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ATSIVĖRIMAI. DIENORAŠTIS

1962-ųjų ruduo. Vilniuje vienišiaus gyvenimą leidžiantis 41-erių 
metų teatro dailininkas apipavidalintojas Kazimieras TUTKUS, kilęs nuo 
Anykščių, vakarais atsiverčia sąsiuvinį, kuris jam atstoja artimą žmogų, 
su kuriuo galėtų pasidalinti mintimis. Tame sąsiuvinyje, šalia kasdienių 
nusivylimų, nusistebėjimų ar vilties suteikusio džiaugsmo – ir pamąsty-
mai apie tai, kas svarbiausia žmogui, siekiančiam išsaugoti savo princi-
pus bet kokiomis gyvenimo sąlygomis. 

Kazimieras TuTKuS

Lapkričio 1 d., ketvirtadienis. Visų Šventų. 
Neseniai grįžau iš pamaldų už mirusius. Buvau Šv. Teresės bažnyčioje. Pa-

maldos praėjo nepaprastai gražiai ir prasmingai. Puikiai giedojo choras. Žmonių 
buvo pilna; daugelis ašarojo. Aš irgi buvau sujaudintas iki ašarų. Prisiminiau mo-
tiną, tėvą, mirusį Sibire, ištremtyje, daugelį vargšų tremtinių, be laiko atsigulusių 
svetimoje šaltoje žemėje. Už visus meldžiausi: už kaimynus, gimines, draugus ir 
už visus mirusius.

Koks vargingas žmonių likimas, visų kelionė baigiasi mirtimi, visi lieka užmirš-
ti, amžiams užmiršti, kurių net vardų nieks niekad nepaminės. Kiekvienas gyve-
na, džiaugiasi, kenčia, kažkuo viliasi ir visi visi trokšta gyventi. Pats didžiausias 
troškimas – gyventi! Ir, deja, šiam pasauly, nė vieno neišskyrus, visi būna nukirsti. 
Ir tikrai – šį pasaulį valdo mirtis. Ir visi šie pasaulio paminklai garbina mirtį. Nes, 
jeigu nebūtų mirties, niekas nesirūpintų paminklais. Kiekvienas gyvas žmogus 
būtų sau ir kiekvienam kitam gyvam žmogui paminklu. Visur viešpatautų amžina 
ramybė ir taika. Deja, žemės įstatymus yra pasiglemžusi mirtis; ji pati ir yra žemėj 
visokios tvarkos pagrindas.

O žmonija, kaip blaškoma jūros vilnis, dejuoja čia nusivylusi, čia gieda pil-
na vilties ir ilgesio, tikisi gyventi, trokšta gyventi ir meldžia iš Dievo gyvenimo, 
– didelio, nesibaigiančio, laimingo ir amžino. Visas žmogaus gyvenimas, visi jo 
darbai, visa jo kūryba paremta troškimu gyventi, ir tik tas žmogus vaisingiausias 
gyvenime, kursai tikisi gyvensiąs ir už šio gyvenimo ribų. 

Lapkričio 7 d., trečiadienis.   
Šiąnakt sapnuoju, kad man eilėraščių juodraštyje už atlanko yra užmiršti 5 

rubliai. Rytą atsikėlęs tik nusišypsojau iš tokio sapno, bet einant į miestą vis tik 
parūpo pasižiūrėti dėl juoko. Ir iš tikrųjų radau 5 rublius, kuriuos, gavęs naują 
algą, visai užmiršau. Vadinasi kažką galima atsiminti ir sapne. 

Šiandien Spalio revoliucijos šventė. Bet aš eisenoj nedalyvavau, patingėjau. 
Dieną, pirmą valandą, išėjau pasivaikščioti. Oras puikus. Saulėtas, giedras ir vė-
sus rudenio oras. Tiesa, vėjas šaltokas, bet smagus. Apie porą valandų klajojau 
Vilniaus gatvelėmis. Man buvo graudu ir smagu. Savotiška rudenio nuotaika. Me-
džiai jau visiškai be lapų. Kiemuose žolė, dusliai žalia, net pageltusi. Tie alyvų 
lapai dar skaidriai žali. Tai ženklas ilgo ir nešalto rudens.

Eidamas visą laiką galvojau, koks aš vienišas ir atsiskyręs gyvenu. Kiek daug 
metų prabėgo nuo tų saulėtų laikų, kai dar mokiausi Dailės Akademijoj, kai links-
mai švilpaudavau vaikščiodamas tomis pačiomis gatvelėmis, ir ne vienas – su 
draugais, ir ne bet su kokias draugais – su gerais, nuoširdžiais draugais, kurie 
niekad neatsakys pagalbos rankos.

Bet koks keistas gyvenimas: jis mėto ir mėto. Jis kietą perlieja į minkštą ir 
minkštą – į kietą. Jis sugeba iš žmogaus atimti visas geras ypatybes, palikdamas tik 
blogas, arba atvirkščiai – iš blogo padaro nuostabiai gerą, užjaučiantį, gailestingą. 
Rodos, jis visus meilės turtus į jį sudėjo, kad parodytų visiems, kaip reikia tobulėti. 
Toks žmogus net už blogą sugeba užmokėti geru, ir to nesigaili. Ir kodėl gi taip 
atsitinka? Vieni geri, kiti blogi. Vieni sugeba savo ir kitų gyvenimą apšviesti, kiti 
priešingai, kur praeina, palieka tamsos dėmes ir ašarų dėmes, žinoma, labiausiai 
sau pakenkdami.

Ir tai tik dėl to taip atsitinka, kad nesugeba jie savo valios suderinti su amžinąja 
Valia. Jie amžinai maištingi ir susigraužę, amžinai nepatenkinti. Jie lipa viens per 
kitą, kiekvieną norėdami nustumti žemyn, kad tik pačiam viršuj išsilaikius, kad 
tik kaip nors sublizgėjus, kad tik pasirodžius turtingu, mokytu, daug žinančiu, lyg 
tame būtų gyvenimo esmė. Į kitus žiūrėti iš aukšto kai kam labai smagu, dar sma-
giau jausti kitų rodomą kad ir dirbtinę pagarbą. Turbūt visų smagiausia yra, kai kiti 

Didžiausias troškimas – gyventi!

Kazimieras TuTKuS (1921–1992) 
– dailininkas tapytojas, teatro dailinin-
kas dekoratorius, literatas. Gimė 1921 
m. rugpjūčio 14 d. Anykščių viensė-
dyje pasiturinčių žemdirbių Anupro 
Tutkaus (1880–1950) – ir Anelės Juozo-
kaitės-Tutkienės (1882–1961) šeimoje. 
Augo su trim broliais: Povilu (g. 1916 
m.), Antanu (g. 1923 m.) ir Anupru (g. 
1924 m.). 1929–1933 m. baigė Anykš-
čių pradžios mokyklą, 1933–1939 m. 
– Anykščių progimnaziją, 1939–1940 
m. mokėsi Kauno meno mokykloje, 
paskui iki 1945 m. studijavo Vilniaus 
dailės instituto Tapybos fakultete 
tapybą pas profesorių Justiną Vieno-
žinskį, bet studijų nebaigė, kai turėjo 
pasitraukti iš penktojo kurso ir slapsty-
tis nuo saugumo persekiojimo, gyveno 
kaime pas tėvus, uždarbiaudamas kaip 
dailininkas Anykščiuose.

1949 m. kovo 25 d. jis kartu su ser-
gančiu tėvu buvo ištremtas į Irkutsko 
sritį Rusijoje, porą metų dirbo kolūkyje 
miško ruošos darbininku. 1950 m. 
mirus tėvui, K. Tutkui pavyko 1951 m. 
savo lėšomis persikelti pas tremtinius 
motiną ir brolį Antaną į Aprelsko aukso 
kasyklas Bodaibo rajone toje pačioje 
Irkutsko srityje. Ten jis gyveno iki 1957 
m. ir dirbo katorgišką darbą kasyklose. 
Tik tarpininkaujant motinos vaikystės 
draugui rašytojui Antanui Vienuoliui, 
1957 m. pavasarį Tutkai iš tremties 
buvo paleisti ir grįžo į Lietuvą.

Keletą metų dirbęs Anykščių 
rajono „Anykščių šilelio“ kolūkyje 
apskaitininku, nuo 1961 m. iki gyve-

Kazimieras Tutkus Vilniuje apie 1970 m. 
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jiems jaučia baimę, kai vienu jų žodžiu sprendžiamas kitų likimas. (Bet vienumos 
valandėlėmis, žinoma, jie stengiasi nuo vienatvės kaip galėdami išsisukti, jie jau-
čia baimę, gyvenimo tuštumą, kurią sutrikdo nežabotais geiduliais arba pykčiu, 
arba net isteriškomis ašaromis). Jiems labiausiai patinka neigimo filosofija, jeigu 
galima taip išsireikšti. Pačioje jų mąstymo esmėje yra beprasmiška tuštuma. 

Ir kaip gaila, kad tokių žmonių šiandien labai labai daug, ir daugiausia inte-
ligentijoje. Ir kiek tokių buvusių mokslo draugų. Jie šiandien bijosi mane sutikti; 
nepatogu, mat aš neturtingas, žema padėtis, iš viso nėra apie ką ir kalbėti su ma-
nim, blogai apsirengęs – ir tai „niekingiausia“ žymė, anot jų, tai aiškiai parodo, ko 
esi vertas. Reiškia, nemoki gyventi, atsilieki nuo gyvenimo. 

Mūsų teatre tas gyvenimo būdas kerote iškerojęs, tiesiog į baisų medį išaugęs. 
Pradedant režisieriais, dailininkais, baigiant paprasčiausias aktoriais, scenos dar-
bininkais.

Aš gyvenu taip vienišas ir taip atsiskyręs, kaip niekada, be draugų, be jokių 
perspektyvų. Tik viena viltis – tapyba. Ji man dabar draugas ir motina, o galbūt 
bus ir žmona, nes jau mano amžius svyra į vakarus. Aš tik maldauju Dievo, kad 
tik suteiktų man galimybę tapyti ir neatimtų sveikatos. 

Lapkričio 11 d., sekmadienis.
Tapyba – sunkus ir gilus mokslas. Čia aš nekalbu apie gabumus. Aišku, pats 

pagrindinis akmuo, ant kurio turi būti statomas kūrinys, yra talentas. O visa kita 
yra mokslas. (O juk žinoma, kad ir mokslui reikia turėti gabumų). Norint gerai 
tapyti, reikia turėti dailininko ir mokslininko talentus. Net ir to galbūt maža, nes 
reikia jausti spalvų harmoniją, linijų ir potėpių muziką, erdvę, vaizduojamų-
jų daiktų, nuotaikos psichologiją plius begalinę fantaziją. Tik su tokiu receptu 
šiandien galima šį tą pasiekti tapyboje (jau nekalbant apie tai, kad dailininkas 
tapytojas turi gerai mokėti piešti, gerai žinoti spalvų maišymą ir visą kitą techniką, 
reikalingą tapymui).

Šiandien tęsiau savo autoportreto tapymą. Jį senai pradėjau, žinoma, be di-
delio pasiruošimo, taip sau, skubotai, todėl jo išvaizda daugelį kartų keitėsi, taip 
pat ir spalvų gama. (Dėl daugelio darbų ceche tapymą buvau kokiai porai savai-
čių pertraukęs, todėl šiandien dirbdamas kankinausi tik ir gadinau). Sunku sau 
sudaryti tą pačią nuotaiką, sunku įsigilinti į tą pačią spalvų gamą, tiesiog reikia 
vėl viską iš naujo atrasti, kad galima būtų darbą užbaigti. (Be to, cechas buvo 
nekūrenamas, dirbti buvo šalta).

Apie devynias vakare grįžau iš bažnyčios. Šiandien oras šaltas ir vėjuotas. Sun-
ku žiūrėti į elgetas, sėdinčius ir klūpančius prie bažnyčios durų. Žmonių praeina 
daug, bet retas kuris juos atsimena. Kai grįžau į kambarį, tikrai maloni nuotaika 
mane užplūdo. Čia taip šilta ir jauku. Tik ar ilgam? Tikrai širdis nujaučia kažką 
negero. Man visuomet taip: kai tik pasijuntu saugus, ramus ir patenkintas, net iš 
dalies laimingas, visuomet kokia nors bėda išlenda iš kokio kampo.

Atrodo, gali greit būti sniego. To tik ir betrūksta, nes oras labai šaltas.

Lapkričio 20 d., antradienis.
Į Vilnių atvažiavo mano geras prietelius, vienas iš geriausių mano draugų Bro-

nius Zabiela; taip pat anykštėnas, kaip ir aš.
Jau iš tolimų jaunystės laikų (ir vaikystėje buvome pažįstami) mus riša nuošir-

di draugystė. Daug linksmų kūrybiškų valandų mes išgyvenome kartu. Aš labai 
mėgau pas jį lankytis, mėgau jo nuoširdų ir atvirą būdą, jo puikias išdaigas ir 
anekdotus. Jis pats gyvenimo nuskriaustas žmogus, nesveiku išsišovusiu stuburu, 
vienu žodžiu, nelaimingas.

Jo linksmas, sąmojingas, o reikalui esant ir kandus būdas padėjo jam išsilaikyti 
gyvenimo paviršiuje ir inteligentiškoj aplinkoj. Jis dirba Anykščių Liaudies teatre 
režisierium. Gyvena su žmonele Janydžių gatvėje, jaukiuose tėvo paliktuos na-
meliuos.

Mes trumpai pasišnekėjome. Rytoj vėl susitiksime. Skundėsi savo vargais ir rū-
pesčiais. Jo motina jau šeštas mėnuo kai guli Svėdasų ligoninėje. Jam atėmė invali-
dumo pensiją, tuos 28 rublius, kurie jam prie jo algelės buvo neblogas priedas. 

Jis atvažiavo į respublikinius Kultūros Namus atsiimti savo veikalo – dramos, 
kurią galvoja pastatyti Anykščiuose. 

Gruodžio 8 d., šeštadienis.
Kartais nėra ko parašyti į dienoraštį... Juk būna tokių dienų bespalvių (nors 

neturėtų būti), kada nieko nepadarai, jokios gyvybingos minties neturi. Viskas taip 
kasdieniška ir nuobodu. Be kasdieninio darbo jokios kitos prošvaistės.

Bet esu tikras, kad čia mano paties kaltė. Turėčiau taip tvarkyti gyvenimą, kad 
kiekviena diena vis atneštų ką nors nauja, vis naujomis ir skaidriomis mintimis 
nušviestų protą. Kitaip apstingimas ir bejėgiškumas. Kitaip dvasinė mirtis. O likti 
vaikščiojančiu lavonu yra baisu.

K. Tutkaus piešiniai dienoraščio pusla-
piuose. 
Foto: K. Tutkaus archyvas, VŽM.

K. Tutkaus įrašai dienoraščio puslapiuo-
se. 

nimo pabaigos K. Tutkus gyveno Vil-
niuje ir dirbo Vilniaus valstybiniame 
akademiniame dramos teatre daili-
ninku dekoratoriumi, buvo vyriausia-
sis dailininkas dekoratorius.

Laisvalaikiu jis rašė eilėraščius, 
kurie buvo publikuoti periodikoje ar 
liko rankraščiuose, ir tapė paveikslus. 
Liko jų apie 200 – daugiausiai peizažų, 
Vilniaus senamiesčio vaizdų, taip 
pat jis sukūrė meno žmonių portretų, 
natiurmortų. 1963 m. Vilniuje, Daili-
ninkų sąjungos rūmuose, jis surengė 
pirmąją personalinę kūrinių parodą, 
nuo 1964 m. K. Tutkus buvo Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys.

Nesukūręs šeimos jis mirė 1992 m. 
sausio 19 d. Vilniuje, ten ir palaidotas.

1992 m. vasarą, pirmojo Pasau-
lio anykštėnų suvažiavimo dienomis, 
Anykščiuose buvo surengta pirmoji K. 
Tutkaus kūrybos paroda gimtinėje. A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialiniame muziejuje saugomas 
jo rankraščių fondas.

n
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Juozas DAniLAvičiuS (g. 1928 
m. spalio 29 d.) – pedagogas logope-
das ekspertas, publicistas. Dzūkas, 
tarnybos gainiotas klajojęs po Lietuvą, 
kol apsistojęs Anykščių krašte ir čia su 
žmona mokytoja Stase užauginęs dvi 
dukteris – Audronę ir Laurą. Buvo jau 
53-ejų, kai sulaukė mažosios Lauros, 
tad ją augino ir ugdė, remdamasis kelių 
dešimtmečių pedagogine praktika, 
patirtimi ir gyvenimo išmintimi. Laiškai 
ir linkėjimai, tris dešimtmečius rašyti 
dukrelei, lydėjo ir lydi ją gyvenimo 
keliu. Tačiau ta išmintimi jis dosniai 
dalijasi ir su kitais tėvais, ieškančiais 
kelių į savo vaikų širdis.

Juozas DAniLAvičiuS

Laurai, 1988 m. rugsėjo 1 d.
Tu jau mokinė. Norėjai išmokti skaityti, kai tau buvo treji metai. Taip tave traukė 

knygos, patiko ne tik paveikslėliai, bet ir raidės. Mes ir nepastebėjome – tau nupir-
kome knygutę „Kaip gaidelis sudegino dvarą“, ir tu perskaitei knygutę, kol mes par-
važiavome iš Anykščių. Tave norėjo priimti į antrąją klasę, nes buvai perskaičiuosi 
storą arabų pasakų knygą, parašei rašinėlį „Grybai“, bet tu nenorėjai. Visi galvojo, 
ką tu veiksi su pirmokais, kurie nemoka skaityti, net raidžių nepažįsta, bet tu per 
pamokas skaitei knygas, rašei rašinėlius, skaičiavai iš trečios klasės vadovėlio. Mo-
kytoja tave gyrė, nes jai talkinai, mokei vaikus skaityti ir rašyti.

Laurai, 1989 m. lapkričio 25 d.
Štai ir aštuntasis gimtadienis. Metai bėga sparčiai, dar taip neseniai tu buvai 

mažytė, greitai užaugsi. Skubėk gerai mokytis, neleisk vėjais nė vienos valandos. 
Kuo geriau skaitysi, tuo geriau rašysi, kuo daugiau dirbsi, tuo darbštesnė augsi.

Labai svarbu gerumas, būti švelnia, paslaugia, mandagia taip pat reikia moky-
tis. Mokėk užjausti, kai kitam sunku ar skaudu, padėk nelaimėje. 

Būk linksma, džiaukis geru pažymiu, saulėta diena. Kai tau skaudės, nepasiro-
dyk, kad skauda.

Tu esi laiminga, nes mes visi tave mylime

Laurai, 1991 m. lapkričio 25 d.
Ir vėl tavo gimtadienis. Tau jau dešimt! Gražus skaičius. Tik gamta subjuro, lyja 

ir lyja. Visi laukia sniego, o lyja. Purvas, tik mūsų širdyse pavasaris – tau dešimt 
metų. Kiekvieni metai tau vis ką nors padovanoja... Ir atima. Šiais metais iš tavęs 
atėmė Babytę, kuri tave be galo mylėjo, augino.

Žinok, tu gyveni patį įdomiausią gyvenimą. Kiek tu išmoksti, kiek naujo sužinai, 
kiek daug knygų perskaitai, bet mokykis ne tik iš knygų, o stebėdama gyvenimą. 
Mokykis būti tvirta, galinga, nepalaužiama ir kartu švelni, žaisminga, besišypsan-
ti. Mylėk mamą, sesutes, brolį. Mokykis taupyti, taupiam ir velnias į košę riebalų 
pašika.

Būk laiminga, šypsokis gyvenimui ir žmonėms.

Laurai, 1992 m.
Tu įžengei į patį sunkiausią amžiaus tarpsnį – PAAUGLYSTĘ. Žinok, gamta ims 

maištauti, gali tapti irzli, pikta, dirgli, kerštinga. Tai laikini dalykai. Mokėk valdytis, 
neatnešk skausmo kitiems, kaip šiame amžiuje atneša daug paauglių tėvams. Tau 
Dievas dovanojo gabumus, neleisk vėjais laiko, gerai mokykis. Gerą mokinį myli 
mokytojai, ir tu galėsi juos mylėti. O tai ir tau, ir jiems bus malonu.

Tu žinok, šalia tavęs tėvai, jie pasiryžę padėti tau įveikti sunkumus – sužvar-
busią sušildyti, išalkusią pamaitinti, klystančią pataisyti. Būk laiminga, dalinkis su 
kitais savo džiaugsmu, laimėjimais. Skausmas visada laikinas. Bučiuoju.

Laurai, 1994 m.
Jau įpusėjo tavo paauglystė, iš vaiko subręsta žmogus. Dar metai – ir dings karš-

takošiškumas, įsivyraus ramumas, susitvardymas, kantrybė, ištvermingumas kartu 
su veržlumu, ekspresija. Tai pačios svarbiausios žmogiškosios savybės.

Žmogus didingas ne tuo, ką jam padovanojo Dievas, bet tuo, ką jis pats išsi-
ugdė. Grožį, eleganciją, gabumus tau padovanojo, daug davė tėvai, bet už vis 
daugiau susikrovei pati. Tai šaunu! Nenuleisk rankų ir kopk į kalną. Aukštą mokslo 
kalną. Saugok savo sveikatą, ypač akis.

Esi draugiška, šilta, švelni, maloni, tai gerai. Bet dar gali būti tolerantiškesnė 
kitai nuomonei, būk kilminga.

Laurai, 1995 m.
Štai keturioliktasis gimtadienis. Tai pats trapiausias amžiaus tarpsnis – jautiesi 

didelė, protinga, galinga, bet nėra patirties, nesi užsigrūdinusi gyvenimo vėtroms, 
nesugebi atskirti tikro žodžio nuo melo, gero žmogaus nuo aferisto, apsimetėlio, 
dviveidžio, veidmainio. Kartais paukščiai rėdosi gražiausiomis plunksnomis, bet 
lesa kirminus. Pats baisiausias plėšikas, žmogžudys moka maloniai šypsotis, džen-
telmeniškai elgtis. Patirtis ateis besigrumiant už geresnę vietą po saule. 

Mokykis gerai, bet saugok sveikatą, ypač akis, nervus, širdį. Kai bus sunku, 

Mano Laurai – tėtis

Laura – pirmieji kūdikystės metai. 

Laura – smalsus žvilgsnis į pasaulį.
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Dviejų miestelių vaistininkaiglauskis prie savų. Esi laiminga, nes ne viena. Būk pakanti ir atlaidi saviesiems, 
kapitalą kraukis pati, nes ateityje mūsų parama tik mažės. Braukis į priekį, nes 
pastumtam baisiai graudu, niekas nepadės, tik trukdys.

Laurai, 1996 m.
Nuėjai patį ilgiausią kelią, kuris buvo pats turtingiausias įspūdžiais – tai gyveni-

mo pavasaris! Dabar tu jau turi pasą, jau atsakinga pati už save. Nevalia išdykauti, 
nevalia tinginiauti, nevalia sėdėti, sudėjus rankas...

Gyvenimas – tai grumtynės. Tačiau šiose grumtynėse nestumdyk silpnesnio, 
negalima laimėjimų siekti kitų sąskaita. Mokykis ne tik iš knygų, stebėk gyvenimą 
– jis sudėtingesnis, negu aprašoma knygose. Nesistenk gyventi pagal knygas – nu-
sivilsi žmonėmis. Ieškok draugų, su kuriais galėsi nuveikti sudėtingus darbus. 

Šiame amžiuje jau gimsta pirmoji meilė. Būk jai ištikima, meilė – ne tik džiaugs-
mo akimirkos, bet ir kančių metai. Likimas žiauriai nubaudžia tuos, kurie bando 
žaisti meile, kitų žmonių jausmais. 

Dievas nepagailėjo tau elegancijos, didingo paprastumo – saugokis vagių, ku-
rie vagia ne centus, bet dvasinius turtus.

Kiekvieną dieną prisimink tėvus, kurie daug prisidėjo prie tavo sėkmės, neuž-
miršk, kad esi atsakinga prieš tėvus. Mokykis lipti į aukštus kalnus. 

Laurai ir Audrai, 1997 m.
Aš tikiu, kad jūsų kelyje piršis į artimas drauges maksimalistės, kurioms visa ko 

reikės po labai daug. Niekada joms arba jiems nepakaks garbės, valdžios, visada 
jos norės jums vadovauti. Tokios šaunuolės mano, kad be jų proto, sugebėjimų, 
darbštumo gali sužlugti patys įspūdingiausi projektai. Tokioms didžiūnėms primin-
kite, kad ir karalienės dažnai esti silpnos, būtina joms parama arba pritarimas.

Sutikusios naują draugą, prisiminkite, kad ir pats didžiausias niekšas sugeba 
maloniai šypsotis.

Gyvenime gali tekti likti vienui vienai, vienai laukti draugo, vienai kentėti 
skausmą, vienai ašaroti, vienai spręsti sudėtingus gyvenimiškuosius uždavinius. Tai 
ne Dievo rykštė, vienatvė nėra atsiskyrimas nuo supančio pasaulio, vienatvė – tai 
tik negalėjimas perteikti savo minčių, idėjų kitiems, tai negalėjimas kartu džiaugtis, 
liūdėti. Aš vienatvę laikau dovana, tik vienatvėje aš esu kūrybingas, mano viena-
tvė – tai gyvenimas su dangumi ir žeme. Tai bendravimas su savo mintimis, yra 
žmonių, kurie vienatvėje gyvena su angelais.

Kartais galite atsidurti beprasmybių migloje, gyvenimas gali paklausti: ar gali 
pasitikėti savimi?

Gali užgriūti kančia, žinokite, kančios priėmimas visada veda į asmenybės 
brandą. Gali tekti atlikti atgailą – nusiramink ir atgailauk. Beatgailaudama prisikel-
si, išsilaisvinsi iš kaltės, patirsi moralinį atgimimą.

Ir dar. Nepykite ant nuodėmingo pasaulio, nedemonstruokite savo teisumo, ne-
laikykite savęs išmintingesnėmis už kitas, neklystančiomis geradarėmis. Žinokite, 
kaip apgailėtinai atrodo tos, kurios išskirtinai parodo savo viršenybę, nepanašias į 
save žemina, niekina. Geriau pripažinkite savo silpnumą, kitus pakylėkite aukš-
čiau, tada jumyse įsižiebs džiaugsmo kibirkštėlės.

Laurai, 1998 m.
Metai lyg žaibo blykstelėjimas, lyg pasaka palieka mus. Kartais jie neprilygsta 

minutei laukimo.
Praėję metai tau buvo geri, sustiprėjai gyvenimiškąja patirtimi, svarbu, kad 

pastebėjai po gražiomis plunksnomis plėšrūną paukštelį. Gėris ir blogis dažnai 
taip persipina, kad nelengva susigaudyti, bet reikia. Šiandien noriu pakartoti vieno 
vokiečių filosofo žodžius: „jeigu tavo sieloje slypi taurus jausmas, saugok jį kaip di-
džiausią vertybę, nes gali tapti auka, jeigu šią vertybę pastebės niekingas draugas“. 
Ateinantieji metai turi būti šviesūs. Tau daug stiprybės, atsparumo blogiui, nuspėk 
savanaudžius draugus, aimanos ne visada turi iššaukti gailestį.

Sugebėk atsiriboti nuo irzlių draugų, nuo pasimetusių, nuo nerandančių pras-
mės gyventi, nesugebančių matyti, kaip teka saulė, žydi gėlės, dūzgia bitutės.

Kai bus sunku, išsiverk, bet niekam nesiskųsk, gali užjausti žodžiais, bet širdyje 
pasityčios. Prisimink, kaip buvo sunku mums, bet niekam nesiskundėme.

Tave nuo gimimo lydi gerosios laumės, tikėk jomis – jos tave nuves į aukštą 
kalną, gėrio ir grožio kalną.

Laurai, 1999 m.
Metai lyg juodbėriai žirgai bėga risčia. Vaikystės ir paauglystės žavesys ir pa-

slaptingumas lyg pasaka tik sapnuose.
Dar norėtųsi šėlti, bet kažkoks balsas sako: „Tu jau suaugusi – netinka!“ Labai 

greitai prašvilpė aštuoniolika, nusinešė daug brangių akimirkų. Dieve, kokie tai 
nuostabūs metai! Dabar lemtis vis sunkesnę naštą kraus, vis dažniau atves į san-

Laura su mama – vaikystė Aulelių kai-
me netoli Svėdasų.

Laura, mano mažoji

Gimė 1981 m. lapkričio 25 d. 18 val. 
30 min. Anykščių gimdymo namuose. 
Svėrė 4,1 kg, ūgis 51 cm.

1988 m. pradėjo lankyti Svėdasų 
mokyklą, ten mokėsi iki septintos kla-
sės.

1995–2000 m. mokėsi Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijoje ir baigė ją su 
pagyrimu.

2000 m. įstojo studijuoti į Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir poli-
tikos mokslų institutą. 

2002 m. buvo išvykusi į Ameriką 
padirbėti.

2004 m. baigė bakalauro, o 2006 
m. – ir magistro studijas.

2003 m. dirbo Vyriausybės kance-
liarijoje.

2004 m. pradėjo dirbti Prezidentū-
roje patarėjų komandoje.

2007 m. vėl dirbo Vyriausybės kan-
celiarijoje, buvo Strateginio planavimo 
skyriuje patarėja. 

2009 m. išvyko į Londoną ir pradėjo 
dirbti Didžiosios Britanijos Karalystės 
vyriausybėje patarėja.
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kryžą. Ir turėsi rinktis, kur eiti. Privalėsi rinktis, negalėsi nei sustoti, nei grįžti atgal. 
Rinktis, ką mylėti, rinktis, kam patikėti save. Patekai į sudėtingą kaitos pasaulį – pil-
na nepatenkintų, nelaimingų, nuskriaustų, nežinosi, kam padėti, ką sušelpti, kam 
ašarą nušluostyti. Visų nei sušelpsi, nei užjausi, nei padėsi.

Pateksi į pasaulį, pilną tykančių nekaltų merginų, žadančių padovanoti žvaigž-
dę, dažnai teks būti aklai ir kurčiai, nematyti ir negirdėti pasiūlymų. Teks būti griež-
tai ir negailestingai, kad išvengtum žabangų. Sužinosi, kad ne tik utėlės siurbia 
kraują. Tikiu, kad gimei po laiminga žvaigžde, tavo senelio kančios Sibiro platy-
bėse, kalėjimuose, lageryje už spygliuotų vielų, senelės begalinis gerumas, maldos 
atpirko mūsų giminės nuodėmes... Ir lemtis gal mūsų jau nebaus už paklydimus.

Būk dar vaikiška, tau taip tinka, būk ekspresyvi, rask pasitenkinimą šokio sūku-
ryje, draugių ratelyje, giminės sambrūzdyje.

Laurai, 2000 m. 
Abitūros egzaminai – tai sankryža, kurioje išsiskiria daug kelių, nuo sėkmės 

priklausys, kuriuo keliu tu nueisi. Tavo atestate yra puikus sakinys „su pagyrimu“, 
tai reiškia, kad galėsi pasirinkti sudėtingas studijas. Toks atestatas – tai sunki kupra, 
ne tik sėkmė ir džiaugsmas. Biliūno gimnazijoje nebuvo lengva – merginos laikė 
tave avele iš kaimo. Tik vėliau privalėjo pripažinti tavo guvumą. Nepatiko panoms, 
kai leisdavo tau vesti sueigas, sambūrius, kai tu skaitei konkursuose. Biliūno gim-
nazijoje man teko skaityti nemažai pranešimų, mačiau daug šaunių mokytojų, tik 
jų dėka tu iškilai. Aš nenorėjau trukdyti tau, tik retkarčiais atsitiktinai sutikęs moky-
tojus pasikalbėdavau apie tavo mokslus.

Niekas netikėjo, kad tu stosi į Universitetą, kad pasirinksi tarptautinius santykius 
ir politikos mokslus. Visi kalbėjo, kad būsi žymi artistė. 

Laurai, 2001 m.
Tegu tie metai taip neskuba, tegul stabteli, leidžia išlikti valiūkiškai, nerūpes-

tingai, tegul neužkrauna ant pečių tokios sunkios naštos. Gyvenk dar mūsų meilės 
erdvėje, džiaukis, kad lemtis Tau padovanojo mus, ištikimus rėmėjus, užtarėjus, 
tarnus. Dabar tu pati renkiesi erdvę su naujais rėmėjais, užtarėjais, tarnais. Neap-
sirik!

Nepasiduok aistrai, meilė, gimusi iš jausmo, trapi – jausmai blėsta, meilė mirš-
ta. Yra ir amžina meilė, kai ji gimsta bendruose interesuose, darbuose, tada jos ne-
nužudo nei nelaimės, nei skurdas, ji sušildo sielas žiemos speige, ji nežūsta bado 
išsekinta.

Žiūrėdama į kitus kaip save veidrodyje, matyk ne tik veidą, plaukus, bet ir savo, 
ir kitų vidų. Tegul tavo veidas išlieka šviesus, tegul tavo energijos laukas žadina 
kitų žmonių kūrybą, gerumą. Saugokis blogio, neužsikrėsk kitų blogiu, kitų pykčiu. 
Rask beprasmybių pasaulyje prasmę gyventi ir dirbti, kurti. Tik kurdamas žmogus 
įgauna dieviškų galių. Mokslų pradžia visada ir visiems nuobodi, senovė, senovės 
istorija, teisė, socialinė būtis ir buitis, vėliau bus įdomiau, kai tyrinėsite netolimą 
praeitį ir margą kaip genys ateitį.

Laurai, 2002 m.
MYLIMOJI LAURUTE, 
Ačiū už skambučius, ačiū už rūpinimąsi mumis, o mes gyvename po senovei, 

tik šeštadienį ir sekmadienį šventėme Audronės ir Vitalio vestuves. Iš ryto švietė 
saulutė, mus pasitiko 22 laipsnių šiluma, Audrutę į bažnyčią palydėjo saulė, iš baž-
nyčios dar pasitiko saulė, kai susėdome į mašinas, dangus apsiniaukė ir prapliupo 
liūtis, važiuojant į Trakus, privažiavus pirmą tiltą, vėl šyptelėjo saulutė, Trakuose 
radome tik balutes, bet švietė saulė. Anykščiuose vėl palijo, bet mes dūkome „Pa-
sagėlėje“, važiuojant namo tik rūkas gulė ant kelio. Vakar vėl saulė švietė, bet mes 
visi sėdėjome prie stalų.

Dabar apie svečius. Mes tik savi Auleliuose ir Mingailė bei Aistė su savo 
išrinktuoju sutikome Vitalį. Vilniuje atėjo sveikinti gal pusšimtis Audrutės ir 
Vitalio draugų. Audrutei labai tiko vestuvinė suknelė, labai dailiai atrodė, vi-
si stebėjosi, kad abudu jaunieji šauniai atrodė. Vitalis toks solidus, Audronė 
didinga. Užsieniečiai fotografavo ir filmavo. Jaunutis kunigėlis iškilmingai ir 
jaudinančiai suteikė vestuvių Sakramentą. Bažnyčia didinga, vargonų muzika 
smelkianti į širdį. O paskui sveikinimai, gėlės ir dovanos. Nufilmavome dviem 
kameromis, fotografavome – pamatysi. Audrutė jautėsi laiminga, šypsojosi ir 
žavėjo svečius. Vitalis šypsojosi tik pro ūsą, buvo patenkintas, stipriai spaudė 
Audrutės ranką ir vis bučiavo. Mes, tėvai, šluostėme džiaugsmo ašaras. Vitalio 
tėvai tokie paprasti, bet kietai suręsti, jaučiantys savo vertę, besididžiuojantys 
savo užaugintu šaunuoliu. Važiuojant į Trakus ir Trakuose Vitalis nešė Audronę 

Audronė ir jos vyrai: tėvas Juozas ir su-
tuoktinis Vitalis. Foto: Laura Danilavi-
čiūtė. 

Danilavičių šeimos moterys: mažo-
ji Laura, mama Stasė ir Audronė apie 
1988 m.
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per tris tiltus, Trakuose nešė per abu tiltus į pilį. Nešė kantriai, skindamasis kelią 
pro minią poilsiautojų.

Trakų pilies saloje vaišinomės, turėjome sumuštinių, vaisių, šampano ir gėrimų. 
Visi šmaikštavo, žaidė, kad net dalyvavęs danas profesorius stebėjosi vestuvių pa-
prastumu ir žmonių išradingumu. Mama šeimininkavo, rūpinosi vaišėmis, aš kal-
binau svečius. Man patiko Trakų padangė, taip maloniai žiūrėjosi į plaukiojančius 
burlaivius, toks skaistus oras, tokie patenkinti žmonės. 

Anykščiuose, „Pasagėlėje“, buvo be galo linksma, jaunieji linksmi ir patenkinti, 
aplinka tokia puiki, nebuvo trankios muzikantų polkos, grojo klasikinė muzika, 
o mes šmaikštavome. Ignas su Karoliu dailiai paskaitė sveikinimus. Ir tavo telefo-
nogramą iš Amerikos perskaitė. Gal nepyksi. Iš vilniečių tik Regimantas su Elona 
svečiavosi iki galo. Kiti iš Trakų patraukė namo. Mes namo parvažiavome tik antrą 
valandą. 

Sekmadienį dešimtą vėl visi rinkomės Auleliuose. Mama buvo priruošusi daug 
maisto. Liko du šakočiai, du tortai, daug vaisių, gėrimų. Dar galėjome kiekvienam 
įdėti į namus lauktuvių. Sekmadienį vėl visi patenkinti, tik ir kalbėjome apie Audro-
nę ir Vitalių. Jie demonstravo dovanas. Žiūrėjome filmus ir dar kartą pamatėme visas 
iškilmes. Aistės draugas su Dianos kamera nufilmavo visą santuokos ceremoniją, 
girdėjosi kiekvienas kunigo žodis, Audros ir Vitalio priesaika. Vėl ašarojome mes, 
tėvai, šypsojosi vaikai. Tuo baigiu. Tau stiprybės, sveikatos, ištvermės, dėl uždarbio 
nesirūpink, nesielvartauk. Tarp mūsų neprapulsi. Mylime tave ir bučiuojame.

LAURUČIUK,
Rašau nesulaukęs iš tavęs laiško, nes be galo paštas vėluoja. Šiandien jau rug-

pjūčio pirmoji, vakar atvažiavo Audrutė su savuoju, abu patenkinti tik šypsosi kaip 
katinai pelę sugavę, Graikijoje gerai pailsėjo, abu pašviesėję, truputį įdegę, šian-
dien išskubėjo į Panevėžį. Atsivežė pilną albumą nuotraukų, visos profesionaliai 
padarytos. Audrutė fotogeniška, fotografavosi su visais svečiais, yra nuotrauka ir su 
Žilvinu. Mama žiūrėjo, ir ašaros byrėjo, gal iš džiaugsmo. Vis kartojo: „Kokią gražią 
šventę tu, vaikeli, man padovanojai“. Diana iš vestuvių važiavo į Aido senelės lai-
dotuves, tai nepadėjo mamai nė vestuvių šiukšlių išnešti, mama visą savaitę tvarkė. 
Pirmadienį mama sukvietė kaimą sumuštinių užbaigti. Atėjo Rasa, Algirdas, Ven-
clovienė, Silva, Budreikai, Ilona su šeimyna. Išgėrė du kartus daugiau negu mes 
per visas vestuves. Visi gėrėjosi Audrute ir jos vyru, sakė, kad palydoje gražiausiai 
atrodė mama ir Ilona. 

Gyvenimas pasuko į seną vagą. Vėl tinginiaujame, tik mama kasdien marinuo-
ja agurkus, rodos, visus išskiname, o rytojaus dieną vėl prirenkame pilną krepšį. 
Daug agurkų, daug pomidorų, daug agrastų, serbentų, ypač daug kriaušių. Jų teks 
paragauti ir tau. Vaikai daugiau pas Dianą negu Auleliuose, ten vietoje tvenkinys, 
tai kasdien maudosi. Auleliuose nėra kam nuvežti.

Anatolijus ištisomis dienomis tinginiauja, tik vakarais ateina palaistyti agurkų 
ir gėlių. Sėdi ant suoliuko ir plepa arba televizorių žiūri. Nepraleidžia nė vienų 
varžybų. Apaščioje pabuvo gal savaitę, darbus apdirbo ir sugrįžo. Kitą savaitę Ilo-
nai baigiasi atostogos, Gabrielę gal atveš į Aulelius auklėti. Mama su baime lau-
kia rudens, vėl neturės nė minutės laisvesnio laiko. Gabrielė palepinta, reikalauja 
nuolatinio dėmesio, neleidžia išeiti iš kambario nė minutėlei. O dūda garsi, per 
kilometrą girdėti.

Aš taip pat tinginiauju, gulinėju, dienomis snaudžiu, tik retai kada prieinu prie 
kompiuterio. Jau išspausdinau „Portretus“, gavosi 200 puslapių, spausdinau ant 
lapo abiejų pusių, tai knygutė 100 lapų, nestora. Dabar pradėsiu spausdinti visas 
knygas ant pusės lapo, taip, kaip Audrutės dienoraštis. Išspausdinau ir tavo dieno-
raštį, bet nerandu sąsiuvinio, į kurį rašėme kasmetinius palinkėjimus. Naujų pro-
jektų neturiu, gal dar straipsnį į žurnalą ar laikraštį parašysiu. Mano elementorius 
dar išeis ir šiais metais, truputį pataisiau. Jau gal ir išleistas, bet aš nemačiau.

Tuo baigiu. Vis kasdien prisimename tave. Noriu pakartoti: „Tu nors už šimto 
mylių, bet vis vien  tave regiu aš savo mintyse“.   

Galvoju, kad tu dabar vis geriau jautiesi, adaptavaisi. Jaunas žmogus sugeba 
prisitaikyti. Dar noriu vieną mintį parašyti. Tolstojus sakė, kad nereikia stengtis gy-
venimo pakeisti, bet reikia save taip suminkštinti, kad pritaptum prie gyvenimo. 
Tik tada pajusi darbo ir gyvenimo džiaugsmą. Būk tvirta, būk sveika, būk galinga, 
neliek ašarų dėl nesėkmių, neskandink ašarose blogio, blogį ašaros nuplauna, ir jis 
dar baisesnis. Džiaukis tuo, ką turi, tai laikina, tai išnyks kaip ryto rūkas, mes tavęs 
laukiame, ilgimės, trokštame pamatyti, prisiglausti, išbučiuoti.

Dabar pas mus Audrutė atvažiavusi, džiaugiamės nuotraukomis. Video žiūrė-
jome sekmadienį per vestuves. Tau Audronė atskirai parašys laišką ir išsiųs nuo-
traukas, adresą davė Diana.

Juozas Danilavičius: nuo jaunuolio iki 
patyrusio mokytojo.
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Laurai, 2002 m. gruodžio 31 d.
LAURUČIUK,
paskutinė 2002 metų diena – tai lyg aukštas Vilniaus televizijos bokštas, nuo 

kurio matosi visas miestas, tai šiandien leista mums pamatyti visas 2002 me-
tų dienas, šaltos žiemos speigus, užpustytus kelius, pavasario žalumą, vasaros 
darbus, rudens rūpesčius ir vėl šaltuko išdaigas. Ir ne tik tai – šie metai mums 
sėkmingi, sveikata, energija, žvalumas mūsų neapleido, atšokome Audrutės ves-
tuves, Gabrielės krikštynas ir nemažai kitų šviesių akimirkų. Tavo kelionė į ne-
žinią mus baugino, atnešė daug baisių minčių, neramių sapnų, kuriems nelem-
ta išsipildyti. Tu sugrįžai, sugrįžai laimingai, praturtėjusi matytais kito pasaulio 
vaizdais, pamatei visiškai kitą pasaulį, ne tą, kuriame gimei, prabėgo vaikystės ir 
mokykliniai metai, pamatei tiek ir tai, ko negalėjai susapnuoti. Tik tu galėjai ryžtis 
tokiai kelionei, tik tu galėjai ištverti to pasaulio sunkumus, kai tapai pažemintos 
ir skriaudžiamos kastos dalimi. Nėra žemesnio rango už patarnautoją svetimšalį, 
kur nereikia proto, jaunatviško polėkio, reikia tik tavo nuolankumo, šuniško sąži-
ningumo, neatsisėdus plušėti daugel valandų. Pamatei pasaulį, kuriame visiems 
sunku: ir tiems, kurie nori praturtėti, ir tiems, kurie žino, kad jiems lemta tik 
šaligatvius šluoti. 

Jaunam žmogui tas pasaulis patrauklus ir baisus, viliojantis ir atstumiantis, suke-
liantis daug prieštaringų svarstymų. Kiekvienam kyla klausimas: kodėl man likimas 
neleidžia užimti kažkurią nišą? Amerikos pavyzdys gali sukelti baisias abejones, 
nusivylimą gyvenimu, pasimetimą vertybėse, gali ir paskatinti lipti į patį aukščiau-
sią kalną, gali paskatinti maksimaliai priartėti prie to blizgesio, noro paragauti to 
skleidžiančio malonius kvapus pyrago.

Nusileiskime ant savos žemės kaip Antėjas, įkvėpkime stiprybės, nepasiduoki-
me nerealioms svajonėms. Užkopimas ant aukšto kalno nesuteikia tiek palaimos, 
kiek pats kopimas. Gautas diplomas – tik popierėlis, bet siekimas to popierėlio 
– štai kur gyvenimo prasmė, idealas. Gal tu nusivylei specialybe? Juokų reikalas. 
Svarbiausia – tas etapas, tie lūkesčiai ir nusivylimai, įveiktos kliūtys ir nuspirti akme-
nys nuo tako. Aš įžvelgiu tavyje didelę gamtos dovaną – susikoncentruoti, šviesiu 
veidu priartėti prie visiškai nepažįstamų, su jais kontaktuoti. Matau didingumą, 
kuris suteikia galimybę gerai jaustis šalia didingų asmenybių. Tai būdingos įgimtos 
savybės politikei, žurnalistei tarptautininkei. Gal trūksta avantiūrizmo, akiplėšiš-
kumo (gerąja prasme), tai būdinga kaimo vaikams. Bet su laiku ir kaimo vaikai šį 
trūkumą likviduoja! 

Laurute, tu esi laiminga – gimei laukiama ir labai mylima, tave visi mylėjo, jei 
ir skriaudė, tai iš didelės meilės. Tave mylėjo mokytojai, klasės draugai, tu visada 
buvai apsupta draugių. Tai pats didžiausias turtas – būti kitiems reikalinga. Tu iš gi-
minės paveldėjai darbštumą, gerumą, paprastumą. Saugok tas vertybes, jos beveik 
įčiulpiamos su motinos pienu, jos didžiulis turtas.

Mes šiais metais patyrėme daug džiugių akimirkų – išlydėjome Audrutę į naują 
gyvenimą, patyrėme ir kartėlio, mūsų dienas temdė Ilonos išdaigos, bet kitų nelai-
mių neturėjome. Metai labai labai sėkmingi. Eina mano elementorius, mikčiojimas, 
Klaipėdos laikraštis, „Anykšta“, „Šilelis“, „Dialogas“ spausdina plačius straipsnius. 
Dar turiu parako, turiu minčių, idėjų, turiu žmonių, kurie mane remia.

Mama pradėjo atostogauti, tik dulkes valo ir su Karoliu kariauja – tas kaip ožiu-
kas nenori ėsti paduotos žolės, Gabrielė tik retkarčiais į svečius užsuka. 

Dabar kasdien kalbame apie tave, tu viena likai mūsų rūpestėliu. Gal tau ne-
bepatinka tokia mūsų globa, tu norėtum pati sau ponia būti, nepergyvenk – mes 
tau netrukdome, leidžiame elgtis kaip išmanai. Stebime iš šalies, kartais skaudžiai 
pergyvename dėl tavo santykių su Audrute, ta norėtų tau kur kas daugiau padėti, 
bet tu kažkodėl nenori paslaugos priimti.

Aš tai žinau, kad tai yra jaunesnio vaiko sindromas – noras išsivaduoti iš globos 
su valdymo varžtais. Metai bėgs, jūs viena nuo kitos tolsite ir ilgėsitės viena kitos, 
graušite pirštus, kad kažkada lyg du ožiukai ant tiltelio nenorėjote viena kitos pra-
leisti.

Tuo baigiu. Tegul 2003-ieji saugos tave nuo nesėkmių, bus šviesūs ir dosnūs, 
padovanos ištikimą draugą, su kuriuo galėsi į kitą pasaulio kraštą nukakti. Išlik 
šviesi, išlik tauri, būk veržli, kantri, tegul tavęs nepaklupdo sunki našta. Jei tavo šir-
dyje slypi gėrio lobis, saugok jį, nes pastebėjęs jį niekadėjas pasinaudos, jeigu tavo 
širdyje dega meilės ugnis, saugok, nes yra mėgėjų pasišildyti, jeigu turi dosnumo 
jausmą, neišsiduok, pasinaudos tinginiai ir sukčiai.

Laimingai sutik Naujuosius metus draugių būryje, neišduokite viena kitos – gy-
venime būsite labai reikalingos viena kitai. Jaunystės draugės lydi visą gyvenimą, 
ne tik džiaugsmo akimirkomis, bet ir nelaimės valandą jos pirmos ateis nušluostyti 
ašarą.  

Laura Danilavičiūtė savarankiško gyve-
nimo kelyje. Foto: Juozo Danilavičiaus 
archyvas.
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Mano Laurai – tėtis

Laurai, 2003 m. lapkričio 25 d.
VISŲ BRANGIAUSIA LAURUTE!
Tavo sieloje dega šventa ugnis, neleisk prisiliesti prie jos nevertiems. Gali tapti 

auka.
Dvidešimt dveji metai nudundėjo su žydinčiais pavasariais, saulėtomis vasaro-

mis, puošniais rudenėliais ir šaltomis žiemomis lyg juodbėriai žirgai, prabėgo patys 
šviesiausi metai.

Tu mums buvai ir teisėja ir užtarėja, mes gal netikusiai atlikome tėvų uždavinius 
– per anksti išleidome iš namų, palikome likimo valiai, nesugebėjome patenkinti 
poreikių, bet visada mes Tave mylėjome, Tu mums buvai lyg angelas. 

Kasdien abu su mama kalbame apie tave, džiaugiamės tavo darbštumu, atka-
klumu, ištverme. Tu mums nešei tik geras žinias iš mokyklos, mokytojai tave tik 
girdavo – tai tėvams pati didžiausia dovana nuo vaikų. Tu pasirinkai labai gerą 
specialybę.

Mes kartu su tavimi išgyvenome, kai tu ašaromis aplaistei valstybinį matema-
tikos egzaminą, stojimą į universitetą. Mes jaučiame, kai tau sunku, kai sutinki 
neįveikiamas kliūtis, mama meldžiasi už tave.

Atskubėjo Tavasis gimtadienis! Leisk Tave išmyluoti, palinkėti sveikatos, išlik 
šviesi ir šviesk kitiems, paduok ranką silpnesniam, sušildyk tuos, kurie sužvarbę dėl 
nelaimių, tegul tave lydi mūsų giminės (mano ir mamos) meilė Tėvynei. Tegul Tau 
sekasi sukurti gerą šeimą – tik šeimoje laimė sušvyti tūkstančiu spalvų! 

Laurai, 2011 m. liepos 18 d.
BRANGIOJI DUKRELE,
taip seniai rašiau tau laišką, kad neprisimenu paskutiniojo turinio. Gyvenimas 

mažai keičiasi, nesirgome, tai ir gyvenome nerūpestingai. Nieko netrūko: pavalgę, 
sotūs, šiltai aprengti, kiekvieną rytą vis galvojame, ką galėtume nuveikti. Mamai 
paprasčiau – ji verda, kepa, plauna, sodina, ravi... O aš, neturėdamas darbo, tele-
vizoriaus nenoriu žiūrėti, nes rodo žudynes, nelaimes, vagis seimūnus, ištvirkėlius 
kunigus, tai sėdžiu prie kompiuterio ir spausdinu. Nors dabar net įdomių knygų 
neskaito, bet rašau, ruošiu leidybai savo sapaliones.

Lietuva lyg ir brenda iš ekonominės krizės, bet skęsta dvasios tamsoje – mo-
kytojai, prisigriebę po 30 pamokų, negali produktyviai dirbti, irzlūs ir kaprizingi, 
skriaudžia vaikus. „Mokytoja, kodėl man septynetas?“ – „Mažai – tada penketas... 
Dar mažai – tada trejetas... Taškas“. Kardiologas, sudaręs sutartį su firma, visiems, 
kam tiria širdį, išrašo tos firmos vaistus. Valdininkai, nors dirba vieno langelio siste-
ma, bet jokių reikalų tau neišspręs – vis tiek reikės apeiti visus, suderinti su visais. 
Pensininkus spaudžia mokesčiai. Parašysiu – už spalio mėnesį mokėjau už šilumą 
(nors buvo šilta, radiatoriai šalti) 140 litų, internetas – 65, elektra – 63, šiltas vanduo 
– 20, šaltas – 51, šiukšlės – 9, kabelinė televizija – 27, benzinas – 100.

Orai puikūs, panašių neprisimenu – daug saulėtų dienų, lyja mažai. Visi laukia 
sniego, bet jo nematyti. 

Ignui mokytis jau gana sunku – pasirinko sunkius dalykus. Jau nelieka laiko 
žaidimams. Šiaip auga namisėda, niekur neišeina, laisvalaikiui draugų neturi. 
Nežinau, gerai ar blogai. Tik žinau, kad vienas mažiau nuveiksi, nei su draugais. 
Komandoje niekas dirbti nemoko, o tai blogai. Man dar pypliukui kambario šei-
mininkė, aukštos kilmės ponia, kalbėjo: berniuko santykiai su mergaite verčia pa-
sitempti, nenuklysti, stropiau mokytis. Ir leisdavo pas ją į butą atsivesti mergaites. 
Kartu sprendėme uždavinius, o paskui žaisdavome.

Mano ne tiek fizinės, bet dvasinės jėgos senka. Neturiu to šišo, kuris vertė mane 
domėtis įvairiais mokslais, kaupti auksines mintis, nekyla sudėtingos problemos. 
Aplinkos bjaurastį priimu su šypsenėle, kiti emocionaliai pergyvena valstybėje 
vykstančius dalykus, man jie visai neįdomūs. Nejaudina manęs nei tie, kuriems 
aitvaras neša milijonus, nei tie, kurie gyvena iš bedarbystės. Kai gatvėje matau 
rūškanotą veidą, tyčia nusišypsau, žinau, šis žmogus nemoka branginti to, ką turi.

Aš seseriai, gulinčiai lovoje, jau antrus metus rašau laiškus, kad gyvenimas yra 
gražus, liga kaip svečias, o tavo buitis karališka – esi prižiūrėta, švari, soti, turi 
su kuo pasikalbėti. Ko daugiau reikia pabaigai? Skraičionyse dabar labai gražu. 
Namas restauruotas, dvigubai didesnis, su verandomis, svečių kambariu, vonia ir 
dušu, aplinka sutvarkyta.

Tuo baigiu, laukia Tavęs per šventes. Pinigų aš išsiųsiu, kelionę kompensuosiu. 
Kalėdos man dviguba šventė – vyks naujos knygos „Atsargiai – vaikas“ pristaty-
mas.

Tau sveikatos, gerų draugų, gyvenk linksmai, venk irzlių ir piktų žmonių. Gal-
vok apie gerus dalykus ir būsi laiminga. 

              Pagarbiai – Tėtė, Anykščiai.

Laura Danilavičiūtė savarankiško gyve-
nimo kelyje. Foto: Juozo Danilavičiaus 
archyvas.


