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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas

Šie, 2014-ieji, metai Anykščiams ypa-
tingi. Palyginti mažame mieste užderėjo 
geros architektūros pavyzdžių. Vasario 
14-ąją (šv. Valentino, t.y. meilės dieną) 
duris atvėrė sveikatingumo ir poilsio cen-
tras „ SPA Vilnius Anykščiai “, o balan-
džio 10-ąją – Anykščių menų inkuba-
torius-menų studija.  Abu šie  objektai 
– ne tik geros architektūros ir kokybiškai 
pastatyti pastatai. Jie pagyvino miestą, 
papildė pagrindinį Anykščių strateginį 
siekį – kultūrinio turizmo darnią plėtrą. 
Tai puikūs pavyzdžiai, kaip galima natū-
raliai įsikomponuoti į aplinką, prisiderinti 
prie subtilaus, jaukaus, gamtiško miesto 
kraštovaizdžio. 

Įstrigo žymaus verslininko, anykštė-
nams jau pažįstamo Valdo Trinkūno spau-
doje išsakyta nuomonė, jog naujasis SPA 
„neblogai įsikomponavo į Anykščius, kur 
yra visko, ko reikia sveikatinimui, geram 
poilsiui ir atsipalaidavimui: mineralinių 
vandenų, gero oro, tinkamos aplinkos 
ir gana įdomaus kultūrinio gyvenimo.“ 
Manyčiau, tai svarus komplimentas mūsų 
miestui, visiems čia gyvenantiems ir dir-
bantiems anykštėnams.   

Kas gi toji tinkama aplinka? Anykščiai 
pasižymi nepaprastai gera aura. Miestas 
įsikūręs ir išsidriekęs subtiliai jaukioje 
gamtoje. Kalvotas reljefas, moreniniai 
masyvai, kerintys miškai, visą miestą juo-
sianti Šventoji, turtinga geologija – kvar-
cinis smėlis... Neatsitiktinai čia gyveno ir 
kūrė A. Baranauskas, K. Sirvydas, Vaiž-
gantas, A. Vienuolis-Žukauskas, J. Biliū-
nas, B. Buivydaitė. Čia, Anykščiuose, 
B.Karazija pastatė vyno fabriką, spaudė 
iš vaisų ir uogų vyną. Klesti obelų sodai. 
Lyg viskas savaime gimtų iš gamtos, iš 
aplinkos. 

Labai paprasta – saugom, ką turim gra-
žiausio, vertingiausio, subtiliausio, išraiš-
kingiausio. Tačiau požiūriai gan dažnai 
išsiskiria: vieni saugojimą supranta kaip 
visišką nepalietimą, kiti – tik tvarkymą, o 
dar kiti – pildymą, tobulinimą, plėtimą, gi 
dar kitiems ši tema išvis nesvarbi.

O nuo ko gi priklauso gera, jauki, 
kokybiška aplinka? Gal nuo profesionalių 
kraštovaizdžio architektų?

Pradžioje – taip. Šoktelėjus Anykš-
čiams į priekį, užsibrėžus ambicingą 
tikslą „Anykščiai – kurortas“, pradėjome 

Anykščių perspektyvoje – sistema, harmonija, gėlės...
Daiva Gasiūnienė

mąstyti apie Anykščių kraštovaizdžio 
politikos krypčių sukūrimą. Dr. Giedrė 
Godienė, Saugomų teritorijų ir krašto-
vaizdžio departamento Kraštovaizdžio 
skyriaus vyr. specialistė, Anykščių kraš-
tovaizdžio politiką bando kurti naujomis 
priemonėmis, skatindama įvairių visuo-
menės narių bendradarbiavimą – kartu 
visiems išsiaiškinant, ką turime, ką verti-
name ir kokius norėtume matyti Anykš-
čius ateityje. 

Nuo rugpjūčio 23d. net dvi savaites 
pas mus vyko Lietuvos kraštovaizdžio 
architektūros sąjungos pleneras „Vietos 
matymas“, o po jo – renginys „Želdinių 
erdvė 2014 Anykščiai“. Dalyvavo žino-
mi Lietuvoje kraštovaizdžio architektai, 
jaunieji kraštovaizdžio architektai, dizai-
neriai. Plenero dalyviai pabandė įžvelgti 
tai, kas paprasta akimi nematoma, paro-
dyti tai, kas tik pajaučiama. Jaunieji kūrė-
jai pažvelgė visiškai naujai į viešąsias 
erdves, pabandė „pagydyti“ tam tikras 
žaizdas, išryškinti stipriąsias puses. Vien 
viešosiomis erdvėmis negalima apsiribo-
ti, nes miesto visumą sudaro ir privatūs 
sklypai, daugiabučių kvartalai, gatvės, 
šaligatviai, t.y. visa, ką matome. 

Vis dėlto svarbiausia yra tai, kad tik 
mes – patys anykštėnai – savo kruopš-

čiu kasdieniniu darbu sukuriame tokią 
savo Anykščių miesto aplinką, kokios 
norime. O norime daugmaž to paties: 
Anykščių kurorte matyti daugiau medžių, 
o ypač pušų, nes medžiai – miesto plau-
čiai. Norime, kad mūsų miestas atrodytų 
patrauklus. Galėtų būti kur kas daugiau 
žiedų. Žydėti turėtų krūmai, gėlės, ir ne 
tik per Miesto šventę, bet ir nuo anksty-
vo pavasario iki vėlyvo rudens. Reikė-
tų sodinti daugiau daugiamečių žolių, 
kuklesnių spalvų. Buvo pastebėta, kad 
Anykščiams tiktų balti, geltoni, smėlio 
spalvos gėlių žiedai, gėlėmis turėtų būti 
pasipuošę ir daugiabučių namų balkonai. 
Labai svarbu, kad būtų ir jaustųsi sistema, 
balansas, harmonija. 

Tai reiškia, kad gyventojai turėtų veikti 
bendrai, susitarę, pasidalinę tam tikromis 
sėklomis, daigais. 

Pavyzdžiui, privačių gyvenamųjų  
namų gatvės galėtų virsti vienarūšių 
medžių, krūmų, gėlių alėjomis. Sukurti 
patrauklią miesto aplinką, pasiekti kurorto  
statuso Anykščiams reikia bendrų pastan-
gų, pasitempimo, didžiulio tiek gyvento-
jų, tiek specialistų noro ir entuziazmo.

O apibendrinimas būtų toks: atėjo 
metas, kai Anykščiams verkiant trūksta 
kraštovaizdžio architekto!

Stanislovo Semėno nuotr. 
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„Anykščiuose gera gyventi, nes aplenk-
damas vėją, gali purpuriniu vyno keliu, 
prisijaukinęs žirgelį, ristele po Anykštiją, 
surasti savo laimės pasagą, o sustabdęs 
arklius – atsipūtęs laimingai gyventi...“

Jauni balsai – šviesūs balsai!
Kornelija Gegnerytė, 19 m. 

„Anykščiai unikalūs savo gamta. Kar-
tais užklystu į Šilelį, tuomet, rodos, visa 
taip toli: žmonės, mašinos, parduotuvės, 
šurmulys, o išties viskas taip arti. Būdama 
Anykščiuose, tuo pat metu patiriu ir ramy-
bę, ir sumaištį. O sumaištis Anykščiuose – 
ji rami ir tokia sava, kad kiekvienas anykš-
tėnas tampa miela tos sumaišties dalimi“. Nuotr. iš K. Gegnerytės asm. archyvo

J.Biliūno gimnazijos abiturientė 
Neringa Novikaitė, 17 m. 

„Pirmiausia, Anykščiuose gyvena dau-
gybė šiltų, nuoširdžių, jaukių žmonių. 
Anykščiai paneigia mitą, kad lietuviai 
susiraukę, nes gatvėse žmonės vaikšto 
geros nuotaikos, šypsosi. Čia gyventi gera, 
aplink tokia žaluma, ramybe alsuojanti 
gamta. Čia net paprastas pasivaikščioji-
mas Anykščių šileliu tampa savotiška tera-
pija. Kiekvieną kartą sugrįžus į Anykščius 
galiu pasakyti: „Čia – mano namai“. 

Nuotr. iš N. Novikaitės asm. archyvo

Fotografas Rokas Bužinskas,  
26 m. 

Nuotr. iš R. Bužinsko asm. archvyo

Vardai ir datos

Parengta pagal www.anykstenai.lt informaciją.

Spalis

1 d. Sukanka 70 metų, kai Gečionyse 
(Anykščių r.) gimė turizmo ir sveikatin-
gumo paslaugų organizatorius Henrikas 
STANKEVIČIUS. Nuo 1978 m. iki gyvenimo 
pabaigos gyveno Anykščiuose ir vadovavo 
poilsio ir sveikatos gerinimo įstaigoms, 
buvo viešosios įstaigos „Anykščių šilelis“, 
teikusios reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 
paslaugas, direktorius. Su žmona užaugino 
dvi dukteris. Mirė 2014 m. sausio 17 d. 
Anykščiuose, palaidotas senosiose kapinėse.

3 d. Sukanka 125 metai, kai Miškinių 
viensėdyje (Rokiškio r.) gimė pedagogas ir 
vaikų rašytojas Matas GRIGONIS. 1929-
1934 m. gyveno Anykščiuose, buvo Anykš-
čių progimnazijų direktorius, mokė lietuvių 
kalbos ir geografijos. Išleido daugiau kaip 40 
knygų vaikams, parašė eilėraščių, – jų rinki-
nys „Kvietkelis“ (1913m.) – pirmoji lietuviš-
ka vaikų poezijos knyga. Išleido apsakymų, 
scenos vaizdelių. Sudarė lietuvių ir kitų tautų 
žaidimų knygų. Išvertė ar laisvai perpasakojo 
H.K.Anderseno, L.Tolstojaus, I.Kotliarevskio, 
I.Turgenevo ir kt. rašytojų kūrinius vaikams. 
J. Basanavičiaus draugijos pirmininkas, švie-
tėjas, kultūrinės veiklos Anykščiuose inici-
atorius. Mirė 1971 m. sausio 7 d. Vilniuje, 
palaidotas Rokantiškių kapinėse.

5 d. Sukanka 50 metų, kai 1964 m. 
Anykščiuose gimė sportininkas bėgikas 
Pavelas FEDORENKA. Nuo 1982 m. gyve-
na Panevėžyje, yra sporto treneris ir mara-
tono bėgikas profesionalas, dalyvauja var-
žybose įvairiose amžiaus grupėse. Įveikė 
maratono distanciją Atlantos olimpinėse 
žaidynėse (1996 m.), yra Lietuvos olimpie-
čių asociacijos valdybos narys.

8 d. Sukanka 75 metai, kai Anykščiuo-
se gimė mokslininkas biologas ichtiologas 
Juozas VIRBICKAS. Keturių kalbų „Žuvų 
pavadinimų žodyno“ (2005 m.) autorius. 
Visą gyvenimą skyrė ichtiologiniams tyri-
nėjimams, žuvininkystės galimybių studi-
joms, buvo hidroekologinių tyrimų Lietu-
voje pradininkas. Mirė 2006 m. kovo 23 d. 
Vilniuje, palaidotas Kairėnų kapinėse.

18 d. Sukanka 70 metų, kai Klevėnuo-
se (Anykščių r.) gimė dailininkas tapytojas, 
dailės pedagogas Arvydas ŠALTENIS. Nuo 
1975 m. dėsto dailės studentams, dvi kaden-
cijas (1994-2004 m.) buvo Vilniaus dailės 
akademijos rektorius, šiuo metu – prorek-
torius mokslui ir menui. Aktyviai dalyvavo 
Lietuvos Atgimimo veikloje, 1988–1990 m. 
buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio inici-
atyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo švie-
timo komiteto pirmininkas.

20 d. Sukanka 70 metų, kai Svėdasuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas chemikas 
Bronislovas ŠALKUS. Elektrochemijos tyrinė-

tojas, docentas, mokslų daktaras, nuo 1985 m.  
dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete, 
1995–2005 m. dvi kadencijas buvo renka-
mas Gamtos mokslų fakulteto Chemijos kate-
dros vedėju, 2005–2012 m. buvo šio univer-
siteto Gamtos mokslų fakulteto dekanas. 

28 d. Sukanka 85 metai, kai Bičionyse 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas istorikas, 
senosios Lietuvos istorijos tyrinėtojas, habil. 
dr. prof. Antanas TYLA. 1992-1999 m.  
– Lietuvos istorijos instituto direktorius.
Vytauto Didžiojo universiteto Humanita-
rinių mokslų fakulteto Istorijos katedros 
profesorius, VDU senato narys, Lietuvos 
Mokslų Akademijos narys ekspertas, Lie-
tuvos Katalikų mokslų akademijos narys. 
Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – 
LDK politinės kultūros, iždo ir valstybės 
apsaugos XVI a. pabaigoje – XVII a. vidu-
ryje problemos, Lietuvos magdeburginių  
miestų istorijos šaltinių tyrinėjimas ir ren-
gimas spaudai. Apdovanotas valstybine 
J.Basanavičiaus  premija, LDK Gedimino 
ordino Karininko ir Komandoro kryžiais. 
Nuo 1992 m. – Pasaulio anykštėnų bendri-
jos valdybos pirmininkas, Anykščių miesto 
Garbės pilietis. Solidžiu autoritetu anykš-
tėnus buriantis mokslininkas atveria paži-
nimui vis naujus krašto praeities akcentus, 
asmeniniu pilietiškumu ugdo jaunosios 
kartos patriotinę poziciją. 

PROFESORIUS TOLIAU 
STEBINA IR DŽIUGINA

Bibliografas ir kraštotyrininkas, T. Mike-
liūnaitės premijos laureatas prof. Osvaldas 
Janonis nustebino ir nudžiugino nauju lei-
diniu „Surdegis ir jo apylinkės“ (Kaunas, 
UAB „Print easy“, 2014 m., 100 egz.). Ją 
padėjo išleisti Anykščių biblioteka ir kraš-
totyrininkai.

„Stengiausi iškelti į šviesą brangius ir 
brangintinus kaimui praeities faktus“, – 
sakė leidinio sudarytojas, žanrą apibūdin-
damas kaip „atminimo knygą“.

Pasak O. Janonio, ši knyga paliečia 
jautriąsias miestelio gyvenimo stygas nuo 
seniausių gadynių lig šiam laikui, atverčia 
ne vieną visiškai pamirštą ir nežinomą 
istorijos puslapį, vienaip ar kitaip užkliudo 
visas miestelio ir jo 50 apylinkių gyvenimo 
puses ir rūpesčius įvairiais istorijos laiko-
tarpiais: draugijas, ratelius, organizacijas, 
leidinius, bažnyčią, mokyklas, koplyčias, 
varpų istoriją, religines šventes, adminis-
tracinę-teritorinę Surdegio priklausomybę, 
švietimą, kultūrą ir meną, sveikatos apsau-
gą, prekybą, ūkį, paštą, telefoną, elektrą, 
radijo tašką, sporto plėtotę, liaudies meni-
ninkus ir pan. Knygoje paminėti miestely-
je ir jo apylinkėse gyvenę kitataučiai, čia 
pirmą kartą skaitytojas galės pasiskaityti 
faktografinę Šv. Dvasios vienuolyno, kuris 
labiausiai ir garsino miestelį, istoriją.

Apibūdindamas leidinio išskirtinumą, 

Anykštėnų 
knygų derlius
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O. Janonis sakė, 
kad jam nesinorėjo 
būti politikos vėjų 
lankstoma nendre-
le. „Siekiau pakil-
ti virš sudrumsto 
politikos sūkurio ir 
parengti nepoliti-
zuotą knygą. Skai-
tytojas viename 
leidinyje galės pasi-
skaityti ir apie kuni-
gus bei ateistus, ir 
apie partizanus bei 
sovietinės valdžios 
atstovus, ir tremti-
nius bei kolchoze 
plušusius gimtinėje likusius žmones. Tokio 
sudėtingo, aštriabriaunio gyvenimo būta, 
tokį jį norėjau ir atspindėti“, – pasakojo 
knygos sudarytojas.

KRAŠTOTYRININKO JONO 
SRIUBO TRIŪSAS 

Kraštotyrininkas Jonas Sriubas atvyko iš 
Utenos į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąją 
biblioteką su dovanomis – savo parengto-
mis knygomis „Senovė ir Leliūnų valsčius“ 
( 2013 m.) ir „Senovė ir Skiemonių vals-
čius“ (2014 m.). Išleidęs knygeles savo 
lėšomis, tik 50 egz. tiražu, beveik po 30 
knygų autorius padovanojo visoms Anykš-
čių rajono bibliotekoms.

Dar spaustuvės UAB „Utenos Indra“ 
dažais kvepianti 2014 m. išleista krašto-
tyrininko J. Sriubo knyga „Senovė ir Skie-
monių valsčius“ skirta šio krašto praeičiai, 

Spalio mėnesio renginiai
1 d. 18 val. Anykščių krašto muzikuo-

jančių šeimų suėjimas „Sukurkim šventę 
širdyje“ (Anykščių kultūros centras)  Pro-
jektą „Kartų kelias“ remia Anykščių rajono 
savivaldybė ir LR Kultūros taryba. 

3 d. EDOX festivalis Anykščių Koply-
čioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre. 
Dokumentinio kino filmų fiesta. Renginys 
nemokamas. Festivalis vyks iki spalio 5 
dienos. 

4 d. 16.30 val. Modelių atranka (AKC).  
5 d. Agnės Juškaitės tapybos darbų 

paroda iš projekto „Menas senuosiuose 
dvaruose“. Anykščių Koplyčioje-Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre. Paroda veiks iki 
spalio 28 d.   

8 d. 18 val.  Grupės „Džentelmenai“ 
koncertas. Nauja programa „Deganti ais-
tra”. Bilietai 25-30 Lt. (AKC). 

17 d. 16.30 val. Romo Pučeko parodos 
„Daiktai ir laikas“ atidarymas Sakralinio 
meno centre. Koncertuoja Giedrė Kil-
čiauskienė. Renginys nemokamas. 

17 val. AKC meno mėgėjų kolektyvų 
koncertas „Su šypsena per rudenį einu...“ 
Bilieto kaina 6 Lt.  

 19 d. 18 val. Profesionalių teatrų nacio-
nalinės dramaturgijos festivalis Anykščiuose 
„Pakeleivingi“. Festivalio atidarymas (AKC). 

„Nebylys“. Šiaulių dramos teatras. Pagal 
Juozo Tumo-Vaižganto kūrinį. Režisierius 
Jonas Vaitkus. Bilietų kainos: 20-25 Lt, su 
nuolaida – 15 lt. Nuolaidos taikomos gru-
pėms (daugiau nei 10 žm.), moksleiviams, 
studentams, pensininkams, neįgaliesiems. 

20 d. 11 val. „Lapė ir višta“. Kauno 
kamerinis teatras. Spektaklis vaikams 
pagal Daivos Čepauskaitės pjesę. Bilieto 
kaina 6 Lt. 

21 d. 18 val. „Trys mylimos“. Valst. 
jaunimo teatro spektaklis pagal Žemaitės 
kūrinį. Rež. Algirdas Latėnas. Bilietų kai-
nos: 30-40 Lt.

22 d. 12 val. „Kai aš mažas buvau“. 
Keistuolių teatras. Spektaklis apie vaikystės 
pasaulį mažiems ir dideliems. Režisierius 
Vaidotas Žitkus. Bilieto kaina 10 Lt. 

22 d. 18 val. „Išėjau aš stotin“. Keistuo-
lių teatras. Muzikinis detektyvinis Vytau-
to V. Landsbergio dviejų dalių žiaurių 
romansų spektaklis. Režisieriai – Vytautas 
V. Landsbergis ir Aidas Giniotis. Bilietų 
kainos: 30 Lt, su nuolaida – 25 Lt.  

23 d. 18 val. „Barikados“. Nacionalinis 
dramos teatras.Janio Baluodžio, Godos 
Dapšytės spektaklis. Rež. Valteris Silis. 
Bilietų kainos: 20-25-30 Lt.

24 d. 16 val. J.Gruodžio konservatorijos 
styginių instrumentų orkestro koncertas. 
Anykščių Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų 

kūrybos centre. Vad. Kristina Domarkienė. 
Renginys nemokamas.  

24 d. 18 val. Premjera! „Žmogus, nužu-
dęs gulbę“. Teatras „Atviras ratas“. Režisie-
rius Aidas Giniotis. Bilietų kainos: 15-20 Lt. 

25 d. 18 val. „Gentis“. Nacionalinis 
Kauno dramos teatras. Pagal I. Simonai-
tytės romaną “Aukštųjų Šimonių likimas”. 
Režisierius Agnius Jankevičius. Bilietų kai-
nos: 20-25 Lt. 

26 d. 18 val. „Dėdės ir dėdienės“. Vals-
tybinis Vilniaus mažasis teatras. Pagal 
Juozo Tumo-Vaižganto apysaką. Režisierė 
Gabrielė Tuminaitė. Bilietų kainos: 30-35 Lt.  
Festivalio uždarymas. 

28 d. 17 val. Anykščių krašto dievdirbio 
Petro Blažio skulptūrų paroda autoriaus 
15O-osioms metinėms. Rimanto P.Vanago 
parengto leidinio „Gyvenimas pagal Petrą“ 
apie P.Blažį pristatymas. Anykščių Koply-
čioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.  

29 d. 18 val. „Hiperbolė“. Visus, ištiki-
mus legendinei muzikai, ,,Hiperbolė Tri-
bute Band“ kviečia į ,,Hiperbolės” grupės 
40-mečiui skirtą koncertą. Dalyvauja Ana-
tolijus Kapustinas (vokalas, gitara), Alek-
sas Tenas, Rimas Gaižutis (bosinė gitara). 
Jiems talkina Marius Kunca (mušamieji) 
bei Simonas Kunca (klavišiniai, fleita ir 
pritariantysis vokalas). AKC. Bilieto kaina 
20-25 Lt. 

Aušra Miškinienė

kultūros ir istorijos paminklams apžvelg-
ti. Knygos pratarmėje autorius rašo: „Šio 
valsčiaus istoriją rašė gyvenimas, kuris 
vieniems buvo ilgas, įdomus, malonus, 
kitiems – trumpas, skausmingas, vargin-
gas, sunkus. Dalis žmonių gyvendami įmi-
na gilias šimtmečius išliekančias pėdas, 
rodančias gyvenimo kryptis ateinančioms 
kartoms.

Rengdamas šią valsčiaus monografiją, 
nevengiau senolių prisiminimų, ieškojau 
informacijos archyvuose, internete, įvai-
riose knygose ir kitur, tikėdamas, kad juose 
yra daug realios tiesos. Naudojausi 1923 
m. Lietuvos gyventojų surašymo duome-
nimis.<...>

Netvirtinu, kad viską išsamiai, tiksliai 
aprašiau bei pateikiau. Gal dalis istorijos 
liko praleista, nepaminėta, bet manau, kad 
ji nėra baigtinė...“. 

J. Sriubas gimė Buivydų k. (Anykščių r.) 
Išvykęs gyventi į Uteną, nepamiršta gimti-
nės. Jis dažnai čia sugrįžta, renka medžia-
gą apie savo gimtąjį kraštą, stato paminkli-
nius akmenis prie archeologinių senovės 
statinių bei Buivydų piliakalnio, orga-
nizuoja kraštiečių susitikimus, dalyvau-
ja Anykščių T. Mikeliūnaitės kraštotyros 
draugijos veikloje. 

Kraštotyros  veikla tapo J. Sriubo hobiu. 
2009 m. autorius surinko medžiagą ir 
išleido knygą „Į senovę ir Leliūnų paribio 
kaimų praeitį pažvelgus“, 2000 m. pasi-
rodė jo knygelė „Buivydų kaimo praeitis: 
Istoriniai, geografiniai, etnografiniai kaimo 
bruožai“. Dar po poros metų – 2002 m. 
parengtas leidinėlis apie Gikonių kaimą, 
2005 m. –  „Buivydų kaimas istorijos sukū-
riuose“ II dalis ir kt.

Paklaustas, kas paskatino rinkti medžia-
gą ir leisti kraštotyros leidinėlius, autorius 
atsako: „Užfiksuotas žodis virsta į sakinį, 
o sakinys į tekstą ir tai tampa knyga – pra-
eities istorijos pažinimo šaltiniu. Mano 
knygos nėra mokslinės studijos, jas rašau 
eiliniam skaitytojui, nevengdamas minėti 
įvykių, kurie nėra mokslininkų pripažinti, 
bet stengiausi nenukrypti nuo buvusios 
realybės. Savo knygose , kurias išleidau, 
buvau tik keleiviu, stebėtoju, šios žemės 
svečiu, rinkusiu istorinę praeities medžia-
gą, negalvodamas, kad viską išsamiai 
surinkau bei pateikiau, gal dalis istori-
jos liko nepaminėta, praleista. Kiekvie-
na žmonių karta kuria šiandieną, deda 
pamatus ateičiai, tad svečiuodamiesi šioje 
žemėje, padarykime daugiau, nei atliko 
mūsų tėvai, seneliai“.

Audronė Berezauskienė
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MANJANA!

Pagal Ramūną Vaivadą

Ir anykštėnai nūnai nardo po pasaulį 
kaip kregždės danguje! Antai bičiulis grį-
žo iš Pietų Amerikos. Paklaustas, kas jam 
ten labiausiai įstrigo, numojo ranka:

– Žinai, ką aš tau pasakysiu? Tas pat, 
kas Anykščiuose! 

Nustebau.
– Betgi ten kas kita…Ten – trečiasis 

pasaulis, atsilikęs, visokios „bananų res-
publikos”, o mūsų mentalitetas – ohoho!

– Kai tik paprašai ko nors Kolumbijoje 
ar Venesueloje, išgirsti: manjana! Tai reiš-
kia – rytoj arba niekada… Argi ne taip ir 
mūsų Anykščiuose? 

Susimąsčiau. Prisiminiau... Valdžia 
dešimt metų žadėjo nutiesti apie Anykš-
čius aplinkkelį – nenutiesė ir, atrodo, 
nebenuties... Tūlas skolininkas dievažija-
si jau rytoj grąžinsiąs pinigėlius, bet štai 
jau keleri metai bergždžiai... Santechni-

Iš taksi vairuotojo 
„taksometro“ 
Pagal Antaną Baltrimą

ELEKTROŠOKAS

Taksi iškvietė į Kavarską. Ten laukė 
du vyriokai, „su kvapeliu“. Dabar, sako, 
važiuojam į Anykščius, bet per Dabužius. 
Gerai – man moka, galiu bet kur važiuoti... 
Bevažiuojant vienas sako:

– Nebijai, kad mes galim iš tavęs atimti 
pinigus? 

– O ko man bijoti? Turiu apie trisdešimt 
litų – jei labai reikia, galiu ir pats atiduoti.

Keleiviai susižvalgė, vėl nei šį, nei tą 
apie pinigus balbatuoja. Tada aš koja spūst 
– įjungiau sėdynių elektrošoką, yra toks 
prietaisas. Vyriokus pakratė… Sakau:

– Ką gi, dabar aš iš jūsų paimsiu pini-
gus!

Nežinau, ar pakaušę keleiviai iš tiesų 
norėjo mane apiplėšt, ar tik šiaip kvailiojo. 
Kaip bebuvę, nuvežti nurodyton vieton, 
ne tik sumokėjo nurodytą sumą, bet nuo 
savęs dar dvidešimt litų  pridėjo...

KO IŠSIGANDO MOČIUTĖ?

Vežu močiutę į Šlavėnus. Jau beveik 
išvažiavęs iš Anykščių, keleivei sakau:

– Truputį pasuksiu į šoną, turiu pasaky-
ti porą žodžių draugui. Grįždamas atgal, 
noriu parvežti jį namo. 

Vos pradėjau sukti vairą, močiutė kad 
pradės šaukti:

– Stok! Greičiau sustok!
Nesuprasdamas, ko močiutė išsigando, 

sustojau. Ta virste išvirto pro duris ir kul-
niuoja pėsčia. Ką aš galiu padaryt – tegu 
eina, jeigu taip nori... Užsuku pas drau-
gą, tada vėl grįžtu į kelią. Žiūriu – ta pati 
močiutė stovi ir „balsuoja“! Sustoju.

– Sėskit, nebijokit. Bet ko išlipot, jeigu 
norit važiuoti?

Močiutė nusiraminusi sako:
– Matai, vaikel, pardaviau karvę, vežuos 

daug pinigų!

Parengė  
Motiejus Starkakumpis

Užrašas ant Peslių kapinių vartelių liudija, 
kad mūsų tvarkdariai ne tik susišneka su 
vėlėmis, bet ir duoda joms įpareigojimų!..
Silvijos Mažeikytės nuotr.

kas žadėjo pasirodyti „tuoj po Žolinių“ 
– nesulaukiau iki šiol... Automobilių 
meistras prisiekė pats paskambinsiąs, kai 
tik turėsiąs laiko – nepaskambino... Sta-
lius žadėjo padaryti spintutę per savaitę 
– padarė per tris mėnesius, ir tai neuž-
baigė, – rankenėles, sako, pats įsisuksi, ir 
lentynas – ne didelis ponas esi! – gali pats 
įsidėti... Net nežinau, kaip visa tai pava-
dinti?! Tad bičiuliui sakau:

– Ale tikrai: ir Anykščiuos kiekvienam 
žingsny – manjana!

VISUR TAS PATS!

„Norfoje“ laukia eilutė prie mėsos. 
Pardavėja, žinoma, laksto aplinkui aps-
kritą prekystalį ir šiuo metu darbuojasi 
kitoje pusėje. Du pirkėjai susižvalgo, vie-
nas sako:

– Kaip ir visur: žmogaus nėra, tik mėsa!  

UŽSIENIETIS YRA UŽSIENIETIS

Anykštėnų porelė vedasi prancūzų 
buldogą. Praeivė sustoja ir pavydžiai atsi-
dūsta:

– Kaip jam gerai: mes visi – vargšai lie-
tuviai, o jis – pran-cū-zas!

IŠPAŽINTIS 

Pagal Reginą Stumburienę

Tai nutiko taip neseniai, kad nelabai 
suklystume pasakę, jog vakar. Mano gera 
pažįstama po ilgų dvejonių prisiruošė 
prieiti išpažinties. Kadangi įvykis ypatin-
gas ir, galima sakyti, intymus, ruošėsi itin 
kruopščiai: kvapniais šampūnais išsitrin-
ko galvą, dezodorantais išsipurškė, net 
kojas išsitepė kremu. Ir štai susikaupusi, 
kone drebėdama, kad nepamirštų nuo-
dėmių sąrašo, prieina prie klausyklos, 
priklaupia ant švarutėlio, gal net su muilu 
numazgoto laiptelio. 

Jau žiosis prabilt kunigui į ausį, tik 
staiga bur bur bur! – keliai nuslydo nuo 
laiptelio, o pati atsidūrė ant grindų. Dar 
labiau sutrikusi, moteriškė prisislinko 
atgal, vėl sakys „Garbė Jėzui Kristui“ – ir 
vėl bur bur bur! Kunigas tikriausiai net 
nesuprato, kokia drama vyksta prie klau-
syklos. Tuo tarpu bičiulė žaibiškai sume-
tė, kad taip paprastai kliūties neįveiks, tad 
atsispyrė nuo grindų, išsirietė lanku – ir 
šitokioj pozoj išpylė savo nuodėmes. Pas-
kui, jau eidama namo, kaip tikra anykštė-
nė galvojo: o jeigu kas šitą vaizdelį matė 
iš šalies? Neduok Dieve!..


