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Tik kartą per metus švenčiame Motinos dieną, bet, kaip taikliai pa-
stebėjo viena šio numerio autorių (Laimutė Vasiliauskaitė-Ro-
žukienė straipsnyje „Trijų menininkių ‘Mamadieniai’”), mamos

dienos yra visų metų dienos – ir besiskleidžiančio pavasario, ir šlapio
rudens, ir gražiosios vasaros, ir ilgų, nusibostančių žiemų. Galima sa-
kyti, kad net anapusinėje erdvėje, ten, kur jau nebėra metų laikų, ir ten
gyva motinystė  – savo mirusias motinas matome sapnuose, vizijose, jun-
ta me jų prisilietimą ir neskubrų, paslaptingą šnekėjimą, kurio nesu-
prantame, bet kuris kaip lopšinė iš anapus neretai nuramina, paguodžia
pasenusius, žilus išėjusių į amžinybę motinų vaikus.

Motinystė, motiniškumas  – tai kur kas daugiau nei socialinis sta-
tusas, fizinė ar juridinė asmens būsena. Pačia giliausiąja, prasmin-
giausiąja savo esme ji yra meilė, silpnesniojo globa, nesuprastojo, at-
stumtojo prieglobstis  – tai viena iš Dievo būsenų, juk mūsų Viešpats sa-
vyje sutalpina ir Tėvo, ir Motinos pradą ir prasmę. Žmonijos istorijoje
būta, o gal dar ir bus įvairaus šių pradų supratimo – žiauraus, kruvino,
laukinio, iškreipto motiniškumo, pavaldaus stabams ir baimei, racio-
nalaus ir pragmatiško, sutelkiančio dėmesį į naudą ir patogumą, neat-
sakingo ir palaido, kai tėvų pareigos neįsisąmoninamos kaip labai
svarbios ir socialine, ir kultūrine, ir dvasine prasme. 

Dėl socialinių tėvystės ir motinystės įgūdžių trūkumo šiandien
kenčia ne tokia jau maža Lietuvos visuomenės dalis. Tačiau smerkti ir
teisti mes vargu ar turime teisę – svarbiausia šiandien būtų šią visuo-
menės dalį mokyti, gydyti, pagaliau – suprasti, o gal netgi globoti kaip
silpnesniuosius, nes juk ji tokia ir yra. Žinoma, be galo sunku suprasti
ir atjausti tuos ir tas, kurie prieš savo vaikus pakelia ranką, kartais net -
gi atimdami jiems gyvybę, o kartais toji trapi gyvybė užgęsta ir dėl mo-
tinos ar tėvo abejingumo (visai neseniai buvo iškelta teismo byla moti-
nai, numarinusiai savo vaiką badu). Kaip juos suprasti? Kaip savo kū -
no dalį, kuri serga ir kurią įmanoma pagydyti, ar kaip dalį, kuri apimta
gangrenos ir nėra kitos išeities, kaip ją pašalinti?.. To mes nežinome.
Tik negalime pamiršti, kad visi šie nelaimingi žmonės – irgi kažkieno
vaikai. 

Pasaulis didelis ir keistas. Kitąsyk motina sunku pavadinti moterį,
kuri gimdo vaikus dėl pašalpų, ir neretai tie vaikai turi nemenkų fizi-
nių ir protinių sutrikimų, nes tėvai būna asocialūs, turintys vienokias
ar kitokias priklausomybes. Ir visiškai natūraliai, o ir kaip meiliai
skam ba kreipinys „motinėle”, skirtas, tarkim, seseriai vienuolei, kuri
nie kuomet negimdė, o turi daug ją mylinčių vaikų – tų, kuriuos ji ap-
supa meile ir supratimu. Jeigu motinystė yra Meilė, tai ji negali būti su-
prantama siaurai, paraidžiui. Tai dvasinė būsena, harmonizuojanti
pa saulį ir padedanti išsilaikyti nuolat siūbuojančiai jo pusiausvyrai.

Kita vertus, nereikėtų pamiršti, kad motina, kokia ji bebūtų, tegu
ir asociali ar pakėlusi ranką prieš savo vaiką – ji vis tiek yra tos nema -
rios dieviškosios būsenos dalelė ir kokia ji bebūtų iškreipta, jai duo ta
galimybė prisikelti, atgimti. O puolusiojo prisikėlimas yra toks galin-
 gas dalykas, kurį mūsų miesčioniškas ir padorus gyvenimas sunkiai ga -
li įsivaizduoti ir priimti kaip duotybę. Ypač jeigu prisikelia paniekin -
ta ir iškreipta Motinystė.

Renata Šerelytė
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Kai iš visų naktų
sugrįš žaibai ir vėjai
ir žingsniai sušlamės
ant lieptų užmirštų,
galvūgaly aukštam
išmuš sustojęs laikrodis
ir akys atsimerks
paveiksle šventame.

Mama, motin, pastovėk šiąnakt čia prie lango
kaip šešėlis tylus –
jis kas metai nutolsta laukais.
Jau seniai nebėra
tų vargų, tų giesmių, tų maldaknygių,
tik nėra kelyje
tavo pėdsakų
pabaigos.

Už darželio tvoros
stovi medis išdrožtas ir gyvas,
o veja, o veja –
sužaliavus lig pačio dangaus.
Išeini tu basa,
atsistoji ant slenksčio girnapusės
ir šauki į namus,
mus, kur stovim paveiksle basi.

Mama, motin: tai naktis – ji ant tavo rankų
tarp žirnelių kvapnių
tartum žvaigždės šiurena sode.
Pamiršti, užberti
tie takai, tie veidai, tie gyvenimai,
tik nėra kelyje
tavo pėdsakų
pabaigos. 

Vytautas P. Bložė

Antano Sutkaus nuotr.



len telė: „Čia ilsisi partizanų Motina”.
Kai 1944 metų vasarą sugrįžo sovietiniai oku-

pantai, pirmasis už aktyvią veiklą pirmosios oku-
pacijos metu į KGB akiratį papuolė sūnus Juozas.
Per stebuklą išvengė žūties. Pradėti persekioti ir
kiti vaikai. Tada motina palaimino savo vaikus ko-
voti ir prisaikdino nepasiduoti. Troboje suklupdė
keturis sūnus, palietė ranka kiekvieno galvą, apsi-
verkusi pasakė: „Laiminu jus šventai kovai. Jūsų
žingsnius tesaugo Dievas. Prisiekite gyvi nepasi-
duoti!..” Ir kai 1955 metais Antanas po daugelio įka-
linimo lageriuose metų grįžo į Lietuvą, motina gy-
veno nusiaubtos Lukšų sodybos kambarėlyje. Pa-
ėmė sūnus motiną lyg plunksnelę ant rankų, pabu-
čiavo ir atsiprašė. Atsiprašė, kad neišpildė jos prie -
sakų ir liko gyvas...

* * *
Antanas Lukša gi -

mė 1923 m. gegužės 31
dieną Juodbūdžio kai -
me, Veiverių valsčiuje,
Marijampolės apskri-
tyje. Baigęs Kau  no
„Aušros” gimnaziją,
įstojo į Kauno moky-
tojų seminarijos pa-
skutinį kursą. 1941 m.
paskirtas dirb ti į Ant-
rosios Varėnos pra-
džios mokyklą, tačiau
ten nenuvyko, nes pra-

sidėjo Antrasis pasaulinis
karas. Rudenį Antanas įstojo
į Kauno universiteto Staty-
bos fakulteto geodezijos sky-
rių. 

Kaip ir daugelis Lietuvos
jaunuolių, 1944 metų vasarą,
sugrįžus sovietų okupantui,
Antanas pradėjo slaps tytis,
nes buvo gavęs šaukimą mo-
kytis karininkų mokykloje ir
po to vykti į frontą. Savo bu-
vusios mokytojos dėka gavo
darbą Veive rių gimnazijoje
(dabar – Prienų rajono Vei-
verių Tomo Žilinsko gimna-
zija), o nuo 1946 metų vasaros tapo Geležinio Vilko
rinktinės ryšininku. Priėmė priesaiką ir tapo parti-
zanu Arūnu. Šį slapyvardį jam patvirtino rinktinės
vadas Juozas Stravinskas-Žiedas. Onos ir Simano
Lukšų namuose rinkdavosi ne tik rinktinės, bet ir
Tauro apygardos vadai. Netrukus Antanas Lukša-
Arūnas gavo pirmąjį ginkluotos kovos krikštą: da-
lyvavo kautynėse su NKVD kariuomene Mozūriškių
miške. Kaip tik tais metais brolis Juozas išmokė jį
anglų žvalgybos ryšių kodų, kuriuos iš už „geležinės
uždangos” parvežė J. Deksnys-Hektoras ir V. Sta-
neika-Meškis, nes buvo numatytas šiam darbui, jei

žū tų pagrindiniai ryšininkai su užsieniu. Partizanų
vadovybės pavedimu 1946 metų rugsėjo mėnesį per-
sikėlė mokytojauti į Kaišiadorių apskritį, ryšio tarp
Vilniaus VGPŠ ir Kauno pogrindžio (Birutės rinkti-
nės) palaikymui. Iš pradžių kurį laiką dirbo moky-
toju Kaišiadorių suaugusiųjų gimnazijoje, netru-
kus buvo perkeltas dirbti 1944 metais atidarytos
„priaugančios” Žalių vidurinės mokyklos direkto-
riumi. Matyt, šioje partizanais garsėjančioje vieto-
vėje nesisekė mokyklai su direktoriais, nes jis per
dvejus metus buvo ketvirtasis direktorius. Ir Anta-
nui Lukšai čia direktoriauti teko vos 4 mėnesius: iš-
kilus suėmimo pavojui, 1946 metų pabaigoje pasi-
traukė į pogrindį, grįžo į gimtas vietas. 1947 metų
va sario 10 dieną paskirtas Geležinio Vilko rinkti-
nės Žvalgybos skyriaus viršininku, balandžio 3
dieną Antanas Baltūsis-Žvejys pasikvietė Antaną į
štabą etatiniu pareigūnu, tiesiogiai pavaldžiu va-
dui – Tauro apygardos štabo Ryšių poskyrio virši-
ninku. Jis palaikė ryšius tarp apygardos vado, štabo
pareigūnų, rinktinių bei padalinių vadų. Užėmė ir
Birutės rinktinės štabo pareigūno pareigas: padėjo
broliui Juozui Lukšai-Skirmantui organizuoti Bi-
rutės rinktinę Kaune. 

Po Algimanto Zaskevičiaus – MGB agento „Bag-
dono” išdavystės prasidėjo suėmimai. Saugumiečiai
sudarė specialią grupę „Nemunas”, jie dėjosi Žemai -
tijos partizanais, ieškojusiais ryšio su Juozu Lukša-
Skirmantu. Užsuko į Lukšų tėviškę, ten vyriausiasis
brolis Vincas „svečius” pavalgydino, už tai buvo nu-
teistas 10 metų lagerio. 1947 metų birželio 12 dieną
Antanas Lukša suimtas Kaune. Tą dieną čia turėjo

įvykti Kęstučio apygardos vado Jono Žemaičio-Vy-
tauto ir Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-
Žvejo susitikimas. Antanas su jį saugojusiais parti-
zanais Algirdu Pečiukoniu ir Vytautu Buzu turėjo at-
vesti Žveją nuo Aleksoto pašto. Deja, susidūrė su
MGB agentais. Vieną jų pažino: tai buvo leitenantas
Nachmanas Dušanskis (1919–2008), tuo metu buvęs
NKGB Kauno miesto skyriaus 1-ojo poskyrio virši-
nin ko pavaduotojas. Antanas dar suspėjo nustumti
provokatorius ir nušokti nuo šlaito Nemuno link. 

Kauno rajone, Mauručių gyvenvietėje šalia
Veiverių gyvenantis Antanas Lukša – pa-
skutinis gyvas iš pokario metais už Tėvy-

nės laisvę pasiaukojusios Lukšų šeimos vaikų. Ge-
gužės paskutinę dieną jis švęs devyniasdešimties
metų jubiliejų. Kartu ir ketvirčio amžiaus sukaktį,
kai pradėjo budinti Lietuvos politinius kalinius bei
tremtinius, agitavo jungtis į organizaciją, daugelį
metų buvo jos vedlys. Jo pastangomis yra iškilę de-
šimtys paminklų, įamžinantys partizanų žūtis,
tremčių skausmus. Vienas iš tokių – paminklas Par-
tizanų motinoms, prieš trejus metus pastatytas
Kauno centre, buvusiose kapinėse, dabar pavadin-
tose Ramybės parku. Kitas Antano rūpestis – vieno
žinomiausių Lietuvos partizanų, knygos „Partiza-
nai” autoriaus, 1951 IX 4 žuvusio brolio Juozo Luk-
šos-Daumanto atminimas. Ši knyga išvesta į anglų,
vokiečių, švedų ir kitas kalbas, Juozo Luk-
šos vardu pavadinta gimnazija Garliavoje. 

Apie Lukšų šeimą žino ir Amerikos
lietuviai. 1996 m. JAV buvo įsteigtas Juozo
Lukšos-Daumanto fondas, kurios stei-
gėja – dr. Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Pa-
ronetto. Kiekvienais metais labiausiai pa-
sižymėjusiems Garliavos gimnazijos abi-
turientams, studijuojantiems Lietuvos
aukštosiose mokyklose, įteikiamos vien-
kartinės Juozo Lukšos-Daumanto stipen-
dijos. Ateitininkų namų sodelyje (Lemont,
JAV) Lukšų ir kitų kovotojų už Lietuvos
laisvę garbei pastatytas koplytstulpis (au-
torius A. Poskočimas).

Pirmieji, dar 1989 metų spalio 7 dieną,
Veiveriuose buvo perlaidojami Tauro apy-
gardos partizanai. Penki iš Birutės rink-
tinės: Antanas Bavislauskas, Juozas Bal-
čiūnas, Jonas Slavickas, Liudvikas Dab-
rišius, Kazimieras Giedraitis, o Jonas
Kazla ir Aleksas Samuolis – iš Žalgirio
rink tinės. Šiuo metu vieta pavadinta
Skausmo kalneliu. Čia palaidoti 75 šio krašto did-
vyriai, pasipriešinę sovietų okupantams. Atideng-
tas kompozicinis paminklas – kryžius, sutvarkytas
ir istorinis partizanų Birutės rinktinės štabo bun-
keris, kurį prieš išvykdamas į Vakarus įkūrė le-
gen da tapęs partizanų vadas Juozas Lukša-Dau-
mantas. Kalnelį prižiūri Antano pagalbininkė, Lie-
tuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
(LPKTS) Prienų skyriaus pirmininkė Dalytė Ras-
lavičienė, pasitelkdama Veiverių gimnazijos aukš-
tesnių klasių mokinius. 

Ona Lukšienė – tipiškiausias partizanų moti-
nos portretas. Ji buvo partizanų Antano, Juozo, Sta-
sio ir Jurgio Lukšų motina, trijų vaikų neteko. Ka-
reiviai ir stribai mirtinai sumušė jos vyrą ir vaikų
tėvą. Kartu su Simano kūnu Ona į kapą įdėjo ir nu-
šauto sūnaus Jurgio krauju aplaistytą drobulę. Vė-
liau pati slapstėsi nuo čekistų ir stribų, ieškojo prie-
glaudos pas įvairiausius žmones.

Onos Lukšienės anūkė Dalia Lukšaitė-Maciu-
kevičienė prisimena, kad nors močiutė buvo maža-
raštė (mokėjo tik skaityti maldaknygę, laikraštį), ta-
čiau ne tik vesdavosi juos į bažnytėlę, mokė poterių,
gyvenimiškos išminties, bet ir skaitė knygeles. Mirė
ji nuo sunkios ligos 1966 metų spalio 6 dieną, su-
laukusi aštuoniasdešimties. Palaidota Veiverių ka-
pinėse. Ant paminklo iškaldinti žodžiai: ,,Močiute,
perskaityk man knygą...” Ant paminklo pritvirtinta
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Stanislovas Abromavičius

PASKUTINIS 
IŠ ONOS 

LUKŠIENĖS
SŪNŲ

Nukelta į 8 psl.

Ona Lukšienė, apie 1960-uosius Antanas Lukša

Antanas Lukša (k.) ir knygos „Partizanai” vertėjas į vokiečių kalbą Mar kas Ro du -
ne ris, 2010.
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Tas senis visai suvaikėjo. Niekai, kad jis nori
iš siskirti iš kitų, aš žmones moku pažinti, –
tarė šeimininkė kaimynei, atėjusiai pasisko-

linti lyg degtukų, lyg pipirų, o iš tikrųjų – paplepėti.
Paskui sučirškė skambutis, šeimininkė atidarė du-
ris, bet į vidų nekvietė.

– Tau telegrama, – ištiesė.
„IŠEINU Į KARIUOMENĘ JEI GALI ATVA-

ŽIUOK ALBERTAS”.
Jis sulankstė pilką popieriaus skiautę ir įsi-

kišo kišenėn.
Prisiminė, kaip jiedu atsisveikindami stovėjo

vienas priešais kitą. Tik tada pastebėjo, kad Alber-
tas – jau visai vyras: balsas sodrus, o atsikišęs
smakras veidą daro santūrų, griežtą. Išvažiavimas
į didmiestį leido pajusti, kad jie – nebe vaikai.
Keista, bet pagalvojus apie tai, darėsi ne tiek džiu -
gu, kiek neramu ir kažko gaila. Dabar tas atsisvei-
ki nimas buvo tarsi filmas – senas, sutrūkinėjęs,
kaž kada matytas ir užmirštas, bet staiga vėl atgijęs.

– Aš važiuoju, – išeidamas pasakė šeimininkei.
– Kas nors atsitiko?
– Ne, nieko tokio.
Nulipo laiptais, perėjo kiemą, po to siaura gat-

vele pasuko į prospektą ir sėdo į troleibusą.
Jį visada erzino grūstys, gal todėl taip nemėgo

stočių, o kartu ir viso šito miesto, kuris jam irgi bu -
vo panašus į vieną didelę stotį. Jis nesijautė esąs
tik ras šio miesto gyventojas, jį persekiojo nerimas
ir laukimas. Tokia nuojauta, kad vieną gražią dieną
tos purvinos gatvių raizgalynės, tos kvailos rekla-
mos vitrinose, tie senatve trenkiantys skvereliai,
pilni šunų ir senių, spjaus tave iš čia ir atsidursi ne-
žinia kur. Ir pats nusijuokė.

Iš skudurais apsimuturiavusios senės, sėdėju-
sios ant laiptų prie įėjimo į stotį, nusipirko gėlę. Se -
nė buvo patenkinta, turbūt prekyba ėjosi nekaip.

Autobuse žmonių buvo nedaug. Šiokiadienis.
Jisai atsisėdo gale.

Kai išvažiavo iš miesto, apėmė keista būsena –
atrodė, kad ten niekad ir negyveno. Lyg būtų mies-
tely pardavęs triušius, o dabar grįžtų namo.

Prisiminė: kartą atsidaro durys, ir į kambarį
įvirs ta Albertas. Plaukai prilipę prie kaktos, van-
duo nuo jų varva per veidą, marškinius, kelnes, la -
ša ant grindų...

„Lyja”, – teisindamasis šypteli. „Viešpatie, Al-
bertai, tu gi visai girtas”, – suplevėsuoja rankomis
ta klajūnė Ona, kurią motina nežinia kodėl kaž-
kada priglaudė. ,,Oi, Ona, Ona, būki mano žmona!”
– užtraukia Albertas ir griebia ją už juosmens. Ta
pasimuisto ir keikdamasi dumia iš kambario. Al-
bertas sudrimba ant žemės. Iš pradžių tyli, paskui
kad pradės juoktis! Juokiasi ir kalba: ,,Ar pameni,
kaip auginom triušius? Kaip eidavom jiems žolės?
Kaip veždavom parduoti?.. Nieko nebėra, išsilakstė
tie mūsų triušiai, po visus pašalius išsilakstė...”
Kažką vapėdamas Albertas atsidarė langą ir iššoko.
Į kambarį tėškė vėjo ir lietaus gūsis...

„Prisiminimai – tarsi kapinės per Vėlines, aki-
mirką suartinančios gyvuosius ir mirusiuosius.
Virpa žalsvos liepsnelės. Pasilenki prie jų, tarsi no-
rėdamas įžvelgti, ką gi jos ten dar apšviečia”, – pa-
galvojo.

Pažvelgė pro langą: šmėsčiojo didesni ir ma-
žes ni miesteliai, vieniši namukai, kelių rodyklės.

Kai įvažiavo į miestelį, buvo jau pusiaudienis.
Vairuotojo paprašė, kad stabtelėtų – mat greitieji
autobusai paprastai čia nestodavo. Pasakė, kad bi-
lietą pirko iki galo, – lyg tai būtų labai svarbu ir ką
nors reikštų.

Autobusui nudūmus, vėl apėmė keistas jaus-
mas. Visada, kai čia atvažiuoja, iš pradžių atrodo,
kad jis visai svetimas. Lyg būtų išlipęs ne toje sto-
telėje. Šiaip ar taip, tas jausmas greit praeidavo,
bet gąsdino pats jo buvimas – pirmasis ženklas, kad
ima tolti nuo, regis, neužmirštamų dalykų. Praeitį
apgaubia migla – tarsi jos visai nebūtų buvę.

– Imk, Albertai, – tarė tiesdamas gėlę. Albertas
sumišo. Veidas kelis kartus persimainė.

– Ačiū, sėsk.
Jie klestelėjo vienas šalia kito ant ilgo suolo.

Sienos baltumas atsispindėjo abiejų akyse.
– Daugiau niekas neatėjo?
– Ne. Kas gi daugiau galėjo ateiti?
Jie nutilo. Paskui Albertas paklausė:
– Kaip sekasi?
Jį nutvilkė nerimas. Stovi ant tilto ir žiūri į te-

kantį vandenį. Bastaisi gatvėmis, dažniausiai ne-
asfaltuotomis, miesto pakraščiuose... Kaip sekasi?
Staiga užėjo noras pasijuokti iš savęs.

– Gerai, Albertai, gerai sekasi, – tarė.

S. P. Sartre Nidoje Antano Sutkaus nuotr.

TRIUŠIO AKYS
Valdas Papievis

NOvELė

– Dirbi?
– Bet vakarai vis tiek mano.
Pamatė, kaip sumažėjo Alberto šešėlis ant sie-

nos. Abu pajuto nebeturį ką šnekėti. Kalba sukosi
apie visokius niekus.

– Gal išgertum arbatos? – paklausė Albertas. Pa-
skui staiga, net nelaukdamas atsakymo, pratrūko: –
Ar tau neatrodo, kad gyvenimas – tai didžiulis ak-
variumas. Dirbtinės žuvys, įmestos į vandenį, staiga
atgyja ir daužosi pelekais į stiklines sieneles, bevil-
tiškai ieškodamos kokios nors prasmės...

– Per daug filosofiška, Albertai.
Albertas nusijuokė.
– Į jokią kariuomenę aš neišeinu, – tarė.
Jis rankomis sugriebė suolo kraštą.
– Kaip neišeini?
– Paprastai. Neišeinu, ir tiek.
– Tai kodėl siuntei telegramą?
Albertas priėjo prie lango ir, žiūrėdamas kaž-

kur tolyn, tarė:
– Galai žino. Nemoku pasakyti, ką jaučiu.
– Ieškai paguodos?
– Sakykim, taip. Bet kam ta ironija?
Abu nutilo.
– Eime, ką parodysiu, – pakvietė Albertas.
Per kiemą pasuko prie didžiųjų medžių. Ten

buvo pristatyta daug narvelių, juose spietėsi balti
minkšti gyvūnėliai. Na taip, tai triušiai.

– Kam juos augini? – paklausė.
– Nežinau. Gal iš nuobodumo.
Albertas sugriebė vieną už ausų ir ištraukė.

Raudonos akys buvo panašios į dobilų žiedus.
– Kur juos dedi?
– Kai kuriuos vežu į miestelį...

– O kitus?
– Paleidžiu į mišką.
?!
– Šiaip ar taip, miške geriau negu čia, teisybė?
Jis trūktelėjo pečiais.
– Tu šįvakar važiuosi? – paklausė Albertas.
– Aha. Ir taip šiandien į darbą nenuėjau. Nesa-

kyk maniškiams, kad buvau.
– Gerai.
Jie susėdo ant žolės.
– Nepavydėk, Albertai, man. Aš norėčiau čia

grįžti.
– Tikrai?
Jis linktelėjo. Abu žiūrėjo į tolį.
– Klausyk, imk vieną triušį, – staiga pasiūlė Al-

bertas.
Jis nustebo:
– Kur aš jį dėsiu?
– Laikysi kur nors, imk.
Dabar abu kiūto stotelėj ir laukia autobuso.
– Kažkodėl pradėjau nekęsti mažų vaikų.
Jis nieko neatsako. Pasidaro baisu, kad reikės

išvažiuoti.
Pamatę artėjantį autobusą abu atsisveikina.
Važiuodamas pamanė: „Baisiausia ne tai, kad

niekas nepasikartoja. Baisiausia, kad viskas užsi-
miršta, praeitis ima jaudinti ne daugiau kaip kaž-
kada perskaityta knyga ar matytas filmas”.

Kai važiavo per mišką, paprašė, kad sustotų.
Išlipo. Nuėjo į tankmę. Praskleidęs brezentinį mai-
šiuką, pamatė susigūžusį baltą gyvą gniužulėlį,
Raudonos akys – tarsi dobilų žiedai. Pagriebęs už
ausų ištraukė ir padėjo ant samanų. Paskui įsikišo
maišiuką kišenėn ir išėjo ant plento. �
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Renata Šerelytė

SENELIUKAS IR MIKROBAI

Vieną gražią dieną
Seneliuko klasė
Į laboratoriją
Atžygiavo drąsiai.

Ir visi prie mikroskopo
Grūdosi, net tiršta.
Seneliukas po lęšiu
Kyštelėjo pirštą.

Dirstelėjo lyg tarp kitko
Ir ūmai pamatė
Dykumą ir per smiltis
Šliaužiančią gyvatę.

Vietoj uodegos jinai
Kraipė antrą galvą.
Trys kupranugariai ėjo
Dykumoj per kalvą,

Nešė auksą sunkiai jie
Ir brangiausius rykus.
Ir užpuolė juos staiga
Rėkdami plėšikai.

O jau murzini, o bjaurūs,
O jau susiraukę!
Seneliukas iš po lęšio
Pirštą greit ištraukė.

Paaiškėjo jam, kodėl
Taip mamytė elgias – 
Liepia nusiplaut rankas
Prieš kiekvieną valgį.

Ji protinga iš tiesų!
Kas gi to norėtų –
Nuo plėšikų, nuo bjaurių
Pilvą kad skaudėtų.

Iš spaudai ruošiamos knygos
„Sraige, nerūkyk”

Kęstutis Kasparavičius

Žuvis

Jūros gelmėje gyveno Žuvis. 
Ji buvo labai didelė ir labai pikta. Dažniausiai Žuvis

gulėdavo ant jūros dugno ir išžiojusi plačius nasrus tykoda-
vo grobio.

Jos gyvenimo tikslas buvo labai paprastas:  praryti
viską, kas praplaukia pro šalį. Tai galėjo būti kokia kita
neatsargi žuvis, aštuonkojis, senas sutrūnijęs rąstigalis, tuš-
čia statinė ir net povandeninis laivas.

Kartą Žuvis plaukė pro nedidelę salelę  su  palinkusia palme. Sala buvo negyvena-
ma, todėl iš pradžių ji Žuvies nesudomino – vis tiek ten nėra ką praryti.

Žuvis iš lėto plaukė aplink salą ir išpūtusi akis stebėjo palmę. Ji pamatė, kad pal-
mės viršūnėje kabo daug apvalių kokoso riešutų. Žuvis buvo labai išbadėjusi, todėl
tarė sau:

– Kaip puiku, nors kartą iki soties prisirysiu skanių riešutukų.
Žuvis įsibėgėjo, su didžiausiu triukšmu iššoko iš vandens, pakilo į orą, aštriais

dantimis pačiupo pirmą pasitaikiusį kokoso riešutą ir pūkštelėjo atgal į jūrą.
Net nekramčiusi prarijo riešutą su visu kevalu ir vėl pažvelgė aukštyn.  Ant pal-

mės kabojo dar daug ir turbūt gerokai skanesnių riešutų.
Žuvis dar kartą įsibėgėjo ir vėl stryktelėjo iš vandens. Ji buvo labai godi, todėl šį

sykį pražiojusi savo milžiniškus  nasrus pabandė praryti pačią palmę iškart su visais
riešutais.

Palmė tik sulinko nuo Žuvies svorio, bet paskui staigiai atsitiesė kaip spyruoklė ir
taip sviedė Žuvį tolyn, kad ši nuskriejo per visą jūrą ir, pakeliui vos neprarijusi pro
šalį skrendančio nedidelio lėktuvo, įkrito tiesiai į rūkstantį ugnikalnį.

Lėktuvo pilotas gerokai išsigandęs stebėjo,  kaip iš ugnikalnio kraterio kyšo spur-
danti Žuvies uodega.

Ugnikalnis apsidžiaugė:
– Kaip puiku, nors kartą iki soties prisirysiu keptos žuvies.

Braškių diena. – Nieko rimto, 2006

Vaikai ir vanagai

Kitą kartą vaikai gyveno su vanagais ir mokėjo skraidyti. Sutupia ąžuolo ša-
kose, praskečia rankas, atsispiria ir skrenda. O vienas berniukas buvo labai ėd-
rus, tai jį vadindavo Drimba. Atsitupia jis ant ąžuolo šakos, praskečia rankas, at-
sispiria ir drimba galva žemyn.

Vieni vaikai gabesni, skrisdavo iki raisto, kiti iki mėlynosios eglės, o Drimba
krisdavo tiesiai po ąžuolu. Ir tuoj pat, susiradęs ką valgomą – boružėlę, kirmėlę
ar rūgštynės lapelį, kimšdavo sau į burną.

Greitai po medžiu nebeliko jokios žalumos, jokio vabalo, jokio kirmio ar mu-
sės – vien tuščia plynė. Vanagai supyko, ąžuolas supyko, praskėtė šakas, sumosi-
kavo ir išskrido su paukščiais kitur.

Pasakėlės vaikams, vanagams ir sliekams: Apysakos. – Vilnius: LRS leidykla, 2003.

Rimantas Černiauskas

Vaikai ir sliekai

Kitą kartą vaikai gyveno su sliekais.
Tik vaikai ant lovos, o sliekai po lova.
Gulėdavo ir kalbėdavosi varnėnų kalba.
O vienas berniukas buvo labai nemandagus.
Valgydavo blynus pirštais, be šakutės ir peilio.
– Fu, kaip šlykštu, – pasakė sliekai ir
kuo skubiausiai pasislėpė.
Sulindo visi į žemę.

F. J. Tripp iliustracija

Romo Oranto piešinys
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Vytautas Petkevičius

MEDALIAI

Mano mama labai graži. Ji turi visokių saldainiais kvepiančių daiktų ir netgi
raudonų miltų. Tačiau sesutė man jų neduoda. Ji sako:

– Pudruotis galima tik moterims, o vyrai turi praustis.
Ji didelė šykštuolė. Ji viską atima, todėl su ja rimtai kalbėti negalima. Man

reikia žaisti vienam.
Šiandieną aš dėžutėje radau tokį minkštą minkštą ir skaniai raudoną mamos

pieštuką. Su juo smagu dažytis lūpas, daryti kraują, bet dar smagiau ant švarko
piešti gražius raudonus medalius.

– Vaikeli! – pamačiusi persigando mama. – Ir ką gi tu dabar čia pridarei?!
– Nieko. Aš tik truputį kariavau.
– Kaipgi nieko? Juk tu sugadinai savo naują švarką!
– Aš nesugadinau, aš tik apsidovanojau medaliais.
– Kokiais medaliais?
– Nu, garbingais, tokiais raudonais...
Mama kažko ieško ir nesuranda. Tada ji paima mane už ausies, priveda prie

veidrodžio ir sako:
– Tik pažiūrėk, į ką tu panašus.
– Į partizaną.
– Na, palauk, aš tau parodysiu partizaną!..
Man neramu. Aš bijau. Todėl sa-

kau:
– Mamyte, bet aš dar niekada

neturėjau šitiek medalių.
– Nelaime tu mano! O kuo čia

dėti medaliai? Juk tu išsiterliojai
visas lyg paršelis, lyg nevalyvas
kaminkrėtys išsitepei...

– Mamyte, jeigu pieštukas būtų
juodas, tada būčiau išsitepęs. Juk
raudonas nepurvinas?.. Taip?

Mamytė žiūri į veidrodį. Iš arti,
iš arti. Ji paleidžia mano ausį ir grei-
tai pasako tai kitai mamai, užlindu-
siai už stiklo:

– Ir raudona, ir juoda, ir žalia –
visos spalvos nepurvinos.

– Tai kam tu tada man sakai,
kad aš išsitepiau?..

SENATVĖ

Močiutė jau kuris laikas gulinėja ant lovos ir negali užmigti. Ji var-
tosi ir sunkiai dūsauja:

– O tu, varge, mano varge, tai greitai prabėgi gyvenimėlis!.. tai
išgaravo sveikata, lyg aš su skolinta būčiau gyvenusi!..

Pauliukas klauso susikaupęs ir bijo net krus-
telėti – taip jam gaila močiutės. Jo akys pilnos
ašarų, o močiutė vis dūsauja:

– Tai bėga laikas, tai skuba... Ir senatvė jau
čia pat, – graudina vaiką, – ir mirtis nebetoli..

Paulius nebeištveria ir sako:
– Močiute, tai ko tu sėdi čia ant lovos?
– O kur aš sėdėsiu, paukšteli?
– Reikia pasiimti pinigų, nusipirkti bilietą

ir išeiti į traukinį.
– O ką mudu tenai darysim?
– Nuo senatvės pabėgsim.
– Geras tu mano, – susijaudinusi močiutė

glausto prie savęs anūką. – Greitas traukinys,
bet senatvė dar greitesnė.

– O lėktuvo tai ji vis viena nepralenks.
– Pralenks, vaikeli, ir lėktuvą, ir raketą pralenks.
Pauliukas jaučia, kad būtinai reikia gelbėti močiutę, tačiau nieko

geresnio nebegali sumanyti:
– Močiute, tada imkim ir paslėpkim nuo senatvės tavo pasą, kad

ji niekada nesužinotų, kiek tau metų!

Iš knygos Kodėlčius, Alma littera, 2009

Juozas Erlickas

ŽVAIGŽDELĖ MANO...

Aš šiąnakt pamirštas visų
Laivų ir okeanų, –
Tačiau yra tenai, virš debesų,
Žvaigždelė mano...

Kada užmigti negali,
Kai užverti pageltusį romaną, –
Pro langą žiūri iš toli toli
Žvaigždelė mano...

Kai vienas paliktas kely,
Visi visi praėjo karavanai, –
Nebetoli, visai nebetoli
Žvaigždelė mano...

Ir jei pavirsiu berželiu, ar uosiu,
Ar miško samana, –
Vis tiek vis tiek aš ją sapnuosiu
Žvaigždelę mano...

Bobutė iš Paryžiaus, arba
Lakštingala Zarasuose. – 

Alma littera, 1995

Nadeždos Gultiajevos  piešinys

Albinos Makūnaitės iliustracija

Ilonos Pajarskienės piešinys
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Gražią balandžio 24-osios popietę į Rašytojų
klubą rinkosi kultūros žmonės – vyko naujo
literatūros almanacho „Varpai” numerio

pri statymas ir taipogi – darbščiojo „Varpų” vyriau -
siojo redaktoriaus Leono Peleckio-Kaktavičiaus
biog rafinės monografijos „Adolfas Vaičaitis. Kaltas,
nes  tapo menininku”  sutiktuvės.  Nors balandžio
24-oji buvo darbo diena, negana to, ankstyva popie -
tė (renginys vyko 3 val. p. p.), klubo salė buvo beveik
pilna – tai liudija, kad „Varpų” garsas yra tikrai ai-
dus, daugelį pasiekiantis. O neretas vakaro prele-
gentas prisipažino, kad kuo toliau, tuo labiau šis al-
ma nachas darosi solidesnis, įdomesnis ir įdomus ne
tik regioniniu, bet ir visos šalies požiūriu. Kitas
gražus dalykas – „Varpai”, remiami dosnių mece-
natų, kiekvienais metais įteikia premijas savo au-
toriams: televizorių, „Sabalin” batus ir Šiaulių „Rū-
tos” saldainių dėžes. Šįsyk „Varpų” laureatu ir pa-
grindinio  apdovanojimo laimėtoju tapo Vladas Kal-
vaitis, o apdovanotieji – Raimondas Kašauskas (už
apsakymą „Vyliai”), Saulius Vasiliauskas (už de-
biutą), Virginija Šiukščienė (už straipsnį „1863
metų sukilimo istorinė atmintis Lietuvos muzie-
juose”).

Vakarą pradėjęs Leonas Peleckis-Kaktavičius
perskaitė ištrauką iš 1943 m. (tuomet pasirodė pir-
masis „Varpų” numeris) almanacho pristatymo iš-
kilmių, kurios ne vienam šių dienų klausytojui su-
kėlė ir šypsnį, ir atodūsį: karo metais pritrūkdavo
ir metalo raidžių surinkimui, todėl straipsniai iš-
eidavo surinkti nevienodu šriftu, ir popieriaus, ir
žmo giškųjų išteklių, tačiau energija ir supratimas,
kad tik kultūra gali tautą išauginti, davė savo vai-
sius. O pažvelgus į 1943 metų numerį, neįmanoma
nepastebėti, kad jame – visas tautos kultūros žiedas,
autoriai, kurių vardai įėjo į kultūros istoriją. Pui-
kus naujajame „Varpų” numeryje spausdinamas
Prano Markelio, iškilaus lituanisto, straipsnis
„Bend rinės lietuvių kalbos kultūra”, datuojamas
kaip 1944 m. „Varpų” publikacija. Viktorija Daujo-
tytė naujiesiems „Varpams” parašė straipsnį „Ben-
drinė lietuvių kalba – nesubendrinama”, kuris jau
atliepia mūsų laikus.

Vakaro metu kalbėję „Varpų” almanacho au-
toriai, „Varpų” svetainės svečiai, ilgamečiai alma-
nacho skaitytojai pabrėžė leidinio unikalumą ir ne-
paprastą jo redaktoriaus darbštumą bei mokėjimą
klausytis ir klausinėti (kiek puikių interviu ger-
biamas Leonas yra parengęs, kokius subtilius klau-
simus, liudijančius, kaip gerai klausinėtojas yra
susipažinęs su klausiamojo kūryba, veikla, pomė-
giais uždavęs!..), o pagaliau ir kiek pats apžvalginių
ir teminių straipsnių yra parašęs. Daugeliui labai
įsiminė šiųmečiuose „Varpuose” išspausdintas po-
kalbis su poetu Jonu Juškaičiu, kuriame poetas,
kalbėdamas apie savo išėjusią anapilin žmoną,
poetę Danutę Žilaitytę, atskleidžia daugybę jaut-
rių, subtiliausiais pustoniais pagrįstų, o neretai – ir
labai skaudžių dalykų (str. „ Mudviejų gyvenimai
buvo nelengvi, o laikai – nelaimingi”). O kokia
reikšminga ir svarbi yra Leono parašyta mažoji
biografija, skirta Vladui Kalvaičiui, kurio talentas
išsiskleidė ir literatūros visuomenę nustebino pa-
staraisiais metais!..( str. ,,Varpuose” – „Ant didžiųjų
kūrybos svarstyklių”). V. Kalvaičio knygą „Sustip-
rinto režimo barakas” galima vadinti viena ge-
riausių metų knygų, o drąsesni kritikai netgi gre-
tina ją su Balio Sruogos „Dievų mišku”, jos artimos
viena kitai savo ypatinga kalbine raiška, kurioje
tragizmas sulydytas su ironija ir komiškais ele-
mentais. Tai, matyt, susiję su Dievo duota dovana –
humoro jausmu, kurio jokios negandos negali nu-
malšinti. Vlado Kalvaičio kūrybinis kelias tai liudi -
ja – pradėjo jį kaip epigramų kūrėjas, satyrų rašy-
to jas, skelbęs savo kūrinius sovietmečiu garsiame
humoro žurnale „Šluota”.

Vakaro metu tylos minute buvo pagerbti trys
„Varpų” autoriai, nesulaukę šio numerio – Liūnė
Sutema, Mykolas Sluckis ir Stasys Stacevičius. Al-
manache išspausdinta S. Stacevičiaus esė „Darom
traukinį”, M. Sluckio naujas romanas „Sandėris”,
Liūnės Sutemos „Keturi eilėraščiai”. 

„Varpuose” visados atsiranda publikacijų, ku-

„Varpų” vakaras: laurai ir lelijos
Marija Pempytė

rios nustebina – šiais metais tai buvo Virginijos
Šiukš čienės straipsnis „1863 metų sukilimo isto-
rinė atmintis Lietuvos muziejuose”, taip pat – Min-
daugo Peleckio studija „Mulla Sadros „ieškojimo ir
radimo” egzistencinė filosofija”, kurią prisipažino
perskaitę ne visi, bet kurie perskaitė – nesigailėjo ir
netgi užsiminė, kad būtų gerai šį egzotišką autorių
išsiversti į lietuvių kalbą. Įdomūs ir Danutės Ber-
notienės parengti neseniai mirusio poeto Albino
Ber noto laiškai Arvydui Galginui: ir kaip epistoli-
nis palikimas, ir kaip kultūros istorijos paveldas,
kaip laikmečio liudijimas. Toks pat įdomus ir reikš-
mingas devyndarbio L. Peleckio-Kaktavičiaus para -
šytas straipsnis „Beveik lietuvis Markas Rodune-
 ris” – apie Šiaulių miesto šviesulį, poliglotą, rašy to -
ją, vertėją, kultūros žmogų, lietuviu beveik tapusį
švei carą Marką Rodunerį, organizuojantį Šiau-
liuose tarptautinius literatūros festivalius ir susi-
kviečiantį į juos įdomius autorius.

Kadangi vakaro metu dar buvo pristatyta ir L.
Peleckio-Kaktavičiaus monografija apie dailininką
Adolfą Vaičaitį, vakaro metu žodį tarė tapytojas,
dailės pedagogas, kritikas Aloyzas Stasiulevičius.
Pasidžiaugta tuo, kad darbščiojo „Varpų” redakto-
riaus dėka Lietuva daugiau sužino apie iškilius iš-
eivijos menininkus (visai neseniai, regis, prieš me-
tus buvo išleista Leono knyga apie dailininką V.
Bag doną). O dabar dienos šviesą netrukus turėtų iš-
vysti ir Bernardui Brazdžioniui skirta knyga, pa-
remta poeto laiškais („Kultūroje” neseniai buvo
skelbtos šios knygos ištraukos).

Prelegentų ir „Varpų” laureatų kalbas lydėjo ir

muzika – vakaro metu grojo pianistė Virginija Dau-
girdienė, dainavo solistas (bosas) Juozas Maliko-
nis. O „Varpų” redaktorius ir dėl savo nuopelnų, ir
artėjančio gimtadienio proga buvo apdovanotas gė-
lėmis, gražią puokštę, regis, ryškių lelijų, jam kaip
senai bajorų giminės atžalai įteikė ir Lietuvos ba-
jorų sąjungos atstovas. Beje, „Varpų” redaktorius
dar suspėja ir šios sąjungos žurnalą redaguoti.

Taigi „Varpai” šiemet jau nuskambėjo – lau-
kiame kitų „Varpų”, taip pat aidžiai ir svariai pa-
skleisiančių savo garsą. �

„Varpų” laureatas Vladas Kalvaitis
Naujojo „Varpų” numerio viršelis. 
Dailininkas – Jonas Daniliauskas

„Varpų” redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius
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Džinos Jasiūnienės, Linos Zavadskės, Indrajos Kubilytės 
bendra paroda VDA Tekstilės galerijoje „Artifex”

Kodėl paroda pavadinta „Mamadieniai”? Visos trys menininkės – mamos, auginančios
po vieną mažylį, o dvi iš jų – kartu dar ir po vieną ar kelis paaugusius vaikus.

Motinos dieną minime tik kartą per metus, o visos likusios dienos – tiesiog mamadie-
niai, nes motinystės esmė atsiskleidžia būtent nepagražintoje kasdienybės rutinoje. Me-
nininkė moteris dažnai yra ir mama, tačiau tai ignoruojama ar net slepiama, dažnai per te-
leviziją brukama nuomonė, kad karjera ir motinystė nėra privalumas, netgi trūkumas. Tai -
gi vaiko auginimo atostogos moteriai, kaip specialistei, tampa išbandymu. Vaiko gimimas
yra didelis stebuklas, dovana, jo auginimas – tai nauji išgyvenimai, potyriai, įžvalgos, tu-
rin tys įtakos ne tik menininkės gyvenimui, bet ir jos kūrybai, asmenybės brandai.

Džina Jasiūnienė yra trijų vaikų mama, savo ciklu „Evoliucija” (remdamasi ne moks-
liniais tyrimais, o pojūčiais, nuojautomis, sapnais ir tikėjimu) ji bando įminti paslaptį, iš
kur atsiranda vaikai (pasakos apie kopūstus, gandrus, kiaušialąstes ir spermatozoidus jos
nedomina). „Kai pirmą kartą paimi ant rankų savo ką tik gimusį kūdikį, negali atsikra-
ty ti minties, kad jis atsirado tiesiog iš niekur”. Pasak vienos teorijos, kuria buvo tikima
gana ilgą laiką, žmogaus embrionas tam tikruose augimo tarpsniuose atkartoja gyvūnų
evoliucijos raidą. Tokį požiūrį skatino tai, kad žmogaus gemalo sandara ankstyviausiose
vystymosi stadijose yra nepaprastai panaši į kitų gyvūnų gemalų sandarą. Pvz., 18–20
dienų žmogaus embriono kaklo srityje atsiranda žiaunų raukšlių žymės, kurios vėliau iš-
nyksta. O antro mėnesio pabaigoje vystantis stuburo slanksteliams žmogaus gemalui iš-
au ga gana ilga uodega. 5–6 vystymosi mėnesiais visas vaisiaus kūnelis pasidengia plau-
kais, kurie vėliau nukrinta. Tokie pastebėjimai nenuginčijamai liudijo apie žmogaus
ryšį ne tik su žinduoliais, bet ir su žuvimis, ropliais ir kitais gyvūnais. Ir nors šiais lai-
kais jau įrodyta, kad žmogus nuo pat pirmos akimirkos vystosi kaip unikali žmogiška bū-
ty bė, jo atsiradimą ir gimimą vis dar gaubia daug paslapčių. „Kai žiūriu į savo sūnaus ult-
ragarso nuotraukas, galiu prisiekti, kad vienoje jų aiškiai matyti žuvies uodega, nors
mano gydytoja tvirtina, jog ten tik šešėlis. Bet juk negali šiais laikai aklai pasitikėti gy-
dytojais, juolab kad jiems ne visada pavyksta atskirti berniuką nuo mergaitės. Kai pirmą
kartą pajutau kūdikio judesius, panašius į drugelio sparnų plazdėjimą, na, kaip galėjau
patikėti, kad ten iš tiesų ne drugeliai? Ne tik kūdikis besivystydamas išgyvena įvairius
evoliucijos tarpsnius, bet ir mama, netiesiogiai dalyvaudama šiame kosminės kūrybos pro-
ce se, patiria pačias įvairiausiais būsenas: nuo ramaus augalo būvio iki užaštrintų žvėries
instinktų. Ir kol vyrai suka galvas, bandydami atsakyti į amžiną klausimą, kas atsirado
pirmiau: višta ar kiaušinis, moteris išdidžiai nešioja tą kiaušinį ir tokiais niekais nesuka
sau galvos. Mano evoliucijos ciklas neturi mokslinio pagrindo, jis remiasi pojūčiais, nuo-
jautomis, sapnais ir tikėjimu, kad žmogaus gimimas yra didelis stebuklas”, – sako Džina.

VDA Tekstilės galeriją ,,Artifex” (Gaono g. 1, Vilnius) galima aplankyti darbo die-
no mis nuo 12 val. p. p.  iki 6 val. v. (šeštadieniais – iki 5 val. p. p.).

Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Trijų menininkių

„Mamadieniai”

ALgiMANTAs BALTAkis

KĄ GALIME IR KO NEGALIM RINKTIS

Mes galim rinktis prekę parduotuvėj.

kavinėse mūs paslaugoms – meniu.

kelionei rinktis laivą ar lėktuvą.

Net žmogų galim rinktis tarp žmonių.

Mes galim rinktis manieras ir stilių,

Viengungiais būti, apsikraut vaikais.

Mes galim rinktis triukšmą arba tylą,

Rimtai gyventi, užsiimt niekais.

Mes galim juoktis, galime raudoti,

ir žemintis, ir elgtis išdidžiai.

Mes galim priešintis ar pasiduoti.

Net mirtį gali pasirinkt savižudžiai.

Mes galim tą atmest, o tą priimti.

ir ką parašom, galime ištrint.

Bet mes negalim, kada norim, gimti

ir motinos negalim pasirinkt.

Negalim pasirinkt kitos gimtinės.

Jinai viena. Jos niekas neatstos.

Ji mūsų meilės ir kančių šaltinis.

kas ją praras, neįsigis kitos.

AŠ NETIKėSIu...

Aš netikėsiu, niekuo – apkalbom, šmeižtais...

Aš netikėsiu tavo stichiškais maištais,

savu pykčiu, akimirkos dvejonėmis

ir gyvuliškomis vidunakčio svajonėmis...

Nepatikėsiu net atomazga bloga,

kaip netikiu aš neišgydoma liga.

Ne tik fantazija – aš netikėsiu faktais,

Lyg būčiau kurčias visiškai ir aklas.

kas žema, netikėsiu tuo... Už tai

Tikėsiu paukščiais, lekiančiais aukštai.

Aš netikėsiu vienadienėmis ramunėmis.

Tikėsiu ąžuolais... ir tai – tik jų viršūnėmis.

Tikėsiu saule, amžinai prašvintančia.

Tikėsiu sėkla, į arimą krintančia.

Tikėsiu vandeniu. Tikėsiu ugnimi.

Vadinas, visados tikėsiu tavimi...

Indrajos Kubilytės „Mamos ir vaiko kambarys”

Džinos Jasiūnienės „Evoliucija”. L. Vasiliauskaitės-Rožukienės nuotraukos

efoto.lt nuotr.



2013 04 16 – 2013 05 04 Vilniuje, galerijoje „Arka”
vyksta Kazio Rimto Tarabildos paroda „Kryžkelių at-
mintis”. Pasak parodos autoriaus, kūryboje jis ne-
dau gina negatyviosios, beviltiškosios gyvenimo per-
teikimo pusės – turi veikti vidinė ekspresija ir jėga. Dai-

lininko darbuose
žiūrovai atras ne-
blėstančias skaus-
mingas mintis ir
regėjimus iš Di-
džiosios ir Mažo-
sios Lietuvos –
Baltijos pajūrio,
kuršių pamario,
k a r a l i a u č i a u s
krašto. kituose
darbuose – įvaiz-
džiai iš Lietuvos
gamtos: miškų,
ak mens, smėlio,
oro ir saulės. Au-
torius eksponuo -

ja ir savo piešinius – aktus. Piešiniais atskleidžiamas
gražiausias žemės sutvėrimas – moteris. Anot daili-
ninko, piešdamas į piešinį ir piešiamąją jis žiūrįs švario -
mis akimis, o piešiąs – abiejomis rankomis.
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Kultūros kronika

2013 04 27 vyko ekskursija „Žymiausios Vilniaus pilys”.
Vilniaus pilių ankstyvoji istorija glaudžiai susijusi su miesto
kūrimosi pradžia. Pilių teritorijos buvo politiniai, religiniai
ir kultūriniai LDk centrai. Ekskursijos metu buvo paban-
dy ta atsakyti į lankytojus dominančius klausimus: kiek
Vilniuje buvo pilių – dvi, trys, o gal tik viena? kokios jos bu -
vo ir kurios išliko iki mūsų dienų? koks gyvenimas virė vi-
duramžių valdovų rezidencijose?

Balandžio 24 ir 25 dienomis Lietuvos Nacionalinis dra-
mos teatras parodė paskutinę šių metų premjerą – mūsų
ša lyje dar nė karto nestatytą graikų klasiko Euripido
tra gediją „Bakchantės” (režisierius – Gintaras Varnas).
statant šią tragediją apie žmones atėjusį bausti dievą
Dionisą, režisieriui prireikė ir senąją bei naująją graikų
kalbą išmanančio specialisto, todėl buvo pasitelkta nau-
josios graikų kalbos žinovė Elžbieta Banytė. „Bakchan-
tės” – gana netipiškas veikalas tiek graikų ir romėnų te-
atrui, tiek pačiam Euripidui. Tragedijos veikėjai kupini
žmogiškų aistrų ir silpnybių ir yra tokie, kokie yra, o ne to-
kie, kokius juos vaizdavo, tarkim, Euripido amžininkas
so foklis. spektaklyje vaidina įžymūs Lietuvos aktoriai, o
dievo Dioniso vaidmenį atlieka net trys artistai: aktorius
Martynas Nedzinskas (kalbantis Dionisas), baleto artistas
kipras Chlebinskas (šokantis Dionisas) ir sopraninas Vik-
toras gerasimovas (dainuojantis Dionisas). spektaklio
scenografas – gintaras Makarevičius, kostiumų dailinin-
kas – Juozas statkevičius, choreografas – krzysztof Pa-
stor.

2013 04 12 – 2013
05 18 Vilniuje, ga-
lerijoje „Kunstka-
mera” vyksta pa-
ro da „Pasitrauki-
mai. Abstrakcija iš-
eivijos dailėje”.
Abst rakti meninė
raiška dvigubai, o
gal ir trigubai daž-
niau sutinkama bū-
tent tarp išeivijos,
o ne Lietuvos au-
torių. Šioje paro-
doje siekta kelių
tikslų: parodyti kuo
platesnę abstrak-

čiosios stilistikos įvairovę (biomorfinį, ekspresionistinį,
op-artinį abstrakcionizmą), surinkti kuo įvairesnius
autorius iš kuo įvairesnių šalių (todėl šalia JAV imig-
rantų galdiko, Bagdono, Viesulo, Urbaitytės, Žo-
romskio, Lapės, Zapkaus, kurausko) pristatomi ir
„prancūzai” (gailius, Mončys), ir „kanadie čiai” (Ta-
mošaitis), ir „australai” (Ratas, Urbonas, Šalkauskas).
Pagaliau parodos tikslas yra ir psichoterapinis – pasi-
nerti į abstrakčiosios raiškos begalybę. Visi parodos
kūriniai surinkti iš privačių kolekcijų.

2013 04 11 – 2013 05 04 Vilniuje, VDA parodų salė je
„Titanikas” vyksta paroda „Kakedžiku (tapyba ant ri-
ti  nėlių) šiuolaikiniame Japonijos mene”. kakedžiku

– tradicinis japonų
tapybos ir kaligra-
fijos kūrinių eks-
po navimo būdas.
Pats kakedžiku ri-
tinėlis gaminamas
iš popieriaus ar
au dinio (dažniau-
siai – šil ko) ir kabi-
namas virvele ant
sienos. kakedžiku
tapybo je dažniau-
siai naudojami gė-
lių, paukščių, kraš-
tovaizdžio moty-
vai. Japonai itin
verti na sezonišku -

mą, metų laikus, todėl namų šeimininkas turi parinkti
kakedžiku, atspindintį metų laiką bei svečio atvykimo
progą. Tapant naudojami ir šiuolaikinės tapybos prie-
monės (akriliniai dažai, guašas), ir tradicinės (ryžių po-
pierius, šilkas, japoniški dažai). 

2013 04 26 – 2013 04 27 Lietuvos Muzikos ir teatro aka-
de mijos Teatro ir kino fakultete vyko ,,Sluškų festiva-
lis. Jauno meno kalvė”. Dvi dienas vyko tokie renginiai:
balandžio 26 d. – teatrinis vyksmas, spektakliai ir muzi-
ki nis aktorių pasibuvimas bei unikalus skambančio kino
projektas. Balandžio 27 d. – dvi kino erdvės: jau išgarsėję
LMTA dėstytojų filmai ir LMTA studentų darbai – prajuo -
kinantys, šokiruojantys, pritrenkiantys ir tiesiog JAUNi.
Festivalį vainikavo sluškų rūmų kieme vykęs džiazo kon-
cer tas ir Paslaptingoji sluškų Misterija.

Antanas Lukša
Atkelta iš 2 psl.

Prasidėjo susišaudymas. Antanui dar
pa sisekė su valtele pasiekti Nemuno vidurį,
kai ant kranto pasirodė saugumiečiai. Jau
temo, tad laimingai pasiekė Kauno sena-
miestį ir nuskubėjo į konspiracinį butą
Ožeš kienės gatvėje. Deja, jo ten jau laukė
pa sala...

„Pirmuose tardymuose pasidariau kaip
guminis, – taip apie savo kančias pasakojo
Antanas. – Jie numetė mane ant cementi-
nių grindų. Atidaro kameros duris ir nu-
dre bia ant jų samtį košės, per dantis piktai
iškošia: ‘Pokušaj!’ (Pavalgyk!). Budeliai nuo
manęs iš pradžių kaip sviediniai nulėkdavo.
Penkias savaites išbuvau su geležinėm gran-
dinėm – ‘švediškais žiedais’, kurie, vos pa-
liesti, įsirėždavo į rankas. Egzekuciją atlik-
davo naktimis. Supuolę muša keli žydai –
vis liepia žiūrėt ir šypsotis. Nežinau, kaip iš-
tvėriau, tik supratau, kad aš – teisus! Todėl,
kai tardė parsidavėlis generolas Bartašiū-
nas, nemokantis lietuviškai – tylėjau...” 

1947 metų rugsėjo 24–30 dienomis MVD
Lietuvos pasienio apygardos Karo tribuno-
las nuteisė Antaną Lukšą-Arūną 25 metams
lagerių ir 5 metams tremties. Kalėjo Komi-
joje, Tiumenės srityje. 1956 metų birželio 27
dieną paleistas. Grįžo į Lietuvą, gyveno
Kaune. Kitais metais iš lagerių į gimtinę su-
grįžo brolis Vincas, kuris vietoje sudegusio
namo pasistatė naują. Dabar sodyboje gy-
vena jo našlė Anelė Jankauskaitė-Lukšienė
su dukros Marijos Lukšaitės-Radzevičienės
šeima. Antanas sodyboje, iš kur kovoti prieš
okupantus išėjo Lukšų sūnūs, pastatė me-
dinį kryžių-koplytstulpį ir nuorodą prie so-
dybos nuo Kauno-Veiverių plento.

Antanas Lukša yra pasakęs: „Mane sun-
kiausiose gyvenimo akimirkose palaikė ti-
kėjimas. Pats savęs klausiu – kodėl aš, bū-
tent aš likau gyvas? Septynis kartus iš visai
ar ti žudytas. Apšaudytas. Ir tos kulkos ma-
nęs nelietė. Kodėl man lemta taip ilgai gy-
venti? Man lageryje jau lentelė prie kojos
buvo pririšta. Jau numirėliu laikė. Sirgau
šiltine ir visą savaitę gulėjau be sąmonės.
Bet atgijau. Esu religingas. Tikintis žmo-
gus. Man tokia mintis apie savižudybę nie-
ka da nekilo. Pasimeldęs dar labiau susi-
kaupdavau. Atlaikiau Komijos, Irkutsko,
Magadano, Kolymos mirties lagerius… Tu-
rėjau viltį. Labai norėjau dar pamatyti savo
mamą. Ją paguosti... Buvo siekis. Nepa-
prastas siekis! Lageryje iš politinių kalinių
nė vienas nenusižudė, tai mačiau, nes per-
ėjau šešis lagerius. Buvo didžiulis troški-
mas likti gyvam. Jis visus palaikė. Sukal-
bėdavau Švenčiausiąją Mariją, pasikalbė-
davau su aukščiausia Dievo dovana – savo
są žine – ir ištverdavau. Ir jau sulaukiau 90
me tų. Ir iki šiolei darbuojuosi. Rūpesčių tu-
riu labai daug.” �

Jono Vaitkaus kino filmo „Vienui vieni” plakatas.
J. Lukša-Daumantas – aktorius Saulius Balandis


