeazliaip piktokai, šypsodamasis žiūrėjo į 
ant kelių laikomą telefoną. Aš vėl padėjau 
jf'ant"staliuko ir burbtelėjau: 
'' 1^?$a tai — pirmyn! — paraginau. — 
'ftlrjau dėl gerojo Dievo meilės, nepra-
tęskile tos istorijos iki romano, būkite gai
lestingas. 
""Minutėlę jis galvojo, tarsi ieškodamas 
ritfčTTcur pradėti, paskui brakštelėjo už 
sprando sunertais pirštais ir sudėjo rankas 

— Gyveno du vaikinai, — ramiai, nesku
bėdamas pradėjo jis, ir aš tuoj pajutau, 
K£& nelemta istorija užtruks pusvalandį, o 
gal ir ilgiau. — Vienas jau pusšimtį 
perkopus, kitas dešimčia metų jaunesnis. 
Jaukesniojo žmona — tyli, bereikšmio 
veido ir liesa moterėlė, visiškai nesiderino 
stf Šaunaus patino išvaizdos vyru, bet jie 
sugyveno taikiai ir darniai. Senesnysis 
r/nvcr vedęs žymiai, gal kokiu dvidešimčia 
m ė t į jaunesnę moterį- Aukšta ir liekna, 
cfailaus veidelio senesniojo žmona traukė 
vyrų°Žvilgsnius, kaip magnetas geležėlius, 
beTpafi niekada nepakrypdavo jų pusėn. 
rtefcaT'taip būna, dar rečiau kurią neap-
svaigTria, nesujaukia tokie žvilgsniai, 
turint senoką, tėvo amžiaus vyrą... Sena-
«&* "vaikinas didžiavosi savo gražiąja 
žfnoriele, ne kartą atsidusdavo, kad Dievas 
jam tdlcs palankus, kad išskyrė retą savojo 
rojinis paukštytę. Beje, abi šeimos buvo 
bevaikės. 

Kartą senesnysis kaimynas... pala, 
pavadinkime vieną Seniu, o kitą Jaunuoju 
-į-„tąįR. bus patogiau... vieną vakarą iš 
dąfbo/nąugrįžęs Senis rado savo žmonelę 
nųįįųduBią, netoli verksmo. Ak, Dieve, 
kgkjų,bjaurių žmonių yra pasaulyje, verkia 
jaunoji gyvenimo draugė, kokių niekšingų 
pądarų-pribarstyta... Senis puldinėja apie 
ją,, glosto, ramina, bet tik vėlai vakare, kai 
žmonelė' nusiramino, sužinojo nuoskaudą. 

Pasirodo, kad Jaunojo žmona, ta perdžiū
vusi ir susiraukšlėjusi bjaurybė, išplūdo ją 
gatvės mergšių žodynu. Ji, vargšelė, kaip 
ir kiekvieną saulėtą popietį, atsigulė 
sodelyje su knyga, o ta... ta pikta būtybė 
iškoneveikė ją pro langą. Tu nepatikėsi, 
dūsta nuskriaustoji, ko ji nesuvertė ant 
mano vargšės galvos, o paskui, kai 
Žodynas išsisėmė, pradėjo prikaišioti, kad 
vilioju jos vyrą. Senis susimąsto. Tam jis 
ir senas, kad pirma viską pergalvotų, o tik 
paskui pasidarytų pamatus. Keista, gar
siai galvoja Senis, rodos žmonės ramūs, 
artimiau nesibičiuliavo, bet ir nesipy-
kome; kaimyniniškai sveikinamės gatvėje, 
o vaikinas neretai ir žodelį permeta per 
savo sodelio tvorą... Senio žmonelė numo-
suoja rankutėmis: baikime tą kalbą, 
moteris, kaip atrodo, palinkus isterijon, 
taigi nereikia ir smerkti. Senis laimingas, 
jis pamatė dar vieną deimantą dorybių 
karūnoje, kurio anksčiau nepastebėjo: 
dvasios taurumą. Tačiau, kaip žmonių iš
mintis sako, nešokinėk iš džiaugsmo radęs 
ir neverk pametęs... 

Kitą dieną, kai laimingasis Senis 
braižė naujo, jo sugalvoto namo planą 
(beje, jis dirbo architektu vienoje-statybos 
bendrovėje), skambtelėjo telefonas. Jis tuoj 
atpažino Jaunojo žmonos balsą ir išsi
gando. Žinia, nebuvo ko išsigąsti, bet 
Senis vis tiek krūptelėjo ir sukluso. 
Moterėlė kalbėjo ramiai, be jokio isterikų 
šūkavimo, neįsižeiskite, paprašė ji, nenu
trenkite ragelio, nes nemalonios mums 
tikrovės nepakeisime. O ta nemaloni 
tikrovė va kokia: jūsų žmona ir mano 
vyras jau senokai gyvena kitą, krikščio
niškosios moralės ir socialinių papročių 
nepaisantį gyvenimą už mūsų nugarų. 
Senis apstulbsta, Senis bando nusviesti ra
gelį, bet neatplėšia nuo jo rankos... Ir, kaip 
įprasta jo būdui, tuoj susimąsto. Kvaila, 
žinoma, žymiai daugiau negu kvaila, bet... 
Isterikės taip ramiai, taip subtiliai, lyg ir 
su intelektualinio cinizmo gaidele nekalba, 
čia ko gero, kad ir liguistas, bet vis tiek 
pasiklausyti vertas įtarinėjimas. Nieko 
nepastebėjau, juokiasi Senis, bet balsas 
dreba, kliuvinėja staiga išdžiūvusioje ger
klėje, jūsų, mieloji ponia, vyras gi die
nomis darbe, o vakarais aš retai kur išei
nu, retai palieku žmoną vieną... Bet 
Jaunojo žmona nesijuokia, ji dar stipriau 
stumteli pasvirusį ir jau braškantį Senio 
laimės ir džiaugsmo bokštelį: ne visiškai 
taip, kaimyne, mano vyras tris dienas 
savaitėje dirba įstaigoje, o dvi važinėja 
darbo reikalais. Ir aš, kaimyne, nieko 
nepastebėjau, kiti atplėšė nereges akis ir 
parodė. Kas tie kiti, graibsto tirštėjan
čioje tamsoje Senis? Ne tai svarbu, aplen
kia Jaunojo žmona, o tai, kad jie susi
tikinėja „valandinio pabuvojimo" 
viešbučiuose. Jūs pagalvokite ir nuspręs
kite ką daryti; aš bandžiau pasikalbėti su 
jūsų žmona vakar, bet ji tik suniekino 
mane ir atsuko nugarą. Savo vyrui nieko 
nesakiau, ateityje irgi nieko nesakysiu, gal 
laikas viską išlygins, taigi, mielas kai
myne, nedramatizuoju reikalo: visaip pasi
taiko, visaip būna mūsų gyvenime ir to, 
sakykim, laikinio pasiklydimo nedramati
zuokite ir jūs. Susitvarkykite kaip nors 
subtiliai, neužkraudamas žmonai nusi
kaltimo slogučio, ir leiskite priminti, kad 
kilniausia žmogaus dorybė yra atlai
dumas. Aš apsimesiu sergančia ir iš
vyksiu kuriam laikui į Ispaniją; dažnai ten 
nuvykstu pašildyti reumatizmo varginan
čius pečius, taigi vyras nieko ir neįtars. 
Tai va kokia šauni, kokia švelni buvo Jau
nojo žmona! 

Jis stuktelėjo savo stiklu į manąjį, ir 
mes nugėrėme po gurkšnelį, šuo miegojo 
prie mano kojų. Senas laikrodis šnabž
dėjosi su lėtai sruvenančia tėkme. Aš išva
liau pypkę, prisikimšau nauju žiupsniu ir 
apsidairiau žiebtuvėlio. Seniokas pirmas 
pastebėjo jį šalia vyno bonkos, paėmė jį ir 
padavė man. Aš įkvėpiau kelis debesėlius, 
palaukiau iki jie sutirpo ir perkračiau tai, 
kas buvo papsakota. 

— Pilna, plyšių, bet tegul... — nusijuo
kiau. — Senis patikėjo Jaunojo žmona ir 
pradėjo uostinėti? 

— Ir taip, ir — ne. Jis buvo atsargus, 
neskubėjo su nuosprendžiu; architekto 
paprotys reikalavo pirma viską pačiu
pinėti, permatuoti, ir, kaip jau minėta, 
viską apmąstyti. Žaidimas buvo papras
tas ir aiškus, bet Senis, net nejausdamas, 
sujaukė žaisliukus, sumurdė juos į tamsą, 
kad palaikytų, nors ir prigesusią, bet vis 
tiek raminančią viltį, be kurios jis nega
lėjo gyventi, bijojo net pagalvoti, kas bus, 
jeigu įtarimas pasitvirtins. Tačiau reikėjo 
apsispręsti, reikėjo pagaliau atskirti juodą 
nuo balto ir sustatyti daiktus į jiems pri
klausančias vietas. Bet kaip atskirti, kaip 
surinkti tai, kas išbarstyta, jeigu viską 
užgožė tamsa? 

Praslinko savaitė, mėnuo, ištisi metai 
nuėjo užmarštin. Senio kaktos raukšlės 
išsilygino, galvą graužiantys įtarinėjimai 
nutolo, ir jis vis dažniau pamiršdavo tą 
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Vladas Šlaitas 
EILĖRAŠTIS LIETUVAI 

Vieni vaizdai pasilieka mano prisiminimuose, 
o kiti vaizdai pasilieka mano Širdy. 
Ir kai rašau apie saulę, 
kuri niekad nenusileidžia mano pasaulyje, 
ai iš tikrųjų rašau apie mielą ir brangią ir tolimą 

mano Lietuvą. 
PASIKALBĖJIMAI 

Bendrauju su tais, 
kurie yra mirę, 
arba su tais, 
kurie gyvena per daug toli nuo manęs, 
kad galėčiau su Jais susitikti. 
Taigi man lieka tik paprasčiausias širdies bendravimam. 

• -. 
-

Gera vesti pasikalbėjimus be atsakymo. 
Tai tas pats, 
jeigu vesčiau ilgiausius pasikalbėjimus su Babilono 
ar Antijochijos rožėmis. 

RAUDONOS ROŽĖS 
Raudonos rožės baigiasi. 
Raudonas 
ir keistas rožių liūdesys. 
Jau temsta. 
Ir pirmą kartą visame pasaulyje 
esu liūdnesnis už raudoną rožę. 

AŠARŲ KAROLIUKAI 

Išsivadavimas ateina ne iš karto. Reikia daug 
praleist pro širdį meilės karoliukų. Reikia verkti. 
Reikia kiekvieną karoliukų išbučiuoti ir apverkti 
saldžiausiom ašarom. Tai kelias 
į Dangiškosios Karalienės širdį, ir kitokio, 
trumpesnio kelio ligi šiol nesuradau. 

Išsivadavimas ateina ne iš karto. Reikia daug 
praleist pro širdį mano tautai karoliukų. Reikia meilės, 
atsidavimo, patvarumo ir kantrybės. Tiek tereikia. 
Tai yra ašarų ir meilės karoliukai, ir kitokio 
išsivadavimo lig šiol nesuradau. 

KĄ SAKĖ KLEOPATRA ANTONIJUI? 

Ką sakė Kleopatra Antonijui? Negirdėjau. 
Bet ji tikriausiai sakė Antonijui 
tuos pačius meilės niekniekius, 
kuriuos sako ir dvidešimtojo šimtmečio 
antrosios pusės įsimylėjėliai. 
Ir kokia meilė bebūtu, 
didelė ar nedidelė, 
tačiau meilė yra geriau negu visiškai nieko, 
nes jeigu meilės nebūtų, 
tai ir aš, 
keliolikai šimtmečių po Kleoptros ir Antonijaus praėjus, 
jokių eilėraščių daugiau neberašyčiau. 
MIESTO SODAS KĘSTUČIO AIKŠTĖJE 
Iš mažens kraustam iš vieno buto į kitą butą, 
iš vienos miesto gatvės į kitą gatvę. 
Nėra prisirišimo. 
Tik laikinumo jausmas. 
Ir iš mažens 
aš išmokau žiūrėti į visą savo gyvenimą 
kaip į pereinamąją stovyklą. 
Tik ukmergiškis 
miesto sodas Kęstučio aikštėje man priklauso. 
Ir lietuviškos žvaigždės, 
kurios šviečia vasaros naktį virš miesto sodo. 

LANGAI SAULĖLEIDYJE 
Nešluostytai langų. Tegu dar dega 
langų kvadratuose saulėleidžio graudumas. Tik vėliau 
kai saulė nusileis, galėsit šluostyt. O kol kas 
tegu dar dega saulės raudonumas. 

nelemtą pokalbį telefonu. Tik vienas 
šešėlis vis dar slankiojo paskui jį, perkirs-
davo vėl laimingo ir ramaus gyvenimo 
kelią: Ispanijon išvykusi Jaunojo žmona 
nebesugrįžo. Nejaugi ji tikrai įsitikino vyro 
išdavyste ir tyliai, be rietenų ir skyrybų 
gėdos, paliko jį? Kartais, kai Jaunasis 
pasiremdavo ant sodelius skiriančios tvo
ros trumpam pokalbiui apie lietų, saulę ir 
gėles, Senis primindavo Ispanijoje dingu
sią žmoną. Atsargiai, iŠ tolo, tarsi niekur 
nieko, tik šiaip atklydusią mintį pasakė, 
bet Jaunasis skubiai atmegzdavo pokalbį 
ir nueit" °'7o. Senis prikaišiodavo sau, kad 
elgiasi visiškai nepadoriai, kad nesilaiko 
geros kaimynystės papročių, bet kitą 
kartą neiškęsdavo ir vėl pradėdavo gud
rauti. Atrodo, kad Jaunajam tas negražus 
smalsumas nusibodo ir todėl, pamatęs 
Senį jo sodelyje, tik šyptelėdavo ir pasuk
davo atgal. Vėliau Senį pasiekė gandai, 
kad Jaunojo žmona prisiuntė vyrui laiš
kelį iš Ispanijos, bet, kas jame buvo 
parašyta, niekas nežinojo. O gal iš viso 
jokio laiškelio nebuvo, kas sugaudys svai
domus gandus. Po dvejų metų viskas 
sugrįžo į senąją upelio vagą, ir Senis 
pamiršo jį kažkada parbloškusi smūgį. Iki 
tos dienos, kaimyne... — Jis paragavo 
vyno, aplaižė išdžiūvusias lūpas ir sunkiai 
įveikė trūkčiojantį atodūsį. — Iki tos 
dienos, kada jis staiga pajuto kažką 
negero. Viskas, kaip sakyta, tekėjo senojo 
upelio vaga, niekas nepasikeitė nei žmone
lėje, nei namelyje, bet vis tiek kažkas buvo 
ne taip, kaip anksčiau. Kas per velnias, 
susirūpino Senis? Rodos, niekas nepa
sikeitė, o tačiau viskas pasisuko ir per
sikreipė... Vieną naktj, kai jis gulėjo šalia 
miegančios žmonelės ir kovojo su neti
kėtai užgriuvusia nemiga, akinantis žaibo 
švystelėjimas nubloškė tikrovę slėpusius 
debesis. Senis valandėlę klausėsi žmonelės 
alsavimo, paskui tyliai atsikėlė ir išėjo į 
sodelį. 

Perlūžusio mėnulio skeveldra pjaustė 
debesis, kapojo parkelio medžių viršūnes ir 
nelaimingo, kvailo Senio širdį. Jis pasi
rėmė ant tvoros, padėjo galvą ant ranicų u* 
apsiverkė. Tačiau niekas nesugriuvo, 
niekas net nebrakštelėjo, nors vargšas 
Senis galvojo, kad dangus ir žemė turėtų 
sprogti nuo jo širdgėlos. 

— Trumpinkite, — patariau, — kol 

užbaigsite, ir rytas ateis. 
— Kai pradėjo austi, Senis sugrįžo į 

namelį. Vėl pasiklausė ramiai miegančios 
žmonelės alsavimo ir nuėjo praustis. Sklis
damas barzdą persipjovė skruostą. Tyčia 
pasuko skustuvą taip, kad jis giliai įsmigo 
į veidą. Tačiau laukto skausmo, kuris 
nugalėtų degančią širdį, nebuvo; kraujas 
plūdo veidu, bet neskaudėjo. Pavalgęs 
pusryčius, jis nunešė karštos kavos puo
duką žmonelei, pasėdėjo ant lovos, paklau
sinėjo, ką sapnavo, kaip gerai išsimiegojo, 
ir išėjo į darbą. Vaikšto mūsų Senis darbo
vietėje, bando tą, graibstosi kito, bet 
niekas nesiseka, viskas slysta iš dre
bančių pirštų. Paskui vidinės pusiausvy
ros savisauga ištiesia pagalbos ranką: 
sensti, pradedi pavyduliauti ir prasimanai 
visokias kvailystes! Žinoma, kad ne kitaip, 
apsidžiaugia Senis, šalin pavydo kvailio
jimai, šalin dar kvailesni įtarinėjimai! Bet 
po kelių dienų gyvatė vėl atšliaužia ir pra
deda Šnabždėti... 

— Dieve mano! — nebeišlaikiau. — Iki 
jūs pasieksite atomazgą — man bus laikas 
darban! Jūs gal ir puikus architektas, bet 
nė kvailiausiam velniui netikęs pasako
tojas. Gal leisite jums padėti? 

— Mielai! — nusijuokė jis. — Aš 
niekada nebuvau geras pasakotojas, visi 
man prikišdavo, kad perkraunu smulk
menomis, velku ir painioju intrigą. 

— Pirmiausia: kas pažadino Senio 
įtarinėjimus? 

— Šypsena. 
— Kokia šypsena, kieno? 
— Senio žmonelės. 
Aš pasižiūrėjau į jį, nugėriau gurkšnį 

vyno ir patryniau kaktą delnu. 
— žmonos šypsena pasakė Seniui, 

kad... 
— ... ji turi meilužį? Atspėjote. Tas kaž

kas, ko niekaip negalėjo suvokti Senis, 
buvo retkarčiais iškylanti nauja, nematyta 
žmonos šypsena. 

— Kvailystė! 
— Ir Senis tą patį šaukė gyvatei, bet 

paskui nutilo ir susimąstė. 
— Vėl? — juokiausi. 
— Kitaip jis nesugebėjo. Grįždamas 

atgal, Senis perčiupinėjo kiekvieną gran
dinės žiedelį ir surado tą, kurio nepa
stebėjo; tą, kuris prasmuko pro apgrai

bomis tikrinančius pirštus. Aną nemigos 
naktį viskas nušvito taip staiga, kad jis 
apstulbo iš nuostabos. 

— Ir skausmo, — nusišypsojau. Ką 
pasakė tas grandines žiedelis? 

— Keletą paprastų žodžių; jūsų žmona 
ir mano vyras susitinka antradieniais ir 
penktadieniais. 

— Pripažįstu: nieko nesuprantu. Iš kur 
tie žodžiai, kas juos pasakė? 

— Jaunojo žmona telefoniniame 
pokalbyje. Senis buvo juos pamiršęs, bet tą 
„staigaus apšvietimo" naktį prisiminė. 
Surišate? 

— Nepajėgiu... — Pridegiau užgesusią 
pypkę ir įsižiūrėjau į lubas. — Ne, jokiu 
būdu nesugraibau virvutės galų! 

— Taip dažnai būna, kaimyne, vaikš
tome aplink, liečiame pirštais, bet 
nematome, nejaučiame... Tas kažkas, kuris 
vargino Senį, buvo antradienį ir penkta
dienį pasirodanti šypsena jo žmonelės 
veide. Ištisą savaitę viena šypsena, antra
dieniais ir penktadieniais kita. Ir šypso
davosi ji ne savo Seniui, bet kažkam 
kitam, gal saldžiam prisiminimui, gal 
giliai paslėptai kelių valandų palaimos 
ekstazei... kas pasakys, kas atspės, ką 
galvoja užsimiršimo valandėlę besi
šypsanti moteris? Senis pajuto, kad atėjo 
apsisprendimo valanda, kad reikia iškasti 
paslėptą tikrovę arba galutinai išrauti 
kerojančias įtarinėjimų šaknis. Jis susi
tvarkė darbovietėje ir pradėjo vaikščioti 
paskui žmoną. Ilgai neteko laukti... Atėjus 
penktadieniui, jo žmonelė nuvyko į miesto 
centrą, nusipirko šio to prekybos daugia-
aukštyje, tris kartus apėjo taksi sustojimo 
aikštelę, sėdo į vieną ir dingo judėjimo 
maišatyje. Beje, ji buvo užėjusi ir į 
vaistinę, turbūt nusipirko vaistų, nes 
turėjo silpną širdį. Senis palaukė, iki taksi 
sugrįžo į aikštelę, pakišo vaikinui stambų 
pinigą ir paprašė, kad nuvežtų ten, kur 
prieš pusvalandį išlaipdino gražutę ponią. 
Vaikinas buvo matęs gudresnių žaidimų ir 
tik truktelėjo pečiais. 

Jis minutėlę tylėjo. Aš šliūkštelėjau 
vyno į abu stiklus ir tyriai pastačiau 
bonką. Pasakojimas artėjo prie pabaigos ir 
aš neslėpiau džiaugsmo. Jis žvilgterėjo į 
mane, kažkodėl vėl atsiduso ir tęsė: 

(Nukelta i 4 psl.) 
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Kai tūkstantmetės gelmės 
susiliečia su moderniuoju menu 

Šiuo metu M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoj, vyksta reto įdomu
mo paroda, pavadinta „Mitolo
ginės būtybės lietuvių tauto
sakoje". Geresnio įvado į 
Ketvirtąjį Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumą negalėjo nė būt i . 
O visa tai pasidarė mūsų 
k r u o p š č i ų j ų d a i l i n i n k i ų 
organizacinio ir kūrybingojo 
polėkio dėka. Todėl v y r a m s 
dailininkams reikia s t ipr ia i 
laikytis, kad moteriškės jų 
neišverstų iš klumpių. 

Čia minima paroda, be k i ta 
ko, yra įdomi tuo, kad ta i y r a 
vienos ir gana egzotiškos 
temos paroda. Ir ta i nėra koks 
nors atkištinis atsi t ikt inumas, 
o mūsų dailininkių nemažo 
būrio iš anksto apgalvotas, 
nuspręstas ir padarytas dar
bas. Padarytas labai origi
naliai, beveik nelauktai ir 
netikėtai proistorines lietuvių 
kūrybos gelmes susiejant su 
šių dienų moderniojo meno rai
da. Tai drąsus, bet akivaiz
džiai tvirtai žengtas žingsnis. 
Galėtume tik pritarti parodos 
atidaryme kalbėjusiai etnolo-
gei Elenai Bradūnaitei, k a d 
paroda yra rodytina ir m e n u 
besidominčiai amer ik ieč ių 
visuomenei, dabar taip inten
syviai ieškančiai šio k raš to 
kultūros sudedamųjų šaknų, 
kuriose užčiuoptinas ir lietu
viškasis indėlis. 

Bent akimirkai žvilgterkime 
į kiekvienos (alfabeto tva rka) 
tų pagarbos vertų susibaudė-
lių duoklę. 

Vandos Aleknienės t a p y b a 
„Deivės Apidemės globoje" 
labai nuoseklios spalvinės 
gamos abstraktas. Tokiam 
paveikslo sprendime, supran
tama, bendrinės temos konkre
tumas čia vargiai ir užčiuopia
mas. 

Marijos Ambrozaitienės 
akvarelinis monotipas „Žemy
na" y ra žemės kamuolio ir 
gyvybės santykio tr ipt ikas su 
mitologinėmis lietuviškojo žal
čio užuominomis. Minties 
tūriui rasta ir a t i t inkama 
struktūrinė forma. 

Nijolė Banienė apeiginio gai
džio paveiksluose sukuria ne 
tik apeigos mistiką, bet ir 
s t a m b a u s piešinio l a b a i 
vieningą spalvinį monolitą. 
Tikras išradingumo magne t a s 
yra jos minkštosios skulptūros 

e k s p o n a t a s „ A u s t ė j a " — 
vais ingumo deivė, bičių ir 
šeimos globėja. Akmeny ar 
marmure ji būtų turbūt baugi
n a n t i , o čia šilta, lyriška, 
šeimyniška. 

Vilija Eivaitė su minimumu 
mitologinės užuominos ir su 
a t v i r k š t i n e d a i n o s e i lu te 
„Saulužė mėnulį vedė" parodė 
l aba i autentišką Chicagos 
meno mokyklos bruožą. 

Dianos Kizlauskienės 
spalvoti piešiniai — žemės, 
ugnies, vandens ir dangaus , 
ka ip elementų, ciklai — suku
r ia jautriai i šmąsty tą simbo
lių ir tikrovės detalių vienu
mą. 

Danguolė Stončiūtė-Kuolie-
nė dviem lino raižiniais išra
d ingai iliustruoja mitologinės 
tautosakos frazes apskritimi
nėse kompozicijose. 

Janina Marks eksponatų 
gausumu ir jų įvairumu šioje 
parodoje y ra pirmaujant i . 
Technikinis įvairių medžiagų 
apva ldymas tiesiog stebi
nan t i s . Tač iau dail ininkė 
neslysta vien struktūriniu 
pavirš ium, o kasas i i r į auten
t išką vaizduojamo ofjekto gilu
minę prasmę. Žemyna, žalčiai, 
a i tvara i , medžiuose gyve
nanč ios vėlės ir visa ki ta mito
loginė atr ibut ika tv i r ta i atrem
t a į lietuviškąjį jų pagrindą. 

Eleonora Marčiulionienė — 
t ik ras minia t iūr in is parodos 
b rangakmen i s . Akį ir jausmą 
užburia besijuokianti, bešo
k a n t i ir begrojanti jos kera
m i k a „Orfedija8 lietuviškose 
pasakose" Darbas nepamirš
t a m a s . 

Donna Marder su įspūdingu 
„Žalčio užklotu" pademonst
ruoja prakt i škąs ias mitolo
ginės temos panaudojimo gali
mybes. Užklote lyg iš žemės 
išnirę žalčiai stiebiasi į mels
vą d a n g a u s erdvę. Labai 
p las t i škas medžiagos ir linijos 
panaudoj imas . 

Jadvyga Paukštienė spalvi
nių žarijų žaizdre rodo mums 
Baltijos dievybių užuominas. 

Magdalena Stankūnienė 
stipriai suręstų konstrukcijų 
v i n g i u o s e a p g y v e n d i n a 
populiariuosius mūsų mitolo
g i jos p e r s o n a ž u s t v i r t a i 
išieškotuose jų pavidaluose. 
Struktūriniai ir turininiai 

Donna Marder 

aspektai susiglaudžia j labai 
vieningą įvairovę, paliekant ir 
žiūrovo fantazijai apsčiai 
vietos, pvz. tas raketinis lietu
viškojo aitvaro judesys. 

Zitos Sodeikienės spal- : 
vingi piešiniai liudija kaip 
dailininkė gali plačiai ir lais
va i operuoti mi to logine 
medžiaga, jos nepažeisdama. 
Ir kokie simpatingi nekalti ir 
draugiški tie jos kaukai, kurių 
peizaže t ies iog knibždėte 
knibžda. 

Žalčio užklotas Ada Sutkuvienė 

Ados Sutkuvienės gigan
tiškos apimties medvilninės 
medžiagos minkštoji skulp
tū r a „Vėlių medis" galerijos 
trečiosios salės gale kone 
stulbinančiu įspūdžiu užsklen
džia visą parodą. Kiek laiko ir 
kruopštaus darbo reikėjo visa 
ta i įkūnijant! Ta baltoji ir 
bekraštė skulptūros visuma ir 
jos detalės čia tampa kažko
kios raminančios prasmės 
didžiuliu simboliu, atkeltu 
t i k r a i i š t ū k s t a n t m e t ė s 

Vėlių medis (detalė) 

gelmės. 
I apgalvotą parodos ekspo

natų išdėstymą taipgi būt ina 
atkreipti išskirtinį dėmesį. 
Pavyzdžiui, galerijos trečio
sios s a l ė s v i s a p a r o d i n ė 
konstrukcija y ra tiesiog žavin
gai išplanuota erdvės, šviesos 
ir eksponatų t a m tikroje vieto
je pastatymo prasme. O ta i 
reikia taipgi užskaityti nema
žu kūrybiniu parodos rengėjų 
pliusu. 

k . b r d . 

Dail. Petravičium gėrisi amerikiečių spauda 
Menas yra tarptautinė kalba. 

Džiugu, kad tą dail. Viktoro Petra
vičiaus kalbą išgirdo ir suprato 
plačiai skaitoma Amerikos spau
da. Chicagoje, „Galerijos" 
patalpose besiruošiant atidaryti 
dail. Petravičiaus parodą, jau 
išvakarėse, spalio 29 d., laikraš
tininkas Robert Zonka („New 
Buffalo Times") įdėjo ilgą repor
tažą apie jo namus Union Pier, 
pavirtusius į skulptūromis ir 
paveikslais pripildytą meno 
muziejų. Nupasakojama Petravi
čių šeimos istorija ir į skaitytojus 
prabylama net septynetą Petravi
čiaus kūrybos reprodukcijų ir jo 
šeimos nuotraukų, labai šiltai apie 
viską atsiliepiant. 

Parodą atidarius tas pats 
laikraštis įsidėjo meno kritiko 
Harold Haydon straipsnį, ku
riame jis, besidžiaugdamas į JAV 
atsikėlusio Petravičiaus kūryba, 
taria: „Europai praradimas buvo 
Amerikai laimėjimas". Rado tai 
apie Petravičių, vadindamas jį įžy

miu, nepaprastu dailininku, jau 
Paryžiaus pasaulinėje parodoje 
apdovanotu Didžiąja premija. 
Haydon paneigia mintį, kad 
Petravičiaus kūryba esanti primi
tyvi ir naivi. „Ne, —sako Haydon. 
— Jis eina vokiečių ekspresioniz
mo, kurį gerai pažino, keliu, 
spontaniškai tiesiogiai vaiz
duodamas žmones ir vietas. 
Petravičius labai gerai pažįsta 
medžio ir linoleumo raižinius, 
kurie leidžia jam šia priemone for
muoti ir kurti savo paveikslus... 
Petravičius peržengia tradicines 
medžio ir linoleumo raižinių ribas, 
išlygindamas briaunas ir pavir
šius ir kitais būdais sušvelninda
mas ir aptemdydamas paveikslą, 
vėliau pridėdamas brėžtas linijas 
ir tapytas spalvas. Jis tai vadina 
aliejine grafika, kada kiekvienas 
paveikslas darosi išskirtinis, kaip 
yra tapyboje. Iš tikrųjų jie yra 
kažkas naujo, saugojantys paslap
tį, kaip jie buvo sukurti". 

Pabrėždamas Petravičiaus 

originalumą, Haydon skelbia, 
kad „jo kūryba tai kombinacija 
švelnių vaizdų su sunkia tekstūra, 
kaip išraižytu spausdinimui 
paruoštu paviršium taip ir atbaig
ta rašalu bei tapyba. Impresionis
tiniais metodais panaudojamos 
spalvos Petravičiaus technikai 
duoda paslaptingumo ir laisvę 
vaizduotei individualiu būdu rasti 
vaizdą ir prasmę". Straipsnį 
užbaigia mintimi, kad kelionė į 
Chicagą pamatyti Petravičiaus 
šedevrus yra maža kaina už progą 
pasigėrėti jo kūriniais puikioj gale
rijoj. 

Tas pats autorius „Chicago Sun-
Times" dienrašty Petravičių vadi
na gyva legenda; jo darbai rodo 
jaunatvišką energiją. Jo įkvėpi
mas yra gamta ir amžinas 
patrauklumas tarp vyro ir moters, 
ypač semtas iš lietuviško folkloro, 
paspalvintas jo romantiška vaiz
duote. 

Petravičius šioje parodoje iš 
tikrųjų kažkaip naujas, pajėgus, 
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j o - s p a l i o mėn. , Nr. 5. Kultū
ros žurnalas. Vyr. redaktorius 
dr. Leonardas Andriekus, 
O.F.M., 361 Haihland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Žurnalą 
leidžia lietuviai pranciškonai. 
Administruoja Benvenutas 
Ramanauskas , O.F.M. (adre
sa s kaip ir redaktoriaus). 
Žurnalo metinė prenumerata 
— 15 dol. 

Apie tautinės sąmonės ugdy
mą išeivijoje rašo dr. Alfredas 
Stankevičius. Žurnalo „Atei
t ies" ideologinę apžvalgą nuo 
1946 m. iki 1981 m. pateikia 
Kęstutis Trimakas. Du poe
zijos puslapiai skirti Julijos 
Švabai tės eilėraščiams. Isto
rine ir kalbine tema rašo kalbi
n i n k a s dr. Petras Jonikas, 
žvelgdamas į lietuvių kalbą 
administraciniame ir kultū
r in iame gyvenime senojoje 
Lietuvos valstybėje. Studentų 
ateit ininkų meno draugijos 
„Šatri jos" pradžią savo at
siminimuose įdomiai nušvie
č i a A l ina Skrupske l ienė . 
Beletristikos duoklė — Pet
r o n ė l ė s Or in t a i t ė s novelė 
„Akmenukas". Spausdinamas 
intriguojantis pasikalbėjimas 
su Amnesty International 
darbuotojais. 

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
šių metų ateitininkų jubilie
j inio kongreso aprašas (Juo
za s Baužys), vertinamas tame 
kongrese Dariaus Lapinsko 
pareng tas poezijos rečitalis — 
spektaklis (Kęstutis Keblys), 
min ima lietuvių pranciškonų 
įsikūrimo Amerikoje 40 metų 

kūrybingas ir patrauklus. Paroda 
„Galerijoje", 744 S Wells Chicago
je dar bus atdara lapkr. 29 d. nuo 
11 vai. iki 6 vai. vak. ir lapkr. 29 
nuo 1 vai. iki 4 vai. p.p. Verta 
pamatyti. J . P r . 

Dailininkas Eugenijus «idry», 
gyvenantis Švedijoje, Baltijos 
jūros Gotlando saloje, šyędų 
meno pasaulis ir spauda jo kūry
ba yra įvertinusi labai palankioj. 
Jo darbų paroda Chicagoje buvo 
1972 m. M. K. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. Po tiekmet* 
dabar čikagiečiams vėl bus. ge*» 
proga pamatyti Eugenijau* 
Budrio pačius naujuosius darbut*; 
jo paroda „Galerijoj" (74"4:North 
Welis St.i atidaroma gruodžio 4 d. 
ir tęsis iki gruodžio 20 d. 

•",< trat 
sukaktis, taipgi visuomeninin
ko Aleksandro Vakselio sukak
tys, kalbamasi su dail. Juozu 
Bagdonu jo 70 metų amžiaus 
proga (didžia dalimi ir visas 
žurnalo numeris i l iustruotas jo 
darbų nuotraukomis), . i k po
grindžio „Aušros" persispaus
dinamas raš tas „ Prie užrakin
to Mari jos P e č k a u s k a i t ė s 
kapo". 

Naujų knygų skyriuje stip
rus dėmesys skiriamas'" ' dr. 
T

 tno Remeikio knygaTantglų 
kalba „Opposition to Soviet 
Rule in Lithuania": receftaja 
užkloja beveik 9 žurnalo pusla
pius. J i parašyta jaunojo mūsų 
istoriko Kęstučio K, Girniaus. 

• L I E T U V I Ų D I E N O S , 
1981 m. l a p k r i č i o m ė n . , N r . 
9. Žurnalą redaguoja Redak
cinė kolegijar Leidžia' iriaarni-''. 
nistruoja Antanas F. Skirius. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90029. Žurna
lo metinė prenumerata — 18 
dol., Kanadoje — 20 dol. , 

Spausdinamas pasikalbė
jimas su Kaziu Bradūnu, 
randama Juozo Tininio .nove
lė, latvių likimo legenda^lat-
vaitė filmų pasauly . ir Jei. 
Įdomiai marga ir anglų ka lba 
spausdinama žurnalo^ dal is . 
Puslapiuose daug nuotraukų? 

P*e* 
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Gamtos mylėtojai 
(Atkelta iš 3 psl.) 

— Senis užėjo į prieš viešbutėlį esančią 
kavinę, užsisakė stiklą vyno ir pradėjo 
laukti. Po dviejų valandų viešbučio duryse 
pasirodė jo žmonelė, apžvelgė ga tvę , užsi
dėjo tamsius akinius ir nuskubėjo į 
netoliese esančią metro stotį. 

— Kaip kriminaliniame filme, — šyp
sojausi. 

— Panašiai, — sutiko jis. — Senis spėjo 
pamatyti tą gražiąją savo žmonelės šypse
ną ir jam nudiegė širdį. O kai po kelių 
minučių pamatė išeinantį Jaunąj į kai
myną, visiškai sukiužo: vaikino veide 
puikavosi tokia pat šypsena. Viskas 
prigeso ir pritilo apie jį, paskui skambtelė
jo ir pradėjo dūgzti, kaip nuplėštas 
stiklinio karsto dangtis. Sėdi Senis prieš 
apversto vyno stiklą ir klausosi, dūsta nuo 
iš karsto kylančio tvaiko, žiūri j au nebe į 
miegančią karalaitę, bet — sutrūnijusį 
lavoną. 

Pilkis pabudo, žvilgterėjo į mane, 
nutilusį kaimyną ir peikiančiai kryptelėjęs 
galvą nuslinko į duris. K a i m y n a s patrynė 
delnais atšalusius skruostus ir atsistojo. 

— Baigsiu vaikščiodamas.. . — sušnabž
dėjo. — Sustingau... 

— Ir į melodramą nukrypote , — atsi
dusau. — Dar toli iki galo? 

J i s papurtė galvą: baigiu. Apėjo sienas, 
apžiūrėjo paveikslus ir sustojo už fotelio. 
Pasirėmė į jį ir įsižiūrėjo į graviūrą virš 
mano galvos. 

— Vargšas Senis tą dieną nebegrįžo į 
namus, — tęsė, staiga prikimusiu balsu. — 
Telefonu pranešė žmonelei, kad darbo
vietė siunčia sutvarkvti kitos statybos 
reikalus j provinciją ir sugrįš tik po trijų 

dienų. Tačiau sugrįžo sekančios dienos 
popietį, kai nusibodo trankytis naktinėse 
kavinėse ir išryškėjo, jog degtinė visiškai 
neveikia jo persprogusios galvos. 

Žmonelę rado miegamajame gulinčią 
ta rp lovos ir rūbų spintos; gulėjo palietusi 
ko jas , p r i s p a u s t o m i s prie k r ū t i n ė s 
rankomis , plačiai atmerktomis akimis. Ap
link mėtėsi jos rūbai, ranknešiai ir visa 
kita, k a s sugrobiama, sprunkant nuo 
nemylimo vyro. 

— Išgirdo nelauktai grįžtančio vyro 
žingsnius ir apalpo iš baimės? — bandžiau 
nublokšti s ta iga nukritusią tylą. Pasa
kokite, ko gi nutilote? 

— Pirmą sekundę ir Senis lygiai taip 
pagalvojo, bet sekančią suprato, kad ji 
mirusi... 

— A! — išsprūdo man. — Nusižudė? 
— Ne, kaimyne, silpna širdis neišlaikė. 

(Kas gi žudosi ruošdamas ranknešius 
kelionei!) Senis paguldė mirusią žmonelę 
an t lovos, užspaudė akis ir prisėdo greta. 
Sunku buvo nelaimingam Seniui, baisiai 
sunku, bet nieko nebebuvo galima 
pakeisti. Sėdėjo jis šalia lavono valandą, 
antrą, paskui pašoko ir pradėjo vaikščioti. 
Pradžioje p lanavo kaip nužudyti jos 
meilužį, tą kaimyną, kuris sudaužė jo 
gyvenimą ir nužudė žmoną, paskui, laikui 
s lenkant , sugalvojo kitą kerštą, baisesnį, 
kaip j a m atrodė, už revolverio šūvį į galvą. 
Vakare , kai visiškai sutemo, jis pasiėmė 
kastuvą ir nuslinko į parkelį. Viename tan
kumyne, kur žemė buvo minkšta ir be me
džių šaknų, jis pradėjo kasti duobę. Po 
kurio laiko kas tuvas atsirėmė į ta i , kas 
nebuvo nei akmuo, nei šaknys... Atsi
klaupė, nuvalė rankomis žemes ir apčiuo
pė plastmasės maiše tai, kas buvo likę iš 
Jaunojo žmonos. 

— Na jau! — pradėjo juoktis. — Surado 

velniai žino kieno lavoną ir tuoj suprato, 
kad tai Jaunojo žmona! Anksčiau sakėte, 
kad ji dingo Ispanijoje... 

— Jaunas i s buvo paskleidęs tokius 
gandus, — šypsojosi jis. — Bet grįžkime 
prie Senio ir jo atrasto lavono. Klūpo Senis 
prie pusiau atkasto lavono ir permąsto 
viską, k a s įvyko. Kodėl jis pagalvojo, kad 
čia Jaunojo žmona? Turbūt todėl, kad 
niekada netikėjo gudriu, kitus apmul
kinusiu gandeliu, bet užgniaužė abejonę, 
paslėpė giliai pasąmonėje, o ji s taiga pra
siveržė į viršų... Gal ir todėl, kad permąs-
tydamas viską, r inkdamas išmėtytus 
gabaliukus, pamatė, kad susikrovė velniš
kai gudriai suplanuotas pastatas . Žiūri 
Senis į tamsą ir mato, kaip kraunasi to 
pastato pamatai , auga sienos, supa jį ir 
užsklendžia apgaulės kampe... Pirmą 
kartą j is pajunta, kad gyvena nebe savo 
namelyje, bet kitame, tada, kai žmonelė 
pradeda skųs t i s is ter ike ka imyne . 
Žaidimas paprastutis, senas, kaip ir neiš
tikimybė: skubiai paruošti vyrą, nuteikti jį 
prieš meilužio žmoną, kad ateityje jis neti
kėtų tuo, ką ji sakys. Senis, kaip žinome, 
pakibo ant to kabliuko ir viskas būtų susi
tvarkę laikui slenkant, bet Jaunojo žmona 
padarė mirtį iššaukusią klaidą: ji pranešė 
savo vyrui, kad žino apie jo romaną su 
Senio žmona, kad paliko Seniui suklijuoti 
žaislus jo šeimoje ir pati išvyksta Ispa
nijon. Žinoma, ji pasakė ir tai, kad kalbėjo 
telefonu su Seniu apie savo kelionę... 
Sekančią naktį Jaunas is nužudė savo 
žmoną ir paslėpė jos kūną parkelyje. Kurį 
laiką meilužiai nebesusitardavo, laikėsi 
ramiai, bet Senio įtarimams atslūgus, vėl 
pradėjo. Tą dieną, kai juos susekęs Senis 
telefonu pranešė žmonai, kad išvyksta į 
provinciją, ji pajuto, kad vyras kažką jau 
žino, ir nusprendė bėgti. Po kurio laiko 

meilužis būtų pardavęs savo namą ir išvy
kęs pas ją. O gal jie būtų visiškai nesi-
slapstę, gyvenę kur nrs netoli Senio... 
Kasdien taip būna, taigi nieko nauja. 

— J ū s peršokote net kel ias painiavas, 
— priminiau jam. — Pirmiausia: kodėl 
Senis neiškviečia gydytojo, o skubinasi pa
slėpti numirėlę? Kodėl, dėl gerojo Dievo, jis 
ta ip kvailai painioja reikalus ir tuom užsi
traukia nusikalt imo grėsmę? Kodėl jis, 
atradęs lavoną parkelyje, neskuba pra
nešti policijai? 

J is prisėdo an t fotelio alkūninės ir 
kilstelėjo smilių į viršų. Kraipė jį prieš 
save šypsodamasis , paskui gudriai prisi
merkė: 

— Mirtis a r kalėjimas, galvoja Senis, 
per lengvos bausmės tam niekšui! Reikia 
nuslėpti meilužės mirtį, paskleisti gandus, 
kad ji paspruko su kitu, taigi juokingas 
kvailys nužudė savo žmoną dėl kažkokios 
karščiuojančios mergšės. Senis buvo 
įsitikinęs, kad net ž iauriausias žmogus turi 
kentėti betiksliai nužudęs ž»noną; tai 
turėtų jį kankinti dieną ir nakų, visada ir 
visur. Kaip jūs, kaimyne, manote, kentėjo 
t a s žmogžudys? 

Jis paglostė vidun sugrįžusį Pilkį, 
ižgėrė vyną ir vėl apėjo sienas. Paėmė 
mano dingusios žmonos nuotrauką ir 
pastatė an t staliuko taip, kad jos šypsena 
švietė m a n į akis. 

— Turbūt kentėjo, — sutikau pagal
vojęs. — Tačiau, laikui bėgant , ta kančia 
nutolo ir užsimiršo. Viskas gi nutolsta ir 
užsimiršta su laiku. 

— Tą patį ir Senis galvojo, — nusi
kvatojo jis. — Kai jis pajuto, kad laikas 
atnaujinti kančią, vėl perplėšė užgijusią 
žaizdą. Taip, kaimyne, daba r prasideda 
kitas, gal dar baisesnis, baimės pragaras: 
Senis žino, kur y r a paslėptas nužudytas 

žmonos lavonas! Kas galėtų tvirtin$,^ka£ 
jis tylės? ' "1 

— Bet, kaimyne... Senio žmonos 
lavonas... Aš manau, kad Senis užkasė-jį 
parkelyje, gal net toje pačioje duobėje, 
greta Jaunojo žmonos. Kaip jis įrodytų^ 
kad nenužudė jos? Kaip įrodytų, a? Ši9e 

— Senio žmonos kūną sudegino mlėsta 
krematoriume. Su visais papročiais* it 
pagal visus nuostatus. — J is juokės1"het 
atsilošdamas, trepsėdamas, ir man staiga* 
pasidarė aišku, kad jis yra savotiškas 
pamišėlis. — Kai tą naktį prie Jaunojo ' 
žmonos lavono jis sumanė keršto pla'ną', 
užlygino duobę, sutvarkė taip, kad nė. gucT-
riausias pėdsekis nieko nepastebėtų, 
sugrįžo į namelį ir telefonu išsikvietė 
Budinčios ekipos gydytoją. Atskubėjęs vai-, 
kinas konstatavo mirtį ir išrašė laidojamo 
leidimą. Tą pačią naktį Senis nugabeno 
lavoną į miesto krematoriumą, parodė 
laidojimo leidimą ir paprašė, kad u r h ^ s i r 
pelenais patalpintų jo šeimos rūsyje. Ta ip 
be juodų marškų virš durų, be gedulingos 
palydos, be nekrologinio straipsnelio 
laikraštyje ir dingo Senio žmona. "Mirtį 
konstatavęs gydytojas įrašė dar vienai 
pavardę į mirusių knygą, ir sekančią dieną 
pamiršo ją. Labanakt, kaimyne. Prigulkite 
nors keletą valandų — neužilgo prasidės 
nauja diena. Jūs žmogus su plieniniais 
nervais, bet vis tiek nuvargote... *^»»" 

Išėjo. Tyliai, kaip ir buvo atėjęs,' vis 
atsigręždamas ir kilnodamas sunkią, 
kaulėtą ranką. f* f5™ 

Aš sėdėjau prieš žmonos šypseną -ir 
klausiausi nakties spengimo. Pro . langą 
spraudėsi pilkos, drebančios dėmės; stiklą* 
rasojo ir dūzgė kaip perskilusio kasate 

-

dangtis. 
Aušo. 
Naujo pragaro diena. 
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