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...Kasmet birželio antroj pusėj 
Anykščiuose, kairiajame Šventosios 
krante, kur paprastai ganosi ožkelė 
su ožiukais, tiek ufonautai, tiek vir-
šum Žemės kabantys palydovai šni-
pai, tiek skvarbi kito kranto kaimy-
nų akis pastebi įtartiną pagyvėjimą: 
kažkas šienauja, kažkas kažką neša, 
krauna, vynioja, lipa... Pagaliau vie-
ną vakarą, dar nė nesutemus, blyks-
teli laužas, ir ne bet koks, o tokia lyg 
ir Egipto piramidaitė, liepsnojanti iš 
vidaus... 

Dar valandžiukė, ir iš visų pakraš-
čių kas po vieną, po du, o kas ir visu 
pulkeliu lėtai ir oriai renkasi į paupį. 
Tai K.Būgos ir aplinkinių gatvių gy-
ventojai, šventadieniškai apsitaisę, 
su užkandžių ir gardumynų krep-
šeliais rankose. Juos pasitinka žali 
aukšti vartai, prie jų laukia vaidilu-
tės su Šventosios vandens dubeniu ir 
rankšluosčiu: nori patekti į kaimynų 
vakaronę - apsišlakstyk rasa veidą, 
nusimazgok rankas, nusiskaidrink 
dvasią...  

Joninės!
J.Biliūno vidurinės mokyklos mo-

kinė Ledina Kaušpėdaitė kadaise 
smagiai raižė ledą miesto čiuožy-
kloje (būta ir tokios!), visad kažką 
organizavo, noriai dalyvavo viso-
kiuose karnavaluose, skambino pi-
aninu ir t.t. Prasidėjus Atgimimui, 
jau puikia vaikų ligų gydytoja už-
sirekomendavusi Ledina Kaladienė 
Anykščiuose kažkaip nejučia tapo 
vienos iš Anykščiuose besikuriančių 
Sąjūdžio kuopelių organizatorių, 
jos bute rinkosi pulkelis anykštėnų 
ir svečiai iš Vilniaus, Kauno - Birutė 
Nedzinskienė, iššaukiančiai narsiai 

nusiteikęs gydytojas Audrius Butke-
vičius... 

O kai 1988 m. grupelė anykštėnų 
gėlėmis ir vainikais papuošė Puntu-
ką tam, kad prie jo būtų pirmąsyk iš-
kelta lietuviška Trispalvė - ar ne Ledi-
na su savo vyru Leonu buvo tarp šito 
sumanymo organizatorių bei vykdy-
tojų?.. Gi visai neseniai ne kas kitas, 
o būtent ji pasišovė 70-mečio proga 
originaliai pasveikinti klasės auklė-
toją Vaclovą Bražėną ir, suradusi 
dešimtis po Lietuvą išsisklaidžiusių 
jo auklėtinių, padaryti jam nemenką 
siurprizą... Ar ne ji, gavusi internetu 
įdomios informacijos ar keisčiausių 
projektų, skuba su jais supažindinti 
savo draugus, pažįstamus?..

Taigi šitoji pati Ledina, dabar jau 
dviejų suaugusių vaikų motina, reto 
veiklumo bei kuklumo moteris, PA 
korespondento ilgokai remta prie 
sienos, kas organizuoja šią įspūdingą 
šventę - gal koks komitetas ar kitokie 
savos valdžios „organai“? - pagaliau 

pasipasakojo: 
- Baik juokus apie tuos valdžios 

„organus“, nieko panašaus nėra. 
Mano mamos vardas buvo Janina, 
kiek pamenu, visad sveikindavom 
ją per Jonines. Jonė Marciukienė, 
Sofija Pakalnienė, Ona Dundulie-
nė, mano balsingas tėtis  - manau, 
jų traukiamas melodijas girdėdavo ir 
užupiečiai... Taigi, kai nebeliko ma-
mos, kitais metais  jos prisiminimui 
ir sumaniau suburt kaimynus. Tikiu, 
kad mama labai tuo džiaugiasi... Ša-
lia - puiki Šventosios pakrantė, rei-
kėjo tik trupučio noro bei pastangų 
jai sutvarkyti. Pameni – kadaise per 
Jonines Šventojoj irstydavosi valtys, 
iki pat šilelio plaukdavo degantys 
lauželiai... O tada, 2003 metų saulė-
tam pavakary, mano Eglė su Šniaukš-
tų Raminta aplakstė ir pakvietė susi-
rinkt kaimynus. Leonas (mano vyras) 
su Stasiu Šniaukštu nupjovė paupy 

Jonus, Janinas ir visus kaimynus vaidilutės pasitinka su Šventosios vandeniu ir rankšluosčiu.
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Mieli skaitytojai!
Jei norite kas mėnesį sulaukti „Pasaulio anykštėno“, paremkite jį! Atkreipiame įmonių, fir-
mų, privačių asmenų dėmesį: reklamuokitės mūsų laikraštyje! Jį gauna ne tik visos rajono 
mokyklos,  bibliotekos, kitos kultūros įstaigos, stambesnės verslo įmonės, bet ir anykštė-
nai, gyvenantys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei įvairiose užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 154280763, registraci-
jos adresas: LT29111 Anykščiai, J.Biliūno g.23; atsiskaitomoji sąskaita SEB banke (kodas 
70440) Nr. LT21 7044 0600 0214 7203.                                                         Ačiū!

Ugnis ramina, skaidrina sielą, naikina tamsiąsias mintis...
Nuotraukos iš Ledinos Kaladienės šeimos albumo

PašventuPio
vaidilučių
naktis

nudžiūvusį medį, vaikai sunešė rąs-
tigalius, šakas - ir laužas yra!  Taip ir 
prasidėjo, taip ir tęsiasi, nes to reikia, 
ypač senimui, o jaunimui - ūpas pa-
tiems organizuot!..

Šių eilučių autorius žino, kaip nūnai 
rengiamos bent kiek didesnės šven-
tės, tėviškėnų ar  kitokie subuvimai: 
rašomi projektai, ir jeigu speciali ko-
misija pripažįsta juos vertais dėmesio, 
savivaldybė paremia lėšomis. Kartais 
prieinama net iki to, kad ir paprastai 
gegužinei, kokias jaunimas rengdavo 
prieš karą su armonika rankose, da-
bar jau reikia biudžeto paramos, pi-
nigų... O štai pašventupiečių Joninės 
kasmet gimsta tiesiog iš entuziazmo! 
Taip, beje, ir turėtų būti: kultūros turi-
me tiek, kiek joje dalyvaujame, o ne 
kiek jos nusiperkame, kokius honora-
rus atvykėliams sumokame. Pats vis-
ką pasidarai - ir turi!

Ledina Kaladienė:
- Jokių ypatingų investicijų mums 

nereikėjo. Ir ypatingų organizacijų: 
žmones reikia tik „užvest“, o paskui 
jau patys neraginami kruta, nesu-
stabdysi! Merginos turguje nusipir-
ko pigaus balto audeklo ir pačios 
pasisiuvo vaidilučių tunikas, kieme 
repetavo, kaip lenktis, šokti... Sce-
narijų kuria, programoje dalyvauja 
kas tik nori - vietos užtenka mu-
zikantams, poetams, dainoriams, 
šokėjams. Su laužu problemų taip 
pat nėr, nes kaimynas miškininkas 
Arvydas Gumbaragis savo įsiparei-
gojimus atlieka su didele meile ir 
išmanymu. Nekalbu jau apie profe-
sionalų Stasio įgarsinimą - jo darbo 
kokybė ir jums girdima... Žmonės 
ateina ne prisiplumpint alaus ar 
vyno (vaišių stalas ilgai stovi nelie-
čiamas), o tiesiog kartu smagiai pra-

leisti trumpiausios vasaros nakties... 
Svarbiausia – kad visi ne žiūrėtų, o 
dalyvautų, kiekvienas!

Net ir mane kartais stebina žmonių 
entuziazmas. Ypač aktyvios vyresnio 
amžiaus moterys – vien dėl jų verta 
organizuot Jonines! Janina Raupytė 
jau prieš mėnesį “susifrizavo”, nusi-
dažė plaukus ir vis klausia, ar ir šįmet 
bus šventė? Dukra Eglė net atsisakė su 
Universiteto dainų ir šokių ansambliu 
švęsti Jonines kažkur Molėtų rajone, 
pasirinko tėviškę, kaimynus. Kaimy-
nė Cecilija Baniūnienė garantuotai 
rašo naują eilėraštį, kaimynas Justi-
nas žvilgčioja į armoniką – eidamas 
šventėn, ją būtinai pasiims. Katia irgi 
seniai pasiruošusi... 

... Užgriežia Petro Žiuko, Muzi-
kos mokyklos mokytojo, saksofo-
nas. Suplevėsuoja Jonų vėliava: ant 
tekančios (ar besileidžiančios?) sau-
lės skiltelės besisūpuojanti raidė J su 
lauro šakele prie šalies... Visiems, 
atsidūrusiems už vartų, vaidilutės 
išdalina po gėlytę; netrukus jos, 
šnabždant burtų žodžius („Sugaubta 
gabėk, sužiebta žibėk!”) ir galvojant 
apie slapčiausius norus, bus aukoja-

mos ugnies deivei Gabijai.
Vainikai papuoš Jonų ir Janinų 

galvas, skambės dainos ir eilės, pas-
kui visi ieškos paparčio žiedo; kartą 
jį – žolynėliais apmazgytą šampano 
butelį - medyje rado vikaras Simas 
(bažnyčia taigi šalia!) ir pasidžiau-
gė: „Kaimynystė – geras daiktas!“. 
Kitą kartą pasižiūrėti šventės aplau-
kė net gulbių porelė... Kažkuriais 
metais jau po vidurnakčio atvažiavo 
kito kranto gyventojų iškviesta poli-
cija – nuo muzikos miegot negali; 
pasisukinėjo pareigūnai, pažiūrėjo, 
kad niekas nieko bloga nedaro – ir 
nuvažiavo. Jonai ir Janinos  muziką, 
žinoma, pritildė, nes sunku numa-
tyt, į kurią pusę ir kaip toli vėjas tą 
garsą nuneša... Kita vertus - kodėl 
ir tolimesniems kaimynams nepri-
sijungus prie šventės, kartu vienos 
nakties nepamiegojus? Nes Joninės 
jau senokai peržengė siauros kai-
mynystės ribas, jose dalyvauja ir 
svečiai, draugai...

Štai ir viskas. Gražus bendruome-
nės žiedas, palaikytina iniciatyva. Jei 
daugiau tokių! Tada niekam nereik-
tų laukti, kol kas kada atvažiuos ir 
pralinksmins. O kai žmonės švenčia 
kartu, tai ir kasdienybėj, reik manyt, 
neprasilenkia nenusišypsoję, ne-
laimėj nepaguodę, neištiesę vienas 
kitam rankos. Todėl ir gimsta kairia-
jame Šventosios krante tokios Ceci-
lijos eilės:

„Nepalieka manęs išdidumas,
Kad ir aš anykštėnė esu!..“ 
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Buvusi anykšėnė Živilė Dulevičiūtė puikiai jaučiasi ir Liuksemburge.
Nuotraukos iš Ž. Dulevičiūtės asmeninio albumo

Romualda Bražėnienė

Dar nepamiršo gimtieji Anykščiai kūry-
biškos, originalios moksleivės Živilės Du-
levičiūtės. Mergina eksternu baigė Jono 
Biliūno vidurinės mokyklos (dabar – gim-
nazijos) baigiamąją klasę ir drauge su ates-
tatu jai buvo įteiktas sidabro medalis, mokė 
anykštėnų vaikus anglų kalbos, sėkmingai 
įstojo į Vilniaus universitetą... O  studijuo-
dama anglų kalbą Vilniaus universitete ji 
dirbo Lietuvos nacionalinėje filharmoni-
joje. Daug teko bendrauti su užsieniečiais 
atlikėjais. Likimas lėmė vieneriems metams 
išvykti į Amerikoje netoli Niujorko esantį 
privatų koledžą. Ten mokėsi kalbų, kaupė 
žinias apie klasikinį kiną, džiazą ir visa tai, 
ko tuo metu Lietuvoje dar negalėjo įgyti... 
Živilė patvirtino, kad užsienyje buvo visiškai 
kitoks mokymosi stilius negu Lietuvoje: per 
semestrą mokėsi ne 10-15 dalykų, o 4-5. Ir 
tai jai patiko. Tačiau po metų ji turėjo grįžti į 
Vilniaus universitetą ir baigti studijas. 

Kiekvieni metai žmogui padovanoja ką 
nors nauja.1998-ieji jai ryškūs tuo, kad gavo 
diplomą, ištekėjo, išvyko gyventi ir dirbti į 
Londoną.   Anglijos sostinėje anykštietė 
gavo darbą  nedidelėje organizacijoje, kuri 
rėmė garsų ir tarp užsieniečių populiarų 
Sankt Peterburgo Marijos operos ir baleto 
teatrą. Darbuotojų buvo nedaug: du anglai 
ir viena lietuvė – Živilė, tačiau visi dirbo su 
didžiuliu entuziazmu. Tikslas – populiarin-
ti šio teatro vardą  Didžiojoje Britanijoje, 
ieškoti teatrui finansinių rėmėjų, rinkti lė-
šas... Živilės  ir jos kolegų užsidegimo dėka 

liuksemburGe daŽnai 
minimi anykščiai

įvyko renginiai, kuriuose dalyvavo Velso 
princas, kiti Karališkosios šeimos atstovai. 
Živilė ir jos kolegos organizavo užsienie-
čių rėmėjų ekskursijas  į Sankt Peterburgą, 
o vakarais Marijos operos ir baleto teatre 
žiūrėjo  spektaklius... Įsimintinos 2000-ai-
siais  vykusios penkių savaičių šio Sankt 
Peterburgo teatro gastrolės Karališkajame 
operos teatre Londone. Živilė džiugiai pri-
simena, jog užmojus lydėjo sėkmė – daug 
lėšų pavyko surinkti spektakliams finan-
suoti, dar daugiau rėmėjų pavyko sutelkti. 
Septynerius metus Živilė dirbo šį jai įdo-
mų  darbą, džiaugėsi triūso vaisiais... Bet 
nejučia sieloje  lyg paukštis ėmė plazdenti 
ilgesys pokyčių, noras bandyti kažką keis-
ti... Ir pabandė! Užpildė anketą dalyvauti 
konkurse dirbti  vienoje iš  Europos Sąjun-
gos Komisijos    būstinių Liuksemburge ir... 
2005 metais atsisveikino su Londono gy-
venimu, buvusiais rūpesčiais, bendradar-
biais... Liuksemburge jai pasiūlė dirbti  Eu-
ropos Bendrijų oficialių leidinių tarnybos 
koordinatore. Darbas reikalavo finansinių 
žinių. Dirbdama Londone Živilė jau buvo 
įgijusi finansinės patirties. Kadangi Europos 
Komisijoje  visiškai kitokia finansavimo va-
dybos sistema negu Londone,  Živilei visko 
reikėjo iš naujo mokytis. Smagu, kad ten 
sudarytos puikios sąlygos išmokti, tobulė-
ti ir dirbti... Nors Živilė Vilniaus universi-
tete ruošėsi tapti diplomuota anglų kalbos 
specialiste, galbūt tokia, kaip mama Vida 
Dulevičienė, Anykščiuose žinoma puiki 
anglų kalbos mokytoja, tačiau Atgimimas, 
pertvarka, mūsų valstybės įsiliejimas į Eu-
ropos Sąjungos šeimą labai smarkiai pakei-

tė daugelio lietuvių gyvenimą. Ir džiugu, 
jog teigiama prasme, jog žmonės džiau-
giasi atsidūrę ten, kur jie dabar yra. Vargu, 
ar įsivaizdavo Živilė, kad jos ateities kelias 
drieksis per skirtingų pasaulio kultūrų kal-
nus, almės skirtingų tautų kalbų upeliais ...

Europos Sąjungos institucijose naudo-
jamos trys pagrindinės užsienio kalbos: 
anglų, prancūzų ir vokiečių. Suprantama, 
kad anglų kalbos žinovei, pradėjusiai dirbti 
Europos  Bendrijų leidinių  tarnyboje, būti-
na neprastai mokėti ir kitas užsienio kalbas, 
perskaityti, tarkim, prancūzų kalba gauna-
mus dokumentus... Živilė mokėsi - Liuk-
semburge organizuojami visų Europos Są-
jungos šalių kalbų kursai. Beveik kiekvieną 
dieną Živilė kalba ir savo gimtąja kalba. Ne 
vien tik telefonu su savo tėveliais ar sesute 
Vile bei broliu Daliumi, gyvenančiais Lietu-
voje, - leidybos biure triūsia net keliolika lie-
tuvių. O visame Liuksemburge gyvena per 
trejetą šimtų tautiečių. Veikia Liuksemburgo 
lietuvių bendruomenė. Tai dideli pokyčiai 
lyginant su  kasdieniu gyvenimu Londone, 
kur jos gyvenimo ir darbo aplinkoje nebuvo 
lietuvių. 

Į mano pasiteiravimą, kaip apibūdintų 
miestą, kuriame gyvena Živilė, ji pasakojo: 

- Liuksemburgas - Liuksemburgo Di-
džiosios Hercogystės sostinė. Gražus, ža-
lias miestas, kuriame gyvena per 70 tūkst. 
gyventojų, labai gerai sutvarkyta transporto 
sistema, patogu keliauti, tiesiog ranka iš čia  
pasiekiamos kitos šalys: Belgija, Prancūzija, 
Vokietija...  

Su Živile susitikau ir kalbėjausi, kai ji 
buvo atvykusi į Anykščius į paskutinę ke-
lionę palydėti šviesaus atminimo  močiutės 
Onos Dulevičienės. Šią liūdną žinią ji suži-
nojo viešėdama Italijoje. 

- Ar nebuvo problemų  dėl darbo, kadan-
gi staiga reikėjo išvykti į Lietuvą? - klausiau 
Živilės. Ji pasakė: 

- Nebuvo. Mane džiugina gražūs tarpu-
savio santykiai darbe, vienas kito pagalba, 
savitarpio supratimas. 

Dar viena ryški Živilės gyvenimo dalis 
- kelionės. Kasmet ji aplanko ne po vieną 
pasaulio šalį. Toliausios išvykos - į Bangla-
dešą ir Keniją. Pernai lankėsi Gambijoje. 
Viešėjo Egipte, Turkijoje. Labai įdomu, jog 
iš kelerių metų kelionių viena kelionė - su 
vaikystės drauge anykštėne Liana Vaičiūte, 
kuri, kaip ir jos brolis Dalius, dirba Lietuvos 
televizijoje. Štai užpernai dviese su  Liana 
iš Liuksemburgo per Prancūziją ir Ispaniją 
automobiliu keliavo į Portugaliją. Per dvi 
savaites nuvažiavo 6 tūkstančius kilometrų. 
Pernai abi anykštėnės keliavo Kroatijos pa-
jūriu. Šiemet rugpjūtyje vyks į Japoniją. Živi-
lė dažna viešnia ir gimtajame mieste Anykš-
čiuose, tėvelių namuose - jai viskas brangu, 
miela, kas susiję su jos vaikyste. Džiaugiasi 
taip sparčiai gražėjančia Lietuvos sostine, 
lanko ją kaip turistė.

Prasmingas, kupinas įdomių įspūdžių 
veiklios anykštėnės kelias liudija, kad mūsų 
kraštiečiai ne iš kelmo spirti - kai siekia už-
sibrėžto tikslo, jį ir pasiekia - puikiai save ir 
savo šalį reprezentuoja Europos Sąjungos 
struktūrose. 
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Jordanijos Karališkojo orkestro muzikantas mielai pozavo su lietuvaitėmis Egle ir Jūrate.
Nuotrauka iš J. Uselienės albumo

„Gojaus“ šokėjų kelias –
tarP Žemės ir danGaus
Gegužę anykščių kultūros centro tautinių šokių ansamblis „Gojus“ (vad. jūratė use-
lienė) pagal tarptautinį projektą vyko į turkiją, po to - į tarptautinį festivalį  jordani-
joje. skaitytojų dėmesiui (vasaros vakarui...) siūlome šių kelionių dalyvių įspūdžius.

raminanti turkijos aura

Kristis Vaškys

... Turkai mus pasitiko šiltomis šyp-
senomis. Buvome nuvežti į Gumuldur 
miesto centrą, kur  gėrėme arbatą ir 
laukėme kitų projekto dalyvių. Visi su-
sirinkę - turkai, lietuviai, graikai, italai, 
portugalai - nuvykome į motelį, į savo 
būsimus namus. Jau bekeliaudami pa-
matėme kalnus, uolas, keistus medžius, 
- visa tai žadėjo įspūdžių gausą. O ko-
kie gi bus mūsų „namai“? Iš  balkono 
atsivėręs vaizdas buvo pasakiškas: jūra 
čia pat, už penkių minučių kelio,  ošia 
bangų mūša. 

Neįmanoma visko atpasakoti, nebent 
labai glaustai. 

Antrosios dienos vakare visos tautos 
pristatė savo šalį, davė paragauti na-
cionalinių patiekalų: teko ragauti tikro 
itališko vyno, sūrio, turkiškų saldumynų, 
graikiškų salotų. Mes, lietuviai, davėme 
paragauti sūrio, juodos duonos, me-
daus, šakočio, saldainių, šokolado bei 
lietuviško alaus ir midaus. Didžiausio 
dėmesio susilaukė mūsų tautiniai dra-
bužiai ir midus. 

Trečiąją dieną kiekviena šalis rodė 
filmus apie savo šalį, tautinius šokius, 
dainas. Labiausiai sužavėjo, sudomino 
portugalų filmas. Sudomino savo kito-
niškumu, kitokiu požiūriu į šokį. Vakare 

pamatėme tradicines turkiškas vestu-
ves.  

Ketvirtą išvykos dieną mums davė 
progą Izmiro turguje nupirkti dovanų 
namiškiams. Grįžę buvome pakviesti 
dalyvauti diskotekoje. Kaip bebūtų keis-
ta, vakaras atėjo su... lietumi. 

 Penktoji diena. Pati įspūdingiausia 
kelionė buvo į Efesą, pažiūrėti seno-
vinio antikinio miesto. Vaizdai tikrai 
įspūdingi, jų nesugebėjo nustelbti net 
karštis. Milžiniškos arkos, neįtikėtino 
dydžio amfiteatras (čia išgirdome turisto 
iš Kinijos dainą), milžiniška biblioteka, 
parlamentas ir keli šimtai „kambarių“. 
Nuvykome ir į Nekaltosios Mergelės 
Marijos namus, kur ji apsigyveno po 
Kristaus mirties. Ramybė, keista ramybę 
sukelianti aura. Siena apkabinėta krikš-
čionių prašymais Dievui. 

O štai Septintuoju pasaulio stebuklu 
laikomos Artemidės šventyklos. Įspū-
dingos helenistinio statinio liekanos. 
Galiausiai nuvykome į muziejų, kur pa-
matėme antikines skulptūras, piešinius, 
ginklus, gladiatorius. Grįžę buvom pa-
kviesti prie jūros į vakarėlį prie laužo. 
Dominavo italų muzika, maistas. Po 
tokios dienos miegas saldus kaip me-
dus.... 

Priešpaskutiniąją dieną turėjome du 
koncertus, dieną ir vakare. Kiekviena 
tauta rodė savo šokius, grojo liaudies 
dainas. Šokome per nacionalinę šven-
tę, skirtą paminėti tautinio išsivadavimo 

pradžiai. Šventė skiriama jaunimui. Po 
koncertų vyko nenutraukiama fotosesi-
ja. Fotografuotis norėjo tiek jauni, tiek 
seni. 

Visomis dienomis laisvalaikio beveik 
neturėjome. Bet, vos atradę laisvą minu-
tę, bėgdavome prie jūros. Radome laiko 
ir pasideginti; po to mus vadino „Toma-
to team“. 

Devynios dienos prabėgo neįtikėtinai 
greit. Visos išvykos metu susiradome 
daug draugų, visi jie neužmirštami, ne-
pakartojami. Išsiskirti buvo tikrai sunku, 
juk matėmės tikriausiai paskutinį  kartą. 

kvaPą GniauŽiantys Prisilietimai 

Jūratė Samuitytė

Ypatingi žmogaus keliai tarp dangaus 
ir žemės... Jais eina norintys pažinti pa-
saulį ir galintys pasauliui parodyti savo 
kraštą... Muzika, šokis, vaizduojama-
sis menas - kalbos, kurių skambėjimą ir 
prasmę suvokia visos tautos...

Anykščių tautinių šokių kolektyvo 
„Gojus“ kelias šįkart buvo labai tolimas 
ir savitas:  vykome dalyvauti Jordanijos 
Nepriklausomybės dienos minėjimo fes-
tivalyje.

„Gojui“ yra tekę koncertuoti daugely-
je valstybių, kaimyninėse ir tolimesnėse: 
Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje, Portuga-
lijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje... 
Atrodo, jau tiek daug matyta, patirta... 
Bet ne veltui išminčiai teigia: „Tai, kas 
žinoma - lašas, kas nežinoma - jūra“. Jor-
danijoje stebino viskas: gamta, žmonės, 
bendravimas... Kai žiūri į gelsvai pilką to-
lumą, supustytą bangelėmis smėlį, akme-
ninių uolienų gauburius ir jauti tvyrančią 
karštą tylą, gailiesi, kad negali parodyti 
vietos gyventojams mėlynuojančių eže-
rų, plaukiančių vėjyje rugių laukų, ąžuo-
lynų, girių pavėsio... Sunku įsivaizduoti, 
ką jordaniečiai darytų su tokiu Lietuvos 
gamtos lobiu...

Jordanijos žmonės pribloškė svetingu-
mu ir dėmesiu. Juk mes jiems - taip pat 
labai tolima šalis. Jie stebėjosi ir grožėjosi 
mūsų šalies rūbais, džiūgavo matuoda-
miesi mūsų tautinių rūbų karūnas... Į su-
sitikimus atsivesdavo tėvus, vaikus, anū-
kus... 

Pirmasis festivalio koncertas vyko sos-
tinėje Amane, Karališkuosiuose kultūros 
rūmuose. Dalyvavo graikų, italų, armėnų 
ir jordaniečių meno kolektyvai. Organi-
zatoriai gebėjo pastebėti visus: visi ap-
dovanoti proginiais medaliais, padėkos 
raštais, marškinėliais... O jau plojimų! 

Laisvalaikiu taip pat šokome, mokė-
mės vieni kitų šokių, kartą net šokome 
aprengti beduinų rūbais.

Seniai beteko patirti tokį gražų vie-
nybės jausmą, nuoširdumą. Ne veltui 
tvirtinama, kad tik menas gali suvienyti 
pasaulį.

Dar kartą norisi pakartoti paprastus, 
bet turinčius giliausią prasmę žodžius: 



5p.

Jūratė Samuitytė fantastiškoje Wadi Rum dykumoje: kur veda jos pėdos?..
Nuotrauka iš J. Samuitytės albumo

YPATINGAS ŽMOGAUS KELIAS TARP 
DANGAUS IR ŽEMĖS. Kultūros mainų 
programa – unikalus variantas eiti minė-
tu keliu. Galimybė propaguoti ir skleisti 
savo šalies kultūrą leido ir mums pama-
tyti ir suvokti šįkart būtent Jordanijos vals-
tybės kultūros istoriją, gėrėtis ir stebėtis 
neįprasta gamta ir iki graudumo džiaug-
tis vietinių žmonių bendravimu.

Vykome į Jarash ir Umm Qays (tai an-
tikiniai miestai), žiūrėjome inscenizuotas 
gladiatorių kovas. Šalia - Golano aukštu-
mos ir Galilėjos ežeras. Kvapą gniaužian-
tis prisilietimas prie senovės: bandėme 
atverti 1500 kg sveriančias akmenines 
duris. Ir mums pavyko! Pabuvome Wadi 
Rum dykumoje, Aqabos kurorte prie 
Raudonosios jūros. Aplankėme Jorda-
no upę, kur krikštytas Jėzus. Madabos 
miesto bažnyčioje neatsistebėjome se-
niausiu pasaulyje žemėlapiu - mozaika. 
Organizatoriai suteikė progą pamatyti, 
kaip gaminamos mozaikos tiesioginiu ir 
atvirkštiniu būdu, kaip audžiami kilimai 
iš kupranugarių vilnos.

Aplankėm Nebo kalną, kur palaidotas 
pranašas Mozė. Susitikome su Negyvąja 
jūra. Visi iš mūsų pirmą kartą patyrėme 
retą gamtos reiškinį, kai jūros paviršiumi 
nebūtina plaukti, gali tiesiog patogiai „sė-
dėti“ ant vandens ir skaityti laikraštį...

 „Gojus“ nuoširdžiai dėkoja Anykščių 
miesto savivaldybei, Anykščių kultūros 
centrui, jaunesnių šokėjų tėveliams ir, 
žinoma, vadovei, kurios kūrybiškumas, 
entuziazmas ir kantrybė mus nuolat lydi 
keliuose tarp dangaus ir žemės...

kur vyrai – ereliai...

Jūratė Uselienė

Turkijoje buvome penkios šalys, 

amžiaus cenzas – 16-25 metai. Mūsų 
šokėjai (tarp jų buvo ir studentų) susi-
rado daug draugų, progų atsiskleisti. 
Kiekviena „delegacija“ buvo savotiška. 
Antai tarp  7 portugalų šokėjų buvo tik 
vienas vaikinas, be to, jie buvo surinkti 
iš atskirų šalies vietovių, taigi pirmiau-
sia turėjo susipažinti patys...

Gyvenome prie pat jūros, bet turkai 
neleido mums dykinėti, ilsėtis: visąlaik 
buvome veikloje! Ir dabar ausyse te-
beskamba turkiška muzika, ypač – bū-
gnai...

Mūsiškiai išmoko naujų žaidimų. 
Jie prasidėjo nuo pat pirmų akimirkų 
– nuo prisistatymo, susipažinimo. Štai 
kiekvienas pasako savo vardą, paskui 
nuleidžiama persišviečianti užuolaida, 
ir iš silueto turi atpažinti, kas ten stovi... 
Ne taip paprasta!

Kai kada nuo žaidimų “gelbėjo” ka-
mera – išeidavau pafilmuoti…   

Įdomi buvo užduotis: išsiskaičiuo-
jam pirmais – ketvirtais ir taip atsiran-
da naujos poros, iš skirtingų kolektyvų. 
Tada joms reikia sukomplektuoti kos-
tiumus iš vyriškų ir moteriškų turkiškų 
tautinių drabužių detalių, jais apreng-
ti šokėjus. Kildavo nemažai juoko: ne 
taip paprasta atrinkti, atspėti, kas kam 
priklauso, kas prie ko tinka, derinasi…

Vykdydami projektą, privalėjome iš-
mokti ir pademonstruoti turkų šokius. 
Vargome visą savaitę, bet per koncertą 
(jis buvo skirtas Pergalės dienai) susi-
laukėme audringų ovacijų! Iš lietuviškų 
šokių turkai pamatė mūsų „Agotėlę“ ir 
„Jonpolkį“.

Įstrigo gamta: kalnai, alyvmedžiai. 
Turkų vyrų laikysena: scenoje jie ne-
sišypso, pakeltom rankom - ereliai! 
Ap skritai kultūroje visur dominuoja 
vyrai, demonstruoja kūno jėgą ir grožį. 
Šokantis vyras parodo visus savo kūno 

privalumus. 
Dar keistesnis man buvo baltas po-

vas, tokio lig šiol niekur nebuvau ma-
čiusi. Povas Turkijoje laikomas teisin-
gumo paukščiu, jis suvirškinąs viską… 
Labai populiarus povo akies simbolis: 
stiklinė akis į tave žiūri iš grindinio, pa-
veikslo ir daugybės kitų vietų. Tai tarsi 
savotiška apsauga nuo blogųjų galių…

Vyrai – pagrindiniai šokėjai ir Jorda-
nijoje. Kaip sinchroniškai, subtiliai jie 
darbuojasi kojomis! Staigūs judesiai, 
šuoliai, vėl tankus trepsėjimas… Aps-
kritai nuostata tokia: moteris graži, jei 
šalia – tvirtas vyras! 

Jordanijoje šokome uždarose, kon-
dicionierių vėdinamose patalpose – 
lauke būtų buvę per karšta. Apskritai 
mums buvo labai neįprastas peizažas 
be jokios žalumos: rausvi kalnai, uolų 
spalvos namai. Ką tokioje žemėje ran-
da kupranugariai? O randa. Jei kas va-
žiuos į Jordaniją, tegu būtinai aplanko 
Petros uolas – tai nepaprastas kūrinys, 
pretenduojantis į  8-ąjį pasaulio stebu-
klą. Rausvoji dykumų legenda… Šalyje 
gausu ir antikos paminklų. O moterų 
buitiniai drabužiai tokie, kad gali lipti 
ant scenos ir šokti… 

Niekur jokio alkoholio, net parduo-
tuvėj. Bet kaljaną rūko visi. Pabandėm 
ir mes. Patiko, kvepia vaisiais. 

Jordaniečiai nekimba prie moterų, 
laikosi atstumo, ir tai man patiko. Tik 
jiems buvo labai keista, kaip moteris 
(t.y. aš) gali vadovauti kitiems, net vy-
rams? Ateidavo į repiticijas pasižiūrėti, 
kaip paklūstama moteriai… Paskui pri-
prato.

Jeigu į pobūvį jordaniečiai vis dėlto 
kartais atsiveda savo žmonas ir sodina 
jas už stalo, prie jo žmonos iš kitos pu-
sės negali sėdėti, liestis joks kitas vyras! 
O kiek moteris gali rodyti kitiems savo 
veido ar kūno, nusprendžia tėvas ir su-
tuoktinis.  

Kelionėje ir savo žmones pamatai 
kitoj šviesoj. Mūsų jaunimas lengvai 
kalba angliškai. Išvermingas, lengvai 
bendraujantis, artistiškas. Ir apskritai su 
juo, ypač senbuviais (jie – mūsų “auk-
so fondas”!), jokios bėdos: reikia – kai-
pmat susibėga iš visų miestų! Ypač – į 
kelionę…

Festivalyje buvo koncertų, kai ištisai 
teko šokti 4-5 šokius. Bet nė vienas ne-
duso. Visi laisvi, veržlūs – vienu metu 
netgi buvo pavojaus, kad grindys neat-
laikys lingavimo, išsiskirs… Solidesnė 
publika akivaizdžiai tramdė emocijas, 
lyg ir nežinojo, padoru smarkiai plot ar 
ne. O studentai ilgai negalėdavo nu-
rimt, sukeldavo ilgas ovacijas.

Apskritai abi keliones vertinu kaip 
šokėjų stažuotę su turiningu laisvalai-
kiu. Mums juk vis tiek labiausiai rūpėjo 
pamatyti, koks kitų šalių atstovų lygis, 
ko galime pasimokyti, ką patys sugeba-
me. Nenoriu girtis, bet manau, kad nei 
Anykščiams, nei Lietuvai gėdos nepa-
darėme!  
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vardai ir datos
birŽelis
1 d. Sukanka 70 metų, kai Daujočiuose 

gimė mokslininkas biologas ir veterinaras, pa-
tentų specialistas juozas laPienis. Telkia kraš-
tiečius svėdasiškius savo kraštą garsinančiai 
kultūrinei veiklai. “Lietuvai pagražinti draugi-
jos” narys.  

9 d. 125 metai, kai Troškūnuose gimė sta-
sys montvila, pramonininkas, Troškūnų 
(Smėlynės) dvaro savininkas. 1928 m. kartu 
su kitais verslininkais įsteigė žemės ūkio me-
lioracijos ir statybos akcinę bendrovę “Agro-
kultūra”. 

10 d.: - prieš 100 metų Pagojės viensd., 
Anykščių sen., gimė mykolas juodviršis, 
agronomas. Ren gė žemės ūkio kursus, baigė 
Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1948 m. at-
vyko į Kanadą, dalyvavo Monrealio lietuvių 
visuomeniniame gyvenime, rašė spaudoje.

-  95 metai, kai Vajėšių kaime (Anykščių r.) 
gimė karininkas, inžinierius, aktyvus JAV lietu-
vių bendruomenės veikėjas antanas bulota 
(1913-2002). Baigė Kauno karo mokyklą. 
Prasidėjus II Pasauliniam karui, buvo paskirtas 
sargybos ir apsaugos vadu Rokiškyje. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, paskui į JAV. A. Bulotos 
fondo metinėmis premijomis kasmet apdova-
nojami geriausi Anykščių Antano Vienuolio 
gimnazijos moksleiviai. 

12 d.: - sukanka 105 metai, kai Svėdasuose 
gimė Amerikos lietuvių dailininkas jonas rimša. 
Buenos Airių dailės akademijoje studijavo tapy-
bą, gyveno Bolivijoje, La Pase įsteigė dailės mo-
kyklą ir jai vadovavo. 1969 m. persikėlė į JAV. 
Lankėsi Taityje, ten sukūrė egzotiškų, ekspresi-
onistinių spalvų vaizdų, moterų portretų. Mirė 
1978 m. Santa Monikoje.

- 100 metų, kai Audeniškio k. (Anykščių 
r.) gimė kunigas antanas tyla. 1935-1978 
m.  tarnavo įvairiose Žemaitijos parapijose, 
ilgiausiai  buvo Notėnų (Skuodo r.) klebonas, 
ten 1978 m. ir mirė.

14 d. 60 metų, kai Vilniuje gimė rimantas 
Plėštys, informatikas, technikos mokslų dak-
taras, profesorius. Baigė Anykščių J.Biliūno 
vidurinę mokyklą, studijavo Kauno Politech-
nikos institute. KTU Informatikos fakulteto 
Kompiuterinių tinklų katedros vedėjas. Pa-
skelbė mokslinių straipsnių, knygos “Kompiu-
terių tinklai” bendraautoris.

22 d.: - 135 metai, kai Kudoriškių k., Skiemo-
nių sen., gimė teofilis matulionis, kunigas, 
vyskupas. Baigė Sankt Peterburgo kunigų semi-
nariją. Dirbo Latvijos lietuvių parapijose, už prie-
šiškumą sovietų valdžiai buvo kalinamas. Slapta 
konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Mogiliovo 
vyskupiją, vėliau Kaišiadorių vyskupas. 1962 m. 
Apaštalų sostas suteikė Arkivyskupo titulą. Mirė 
1962 m., palaidotas Kaišiadorių katedros kripto-
je. 2006 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu 
(po mirties).

- prieš 70 metų Anykščiuose gimė soci-
alinių mokslų, edukologijos hab. dr. jonas 
Petras jankauskas. Parašė per 200 moks-
linių ir metodinių straipsnių, išleido knygų. 
Nuo 1961 m. gyvena Vilniuje, vienas iš Lietu-
vos kūno kultūros ugdymo metodikos kūrėjų.

23 d. Sukanka 75 metai, kai Pavirinčiuo-
se gimė biomedicinos mokslų dr. janina 
naiduškevičiŪtė-vaičiŪnienė. Dirbo 
Botanikos institute, tyrinėjo vaistinių augalų 
savybes ir jų auginimo galimybes. Parašė per 
100 mokslinių straipsnių, knygų apie vaisti-
nius augalus bendraautorė.

Kamilė Serbentavičiūtė,
Vilniaus anykštėnė

Su gražia sukaktimi aš ir kitos Vilniaus 
anykštėnės sveikiname gamtos mokslų 
daktarę Jonę Naiduškevičiūtę-Vaičiūnienę, 
gimusią prieš 75 metus Joninių išvakarėse 
Pavirinčių kaime netoli Kurklių.

Žymią savo gyvenimo dalį ji skyrė moks-
liniams augalų tyrinėjimas ir tos patirties 
apibendrinimui. J. Vaičiūnienė parašė apie 
90 mokslinių straipsnių, yra kelių knygų 
apie vaistinius augalus bendraautorė.

Mūsų Janina, kaip mes labiau pratu-
sios ją vadinti, yra reto aktyvumo, ne-
išsemiamos energijos ir užkrečiančio 
linksmumo moteris. Mums, ją pažįstan-
čioms, kartais būna tiesiog sunku supras-
ti, iš kur tas jos neišsenkantis veiklumas, 
tas gebėjimas suderinti šeimos reikalus, 
rūpinimąsi sūnaus Tomo ir dukters Si-
monos šeimomis bei penkiais anūkais 
su moksline, organizacine ir visuomeni-
ne veikla. Matome, kad ir anksčiau, jai 
dar dirbant Botanikos institute, ir dabar 
jos užimtumas nesumažėjo, bet ji vis 
vien moka meistriškai suderinti savo as-
meninį ir šeimos gyvenimą su būtinybe 

mano drauGės
sukaktis

jai tapusia visuomenine veikla.
Dirbdama institute, J.Vaičiūnienė vado-

vavo Ekonominės botanikos laboratorijai, 
buvo jos pačios sukurtos asociacijos „Apif-
lora“ prezidiumo narė, Žemės ūkio rūmų 
tarybos narė, Vaistinių ir prieskoninių 
augalų augintojų draugijos pirmininkė. Ji 
nuolat ką nors organizuodavo: tai kokius 
seminarus, tai gamtos apsaugos priemo-
nes, tai eidavo dalyvauti televizijos ar ra-
dijo laidose.

Ir dabar, lyg ir „išėjusiai poilsiauti“, tų 
įvairių narysčių jai netrūksta, ir Janinos 
aktyvumas nė kiek nemažėja. Užtenka 
tik užuominos, kad jos laukia, – ir ji jau 
Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narė, 
Kurklių bendruomenės tarybos narė, o gal-
būt kur nors skaito paskaitą jauniesiems 
gamtininkams, trykšdama iniciatyva ir iš-
radingumu. Tiesiog malonu matyti, kaip 
savo gera nuotaika, veržlumu ir nuoširdžiu 
atsidavimu ji užkrečia kitus aplinkui.

Man kartą Janina yra prisipažinusi: 
„Manau, mano gyvenimas turėjo nemažai 
žavesio ir sėkmės“.

Todėl net sunku patikėti, kad ją jau 
tenka sveikinti su tokia gražia ir garbinga 
sukaktimi. Juk ji vis dar švyti jaunatvišku 
entuziazmu, džiaugiasi gera sveikata ir 
užkrečia gera nuotaika, vis lyg pirmą kartą 
užsidega noru padaryti ką nors gera.

Ne visuomet metai žmogaus gyvenimą 
diktuoja. Labai svarbu, koks gi ir tas žmo-
gus yra. Kaip tik ši Janinos Vaičiūnienės 
sukaktis mums labai aiškiai tai liudija.

J.Naiduškevičiūtė-Vaičiūnienė: „Manau, mano gyvenimas turėjo nemažai žavesio ir 
sėkmės“.
Nuotrauka iš J.Vaičiūnienės šeimos albumo

nuo redakcijos
Mus pasiekė žinios, jog ne visos Anykščių rajono mokyklos ir jų bi-

bliotekos, ne visi suinteresuoti Vilniaus anykštėnai gauna mūsų laikraštį. 
Pageidaujančius skaityti „Pasaulio anykštėną“, prašome kreiptis re-

dakcijos adresu ir telefonais: A. Baranausko a. 2., Anykščiai, LT-29132, 
tel. +370-381-51784, mob. +370-647-18248.
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Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

Birželio 17 d. Lietuvos automobi-
lių kelių direkcijos administracinia-
me pastate Vilniuje, J. Basanavičiaus 
g. 36/2, atidaryta ir iki rudens veiks 
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos 
moksleivių darbų paroda “Keliai ir 
tiltai”. Tai – Vilniaus anykštėnų sam-
būrio projektas, atvėręs jauniesiems 
anykštėnams dar vieną naują ekspo-
zicinę erdvę sostinėje. Administra-
cinį pastatą vaikų piešinių galerija 
vasarai ryžosi paversti šios direkci-
jos generalinis direktorius Vilniaus 
anykštėnas Virgaudas Puodžiukas. 
Realybę ir fantaziją įvairia dailės 
technika savo kūriniuose supynę 

liePos mėnesio renGiniai

Anykščių kultūros centras
6 d. 12 val. Bendruomenės sueiga „Anykš-
čiai – mano Lietuva“ prie Laisvės pamin-
klo. Tautinės vėliavos pagerbimas, moder-
naus folkloro grupės „ Aisva “ koncertas.
13 d. 14 val. - Tradicinis mažų miestelių 
vokalinių ir romansinių kolektyvų kon-
kursas   „Dainuok širdie, Gyvenimą“ 
Leliūnų skyriuje.
16 d. 22 val. – Atminties valanda prie 
Puntuko akmens, skirta lakūnų Dariaus 
ir Girėno  skrydžiui paminėti. „Atminus 
jų žygį , kurs baigės miškuos...“
25-26 d. – Miesto šventės renginiai.

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus
1 d. 16 val. Anykščių koplyčioje „Gita-
rų fiesta“.  Atlikėjai: Chris Ruebens (Bel-
gija), D’Hoest Duo (Belgija) ir  “Baltijos 
gitarų kvartetas ‘’.
3 d. 18 val. Koplyčioje kamerinio choro 
“Gock” (Danija) koncertas.
25 d.  18 val.  Monsinjoro A. Talačkos 
kolekcijos parodos atidarymas Anykš-
čių Šv. Mato bažnyčioje.
26 d. 15 val. “Anykščių šileliui” – 150:  
skaitymai prie Klėtelės. 
Festivalio  „Rubikiai – dainų krantas“ 
renginiai:
5 d. 20 val. Koncertas Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje. Dalyvauja: P. Vyšniauskas 
(saksofonas), G. Kviklys (vargonai),  J. 
Šalkauskas (skaitovas).
13 d. 12 val. Rubikiuose ( prie V. Jakov-
levo kavinės) „Sostinės vario kvinteto“ 
koncertas.  Atlikėjai: A. Januševičius 
(trimitas), D. Memėnas (trimitas), M. 
Rancovas (valtorna), V. Šilinskas (trom-
bonas), D. Bažanovas (tūba).
19 d. 20 val. Mačionyse „Vakaras su 
Tavimi ir daina“. Atlikėjai: G. Skerytė 
(sopranas), Z. Lamauskienė (sopranas), 
J.Lamauskas (tenoras), D.Afanasjevas 
(tenoras), T.Ladiga (bosas), G.Zalatorienė 
(fortepijonas), D.Kazragytė (aktorė).
20 d. 12 val. Koncertas Inkūnų Švč.
Aušros vartų Dievo Motinos bažnyčio-
je. Dalyvauja: R.Preikšaitė (mecosopra-
nas),  G.Gelgotas (fleita), D.Jatautaitė 
(vargonai), E.Stancikas (skaitovas).

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Visą mėnesį bibliotekos salėje - Rokiš-
kio dailininkų klubo „Roda“ tapybos 
darbų paroda;
vaikų literatūros skyriuje - vaikų kūrybinė 
stovykla „Paslaptingas fantazijų pasaulis“; 
„Skaityk, laisvėk, tobulėk“  stendai laipti-
nėje.
25 d. 17 val. Prie Okuličiūtės dvarelio 
(Paupio g. 10) anykštėnų lyrikos sutelk-
tinės “Tą jausmą išpažįstame ir meile 
vadiname” pristatymas.
26 d. 12-13  val. Kultūros centro aikštė-
je viešoji anykščių tribūna (diskusijų 
klubas)

vilniaus anykštėnai surengė pirmąją 
aukštaičių gegužinę

Birželio 19-osios vakare Vilniuje, 
Vingio parke, šalia “Lakštingalos” 
kavinės, iš Anykščių kilusio versli-
ninko Romo Katino valdose, Vilniaus 
anykštėnų sambūrio iniciatyva buvo 
surengta pirmoji Aukštaičių gegu-
žinė. Kartu su Vilniaus anykštėnais 
joje dalyvavo Vilniaus biržiečiai, Vil-
niaus uteniškiai, Vilniaus ukmergiš-
kiai ir dar kelių Aukštaitijos regionų 
kraštiečiai, atsiliepę į Vilniaus anykš-
tėnų sambūrio pirmininkės Ritos Vir-
balienės kvietimą. Į vasarišką iškylą 

gamtoje rinkosi ir vyresnės kartos 
aukštaičiai, ir jų anūkai. 

Per šimtą vakaronės dalyvių dalijo-
si naujienomis ir vaišėmis, skaitė savo 
posmus, prisiminė senąsias gegužinių 
tradicijas. Dainuoti ir šokti vakaronės 
dalyviams padėjo kapela “Bičiuliai”, 
o pirmąjį pražydusį papartį Vingio 
parke aptikę biržiečiai žadėjo tęsti 
gegužinių tradiciją ir patys į jas kviesti 
kitus Vilniaus aukštaičius.
Pa inf.

anykščių vaikų fantazijas vertina kelininkai

jaunieji menininkai nekantriai lauks 
kelinininkų nuomonės – tik jie nu-
spręs, kas rudenį taps šios parodos 
laureatais.
Pa inf.

Rusnės Povilaitytės piešinys
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Patvorio detektyvai

Tikrasis kaimyno veidas išryškėja tik 
tada, kai jis priartėja prie tavo tvoros! 
Netikit?

Vienas senolis porino, jog garsusis 
Anykščių „aptiekorius“ turėjęs įprotį  
kalti „štankietus“ iš svetimos pusės, kas-
kart nežymiai perkeldamas kuolus; po 
kelių tokių aptvėrimų, sako, kaimyno 
sklypas sumažėjęs gal pusmetriu, o gal 
ir visu metru... 

Jau šiais laikais tų pačių Užupiečių 
gyventoja skundėsi, jog „susiedas“, no-
rėdamas nors per sprindį praplėsti savo 
valdas, prikalė pinučių tvorą prie... obe-
lų. Pora pensininkų priekaištingai lin-
gavo žilom galvom, pasakodami apie 
jaunus kaimynus, sniegą nuo savo kie-
mo kažkaip nepastebimai iš savo sklypo 
permetančius kitan. O štai...

... Pavakarėliai. Kairėj ir dešinėj rims-
ta šunys, dangaus pakraštį užlieja ro-
mantiška mėnesiena, nutįsta šešėliai. 
Tūlas pilietis, išėjęs kieman, giliai atsi-
dūsta, susižavėjęs klausosi lakštingalų. 
Bet kas tai? 

Anoj tvoros pusėj, toj, kur ant kalniuko, 
sušmėžuoja kažkoks sijonuotas padaras, 
toks susirietęs ir taip šniokštuodamas, lyg 
girnapusę vilktų... Po šimts, ką jis ten vei-
kia?! Tuo tarpu kita vaiduoklė keturpės-
čiom šliaužia palei kairiosios tvoros kraš-
tą. Ir tik mosuoja kažkokiu pagaikščiu, 
mosuoja – kaip giltinė dalgiu… Piliečiui 
nugara nueina pagaugais, nebedrįsta net 
arčiau prieit, pažiūrėt, kas ten daros!

Paslaptis atskleidžia rytas. Patvory 
ant kalniuko - krūvos šiukšlių, kažkokie 
kupstai, šaknys, kelmai. Pats velnias tiek 
neprirautų, nepriverstų – net visa tvora 
ant šono paguldyta! Gi kitam patvory 
palei pat pinučius išvarytas ilgas tiesus 
griovelis – kad svetimų serbentų ar kito-
kių augalėlių šaknys ginkdie neperženg-
tų sklypo ribos… Verčiau tenudžius, 
negu siurbs syvus iš mano žemės! 

Kol pilietis skėsčioja rankomis, nesu-
modamas ko griebtis, iš savo trobų iš-
lenda abi kaimynės ir kaip susitarusios 
maloniai šypsosi, linkčioja:

- Labas rytas, susiedėl, kaip sveikatėlė?..     

koks PeizaŽas!..

Moteriškė sėdi balkone, gurkšnoja 
baltą kavą, žiūri į raibuliuojantį Švento-

Anykščių kuntAplis

Nenumatytas konkurentas...
Roberto Breskaus piešinys

sios vandenėlį. 
- Ach, kaip žavu! Koks peizažas! Jau-

čiuos kaip kadaise Kryme. Arba ne, Ni-
coj…– melodramatiškai iškvepia kavos 
garą. 

Staiga... Kitame krante išdygsta dvi 
vyriškos figūros. Žengia kaimynų dai-
liai nušienauta pievele arčiau vandens, 
drėbteli netoli tos vietos, kur kasmet 
dega Joninių laužas, vaidilutes aukoja 
žolynus Šventajai... Ir prasideda spekta-
klis, o gal lietuviškas teleserialas. Vyrai 
sugriūva po krūmu, užsivertę „bamba-
lius“, godžiai maukia, rėkaloja, ūbauja, 
skeryčiojasi, vėl maukia alų... 

Gėrimas, matyt, neprastas, nes stebė-
tinai greitai sugėrovai apsikabina, bando 
užplėšti dainą... Nesiseka. Paskui atsisto-
ja ir čia pat, anfas, sutartinai pasilinguo-
dami tiesiai prieš upę ir langus, sisioja. 
Dar nebaigę darbo, dairosi alaus, bet jo 
jau nebėra. Tai nukerėplina iš kur atėję, 
tuščius butelius, žinoma, palikę ant kran-
to...  

- Kokie bjaurūs tipai tie vyrai! – pasi-
šlykštėjusi sako moteriškė ir su nebaigtu 
gerti puodeliu palieka savo postą.

Šitas vaizdelis, kaip ir dera serialui, 
kartojasi kas kelios dienos…

GuodŽiasi Žvejai

Susitiko Jonas Šelvys savo bičiulį Sil-
vestrą Kelbą. Susižvalgė – ir be žodžių 
vienas kitą suprato. Jonas tik bejėgiškai 
mostelėjo ranka:

- Kas galėjo pamanyti, kad šitaip at-
sitiks?!

- Niekas, net popiežius...
- Įsivaizduoji, - žybtelėjo neištvėręs 

Šelvys. – Aš specialiai firminius batus 
nusipirkau, pustrečio šimto suplojau! 
Netrūkinėja iki minus keturiasdešimt... 
Kaip niekad iki šiol – rudenį kibirą sliekų 
prisikasiau! O tada susiradau senų žur-
nalų „Rybolov-sportsmen“ komplektus 
ir vakarais viską nuo a iki zet pervariau. 
Na, galvoju, laikykitės, žuvelės! O čia 
braukšt - žiema be ledo…

- Taigi va... O aš... – gailiai iškvėpė Kel-
bas. – Iki kovo mėnesio vis dar tikėjaus. 
Paskui pamačiau – nieko nebus! Ir tada...

- Ką - tada? – net sutrepsėjo iš nekan-
trumo Šelvys.

- Tada aš, kaip sakoma, priėmiau gam-
tos iššūkį... A, galvoju, ar taip, ar taip – 
nežuvavęs neliksiu! Už visas santaupas 
bac sniego motociklą – ir Suomijon!

Nors ir kaip Šelvys bandė išlikti san-
tūrus, apatinė lūpa vis tiek iš pavydo nu-
vypo...

suomis ir kiškis

Kartais save geriau supranti, palyginęs 
su kitais... Anykščiuose neretai apsilan-
kantis estų žurnalistas, buvęs Estijos par-
lamento (Riigikogu) narys Antsas Tam-
me, užėjus kalbai apie kaimynų suomių 
būdą, papasakojo:

„Savaitgalį du suomių ūkininkai, tėvas 
su sūnum, išsiruošė į turgų. Važiavo važia-
vo, ir tėvas pamatė kiškį. Parodė sūnui:

- Matai - kiškis!
Sūnus atsisuko, ilgai žiūrėjo ton pusėn, 

bet nieko nepasakė. Abu tylomis nuvažia-
vo į turgų, ką reikėjo pardavė, ką reikėjo 
nusipirko ir tylėdami sugrįžo namo. 

Jau kitą dieną sūnus tarė tėvui:
- Tikrai, ten buvo kiškis!“


