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Rūta Martorana (Prancūzija, Nica):
Apie anykštėnus nieko juokingo pasta-

ruoju metus negirdėjau. Bet kaskart, skai-
tant internetinėje „Anykštoje“ komenta-
rus, veide nevalingai atsiranda kreiva 
šypsena... Jau tas lietuviškas “brolišku-
mas”... Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna.

O mano nauja pažįstama anykštė-
nė Sigita, gyvenanti Kanuose, pasakoja, 
kad kas kartą, grįžusi į tėvyne, ji susilau-
žo ta pačią koją, toje pačioje vietoje... 
Atsitiktinumas – ar dėsnis? Kaip bebuvę, 
dabar grįžimus planuojanti nebe taip 
entuziastingai kaip anksčiau...

Verčiau švenčių proga prisiminsiu 
kai ką iš gyvenimo Prancūzijoje. Viena 
tragikomiška 2009-ųjų istorija tapo nuo-
lat pasakojamu anekdotu kiekviename 
draugų susibūrime...

***   ***   ***
Naujųjų klostėm tyliai šiugžda laikas…
Kažkas ateina – ar išeina? Nežino niekas… 
Tik jau ant balto žiedo – sidabrinis sniegas,
O snaigę tirpdo bučinys apsvaigęs…

***   ***   ***
Laikas laikinas, jis pavirsta niekuo…
Bet ir iš tyžtančio, tirpstančio sniego
Nusilipdyki taką per žalią sodžių,
Išsiauginki raudoną kaip kraujas rožę!...

***   ***   ***
Su vėjo gūsiu durys virst – ir mes be žado:
vien baltas laukas naktyje, bekraštė nežinia...
Ta dykuma mums nieko nežada – 
                                       tai mes ją žadam
Išmarginti ženklų, balsų, ornamentų pyne!..

šventiškos snaigės

ŠV.KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖSE PA 
KREIPĖSI Į KELETĄ ANYKŠČIUS MYLINČIŲ ŽMONIŲ, 
KLAUSDAMAS, KĄ LINKSMESNIO, ATSISVEIKINDA-
MI SU 2009-AISIAIS, GALĖTŲ PASAKYTI MŪSŲ 
SKAITYTOJAMS? SPAUSDINAME KAI KURIUOS 
ATSAKYMUS.   

Autorius šią nuotrauką pavadino “Speigu”, tačiau koks jis savas ir mielas, tas Anykščių  spei-
gas, ar ne?.. 
Aloyzo Janušio nuotrauka

NAUJAMEtiNis sKELBiMAs 
Pasidalinsiu šilumos ir saulės pertekliumi dabar ir 2010 metais. 

Mainais už vieną šerkšnu padengtą eglės šakelę. 
 Su meile ir draugyste Rita B.

Rita Baltušytė (Australija) atsiuntė tokį savo rankų ir vaizduotės kūrinį.

Šeimos draugas visą mėnesį naudojosi 
mūsų kompiuteriu, nes netikėtai (laikinai) 
prarado darbo vietą (kabinetą).

O buvo taip.
Turtingas prancūzas, ekonominei kri-

zei įgavus pagreitį, nusprendė parduo-
ti prabangų džipą. Tačiau automobilio 
rezervuaras buvo pilnutėlis degalų. 
Savininkas pasamdė vieną nieko nevei-
kiantį arabą, kad pastarasis „išsiurbtų“ 
degalus prieš parduodant džipą. Ara-
bas pasitaikė civilizuotas ir sugalvojo 
šį darbą nuveikti su elektriniu siurbliu... 
Sėkmingai pripumpavo viena „kanis-

trą“, pastatė jį už savęs, bet neuždarė... 
Pradėjo pildyti antrąjį... Ir staiga – spro-
gimas! Arabas, gavęs liepsnos pliūpsnį 
veidan, šoko tolyn nuo automobilio, 
užkliuvo už pirmojo indo su degalais, 
apvertė jį... Išsiliejęs benzinas padėjo 
liepsnai pasklisti visoje požeminio gara-
žo aikštelėje.

Rezultatas: sudegė džipas ir dar trys 
automobiliai. Pirmojo aukšto patalpos 
tapo nenaudotinos visą mėnesį...

Moralas: nebūkim rasistai, bet užduo-
tis kitų tautybių atstovams parinkim šiek 
tiek atsakingiau!.. 

Su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais,
2010-aisiais, mieli anykštėnai! 
Lai dangun vinguriuojantis Tėvynės 

dūmas, jaukiai pleškanti židinio ugnis 
ir viltingai mirksinčios žvaigždės lydi 
kiekvieną Jūsų žingsnį!
Pasaulio anykštėnų bendrijos vardu – 

Rimantas vanagas
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Tautvydas Kontrimavičius

„Kai čia nusileidžiu, prigulu ant šie-
no glėbio ir užsimerkiu, jausdamas tik 
žemės kvapą, atrodo, kad man ir vėl tik 
dvidešimt metų“.

Taip vėlyvą rudenį pasakojo Bebrū-
nų kaimo gyventojas 81 metų Jonas 
Kadžionis, atsivedęs į nuošalią Dabu-
žių miško tankmę ir atvėręs praėjusią 
vasarą čia įrengto tikro partizanų bun-
kerio paslaptį.

Mat prieš pusmetį su būreliu jaunes-
nių bendraminčių patriotų jis grįžo į 
savo jaunystės slėptuvės vietą Dabužių 
miško vidury. Praėjus kone 60 metų, 
ten buvo likusi tik nedidelė duobė tan-
kiame eglyne. 

Iškasę duobę J. Kadžionio nurodytoje 
vietoje, surinkę visą krūvą senajame bun-
keryje likusių daiktų – tikrų pokario kovų 
trofėjų, vyrai ten vėl įrengė tikrą, lygiai 
tokį patį, kaip ir J. Kadžionio jaunystėje, 
pokario partizanų bunkerį. 

Dabar čia yra bene vienintelė vieta 
Lietuvoje, kur galima pažinti autentišką 
partizaniškojo gyvenimo buitį lygiai toje 
pačioje vietoje, kur buvo slapstytasi ir 
gyventa ateities viltimi XX a. viduryje. 

Šiame bunkeryje J. Kadžionis su žmo-
na, dabar jau mirusia Malvina, pasislėpę 
nuo persekiotojų, nuo 1950 metų pava-
sario išgyveno beveik metus, kol ilgiau 
pasilikti vienoje vietoje tapo nebesaugu. 

Paskui jiedu, Bėda ir Sesutė, kone 
paskutiniai Anykščių krašto partizanai, 
turėjo įsirengę miškuose dar 6 panašius 
bunkerius. Bet nė vienas iš jų nebuvo toks 

Kelionė į jaunystę veda 
pro slaptą bunkerį

brangus ir įsimintinas, kaip pirmasis. 
Šiame bunkeryje per 1950-ųjų Kalė-

das gimė vienintelis jaunos šeimos 
sūnus. Mažasis Antanas, tarsi nujausda-
mas pavojus, nė karto nepratrūko riks-
mu, tačiau jis tik pirmąją savo gyvenimo 
parą galėjo praleisti su tėvais, paskui 
buvo perduotas pažįstamiems ir užaugo 
pas svetimus žmones.

„Partizanų bunkeris turėdavo būti 
įrengtas tokioje vietoje, kuri nesukeltų 
jokio įtarimo, tokiame miško plote, kur 
būtų mažiausias reikalas kam nors vaikš-
čioti – dažniausiai ūgtelėjusiame jaunuo-
lyne, kuriame nei malkų ieškoma, nei 
mediena kertama“, – apie partizaniškąją 
jaunystę pasakoja į bunkerį smalsuolius 
vis dažniau atsivedantis J. Kadžionis. 

Pasak senojo partizano, tokia slapta-
vietė negalėjo būti didesnė nei spėtum 
iškasti ir įsirengti per vieną dieną. Mat 
jei dirbsi ilgiau – vis vien kas nors miške 
užeis, pamatys, o tada jokios paslapties 
nebėra. Taip ir būdavo: jei naują bunkerį 
kasančius partizanus pastebėdavo nepa-
žįstamas žmogus, šie verčiau palikdavo 
nebaigtą darbą ir eidavo į kitą vietą.

Užtat nė vienas bunkeris, kuriuos per 
keletą metų kaip slaptą būstą buvo įsi-
rengęs J. Kadžionis, nebuvo užkluptas 
– visi būdavo palikti ir paskui supuvo, 
sugriuvo. O persekiotojams 1953 metų 
pavasarį jį pavyko suimti ir ištremti į Sibi-
rą tik po to, kai apgaule išviliojo iš miško 
į susitikimą su pažįstamu, bet naujajai 
valdžiai jau ištikimu žmogumi.

Tęsinys 6 psl.

Partizanų bunkeris praėjusią vasarą buvo atkurtas lygiai toje pačioje vietoje, kur jis buvo 
iškastas ir įrengtas 1950 m. pavasarį.
Dainiaus Žąsino nuotrauka

Atkurtosios Algimanto apygardos partizanų vadas 81 metų Jonas Kadžionis, nusileidęs į bun-
kerį Dabužių miške, vėl jaučiasi lyg būtų dvidešimtmetis – tas pats Bėda.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka
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Anykštėnų 
knygų derlius

Tęsinys. Pradžia – PA Nr. 12 (2008)

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. 
Daumanto kalavijas: romanas. - Vilnius, 
„Petro ofsetas, 2009. - 144 p.

Rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas 
Račkaitis prieš Naujuosius pateikė stai-
gmeną skaitytojams. Išbandžius daugelį 
literatūros žanrų - publicistiką, poezi-
ją, miniatiūras, memuarus - šįkart imtasi 
romano, kurio veiksmas vyksta tolimame 
XIII amžiuje, tad autoriams teko telktis ne 
tik retus istorinius šaltinius, bet ir tautosa-
ką, nuo jautą, vaizduotę. 

Įvykių centre - prieštaringa lietuvių kilmės 
kunigaikščio Dau manto asmenybė. Nalšios 

ku nigaikštis Dau-
mantas, nužudęs 
Lietuvos karalių 
Mindaugą, pabė-
go iš gimtosios 
šalies, Pskovo 
žemėj apsikrikš-
tijo ir tapo kuni-
gaikščiu Timo-
tiejumi. Lietuvių 
akyse žudikas ir 
išdavikas, psko-
viečių buvo gar-
binamas už kar-

vedišką narsą, sumanumą. Vedęs rusėnų 
kunigaikštytę, Daumantas valdė Pskovą per 
30 metų, vadovavo kovoms su Lietuva bei 
Livonijos ordinu. Apie jį rusėnai kūrė legen-
das, o po mirties jis buvo paskelbtas stačia-
tikių šventuoju. 

Subtiliai ir kartu dramatiškai atsklei-
džiamas neišvengiamas šios istorinės figū-
ros vidinis konfliktas: kunigaikščio grau-
žatis dėl žmogžudysčių, karų, grobimų; 
blaškymasis tarp pagonybės ir krikščio-
nybės; kerštas mylimą moterį atėmusiam 
karaliui, saviškiams - ir žmonos, gimtinės 
ilgesys, nuolat atplaukiantys prisiminimai. 
Tapydami ne tik Daumanto paveikslą, bet 
ir platesnę istorinių įvykių drobę, autoriai 
ieško juvelyriškai tikslių žodžių, autentiš-
kų detalių, senovinių daiktų bei reiškinių 
pavadinimų. Svarbus kaltės, kraujo moty-
vas, pakylėtas iki simbolių: skaitydamas 
taip ir matai ant buvusio Mindaugo kala-
vijo suspindusį kraujo lašą, ant paskutinių 
Daumanto gyvenimo akimirkų besilei-
džiančias raudonas snaiges... 

Knygoje nesyk minima anykštėnams 
brangi Voruta, Šventoji. M.Telksnytė ir 
V.Račkaitis sąžiningai gvildena sudėtingą 
išdavystės - ištikimybės temą, aktualią ir 
šiandien, keliančią nekintančios svarbos 
klausimus: kas yra tėvynė, sąžinė, meilė?.. 

Silvija MAžeIKyTė  

Ona Pajedaitė. Viską lengvai! Dieno-
raščiai su prierašais. - Vilnius: Naujoji 
Romuva, 2009. - 360 psl.

…Tą gruodžio pavakarę Rašytojų  sąjun-
gos klubo salės sienos buvo nukabinė-

tos  lietuvių rašytojų nuotraukomis – lyg  
ženklais, nužyminčiais Onos Pajėdaitės 
– žymios  fotografės  portretistės kūrybinės 
raiškos tematiką. žinome, kad ji yra sukau-
pusi didžiulį, vertingą rašytojų nuotraukų 
archyvą, iš kurio esame matę ne vieną paro-
dą, daugybę publikacijų spaudoje.

Bet tą vakarą susirinko gausi auditorija ne 
tiek nuotraukomis pasidžiaugti, kiek pasvei-
kinti ir aptarti neseniai išėjusią  O. Pajedai-
tės knygą – jos dienoraštinius užrašus ,,Viską 
lengvai!‘‘. Susirinko daugiausia žilagalviai 
– autorės vienmečiai. Bet buvo ir anūkų, 
susidomėjusių savo šeimos tradicija arba 
senelių jaunystės laikais. Akivaizdu, kad 
knyga reikšminga visų pirma savo žmones 
jungiančiąja galia. Knygos skaitytojai, klu-
bo svečiai atpažino Onutės pasakojimuose 
savo jaunystės laikų išgyvenimus, svajones, 
idealus, nustebę ir džiaugdamiesi atskleidė 
savo artimųjų ir mylimųjų ne vieną ilgai 
saugotą paslaptį ar įminė kadaise intrigavu-
sią mįslę.

Tačiau knyga svarbi ne vien autorės  
draugų ir artimųjų ratui. Ji yra įdomi lietuvių 
kultūros istorikui, kaip liudijimas apie pra-
ėjusį penkiasdešimtmetį, kurį išgyvenome 
dar daugelis, bet kurio konkretaus žmogaus 
patirtis, jo kasdienybė su visu konkretumu 
ne pakankamai pažinta ir suprasta. Šiuo-
laikinė istoriografija domisi ne tiek oficia-
liąja valstybės istorija ir jos viešaisiais vei-
kėjais – politikais, valdovais, karvedžiais ir 
ministrais, bet daugiau eiliniais žmonėmis, 
jų buitimi, psichologija, pažiūromis, idea-
lais, netgi jausmais, nes iš jų sužinoma apie 
tikrąjį visuomenės gyvenimą. Dienoraščiai, 
atsiminimai, laiškai tampa svarbiausiais 
istorijos šaltiniais. Tokio brangaus šaltinio 
vertę turi ir O. Pajedaitės knyga, kurioje atsi-
skleidžia savo meto žmogaus gyvenimas: 
šviesi vaikystė Aukštaitijos kaime, moky-
mosi metai nepriklausomos dar Lietuvos 
mokykloje, gimnazijoje, užgriuvęs  karas ir 
baisios pokario negandos, o paskui ir gyve-
nimas okupuotoje Lietuvoje – ne tik vargai 
ir rūpesčiai, bet ir studijos, pedagoginis  dar-
bas, santykiai su mokiniais ir bendradarbiais, 
kelionės į egzotiškus  didžiulės valstybės 
kraštus – nuostabiuosius Kaukazo kalnus, 

Šiaurės jūras, 
Sibiro atšiaurias ir 
pavojingas platu-
mas, tuometinio 
Leningrado (Sankt 
Peterburgo)  kul-
tūros lobius. Išky-
la sudėtingas ir 
nevienareikšmis 
pasaulis, šian-
dien jau negrįžta-
mai nugrimzdęs 
praeitin.

Ir dar vienas 
knygos reikšmin-

gumo aspektas, kuris man atrodo svarbus 
ir įdomus – tai yra viengungės moters gyve-
nimo istorija. Ji priklausytų šiuo metu labai 
aktualių ,,moterų studijų“ interesų sferai. O. 
Pajedaitės knygoje atsiskleidžia  savarankiš-
ka moteris, sąmoningai ieškanti savo tapaty-
bės, besistengianti ją suformuoti ir įtvirtinti. 
Tai savimi pasitikinčio žmogaus išpažintis, 
atvirai ir drąsiai atskleidžianti ne tik savo 

darbo ir kūrybos rūpesčius, bet ir emocinio 
gyvenimo intensyvumą bei sudėtingumą. 
Tad O. Pajedaitės ,,Viską lengvai!‘‘ turi ne 
tik pažintinę vertę – ji turėtų ir galėtų  įsi-
jungti į mūsų dabartį, padėti spręsti, ypač 
jaunimui, asmenybės savikūros, dvasinio, 
etinio brendimo problemas, o visiems skai-
tytojams būti pavyzdžiu, kaip galima mylėti 
gyvenimą, juo džiaugtis ir jame pozityviai 
dalyvauti, kai gyvenimas nėra nei paprastas, 
nei lengvas.

Vanda ZABORSKAITė

Raimondas Guobis. Andrioniškis. – 
Anykščiai: „Spingsulės“ knygynėlis Nr. 
26, 2009. – 191 p.

Pasišventęs muziejininkystei ir krašto-
tyrai Raimondas Guobis šiam savo pašau-
kimui dažnai pasitelkia ir raštą. Publikuoja 
straipsnius spaudoje, leidžia knygas. Ką tik 
pasirodžiusi knyga „Andrioniškis“ yra bene 
reikšmingiausias, daugiausia laiko ir pastan-
gų pareikalavęs Raimondo darbas, gal jau 
galintis pretenduoti ir į monografiją.

Knygos pradžioje autorius pažindina 
skaitytojus su senąja Andrioniškio praeitimi, 
toliau pasakoja apie bažnyčią, mokyklą, 
paštą bei kitas įstaigas, ten dirbusius žmo-
nes. Nemažai vietos knygoje skiriama karo 
ir kruvinų pokario metų įvykiams, mini-
ma daug kovojusiųjų už laisvę, okupantų 
nužudytų žmonių pavardžių. Atskiras sky-
rius, skirtas žymesniems andrioniškėnams, 
gimusiems arba gyvenusiems šiame krašte 
asmenims. Švietėjai L. ir S. Didžiuliai, daili-
ninkė D. Tarabildienė, profesorius M. Mar-
cinkevičius, rašytojas A. Biliūnas, dramatur-
gas J. Paškevičius, inžinierius Pr. Markūnas, 
archyvaras D. Butėnas... Pristatydamas per-
sonalijas R. Guobis pateikia jų biografijas, 
aptaria nuveiktus darbus.

 Rengiant spaudai tokio pobūdžio knygą 
reikia daug triūso, kantrybės, laiko, kad būtų 
galima išsiaiškinti prabėgusių metų įvykius, 
patikslinti faktus, nubraukti užmaršties 
dulkes. Tad Raimondui  buvo būtina susi-
pažinti su įvairiais šaltiniais: vartyti senąją 
spaudą, domėtis archyvuose, bibliotekose 
saugomais raštais. Jam teko apklausinėti 
kelias dešimtis senųjų andrioniškėnų, šių 
faktų pateikėjų pavardės išvardintos knygos 
pabaigoje. Autoriaus atradimas – išsaugoti 
iki šių dienų sodžiaus metraštininkų Antano 
Paškevičiaus atsiminimai, Kazimiero Paš-
kevičiaus dienoraštis. Juose minimi faktai, 
liūdni ir linksmi atsitikimai pagyvina knygos 
puslapius.

Randame kny-
goje ir pluoštą 
archyvinių nuo-
traukų, kuriuose 
užfiksuoti Andrio-
niškyje buvusių 
renginių, sambū-
rių momentai, jų 
dalyvių veidai, 
matome seniai 
iškeliavusių į 
amžinybę žmo-
nių portretus.

Knygą „Andrioniškis“ įdomu skaityti ne 
tik šio krašto žmonėms. Tai svarus indėlis į 
kraštotyros aruodą. 

Vygandas RAčKAITIS
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PAšvAistė

1941-ųjų birželį mano tėvas, Berčiū-
nų mokyklos (prie Panevėžio) mokytojas 
Matas Kasperavičius, apskųstas kaimyno, 
jo žmona ir du sūnūs (aš gimęs 1933, bro-
lis Kęstutis trejais metais vyresnis) atsidū-
rė gyvuliniame vagone. Metus prabuvom 
miškuose netoli Barnaūlo. Ten tėvai viską, 
ką turėjo vertingesnio, iškeitė į maistą. 
Pavasarį po pirmosios žiemos jau buvo 

Eršketas 1942-ųjų Kūčioms
Rimantas Vanagas
(pagal V.Kasperavičiaus pasakojimą)

2009 metų rugsėjo 20 dieną Malaišiuose buvo įteikta tradicinė vaižganto premija, 
Rašytojų ir Žurnalistų sąjungų kasmet skiriama už talentingą grožinės literatūros ir 
publicistikos dermę. šiemet laureatu tapo esė knygos“Pažadėtoji žemė” autorius poe-
tas Justinas Marcinkevičius. tarp sveikinusių Lietuvos žodžio didmeistrį buvo ir vai-
dutis Kasperavičius, specialiai atvykęs iš vilniaus. Buvęs tremtinys rankose laikė savo 
paties išdrožtą miniatiūrinį medinį kryžių – tyt-Ary saloje stovinčio lietuvių pastatyto 
titaninio kryžiaus kopiją. Ant šio kryžiaus buvo išrėžti J.Marcinkevičiaus žodžiai lietu-
vių, rusų, suomių ir jakutų kalbomis: „Prievarta nuo savo žemės atplėšti, nukankinti, 
bet neužmiršti“. ir dedikacija: „Žuvusių lietuvių ir suomių tremtinių atminimui“. 

ir dar viena sąsaja su Anykščiais: vaidučio Kasperavičiaus žmona (taip pat trem-
tinė) -  Nijolė Zlatkutė – didžiojo poeto Antano Baranausko sesers Rozalijos Zlat-
kienės proanūkė.

pasisodinę bulvių, bet... 
Iki Angaros važiavom traukiniu, paskui 

sunkvežimiais „ZIS-ais“ „permetė“ į baržą. 
Lena vis platėjo (vagos plotis žiotyse – apie 
pustrečio kilometro), atrodė, galo nebus 
mūsų kelionei.

Pagaliau pasiekėme galutinį „paskirties 
punktą“. Iškėlė mus, iš viso apie 400 lie-
tuvių, į pliką apsnigtą lauką. Viskas buvo 
neįtikėtina ir keista: niekas mūsų nelaukė, 
sala atšiauri ir vieniša sniegynuose, plakama 

ledinio vėjo, ogi dangus! 
Mes tada dar neišmanėme fizikos, gamtos 

dėsnių, nė girdėt negirdėjome apie kokias 
nors Saulės vėjo atneštas dulkes, jonosferą ar 
magnetines audras. Nežinojome, ką reiškia 
visi tie žydri, geltoni, žali, violetiniai spindu-
liai, lankai, marškos – tik apstulbę žiūrėjo-
me, kaip visa padangė mainėsi spalvomis, 
ne spalvomis, o fantastiškomis bangomis, 
šios pulsavo, skleidėsi, ritosi, kiekvienąkart 
atsiverdamos vis kitokiu laukiniu grožiu... 
Jokiais žodžiais nenusakoma stichija! 

O gal tai – dangaus kalba, įspėjanti, jog 
čia įmanoma bet kas, išskyrus galimybę 
nuspėti, kokia bus kita akimirka – stebuklin-
gai džiaugsminga ar beviltiškai tragiška? Tik 
žymiai vėliau išgirsiu legendą, jog pašvais-
tė – tai mirusiųjų karalystės bandymas pra-
nešti apie save gyviesiems, bandymas juos 
paguosti, kad niekas nemiršta ir neužsimirš-
ta… Kas galėjo numanyti, jog šitą fantastišką 
pašvaistę regėsiu 18 metų – ir gyvas sveikas 
sugrįšiu į Lietuvą?..    

Užpoliarė, amžino įšalo viešpatija. Kie-
no nori, tik ne žmogaus valdos. Dienos čia, 
Lenos žiotyse, dažnai tamsesnės už naktį. 
Tit-Ary (jakutiškai – „žalioji sala“) – 24 kilo-
metrų smėlio rėžis tarp dviejų Lenos atšakų, 
netoli Tiksio, Laptevų jūros. Nuogos platy-
bės, keistai taisyklingi samanų trikampiai ir 
kvadratai – samanų, kurių kažkodėl neėsda-
vo net elniai...      

Mama per I pasaulinį karą buvo pasitrau-
kusi į Voronežą, mokėjo rusiškai. Pama-
čiusi apsimuturiavusius jakutus, paklausė, 
ką dabar jiems daryti? Svilino ledinis vėjas, 
nešiojo ir plakė sniegą... Jakutas trumpai 
atsakė:

– Gibel idiot!
– Tai ką mums daryti? – pakartojo klausi-

mą mama.
Jakutas parodė ranka: lįsti į žemę. 
Tėvas su kitais vyrais iškasė žeminę, iš 

lentgalių sukalė sienas, apkaišė puriom 
samanom. Aš toje statyboje nedalyvavau 
– buvau per mažas. žeminėje su mumis 
apsigyveno ir Domeikų šeima. Aš su broliu 
miegojom ant viršutinių gultų, tėvai – ant 
apatinių. Langelis būdavo uždengtas popie-
rium ir užstatytas ledu. „Užcementuoda-
vom“ vandeniu. Vieną rytą nubundam – 
šviesu! Pasirodo, „stiklas“ ištirpo...

MAMA

Mes neatsitiktinai išlikom gyvi. Daug-
kart gelbėjo mama, ji nagais kabinosi už 
gyvenimo, už kiekvieno šiaudelio. Kilusi iš 
Aknystės (dabartinėje Latvijoje; mergautine 
pavarde Ona Mikėnaitė, skulptoriaus Juozo 
Mikėno sesuo), buvo be galo kantri ir atkakli. 
Kad ir kaip per dieną pavargusi, vakarais 
ji įsitaisydavo prie krosnelės (tom žiemom 
saloje išnyko visi maumedžiukai; aš laiky-
davau balaną), paimdavo paprastą maišą, 
tam tikrose vietose ištraukdavo siūlus. Kraš-
tuose išsipešiodavo tokie kaip ir spurgiukai, 
o vidury mama to paties maišo siūlais išsiū-
davo tulpytę. 

Taip atsirasdavo daili servetėlė, su ja 
mama eidavo pas salos zavpromo Fiodoro 
Filonovo žmoną, ir ne tik pas ją, ir keisdavo į 

Ona ir Matas Kasperavičiai prieš karą (1940-1941 m.). 
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žuvų galvas, iš jų virdavo žuvienę... Kai gau-
davau tos žuvienės, joje aptikdavau vieną 
kitą kruopą, bet labai supykdavau pamatęs, 
kad brolio lėkštėje plaukioja akis! Toks tur-
tas, gardėsis! Nejuokais klausdavau: kodėl?! 
Kodėl akis jam, o ne man?.. Stumdydavau 
savo lėkštę, bet viskas baigdavosi tuo, kad 
man pažadėdavo akį kitą kartą, sušveisda-
vau žuvienę ir be jos... 

ERšKEtAs KūčioMs
                                                          
1942-ųjų žiemą, Kūčių išvakarių rytą, tėvas 

apsimūturiavo kojas mamos sudurstytais sku-
durais, o kad šie neišsiskirtų, apvyniojo juos 
tinklų skiautėmis. Su porininke suome (visi 
žvejai buvo suporinti po du, vyras ir moteris) 
išėjo į žvejybą, prieš upės srovę, už 6-7 kilo-
metrų nuo gyvenvietės. Nepamenu tiksliai 
(man ėjo dešimti), bet tvarka buvo maždaug 
tokia: jei pūga nesiaučia, kas antrą ar trečią 
dieną reikia eiti ant Lenos ledo traukti tin-
klų. Mama su kitomis moterimis kažkokiam 
barakėly pasikūrendavo krosnelę ir taisydavo 
suplyšusius tinklus.

Taigi tėvas išėjo žvejybon. Susivyniojęs 
kaip mumija, su jakutiška kepure, tais apy-
varais ant kojų. Mūvėjo pirštines, tačiau 
traukdamas tinklą kišdavo jas užantin, nes 
jei pirštinės sušlaps, rankos kaipmat nušals. 
Artėjo vakaras, o tėvas negrįžo. Saloj vis-
kas kaip ant delno, iš tolo matyti kiekvie-
nas žmogus. Užtenka iškišt galvą iš žemi-
nės, paklaust pirmo pasitaikiusio praeivio, 
ir sužinodavai, grįžo žvejai ar ne. Tačiau 
šiuokart aiškumo buvo vis mažiau, nes kaip 
tyčia pradėjo siausti pūga.

Mama vis dar taisė tinklus, žeminėj lau-
kėm tik mudu su broliu Kęstučiu. Jis buvo 
kietas riešutėlis, ne toks, kaip aš, dėl vargo 
ar šalčio nesiskundė, ašarų neliejo. O mane 
dažnai suimdavo nenugalimas graudulys, 
ypač matant motiną, maišančią puode kaž-
kokį drumstą skystimą: užsispyrusi suka ir 
suka šaukštu, tarsi ilgas maišymas sutirštintų 
tą prasišviečiančią sunką. 

Kaip sakiau, tokios žiemos nakties kaip 
Lietuvoj Šiaurėje nėra, ten prieblanda ir 
danguje su niekuo nepalyginama pašvaistė. 
Tačiau tą naktį mudviem su broliu rūpėjo 
ne spalvų virpesiai danguje: vis nekantriau 
laukėm tėvo. O pūga stūgavo vis baisiau, o 
mes jau gerai žinojom, ką tai reiškia. Įtemp-
tų virvių nebuvo, matomumo jokio, tekda-
vo pasikliauti vien nuovoka; vėjas toks, kad 
vos paeini, lengviau šliaužti; žingsnis kitas į 
šalį – ir lavoną atrasdavo tik pavasarį, atši-
lus sniegui... Kartą aš irgi, grįždamas iš par-
duotuvės, buvau pasiklydęs, savo žeminės 
neberadau, bet buvau gimęs po laiminga 
žvaigžde: pasisekė grįžti atgal iki parduotu-
vės.

Tėvas vis nesirodė, o kas pūgoje eis ieš-
koti? Ar verksi, ar šauksi, niekas nepadės, tik 
savaitėmis ir mėnesiais lauk, kada medžio-
tojai jakutai aptiks lavoną ir atveš kaip kokį 
lentgalį. Ne sykį pats mačiau rogėse jaunus 
sustingusius žmones, ėjusius į Leną van-
dens... Mama parėjo, bet pūga vis siautė ir 
siautė, laikrodžių mes neturėjom, tik jau-
tėm, kad jau antros dienos vakaras. Kūčių 
vakaras, o tėvo kaip nėra, taip nėra. Ir vilties, 

kad jis dar sugrįš – nė krislelio. 
žeminę užpustė, viduje įsiviešpatavo 

negera tyla, tik vėjas tebestūgavo lauke. Kas 
tu, žmogeli, esi prieš užpoliarės pūgą ir ledi-
nį vėją! Nulis... Ir štai staiga atsilapoja durys, 
pro jas virste įvirsta kažkoks stulpas! Kartu su 
juo ir vėjo gūsiu – už durų sunešto sniego 
debesis... Tėvas! Jį atpažįstam ne tiek iš vei-
do, kiek iš skudurų. Visas apšalęs varvekliais, 
suledėjęs, bet iš suraukto maišo, kurį laikė ant 
peties, kyšojo milžiniškas žuvies pelekas! 

Atsimenu tą vaizdą kaip sapną; dabar 
kartais pats savęs klausiu, gal išties tai 
buvo tik sapnas? Mano atmintis emocinė, 
ir dabar pamenu tą jauseną: nors ir koks 
alkanas būdamas, anuomet nudžiugau ne 
dėl žuvies, o kad įvyko stebuklas, ir tėvas 
sugrįžo! 

Netrukus išgirdom visą to stebuklo isto-
riją. Gaudyti tinklais Filonovas leisdavo tik 
negiliai (vagos gylis vietomis siekė 30-40 
m), vadinamąją baltą žuvį – omulį, muksū-
ną, kandiovką (panaši į silkę), nes su gilu-
mų žuvim, tokiom, kaip eršketas, būdavo 
daug bėdos, jos supainiodavo, suplėšydavo 
tinklus. Tačiau tėvas Kūčių proga nusprendė 
surizikuoti ir nuleido tinklą giliau. Jam pavy-
ko – ištraukė gal metrinį eršketą; bet kaip 
parnešti tokią žuvį namo? 

Storas, pilvotas kandidatas į VKP(b) narius 
Filonovas (detalesnį šio žmogžudžio portre-
tą rasite knygoje “Kryžius Šiaurėje”, Alfonso 
Andriukaičio prisiminimuose), kaip ir dera 
samdomam budeliui (ne be jo “nuopelnų” 
pusė lagerio gyventojų, ypač moterų, kito 
pavasario nebesulaukdavo) tik ir tykodavo 
ant stataus šlaito grįžtančių su rogutėmis 
žvejų, priekabiai apčiupinėdavo drabužius, 
lyg ieškotų ne sušalusios žuvelės, o granatos. 
žvejams palikdavo tik po vieną kandiovką, 
visas kitas laimikis atsidurdavo sandėlyje 
arba ant viršininkų stalo... 

Tėvo porininkė suomė su kitais žvejais 
dar prieš pūgą suspėjo grįžti į lagerį, o tėvas 
pasiryžo pasinaudoti blogu oru ir pralaukti 
naktį ant ledo. Kad nesušaltų, visąlaik tre-
pinėjo ir vaikščiojo, vildamasis, jog pūga 
greit aprims – nors puikiai žinojo, kad vėjas 
paprastai nurimdavo tik po 3-4 parų. Tačiau 
tėvo širdis vis vien tvaksėjo viltimi...     

Kiek toji naktis kainavo tėvui, sunku 

apsakyti. Svarbiausia buvo neapsnūsti, 
nepasiduoti nuovargiui ir visą kūną užlie-
jančiai klastingai šilumai – tada baigta. Ryto-
jaus dieną kiek prašviesėjus, tėvas sugebėjo 
tolumoje įžvelgti Verchojansko kalnagūbrio 
kontūrus, susiorientuoti, kur sala ir namai. 
Nešulys buvo nelengvas, tačiau tėvas nebe-
jautė nei rankų, nei kojų – jį vedė tik vie-
nas žūtbūtinis tikslas: parnešti žuvį šeimai, 
Kūčių vakarienei. Šventas tikslas. Nereikėjo 
būti stebukladariu, kad tokia žuvim pamai-
tintum keturias išbadėjusias burnas – reikė-
jo būti tik be galo užsispyrusiu žmogumi... 
Jėgų teikė ir mintis, jog Filonovas Kaspera-
vičių mintyse jau bus palaidojęs, ant kranto 
nebelauks, eršketo neatims...

žuviai kiek atšilus, mama perrėžė vidu-
rius ir išvertė ikrus – jų privirto visas puodas! 
Mes kabinome juos saujomis... Tai buvo 
pasakiškai nuostabus, laimingas vakaras! 
žegnojomės, valgėme – ir į tėvą žiūrėjome 
kaip į nužengusį iš dangaus šventąjį...

1989 metais lietuvių ekspedicijos Tit Ary 
saloje pastatytas titano kryžius dieną nak-
tį gaudžia nuo Šiaurės vėjų – ir tūkstančių 
nekaltų žmonių čia patirto skausmo
Nuotraukos iš Vaidučio Kasperavičiaus asm. 
archyvo

O. ir M. Kasperavičiai su vaikaičiais Rimute ir Kęstučiu Trakiškiuose (prie Panevėžio).
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Kelionė į jaunystę veda 
pro slaptą bunkerį

Aptikti gerai užmaskuotą bunkerį 
dabar sunku net ir pačiam jo šeimininkui. 
Todėl senasis partizanas kaskart kelias 
minutes pirštais čiupinėja beržo lapais ir 
eglių skujomis storai nuklotą miško aikš-
telės plotą, kol pagaliau apčiuopia angą. 
Tuomet jis ištraukia tik jam žinomas vie-
los kilpas ir už jų iškelia masyvų angos 
dangtį – tarsi išplėšia įrėmintą pusmetrio 
skersmens žemės lopą. 

Keturkampė kone pusantro metro 
aukščio šachta, nuo jos vedantis metro 
il gio koridorius, o toliau – miniatiūrinis 
požemio kambarys, vos pora metrų sker-
sai ir pora metrų išilgai, kiek daugiau nei 
metras aukščio. Gali tiktai klūpoti, sėdė-
ti arba gulėti. Užtat viduje ištisus metus 
bus šilta ir sausa – tokią erdvę vieno ar 
kelių žmonių kūnai įstengia savo šiluma 
išdžiovinti ir sušildyti. 

Požeminio kambario sienos ir lubos 
– iš drebulinių neobliuotų lentų, mat 
drebulė net ir po žeme ilgiausiai nepū-
na. Bunkerio sienas nuo duobės molio 
paprastai atskirdavo linų pėdeliais – natū-
rali garso ir drėgmės izoliacija. Iš vidaus 
į visas keturias puses įrengti vėdinimo 
kanalai – nuožulnios siaurėjančios iš len-
tų sukaltos ertmės, kurios paviršiuje, kur 

nors po samanomis ar medžio šaknimis, 
atsiveria siaurutėlėmis angomis,  į kurias 
gal tik pirštas lįstų.

Jei jos užaktų – tokiame bunkeryje 
mirtis neišvengiama. Mat uosle pajausti, 
kada po žeme baigiasi deguonis, žmogus 
bejėgis – tik gęstanti degtuko ar žibalinės 
lempos liepsna ima skelbti tokį pavojų.

Kartą ant bunkerio vietiniai žmonės, 
kirtę miške malkas, nuleido beržą, o 
angos dangtį trypė į vežimą įkinkytas 
arklys. Tačiau ir tada slaptavietė nebuvo 
aptikta. 

Partizanų bunkerio nerasdavo ir šunys 
– mat visose ventiliacijos angose, iš kurių 
galėjo sklisti įtartinas kvapas, būdavo 
įkištas žibalu suvilgytas kamšalas. Be 
to, partizanams būdavo įprasta nešiotis 
kišenėje buteliuką su žibalu – suvilgyda-
vo juo skudurėlį, patrindavo batų padus, 
taip pėdsakai miške ir pranykdavo.

Šiame partizanų bunkeryje J. Kadžionis 
jaunystėje yra praleidęs ilgiausiai dvi savai-
tes, neišlipdamas į viršų. Mat miške neto-
liese buvo pasaloje užsimaskavę kareiviai, 
tad teko ne tik išsiversti su kukliomis van-
dens ir maisto atsargomis, bet ir į bidoną 
atlikti visus gamtinius reikalus. 

Ką ten veikė? Skaitydavo, lošdavo kor-
tomis, o dažniausiai – kalbėdavo, kalbė-
davo, kalbėdavo. Nuo tarnybos sovieti-

nėje kariuomenėje, paskui nuo kalinimo 
ir tremties pasislėpusiam dvidešimtme-
čiui jaunuoliui bunkeris anuomet buvo 
vilties šaltinis. Jame buvo saugu laukti 
geresnės ateities. Kaskart, kai tekdavo 
išeiti iš bunkerio ir leistis per kaimus, ieš-
kant maisto ar žibalo lempai, toks žygis 
prilygo mirtinam pavojui. J. Kadžionis 
prisimena: labiau nei mirties tada buvo 
bijoma Sibiro – iš ten į Lietuvą tuo metu 
sklido tik nevilties žinios, baisesnės už 
greitą mirtį.

„Ar buvo prasmė tiek laiko slapstytis? 
Mums tada buvo svarbu tik išgyventi iki 
rytojaus, žinant, kiek draugų ir bendra-
amžių aplink žuvo. Bet dabar jau žinau, 
tas bunkeris man dovanojo ir šviesesnę 
ateitį – jei ne jis, šiandien manęs čia 
nebūtų“, – pasakojo J. Kadžionis.

Sugautas tik po kelių slapstymosi 
metų ir jau praėjus porai mėnesių po 
Stalino mirties, partizanas net ir Sibire 
patyrė švelnesnes kalinimo ir tremties 
sąlygas, nei būtų ten patekęs keleriais 
metais anksčiau. Dabar akivaizdu: taip 
jis išsaugojo sveikatą senatvei, kad iki 
šiol galėtų liudyti gyvąją savo kartos 
istoriją.

Bunkeryje pakabintos žibalinės lem-
pos šviesoje valiūkiškai spindi J. Kadžio-
nio akys. Labiau nei grįžimu į jaunystę 
jis patenkintas įspūdžiu, kurį jo bunkeris 
palieka jauniesiems šauliams ar istorijos 
mokytojams. Senasis partizanas jaučia-
si lyg būtų atsinešęs ir paskleidęs XXI 
amžiaus pradžioje savo jaunystės patri-
otinę dvasią. 

SAUSIS
1 d.:
Sukanka 70 metų, kai 1940 m. sausio 

1 d. Luciūnuose gimė inžinierius vadovas 
Juozas YLA. Gyvena Kaune.

- Sukanka 85 metai, kai želtiškiuose 
gimė kunigas ir švietėjas Albinas PiPiRAs. 
Gyvena Pušalote (Pasvalio r.).

- Sukanka 95 metai, kai Trumbatiškyje 
gimė vaistininkė ir literatė poetė, eilėraščių 
vaikams autorė irena ALEKNiENė. Mirė 
2001 m. Panevėžyje.

- Sukanka 85 metai, kai Latavėnuose 
gimė lietuvių emigrantų dvasininkas vys-
kupas Paulius Antanas BALtAKis. Gyvena 
Niujorke (JAV).

2 d.:
- Sukanka 75 metai, kai Radviliškio rajo-

ne gimė pedagogas, švietimo ekspertas ir 
„mokinio krepšelio“ metodikos autorius 
vytautas PLUKAs. Gyvena Anykščiuose.

- Sukanka 105 m., kai Andrioniškyje 
gimė rašytojas memuaristas, bibliografas 
Antanas BiLiūNAs. Mirė 1970 m., palai-
dotas Andrioniškyje.

- Sukanka 80 metų, kai Kaune gimė, 
paskui Kurkliuose užaugo mokslininkas 
fizikas, akademikas Raimundas dAGYs. 

Mirė 1996 m.
3 d. Sukanka 160 metų, kai Varniniuo-

se (Radviliškio r.) gimė, paskui senatvę 
Anykščiuose praleido gydytojas, pirmasis 
Anykščių okulistas Juozas BRAZAitis. 
Mirė 1926 m., palaidotas Anykščių kapi-
nėse.

6 d. Sukanka 125 metai, kai Rubikiuo-
se gimė dvasininkas, kunigas tremtinys 
Anicetas MEšKAUsKAs. Mirė 1979 m. 
Raguvoje (Panevėžio r.).

8 d. Sukanka 130 metų, kai Šlavėnuose 
gimė gydytoja, Lietuvos pediatrijos pradi-
ninkė vanda Mingailaitė-tUMėNiENė. 
Mirė 1976 m. čikagoje (JAV).

9 d. Sukanka 85 metai, kai Riklikuose 
gimė kunigas ir švietėjas vytautas GRiGA-
NAvičiUs, Mirė 2008 m. Kaune, palaido-
tas Raseiniuose.

12 d. Sukanka 125 metai, kai Pakalniškių 
vienkiemyje (Anykščių r.) gimė vargoninin-
kas ir chorvedys Karolis PUKEvičiUs. Mirė 
1957 m. Mažeikiuose, ten ir palaidotas.

16 d. Sukanka 55 metai, kai Šeduikiuo-
se (Utenos r.) gimė verslininkas, įmonių 
grupės vadovas valentas PUodŽiUKAs. 
Gyvena ir dirba Anykščiuose.

17 d.:
- Sukanka 175 metai, kai Anykščiuo-

se gimė poetas ir vyskupas Antanas 

BARANAUsKAs. Mirė 1902 m. Seinuose.
- Sukanka 110 metų, kai Leliūnuose 

gimė teisininkas ir politikas Kazimieras 
MAtULEvičiUs. Mirė 1943 m. tremtyje 
Rusijoje.

18 d.:
- Sukanka 150 metų, kai Remeikiuo-

se gimė dvarininkas, visuomenininkas ir 
švietėjas Antanas GiNEitis. Mirė 1936 m. 
Tauragnuose (Utenos r.).

- Sukanka 110 metų, kai Kiaušagalyje gimė 
pedagogas, švietimo veiklos ir savivaldos 
organizatorius, JAV lietuvių visuomenininkas 
Jonas vALiUKoNis. Mirė 1986 m. JAV.

20 d. Sukanka 60 metų, kai Gurapoly-
je gimė kunigas kanauninkas, dvasininkas 
egzorcistas, tautodailininkas ir literatas 
Edmundas RiNKEvičiUs. Gyvena Ramy-
galoje (Panevėžio r.).

26 d. Sukanka 85 metai, kai Mackony-
se gimė mokslininkas istorikas Klemensas 
siMAšKA. Mirė 1978 m. Vilniuje, palai-
dotas Rokantiškių kapinėse.

28 d. Sukanka 80 metų, kai Anykščiuo-
se gimė pianistė ir visuomenininkė Gražina 
RUčYtė-LANdsBERGiENė. Gyvena Vilniuje.

31 d. Sukanka 65 metai, kai Pagriežiuo-
se gimė mokslininkas inžinierius techno-
logas Leonas ZUBAvičiUs. Gyvena ir 
dirba Vilniuje.
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Vygandas RAČKAITIS

Prieš dešimt metų išėjęs į Tėvo namus 
buvęs Anykščių Šv.Mato bažnyčios klebonas, 
monsinjoras Albertas Talačka kiekvienam jį 
daugiau ar mažiau pažinojusiam anykštėnui 
paliko šviesų atminimą. Atsiminimais atšauk-
dami  iš Anapus matome jį prie altoriaus, 
sakykloje, įvairiuose renginiuose... Aš matau 
ir dar vieną monsinjoro paveikslą, kuris 
neužfiksuotas jokiose nuotraukose ir kuris vis 
iškyla prieš akis ir nepaliauja stebinti...

... Tada aš jau buvau tapęs gausios mon-
sinjoro Alberto Talačkos bibliotekos skaityto-
ju. Vieną žiemos sekmadienį po mišių nuė-
jau į zakristiją norėdamas grąžinti Antano 
Maceinos knygą „Saulės giesmė“.

Paklaustas, ar patiko šitas veikalas, atsa-
kiau, jog labai vertėjo perskaityti tokią knygą, 
įsidėmėtini filosofo teiginiai „ iš gamtos pra-
byla Dievas ir per ją Jisai mums apsireiškia“, 
„įsiklausymas į gamtos kalbą yra jos Kūrėjo 
pajautimas...“

–  Taip, taip, iš tiesų taip ir yra, – nusišyp-
sojęs pritarė monsinjoras. – Ir Adomas Jakštas 
yra pasakęs, kad gamtos grožyje – ištirpusi 
dievybė...

Monsinjoras pasiūlė kartu su juo eiti į kle-
boniją, gal aš norėsiąs dar ką nors paskaityti.

Kai atsidūrėme klebonijos kieme, klebo-
nas liepė man stabtelėti ir palūkėti, o pats 
nužingsniavo tolyn. Stovėjau kaip liepė, tik 
nesupratau,  kodėl man reikia nejudėti iš vie-
tos. Jam priartėjus prie prieangio, ūmai iš kaž-
kur atplasnojo zylių pulkelis, jos ėmė skrai-
dyti aplink monsinjoro galvą, viena jų nutūpė 
ant jo ištiestos rankos, kita – ant peties...

– Jau išalkote, varguolėlės, - švelniai šneki-
no klebonas jį pasitikusius paukštelius. – Tuoj 
aš jums pabersiu trupinėlių.

Stovėjau ir žiūrėjau apstulbęs. Buvau skai-

sAUsio MėNEsio RENGiNiAi

1-12 d.  Justinos Puidokaitės tapybos 
darbų paroda (Anykščių Koplyčioje)

6 d. 15 val. Atsisveikinimo su Kalėdų 
eglute popietė (AKC Burbiškio skyrius) 

6 d. 17 val. Popietė „Lik sveika, Kalėdų 
eglute“(AKC Ažuožerių skyrius )

9 d. 14 val. Meno mylėtojų pagerbimo 
vakaras (AKC Kurklių skyrius)

10 d. 11.30 val. Vakaras - koncertas 
„žiemos peizažai“ (AKC Svėdasų skyrius)

13 d. 11 val. Laisvės dienai skirta  tauti-
nės vėliavos pakėlimo ceremonija Anykš-
čiuose prie Laisvės paminklo „Tu gyventi 
šauki mane“ (AKC)

13 d. 11 val. Popietė prie laužo Sausio 
13-ajai paminėti. (AKC Kavarsko skyrius)

13 d. 14 val. Tradicinis bėgimas aplink 
Traupį, skirtas Sausio 13 - osios aukų atmi-
nimui (AKC Traupio skyrius)

13 d. 14 val. Literatūrinė popietė prie 
laužo Sausio 13-ajai „Jie mūsų atminty“ 
(AKC Mačionių skyrius)

15 d. 16.30 val. A. Baranausko 175-
ųjų gimimo metinių minėjimas. Daly-
vauja poeto raštų rengėjai dr. Brigita 
Speičytė, dr. Ilona čiužauskaitė, dr. 
Mikas Vaicekauskas,  choras „Salve 
Cantus“ (A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio - žukausko memorialinis muziejus, 
Anykščių Koplyčioje)

19 d. 17.30 val. Kino filmas iš ciklo 
„Lietuvių literatūros kūrinių ekranizaci-
jos“ (Sakralinio meno centre, Vilniaus 
g. 11)

Ant jo rankų 
tūpė paukščiai

Monsinjorą Albertą Talačką siejo slėpingi ryšiai ne tik su knygomis, paveikslais, bet ir su 
gyvąja gamta.
Nuotrauka iš A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų

tęs, kad Oskaras Milašius, vaikščiodamas po 
Paryžiaus parkus, taip pat artimai bičiuliavosi 
su paukščiais, bet tuo nelabai patikėjau. Na, 
gal su kokiais balandžiais, kuriuos galima pri-
jaukinti. O kiti laukiniai paukščiai lesink juos 
nelesinęs vengia žmogaus artumo, nelinkę 
draugauti.

Bet tąkart pats savo akimis pamačiau, kaip 
baikščios, atsargios zylutės tūpė ant monsin-
joro rankos, peties, laikė jį , kaip šventą Pran-
ciškų, savo bičiuliu. Kaip gaila, kad neturėjau 
fotoaparato. Būtų unikali nuotrauka. 

Kai garsiai išreiškiau savo nuostabą ir 

žengtelėjau į priekį, visos zylutės nuskrido. 
Joms aš buvau nepatikimas.

Po to matyto monsinjoro draugystės su 
paukščiais epizodo ėmiau manyti, jog šis 
žmogus apdovanotas charizma savo pašau-
kimu ne tik vesti žmones į tiesą, į šviesą, bet 
ir spinduliuoti gėrį, kurį jaučia visa Dievo 
kūrinija.

O tasai paveikslas, kai ant monsinjoro ran-
kos, peties tūpia geltongūžės zylutės ir pati-
kliai žvelgia į jį savo juodų akių karoliukais, 
man vis išplaukia iš praeities, iš anos baltos 
žiemos.

Laikraštį remia:

Juozas Danilavičius,

Valentinas Skaržauskas, 

Ona Jefimovienė

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 anykštėnai, 
gyvenantys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei įvairiose užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 154280763, registracijos 
adresas: LT29111 Anykščiai, J.Biliūno g.23; atsiskaitomoji sąskaita SEB banke (kodas 70440) 
Nr. LT21 7044 0600 0214 7203.                                                         Ačiū!
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APiE PRoJEKto APiMtį 
(pagal Saulių Rasalą)

Miškininkai parašė projektą europos 
Sąjungai. Jiems atsakė: 

– Lyg ir nieko, bet … per mažos apim-
ties. 

Skambina žmoneliai aukštesnei instan-
cijai: 

– Kas daryti? Kaip ir ką padidinti?  
– O ką čia labai prididinsi? Retinkit eilu-

tes, didinkit šriftą… Prisiminkit sovietinius 
planinius laikus – ir galvokit patys! 

Tuomet ir prisiminė žmoneliai jau anek-
dotu tapusią istoriją. Vilnijos krašto girinin-
kai, netikėdami, kad jų paskyras kas nors 
išvis perskaito ir norėdami tai patikrinti, šalia 
tikrų darbų (“ Biržės paruošimas kirtimui, 
gilesnės nei 0,4 m. duobės sodmenų prikasi-
mui paruošimas lengvo dirvožemio biržėje“ 
ir pan.) ėmė ir parašė: „Girto brigadininko 
įkėlimas ir pervežimas“. Įtarimai, kad pasky-
ros neskaitomos, pasitvirtino – niekas jos 
neatmetė, pinigus sumokėjo, o metų gale 
kartu su kitokiais dokumentais-makulatūra 
archyvan surišę nuvežė. Koks nors istorikas 
po 60 metų iškapstys tą paskyrą – ir galės 
kurti hipotezes, girdi, brandaus socializmo 
laikais girtavimas buvo taip skatinamas, kad 
už jį net pinigus mokėdavo... 

O miškų ūkio darbuotojai patenkinti 
trynė delnus: jeigu projektams vis reikės ir 
reikės  popieriaus kalnų, kils popiermalkių 
kaina!..   

vARdAs

Turim nedidelį (13 kg...) kiemsargį šune-
lį, metisę. žmonai neatsakingai leptelėjus, 
kad negalvotume jokių Zigfrido, Sargio 
vardų, nes čia ne jis, o ji, t.y. „boba“, tas 
žodis ir tapo vardu - buvo įteisintas skiepų 
pase bei kituose dokumentuose.

Nuo to ir prasidėjo… 
Atbėga vaikas:
– Vardas gal ir geras, bet kodėl… Kiek 

kartų pašaukiu Bobą, tiek kartų kokia nors 
moteriškė atsigręžia ir kreivu veidu klausia: 

– Jūs man?! 
Arba eina kaimynė su mergyte. Dukra, 

kaip ir dera kiemo vaikams, visus šunis 
vadina vardais: 

– žiūrėk, mama, Boba guli!.. 
Mama dairosi, stengdamasi pamatyti, 

kur ten kokia moteriškaitė gulinėja ... 
Aš gi manau, kad žodis „boba“ mažiau 

įžeidus žmonių patelėms vadinti nei prote-
guojama „moteris“, aiškiai kilusi nuo žodžio 
„moti“: atseit, vos vyras pamos, tuoj jinai ir 
atbėgs... Lygių galimybių institutas tokį dis-
kriminuojanti žodį kaip „moteris“ turėtų 
išvis išbraukti iš norminio lietuvių kalbos 
žodyno:  juk „invalidą“ jau pašalino!..

NUKENtėJo NUo… tEisYBės

Alkoholikas kenkia ne tik visuomenės, 
bet ir vartotojo sveikatai bei rimčiai... Atė-

jusiam į darbą seniūnui ūkvedys praneša:
– Neišsigąskit, pas Jus kabinete vyksta 

kvota!
Seniūnas žiūri – tikrai: pasistatę ant stalo 

du butelius, du valstybės pareigūnai rašo 
protokolą. Buteliai – daiktiniai įkalčiai. Jų 
savininkas sėdi ir visas dreba; drebėtų jis ir 
„po vakarykščios“, o čia dar susidūrimas 
su pareigūnais, kvota - ir akimirka, kai lai-
kiną sveikatos pagerėjimą garantuojantis 
alus pateks burnon, vis tolsta ...   Visa jo 
kaltė – kad atbėgo nusipirkt butelių anks-
čiau, nei oficialiai pirkti galima. Tik, gaila, 
dar nespėjo atsikimšti…

– Mes turim įkaltį, reikia vežti alų  tyri-
mui, – solidžiai aiškina pareigūnai. 

– Bet kad buteliai dar užkimšti… – ban-
do švelninti padėtį seniūnas. 

– Nesvarbu. Radom du butelius – reikia 
tirti… Dar paaiškės, kad pirko limonadą, 
tik jis magišku būdu pavirto alum!.. 

– Va ir nukentėjai nuo teisybės… – 
numojo ranka seniūnas.

Mat, tie du bambaliai, kaip liudijo eti-
ketės, vadinosi “Teisybė“, o sprendžiant 
pagal skaičius – tvirta buvo toji teisybė! 

Ar grįžo „Teisybė“ į Andrioniškį po eks-
pertizės – nežinoma. 

“PRiEdAi”
(pagal Ramūną Vaivadą)

Netiesa, kad kapitalizmo laikais ir į ausį 
veltui negausi… Štai kiekvieną dieną, pirk-
dami  maisto produktus, mes ir nenorėdami 
gauname aibę visokių priedų, kaip antai: 
duona – su oru, faršas – su sausgyslėm, žuvis 
– su ledu, sviestas – su kažkokiais kitokiais 
riebalais, rūkytas kumpis – su vandeniu ir t.t, 
ir t.t. Beje, tai paneigia oficialią ekonomistų 
nuomonę, girdi, rinka ir konkurencija neiš-
vengiamai gerina gaminių kokybę…

LAiMiNGAs PAdARAs

…ji guli plačiai atmerktomis akimis, 
padėjusi galvą man ant kelių, ir stebi pliūp-
čiojančią židinio liepsnelę. Taip ji nepa-
vargdama gali išgulėti valandų valandas. 
Aš tuo tarpu spaudau TV kanalų mygtukus 
ir galvoju: ak, ir laiminga toji moterų gen-
tis! Jai nė motais, kad “braliukai” latviai, 
kaip teigia Arvydas Juozaitis, “baigia išsi-
vaikščioti”, kad per pirmuosius šalčius Lie-
tuvoje sušalo keli benamiai, kad Vokietijos 
rašytojų vadovas 1933 metais pasakė, jog, 
išgirdęs žodį “kultūra”, nori griebtis revol-
verio, kad JAV prezidentas Barakas Oba-
ma, kariaudamas iškart du karus, gavo 
Nobelio taikos premiją…     

Naktį ji, žinoma, jaukiai įsikuria prie 
manęs, ramiai pučia į akį. O aš visų pasau-
lio bėdų spaudžiama galva vartaus lovoje, 
girgždinu spyruokles – ir pavydžiai galvo-
ju: betgi ir laimingas padaras toji katytė!..

Ši žaisminga nuotrauka – izraeliečio Gregory Fridbergo naujametinis “autoportretas”. Auto-
rius atsiuntė jį “Pasaulio anykštėnui” drauge su padėka mūsų bendrijai ir Anykščių L.ir 
S.Didžiulių viešajai bibliotekai, 2009-ųjų rugsėjį surengusioms jo fotografijų parodą “Lietuva 
– mano pirmoji meilė”. 


