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Rimantas Vanagas

Apie 265 t sveriantis Puntuko akmuo 
(rožinės spalvos granito riedulys, rapa-
kivis), kaip teigia geologai, ledynme-
čiu (prieš 12-14 tūkst. metų) atkeliavo 
į Šventosios senslėnį iš dabartinės Suo-
mijos teritorijos. Įsidėmėkime tai... Apie 
Puntuko atsiradimą, jo vardo kilmę 
esama ir legendų, mitų. Vieną jų, kaip 
žinome, mini A.Baranauskas „Anykščių 
šilelyje“:
Nešęs velnias akmenį, didumo kaip gryčios, 
Ir sudaužyt norėjęs Anykščių bažnyčios
Arba užuverst upės: bet kaip tik išvydęs
Ąžuolyną pašvęstą ir gaidys pragydęs,
Tuoj iš nagų paleidęs ir smėlin įmušęs:
Net žemė sudrebėjus, senos griuvę pušys.
Paskui ant jo lietuviai dovanas kūrenę,
Kad juos dievai apsaugo ir dengia, ir peni.
Ir šiuos čėsuos, nors žemė arklais nugaląsta,
Daug Puntuke ąžuolo kelmų tebepūsta.

Likimui lėmus, šių eilučių autorius 
neseniai aprodinėjo Anykščių įžymybes 
suomių žurnalistams. Žinoma, papasa-
kojo ir minėtą legendą apie Puntuką. Ir 
kaip nustebo, kai lėtapėdžiai suomiai 
staiga pradėjo šypsotis, linkčioti galvo-

Puntukas ir Artjarvio akmuo –
broliai?

mis, lyg ką jau būtų girdėję apie mūsų 
Puntuką! Paslaptis netruko išaiškėti.Pa-
sirodo, panaši legenda sukurta ir Pun-
tuko „tėvynėje“ Suomijoje. Ją į lietuvių 
kalbą išvertėme su estų žurnalistu Antsu 
Tamme. 

...Pietinėje šalies dalyje, apie 70 km 
į šiaurę nuo Suomių įlankos, įsikūru-
si Artjarvio gyvenvietė, kaimynystėje 
tyvuliuoja Pühajärvis - Šventežeris. 
Kadaise jame gyveno Hiisi – pasakų 
milžinas. Jo plaukai buvo ilgi ir nesu-
šukuoti, nosis didžiulė, o mažos akutės 
žibėjo kaip žvaigždės. Milžinas Hiisi 
ežere ganė stambių karvių bandą. Kai 
kada šios karvės išlipdavo ir į krantą. 
Jei tuo metu šalia kaip tyčia atsirasdavo 
koks žmogus, jis nepraleisdavo progos 
nepamelžęs jų. Pienas būdavo riebus, 
skanus, nepalyginti vertingesnis už 
paprastų karvių pieną. Žmonės netgi 
manė, kad milžinas Hiisi tyčia išginda-
vęs savo karves į krantą, kad žmonės 
jas išmelžtų.

Milžinas Hiisi ir kitaip rodė savo 
prielankumą žmonėms. Pavyzdžiui, 
kai kada neturtėliams duodavo pinigų. 
O kai milžinui prireikdavę kokių nors  

įrankių ar indų, išlipęs iš ežero, skolin-
davosi juos iš žmonių.

Tačiau Hiisi sutarė su žmonėmis tik 
iki vidurmažių, kuomet čia iškilo medi-
nė vienbokštė liuteronų bažnyčia - kir-
chė. Pirmąkart suskalambijus varpams, 
Hiisi smarkiai susierzino. Jis negalėjo 
pakęsti didžiojo varpo gausmo – šis jam 
priminė nemalonų, įkyrų jaučio bau-
bimą. O milžino klausa, kaip kalbėjo 
žmonės, buvusi ypatinga: jis girdėdavęs 
netgi skruzdžių žingsnelius. Hiisi stačiai 
kankinosi girdėdamas kaip daužosi var-
pai.

Nors milžinas daugiausia laiko pra-
leisdavo ežere, jis mėgo ir miško tankmę, 
kur galėdavo mėgautis ramybe, medžių 
ošimu. Hiisi nusprendė žūtbūt nutildy-
ti varpus ir pradėjo svaidyti į bažnyčią 
didžiulius akmenis, tačiau nė vienas 
nepataikė. Galiausiai jis suprato, kad 
paprasčiau bus pačiam persikelti į kitą 
ežero krantą - ten viešpatavo ramybė, 
varpų nebuvo girdėti. Ten persikėlė ir 
jo karvių bandos. Naujoji milžino Hiisi 
buveinė dabar - Hiitela kaimas.

O ant stataus ežero kranto prie Artjar-
vio bažnyčios praeivį iki šiol stebina 

Vietos laikraščio savininko žmona Marja Hakama prie suomiškojo “Puntuko brolio”

Artjarvio kirchę, kaip ir Anykščių bažnyčią, 
nelabieji norėję sugriauti akmenimis
Kullervo Hakama (Suomija) nuotraukos
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Silvija Mažeikytė     

Kaip jaustumeis, prie durų atradęs... 
akmenų maišelį? Anykštėnė tautodai-
lininkė Regina Sasnauskaitė labiausiai 
apsidžiaugtų tokia dovana. Taip ne kartą 
yra buvę: randa maišelį, nežino nuo ko, 
spėlioja. Paskui puola apžiūrinėt. Dabar 
jau akmenų gauna iš Kretos, Turkijos, 
Kipro, Škotijos, aišku, ir iš Lietuvos pajū-
rio. Akmenyje gali įžvelgti bet ką: mišką, 
kalnus, debesis, laukus. 

Regina jau bemaž 5 metai piešia ant 
akmenukų. Pirmas piešinys, gerai atsi-
mena, buvo žirgas. Labai mėgsta žirgus - 
jie tokie plastiški. Mugėj kolega, pagyręs 
Reginos darbelius, pastebėjo: arklį nuta-
pyti sunkiau, negu moterį! Nuo vaikystės 
ji rinko iškarpas su arkliais, piešė. Gailisi, 
kad nepasiliko to pirmojo žirgelio. Dabar 
iškart nusprendžia: kurie kitiems - į dėže-
les, kurie savo kolekcijai - ant lentynos.

-  Prieinu, - sako, - paimu į delną, pa-
glostau, o kai padedu atgal, aš jau nusira-
minus, geriau nusiteikus.

Piešia Regina nuo mažens, bet pasi-
rinko biologijos studijas VU Gamtos fa-
kultete. Net garsusis Leonardas da Vinčis 
sakęs: norint tapyti gamtą, pirmiausia 
dera ją pažinti. Studijų metu buvo aktyvi 
keliautoja. Daug išvaikščiota su Vilniaus 
turistų klubo keliauninkais. Kelionės tę-
sėsi ir dirbant Juodupėj. Keliaudavo kaip 
tikri turistai: sunkiausios kuprinės, lapkri-
čio mėnesį, sningant. Rinkdavo ir įdo-
mesnius akmenis. 

Gyvenimo kelias, ne paslaptis, duo-

Akmuo – tai erdvė!

bėtas. Kai Regina įkrenta į kokią duobę, 
galvoja: nieko baisaus, čia tik akmenys! 
Tuo tarpu mugėj... Pamačiusi iš nuos-
tabos išplėstas žmonių akis, draugiškas 
šypsenas, supranta - geras daiktas tie 
akmenėliai! Traukia jie žmones, jei nu-
tapyta su meile: gyvos šmaikščios vilko 
akys, papūsti liūto gaurai, kukli boružėlė 
ar gudrus katės žvilgsnis. 

Labai visiems patinka Zodiako ženklai. 
Žmonės klausia, ką reiškia tie simboliai? 
Kai kas palaiko Reginos kūrinėlius lipdu-
kais, ne rankų darbu. Dabar jau atsiradę 
ir mokinių. Panevėžio mugėj pamokiusi 
vieną mergaičiukę, kitąmet jau sutiko toj 
pačioj vietoj savo darbus rodančią. 

Abi Reginos dukros taip pat bando 
fantazuoti. 9-metės Mingailės darbeliai 
abstraktesni, mistiški. Ji pati viską daro, 
mamai neleidžia kištis. 11-metė Gabija 
daugiau klauso mamos patarimų, dirba 
preciziškai, ryškiai, aiškiai. Mugėse jau ir 
pačios savo darbelius demonstruoja. 

Regina maloniai prisimena žmones 
didžiosiose mugėse: kiek susidomėjimo, 
nuostabos, geranoriškumo. Ypač draugiš-
ki kolegos - menininkai. Vienas muzikas 

dovanoja Reginai savo CD, ji - piešinį ant 
akmenėlio. Abu patenkinti iki kito susiti-
kimo. O kiek apkeliauta autostopu! Šyp-
sodamasi džiaugiasi:

 - Oi, kiek dar daug gerų žmonių Lie-
tuvoj! Atrodytų - kas dabar beims pake-
leivį? Bet mano patirtis  kitokia. Štai nese-
niai daktaras pavežė mane nuo Vilniaus 
iki Ukmergės. Nuoširdžiai pasikalbėjom. 
Pasirodo, jis - romantikas, idealistas, 
trokšta aplankyt visus Lietuvos piliakal-
nius. Išleido kryžkelėj. Stoviu, laukiu, kas 
čia į Anykščius bepaveš?  Tik žiūriu - tas 
pats daktaras atrieda! Sako: ką čia šalsit 
toj sankryžoj, turiu dar šiek tiek laiko, nu-
vešiu iki Anykščių...

Beveik visiems geriems žmonėms, su-
žvarbusią pavežusiems, Regina dovano-
ja akmenėlį. Vienas pakeleivis kalbėjo: 
svetimam žmogui gera padaryt lengviau. 
Gal dėl to, kad nėra išankstinio nusitei-
kimo, žmonės bendrauja atviriau. Tuo 
tarpu savuosiuose Anykščiuose nesunku 
pajusti lyg pasipūtimą, lyg atsainumą: o 
kas tu man?.. Kartais net buvę pažįstami 
sprunka tolyn arba pasižiūri į tave kaip 
nuo bokšto.

Tačiau Regina - optimistė, idealistė. 
Mieliau atsimena tai, kas gražu. Kartą 
priėjo senučiukė, ilgai glostė vienaragį 
ant akmens. Pažiūrėjo, pavartė, nusišyp-
sojo. Tada Regina ir nusprendė jo niekam 
neatiduoti, pasiliko kolekcijai. Vaikai pa-
prastai labiausiai džiaugiasi boružytėm, 
viščiukais, gėlytėm. Prieš Šv.Kalėdas ypa-
tingas metas - piešti angelus. Daug laiko 
praleista, prisimenant biologiją, vartant 
atlasus. Regina sako: 

- Labiausiai pasiseka, kai „įlendi“ į patį 
akmenį. Akmuo - ne plokštuma, o erdvė, 
ką jaučiu, tą jaučiu! 

Regina Sasnauskaitė su dukrytėmis Mingaile ir Gabija - vaizduote sušildytų akmenėlių 
pasaulyje.
Vytauto V.Naviko nuotraukos

Jus maloniai kviečia                
Algirdo Gansiniausko kavinė „Šaltinis“

 Kavarskas, Šaltinio 1

Sušilsite ir apsidžiaugsite, užvalgę puikių koldūnėlių, 
cepelinų, kitų gardžių patiekalų! 
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Vygandas RAČKAITIS

***   ***
Ar dar gyvena metančiame lapus dre-

bulyne gegutės balsas? 
Nepabudo žaliame debesylo lopšy mie-

ganti progiesmė. Vysta kartu su plačialapiais.
Nulesė vaivorus paukščiais pavirtusios 

vėlės.
Vėl ruduo... Lauksiu pavasario devyn-

balsės, sodo obely išgiedančios žydėjimo 
ir vaisiaus slėpinį.

Pasakyk, motinėle, kuo lesinti tas 
ugniaspalves paukštes, tupinčias mano 
Gyvybės medžio viršūnėje.

***   ***
Mano languose saulėlydis paliko raudo-

nus atšvytulius. Dar ilgai negęsta, tyliai ruse-
na. Tarsi žydėtų aguonos – žemės kraujas.

Apyblandoje švytuliuoja krintantys dre-
bulių lapai. Tolsta išskrendančių gervių bal-

rudens 
estampai

sas. Gal ištiesins kelią ir mano kelionei?
Jau pakirdo vidury girių vienišius apuokas. 

Vėl jis šauks Vėlių motiną ašarų klonin...
Norėčiau šiąnakt svečiuotis Sietyno dva-

re. Septyniomis žvaigždėmis užrakintame.

***   ***
Ant visų aiškumų krinta geltonų lapų 

šviesa. Nuima liepų karūnas šiaurvėjai.

Tasai auksas patręš žolę, nueis iki šaknų 
rezginio. Gal pereis į būsimus žiedus.

Spaudžia sielą ruduo. Kėsinasi palikti be 
saulės. Guodžiuosi, kad ji po ilgo laukimo 
sugrįš.

Baltuokite, drobės, jau žilstančių mo-
tinų rankose. Tik nepavirskite, dar nepa-
virskite įkapėmis. Būkite vystyklais pradė-
tiems šį rudenį.

***   ***
Vėlinės... Žiburiuoja gėlėti kapai. Virš 

kapinių pašvaistė. Tarytum nimbas per 
visą padangę.

Nušvito vardai ir veidai, atėję į atmintį. 
Tik žodžiai jų nepasiekia. Kalbam per tylą...

Sudegs žvakės. Tarp mūsų vėl bus tam-
sa. Pagelinga, rudeniška. Virpanti lyg pa-
juodęs laumžirgio sparnas.

Uždegsiu keturias žvakes. Įvardinsiu 
jas Meile, Ilgesiu, Tikėjimu ir Viltimi. Tegu 
plevens iki apyaušrio.

***   ***
Supasi vėjyje belapis volungių beržy-

nas. Dar negreit sulapos. Vėlei metų bai-
gmė. Vėl ateis žiema.

Senka mano šulinys. Girdantis jau ke-
lintą gentį. Uždumblės nevalytas.

Užaugo mišku grikių laukas. Raibuoja 
pamesta plunksna.

Dienos ir nakties sandūroje blyksteli 
amžinybė.

Puntukas ir Artjarvio akmuo – broliai?

gausybė stambių riedulių, ilgainiui ap-
augusių žole, medžiais. Iš šimtų akme-
nų prie bažnyčios nukrito tik keturi, o 
pats didžiausias ir dribtelėjęs arčiausiai 
tikslo - apie dvidešimties metrų storio, 
ir tai ploniausioje vietoje! Uolų nuolau-
žos supa ir Abbore tarpeklį.

Milžinas Hiisi buvęs toks didelis ir 

stiprus, kad numesti jam tokį akmenį 
neprireikę ypatingų pastangų. Pasako-
jama, kad Hiisi buvęs ir nepaprastai 
aukštas: jam įsibridus į Atlanto vande-
nyną, vanduo apsemdavęs batų aulus, 
o Šventežeryje - tik kojų pirštų nagus. 
Šventežeris - vienas giliausių Suomijos 
ežerų, giliausios vietos siekia iki 70–80 
metrų, vidutinis gylis - 21-22 metrai.

Nieko nuostabaus, kad liaudies pasa-

kose Šventežeris išvis bedugnis - nes tai 
ne bet koks, o mistinis, pasakiškas eže-
ras. Šiaipjau Suomijos ežerai nėra gilūs 
- būtent tokie kaimyniniai Villikkalanjär-
vio ir Sayhteenjärvio ežerai, protekomis 
susisiekiantys su Šventežeriu.

...Sustoję prie mūsų Puntuko, suo-
miai iš Artjarvio šypsodamiesi klausė: 
o gal Puntukas bus vienas tų Hiisi ne-
taikliai - na, kelis šimtus kilometrų pro 
šalį - nusviestų akmenų? Šiaip ar taip, 
jis atkeliavęs ne iš kur kitur, o būtent iš 
Suomijos!..

Gimtinės vandens ir minčių atspindžiai...
Vytauto V.Naviko nuotraukos
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Juozas Danilavičius 

Kokia ranka mane saugojo nuo grotų 
ir Sibiro, sunku pasakyti, bet saugojo. 
Visą laiką degiau kerštu už sulaužytą 
šeimos gyvenimą. Būdamas mažas, su-
žinojau iš tėvų apie Lenino sušaudytą, 
išnaikintą Rusiją. Tik brolis Petras, par-
tizanas, mane sulaikė nuo miško: „Tu, 
Juozuk, nors vienas iš šeimos lik laisvė-
je.” O aš laisvas lyg ir nenorėjau likti. 
Bet likau. 

Čia prisiminsiu kelionę į pragarą, kurį 
pamačiau savo akimis. Giminių pataria-
mas, kariuomenėje nesusirašinėjau nei 
su tėvu, nei su broliu, kurie tuo metu 
lageriuose  buvo. Todėl, tik grįžęs iš ar-
mijos (1954 m.), nutariau aplankyti tėvą. 
Giminės surinko pinigų kelionei, prikro-
vė skilandžio, dešrų, lašinių, ir liepos vi-
duryje iškeliavau. Iš Maskvos Saransko 
kryptimi važiavau pirmą kartą. Stepės, 
stepės, jokio medelio, miškelio, tik Mor-
dovijoje prasidėjo miškai. 

Sustojau Potmos stotyje. Išlipęs dai-
rausi, tėvas lyg rašė, kad pasitiks, - neat-
ėjo. Paklausiau geležinkeliečio, kur toks 
ir toks lageris? Tas nusisuko ir nuėjo. Po 
minutės priėjo prie manęs senukas ir kal-
bina: 

- Jūs pas Danilevičių? 
– Taip, – atsakiau. 
Einame keliuku per mišką gal tris ki-

lometrus. Aplinkui spygliuotos vielos, 
bokšteliai, tamsūs barakai ir šviesūs en-
kavedistų namukai. Senukas kalbėjo 
pusiau lenkiškai, pusiau rusiškai, bet su-
sišnekėjome. Pasirodo, buvęs Krokuvos 
apygardos komunistų partijos sekreto-
rius.

- Iškvietė į Maskvą lyg ordinui gauti - 
ir uždarė. Su tavo tėvu jau penkeri metai 
kartu. Esame geri draugai.

Pagalvojau, tėvas niekada nedrauga-
vo su komunistais, bet gyvenime visko 
būna.

- Mūsų lageryje tikra akademija, - dės-
tė senukas, - fizikai, energetikai, filosofai, 
aukšti karininkai, kunigai, šiaip taurios 
asmenybės.

Aš ir pats jau žinojau, kad tautų vadas 
sukišo visus tuos, kurie nekartojo jo var-
do prieš valgį ir po valgio, prieš miegą 
ir pabudę. Tėvo lageris nebuvo apkastas 
giliu grioviu, kaip kiti, žemesnė spygliuo-
ta tvora. Užtat būdelėje mane sulaikė, 
iškratė taip, kaip niekas niekur nebuvo 
kratęs. Tik piršto į užpakalį nekišo. Į teri-
toriją manęs dar neleido, bet...

Tada pamačiau, kaip pro būdelės du-
ris išeina tėvas. Jei būčiau sutikęs gatvė-

Kelionė į pragarą

je, nebūčiau pažinęs - mano tėvo buvo 
likęs tik šešėlis... Jis vos slinko pasirams-
čiuodamas lazdele. Aprengtas nauja 
medvilnine eilute. Akis šluostė tamsia 
nosinaite. Ašaros nebyrėjo, tik nosis var-
vėjo. Kai nuėjome į miškelį, atrišau ku-
prinę su gardumynais, bet tėvas susilai-
kė, atsargiai kampelį duonos atsilaužė. 
„Bijau per daug smaližiauti – čia vienas 
prisivalgęs pasimirė.”

Apie savo kančias tėvas nenorėjo 
kalbėti. Po valandėlės šalia prisėdo klai-
pėdietis, buvęs bankininkas. Tasai buvo 
šnekesnis. Tėvas bandė jį stabdyti: „Ne-
reikia... nesugrąžinsi, dar kas klauso.” 
Klaipėdietis pasakė, kad mano tėvo abi 
kojos sulaužytos ir šonkauliai, viena 
koja trumpesnė, dukart lūžęs apatinis 
žandikaulis. Tėvas buvo ramaus būdo, 
niekaip negalėjau suprasti, kam ir kuo jis 
nusikalto?

Vakare ieškojau nakvynės. Kur ne-
sikreipiau, visi atsakė, jog čia griežtos 
taisyklės: padėsi kaliniui, nusikaltėliui, 
tėvynės priešui - pats liksi priešas. Teko 
nakvoti saugumiečio name, tasai ilgai 
tyrinėjo dokumentus. Tik pamatęs karinį 
bilietą, sutiko apnakvindinti. 

Pas tėvą praleidau tris dienas. Po tru-
putį išsikalbėjome apie viską - mūsų gi-
minę, skausmą, alkį, pūgas. (Kaip vėliau 
paaiškėjo, savo išgyvenimus ir maldas jis 
buvo susirašęs į nučiurusį sąsiuvinėlį).

- Mano tėvas, tavo senelis, kaip žinai, 
buvo rekrūtininkas. Jis pasakodavo, kaip 
Uralo kalnuose pūgos ištisus kaimus pa-
laidodavo per vieną savaitę. Dabar savo 
akimis visa tai stebiu Mordovijos lygu-
mose. Žiemai įpusėjus, sninga ir sninga 
kelias dienas, paskui vėtros pradeda sukti 
sniego debesis. Sniegas purus lyg pūkas. 
Tie debesys leidžiasi ant mūsų lagerio. 
Ima kaukti sirenos. Ginkluoti sargybiniai 
išeina saugoti, kad kaliniai neišsibėgiotų. 
Kur tu, žmogeli, bėgsi? Vieną naktį ura-
ganas sunešė tokį sniego kalną, kad val-
džios vyrai lagerį tik su malūnsparniais 
atrado. Jį prislėgė 5 metrų storio sniego 
pluta. Po dienos sniegas pavirto ledu. 
Rankomis nepažarstysi, kastuvu nepa-
kasi. Tūkstančiai kareivių kirto iš peties, 
tris dienas rausė tunelį iki upės. Tik tada 
gavome po puodelį vandens. 

- Mano sveikata silpna, todėl niekas 
nenorėjo su manimi dirbti. Tai ir mano 
maistas prasčiausias. Tikrą alkį patyriau 
po kalinių sukilimo. Berijos nurodymu 
virtuves užrakino visai savaitei. Tik virin-
tas vanduo. Kaip sakė kaliniai - vidurių 
valymo savaitė. Laimė, buvo vasara, dir-
bome miškuose. O miške vis randi ska-

nėstą. Pelę sugavai - koks džiaugsmas! 
Per tą savaitę visi susilygino: ir tas, kur 
svėrė šešiasdešimt, ir tas, kur keturiasde-
šimt. Nuo ryto iki nakties radijas plėšė 
dainas, kalbas, skirtas kaliniams. Ameri-
koje badas, Anglijoje badas, tik Stalinas 
Sovietų sąjungoje kuria rojų. Kaip siuti-
no, graužė vis ta pati „melodija“!

Trečią dieną išėjome į miškelį, mus 
apsėdo nemažai kalinių: Juodosios jūros 
admirolas Kvašinas, Maskvos universite-
to profesorius Petrovas, Baltarusijos KP 
CK sekretorius (pavardės neprisimenu), 
dar kiti buvę Kremliaus lankytojai. Iš-
girdau ne tik Jeseniną, Bulgakovą, Man-
delštamą, bet ir Stalino bendražygių pri-
siminimus. Dabar apie Leniną girdime 
daug tiesos, tada jie man pasakė kur kas 
daugiau: 

- Terorą pradėjo Leninas ir Sverdlovas, 
jie žudė kunigaikščius, bajorus,  genero-
lus, mokslininkus, dvasininkus, meninin-
kus. Retam tepavyko pasprukti į užsienį 
- Bulgariją, Prancūziją, Rumuniją, kai 
kas nakčia išbėgo vienais marškiniais. 
Iš milijono bajorų į užsienį paspruko tik 
trečdalis, kiti sudegė gulagų, pilietinio 
karo katile. Hitleris prieš Leniną - neū-
žauga... Stalinas su Dzeržinskiu, Jagoda 
ir Berija kankinimo ir žudymo mašiną tik 
ištobulino. 

Tėvas labai stebėjosi, iš kur tiek žiaurių 

Juozas Danilavičius Potmos lageryje jau 
buvo bevirstąs šešėliu... 1954 m.
Iš J.Danilavičiaus asm. archyvo

Praėjusiame PA numeryje minėjome garsaus pedagogo, elementorių au-
toriaus Juozo Danilavičiaus 80-metį. Šį kartą skaitytojų dėmesiui siūlome 
ištrauką iš jo prisiminimų rankraščio “Rusija mūsų pamotė“. 
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prižiūrėtojų, piktesnių ir už vilkus? Pa-
sivėlinai į rikiuotę - duos buože galvon, 
laiku neatsikėlei iš lovos - išstums tave į 
speigą. Kodėl tuos, kurie žudo, apdova-
noja ordinais ir medaliais, kodėl mėly-
nais antpečiais vaikšto tik budeliai? Tėvas 

Tautvydas Kontrimavičius

Anykščiuose gyvenantis 63 metų 
statybininkas Stasys Raščiauskas patei-
kė retą staigmeną  Anykščių L. ir S. Di-
džiulių bibliotekos darbuotojoms: vie-
ną rudens dieną tiesiog atnešė ir padėjo 
ant stalo keturias knygas, kurias kelis 
dešimtmečius saugojo kaip itin vertin-
gą asmeninį turtą. „Čia jums, – pasakė. 
– Ir nieko man už tai nereikia“.

„Pamačiau aš tas knygas – ir iškart 
nutirpo rankos ir kojos“, – paskui pri-
sipažino Anykščių bibliotekos Krašto-
tyros ir leidybos skyriaus vedėja Au-
dronė Berezauskienė.

Ta dovana bibliotekai – tai į vieną 
knygą įrišta visa Juzefo Kraševskio po-
etinė trilogija „Anafielas“, kuri buvo 
išleista Adomo Zavadskio spaustuvėje 
1843-1846 m., 1878 m. laidos moks-
linis veterinarijos žinynas bei du Ado-
mo Mickevičiaus kūrybos leidiniai: 
1886 m. laidos poema „Ponas Tadas“ 
ir 1910 m. Krokuvoje pirmą kartą pu-
blikuoti šio poeto jaunystės laiškai, su-

Neįkainojamos knygos – skaitytojams

rinkti iš Vilniaus universiteto Filomatų 
draugijos archyvų.

J. Kraševskio „Anafielas“ iškart ta-
po seniausia Anykščių bibliotekoje 
sau goma knyga, nes pralenkė iki šiol 
seniausiais laikytus XIX a. pabaigos 
leidinius iš klebono Alberto Talačkos 
Anykščiams dovanotos asmeninės bi-
bliotekos. „Anafielas“ nuo XIX a. vi-
durio laikomas žymiausiu lietuvių epu 
ir net lyginamas su Homero „Iliada“. 
Šis pirmasis pilnas jo leidimas iki šiol 
buvo vien tik Vilniuje, Nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje.

S. Raščiauskas pasakojo, kad len-
kų kalbą moka nuo mažens, todėl vi-
sas šias knygas pats seniai perskaitė. 
Skaitydamas senuosius leidinius, jis 
negalėjo nesistebėti, kiek daug įtakos 
garsiausiems XIX a. pirmosios pusės 
lenkų kūrėjams turėjo lietuvių kalba 
ir istorija, su kokiu pasididžiavimu jie 
akcentavo patriotinius motyvus.

Pora knygų – A. Mickevičiaus kūri-
niai – prieš šimtmetį priklausė Dūkšto 
dvaro, buvusio Ignalinos rajone, bi-
bliotekai, yra tos bibliotekos spaudai. 

to negalėjo suprasti. Tuo tarpu „auklėji-
mo“ mašina diena iš dienos kalė: jeigu 
ne liaudies priešai, mes jau gyventume 
komunizme! Jie vykdo diversijas, vagia, 
platina ligas, tad žudykime juos - ir švie-
siau gyvensime!

...Mano draugų rūpesčiu tėvas gavo 
leidimą į laisvę ir po pusmečio sugrįžo 

namo. Sugrįžo visiškas invalidas, bet 
tvirta dvasia. Jo maldos išsipildė - po de-
šimties metų gulagų ir 3 laisvės mėnesių 
namie atgulė gimtojo kaimo kapinėse. 
Lengva Skraičionių (Alytaus raj.) žemė. 
Mes ateiname, TĖVELI, kasmet pasitarti 
su  Tavimi, paliūdėti ir pasidžiaugti, kad 
esame Tavo vaikai.

Yra žinoma, kad tame dvare daug kar-
tų lankėsi ir pats A. Mickevičius, jo 
atminimą dvaro savininkai dar ilgai 
brangino. O S. Raščiauskas tas knygas 
rado dar vaikystėje, kai naršė po ap-
leistą rūsį Ukmergėje: „Tada kiti rinko 
lietuviškas knygas, o aš, kai mokėjau 
ir lenkiškai, pasiėmiau tas lenkiškas“. 

Kitas dvi retas knygas jaunystėje jis 
gavo kaip atlygį už vienišai moteriai 
nudažytą namo skliautą Anykščių ra-
jono Budrių kaime. Anykštėnas pasa-
kojo, kad jis ne kartą buvo viliojamas 
parduoti retuosius leidinius, gundomas 
ir solidžiomis pinigų sumomis. Tačiau 
jis nuogąstavo, ar iš jo nupirktos kny-
gos paskui liks Lietuvoje, todėl ilgai 
svarstęs pagaliau apsisprendė verčiau 
perduoti jas Anykščių bibliotekai be 
jokio atlygio.

Anykščiuose saugomos retos kny-
gos įrašytos į bendrą šalies bibliotekų 
katalogą ir taip bus prieinamos skaity-
tojams. Jas apžiūrėję bibliotekininkai 
sakė, kad tokių retųjų leidinių dabar 
labiausiai reikia akademinėms studi-
joms.

Nežinomų A. Mickevičiaus laiškų, rašytų 
1817-1823 m. poetui gyvenant Vilniuje ir 
Kaune, rinkinio iki šiol nebuvo nė vienoje 
Lietuvos bibliotekoje, o J. Kraševskio trilo-
gija  „Anafielas“, išleista daugiau nei prieš 
150 metų, tapo seniausia Anykščių biblio-
tekos knyga.
Autoriaus nuotraukos

Ilgai saugotas XIX a. knygas, užuot jas pardavęs, anykštėnas S. Raščiauskas verčiau pado-
vanojo bibliotekai.
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vardai ir datos

Vida Zasienė

Laikas viską sustato į vietas, išryški-
na tai,kas svarbiausia, kas tikra.Jau greit 
ketvirtis amžiaus, kai mūsų tarpe nėra 

LAPKRITIS
1 d.:
Sukanka 100 metų, kai 1908 m. lapkri-

čio 1 d. Vilniuje gimė muzikos pedagogas, 
chorvedys Zigmas leškevičius. 1943-
1948 m. buvo Anykščių gimnazijos mu-
zikos ir dainavimo mokytojas, vadovavo 
chorams bei vokaliniams ansambliams. 
Ugdė muzikinius polinkius ir mokė dai-
nuoti Anykščių gimnazistes: būsimąją dai-
nininkę Stasę Repečkaitę, pianistę Gražiną 
Ručytę-Landsbergienę. Mirė 1990 m.

95 metai, kai Džiugų kaime (Kurklių par., 
Anykščių r.) gimė kunigas, bažnyčios istori-
kas rapolas krasauskas. Mirė 2007 m.

50 metų, kai Lygainiuose (Kauno r.) gimė 
pedagogė vadovė regina drŪsienė. Nuo 
1982 m. iki šiol gyvena Anykščiuose ir dir-
ba Jono Biliūno gimnazijoje, nuo 2005 m. 
- šios gimnazijos direktorė.

2 d. Sukanka 95 metai, kai Vaičiuliš-
kių kaime (Kurklių par., Anykščių r.) gimė 
kunigas ir literatas, monsinjoras jonas 
voveris. 1971-2005 m. jis buvo Taujėnų 

parapijos (Ukmergės r.) klebonas, šiuo metu 
reziduoja Taujėnuose.

3 d. Sukanka 80 metų, kai Panevėžyje 
gimė muziejininkė ir kraštotyrininkė teresė 
mikeliŪnaitė. 1960-1984 m. vadovavu-
si Anykščių Antano Baranausko ir Anta-
no Vienuolio-Žukausko memorialiniam 
muziejui, įtvirtino Lietuvoje “literatūrinių 
Anykščių” įvaizdį ir sukurė šiandieninę 
muziejaus sistemą. Po mirties išėjo jos sti-
lizuotų padavimų, apsakymų, straipsnių, 
laiškų knyga “Marčiupio eglė” (1990). Mirė 
1984 m.

8 d. Prieš 85 metus Vaitkūnuose (Anykš-
čių r.) gimė architektas ir visuomenininkas 
bronius kaZlauskas. Subūrė kraštiečius 
svėdasiškius kultūrinei veiklai, rūpinosi šio 
krašto praeities įamžinimu. Mirė 2004 m.

20 d.:
Sukanka 100 metų, kai Paluolio kai-

me (Kamajų par., Rokiškio r.) gimė kuni-
gas ir švietėjas antanas baltrukėnas. 
1946-1959 m.  buvo Troškūnų Švč. Trejybės 
parapijos klebonas, pusiau slapta mokė vai-
kus tikybos, platino draudžiamą religinę ir 
pasaulietinę literatūrą. Vėliau dėl sveikatos 
pasitraukė iš klebono pareigų, liko altaris-

ta ir toliau gyveno Troškūnuose iki mirties 
1977 m.

Prieš 90 metų Traupyje gimė kompozi-
torius, vargonininkas ir chorvedys, JAV lie-
tuvių bendruomenės muzikinio gyvenimo 
puoselėtojas stasys sliŽys. Nuo 1950 m. 
iki šiol gyvena Detroite (JAV).

25 d.: 
Prieš 70 metų Kilėviškiuose (Anykščių r.) 

gimė architektas Giedrutis LAUCIUS. Nuo 
1966 m. iki šiol gyvena ir dirba Vilniuje, yra 
senosios architektūros ir urbanistikos išsau-
gojimo ir restauravimo specialistas.

Sukanka 40 metų, kai Anykščiuose 
gimė kariškis, pulkininkas almantas leika. 
Anykštėnas, sėkmingai vadovavęs Lietuvos 
karinei ir civilinei grupei Afganistano Goro 
provincijoje, šiuo metu yra Baltijos gynybos 
koledžo Tartu (Estija) Aukštesniosios vado-
vybės studijų kurso direktorius.

60 metų, kai Netikiškiuose (Anykščių r.) 
gimė mokslininkas bibliografas ir pedago-
gas osvaldas janonis. Socialinių mokslų 
daktaras, Vilniaus universiteto Komunikaci-
jos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros 
instituto profesorius. Yra parengęs monogra-
fiją apie Surdegį.

Praeitis nuolat gyvena mumyse

1984 m. balandžio 8 d. vakaronėje Ažuo-
žeriuose, minint 102-ąsias A. Vienuolio-Žu-
kausko gimimo metines.
Nuotrauka iš muziejaus fondų

Teresės Mikeliūnaitės,muziejininkės, 
literatės, kraštotyrininkės, taurios as-
menybės. Bet, anot jos žodžių, praeitis 
nuolat gyvena mumyse. Paskutinė die-
na su ja išliko tarsi filmo kadrai – gražus, 
tvankus gegužės rytas. Prie šulinio links-
ma direktorė, sakanti, kad su ekskursija 
vyksta į Biliūno tėviškę. Netrukus skam-
butis iš ligoninės – Teresė Mikeliūnaitė 
be sąmonės, padėtis labai rimta, reikia 
pranešti giminėms. Nesuvokimas, pasi-
metimas. 

Ligoninės koridorius, mažytė palata. 
Kažkas pasakoja, kad paskutiniai jos 
žodžiai Biliūnų gonkelyje buvo: “Labai 
svaigsta galva, gal nuo pienių...“

Trys paros laukimo ir nežinios. Visiš-
kas mūsų pasimetimas ir nemokėjimas, 
kaip ruošti muziejaus salę šarvojimui. Ir 
kaip visada visose situacijose gelbstintis 
muziejų ir Teresę Mikeliūnaitę sekre-
torius Juozas Dailydė. Įėjo, apsižvalgė, 
nieko nepasakė, nusimetė švarką ir vis-
ką pradėjo rikiuoti.

Laidotuvės Tarptautinę muziejų die-
ną. Ir visam gyvenimui įstrigę į atmintį 
Teresės žodžiai: “Laimingas žmogus, 
kuris miršta darbe.“

Dirbdami kartu, direktorę matėme 
visokią – juk sėdėjome visi viena-
me muziejaus raštinės kambarėlyje. 
Visad stipri, ori, žinanti ką pasaky-
ti, visus valdžios puolimus išdidžiai 
priimanti, nesileidžianti į intrigas. 
Visad visur ginanti ir užstojanti savo 
darbuotojus, visiems vienodai rei-

kli, dėmesinga. O jeigu jau būdavo 
linksma, kvatodavo iki ašarų, juoku 
užkrėsdama kitus. Per atokvėpio va-
landėles kalbėdavomės apie knygas, 
spektaklius, filmus,apie vaikus. Ne 
kartą yra pasakiusi: “Mano vaikas yra 
muziejus.“ Ir šitam vaikui atidavė vi-
sas savo jėgas, sugebėjimus, sveika-
tą, laiką, kurį galėjo paskirti kūrybai. 
Apie tai, kad bando rašyti, darbe nie-
kam nebuvo net užsiminusi.

Teresė Mikeliūnaitė nebijojo jokio 
darbo. Kai buvo restauruojamas Vie-
nuolio namas, statoma fondų saugykla, 
rengiama nauja ekspozicija Antano Vie-
nuolio šimtosioms gimimo metinėms, 
pagrindinė jos ir mūsų apranga buvo 
darbinis chalatas ir guminiai batai. Tuo 
metu dažnai lankėsi žurnalistai. Ji nei-
davo kalbėtis, fotografuotis, filmuotis 
– siųsdavo mus. Poza, vaidyba, tuščios 
kalbos ir pasigyrimas jai buvo svetima. 
Užtat visada mokėjo išklausyti ir su-
prasti paprastą žmogų. Daug kas atei-
davo pas ją pasiguosti, daug kam yra 
padėjusi.“Tokiems žmonėms reikėtų 
gyventi tris amžius,“- pasakė viena jos 
užuojautos ir globos sulaukusi moteris.

Teresė mokėjo uždegti kitus,užkrėsti 
tuo, kas jai iš tikrųjų rūpėjo, kas buvo 
įdomu. Su didžiausiu užsidegimu kvie-
tė anykštėnes mokytis seserų Kairyčių 
repertuaro, Baranausko, Kairio dainų.
Ir pati su visais dainuodavo per minė-
jimus, vakarones. Labai vertino šiltus 
žmonių santykius.

„Džiaukimės tuo, ką turime – auš-
tančiu rytu, giedria diena ir žmonėmis, 
esančiais šalia mūsų“ (Teresė Mikeliū-
naitė).
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GruodŽio mėnesio renGiniai

Anykščių Kultūros centras
6 d. 16 val. Improvizacijų vakaras iš 

profesionalaus meno renginių ciklo „Švie-
sotamsa“. Populiarios muzikos koncer-
tas „Širdis ištirpdo šerkšną“. Dalyvauja: 
A.Cicėnaitė (sopranas), R.Baranauskas (ba-
ritonas), pianistas J. Dvarionas, aktorius J. 
Braškys. 17 val. Atsivėrimai „Menų upė“ 
(Mažojoje salėje). Dalyvauja: keramikės 
D. Pyragaitė (Anykščiai), A. Šmitaitė (Kau-
nas), L. Apukevičiūtė (Kaunas), dailininkas 
V. Pelegrimas, Anykščių krašto jaunieji 
dainininkai ir skaitovai. Renginio partnerė 
– Pasaulio anykštėnų bendrija.

7 d. 16 val. „Domino“  teatro spektaklis 
„Arabiška naktis“, režisierius C.Graužinis.

9 d. 15 val. „Mažojo žygdarbio“ no-
minacijų vakaras. VšĮ „Teatriukas“ akto-
rių  teatralizuotas  koncertas „Karuselė už 
miesto“.

9 d. 17 val. Miesto eglės įžiebimo šven-
tė.

12 d. 17 val. Padėkos vakaras kultūros 
rėmėjams. T. Mikeliūnaitės vardo kultūros 
premijos įteikimas. Pučiamųjų orkestro, 
P.Meškėlos, V.Kovaliovo ir J.Miliaus kon-
certas.

20 d. 15 val. Mažojoje salėje - Kalėdi-
nis koncertas vaikams „ Mes dar tebetikim 
stebuklais“.

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus

Koplyčioje:  13 d. 17 val.  Koncertinė 
programa „Advento tyloj prabyla sielos...“ 
Dalyvauja: aktorė  G. Urbonaitė, Anykščių 
muzikos mokyklos Senosios muzikos 
ansamblis „Pavana“ (vad. L. Pipirienė), 
Anykščių kultūros centro istorinio šokio stu-
dija „Baltoji pavana“  (vad. J. Uselienė).

20 d. 16 val. Kamerinės muzikos kon-
certas „Vakaro harmonija – šeimos ir 
kūrybos sąskambiai“. Dalyvauja: A. Stri-
maitis (smuikas) , E. Strimaitienė (fortepijo-
nas).

31 d. 20 val. Naujametinė impresija 
„Koks didelis tas grožio ilgesys...“ Da-
lyvauja:  tarptautinių konkursų, festivalių 
da lyvės ir laureatės: dainininkė G. Zei caitė 
(sopranas), pianistė V. Purlytė ir aktorė V. 
Kochanskytė. Bilieto kaina 20 Lt.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Gruodžio 9 – sausio 9 d. Viešosios bi-

bliotekos salėje - V. Lisausko fotografijų pa-
roda ,,Iš susitikimų su rašytojais“. 

5 d. 16.30 val. Anykščių koplyčioje - 
nominacijų bibliotekos bičiuliams vakaras 
,,Esi šalia“. Nominacijas lydės muzikinė 
literatūrinė programa ,,Atplėštų laiškų melo-
dijos“ pagal J.Marcinkevičiaus ir H.Ra dausko 
eiles. Gitara skambina ir dainuoja Kauno 
valst.dramos teatro aktorius H. Savic kis.

9 d. 15 val. salėje - popietė ,,Susitiki-
mai”. Dailininkės K. Lisauskaitės ilius-
truotos knygos ,,Gelgaudžių šei mos liki-
mai’ pristatymas. Svečiuose: K.Lisauskaitė, 
aktorius F. Jakšys, dainuojamosios poezijos 
atlikėjas A. Svidinskas (kanklės, gitara, vo-
kalas), fotografijų autorius V. Lisauskas. 

Algimantas Kriuka

Gimiau 1944 metais Akmenos 
kaime, Akmenos pradinės mokyklos 
mokytojų Jono Kriūkos ir Stefanijos 
Kriūkienės šeimoje. 

Ten augau kartu su dvejais metais 
jaunesne seserimi – dabar biome-
dicinos mokslų daktare Marija Da-
nute Kriūkaite-Rudzikiene, Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezidento Ze-
nono Rokaus Rudziko žmona, bei su 
pora metų vėliau už mane ten gimu-
sia sesute Regina Kriūkaite-Bitiniene, 
kuri dabar gyvena Anykščiuose ir 
dirba ligoninėje gydytoja pediatre.

Nors jau daug metų gyvenu Vil-
niuje, kaskart, pravažiuodamas pro 
Akmeną, vis sustoju, apžiūriu nuo 
laiko irstantį mokyklos pastatą, kuria-
me  anuomet gyvenome visa šeima. 
Antrame aukšte buvo mūsų butas, 

ten, kur liko vaikystė

Lapkričio 15 d. Vilniuje, Karininkų ramovėje, rinkosi sostinės anykštėnai. 
Buvo paminėtas Sąjūdžio 20-metis. Prisiminimais pasidalijo Anykščių 
Sąjūdžio kūrėjai - E.Cimbalistas, S.Nefas, I.Andrukaitienė, taip pat PAB val-
dybos pirmininkas prof. A.Tyla, europarlamentaras V.Landsbergis. Koncerta-
vo Anykščių muzikos mokyklos mokiniai ir “Senosios muzikos ansamblis”. 
Buvo platinamas “Pasaulio anykštėnas”.
PA inf.

o pirmame – mokyklos klasės, kur 
dirbo mano tėvai. Tai buvo 1943-
1948 metais, kol 1948 m. spalį 
persikėlėme gyventi į tėvo gimtinę 
Kupiškį.Ten tėvai iki senatvės dir-
bo pradinių klasių mokytojais, o 
mes, jų vaikai, užaugome, baigėme 
mokyklą.

Mes, mokytojų Kriūkų vaikai, ren-
kame ir saugome prisiminimus ir 
kitokią informaciją apie savo tėvų 
veiklą Akmenos mokykloje. Pedago-
gai ir visuomenininkai J. ir S. Kriūkai 
bus pristatyti ir „Kupiškėnų enciklo-
pedijos“ 2-ajame tome, kuris dabar 
rengiamas spaudai. 

Saugau ir šią nuotrauką, man 
primenančią vaikystę Akmenoje. 
Joje – abu mano tėvai su Akme-
nos pradinės mokyklos mokiniais 
1947 m. pavasarį – o jų ten apie 70 
mokėsi.

atminimo popietė vilniuje
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Anykščių kuntAplis
avarijos kaltininkas

(pagal Juozą Pratkelį)

Prie laikraščio redakcijos visais lai-
kais netrūkdavo automobilių, o kartu 
– ir dažnų susidūrimų. Vieną kartą an-
trame aukšte sėdinti moterytė girdi – 
kažkas paukšt, dunkst! Pravėrusi langą, 
kieme mato tokį vaizdelį: vienas auto-
mobilis atsitrenkęs į kitą, stovintį, kalti-
ninkas strykt pro dureles, apsidairo – ir 
kaip kiškis neria iš kiemo.

Po kurio laiko vienas kolega pra-
deda aimanuoti, kad jo automobilis 
apdaužytas:

- Ir koks kiaulė galėjo taip trenkti 
stovinčion mašinon, o paskui kaip pas-
kutinis niekšas pabėgti?!

Moterytė sako:
- Dėžė saldainių – ir sužinosi!
Vyras greit atitempė saldainių 

dėžę, o moterytė viens du padavė ant 
popierėlio užrašytą pabėgusio automo-
bilio numerį. Tas žiūri, žiūri  - ir akys 
ant kaktos iššoksta: tai jo geriausio 
draugo numeris!.. 

devintoj klasėj...
(pagal Joną Pumputį)

Anykštėnai - geranoriški, draugin-
gi, komunikabilūs žmonės! Štai kartą 
einu per tiltą, o kažkokia apvalaina 
moteriškutė timpt man už rankovės:

- Ar nebūsi kartais Pumputis?
- Pumputis. Ar mes pažįstami?
- O ką, nebeprisimeni? Devintoj klasėj 

kartu mokėmės!
- Gal ir mokėmės... Dovanok, tiek 

metų praėjo - vos ne pusė amžiaus... 
Nepažinau.

- Ale pats ir pasikeitęs! Devintoj klasėj 
toks smulkutis buvai, plonas. O dabar!..

Bandau prisimint panašų moterišką 

veidą klasėj, balsą - nesiseka. Rūkas ir 
šešėliai... Bet negi prisipažinsi? Negražu 
būtų rėžti žmogui į akis, girdi, išsitrynei 
tamsta iš mano atminties negrįžtamai, 
be pėdsakų... 

- Nu, devintoj buvo devintoj... Tiek 
metų... Kur dirbi, kaip šeima?

- Atidirbau, užauginau... Ale niekaip 
negaliu atsistebėt - toks esi pasikeitęs! 
Kaip diena ir naktis, užmušk nepažin-
čiau!

- Bet kažkaip vis dėlto pažinai...
- Pačiai keista, kaip pažinau. Gal tu 

netiki, bet aš tau sakau: buvai kaip šaka-
liukas, toks nupiepęs. O dabar - pražilęs, 
nuplikęs, išvertęs pilvą... Eik tu sau!

Mane sugnyba kaltės jausmas: tikrai, 
kokios beviltiškos, negailestingos per-
mainos! Vardas tas pats, pavardė ta pati, 
o žmogus esu jau visai kitas! Ir nieko ne-
bepakeisi, nebesugrąžinsi...

- Nieko nepadarysi, daug kas per 
tiek laiko nutiko... - bandau teisintis. - 
Kiek visokių įvykių, kelionių, nelaimių, 
laidotuvių, - sunku apsakyt! Knygon 
netilptų...

Moteriškutė tarsi negirdi mano 
žodžių - tik, žvilgsniu prismeigusi 
mane kaip vabzdį prie kartono, stebisi 
neatsistebėdama ir vis kraipo galvą:

- Jei kas būt pasakęs... Cha-cha-cha! O 
tada, kai per pertraukas lakstei suolais... 
Toks, žinai, visiškas vaikelis, bloznutis...

Taip ir išsiskiriam: vienas jau peržengęs 
šeštą dešimtį, kitas - vis dar devintoj 
klasėj...   

snieGena
(pagal Algimantą Baltakį)

Buvo:  nubundu, galva po vakarykščios 
plyšta, ir staiga atsimenu - Sigitos gimta-
dienis! Reikia pasveikinti, ką nors pado-
vanoti, žodžiu, neapsikiaulinti, bet kaip? 
Nevilties akimirką pamatau balkone 
tupinčią sniegeną. Paimu popieriaus 
lapą - ir gimsta eilėraštis apie meilę, 
sakyčiau, visai neblogas:

...Gal ir užmigčiau pusnyse,
Daugiau nesutrikdytas niekieno...
Bet suliepsnoja akyse
Žiemos ugnis - raudona sniegena, -
Ir ima tirpt širdies ledai, 
Vėl ketinu tiek daug daryti...
Ir kam, ir kam tu atskridai
Tokia ryški - šį blausų rytmetį?..
Eilėraštį dedikuoju ir įteikiu Sigitai. O ji:

- Ačiū, bet man labiau reiktų kojinių!
Čiūkšt - ir prabėga nei daug, nei mažai 

- 45 metai... Kojinės jau tikrai ne proble-
ma. Sigita ne be priekaišto sako:

- Galėtum kokį eilėraštį man parašyti, 
kaip seniau...

Aš sėdžiu, laužau galvą, rašau ir brau-
kau, žiūriu pro langą, dairaus į visas pu-
ses - o eilės apie meilę kaip negula ant 
popieriaus, taip negula...

talento kaina
(pagal Rimantą Vanagą)

Vilniuje, Rašytojų namuose - mano 
knygos pristatymas. Vakarui baigiantis, 
vedėjas praneša, jog atėjo metas pasi-
vaišinti natūralaus lietuviško vyno tau-
re - renginį remiąs „Anykščių vynas“. 
Pro suveriamas duris į gretimą kambarį 
plūsteli šurmuliuojanti srovė, joje ne 
vien kolegų, bet ir visai nepažįstami 
veidai...

Po kurio laiko pajuntu į save įbestą 
kažkokio vyro žvilgsnį. Akims susidū-
rus, jis ištiesia man ranką ir sako:

- Labai ačiū už vakarą, buvo nuos-
tabu!

- Malonu girdėti! Ką galim, tą darom, 
- kaip paprastai atsakau.

Dar po kokių dešimties minučių tas 
pats vyriškis vėl prieina prie manęs ir 
trumpai drūtai rėžia:

- Jūs labai talentingas!
- Hm, - krenkšteliu kiek nustebęs: ra-

šytnamy liaupsėm nesišvaistoma, daž-
nas čia pirmiausia galvoja apie savo 
išskirtinį genialumą... 

- Ačiū, - sakau, - šiais laikais išgirsti 
gerą žodį - retenybė! Aš galiu išpuikti!

Vyriškis neatsitraukia, tik įdėmiai, 
klausiamai žiūri į mane. Ir staiga:

- Būkit žmogus, duokit keturis litus!
Mano besiskleidžianti puikybė 

bliūkšt kaip pradurtas balionas:
- Taip iš karto reikėjo sakyt...

Parengė Motiejus StarkakumpisRoberto Breskaus piešiniai


