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Pirmiausia buvo anykščiai…

Paulina Dūmanaitė ką tik buvo anykštė-
nė, o štai dabar ji jau Barselonoje. Tai – ta 
pati talentingos mokytojos Irenos Meldai-
kienės mokinė pianistė, gerai pažįstama 
anykštėnams, respublikinių ir tarptautinių 
konkursų laureatė. 

– Kiek gi buvo tavo gyvenime konkur-
sų? – klausiame Paulinos. Į dvidešimtuo-
sius įžengusi mergina žaismingai atsako: 

– Nemažai… Ir Lietuvoje, ir Rygoje, ir 
Prancūzijoje, ir Italijoje. 

– Ar tai reiškia, kad jau esi išlepinta pre-
mijų, “šlamančių”? 

– Tai jau ne! Jaunieji nugalėtojai papras-
tai gauna diplomą, kartais dovanėlę, gal 
kompaktinį diską. Ir viskas… 

Bet, kaip sakoma, kalba ne apie pini-
gus! Muzika domino Pauliną nuo mažens. 
Polinkis, galimas daiktas, buvo “užrašy-
tas” genuose: mama – balsinga, tėvas – 
muzikalus, o kas Anykščiuose neatsimena 
muzikos mokytojo ir dirigento, Paulinos 
senelio Prano Dūmano? Gabi mergaitė 
mokėsi Anykščių muzikos mokykloje, dai-
navo „Dainų dainelės“ konkurse. 

Mokydamasi fortepijono klasėje, Pau-
lina lygiagrečiai dar ir smuikavo pas 
mokytoją Violetą Bugenienę, kurį laiką 
net dvejojo, ką toliau rinktis – smuiką ar 
fortepijoną? Be to, ji neakivaizdiniu būdu 
mokėsi M.K.Čiurlionio meno mokykloje, 
kiekvieną šeštadienį važinėjo į Vilnių. Po 
to – dar penkeri metai stacionare. Ir štai…

Vienas žodis, žingsnis ar susitikimas kar-
tais būna lemtingi. Tarptautiniame semi-
nare Paulina susipažino su profesoriumi 
Pierre Reach iš Paryžiaus konservatorijos. 
Jaunoji muzikantė profesoriui padarė labai 
gerą įspūdį. Jis ir pakvietė jaunąją lietuvaitę 
tobulintis pas jį, o jai nespėjus į stojamuo-
sius egzaminus Paryžiuje, pasiūlė Barse-
loną, Katalonijos nacionalinės aukštosios 
muzikos mokyklą. Nuo pernai rugsėjo 
Paulina jau tenai.

kiti kraštai – kitokie PaPročiai

Pasak Paulinos Dūmanaitės, studijų prin-
cipai Katalonijos mokykloje gerokai skiria-
si nuo mūsiškų. Studentams palikta teisė 
patiems pasirinkti kūrinį, pasiruošti ir pade-
monstruoti savo meną dėstytojui. O tas, jau 
išklausęs, pasako savo nuomonę. Jei kūrinys Tęsinys 2 psl.

“reikia gelbėt muziką – 
ir lietuvą!” 

“nelimpa” prie atlikėjo širdies, per jėgą nie-
kas jo neverčia, negaišta laiko. Būna ir taip, 
kad begrodamas pamažu įsijauti, įsiklausai 
– ir muzika tampa vis šiltesnė, savesnė. Egza-
minai, perklausos vyksta paprastai, lengvai, 
be dirbtinės įtampos. Nepasiruošus nėra ko 
eiti, o gerai pasiruošus – ko bijoti? Komisija 
išklauso studentą nekomentuodama ir para-
šo pažymį, o paskui jau su savo dėstytoju 
aptari komisijos narių nuomones. 

Be fortepijono specialybės pamokų Pau-
lina lanko teorinius užsiėmimus, papildomai 
mokosi skambinti senoviniu instrumentu 
pianoforte, panašiu į klavesiną. Užsieniečių 
tarp studentų ne tiek jau daug, bet esama 
vieno kito iš Prancūzijos, Vokietijos, Serbi-
jos. Pasitaiko ir tikrų “fanatų”, kalbančių tik 
apie muziką: ko klauseisi, kokiame koncerte 
buvai? Ispanai mėgsta šiuolaikinę muziką, 
mielai groja ir savus kompozitorius. Pau-
lina labiau linkusi prie klasikos, jai arčiau-
siai širdies – F.Šopenas, S.Rachmaninovas, 
S.Prokofjevas, lietuvių – B. Dvarionas.

Lietuvaitei buvo neįprasta, kad studentai ir 
profesoriai kreipiasi vieni į kitus „tu“, vadina 
vardais. O “jos” profesorius Pjeras labai atsi-
davęs savo profesijai ir pareigoms, nepalieka 
studentų savo asistentų valiai, pats kiekvieną 
savaitę specialiai dėl pamokų atskrenda į 
Barseloną iš Paryžiaus. 

“kataloniška” kasdienybė  

Paprastai manoma, jog ilgiausiai savo sri-
tyje tenka tobulintis medikams, tačiau kas 
nuneigs, kad ir į rimtus menininkus taikantis 
pianistas mokosi visą gyvenimą? Oi įnoringi, 
egoistiški, užsispyrę ir mįslingi tie juodi ir balti 
klavišai!..  

Paulina prisipažįsta dažnai pavargstanti 
tiek fiziškai, tiek emociškai. “Darbo dienos” 
lyg ir nėra, bet, žiūrėk, vis suklosto taip, kad 
prie fortepijono prasėdi 12 valandų! Pertrau-
kėlės – tik kavai ir valgiui. Grojant būtina ati-
tinkamai nusiteikti, susikaupti, įsijausti taip, 
tarsi muzika lietųsi iš tavęs pačios… Ir savo 
manierą turi “pasigauti”. Kartais net pačiai 
susivokti sunku, kodėl būtent taip skambini, 
jauti… 

– Bent aš ilgai neištverčiau, – atsidūstu, – 
taip ir “stogas” gali nuvažiuoti! 

O Paulina tik žybt dantukais: 
– Būna, kai kam ir nuvažiuoja… Bet aš jau 

pripratus, net neįsivaizduoju, kad ką nors kita 
galėčiau veikti. Vidinė koncentracija, discipli-
na, valia? Nejaučiu jos stokos. Juk žinau, ko 
čia atvažiavau, kiek iš manęs tikimasi – negi 

M.K.Čiurlionio meno mokyklos absolventė 
Paulina Dūmanaitė su palengvėjimu šypsosi: 
vienas gyvenimo etapas jau įveiktas! 2009 m.
Egidijaus Buožio nuotrauka

galėčiau visus apvilti?! 
Griežtai susiskirsčius laiką, po truputį 

atsiranda ir laisvalaikio. Barselonos gyven-
tojai paprasti, linksmi, šypsenos natūralios, 
o miestas - nepaprastai gražus, įkvepiantis. 
Patys ispanai sako: Katalonija gyvena iš Bar-
selonos, o visam pasauliui Ispanija - tai Bar-
selona…Po darganotos Lietuvos pietų saulė 
taip pat pakelia ūpą. Nors kartais… oi kaip 
būtų gerai, jei pratrūktų lietutis! 

Prieš išvažiuodama Paulina porą mėnesių 
Vilniuje mokėsi ispaniškai. Ir kaip nustebo 
patyrusi, kad katalonų kalba gerokai skiriasi, 
ji artimesnė prancūzų kalbai. Tad vėl teko 
“laužyti” liežuvį. Gi su savo profesoriumi 
šneka angliškai... Jau beveik ir poliglotė! 

Barselonoje Paulina jau apsiprato, nors 
ispanų taip mėgstamos jūros gėrybės ar kas-
dienis pietų vynas jos nesužavėjo. Mieliau 
gaminasi valgyti pati, kaip mama išmokė. 
Dievas mato – nebadauja! Nors mama, 
namie jos sulaukusi, tuoj tempiasi pas gydy-
toją – kad tik dukrelė nebūtų nusilpus!..       

– Anykščiuose draugai laikė tave “nami-
ne”, “mamos vaiku”. Ar nenuobodu ir nebai-
su dabar gyventi vienai, ir dar svetimame 
didmiestyje? 

– Aš visai nesijaučiu viena! Vos 10 minu-
čių paėjus – jūra, ramuma… Tai naudinga ir 
man, ir muzikai!

tėvyne, tu mano tėvyne…

Ilgesys Pauliną, žinoma, aplanko… Būna 
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“reikia gelbėt muziką – ir lietuvą!” 

ir liūdnokų akimirkų. Tačiau tuomet, užuot 
puolus gailėtis savęs (ką čia slėpti, tai būdinga 
ne vienam šiandienos jaunuoliui), prisimena 
savo pagrindinį tikslą, kimba į darbą. Ir liūde-
sys praeina!

Galvodama apie namus, Lietuvą, Paulina 
kremtasi dėl to, kas dedasi mūsų muzikoj, 
televizijoj, literatūroj, apskritai visoj kultūroj. 
Trūksta valdžios ir visuomenės dėmesio rim-
tam menui, klasikinei muzikai. Jokių kriterijų, 
autoritetų, daug kas nebeatskiria, kur talentas, 
o kur išsišokėlis ar nemokša, – žodžiu, visuo-
tinis nesusigaudymas, niveliacija. Konkur-
suose laimi nebūtinai gabiausi, darbščiausi. 
Kažkokia “pažįstamų” šalis… Nepakanka 
gerai groti, stengtis, kartais talentai netgi 
smukdomi. Jeigu (statistikos duomenimis) du 
trečdaliai baigusių meno mokyklas išvažiuo-
ja į užsienį, argi tai normalu, gerai?

– Lietuviai dabar labai pikti, ar ne? – klau-
siu.

– Aš ne dėl to! – gyvai atšauna mergina. – 
Man patinka ir pikti lietuviai! 

Atkelta iš 1 psl. Ji entuziastingai pasakoja apie „Naują-
ją muzikų kartą“. Tai toks kelių talentingų 
ir aktyvių atlikėjų iš Muzikos akademijos 
projektas. Jo tikslas – šviesti jaunus žmones. 
Dalyviai važinėja po mokyklas, groja, aiški-
na, populiarina gerą muziką. Jiems pavyksta 
suorganizuoti ir didelius koncertus, pasi-
kviesti atlikėjų iš pasaulio. Štai kas naudinga, 
štai ko reikia! 

Paulina tikriausiai nebūtų galėjusi toliau 
siekti savo tikslo, užsiimti mėgstama veikla, 
jeigu ne kitų žmonių parama. Ji dėkinga 
profesoriaus M. Rostropovičiaus Lietuvos 
fondui už finansinę paramą. Buvęs anykštė-
nas Giedrius Alkauskas, dabar Vienoje gyve-
nantis profesorius, matematikas ir originalios 
muzikos kūrėjas, paskyrė jaunajai pianistei 
stipendiją. Kitas žinomas anykštėnas, Darius 
Gudelis, taip pat solidžiai parėmė Paulinos 
studijas. Jaunoji anykštėnė nuoširdžiai dėkoja 
savo rėmėjams ir atsisveikindama juokiasi: 

– Dar esu per jauna gyventi Lietuvoje. Bet 
kai daug ko išmoksiu, tada tikrai grįšiu. Reikia 
gi kažkam gelbėt muziką – ir Lietuvą! 

10 minučių paėjus nuo namų Barselonoje, 
Paulinai “groja” vanduo… 
Nuotrauka iš P.Dūmanaitės albumo

Po mūsų kasdienybės dangumi...

Pora dienų Vilniuje po 1991 m. Sausio 13-osios… 
Alfredo Motiejūno nuotrauka 

Kun. Justas Jasėnas

Apmąsčiau Sausio 13-osios tikrovę Zara-
suose – ežerų mieste. Gerdamas kavą ban-
džiau žvelgti į Baltąjį ežerą. Tokios tolumos, 
tokios platybės padengtos storu ir puriu 
sniegu. Visa gyvybė tyli po ledu. Deja... 
Mano miestas 2010-ųjų Sausio 13-ąją buvo 
paskendęs tirštame rūke (galbūt taip buvo 
ir Anykščiuose?), kuris apgaubė ir ežerus, 
ir tolybių kalveles, ir visą miestą. Galvojau, 
nejaugi amžinai prapuolėme? Simboliška ir 
labai graudu – šiandien, rodos, nieko nebe-
matyti laikinumo tirštybėje: nė fragmento, 
nė kokios gerumo dalelytės gyvenime... 
Nebematyti net žmogaus. Ko reikės vėl 
pareikalauti jau nebe iš priešo, bet iš savęs – 
ar duonos, ar šviežio karšto kraujo, kad vėl 
galėtume eiti į priekį – be melo, be apgavys-

tės, be klastos ir dviveidystės?
Mano kartos žmonės taip pat turi aiš-

kią Sausio 13-osios patirtį. Labai gerai 
pamenu jaunutės žurnalistės Eglės Buče-
lytės balsą. Kiek tuomet reikėjo turėti 
drąsos! Nuskamba paskiri žodžiai: „Jie 
jau čia... jie jau užėmė pastatą... jie jau 
vaikšto mūsų koridoriuose, bet mes dar 
čia, studijoje“. Taip ir liko vaiko sąmo-
nėje tas nenutylantis, pabaigos neturintis 
balsas. Nieko klaikesnio daugiau nebu-
vo, nieko klaikesnio daugiau nepamenu. 
Ir baisiai bijojau, kad tik niekur neišva-
žiuotų mama, kad ji tik būtų su manimi. 

Kai šiandien galvoju apie Sausio 13-osios 
simbolį ar vaizdinį, man labiausiai tinka ne 
tankai, ne traiškomi  ir klykiantys žmonės, 
bet bebaimis E. Bučelytės balsas. Vėliau 
mes, maži mokinukai, dar keletą metų 

popieriaus lapuose, ant mokyklos sienų ar 
ant miesto tvorų piešdavome mums paties 
labai iškalbingus ir papildomo aiškinimo 
nereikalaujančius simbolius: trispalvę, tele-
vizijos bokštą ir būtinai – tanką.

Man, jaunam žmogui, jaunam katalikų 
dvasininkui, kelia didelį įtarimą ir nepasiti-
kėjimą prisiminimų ir politinio pompastiš-
kumo deklaracijos: „nugalėjome“, „atlai-
kėme“, „atstovėjome“ ir pan. Žvelgiant į 
krašto istoriją aišku, kad mums niekada 
nebuvo lengva sugyventi tarpusavyje, nie-
kada nebuvo paprasta būti kartu, niekada 
nebuvo lengva suvokti bendrus sugyveni-
mo, veiklos ir kūrybiškumo taškus. 

Mūsų krašto ir širdies vienybei visada 
grėsė pavojai. Ir tie pavojai atkeliaudavo 
ir atkeliauja ne vien iš už Respublikos 
sienų. Tie pavojai labai dažnai ne kitų 
valstybių aukščiausieji, bet pirmiausia 
mūsų žemės žmonės, nenorintys kurti, 
nenorintys kalbėti, nepakenčiantys talen-
tingų ir gabių. Tie žmonės ne iš dangaus 
iškritę, jie – iš tų pačių namų, kuriuose 
gyvename, iš to paties daržo.

Prisimenant 1991 m. Sausio įvykius, drįs-
tu kalbėti apie simbolius. Tąsyk nebuvo kur 
ieškoti pagalbos, nebuvo ko tvertis. Žmonės 
gėrė skaniausią arbatą ir sugebėjo dalintis. 
Žmonės iš pačios širdies gelmių dainavo. Ir 
tomis valandomis buvo skaniausia duona, 
kuri nestrigo gomuryje. Jei žmonės kada 
meldėsi ir šaukėsi Dangaus, tai jie darė su 
dideliu tikrumu tomis dienomis. Liko keli 
simboliai, vedantys į priekį, tikri, prasmin-
gieji – bendras laužas, daina, malda, giesmė, 
poteriai bei nekerštingos, neklastingos akys. 
Taigi, kai mums buvo sunkiausia, buvom 
gražiausi ir tokie tikri paprastu ir nesumeluo-
tu žmogiškumu. Nors dažnai taip sunku, bet 
aš vis dar tikiu, kad grįšim prie esmės, tikiu, 
kad amžini ir iškalbingieji simboliai nušvies 
tokį aptemusį mūsų kasdienybės Dangų. Vis 
dar aptemusį. Bet jis – Mūsų. 
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anykštėnų 
knygų derlius
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Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. 
Kamanė Dūzgalė. – Kaunas: Lututė, 2009. 
– 96 p.

Anykštėnai rašytojai M.Telksnytė ir 
V.Račkaitis vėl nudžiugino skaitytojus, 

parašę žavią ani-
ma listinę apy-
saką „Kamanė 
Dūzgalė“, skir-
tą vaikams, jau 
pažįstantiems, 
kas aplink juos 
ropoja ar bėgio-
ja.

Tai linksma 
ir graudi istori-

ja apie vabzdžių gyvenimą, darbščios ir 
smalsios kamanės, vardu Dūzgalė, vie-
nos vasaros nuotykius. Ir maži, ir dideli, 
dar neužvėrę durų į vaikystės pasaulį, 
kartu su kamane šioje knygoje ne tik 
keliaus nuo žiedo prie žiedo, moky-
damiesi pažinti pačius medingiausius 
augalus – buožainę, šilokus, šilagėles, 
plautes, raudokles ir daugybę kitų, bet ir 
patirdami džiaugsmo, sunkumų ir baisių 
pavojų, tykančių kiekviename žingsnyje: 
tai, žiūrėk, negeri žmonės sukels gaisrą 
pievoje ir kamanė vos nežus liepsnose 
ir dūmuose, tai paklius į klastingo voro 
pinkles, tai į žmogaus nelaisvę... Dar 
baisiau bus, kai gudrumu ir apgaule ims 
veržtis į kamanių namus pikti atėjūnai, 
apsimetę kamanėmis, ir puls naikinti 
maisto atsargas bei gyventojus...

Šiuos ir kitus vabzdžių nuotykius auto-
riai pateikia taip išradingai, perpindami 
su mokslo žiniomis apie vabalų, druge-
lių, skruzdžių, laumžirgių kilmę, gyve-
nimo būdą, jų naudą ir žalą augalams 
ir žmogui, jog skaitytojas liks nustebin-
tas, kad tiek daug nežinojo apie pasau-
lį, kuris yra visai šalia žmogiškojo, bet 
kuris taip menkai tepažįstamas... Turbūt 
mažai kas žino, jog laumžirgių lervos, 
iš kurių išsirita nuostabiausi skrajūnai 
vaivorykštės spalvų sparnais, turi dvi šir-
dis, penkias akis, klausosi kojomis, kad 
tai seniausi Žemės vabzdžiai, gyvenę 
jau prieš 250 milijonų metų, ir šiandien 
mokantys juos stebinčius žmones skrai-
dymo paslapčių...

Ir tai pasakojama taip vaizdingai, 
be jokios didaktikos, kad skaitytojas su 
malonumu ne tik seks dinamišką veiks-
mą, bet ir žavėsis sužmogintais, prie 
vaiko suvokimo priartintais personažais: 
„Dūzgalė suskato šukuotis, lyginti savo 
drabužius. Negražu susivėlusiai, netvar-
kingai skraidyti, kaip tokia ji pasirodytų 
sutiktiems pažįstamiems ir nepažįsta-
miems. Kamanė stropiai nuvalė ir savo 
kojas. Argi lankysi gėles, vaikščiosi po 
žiedus purvinais, žemėtais batais?!“

Ši anykštėnų knyga – tikros gamtos 
pamokos visiems, norintiems, kaip sako 

autoriai, „labiau pažinti šalia mūsų esan-
čią gamtos įvairovę, tausoti jos grožį“. 
Tą grožį  atskleisdami, talkino net keturi 
fotografai, iliustruodami knygą nepa-
prastai gražiomis spalvotomis vabzdžių 
bei gėlių nuotraukomis.

Tad belieka leistis į kelionę po 
paslaptingą kamanių ir kitų vabzdžių 
pasaulį, kad patirtume, jos viskas 
mūsų Žemėje labai susiję, kad mes 
visi – žmonės, augalai, vabzdžiai – 
vieni nuo kitų priklausomi, kad visi 
sukamės tame pačiame nepertraukia-
mame gyvybės rate ir kiekvienas sąži-
ningai atliekame savo misiją – net ir 
menkiausias vabalėlis...

Džiugu, kad anykštėnai rašytojai M. 
Telksnytė ir V. Račkaitis tęsia geriausias 
vaikų literatūros klasikų – V. Pie tario, 
P. Mašioto, V. Tamulaičio – tradicijas, 
išleisdami elegantišką ne tik turiniu, bet 
ir išvaizda knygą, skirtą XXI amžiaus vai-
kams.

Vaclovas BRAŽėNAS

Irena Adomonienė. Kolektyvizacija 
Anykščių apskrityje 1948-1950 m. – Ute-
na: Utenos Indra, 2009. – 160 p.

Ši neįprasta ir, sakytume, drąsi žino-
mos burbiškietės kraštotyrininkės Ire-
nos Adomonienės knyga-monografija 
parašyta jos diplominio darbo pagrindu 
(2008 m. autorė baigė Vilniaus universi-
tetą įgydama istorijos bakalauro laipsnį). 
Tema perdėm politinė ir skaudi, tad kol 
kas lyg ir „nepatogi“.

Vis dėlto 
I.Adomonienė 
nepabūgo gali-
mų „aštrių kam-
pų“ ir, daugelį 
metų po kruo-
pelę kruopščiai 
rinkusi iliustra-
cijas bei liudi-
ninkų prisimi-
nimus, pagaliau 
i š s p a u s d i n o 
unikalų ir, saky-
tume, ganėtinai 

reikšmingą krašto istorijai leidinį.
Sovietmečiu įvykdytas individualaus 

ūkininkavimo tradicijų, kurios buvo 
svarbiausia Lietuvos kaimo visuomenės  
gyvenimo ašis, sunaikinimas iš esmės 
pakeitė Lietuvos nusistovėjusią gyveni-
mo sanklodą.

1948-1950 m. prievartinė valstiečių 
ūkių kolektyvizacija pasėjo žmonėse 
daug nepasitikėjimo, neapykantos ir bai-
mės. Svarbu tai užfiksuoti, nes pokarį 
gerai atmenančių vis mažiau.

Lydima nuožmios agitacijos ir pro-
pagandos, virtusios grasinimais ir masi-
niais Lietuvos gyventojų trėmimais, 
kolektyvizacija buvo įgyvendinta per 
trejus metus. Be abejo, nereikia pamirš-
ti, kad kolektyvizacija buvo susijusi ir 
su sovietinio režimo kova prieš Lietuvos 
laisvės kovotojus. Monografijoje pateik-
ti duomenys apie Anykščių apskrities 
sudarymą, valsčius ir jų centrus. Skaity-
tojas sužinos, kaip iš anksto buvo ruo-
šiamasi kolektyvizacijai, – būtent: suda-

romi gyventojų sąrašai, sukurti būsimų 
kolūkių pavadinimai ir kt. Ypač valdžia 
stengėsi išaiškinti vadinamuosius „buo-
žinius“ ūkius ir jų savininkus – kaip 
pačius „pavojingiausius“ „liaudies prie-
šus“. Knygoje pateikiama informacija 
apie tai, kaip vyko agitacinis darbas 
kaimuose bei teroras prieš besiprieši-
nančius ūkininkus, kurių daugelis buvo 
ištremti. Skaitytoją turėtų ypač jaudinti 
ne tiek skaičiai ir „sausos“ dokumentų 
eilutės, kiek autentiški buvusių kolūkie-
čių išgyvenimai.

Manome, jog I.Adomonienės knyga 
susilauks gyvo rezonanso, kompetentin-
gų vertinimų. Ją išleisti autorei padėjo 
Burbiškio dvaro savininkė UAB „Livin-
tus“, Seimo narys Antanas Baura, Aušra 
Grubbe, ūkininkas Romas Šapoka ir kai-
mo sodybos „Janinos klėtis“ savininkė 
Janina Jurgelionienė.

Albinas BURNEIKA                                                                     

Mano Lietuva: moksleivių kūrybos rin-
kinys. – Anykščiai: L. ir S. Didžiulių viešoji 
biblioteka ir literatų klubas „Marčiupys, 
2009. – 60 p.

Praėjusį pavasarį Anykščių rajono 
savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji 
biblioteka kartu su Anykščių literatų klu-
bų „Marčiupys“ surengė Lietuvos vardo 
paminėjimo 1000-mečiui skirtą eilėraš-
čių konkursą. Jame dalyvavo ir posmus 
gimtinei sukūrė jaunieji poetai, ne vyres-
ni kaip 15 metų, iš Anykščių ir Utenos, iš 
Ažuožerių, Kavarsko ir Andrioniškio. 

Visi konkurso dalyviai tapo nuga-
lėtojais, nes jų posmai, parašyti šiam 
konkursui, metams baigiantis tilpo pir-
majame tokiame eilėraščių rinkinyje. 
Šioje knygelėje šalia pateikiami, pasak 
rinktinio sudarytojos Ritos Tulušienės, ir 
pirmieji pradinukų kūrybiniai bandymai, 
ir drąsesnės vyresniųjų mintys. Tokia 
knyga – tai vai-
kų, gal pirmą ir 
paskutinį kar-
tą bandžiusių 
pažadinti savo 
kūrybinį talen-
tą, dovana gim-
tinei, draugams, 
tėveliams ar 
seneliams. 

„Eilėraščiais 
jie nupiešė 
tokios gražios 
tėvynės vaizdą, 
kad net pagal-
vojau: o tai kur 
aš tada gyve-
nu, kad viso to 
nematau“, – 
prisipažino klu-
bo „Marčiupys 
jaunimo sekcijos vadovė Zita Butkutė.

Šalia 40 pačių nuoširdžiausių aukš-
taitiškų eilėraščių knygelę puošia ir 
keli Anykščių kūrybos ir dailės moky-
klos moksleivių piešiniai, o jos virše-
lyje – irgi moksleivio Jurgio Vingrio 
kūrinys.

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS
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Silvija Mažeikytė

mergaitė iš laumių krašto

Kas dabar Ažuožeriuos patikėtų, kad 
Vitalė Cibienė – šmaikščioji, veiklioji 
menininkė, muzikantė, organizatorė – 
vaikystėj buvo didžiausia… pesimistė? 
Vartydama albumus, “kuriuos jau metas 
ištraukti ir sutvarkyti”, randa vaikystės 
nuotraukų. Visose – tik rimta, susikaupusi, 
gal net liūdnoka. Vienintelė nuotrauka su 
tikra šypsena – bobutės gėlių darželyje, kai 
buvo dvejų metukų, o kitoje pusėje užra-
šas “Brangiam tėtukui nuo dukrytės”. Mat, 
tėtis tuo metu tarnavo armijoje. 

Nors gimusi Pamalaišio kaime, Anykš-
čių rajono pakraštyje, bet pirmi gyvenimo 
metai ir neišdildomi prisiminimai susiję su 
Morkūkiškių kaimu. Tuodu kaimus skiria 
tik miškelis su gausybe kemsynų, gyva-
čių ir mėlynių. Didelis vienkiemis. Sene-
lis, bobutė, tetos Zosė ir Danutė. Mamutė 
(taip vadino bobutę iš tėčio pusės) pasiliko 
už to miško. Krikšto tėvai irgi už jo. Prie-
šingoj pusėj, už vadinamojo Gojalio (švie-
saus ir kvepiančio žemuogėm…), gyveno 
dar viena teta, pusseserės ir pusbroliai… 
Taigi visi savi – šalia; geras jausmas! 

Ir šiandien iki smulkmenėlių Vita-
lė mato vaikystės sodybą, nuvažiavus 
parodytų, kur koks medelis, krūmelis, 
gėlytė augo. Kasmet nekantriai laukda-
vo, ar pasėta sėklytė išdygs, išsistiebs, 
sužydės? Klevų sulą gėrė, bet senelis leis-
davo žmoniškai, kitaip nei dabar dau-
gelis – paskui medį kamščiu užkišdavo, 
nepalikdamas atvirų žaizdų. Bobutės  

užsispyrėlė ir nelaimėje 
negali pralaimėti!

pamokyta uogienių gamybos paslapčių, 
spausdavo uogas į indelius nuo kremo. 
O kokia  priemenėj stovėjo spinta! Kve-
pianti! Joje – naminė duona, pridengta 
drobule,  “palyvonas” moliūgų uogienės. 
O prieskonių, prieskonių… Mat, bobutė 
labai gera gaspadinė buvo, pas ponus 
tarnavo, turėjo lenkiškų receptų knygų. 
Vėliau iš jų daug gudrybių ir savo dukras 
išmokė. Stancijoj – audimo staklės. Visos 
moterys austi mokėjo. O per žiemą klė-
tyje tiek prisikaupdavo šiaudinių skrybe-
lių, kad pavasarį senelis prisikraudavo jų 
vežimą ir veždavo turgun. 

Ir šiandien Vitalė sakosi tikinti laumė-
mis – jos iš vaikystės vaizdų išnyra. Mato 
pamiškėj pirtytę, šalia jos kūdrą, pelkę. 
Vakarais, regis, visą pasaulį apsemia rūkas, 
svaiginančiai kvepia gailiai, tik balzgana 
lemputė dega. Mama, tetos, Vitalė eina 
praustis; pritrūkusios šalto vandens, mote-
rys nuogos bėga į “sodželką”. Rūke drai-
kosi ilgi palaidi plaukai – kaip laumių. O 
senoji babunė sėdi vidury – visų laumių 
vyriausioji...

kas sutramdys užsisPyrėlę?!

Vėjeliškis, Ažuožeriai… Mokyklos metai 
Vitalei – liūdnoki. Sužinojo esanti su įgim-
ta širdies yda. Buvo profesoriaus Giedriaus 
Uždavinio pirmoji pacientė: dvylikametei 
darė sunkią operaciją. Po to – nieko nega-
lima: nei turistinių žygių, nei slidžių. Bet 
kas sutramdys užsispyrėlę?! Nutvers Vitalė 
dviratį – ir laksto, kol “pažaliuoja”! Tėvai, 
žinoma, pyksta, barasi, bet šitos mergiotės 
neuždarysi, nepagąsdinsi… Štai pikčiur-
na gaidys prie jos vis lindo. Neapsikentus 

Vitalė kaip voš jam lentgaliu! Jau mama 
siekia diržo, o dukra jai sako: nagi, mušk, 
mušk! Mat, buvo su kailiniukais, per juos 
vis tiek neskaudės. Tai mama ir nuleido 
ranką…

Paklausta, iš kur ji toks “diegas”, Vitalė 
nusišypso: 

– Gal kaltas…vardas? Kartą mus aplan-
kęs klebonas Krumpliauskas pareiškė, kad 
mane tik vardas palaiko. Mat, vitališkumas 
– tai gyvybingumas, judrumas. Bet grei-
čiau iš tėvo paveldėjau... 

Tėtis, Vytautas Balaišis, visada stebi-
no dukrą, nes mokėjo būti ne tik piktas ir 
griežtas, bet ir pokštininkas, muzikantas, 
dainorius. Auksines rankas turėjo, medi-
nes spintas, stalus, gražius stovus gėlėms 
meistraudavo, visam kaimui batus taisyda-
vo. Ir dar armonika grodavo! 

Vitalės pirmasis instrumentas ir buvo 
tėčio armonika. Jai besimokant penktoje 
klasėje, tėvas iš tetos atvežė nurašytą kul-
tūros namų akordeoną. Apžiūrėjo, sutai-
sė ir davė mergiotei grot. Vitalė žiūrėjo ir 
žiūrėjo, kokius klavišus spaudinėja tėvas, 
pati pirščiukus dėliojo… Kai vėliau pama-
tė tą jos grojimą profesionalai – baisiau-
siai nustebo, sako, ne tais pirštais spaudi! 
Vitalė bandė iš naujo derintis, bet suprato 
– geriausia groti savaip… 

“disidentai”

Kas, kad nestiprios sveikatos – smagi, 
pašėlus mergina buvo toji Balaišių Vitalė! 
Jai labai patiko matematika. O ir mokyto-
jas jaunas, tik baigęs mokslus – Vaclovas 
Daubaras. Susitarė visos mergiotės nenu-
leist nuo jo akių, vis žibint ir žibint į jį iš 
padilbų. Mokytojas iš pradžių nesuprato 
merginų suokalbio, raudo ir kaito. Kol 
pagaliau susivokė…  

Mirė bendraklasės tėtis, laidojo su baž-
nyčia. Tais laikais mokyklos vadovybė 
ne tik neleido mokinių į bažnyčią, bet ir 
į namus uždraudė nueit. Nei Balaišytės, 

Ažuožeriečiai noriai glaudžiasi, o išsiskirstę vis klausinėja: kada vėl susitiksim?.. Vitalė Cibie-
nė – pirmoje eilėje pirma iš kairės.
Nuotraukos iš V.Cibienės asm. archyvo

“Aš per Užgavėnes… Malonu, kai galiu kitus 
prajuokinti…”
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nei kitų klasiokų galimos bausmės neiš-
gąsdino. Visa klasė pabėgo iš pamokų; 
supratę pabėgimo priežastį, mokyklos 
direktoriaus pavaduotojas ir klasės vadovė 
bėglius „zapuku“ vijosi, tik prie bažnyčios 
tvoros sustojo… Tuo tarpu auklėtiniai ne 
tik nuėjo į velionio namus, bet ir palydė-
jo jį ir į bažnyčią. Joje bendraklasiai viską 
atliko kaip reikalinga: klaupėsi, stojosi, gal 
kiti ir nelabai suprasdami. Ir iki kapinių 
garbingai nulydėjo. Užtat rytojaus dieną 
“disidentai” stovėjo jau direktoriaus kabi-
nete. 

– Net patiems buvo keista, kad štai sto-
vim – ir nieko nebijom, – atsimena Vitalė. 
– Net išmest iš komjaunimo mūsų negali, 
nes tada kiltų skandalas ir rajone, ir gal dar 
toliau…

Vitalei geriausiai sekėsi matematika, tad 
trejus metus studijavo buhalteriją Žemės 
ūkio akademijoje. Bet… politekonomijos 
įskaitą laikė septyniskart. Atrodo, daug 
šnekėjo, aiškino, o vis išvaro ir išvaro! 
Galiausiai studentė nebeištvėrusi išrėžė 
dėstytojui: viską moku, viską jau pasakiau, 
daugiau nebeateisiu! Ir tas… pasirašė! 

su žmonėmis, tarP žmonių

Likimas lėmė, kad mokslai liko nebaigti 
– vis dėl užsispyrimo, principų. Vitalė dar 
ketino Kultūros mokykloj studijuot bibli-
otekininkystę, net kursinius darbus buvo 
parašius, bet… neišsiuntė. Nes supratingi 
žmonės patarė: nesiblaškyk su tais moks-
lais, tu ir be jų už kitus kultūrininkus visa 
galva aukštesnė, ne tik ūgiu, – kam tau tas 
formalus diplomėlis? Reikia  Ažuožerių 
kultūros namams direktorės, ar sutinki? O 
Vitalei iki gyvo kaulo jau buvo įgrįsusios 
tuščios teorijos, popieriai – traukė žmonės, 
liaudiška muzika, saviveikla. 

Vos tik prasidėjus agitbrigadų laikams, 
jaunoji direktorė paklausė prityrusio reži-
sieriaus, kaip patraukus, subūrus žmones? 
Išgirdo atsidūsėjimą: labai sudėtinga!.. Bet 
argi Vitalė pasiduos? Greičiau priešingai … 
Sugalvojo trumpų humoristinių miniatiūrų 
programą „Ba-bach“, su kartonine patran-
ka, vis trinktelinčia pauzėse tarp scenelių. 
Ir ką manote? Per rajoninę peržiūrą pro-
grama laimėjo pirmąją vietą! Buvo pasiųs-
ta į zoninę apžiūrą. Kitais metais rajone 
irgi geresnių neatsirado.

– Visų pasiekimų sau prisiimti nega-
liu, – sako Vitalė. – Turėjau  puikią meno 
vadovę Danutę Kastečkienę (dabar moky-
toja Kavarske). Be to, šalia visada jaučiau 
„palaikymo grupę“ – tokius pat entuzias-
tus.

Ir dabar iš vyresnių ažuožeriečių galima 
dažnai išgirsti: o prie Vitutės ir Danutės tai 
buvo linksma... Vitalė nemokėjo pasakyt – 
ne. Buvo daug kuo. Gal, sako, ir negalė-
čiau visą gyvenimą dirbti to paties darbo? 
Vienas laikotarpis baigiasi, prasideda kitas. 
Keistis – vadinasi, augti?..

“aš iš kaimo, bet nedurna!”

Iškentėtos keturios rimtos operacijos. 
Kartais Vitalei net atrodo, kad visas jos 

gyvenimas – viena ilga, nesibaigianti ope-
racija… Kai žmogui atsitinka nelaimė, 
dažniausiai jis sako: kodėl – man? O Vita-
lė klausia kitaip: o kodėl ne man? Juk esu 
kaip visi, tai kodėl mane turėtų aplenkti 
nelaimės ir ligos? Tik į tuos pačius daly-
kus skirtingi žmonės reaguoja skirtingai. 
Šai guli ligoninėj moterys, dejuoja, – vis to 
vėžio bijo. O Vitalė kad sušuks: 

– Žiūrėkit, kas po lova! 
– Kas, kas? – klausia pakėlusios galvas 

ligonės. 
– Keli vėžiai ropoja! – atšauna Vitalė. 

Visos nusijuokia, ir ko daugiau reik? Bent 
tuo kartu lengviau pasidaro… 

Kiekviena liga – vis kitokia pamoka. 
Skaudžiausia palatoje, operacinėje – ne 
fizinis skausmas, o tai, kad sunkiausiais 
momentais niekas net nepasiteiravo, ar 
skauda, ką skauda, kaip jaučiasi. Prieš 5 
metus Vilniuje pakliuvo į kuriozinę situa-
ciją: dėl jos   poliklinika su ligonine susi-
pyko. Tyrimų šūsnys, gydytojų pulkas, o 
kokia kalba, koks tonas! Ir viskas tik dėl 
… skirtingo finansavimo. Liga neišgydyta, 
gi daktaras jau namo išrašo… Neiškentė 
Vitalė: 

– Aš iš kaimo, bet ne durna. Verčiau 
pasakykit, kaip man toliau gyvent, ką val-
gyt, gert, ko bijot?  

Tada prasijuokė ir daktaras: 
–  Namie bijok girto vyro, gatvėj – auto-

buso… Atvažiuosi po pusės metų. 
“Arba ne, – pagalvojo Vitalė, – nes 

jei pasitvirtins įtarimas, kad sergu kasos 
vėžiu…” Žentas vėliau taikliai pasakė: 
medikai nenorėjo gadinti ligoninės sta-
tistikos… Ir parvažiavo Vitalė namo. Lai-
mė, čia ranką ištiesė anykštėnas daktaras 
Rolandas Jurkėnas, – ir šiandien Vitalė 
vadina jį savo angelu sargu. Priėmė su 
visa atsivežta krūva tyrimų, diagnozių, įsi-
gilino – ir nustebo: kaip – taip?! Su gyvu 
žmogum elgiamasi lyg su pasmerktuoju… 
Prof. chirurgas Juozas Pundzius iš Kauno 
irgi rado laiko ligonei padėtį paaiškint, tie-
sai pasakyt. 

Daug kas Vitalės klausė, kaip ji suge-
bėjo neaimanuodama tiek atlaikyt, koks 
būdo bruožas traukė iš nevilties? Ligoni-
nėse taip jau būdavo – jokių ašarų. Gal-
būt  “buhalterinis” tikslumas padėjo pačiai 
išsiaiškint, susivokti situacijoje, racionaliai 
elgtis?  Negaudama būtinos informacijos, 
vaistų, nelaukė malonės rankas ištiesus, 
o pati ėjo, važiavo, ieškojo išsigelbėjimo. 
Supratus, kas ir kodėl netinka, vėl užsi-
spyrusi po žingsnelį į priekį. Kai kas dėl to 
atkalumo net psichopate ją  pavadindavo, 
bet Vitalė nepyksta: ne iš blogos valios jie, 
iš nesupratimo. 

Atsimena: dukrytei buvo tik metukai, 
darbe prasidėjo ligos priepuoliai. Paprašė 
ūkio direktoriaus nemokamų atostogų. Tas 
į miltus sumalė, simuliante išvadino – ir 
nepriėmė pareiškimo. Kita gal būtų karčiai 
apsiraudojus, o Vitalė vis tiek išvažiavo į 
ligoninę, atsigulė ant operacinio stalo. Tik 
jai grįžus direktorius patikėjo jos liga, visus 
dokumentus sutvarkė, sumokėjo kaip pri-
dera. Likimo ironija ar Apvaizdos ranka: 
po kurio laiko direktorius susirgo ta pačia 
liga! Dabar jau jis prašė Vitalės patarimų – 
ir ši jam padėjo…

sveikata – didžiausias turtas?

Vitalė Cibienė tikina, kad jos didžiausias 
turtas, gautas per bėdas – sutikti žmonės. 
Neatsitiktinai nemažai kas Ažuožeriuose 
ir dabar ateina pas ją pasiguost. Gyvena 
gi čia daugiausia vienišos moterys, našlės, 
motinos, kurių vaikai išsibarstę. Visų jų 
Vitalei nuoširdžiai gaila. Ypač myli senus 
žmones: su jais gera pasišnekėt, pasida-
lint rūpesčiais, pasisemt išminties. Dabar 
Vitalė įnikus į knygas. Per pastaruosius 
penkerius metus jų perskaitė tiek, kiek per 
visus ankstesnius. Labiausiai ją traukia tos, 
kurios padeda išgyvent, sustiprina jėgas ir 
viltį. 

Bet namuose ramiai tūnoti – ne Vitalės 
būdui. Prieš savivaldybių rinkimus važi-
nėjo pulkai žadėtojų, agitavo: burkitės, 
padėsim! Pašnekėjo – ir išvažiavo, o žmo-
nės klausia, kada pradėsim veikti? Daug 
vargo ir formalumų, atkentėjo ir sveika-
ta, bet Vitalė dirba toliau. Jau treji metai 
Ažuožeriuose veikia kaimo Neįgaliųjų ir 
pagyvenusių žmonių klubas “Vingiorykš-
tė”. Kiekvieną trečiadienį renkasi žmonės 
buvusiame vaikų darželyje. 

Daug padeda vadovei bibliotekininkė 
Daivutė Agafonovienė. 

– Mes – komanda, Daivutė sveika, stipri, 
o mano gal tik galva dirba, – sako Vitalė. 

Jau treti metai antrą dieną po Žoli-
nės vyksta poezijos, dainos ir draugystės 
šventė. Pirmajai besiruošdamos, močiutės 
visą vidinį kiemelį keliais apėjo, išravėjo. 
Deglų šviesoje uždaram kiemely pristato-
mos knygos, skaitoma, dainuojama, šoka-
ma. Ir – garsioji Vitalės košė pagal specia-
lųjį receptą. Labiausiai stebisi vadovė, kad 
renginiui pasibaigus visi dar kažko lūku-
riuoja – namo neskuba. 

Sunerimo moterys, kai Vitalė nuspren-
dė dalį darbų perleist kitiems. “Tai tu 
dabar paliksi mus, kaip toliau gyvensim?” 

Vitalė Neįgaliųjų meno kolektyvų šventėje. 
Širvintos, 2007 m.
Nuotraukos iš V.Cibienės asm. archyvo

Tęsinys 6 psl.
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vardai ir datos
VASARIS
1 d. Sukanka 80 metų, kai Medžiočiuo-

se gimė dailininkas skulptorius leonas 
vytautas strioga. Gyvena Kaune.

4 d. Sukanka 95 metai, kai Nemeiriuose 
gimė mokslininkas teisininkas ir politolo-
gas Petras jokubka (Peter Iron). Gyvena 
Čikagoje (JAV).

6 d. Sukanka 65 metai, kai Kurkliuo-
se gimė mokslininkas geografas Paulius 
kavaliauskas. Gyvena ir dirba Vilniuje.

7 d.:
– Sukanka 70 metų, kai Vaitkūnuose gimė 

gydytojas plastikos chirurgas romualdas 
balaišis. Gyvena ir dirba Vilniuje.

– Sukanka 85 metai, kai Kaune gimė, 
paskui Anykščiuose užaugo švietėja, rašy-
tojo Antano Žukausko-Vienuolio duktė 
laima žukauskaitė-ruigienė. Gyvena 
Los Andžele (JAV).

10 d. Sukanka 90 metų, kai Dembuvko-
je gimė pedagogė ir bibliografė apolonija 
klimašauskaitė - jurčiukonienė. Mirė 
1979 m. Vilniuje.

15 d.:
– Sukanka 80 metų, kai Surdegyje gimė 

kunigas, buvęs Dabužių, Andrioniškio ir 
Inkūnų klebonas jonas labakojis. Gyve-
na Rokiškyje.

– Sukanka 80 metų, kai Leliūnuose 
(Utenos r.) gimė, paskui Strazdiškyje augo 
poetas algimantas baltakis. Gyvena Vil-
niuje.

– Sukanka 70 metų, kai Surdegyje gimė 
pedagogas, rašytojas ir publicistas Povilas 
laPeikis. Gyvena Vilniuje.

16 d. Sukanka 50 metų, kai Klaipėdoje 
gimė, paskui iki gyvenimo pabaigos Kur-
klių I kaime gyveno ir kūrė dailininkas 
keramikas levas bekeras. Mirė 2005 m.

17 d.:
– Sukanka 60 metų, kai Pakėnuose gimė 

politikas, Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas donatas krikštaPonis. Gyvena 
Mačionyse (Anykščių r.).

– Sukanka 60 metų, kai Papiliuose gimė 
ekonomistas ir politikas albertas šimėnas. 
Gyvena Vilniuje.

22 d. Sukanka 80 metų, kai Latavėnuose 
gimė mokslininkas geologas ir geochemi-
kas vytautas baltakis. Gyvena Vilniuje.

23 d. Sukanka 70 metų, kai Traupyje gimė 
gydytojas ir visuomenininkas alvydas janulis. 
Mirė 2009 m. Kaune.

25 d. Sukanka 70 metų, kai Girelė-
je gimė mokslininkas fizikas stanislavas 
SAKALAUSKAS. Gyvena Vilniuje.

27 d. Sukanka 75 metai, kai Trakiniuose 
gimė mokslininkas kalbininkas, pedago-
gas lituanistas alfonsas Pilka.

28 d. Sukanka 80 metų, kai Brazgiuo-
se gimė mokslininkas biologas, botanikas 
vytautas aleksandras butkus. Gyvena 
Vilniuje.

garbioji 
gražina ručyte-landsbergiene!
džiaugiamės ir didžiuojamės, kad 

talentais žėrinti anykščių žemė išaugino 
jus – puikią pianistę, daug dešimtmečių 
žavėjusią koncertų klausytojus, šviesią ir 
stiprią individualybę, įveikusią nelengvus 
lemties išbandymus. geros jums sveika-
tos, geros nuotaikos, gerų žmonių! 
nuoširdžiai – 
Pasaulio anykštėnų bendrija 

sveikiname 
jubiliatę!

2008-ųjų vasaris Anykščių koplyčioje. Deimantinė sukaktis – Gražinos Ručytės-Landsbergienės 
muzikinės veiklos 70-metis. Šalia – vyras Vytautas Landsbergis, solistai Judita Leitaitė,  Irena Milke-
vičiūtė ir Algirdas Janutas, anykštėnai kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas ir Bronė Lukaitienė.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

užsispyrėlė ir 
nelaimėje negali 
pralaimėti!

Vyriausia klubo dalyvė 80-metė Veronika 
Sakalauskienė rašo: 

“Kodėl lankau „Vingiorykštės“ klubą? 
Mes, vyresni žmonės, norim būti matomi, 
nepamiršti, gal kiek naudingi ar įdomūs... 
Išradinga ir nenuilstanti Vitalė subūrė 
mus... Čia atėjusi, aš jaučiuosi lyg reabili-
tacijos centre. Mus pamoko įvairių neregė-
tų darbelių, bendravimo ir atsipalaidavimo 
meno, kaip papuošti buitį ir aplinką. Svar-
biausia, kad čia  mes pamirštam rūpesčius, 
negalias ir ligas, jaučiamės neatstumtos, 
reikalingos. Pasidaliname sveiko maisto 
gaminimo receptais. Kurios sugeba gra-
žiai dainuot, pamalonina dainuodamos, 
dažnai pagal Vitalės sueiliuotus tekstus... 
Ačiū Vitalei, kad ji suranda, atgaivina 
mūsų galimybes, sudomina, pasiūlo ir lyg 

įpareigoja padaryti vieną ar kitą darbą. Kol 
pajėgsiu ateiti, stengsiuos lankyti „Vingio-
rykštės“ klubą”.

Apie ažuožeriečių klubo veiklą pasako-
jo ir respublikinis laikraštis „Bičiulystė“.

ateitis? nuolatinė viltis… 

Stebuklas, ne kitaip, kad žmogus, beveik 
nieko nevalgydamas ir gerdamas tik tyrą 
vandenėlį, gali nuversti kalnus! 

Vitalei išties sekasi. Akį glosto jos užau-
gintos gėlės, su dukra sukurtų papuošalų 
įvairovė. Linksmai parašyti scenos vaizdeliai 
ne vieną smagiai prajuokino. Rašo, kai nėr 
su kuo pašnekėt; kai reikia dainininkėms 
dainų; kai supykdo kas nors… Vitalė:

– Tėtis mėgsta prie televizoriaus pade-
juoti: tas blogai, anas. Mama gi skaičiuoja, 
kiek jai liko… O aš jiems rėžiu pamokslus: 
nieks ten jūsų į aukštybes neims, kol visos 
savo programos čia neatliksit!..

Linksmuolis ir jos vyras Algirdas. Džiu-
gina atžalos: duktė Giedrė, žentas Vytau-
tas – abu  gamtininkai, biologai. O penkia-
metė anūkė Gerda! Štai guli prieš miegą su 
mama, klausinėja, kaip atsiranda vaikai? 

Mama pasakoja, kaip mažas lėliukas ilgai 
auga pilve, ir niekas nežino, kokios bus 
akytės, ausytės… O Gerdutė staiga: 

– Ko čia kankinatės? Negalit nuvažiuot 
ligoninėn, pasižiūrėt per televizorių?! 

Kitą kartą išeina namiškiai kieman, o 
mažoji, pasilipus ant kelmo, visu balsu 
plėšia:

– Kurgi raiks tas mergas dėt?!. 
Močiutė susirūpino, kas čia po jų, tėvų, 

gyvens? Duktė su žentu turi savo namus, 
darbus. Mažoji labai rimtai galvojo, galvo-
jo – ir pareiškė: 

– Aš čia gyvensiu! 
– O ką tu čia veiksi? – nepatikėjo savo 

ausimis seneliai. 
– Būsiu ūkininkė! Be to, auginsiu vaikus 

– ir ne vieną! 
Tad seneliai jau planuoja vasarą auginti 

triušius, avis. Kaip sykis ir priklydęs šuniu-
kas atsirado, bus mergaitei draugas… O kai 
Vitalę apninka nemiga, ji pasiima A. Šopen-
hauerio tomelį (“Mūsų laimei daug svarbiau 
ne tai, ką turime, o kas mes esame...”). Ir 
Naujasis Testamentas ant palangės. Atverti, 
uždedi ranką bet kurioj vietoj – ir rytdienos 
programa, atrodo, kaip tik tau parašyta!..

Atkelta iš 5 psl.
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Niekas taip nesuartina, nesujungia 
žmonių, kaip bendri žaidimai, rūpesčiai, 
džiaugsmai ir darbai. O ypač – vaikystėj, 
paauglystėj. Net po daugelio metų susitin-
ki buvusį klasės draugą – ir tu jau kupinas 
gražiausių sentimentų, prisiminimų…

AKC darbuotoja Domicelė Mačionytė-
Laurikėnienė PA skaitytojų dėmesiui siūlo 
Pavirinčių pradinės mokyklos mokinių ir 
mokytojų nuotrauką, darytą 1951 metais. 
Sako, gal kas atsišauks, panorės pasipasa-
koti, susitikti? Ypač ją domina mokytojo 
Petro Gaidelio (centre) likimas – kur jis, 
pradingęs gūdžiam pokary? Kairėje sėdi 
mokytoja Anelė Steikūnienė, priešais ją 
pirmoje eilėje baltais megztukais – jos vai-
kučiai Aloyzas ir Skirmantas Steikūnai. 

Nors daugelio šių žmonių seniai 
nemačiusi, o kai kurie jau Anapily, 
D.Laurikėnienė neužsikirsdama vardina 
vis kitus vardus, pavardes: Jonas Baura, 
Balys ir Pranas Šližiai, Bronius Laurikėnas 
(vyro brolis), Elvyra Tamošiūnaitė, Vytau-
tas Aukštuolis iš Peslių kaimo, Danutė 
Dūdaitė, Vilius Beinoras, Vytautas Dūda, 
Romas Vildžius, dvynukės Laima ir Milda 

mano 
mokyklėlė...

Šimulionytės, Irutė Jakimovaitė iš Gudelių 
kaimo, Jadvyga Vyšniauskaitė, Alė Aukš-
tuolytė, Feliksas Pipiras iš Peslių, Danutė 
Repečkaitė, Julė Šniuikaitė, Vita Malinaus-
kaitė, Vytautas Šimulionis, Antanas Vaičiū-
nas, Stasys Radzevičius iš Bliuvonių kaimo, 
jo brolis Liudas, Ona Beinoraitė, Danutė 
Žukauskaitė, Mykolas Krioga, Alma Savic-
kaitė, jos sesutė Palmyra, Danutė Karvely-

tė, Regina Beinoraitė, Bronė Baliukonytė, 
Stasys Lavinskas, Mykolas Beinoras, Petras 
Voverūnas, Juozas Mickevičius… 

– Aū, pavirintiečiai, kaip jūs krutat, ką nuvei-
kėt per gyvenimą, ko gailitės, kuo džiaugiatės? 
Burkimės, dalinkimės tuo, ką geriausio sukau-
pėm!.. – ragina anykštėnė D.Laurikėnienė (tre-
čioje eilėje pirma iš kairės).
Pa inf.

Pavirinčių pradinė mokykla 1951 m.
Nuotrauka iš D.Laurikėnienės albumo 

Anykščių kultūros centras 
ir skyriai  

3 d. 18 val. Kompozitoriaus A. Raudoni-
kio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudoną 
rožę“. (AKC).

12 d. 13 val. Viešintų sk. Minėjimas kon-
certas, skirtas Vasario 16-ajai.

13 d. 12 val. Kurklių sk. Staškūniškio fil. 
Tradicinė žiemos šventė.    

13 d. 12 val. Ažuožerių sk. Popietė jau-
nimui „Linksmosios Valentino nominaci-
jos”.   

13 d. 14 val. Respublikinė kapelų šventė 
„Gaida“. Užgavėnės  (AKC).

13 d. 14 val. Burbiškio sk. Minėjimas 
koncertas „Lietuva ir meilė”.   

14 d. 14 val. Mačionių sk. Užgavėnės 
(laužas, blynai, žaidimai).  

14 d. 14 val. Skiemonių sk. Užgavėnės 
(miestelio aikštėje).      

16 d. 10 val. Andrioniškio sk. Užgavė-
nės „O tas blynų gardumas”.                  

16 d. 10 val. Traupio sk. Lietuvos valsty-
bės atkūrimo dienos minėjimas,   

14 val.  Užgavėnės.    
16 d. 11 val.  AKC. Tautinės vėliavos 

pakėlimo ceremonija prie Laisvės pamin-
klo, 16 val.  Šventinis vakaras, skirtas Lietu-
vos valstybės atkūrimo dienai „Ieškodami 
gyvos širdies tautos“.   

16 d. 11 val. Ažuožerių sk. Trečioji kai-
mo žiemos spartakiada, skirta Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dienai,      

15 val. Užgavėnių persirengėlių vaikšty-
nės.              

16 d. 11.30 val. Troškūnų sk. Minėjimas 
koncertas „Gėlės Lietuvai”.  

16 d. 12 val. Debeikių sk. Užgavėnių 

šventė (kartu su mokykla). 
16 d. 12 val. Kavarsko sk. Minėjimas 

koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkū-
rimo dienai.

16 d. 12 val. Svėdasų sk. Minėjimas kon-
certas, skirtas Vasario 16 - ajai.  

16 d. 14 val. Viešintų sk. Užgavėnių 
šventė „Šokim trypkim”.                   

16 d. 14 val. Vaitkūnų sk. Užgavėnių 
šventė „Žiema, bėk iš kiemo”.                 

16 d. 14 - 17 val. Leliūnų sk. Užgavėnių 
linksmybės (laužas, persirengėlių vaikštynės),

17.30 val.  Koncertas „Jaunystė dainuoja 
Lietuvai”.                       

18 d. 12 val. Raganiukės teatras. Spektaklis 
vaikams „Angelų pasakos“.

19 d. 18 val. V. Sigarevo komedija “Melo 
detektorius”. Domino teatras (AKC).

                                         
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus  

Vasario-balandžio 
mėn. šeštadieniais ir sek-
madieniais nuo 12 val. 
A. Vienuolio-Žukausko 
namuose-muziejuje 
vyks savaitgalio progra-
mos šeimoms „Svečiuo-
se pas Rašytoją“. 

Vasario mėn. Br. Bui-
vydaitės muziejuje vyks 
istorijos pamokėlės 1-4 
klasių mokiniams „Tėvyne mano mylimo-
ji! Tu amžina daina širdies“. Programa skir-
ta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti. 
Dalyvauja buvusi politinė kalinė Prima 
Petrylienė.

Iki vasario 12 d. Koplyčioje veikia D. 
Baltrano koliažų paroda „Popieriniai 

sapnai II“. 
Iki vasario 18 d. Sakralinio meno centre 

–  V. Žuko dailės ir keramikos darbų paroda 
„Šventoji žiema“, skirta monsinjoro Alber-
to Talačkos atminimui.

Vasario 14 d. 15 val. Koplyčioje - teksti-
lininkės K. Daukintytės - Aas ir keramikės 
R. Šipalytės parodos „Po paviršiumi“ atida-
rymas. Veiks iki kovo 8 d.

Nuo 16 d. Sakralinio meno centre - 
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos moki-
nių paroda, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 
11-ajai paminėti. 

18 d. 14 val. Arklio muziejaus etnografinė-
je sodyboje - edukacinės programos „Ir tada 
buvo Žalgiris...“ (partizaninio karo istorija) 
pristatymas Anykščių miesto mokyklų pradi-
nių klasių ir istorijos mokytojams. 

Vasario 19 d. 16 val. Sakralinio meno 
centre – A. Kmieliausko dailės darbų paro-
dos  “Nuo ekslibrio iki skulptūros” atidary-
mas. Dainininkės V. Pavilionienės koncer-
tas.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Vasario mėn.  Viešosios bibliotekos salė-

je – informacinė paroda 
„Klimato kaita“ iš Dani-
jos ambasados Vilniuje 
fondų.

3 d. 17 val. Bibliote-
kos salėje susitikimas su 
rašytoju Herkumi Kun-
čiumi. Knygos „Pijoko 
chrestomatija“ pristatymas. Renginį ves 
ir ištraukas skaitys aktorius Romas Rama-
nauskas. 

12 d. 11 val.  Vaikų literatūros skyriuje – 
popietė „Užgavėnės Voro virtuvėje“.

vasario mėnesio renginiai
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žvejo charakteris
(pagal Ramūną Vaivadą)

Šia tema, regis, jau viskas pasakyta… Bet 
štai lapkričio pabaigoj skambina bičiulis.  

– Žinai, – praneša springdamas, – mano 
sode kūdra užsitraukė! 

– Nu? – apsimetu nesusigaudąs. – Matai, 
kas daros! Žmonės kalba, kad vienas ženo-
tas vyras užuolaidą ant lango užsitraukia, 
kai meilužė ateina… O vienas žioplas valdi-
ninkėlis tokią žurnalistų nemalonę užsitrau-
kė, kad dantis ant danties nesueina… O tau 
kūdra – įvykis!

– Ką čia paistai niekus! – supyko bičiulis. 
– Aš tau aiškiai sakau: jau buvau koją ant 
ledo užkėlęs – ir išlaikė, nelūžo! Taigi ryt 
poryt, gyvas ar miręs, čiumpi grąžtą ir šau-
nam ant ežero!

Likimas lėmė, kad ant ežero kartu išsi-
ruošėm tik po gero pusmenėsio, kai jau 
buvo ir normaliau pašalę, ir storiau pasnigę. 
Ankstų rytą išlipus iš automobilio, šaltukas 
žandus  žnyplėm žnaibė. Staiga bičiulis kad 
suklyks: 

– Batus namie palikau!  
– Palikai – tai palikai… Grįžtam namo, 

atvažiuosim kitąkart… 
– Kaip tai grįžtam?! –  užsiplieskė bičiu-

lis. – Šitiek laukus, naktim nemiegojus… Tai 
jau ne! 

Ir, klimpdamas šviežiame sniege, guviai 
nusiyrė vienais “tufliukais”.  Spoksau jam 
įkandin – ir negaliu patikėti, jog tai tas pats 
šimtakilograminis dėdulė, vadovaująs ne 
tik gausiai šeimynai, bet ir solidžiai firmai. 
Sustojęs patrina nuoga blauzda į kitą koją 
– ir vėl pirmyn per sniegą! Išgręžęs eketę, 
trepsi, šokinėja, bet iš vietos nesitraukia.  

– Krutina? – klausiu pagaliau pasivijęs. 
– O ką aš tau sakiau! – atšauna, o veidas 

spindėte spindi: ant ledo jau riečiasi kaip 
skiedrelė margas ešeriukas….     

Šitą žiemą, kaip žinot, speigas spaudė 
kaip pasiutęs, net plastmasinės tvoros braš-
kėjo. Kantriai laukiu, kada pagaliau atleis ir 
vėl bus galima mauti lervutę ant kabliuko. 
Ieškodamas paguodos, skambinu bičiuliui. 
O jis džiūgaudamas: 

– Aš ką tik nuo ežero! 
– Negali būti! Taigi minus trisdešimt! 
– Matai… – numykė bičiulis. – Ant ežero 

termometro nėra, be to… 
– Tai ar pagavai ką nors?  
– Pagaut nepagavau, bet žinai, kai užlen-

di už salos, ir dar saulutė pašviečia – visai 
neblogai!..

Ir ką aš jam galėjau pasakyti, šitam nenu-
maldomam aistruoliui? Nebent pavydo sei-
lę nugurkti...

geros eketės
(pagal Alfredą Motiejūną)

Žiema, sekmadienis. Skambina draugas, 
sako:

– Aš irgi ant ežero! Pro žiūronus matau, 
kad sėdi savo numylėtoj vietoj! 

– Ir nieko aš nesėdžiu, o jeigu sėdžiu, tai 
savo virtuvėj. 

– Pajuokavau, kol kas ir aš dar namie. Bet 
vakar buvai? 

– Buvau. 
– Geros tos tavo eketės, prišertos… Ar 

kibo?
– Gali būt ramus ir sėdėt prie židinio: nė 

krust… 
Draugas nebūtų draugas – nepatikėjo. 

Pasiėmė visureigį, nulėkė ant ežero – ir dui 
per ledą prie mano ekečių! Surado. Jau iškėlė 
koją iš automobilio – o tas per kelias sekun-
des bul bul dugnan…   

Štai kaip atsitinka, kai draugas nepaklauso 
draugo patarimo!..

skubėk lėtai…

Tuoj po Kalėdų ežerus sukaustė pirmas 
ledelis. Ankstyvą rytą skambinu savo bičiu-
liams žvejams. 

– Vakar kalbėjom, kad reiktų pabandyt… 
Ar užvažiuosit manęs paimt? 

– Tai kad mes jau išvažiavę! Labai skubam 
– žinai, koks brangus laikas… 

– O kur taip lekiat? 
– Į Molėtų pusę. Nužiūrėjom tokį ežeriu-

ką, statysim ant lydžių. 
– Aš norėjau su avižytėm pažaist…
– Nepyk, bet mes su tokiais niekais nesi-

terliojam… Susiskambinsim!
Ką darysi, važiuoju vienas į savo mėgsta-

mą ežerėlį. Sėdžiu, traukiu ešeriukus, kuojy-
tes. Ir diena graži, ir laimikis neprastas. Bet 
kodėl mano bičiuliai neskambina? Tiek to, 
neskambinsiu ir aš, jeigu tokie mandri… Gal 
nespėja lydžių traukt?

Po poros dienų sužinau: be kvapo lėku-
siems mano bičiuliams žvejyba baigė-
si nespėjus nė vėliavėlių pastatyt – ledas 
neišlaikė. Dar laimė, kad atsipirko šaltom 
“voniom”…    

atodrėkis ir telefonas

Atšilus sniegas ant ledo nutirpo, kur 
bežengi – ledas kaip stiklas, o daugely vietų 
ir balutės blizga. Eini lyg Kristus per Galilėjos 
jūrą… Užtat nuojauta kužda, jog tokiu oru 
turėtų kibti karšiai. Išsigręžiu eketę, nuleidžiu 
avižytę. Ir iškart – skambutis iš kito ežero, 
draugai teiraujasi, kaip man sekasi? O man 
kaip sykis sargelis keliasi… Padėjęs telefoną,  
čiumpu už meškerytės, traukiu žuvį. Vieną, 
antrą, trečią. Tik po kurio laiko prisiminiau 
bičiulių skambutį, ieškau telefono – kur gi 
jis?! O jis, kad jį bala, vandeny begulįs – jau 
niekam nebepaskambinsi... 

Ne vienas anykštėnas teigia ant ežerų ir upių ledo matę iš kažkur atsidanginusių “čiukčių”…
Valentino Žalkausko piešinys

Mieli skaitytojai!
Jei norite kas mėnesį sulaukti „Pasaulio 
anykštėno“, paremkite jį! Atkreipiame 
įmonių, firmų, privačių asmenų dėmesį: 
reklamuokitės mūsų laikraštyje! Jį gauna 
ne tik visos rajono mokyklos,  bibliote-
kos, kitos kultūros įstaigos, stambesnės 
verslo įmonės, bet ir anykštėnai, gyve-
nantys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei 
užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendri-
ja; asociacijos kodas 154280763, registraci-
jos adresas: LT29111 Anykščiai, J. Biliūno g. 
35; atsiskaitomoji sąskaita SEB banke (kodas 
70440) Nr.  LT21 7044 0600 0214 7203. 

Ačiū!


