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Štai ir vėl atkeliavo rugsėjis – su dangaus
skliau tan vis tebekopiančia, bet jau švel-
niau bešildančia saulele, su pirmaisiais

gelstančiais lapais, visomis spalvų varsomis išsi -
skleidusiais jurginais, sodų ir daržų, miškų ir
pievų derliumi. Su visomis donelaitiškomis ru-
dens gėrybėmis, kurias sudaigino pavasaris, už-
au gino vasara, subrandino ruduo, kuriomis bus
taip smagu džiaugtis ir dalytis visą ilgą ir sniegin -
gą žiemą. 

Rudens gėrybės nuostabios tuo, kad jos tokios
paprastos. Ir tokios prieinamos kiekvienam žmo-
gui. O į paprastus dalykus, kaip rašė G. K. Ches-
tertonas, žmogus įpratęs žiūrėti rimtai. 

Taigi ir sode nukritęs obuolys, ir kraujažolių
ryšelis, surinktas saulėtose pievose, ir grybai – ne
tik populiarieji, tokie kaip voveraitės ar baravy-
kai, bet ir retesnieji, tokie kaip rudieji piengry-
biai, pilkosios meškutės, pūkuotės, žvynabudės –
visos šios vasaros dovanos yra rimtos ir svar-
bios. Liudijančios, kiek daug žmogui duota Dievo.
Ir kokiais paprastais dalykais toji duotybė atsiskleidžia.

Prisipažinsiu, kad vasaros pabaiga man – kūrybos metas. Tik ne
romanus ir ne pjeses tuomet rašau. Buriu prie puodų ir stiklainių.
Obuolienė su imbierais, obuolienė su džiovintais abrikosais, aštrus
bruknių padažas, su obuoliais raugti agurkai, kaimiškai raugti čes-
nakai, braškių uogienė su mėtomis ir bazilikais, marinuotos trešnės
ir taip toliau, ir taip toliau. Kas galėtų pasakyti, kad tai ne kūryba? Pa-
rodykite man žmogų, kuris į tokius dalykus žiūrėtų nerimtai.

Žinoma, nė vieno reiškinio nereikėtų absoliutinti ir sureikšminti.
Todėl ir šis būrimas prie puodų – tik dalis džiaugsmingojo rudens gė-
rybių atradimo. Jeigu žvelgtume plačiau, kaip derlių ir gėrybių aruo-
dus reikėtų suvokti ir parodas, ir parašytas knygas, ir koncertus, ir
spektaklius.

Šiais metais ir kitų metų pradžioje ekranuose pasirodys kaip nie-
kada daug lietuviškų filmų – puikus kinematografijos derlius. Rugsėjo
viduryje Vilniuje vėl šurmuliuos Vilniaus knygų festivalis – leidyklos
pristatys naujas knygas, autorius, literatūros madas. Teatrai pradeda
sa vo naują sezoną – štai prieš kelias dienas savo premjeras pristatė
Kau no valstybinis lėlių teatras. 

Galbūt vienintelis skirtumas – tas, kad į kai kuriuos kultūrinių ru-
dens gėrybių komponentus galime žiūrėti nerimtai. Kultūros pobūdis
tai leidžia: šis reiškinys apima daug žaidimo elementų, ir svarbu, ko
gero, tik tai, kad jie būtų išradingi ir nenuobodūs. Tam irgi reikia di-
delio talento – kitaip sakant, reikia žinoti ypatingą receptą.

Renata Šerelytė
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Rudens gėrybių metas

DEBESYS

Žemėje ir ežero dugne
Iškilminga ryto tyluma.
Žengia debesų balta minia,
Savo baltą miestą vesdama.

Žengia nesuskaitomi pulkai
Iš seniai pradingusių laikų.
O atėję ilsisi ilgai
Virš matytų pievų ir laukų.

Nežinia kada, kokiais keliais
Ištremti į erdvę ir sapnus,
Gal atgal jie nori nusileist,
Aplankyti akmenis senus.

Gal tik šiaip sau tikrina laikus
Klausimu padangių nebyliu:
Ar išeis šį rytmetį žmogus
Pasitikti grįžtančių pilių?

Jonas Strielkūnas

efoto.lt nuotr.



Net ir lietuviai kartais išdrįsta plaukti prieš
srovę – pamaniau, sužinojusi, jog rugpjūčio
20 dieną Lietuvoje duris atvėrė ne tik Lietu -

voje, bet ir visose Baltijos šalyse didžiausias – be-
veik 3 000 kv. m. ploto – knygynas „Pegasas”. 

Kitaip nei plaukimu prieš srovę to nepavadin -
si, juk dar taip neseniai, 2011 m. rugsėjo 18 die ną, su
gailesčiu atsisveikinome su paskutine tarptauti-
nės knygų ir muzikos bendrovės „Borders Group,
Inc.” parduotuve Jungtinėse Amerikos Valstijose
„Bor ders”. Tiesa, vis dar turime kitą knygų parda-
vi mo milžinę „Barnes & Noble”, tačiau, jei tikėsi me
JAV spauda, ir jos ateitį temdo tamsūs debesys, to-
dėl tikėtina, jog ir šios bendrovės greičiau laukia
kny gynų uždarymai, o ne blizgančių juostų per-
kir pimo iškilmės.

Nors naujame knygyne dar nebuvau, spren-
džiant iš aprašymų spaudoje, nesunku nuspėti, jog
dviračio šioje srityje lietuviai nebando išrasti, jie
kliaujasi tų pačių „Borders” ir „Barnes & Noble”
sukurta ir iki šiol daugelio knygynų taikoma skai-
tytojų viliojimo strategija. Tad ir „Pegase” galė-
site ne tik pasižvalgyti po didžiulę erdvę su daugiau
nei 15 000 knygų, bet ir jums patikusią knygą čia pat
paskaityti, įsitaisius minkštasuolyje ar ant sofos.
Nėra pamiršti ir mažieji knygų mylėtojai – jie kny-
gy ne ras specialiai jiems sukurtą erdvę, kurioje

vaikai galės ne tik skaityti, bet ir žaisti įvairius žai-
dimus, užsiimti rankdarbiais. 

Naują knygyną kritišku žvilgsniu įvertinęs
žurnalistas ir rašytojas Algimantas Čekuolis mano,
jog knygynas vis dar nėra atgyvena. Jis negailėjo
liaupsių, šmaikščiai teigdamas, jog knygynas yra
savotiška bažnyčia, kur galima „praleisti kelias va-
landas ir išeiti nieko nenusipirkus arba įsigijus
tai, ko labiausiai – arba mažiausiai – reikia”. Ar il-
gai toks knygynas neš pelną, tai jau kitas ir ne šio
straipsnio klausimas.

Kad lietuviai vis dar skaitanti tauta, rodo ir ne-
seniai paskelbti duomenys, pasak kurių lietuviai
skaito vis daugiau – iki pusvalandžio per dieną.
Vis dėlto mes vis dar atsiliekame nuo latvių ir estų,
jau nekalbant apie suomius, kurie mus lenkia dau-
giau nei 20 minučių skaitymo per dieną. Bet Lietu-
vos leidėjai ir čia nepraranda vilties. Leidybos gru-
pės „Alma littera” direktorė Danguolė Viliūnienė
pastebi, jog pagrindinis lietuvių laimėjimas – pasi -
keitęs žmonių požiūris į skaitymą, todėl jei pra-
ėjusiais metais skaitančių ir neskaitančių lietuvių
buvo tiek pat, šiemet skaitančių – jau daugiau. „Jei
suomiai nepradės skaityti daugiau, nepamatys
mūsų vizijos – tapti daugiausia skaitančia šalimi
Europoje, – mes juos aplenksime”, – įsitikinusi Vi-
liū nienė. 

Kad knygų skaitymo ir rašymo virusas Lietu-
voje plinta, sprendžiu iš kelių dalykų. Ant mano
stalo namuose – krūvelė ne taip neseniai Lietuvoje
išleistų knygų: Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraš-

tyje: Brazilija (VDU Lie-
tuvių išeivijos insti tu-
tas ir „Versus aureus”,
2013), Upton Sinclaire
Džiunglės („Auk so žu-
vys”, 2012), Maps of  Me-
mory. Trau ma, Identity
and Exile in Deporta-
tion Memoirs from the
Baltic States (sudarė
Vio leta Davoliūtė ir To-
mas Balkelis, Institute
of  Lithuanian Litera-
ture and Folklore, 2012),
Kazio Almeno Motocik -
lu per Afriką (antras
papildytas leidimas,
„Ver sus aureus”, 2008)
ir Gintaro Visocko ir
Kęs tučio Kaminsko
Žvalgybų intrigos Lie-
tuvoje 1994–2006, 2 dalis
(antras papildytas lei-
dimas, 2006). Didžioji
jų dalis – padovanoti
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Dalia Cidzikaitė

Prieš srovę

pačių knygų autorių arba leidėjų. Tad jau kuris lai-
kas vakarus leidžiu su knyga rankoje – nenoriu, kad
kukli krūvelė taptų didele ir neįveikiama knygų
krūva, neleisiančia ramiai užmigti. 

Bet tai dar ne viskas. Neseniai draugė pakvietė
prisijungti prie jos suburto neformalaus „Knygos
klubo”, kurį sudaro šešios moterys. Knygų klubai
JAV – anokia naujiena, jų yra pridygę visur: viešo-
sio se bibliotekose, knygynuose, privačiuose namuo -
se. O ir Amerikos lietuviai mielai buriasi į tokias
grupeles. Prieš kokius aštuonerius metus viešėdama
Seattle, dalyvavau vietinio lietuvių telkinio knygų
klubo popietėje, kur susitikau su garsiosios rašyto-
jos Žemaitės giminaite; taip pat žinau, jog panašus
knygų mylėtojų klubas veikia ir Čikagoje. Bet Lie-
tuvoje tai dar naujas reiškinys. Tad ir čia kiek vė-
luodami pamažu vejamės Ameriką.

Pirmoji mūsų „Knygos klubo” aptarta knyga
buvo daug dėmesio sulaukęs Sigito Parulskio roma-
nas Tamsa ir partneriai („Alma littera”, 2012) apie
žydų tragediją Lietuvoje. Man vasaros metu išvy-
kus dėstyti į University of  Pittsburgh, „Knygos klu -
bo” narės rinkosi aptarti Amerikoje itin populiaria
ta pusios Jonho Irvingo knygos Malda už Oveną Minį
(angl. A Prayer for Owen Meany). 

Rugsėjo pradžioje kalbėsimės apie dvi knygas:
žaliavalgės dietos arba kviečių želmenų kelio Ame-
rikoje pradininkės, lietuvių kilmės Annos Wigmore
biografinę knygą Kam kentėti? Kaip aš nugalėjau
ligą ir skausmą natūraliu būdu (Luceo, 2012) ir Mary
Alice Monroe Knygų klubas („Svajonių knygos”,
2008). Ir nors pastarosios knygos tikrai nebūčiau
skaičiusi, jei ne „Knygos klubo” narių pasiūlymas,
ne  galiu nesutikti su Monroe veikėjų išsakyta pasta -
ba, jog ne visų skaitytojų skoniai yra vienodi: vie-
 niems patinka meilės romanai, antriems – detek ty-
vai, o tretiems – klasika. 

Bet kartais sveika palikti tą saugų ir jaukų savo
susikurtą knygų pasaulį bei pamėginti suprasti, ko-
dėl kitus vilioja kitos knygos, kiti knygų žanrai. Tai -
gi ir aš atradau save – plaukiančią prieš srovę. �

Didžiausias Baltijos šalyse knygynas ,,Pegasas”.                                                                                                                                                        www.svt.lt



Sutemų keleiviai – Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė 1944–1958 m.
Sudarytojai: Klaudijus Driskius ir Gintaras Dručkus. – Tautos paveldo tyrimai. Vilnius, 2011

Yra tekę susipažinti su gana daug knygų apie Lietuvos partizanus. Visos
jos vertingos, nes atskleidžia dalį tautos kančių ir kovų už laisvę. Apta-
riamoji knyga iš kitų išsiskiria dokumentiniu kruopštumu. Labai plačiai

naudojami pirmieji žinių šaltiniai su tiksliomis nuorodomis bei paaiškini-
mais. Nesu istorikas, bet, mano manymu, toks atidumas ir dėmesys istorijos de-
talėms yra tikrai sveikintinas. Sudarytojų įvade skaitome, kad knygos tikslas –
praskleisti uždangą, gaubiančią ginkluoto pasipriešinimo Šiaurės rytų Lietu-
voje istoriją ir pateikti skaitytojui išsamų, moksliškai dokumentuotą pasako-
jimą, vienos partizanų rinktinės kūrimąsi, organizacinę raidą, laimėjimus ir ne-
tektis nuo įkūrimo 1944-ųjų gruodį iki paskutinio atodūsio 1958-aisiais, kuomet
ginklus sudėjo taip ir nenugalėti paskutiniai jos kovotojai. 

Knyga sudaryta iš aštuonių skyrių, kuriuos parašė penki autoriai: Ginta-
ras Dručkus, Gunaras Brūzma, Janis Viliumas, Arūnas Streikus ir Klaudijus
Driskius. Daugiausia skyrių – tris – parašė Arūnas Streikus. Kitame skyriuje
jis paminėtas kaip antras autorius. Gintaras Dručkus parašė tris skyrius. Kny -
ga pradedama Lokio rinktinės istorija, užimančia šimtą puslapių. Gana trum-
pai aprašomas Latvijos partizanų (Alūktos tėvynės sargų) bendradarbiavimas
su lietuvių partizanais. Toliau nuodugniai pristatomi išlikę Lokio rinktinės or-
ganizaciniai ir veiklos dokumentai bei partizanų spauda ir atsišaukimai. Pa-
teikiamas Balio Vaičėno dienoraštis ir išlikę Lokio  rinktinės  partizanų laiš-
kai. 

Įdomi dokumentacija susijusi su sovietų represinių struktūrų kova prieš
Lokio rinktinės partizanus. Ištraukos iš baudžiamųjų ir tremties bylų tapo Lo-
kio rinktinės istorijos šaltiniu. Paskutiniame skyriuje į skaitytoją žvelgia Lo-
kio rinktinės partizanai bei ryšininkai. Čia sudėtos 45 nuotraukos, stebuklin-
gai išlikusios iki šių dienų. Mane stebina, kad tiek ryškių nuotraukų buvo pa-
daryta ir išsaugota, žinant, kad partizanų tapatybės išaiškinimas kėlė mirtiną
pavojų partizanų šeimoms ir kitiems partizanams. ,,Iš laiko paženklintų, bet
mūsų dieną pasiekusių fotografijų į mus žvelgia jauni vyrai ir merginos – orūs,
liudijantys apie save ir savo kelią į laisvę” (281 psl.). Be nuotraukų, tame pa-
čiame skyriuje pateikiama Lokio rinktinės žymesnių partizanų ir ryšininkų,
viso apie 75, biogramos. Vien atidus šių biogramų išstudijavimas ir apibendri-
nimas galėtų tapti įdomia ir vertinga studija. Medžiaga jau sutelkta. Tereikia
is torijos studento, kuris šia medžiaga susidomėtų.

Knygos pabaigoje pateikiama asmenvardžių rodyklė, kur išvardinta apie 750
pavardžių. Atrodo, kad daugiausia nuorodų susilaukė Dručkaus, Streikaus ir
Vaičėno pavardės. Prie kiekvienos iš šių pavardžių – daugybė skirtingų vardų,
leidžiančių spėti, kad tai gali būti tos pačios šeimynos nariai. Pagarba joms. 

Noriu grįžti prie Arūno Streikaus parengto skyriaus ,,Lokio rinktinės par-
tizanų spauda ir atsišaukimai”. Ten labai aiškiai atskleidžiama, kad partizanai
kovojo ne vien ginklu, bet ir plunksna. Ne sutapimas, kad pačios knygos pava-
dinimas – ,,Sutemų keleiviai” – paimtas iš Lokio rinktinės 1949–1950 m. leisto
,,Sutemų keleivis”, kurį redagavo rinktinės vadai Pranas Račinskas ir Balys
Vaičėnas. Jiems žuvus, nutrūko ir laikraščio leidyba. Manoma, kad šis laikraš -
tė lis, kaip ir kiti partizanų laikraščiai, daugiausia buvo skaitomas partizanų rė-
mėjų sodybose, kaimuose ir tik atsitiktinai užklysdavo į didesnes gyvenvietes.
Partizanų laikraščiai pagrindinį dėmesį skyrė pasaulio politikos įvykių apžval -
goms.

Savo atsišaukimuose partizanai kreipdavosi į aktyvius režimo kolaboran-
tus ir tuos, kurie, trokšdami ramybės, prisitaikė ir pasidarė abejingi kovai už
laisvę. Lokio rinktinės archyve išliko trys tokie atsišaukimai. ,,Suvokdami, kad
ginkluotosios rezistencijos ir visos Lietuvos ateities perspektyvos daugiausia
priklausys nuo jaunų žmonių laikysenos, partizanai savo spaudos leidiniuose
ir atsišaukimuose gana dažnai ragino besimokančius jaunuolius ir jų moky-
tojus nepasiduoti režimo vilionėms. Ypač daug pastangų dėta tam, kad būtų su-
stabdytas komjaunimo organizacijos augimas” (178 psl.). Viename tokiame at-
sišaukime primenama, kad kiekvienas komjaunuolis, nepaisant kokiomis ap-
linkybėmis jis būtų į komjaunimą įstojęs, būsimos laisvos Lietuvos bus smer-
kiamas kaip išdavikas. 1951 m. komjaunuoliai sudarė 23 proc. besimokančiųjų
vidurinėse ir aukštosiose mokyklose. Maždaug pusė jų buvo nelietuvių tauty-
bės. 

Aptariama knyga – tikrai vertinga, tad nenuostabu, kad jos parengimą ir iš-
lei dimą rėmė nemažai valdiškų bei visuomeninių organizacijų ir privačių as-
menų: Lietuvių katalikų religinė šalpa, Lietuvos Respublikos kultūros minis-
terija, UAB Vilniaus lokomotyvų depas, Rokiškio rajono savivaldybė, Tautos
fondas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir tryliką kitų telki-
nių bei asmenų.

Knygos pratarmėje 1990 m. Kovo 11-osios akto signataras Algirdas Patackas,
teigia, kad Rytų Lietuvos partizanų žemėje išryškėjo naujas – pokario Lietuvos
simbolis, dabar jau stovintis šalia ar net vietoje Rūpintojėlio. ,,Tai partizanas, kri-
tęs Girių Lietuvos karys užlaužtomis kaip Kristaus rankomis, bet kybąs ne ant
kryžiaus, bet ant statinių tvoros, nusvirusia ir kruvina kaip Kristaus gal va”. 

Nežinau, kiek dėmesio lietuvių partizanams skiriama mokant jaunimą
Lietuvos istorijos, bet spėju, kad neužtektinai. O tokia knyga, kaip ką tik ap-
tartieji ,,Sutemų keleiviai”, turėtų rasti deramą vietą Šiaurės Rytų Lietuvos mo-
kyklose bei bibliotekose. Tuo pačiu toks dėmesys paremtų seną posakį, kad
plunksna galingesnė už kardą. �
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Romualdas Kriaučiūnas

Partizanai kovojo ne tik ginklu, bet ir plunksna

2011 m. leidykla „Tautos paveldo tyrimai” išleido istorinę mo-
nografiją „Sutemų keleiviai”. Jos sudarytojai – Kauno apskrities
ar  chyvo direktorius Gintaras Dručkus ir žinomas fotografas Klau-
di jus Driskius. Jie siekė praskleisti uždangą, gaubiančią ginkluo -
to pasipriešinimo Šiaurės Rytų Lietuvoje istoriją ir pateikti skai-
ty tojui išsamų, moksliškai dokumentuotą pasakojimą apie Lietu -
vos partizanų Vytauto apygardos 5-osios Lokio rinktinės kūri mą,
jos organizacinę raidą, laimėjimus ir netektis. 

„Sutemų keleivių” sudarytojai supažindina skaitytojus su
par   tizanų veikla nuo rinktinės įkūrimo 1944-ųjų gruodį iki pa-
skutinio jos atodūsio 1958-aisiais, kai ginklus sudėjo paskutiniai
kovotojai – legendiniai broliai Juozas ir Izidorius Streikai bei Pet-
ras Pošius. 

Ši monografija  deramai  įvertinta  2012 m. tarptautinėje Vil-
niaus knygų mugėje. Patriotinės knygos konkurse, kuriame var-
žėsi 33 skirtingų žanrų leidiniai, „Sutemų keleiviai” laimėjo ant-
rą ją premiją suaugusiųjų kategorijoje, nusileidę tik Rūtos Šepe-
tys romanui „Tarp pilkų debesų”. Krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė monografijos sudarytojams įteikė padėkas. Šia
knyga ypač susidomėjo  buvusi JAV ambasadorė Lietuvoje Anne
E. Derse. 

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė įteikia padėkos raštus Gin ta -
rui Dručkui (kairėje) ir Klaudijui Driskiui. 

Alfredo Pliadžio nuotr.



Kultūros naktį Vilniaus Radvilų rūmuose ati-
daryta Renesanso kostiumų paroda „Rene-
sanso spindesys” (rodoma iki spalio 14 d.).

Kultūros nakties reginį (su magiška Baroque Con-
tempo dvaro muzikantų muzika, „gyvųjų paveikslų”
šokiais ir vaidinimais) padovanojo kultūros aso-
ciacija Invito a Corte (kuratorius ir idėjos autorius:
Fausto Fornasari), Italų kultūros institutas su Man-
tujos miestu (Europos kultūros sostinės 2019 m. pre-
tendentu), Italijos ambasada ir Lietuvos dailės mu-
zie  jus. Beje, būtent 1989 m. Mantujoje įgyvendintas
projektas La Trama e L’Oro (Metmenys ir auksas),
skatinantis domėtis kultūros paveldu. 

Pasak Fausto Fornasari, parodos tikslas – prisi -
liesti prie Renesanso meno, architektūros ir istori-
jos, surengti spektaklį akims, žadinti protą, džiugin -
ti sielą, ko itin trūksta dabartiniame komplikuo-
tame pasaulyje. Muzikantų pasirodymai kultūros
nakties metu priešais Radvilų rūmus ir pokylių sa-
lė je – tarsi kelionė laiku nuo Renesanso per baroką
iki pat mūsų dienų.

Ši paroda – kitokia nei vilniečiams jau įprastos,
pvz., rusų madų dizainerio Aleksandro Vasiljevo
senovės laikų drabužių kolekcijos. Mat šie elegan-

tiški drabužiai „nėra epochų padėvėti”, jie nėra
blyškus prisiminimas, o dabartinių Italijos amati-
ninkų (ir specialių įmonių) atkurti pagal Italijos
princų ir princesių portretus, senųjų meistrų pa-
veikslus, istorijos šaltinius. Labai svarbūs doku-
mentai – buvę įvykių ir pokylių raštininkų (atvyku -
sių su pagrindiniu svečiu) aprašymai, laiškai dvaro
menininkų, kurie užsakydavo medžiagas, įrengi-
nius ar dekoracijas rūmų salių puošybai, alegori-
niams spektakliams.

26 prabangūs, pribloškiantys grožiu anais lai-
kais ir dabar kostiumai (aukso ar šilko siūlais siu-
vinėti) ir šalia jų rodomi paveikslai (pagal kuriuos
jie ir atkurti), pasakoja lankytojams apie ištaigingą
kilmingųjų gyvenimą. Pagal archyvinius doku-
mentus kiek įmanoma atkurta tuo metu audimui ir
siuvimui naudota žaliava ir technika.

Salės puošmena – princų puotos scena, pokyliui
padengtas stalas, egzotiški indai ir puotautojų dra-
bužiai pasufleruoja, kaip būdavo priimami ir pa-
gerbiami svečiai, kokie puotų metu alegoriniai
spektakliai (tokių dvaro menininkų asmenybių,
kaip Leonardas da Vinčis, Mikelandželas, Rafaelis
dėka) būdavo rodomi, garsas apie kuriuos pasklis-
davo po visą Europą. �
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Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Renesanso aukštuomenės dvarų mados 
Lietuvos pirmininkavimui (2013 m. II pusmečiui) ES Tarybai skirta paroda

Aukso siūlais siuvinėta suknelė ne mažiau įspūdingo go-
beleno fone

Giulio Romano ,,Kunigaikštienė Isabella d’Este Gonzaga”
(apie 1531 m.). Hampton Court, Londonas. Jos Dideny-
bės Karalienės kolekcija

Alegoriniai pasirodymai prie pokylių stalo.
L. Vasiliauskaitės-Rožukienės nuotraukos

Ticianas ,,Federiko II Gonzaga, Mantujos kunigaikštis”
(apie 1523 m.). Prado muziejus, Madridas

JUDITA VAIČIŪNAITĖ

Raudona suknelė

Plakas raudona suknelė ant virvės
lyg paliktas deglas.

Daužos į viešbučio langą
ošiančios dreskiančios eglės.

Skalbė iš ryto:
raudoną suknelę išgręžė.

Begalės
spindesio. Oras –

beprotiškai saulėtas, drėgnas, aštrus.
Plakas raudona suknelė ant virvės –

vis tiek ištrūks.

***
Ateis sekmadienis.

Ant duonos tepsim bučinius ir sviestą.
Ir cirko afišas skaitysim padrikai.
Ir klaidžiosim

po margaspalvį saulėtą triukšmingą miestą
lyg du neklaužados vaikai.

Ir – tarsi dulkes tarp dantų – dienovidį pajutę,
pripilsim bokalus oranžinio alaus,
ir baro dūmuose –
toj laivo perkimštoj kajutėj
prie broliško peties nedrįsim prisiglaust.

Ir plauks pro šalį kupolai, kolonos, tiltai,
už lango laikas plauks,
ir mes užmiršime, kad jis yra...
Ateis sekmadienis.
Ir septyni žibintai duš į miltus.
Spalvotais konfeti ištrykš aušra.



Gabrielius ir Urielis.
Juo vaikščioti patar -

tina per atstumą su kitu
asmeniu, t. y. nelendant į
jo asmeninę erdvę (ploto
pakankamai – 1700 m.).
Kai žmogus per daug
skun džiasi (tulžės pūslės
ir kepenų meridianai),
jam padės rytuose (ete-
ris arba medis) esanti
me ditacinė aikštelė, už
mintis atsakingas ar-
kan gelas Natanielis. Juk
žmogaus kūnas – tiksli
žemės kopija. Kremtan-
tiems karčius mokslo
vaisius, ypač medikams,
matematikams, muzi-
kan  tams (storosios žar-
nos ir plaučių meridia-
nai), reikėtų apsilankyti

va karų aikštelėje (oras arba metalas), jiems pagel-
bės už dvasingumą ir šviesą atsakantis arkangelas
Rapolas. 

Kai žmogus suserga depresija (plonosios žar-
nos ir širdies meridianai), pietuose esanti aikštelė
(ugnis) ir arkangelas Mykolas atvers širdies vartus
ir uždegs meilės ugnį (sau pačiam ir kitiems). Jei
kankina nerimas ir baimė (šlapimo pūslės ir inkstų
meridianas), šiaurėje esanti aikštelė (vanduo) ir jo
patronas arkangelas Gabrielius sužadins žmogaus
valią per išmintį ir intuiciją. Neramų būdą (skran-
džio ir blužnies meridianas) nuramins centrinė
aikštelė (žemė), kuriai atstovauja intelektualusis
arkangelas Urielis.

Kitos figūros: kupolas, mandala ir merkaba bu -
vo sugalvotos įrengti (Antanas viską daro pats, nes
yra inžinierius) šeimininkams bevaikštinėjant savo
sukurtais labirintais. Kupolas – sferų muzikos pa-
grin das. Dauguma žmonių (išskyrus gyvūnus) ne-
pastebi, kad geometrinės figūros veikia savijautą.
Kupolo hemisferą sukūrė Pitagoro pasekėjas Bukis

pa gal gamtoje sutinkamas formas, kurios yra Visa-
tos, dangaus ir žmogaus kūno ląstelių pagrindas. Pa-
sak hilerių, padeda sveikatai: atnaujina kūno ląste-
les, skatina kūrybingumą. Gal ir namus ateityje (dėl
darnių santykių ir sveikatos) reikėtų statyti kupolo
formos? Pirmojo, skiedromis dengto, kupolo pavė-
sinė apsaugo nuo lietaus, darganos ir vėjų. Antrasis
ku polas – vaikų treniruoklis: laipynių ir supimosi
objektas. Trečias kupolas jau greit apsivys vynuo-
gėmis, kurios ne tik skleis šešėlį, bet ir leis jomis pa-
smuguriauti. 

Kodėl mandala yra gyvybės eliksyras (įvairiose
kultūrose gyvybės vaisiaus, gyvenimo medžio sim-
bolis)? Ją sodyboje įrengti sugalvojo pusseserė.
Mandala sanskrito kalba – ratas, apskritimas. Žmo-
gaus gyvenimo, metų ciklas irgi eina ratu. Manda-
los sakralinę formą turi augalų sėklų, kristalų ato-
mai, ląstelės, planetos ir žvaigždžių sistemos. Se-
niau sią ir svarbiausią – „Gyvybės gėlelę” (iš 19 su-
sikertančių žiedlapių sferų) gali išvysti Egipto, Ja-
ponijos, Kinijos šventyklose, Izraelyje, ant Sinajaus
kalno. Mandala primena akių tinklainę, todėl jos
piešimas ir žiūrėjimas į ją atkuria kairiojo ir deši-
niojo smegenų pusrutulių pusiausvyrą. Mandalos
rato išorė – tai visatos riba (kartu psichologinė riba
tarp „aš” ir „kiti”). 

Prisiminiau, kad tik saulėgrąžos ir ramunėlės
geltonasis vidus sudaro vadinamąją aukso formulę,
kurią itin mėgsta bitės. Gal ateityje reikėtų ir tokio
labirinto? Šalia mandalos neseniai įrengta mer-
kaba. Kas tai? Geometrinė figūra – trikampis, ku-
rio sim bolis – tai Šventoji Trejybė, piramidė, vai-
singumas. Apverstas trikampis simbolizuoja mo-
terišką, pasyvų pradą, intuiciją ir žemę. Trikampis
su smaigaliu į viršų atstovauja vyriškam, akty-
viam pradui, dangui. Du sujungti trikampiai – Do-
vydo žvaigždė – tai apsauga, džiaugsmas, išmintis,
pasitikėjimas, įžvalga, gyvenimo jėga. „Mer – besi-
su kan tys šviesos laukai, ka – dvasia, ba – kūnas ar -
ba mūsų realybė”, – rašoma stende, – jie padeda
su sidraugauti protui su širdimi.”

Vidinės pusiausvyros labirintas (1800 m.) – tai
atkovota nauja, dar iki galo neištobulinta erdvė ne-
toli miškelio. Iš jo žiemą ateina stirnaitė, kuri vaikš-
čioja ne bet kaip, o labirinto takeliais. Šio labirinto
aštuoniukės forma, į gyvatę panaši figūra, susijusi
su begalybe, visų energijų darna. Jo du lygiaver-
čiai centrai skirti ir kūnui, ir dvasiai, kurie vieno-
dai reikalingi žmogui (gyvendamas vien tik kūnišką
ar dvasinį gyvenimą, žmogus nesijaus laimingas).
Vi si žino, kad tik sveikame kūne yra sveika dvasia.
Ne šiaip sau prieš šį labiritą ant medžio kamieno pa-
statyta medinė turto dėžutė (su akmeniu vietoj spy-
nos), kuri skelbia, kad tik duodamas gauni šimte-
riopai daugiau. 

Apsistodami šioje sodyboje, vaikštinėdami la-
birintais ar sėdėdami po kupolais, stebėdami mer-
kabą ar mandalą galite nieko apie juos nežinoti,
kaip šeimininkų katė, kuri vaikšto ten, kur nori. Gy-
venimo esmė – džiaugtis gyvenimu, daryti tai, kas
pras minga, kas įkvepia ir kas patinka ir suteikti ga-
limybę tuo pasidžiaugti kitiems. Tai ir yra šios sody -
bos credo. �
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Šis parkas – Žemaitijos nacionaliniame parke,
netoli Platelių ežero, Plungės rajone, Likšų
kaime, Antano ir Jurgos šeimos kaimo tu-

rizmo sodyboje, dar vadinamoje giminių (gyvena
šešiese: vienoje troboje su savo vaikais, kitoje tro-
boje – Jurgos tėvai). Sodybos, kuriai 180 metų, kie -
me – restauruota klėtis (išorė autentiška, o vidus –
šiuo laikiškas), išradingos sūpynės iš padangų prie
vandens telkinio, kuriame gali maitinti žuvis iš
rankos (jos nebaikščios, maloniai kutena), medi-
niai dideli šachmatai tarp hamakų. O šalia sodybos
– pačių šeimininkų pievoje įrengti labirintai, man-
dala (pagal žmogaus akies struktūrą), kupolas –
he misfera, pastatyta pagal visatos atsiradimo mo-
delį ir Žemės rutulio formą, merkaba, nuolat išra-
dingų šeimininkų tobulinamos ir apsodinamos
įvairiausiais kvepiančiais augalais ir medeliais
(pirmąkart pamačiau raudonais žiedais apsipylusį
rojaus obuoliukų medelį).

„Jei kartą čia pabuvojai, vis vien kada nors
vėl atsirasi”, – sako Antanas. Kai lankiausi prieš
po  rą metų, buvo tik trys labirintai, o dabar jų jau
penki, vidinės pusiausvyros (materialaus ir dvasi-
nio) – jau apskaičiuotas, išvingiuotas, tik dar ne-
apsodintas. Šeimininkas prašo nieko neklausinėti,
atsipalaiduoti ir medituoti. Energetiniai labirin-
tai nėra skirti paklaidinti ar supainioti, atvirkščiai
– padeda susikaupti, rasti išeitį užklupus proble-
moms ar tiesiog pailsėti. Kiekvienam ėjimas ir jo
po veikis individualus. 

Labirintas turi tik vieną įėjimą ir vieną išėji -
mą, jo keliai vingiuoja, apsisuka 180 laipsnių kam -
pu prieš įeinant į kitą ratą. Manoma, jų formos
(kaip ir piramidžių) sukuria šventą erdvę. Tai pa-
grei tina mąstymą, sužadina abu smegenų pusrutu -
lius. Visus kelius išvaikščioti ar išbėgioti būtų per
4 km. Klausimai – po pasivaikščiojimo, tradici nės
čiobrelių ar raktažolių arbatėlės metu su nami niu
obuolių pyragu, avižiniais sausainiais. Visa infor-
 macija – stenduose. 

Truputis istorijos. Įvairių dydžių ir formų la-
birintais žmonės naudojosi jau prieš 4 tūkstančius
metų visose pagrindinėse religijų tradicijose, vi-
same pasaulyje, pvz., Egipte, vėliau – Paryžiaus
bažnyčiose, Murmansko vienuolyne. Jų yra seniau -
siose Europos katedrose: Amjeno, Reimso, Šartro.
Sakoma, nueiti labirintą katedroje keliais – tolygu
nukakti į Šventąją žemę. Pasak mokslininkų, mo-
li nėmis labirinto lentelėmis Graikijoje 1000 m.
prieš Kr. spręsdavo diplomatijos reikalus. Lente-
lių modelių būta įvairių, pagal apskritimo takelių
skaičių: 3, 7, 11 ir 15. Jų geometrinės formos suku-
ria šventą erdvę. 

Labirintai ir kitos gydomosios geometrinės
formos. Pirmas labirintas (600 metrų), skirtas vi-
dinio Aš paieškoms, padeda susikaupti, susitelkti,
nekreipti dėmesio į kitus, kurie vienu metu gali eiti
vienas paskui kitą. Apie nieką negalvojant atpa-
laiduojama nuojauta, dažnai ateina išganinga min-
tis. Antras, Santykių labirintas (54 metrų) skirtas
darniems santykiams: vyriškojo (dešiniojo, jan) ir
moteriškojo (kairiojo, in) pradui. Juo mielai vaikš-
tinėja vestuvininkai, poros arba pavieniui, įsivaiz -
duodami mylimą asmenį (tuomet santykiai nie-
kada neiširs). Lentelė prie išėjimo padeda nustaty -
ti, kokia energija, vyriška ar moteriška, dominuo -
ja.

Trečias Penkių elementų ir penkių arkan-
gelų labirintas – ištisa kvapų, spalvų ir grožio te-
ra  pija. Jei juo eidamas pasiklysti, grįžti į tą patį ke-
lią (įėjimo į aikštelę nereikėtų supainioti su iš-
ėjimu iš jo), vadinasi, gyvenime per daug klaidžioji,
reikia labiau pasitikėti Dievu. Į visus labirintus
ei  ni apie juos negalvodamas, tiesiog kam ko reikia,
kojos pačios ten nuves... Jis sudarytas iš aštuonių
ratų ir keturių meditacinių aikštelių, skirtas su-
žadinti pasitikėjimą savimi, t. y. suderinti penkis
žmogaus kūno elementus. Labirinto centras ir ke-
turios meditacinės aikštelės rytų, vakarų, pietų ir
šiaurės kryptyse – tai penki elementai: eteris (me-
dis), oras (metalas), ugnis, vanduo ir žemė, kuriuos
globoja penki arkangelai – Natanielis, Mykolas,

Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas 
Meilės, išminties ir grožio erdvė Antano ir Jurgos sodyboje

Penkių elementų  labirintas L. Vasiliauskaitės-Rožukienės nuotraukos 

Šeimininkų katė, kuri mėgsta pozuoti

Žydinti rojaus obuoliukų obelėlė 



Ji sėdi autobuse prie lango, beveik įsikniaubusi
į jį. Nenumaldomas ašarų srautas vis nesibai-
gia. Ji nekūkčioja, tik ašaros srūva be perstojo

kone porą valandų.
...Pabudo tėvui įėjus į jos kambariuką prie ve-

randos.
– Kažkas šviečia, gal kokia mašina atvažiavo, –

pratarė jis, atidarydamas duris į verandą. Ir tą pačią
akimirką suriko neatpažįstamu balsu: – Jėzau Ma-
ri ja, degam!

Ji pašoko, išpuolė į verandą, išvydo liepsną virš
greta namo stovėjusio tvarto, tame gale, kur buvo ga-
ražas.

Kartu su tėvu per gerąjį kambarį, virtuvę, prie-
menę išbėgo į kiemą – liepsnojo visas tvarto stogas,
pastogė, pritutinta sauso it parakas šieno. Mama
vie nais naktiniais puolė prie tvarto durų, kad iš-
leistų gyvulius, bet kol atrišo duris, apdegė rankas ir
veidą, atšoko. Tėvas pastvėrė porą kibirų, išsuko
vandens, šliūkštelėjo ant jau rūkstančio gyvenamojo
namo galo; išvydęs ant skiedrinio stogo šokinė jan-
čias liepsneles, numojo ranka ir įėjo į trobą – nešti
laukan daiktų.

Iki tol stovėjusi be žado, ji puolė į mažąjį alkie-
rių, kur miegojo Rimutis. Sugriebusi vaikiuką su vi-
sai patalais išlėkė per verandą į kiemą. Paguldė sū-
nėnuką po nuošaliau stūksančia storąja liepa. Tas iš-
sibudinęs spoksojo plačiom pelėdžiuko akim į vis
pla tėjančią liepsną.

– Bloga ugnelė, negera ugnelė, – pratarė vaikas.
– Gulėk čia, nesikelk, būk geras, – paprašė ji, – aš

tuoj vėl atbėgsiu.

Stvėrė verandoje stovėjusį artipilnį medaus bi-
doną, išvilko laukan. Paskui – medsukį. Sugrįžo į
savo vasarinį kambarėlį ir išnešė abi dideles ranki-
nes, prikrautas jos rudeninių drabužių, knygų ir
kai mo lauktuvių. Kaip tik tą rytą ji turėjo išvažiuoti
į Klaipėdą pas seserį, kur gyveno per mokslo metus
– arti nebuvo vidurinės mokyklos.

Paskui jau blaškėsi po namą, stvėrė, kas pa-
kliuvo po ranka, tempė lauk ir krovė nuošaliau, kur
liepsnos negalėjo pasiekti.

Niekas nesusiprotėjo įjungti elektros, visi pul-
dinėjo prietemoj, virpančioje nuo vis ryškėjančios
gaisro šviesos. Namo stogas jau buvo apimtas lieps-
nos, kai pasigirdo katino kniaukimas – Murzius pe-
liavo palėpėje. Ji nubėgo išleisti. Priemenėje, kur
buvo laiptai, nieko nesimatė per dūmus, tvoskė
karštis, tėvas liepė eiti laukan.

Paskui ji tik sėdėjo po liepa, apsikabinusi ma-
žylį, glostė jį, ramino, tuo pačiu – ir save.

Visas namas liepsnojo, ugnis skrido per di-
džiųjų klevų viršūnes, nešė tolyn popierius – apde-
gu sius knygų lapus, nuotraukų skiautes. Ji grau-
žėsi, kad nesusiprotėjo paimti trijų albumų, pri-
kimštų jų gyvenimo atspindžių – šiek tiek senųjų,
gau tų iš giminaičių, o daugiausia – iš Sibiro ir vė-
lesniųjų, iš kurių buvo matyti, kaip atkuto senstan -
tys tėvai, atgavę savo namus, kaip jie pamažu atsi-
kū rė, kartu ir sodas, ir visa aplinkui...

Popieriai skrido tolyn, liepsna su vėju nunešė
juos per laukus, išbarstė iki pat pamiškės. Ji nusi-
gręžė – viskas kaip buvę, – žvaigždės, tamsūs laukai
tolumoje, tik ant artimesnių medžių virpčiojantys
atšvaitai priminė, kad ne, visa tai – ne sapnas.

Užsidegė arčiausiai namo augusi trešnė. Iš po ja
stovėjusio avilio išlėkė bičių spiečius ir puolė į ugnį.     

– Vargšės bitelės, – atsiduso tėvas, iki tol tyliai
stovėjęs po liepa.

Motina tik sukūkčiojo:
– Dievulėliau, kaip dabar gyvensim...
Pamažu ėmė švisti. Ryškios rugpjūčio žvaigždės

išblėso. Sukritus stogui ir sugriuvus sienoms, ugnis
nuslopo. Pagaliau atburzgė gaisrinė – matyt, iš-
kvietė kažkas iš kaimynų, – telefono vienkiemyje
ne buvo. Užpylė sukritusius degėsius, liko stirksoti
vien pajuodęs kaminas.

Ji priėjo prie buvusio tvarto. Pro nuodėgulius
buvo matyti apdegusi karvės maita, jai į sprandą gi-
liai įsirėžusi grandinė – gyvulys bandė nusitrauk -
ti... Netoliese prie pat durų – ir visų trijų avelių ap-
de gę likučiai. Po kiemą klydinėjo abi apsvilusios
kiau lės – kažkaip išsilaužė iš savo gardo ir išpuolė
pro mamos atrištas degančias duris. Kieme dar ma-
tė si kelios suodinos vištos.

Tame gale, kur stovėta didžiosios tėvo meilės –
senutės mašinukės, nusipirktos iš pažįstamo ir nuo-
latos remontuotos, kur būta nemažos degalų atsar-
gos, laikyti įvairūs padargai – riogsojo susisukusių
geležų krūva.

Pamažu ėmė rinktis artimesni ir tolimesni kai-
mynai. Docienė iš gretimo vienkiemio pasakojo su-
sirinkusiam būreliui:

– Pamačiau, kad dega, o namie lyg niekas ne-
juda, pamaniau, gal miega. Nubėgau pas Vaidotienę
pasakyti...

„Manė, kad miegam, ir neskubėjo mūsų paža-
dinti?” – šmėstelėjo mintis. Štai kaip būna, kai ne-
sutariama, – abi artimiausios kaimynės buvo susi-
pykusios su motina, kuri negalėjo pamiršti, kad,
juos ištrėmus, kaimynės susinešė jos pirktus bal-
dus, o sugrįžus iš Sibiro negrąžino (o tolimesnieji
kaimynai atvežė jos kraitines skrynias su įvairiais
išsaugotais daiktais).

Docienė nusiskynė nuo prie namo augusios
obels šakos obuolį, atsikando ir pranešė:

– Gatavai iškepęs!
Ji pasibjaurėjusi nusigręžė, nuėjo pas vėl gerai

įmigusį Rimutį, apklostė, pakišo po apklotu atvė-
susią rankelę.

Tėvas pasakė:
– Tau reikia išvažiuoti. Vis tiek čia niekuo ne-

padėsi, o poryt jau reiks eiti į mokyklą. Palydėsiu
iki autobuso.

Vakar buvo sutarta, kad tėtis savo mašinuke
nubildins dešimt kilometrų iki greitojo autobuso
stotelės. Dabar teko paėjėti pusvalandį iki lėtai
šliaužiančio ir stovinėjančio kas keli kilometrai au-
tobuso stotelės.

Tėvas nešė rankines, ji – rankinuką, rezginę su
obuoliais ir portfelį su knygomis. Nudiegė širdį pa-
mačius, kaip per vieną naktį suseno tėvas. Stip-
riausias vyras visoje apylinkėje, aukštas, plačiape-
tis, visada žvalus ir giedro veido, dabar sulinkęs, lyg
su mažėjęs, žengė tylom nuleista galva.

– Kad taip būtų dešimt metų anksčiau, nesun-
kiai atsistatyčiau, – pratarė atsidusęs. – Ir draudi mo
nebuvau atnaujinęs...

Ji tylėjo. Tik jiems priėjus autobusą ir sukėlus
nešulius, paglostė jo nusvirusią ranką, pabučiavo į
šeriuotą skruostą. Atsisėdo prie lango, sumokėjusi
konduktorei nusigręžė, pamojavo stovinčiam tėvui.
Ir vos pajudėjus autobusui pratrūko tos ašaros.

...Po Sibiro tėvui išimties tvarka buvo leista nu-
sipirkti savo buvusį namą, iš kur iškraustė visiškai
prasigėrusią porą. Tarybinio ūkio direktoriui labai
trūko specialistų, o čia – smetoninę amatų mokyklą
baigęs visų galų meistras, kalvis, dailidė ir stalius,
prireikus – šiek tiek susigaudantis ir mechanikoje.
Direktorius kelis kartus važiavo į rajoną ir iško-
vojo buvusiam tremtiniui teisę grįžti į vienkiemį,
bet ne už dyką. Kaina buvo nedidelė, o tėvas turėjo
su kaupęs neblogą sumelę, dirbdamas Sibire įvai-
riausius darbus, daugiausia statybose.

Po Stalino mirties, per „atšilimą” buvo subūręs
statybos brigadą, priėmė daug tremtinių, lie-
tuvių ir kitų (svarbiausias reikalavimas – kad

ne girtuokliai ir ne slunkiai būtų), pats brėžinius
braižė, darė apskaičiavimus, sąmatas, parodydavo,
kaip dirbti, kur sunkiau – prikibdavo. Stverdavo
sun kų rąstą, kurį du vyrai vos pakeldavo, ir neš davo
kaip niekur nieko. Rusai jį pravardžiavo „litovskij
medvedj”, nors į mešką nebuvo panašus – plačių
pečių, bet liekno liemens iki pat senatvės... Po darbo
dar prisidurdavo namie meistraudamas kaimynams
ir pažįstamiems šį bei tą. Įdomiausias jo uždarbis
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buvo iš kiaulių dorojimo. Kartą pamatė, kaip keli
vyrai vaikosi po kiemą sužeistą kraujuojančią kiau -
lę, ūkininko širdis neatlaikė – užėjo ir pasisiūlė ją
normaliai paskersti. Vienu dūriu nusmeigė, tada jo
paklausė, gal mokėtų ir išdarinėti. Sutiko, išgarsė -
jo kaip „specialistas”, ir nuo tol, prasidėjus kiaulia -
skerdžio metui, jų namuose kone kasdien būdavo
šviežios mėsos – atlygis už tą nemalonų, bet svarbų
darbą.

Atsivežtųjų iš Sibiro pinigų būtų užtekę nusi-
pirkti namukui rajono centre, motina pyko, kad su-
kišo viską į tą sutrūnijusią griuveną, kurią teks ne
remontuoti, bet iš naujo atstatyti. Ir tikrai – prirei -
kė iš naujo kloti grindis, pakeisti didelę dalį sutre-
šu sių sienojų, kelti naujas gegnes ir dengti stogą.
Per pirmą lietų neužteko kibirų, dubenų ir puodų
sta tyti po teškančiais srautais.

Ji prisimena, – pirmą dieną atvažiavusi vaikš-
čiojo po krūmais ir dilgėlėm apžėlusį kiemą, perse-
nusį sodą, pilną džiūstančių, ligotų medžių, ir vis
tiek jautė keistą džiugesį – tai mano tikroji vieta. Ži-
no jo, kad tėvas viską greitai pakeis ir bus tikri na-
mai, tėviškė.

Iš pradžių ji ten beveik negyveno, – glau-
dėsi pas seserį, grįžusią anksčiau, ištekė-
jusią ir įsidarbinusią Klaipėdoje. Pirmąją

vasarą statyba vyko visu smarkumu. Tėvas
beveik viską darė pats, tik retsykiais pasi-
kviesdavo kokį pažįstamą į talką. O stogą klojo
tik su dukros pagalba. Ji nešė pušines skied-
ras, kuo didesnį glėbį, kabarojosi kopėčiomis,
skubinosi, kad tėčiui nepritrūktų darbo, ir tik
tik spėdavo, visai nedaug laiko likdavo prisės -
ti ant stogo, atsikvėpti ir apsidairyti...

...Giedrų giedriausia vasaros diena, dan-
gus tik truputį pamargintas debesiukais, ošia
aplink visą sodybą išlapoję didžiuliai uosiai,
klevai, storasis ąžuolas kieme, tyliai stūkso
tamsi eglių greta, sauganti namus nuo šiaurės
vėjo. Ir aidi aplinkui valso ritmu – viens du
trys, viens du trys – plaktuko dūžiai. Kiek-
vieną naują skiedrą tėvas prikala trimis vini-
mis – trimis smūgiais. Vinys sulenda kaip į
svies tą, jos atnešta, rodos, nemaža skiedrų
krūvelė jau beištirpstanti. Ir vėl – riedėte nu-
riedėti nuo stogo, paknopstom prie didžiosios
skiedrų krūvos, čiupti kuo didesnį glėbį, tada
kopėčiomis aukštyn. Ji taip stengėsi, kad tė-
čiui nereikėtų jos laukti, nors jis neragino ir
nesibarė, net sakė neimti per didelio glėbio,
kad nepavargtų. Ji visur stengėsi būti su juo –
nuo mažens nemėgo vadinamųjų moteriškų
darbų – virti, skalbti, ypač – lyginti skalbinių,
visai netroško siūti ar megzti, per darbų pa-
moką mokykloje įsigudrindavo vieną serve-
tėlę siuvinėti kone metus. O štai su tėte – mal -
kų pjauti, ką nors kasti ar kalvėje dumples
pa dumti – visada prašom.

Ji buvo įsidėmėjusi kažkada nugirstą po-
kalbį, kad jai gimus tėvas patyrė didelį nusi-
vylimą – pagrandukė atėmė paskutinę viltį
susilaukti sūnaus. Ir kol buvo maža, paklaus -
ta, kuo norėtų būti, atsakydavo – berniuku. Jiems
gerai – gali karstytis po medžius, peštis, ir šiaip
jiems kur kas daugiau leidžiama, o jai vis primena -
ma – „tu mergaitė, turi gražiai elgtis”. Užtat ir steng-
davosi kuo daugiau padėti tėvui, būti su juo. Mamai
padėti – buvo dvi gerokai vyresnės seserys. Tačiau
grį žusios į Lietuvą jos abi įsidarbino ir apsigyveno
kitur, vėliau ištekėjo, parvažiuodavo į tėviškę tik
per atostogas ar šventes. Taigi moteriškų darbų jai
išvengti nepavykdavo, o mama vis bardavosi – kaip
koks vaikėzas, – kalvėj, meistarnėj ar ant stogo už-
sikorusi su knyga ir neprisišauksi...

Daugiausia darbų jai tekdavo, kai mama, kuriai
ne buvo į stažą įskaityti Sibiro metai ir, nors buvo
jau pensinio amžiaus, turėjo dar keletą metų mo-
kytojauti pradinėje mokyklėlėje šalimais, vasarą
išvažiuodavo porai savaičių į sanatoriją. Tada ji lik-
davo dviese su tėvu – gaminti valgį abiem, rūpintis
gyvuliais ir paukščiais (tie nelemtieji kalakutai –
vos palesinai ir vėl eina apie langus kiauksėdami),
ravėti daržą ir grėbti šieną, dar ištaikydavo laiko pa-
uogauti ar pagrybauti buvusiame savo miškelyje, o
jau knygų skaitymui likdavo tik vakaras ir naktis.

Giedromis vidurvasario naktimis ji dar mėg-
davo paėjėti per laukus iki aukštesnės kalvelės, kur
šviesioje prieblandoje buvo gerai matyti aplinkinės
kalvos, miškeliai, tvyrantys daubelėse rūkai ir vis
gelsvėjantys laukai, o saulėlydžio pašvaistė pamažu
slinkdavo į rytus, kad po kelių valandų pavirstų

sau lėtekiu...
Ją visada lydėdavo Vilkis, kurį naktimis pa-

leisdavo. Jis tikrai buvo panašesnis į vilką negu į
šunį ne tik didumu, bet ir būdu – ateinant sveti-
mam nepuldavo loti, o atidžiai stebėdavo žibančio-
mis akimis, slinkdavo netoliese, lyg tykodamas, bet
niekad niekam neįkando, – įsitikinęs, kad ateivis pa-
suko nuo vieškelio keliuku į jo šeimininkų namus,
nuliuoksėdavo prie langų ir tik ten imdavo loti. Jis
apskritai mėgdavo tylom slankioti aplinkui ir vi-
sada ją pasitikdavo, kai parvažiuodavo vėlai vakare
traukiniu ar autobusu, – tekdavo eiti apie aštuonis
kilometrus, didžiąją kelio dalį – nuošaliau nuo so-
dybų per miškelius, laukus. Vos paėjus nuo stoties
už miestelio prieblandoje pasigirsdavo tapsėjimas ir
jau – Vilkio letenos ant pečių, jis lyžteli veidą ir
stro piai sukiojasi aplinkui, tai užbėga į priekį, tai
lapsi šalimais iki pat namų. Jis kažkaip žinodavo ją
pareinant ir būtinai, jei tik būdavo paleistas, pasi-
tikdavo. „Juk Vilkis mus ir išgelbėjo, – pagalvojo, –
tė tis sakė, kad pabudo nuo smarkaus lojimo po lan-
gais.”

Rytą jai netekdavo anksti keltis, nes tėvas pats

pa melždavo karvę, išvesdavo ją ir avis į lauką, pats
pasitaisydavo valgyti ir išeidavo į valdiškus dar-
bus. Dukrai reikėjo tik pašerti kiaules, visą alkanų
viščiukų, ančiukų ir kalakučiukų armiją, nueiti
perkelti karvės ir avelių, pataisyti pietus. O toliau
jau sulig sąžine – kiek nuravės daržo ir braškyno,
kiek pati nugrėbs šieno, o kiek paliks vakarui, kad
parėjęs tėvas vos užvalgęs kartu nueitų, prikibtų –
viens viens ir jau stovi gražios kupetaitės, ir nebe-
likę to didelio ploto, kuris jai atrodė tiesiog gyvas
vargas, kol sugrėbs. O suvežti – apskritai greitas
dar bas: dvikinkį vežimą, jos krovimu nesitenkinęs,
dar pats sumina, prikrauna kone sulig namu, di-
džiuliais plakais sumeta daržinėje, per kelis kartus
– ir suvežta, ir jau galima eiti į kūdrą nusiplauti pra-
kaito su šieno dulkėm. Vanduo drungnas, karosiu-
kai plūkauja apie kojas, paplauki į vidurį, kur vė-
siausia – ten versmė, atsigauni, ir lyg nebuvę karš-
tos dienos, ilgų piktžolėtų burokų vagų ar bulvių ra-
vėjimo, sunkių šieno glėbių kamšymo ir mindymo,
srūvančio nugara prakaito...

Autobusas šliaužia pamažėle per miškelį, lau-
kus ir miestelį – Žarėnai, kadaise teko pražiopsojus
autobusą nuo vienkiemio nužingsniuoti šį vienuo-
likos kilometrų kelią pėsčiomis. Akys slenka per
mirgančias pro šalį pažįstamas vietas, o atmintis vis
piešia tėviškės idilę, kurią surijo piktoji ugnis, –
jau nebebus tokių namų, bus gal kitokie, bet neliks
to saugumo jausmo, tvirto tikėjimo, kad visada gali

čia sugrįžti, pabėgti nuo bet kokios bėdos, skriaudos
ar neteisybės.

Privažiavo Plungę, kol sulaukė Klaipėdos auto-
buso, ašarų srautas apstojo, bet vos įsėdo, vėl plūs-
telėjo, skaudžios, deginančios, nesuvaldomos. Nu-
sigręžusi į langą ji nematė pro šalį slenkančių lau -
kų, miškų, miestelių. Atmintis piešė šviesius pra-
žuvusių namų vaizdus ir nuo jų vis atsinaujindavo
ašarų srautas, neišsekęs iki pat kelionės galo.

Pagaliau Klaipėda, maršrutinis autobusas, se-
sers namai – vieno kambario butas „chruščiovi-
niame” name žemomis lubomis, su ankšta virtuvė -
le. Atsirakino duris – sesuo darbe, – išsidėliojo nešu -
lius, netyčia šmėstelėjo atvaizdas veidrodyje – pasi-
rodė, kad kažkas ne taip. Priėjo, įsižiūrėjo – veidas
bal tas kaip popierius, jos rudo įdegimo – pavasari-
nio – pajūryje, vasaros – laukuose, daržuose – nelikę
nė pėdsako. Lyg būtų apkritęs baltais pelenais – su-
de gusių knygų, dienoraščių, rašytų nuo pat trečios
klasės, giedrų vilčių ir svajonių. Akys paraudusios,
blausios, visas veidas lyg kaukė. Ji prisiminė ma-
tytas graikų tragiškų kaukių nuotraukas ir neju-
čiom šyptelėjo – panašu. Pasipurtė – ne, ji neturi pa-

si duoti. Reikia susiimti, pasiruošti naujam gy-
venimui, kuriame ji turės labiau pasikliauti sa-
vimi ir, kiek galės, padėti tėvams.

Parėjo iš darbo sesuo Albina. Vos dirstelė-
jusi į jaunylės veidą, paklausė:

– Kas atsitiko?
Sunkiai rinkdama žodžius papasakojo se-

seriai, pirmiausia – kad jos vaikui viskas gerai,
kad ir tėvai sveiki gyvi, o štai namai – taip, jų
nebėra. Sesuo sunkiai susmuko ant kėdės, paty -
lėjo, paskui dusliai pratarė:

– Bet kodėl kilo gaisras, ar kas nors žino -
ma? Gal perkūnija buvo, žaibas trenkė?

Keista, šis klausimas jai iki šiol kažkodėl
ne kilo.

– Kai išbėgom laukan, buvo giedra, pilnas
dangus žvaigždžių, jokios perkūnijos negirdė-
jom gal porą savaičių.

– Tai kas, gal elektra, gal šienas sukaito ir
užsidegė?

Abi ėmė svarstyti, bet nieko negalėjo su-
galvoti. Tvarte ir daržinėlėje buvo įvesta
elektra, bet pirmiausia ėmė degti tas tvarto ga-
las, kur pastogėje buvo sukrautos sausos berži-
nės malkos, ir tik paskui ugnis išplito. O jau
šieną šįmet pavyko išdžiovinti ir suvežti be la-
šelio lietaus, čia jokių abejonių negalėjo būti.
Tai kas tada? Nejaugi padegimas? Kas tai galėjo
padaryti? Motinos nesutarimai su kaimynėmis
nebuvo tokie atviri, apsiribojo apkalbomis, neį-
manoma įsivaizduoti, kad kas iš kaimynų ga-
lėtų padegti namus. O ir Vilkis ėmė loti gana vė-
lai, kai tvarto galas su malkomis jau liepsnojo.
Kas nors pažįstamas? Sunku patikėti – nebuvo
to kių kaimynų ar pažįstamų, kuriems būtų pa-
daryta kas bloga, priešingai, daugumai tėvas
buvo kuo nors padėjęs – ar meistryste, ar šiaip
talkinęs, ar pinigų paskolinęs...

– Gal milicija ką nors išsiaiškins, – tarė Al-
bina, sunkiai atsistojo ir ėmė ruošti sau ir jau-

nylei vakarienę. – Teks rytoj atsiprašyti iš darbo,
nuvažiuoti Rimučio pasiimti, tėvams ir be jo rū-
pesčių bus per akis. Kad bent sveikata nenuken-
tėtų, mamai vėl gali užeiti širdies priepuoliai... Ka-
žin, kaip pavyks vaiką įtaisyti į lopšelį.

Jaunylė tyliai nusistebėjo tvirta sesers ramybe
– jokių ašarų, svarsto praktiškus dalykus, lyg
jai nebūtų skaudu. Bet gal ji neįsivaizduoja

iki galo, kas atsitiko. Šiaip ji ne iš tų, kurios puola
rodyti jausmus – chirurginio skyriaus medicinos se-
suo, ji moka būti stipri bet kokių sukrėtimų aki-
vaizdoje.

Per gyvenimą Albinai daug ką teko pakelti. Bai-
gusi septynias klases įstojo Sibire į felčerių ir aku-
šerių technikumą, kurį baigė tik geriausiais pažy-
miais ir gavo raudoną diplomą. Galėjo be konkurso
stoti į bet kurią aukštąją medicinos mokyklą, bet
Rusijoje likti nenorėjo – ką tik gautas leidimas šei-
mai grįžti į Lietuvą. O čia siekti aukštųjų medicinos
mokslų nesiryžo – Lietuvoje buvo spėjusi baigti vos
pirmą klasę. Ji ketino palankyti kokius kursus, pa-
simokyti specialiųjų terminų lietuvių kalba ir tada
vykti į Kauną ar Vilnių medicinos studijuoti.

Bet tiems planams kelią pastojo meilė. Dar Si-
bire susipažino su dešimčia metų vyresniu gražuo-
liu Edvardu. Jis irgi parvyko į Lietuvą su motina,
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Atkelta iš 7 psl.
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Kultūros kronika

2013 09 10 – 2013 09 15  Vilniuje  jau penktą  kartą vyks  di-
džiausias Baltijos šalyse tradicinės ir šiuolaikinės japonų
kultūros festivalis „nowJapan”. Festivalis kviečia atrasti
eksperimentinę ir klasikinę Japonijos muziką, dalyvauti ja-
ponų menininkų parodose, paskaitose, netradiciniame
„Pecha Kucha” renginyje, kūrybinėse dirbtuvėse. Festivalį
užbaigs įspūdinga persirengėlių konkurso „Cosplay” da-
lyvių eisena Vilniaus senamiesčiu. Festivalio atidarymo
koncertas įvyks š.m. rugsėjo 10 d., antradienį, Šv. Kotry-
nos bažnyčioje. Jo metu bus galima pasinerti į Japonijos
egzotika alsuojantį džiazą, atliekamą japonų pianisto
Yuki Deai, pasiklausyti švelnių jaunojo japonų dainininko
Hideki Sakomizu akustine gitara akompanuojamų melo-
di jų. 

2013 08 20 – 2013 09 07
Vil niuje, ,,Prospekto”
galerijoje, veikė Algi-
man to Aleksandravi-
čiaus fotografijų paroda
,,Nuo fado – iki”. Gar-
saus portretisto fotogra-
fijose šįkart – ilgesinga
fotografija iš Portugali-
jos gatvių, lietuviškas
džia zas, Europos mies-
tuose užfiksuotos aki-
mirkos, Lietuvos kultū-
ros ir meno žmonių port-
retai. Pasak Algimanto
Aleksandravičiaus, „kiek-
vienas menininkas nepri-

klausomai nuo to, ką sukurtų, pirmiausia vaizduoja save.
Šiuos atspindžius, ypač pasklaidęs atrinktus ir neatrinktus
darbus, suseku praėjus ilgesniam laiko tarpui, kartais net
dešimčiai metų. Žmogų fotografuoju valandą, neretai ir
ilgiau, todėl per objektyvą matau jį lydimą įvairiausių
kraš tutinių emocijų bei išraiškų. Tačiau kažkodėl intuity-
viai, pasąmoningai atrenku liūdnų, mąstančių žmonių
portretus, nors juos mačiau ir linksmus, ir kvatojančius.
Tiems žmonėms jaučiuosi savas – kūryboje atsiduodu ir
palieku dalelę savęs, todėl meluoti negaliu”.

2013 09 06 – 2013 09 08 Vilniuje vyko kasmetinės Sostinės
dienos. Tai didžiausia Vilniaus miesto šventė, skirta visiems
sostinės gyventojams ir miesto svečiams. Jos renginiai pri-
einami labai didelei auditorijai, nes yra nemokami. Sostinės
dienų metu vilniečiai ir miesto svečiai turėjo progą dalyvauti
tradiciniuose šventės renginiuose. Vienas iš jų - „Dūzgian-
tis prospektas”, pripildytas aktyvaus kultūrinio vyksmo ir
padalytas į Menų ir muzikos gat vę, Gardžių lauktuvių kelią,
Žaidimų ir sveikatos parką, Kny gų alėją. Vyko Sostinės
dienų koncertai Katedros aikštėje, gatvės meno festivalis
Vilnius Street Art, taip pat – respublikinė neįgaliųjų darbų
paroda, mugė ir koncertas.

broliu ir seseria, tuojau susirado simpatiškąją
medicinos sesutę ir pasipiršo. Patiko jos tėvams ir
vyriausiajai seseriai, visiems giminaičiams – dai-
lus, energingas, darbštus ir auksinių rankų – ypač
tėvas džiaugėsi būsimu žentu, kuris gal bent kiek
atstos jam sūnų. Jo nepamėgo tik jauniausioji se-
sutė – lyg jautė, kad jis turi kažką negera, ir sau-
gojo seserį, visą laiką sukiojosi aplink porą, steng-
damasi nepalikti jų vienų. Jaunikis visaip geri-
nosi, vaišino ją saldainiais, bet niekas negelbėjo –
ta vis taikėsi jam kliudyti, net paerzindavo.

Vestuves atšoko pagal visus papročius, jau-
nieji išvažiavo gyventi į Klaipėdą, viskas atrodė
lyg ir gerai. Jaunamartė įsidarbino gimdymo na-
muose, kur greitai įgijo gerą vardą, bet kai atva-
žiuodavo pas tėvus, atrodydavo sulysusi ir nelabai
linksma. Sakydavosi pavargusi, ypač po naktinio
budėjimo. Gimė Rimutis, visi džiaugėsi, o ji akyse
nyk te nyko. Tėvas dar anksčiau pastebėjo, kad
žentas labai linkęs išgerti. Iki vestuvių prisilaiky -
davo, bet dabar nebesivaržydamas lenkė vieną
tau relę po kitos, kol nugriuvęs užmigdavo.

Vėliau paaiškėjo, kad girtas jis sužvėrėdavo –
puldavo žmonos mušti, prasimanęs kažkokius kal-
tinimus, dažniausiai – tariama neištikimybe. Ji
pareidavo po naktinio budėjimo pavargusi, o vy-
ras ją pasitikdavo rėkdamas, kad, šiokia tokia, ką
ten su daktarais darė... O dar dažniau – pats parė -
jęs vėlai po pasisėdėjimo su savo kompanija, pri-
keldavo žmoną ir puldavo jos daužyti. Tai tęsėsi ir
jai laukiantis vaikelio, ir po gimdymo. Prasidėjo
abe jonės dėl vaiko tėvystės ir dar daugiau įsiūčio.
Svarbiausia, kad visi tie pavydo kliedesiai buvo
visiškai be pagrindo, – Albinos padorumas buvo
toks tvirtas, kad niekam, kas ją pažinojo, nė men-
kiausios abejonės negalėjo kilti. Edvardo brolis,
motina ir sesuo bandydavo užtarti nekaltai puo-
lamą Albiną, tačiau pavyduolis tik dar labiau
siautėdavo, apkaltino žmoną ištvirkavus su bro-
liu, šį puolė su peiliu, jam vos pavyko pasprukti.
Net savo motiną, pabandžiusią įsikišti, apdaužęs
išstūmė pro duris.

Albina artimiesiems nesiskundė – tiesiog
toks būdas, nenorėjo skaudinti tėvų. Ji su-
prato, kad vyro pavydas – psichinis sutri-

kimas, ilgamečio girtavimo pasekmė. Edvardas,
vyriausias sušaudyto Lietuvos karininko sūnus,
ištremtas su motina, sesute ir broliuku, anksti
pa sijuto vyru – nuo keturiolikos metų eidavo su
suaugusiais tremtiniais miško kirsti. O ten buvo
įprasta „pasišildyti” atskiestu spiritu. Netrukus
paauglys nebesipurtydavo to vyriško gėrimo, pa-
mažu „pasišildymas” tapo įpročiu, vėliau – būti-
nybe. Blaivas jis mokėdavo elgtis gražiai, būdavo
net galantiškas. Dailus vyras nesunkiai apsuk-
davo galvą merginoms, pasirinkimą turėjo ne-
mažą, bet jam labiausiai patiko rimtuolė Albina.
Nors buvo daug bendrų pažįstamų, niekas jos ne-
perspėjo, nepasakė apie žinomą Edvardo pomėgį
išgerti. Anksčiau ir girtas jis nebuvo toks piktas,
tik smarkus, bet vedęs tapo nesveikai pavydus.

Albina ilgai kentė, bet gimus Rimučiui pabū -
go dėl vaiko ir pareiškė norinti skirtis. Jis, bū-
damas blaivas, atsiklaupęs bučiuodavo jos ran-
kas, atsiprašinėdavo ir žadėdavo pasitaisyti. Kurį
laiką valdydavosi, bet neilgai. Tris kartus Albina
rašė pareiškimą dėl skyrybų, bet vis leisdavosi
vyro perkalbama ir pareiškimą atsiimdavo. Ket-
virto pareiškimo ji nebeatsiėmė po to, kai jis,
Naujųjų metų naktį parėjęs paryčiais, puolė ją
nutvėręs kirvį. Moteris vienais naktiniais basa
nubėgo iki milicijos poskyrio. Girtuoklis vijosi ją,
palikęs atviras lauko duris. Nusiklostęs vaikas
su šalo ir susirgo. Šito Albina jam neatleido.

Jai teko išsikraustyti iš vyro žinybinio buto,
nuomotis kambarius, kur pigiau, o Rimutį atvežė
pas senelius. Medicinos sesers uždarbio taupiai
moteriai užtekdavo pragyventi, nuomai apsimo-
kėti, bet apie savo būstą net svajoti neverta – Klai-
pėdoje gauti valdišką butą nebuvo jokios vilties,
pirmenybė tekdavo žmonėms, susijusiems su
jūra, ir partinei nomenklatūrai, o ji – buvusi
tremtinė. Tačiau pažįstamiems padedant pavyko
įsidarbinti žvejybiniame laive felčere be teisės
išlipti į krantą svetimuose uostuose. Laivas – tie-

siog plaukiojantis fabrikas, kuriame darbavosi
per du šim tus žmonių, bene pusė jų – moterys.
Tai buvo bazė, į kurią mažesnieji žvejų laivai pri-
statydavo savo laimikį, o čia žuvys jau buvo do-
rojamos ir užšaldomos. Daugiausia žvejodavo
Šiaurės Atlante ir Šiaurės jūroje, kur audros –
kasdienybė.

Per audrą nemaža dalis įgulos išeidavo iš ri-
kiuotės, Albina irgi jausdavosi blogai, bet dantis
sukandusi eidavo slaugyti ligonių, tvarstyti su-
sižeidusių. Nuvargino širdį, pradėjo rastis ligų, į
jūrą plaukti neberizikavo. Nedidukui vieno kam-
bario kooperatiniam butui jau buvo susitaupiusi,
pagaliau įsigijo savo būstą, tik dar turėjo gerokai
padirbėti, kad užtektų būtiniausiems baldams ir
kitiems buities rakandams. Todėl dirbo padi-
dintu krū viu ir vaiką dar vis laikė pas senelius,
kur jam, žinoma, buvo daug geriau negu lopše-
lyje...

Seserį priėmė vos įsikūrusi, nes jaunylė gy-
veno bendrabutyje, viename kambaryje su kito-
mis penkiomis vyresniųjų klasių moksleivėmis,
kurioms jau rūpėjo berniukai ir kurios be galo
aptarinėdavo pasimatymus, tad mokytis nebuvo
sąlygų. Dabar sesutės buvimas pravers – kurį
laiką pasaugos vaikiuką, kol pavyks įtaisyti į lop-
šelį. Albina pakeitė darbo grafiką, ėmė vėl dirbti
naktimis, dieną pusiaumiegė prižiūrėdavo Ri-
mutį, numigdama tiktai kartu su juo. Netrukus,
buvusiems pacientams užtarus, vaikui atsirado
vieta lopšelyje, seserų gyvenimas tapo lengvesnis.

Bet abi jas, kaip ir tėvus, graužte graužė min-
tis – kaip galėjo tą giedrą žvaigždėtą naktį kilti
gaisras. Milicija lyg ir bandė atlikti formalų ty-
rimą, nieko neišsiaiškino. Buvo labai panašu į pa-
degimą – visų pirma suliepsnojo sausos malkos,
budrus vilkšunis nesureagavo, – vadinasi, bū ta
pažįstamo, Vilkis loti pradėjo tiktai gaisrui ap-
ėmus tvartą... Tyrimas „pakibo”, tapo aišku, kad
niekas juo rimčiau neužsiims.

Vieną laisvą šeštadienį Albina parėjo iš mies -
to labai sudirgusi. Jaunylė bandė klausti, bene
kas atsitiko, sesuo tylėdama tik papurtė galvą ir
nuėjo į virtuvę ruošti pietų. Bet po kelių valandų
ji nurimo, prisaikdino jaunesniąją niekam nepa-
sakoti ir pasakė turguje susitikusi buvusio vyro
brolienę. Ta ir atskleidė kraupoką tiesą: girdėjo,
kaip jos vyras šaukė Edvardui: „Beproti, kaip tu
galėjai, juk ten buvo tavo vaikas, o jei ir jis būtų
sudegęs?” Anas murmėjo buvęs girtas ir nieko
neprisimenąs... Tačiau moteriškė Albinai tvir-
tai pareiškė teisme neliudysianti, kad neįpai-
niotų vyro, kuris nenorės išduoti brolio.

Albina paklausinėjo buvusių kaimynų, jie
pasakė, kad tą naktį Edvardas tikriausiai namie
nenakvojo – šviesa nedegė ir buvo tylu... Pasita-
rusi su tėvais Albina sutiko, kad joks teismas
nieko nepakeis, bus tik papildomo širdies
skausmo.

Tėvas su kaimynų ir žento, vyriausios sesers
vyro Vladislovo, pagalba atstatė namus, tiesa, –
tik pusę buvusių, – dviejų kambarių su virtuve ir
sandėliuku namuką. Arti namų augusius sude-
gusius medžius – obelį ir trešnę nukirto dar tą
patį rudenį. Ilgesnį laiką gaisrą priminė apang-
lėjusi artimiausios liepos šaka ir per patį vidurį
išdegęs kle vas – į tą pusę vėjas nešė liepsną. Dar
kurį laiką pievoje ir laukuose buvo galima ap-
tikti pavėjui išnešiotus apdegusius knygų lapus ir
nuotraukų skiautes. Seserys ypač graudenosi dėl
pastarųjų – ten buvo jų vaikystės, paauglystės ir
– vy resniųjų – jaunystės prisiminimai. O jaunylė
graužėsi neišgelbėjusi ir savo dienoraščių su pir-
maisiais kūrybos bandymais...

Prisiminusi tą naktinį siaubą, tokį panašų į
košmarišką sapną, ji svarstydavo, kaip galėjo tiek
iškrypti svainio protas, kad padegtų uošviją, kur
– tikrai žinojo – buvo ir jo vaikas. Apie Edvardą
vėliau kalbėta, kad išmestas iš darbo už girtuok-
lystę, netekęs žinybinio buto, susidėjęs su kažko-
kiais valkatom. O vieną dieną rastas pasikoręs.

Kai Albina sužinojo, ilgai ir sunkiai tylėjo.
Jaunylės kalbinama atsiduso:

– Tai Sibiras, kaip koks prakeikimas, pasivijo
mus ir Lietuvoje... Bet mes atsilaikėm, o jis, varg-
šas, neatsigavo. �
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