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Mokslininkas biologas, literatas, gam-
tininkas publicistas – taip glaustai  
Bronių ŠABLEVIČIŲ  apibūdina inter-
netinė „Vikipedija“. Gimęs Deveniuose, 
mokęsis Dabužiuose, vėliau tapo darži-
ninku ir sodininku, Vilniaus universite-
te įgijo istoriko išsilavinimą, dar vėliau 
Vilniaus pedagoginis institutas jam įtei-
kė biologijos dėstytojo diplomą. 1993 
metais apsigynęs disertaciją apie erelį 
žuvininką, tapo biomedicinos mokslų 
daktaru. 
Šiuo metu dr. B. Šablevičius – Aukštaiti-
jos nacionalinio parko ir Labanoro regio-
ninio parko Gamtos skyriaus vyriausiasis 
specialistas. Jis parašė ir parengė visą 
krūvą knygų, monografijų, albumų apie 
gamtą, jo plunksnai priklauso ir nemenki 
pluoštai originalių miniatiūrų. Už nuo-
pelnus gamtai ir gamtosaugai 2011 m. 
jam – pirmajam šalyje! – buvo suteik-
tas Gamtos riterio vardas. O prieš porą 
mėnesių „Anykščių akademijos“ klausy-
tojai turėjo progą pasiklausyti jo paskai-
tos apie mūsų krašto gamtos resursus.
Supažindindami PA skaitytojus su B. 
Šablevčiaus kūrybos pavyzdžiais, patei-
kėme autoriui tokį klausimą:
– Dabar daug laiko sugaištame nuolat 

Sveikos gyvensenos džiunglėse

Bronius Šablevičius
Apie sveikatą negalvoja tik jauni žmo-

nės. Jie įsitikinę, kad niekad nesirgs ir 
gyvens amžinai. Vyresnieji tampa išmin-
tingesni, o kai kurie netgi supranta, kad 
sveikata – tai viskas, o viskas be sveikatos 
– niekas. 

Patarimų ir siūlymų sveikai gyventi esa-
ma tiek, kad juose jau skęstame, o vilties 
išplaukti vis mažiau. Jie tapo panašūs į 
lipnų voratinklį, į kurį pakliuvus, nebegali 
suvokti, kurių rekomendacijų klausyti. Tai 
panašų ir į liūną: vieną koją pastatęs tvir-
čiau, jau manai tuoj išbrisiąs, tačiau tuo-
met prasmenga kita koja... 

Rekomendacijos eina bangomis. Vieni 
tyrėjai nustato, kad skrudinta kava sukelia 
vėžį, bet atitolina alzhaimerį, kiti tyrėjai 
skelbia priešingą rezultatą. Ginčai dėl 
kavos nenuslopsta jau 40 metų. Tokiu 
„principu“ vertinamas visas mūsų mais-

tas. Tad kuo pasikliauti? Manau, jog kie-
kvienas turime pats išbandyti, kas mums 
geriausiai tinka. Štai mano patirtis diktuoja 
tokius apibūdinimus bei vertinimus. 

Žalioji arbata. Sveikiausioji iš tikrųjų 
(ne vaistažolių) arbatų. Stiprus antioksi-
dantas, saugantis ląsteles nuo vėžio. Kiti 
skelbia: atsargiai, joje rasta švino. Betgi tai 
priklauso nuo arbatos auginimo vietos, o 
ne nuo to, kad ji žalioji...

Pieno produktai. „Amžinas kalcio šal-
tinis“. Bet naujiena: organizmas kalcio 
nepasisavina, jei maiste trūksta silicio. Be 
to, nuo jo ne tik kaulai tampa trapūs, bet 
ir kraujagyslės... Juk arkliai ir jaučiai ėda 
vien tik prėską žolę, o kokius stiprius kau-
lus turi! Vadinasi, kalcis nėra mūsų sveika-
tos garantas? O visaip liaupsinta liesa varš-
kė, pasirodo, pakrauta krakmolu. Šis virsta 
gliukoze kraujyje. Kuo tai gresia, visi žino.

Duona. Kaimuose ją kepė su rugių miltų 
raugu. Dabar – su mielėmis. O jos – gyvi 

grybeliai,  užteršiantys mūsų organizmą. 
Daug kas mėgsta duonos plutą. Kepant 
karštyje joje susidaro vėžinės medžiagos 
– akrilamidai. Jų gausu visur, kur maistas 
apdega: šašlykų, kepsnių, blynų, bulvių 
paviršiuose, kavos pupelėse.

Aliejus. Buvome skatinami viską kepti 
tik aliejuose. Bet jo negalima kaitinti virš 
120 laipsnių, nes pakinta ir tampa kance-
rogeniniu. Spurgos, bulvių traškučiai per 
dienas verdami tame pačiame perkaitinta-
me aliejuje. Tai nebe aliejus, o nuodinga 
derva. Bet juk skanu! 

Kiauliena, sviestas, kiaušiniai, lašiniai... 
Visi žinom: tai cholesterolio sandėliai, ir 
jo reikia bijoti. Dabar skelbiama, kad cho-
lesterolio trūkumas organizme kelia pavo-
jų susirgti senatvine silpnaprotyste, tapti 
„alzchaimeriu“. Todėl sviestas ir kiaušiniai 
tampa draugais, o lašinių jau patariama 
valgyti kelis kartus per savaitę.

Margarinas. Gražios buvo jo rekla-
mos: jis skanus kaip močiutės karvytės 
sviestukas. Pasirodo, tai cheminiu būdu 
sukietinti aliejai, turintys tiesioginį ryšį su 
onkologija. 

Žuvis. Visiems įkalta į galvą: mėsą rei-
kia keisti žuvimi. Bet jūrų žuvys užterštos 
sunkiaisiais metalais, o lašišos ir tunai „pri-

kalbėdami, diskutuodami, dalindamiesi 
prieštaringom teorijom apie gyvenimą, 
bet ar ne konstruktyviau ir pozityviau 
būtų tiesiog aktyviai ir sveikai gyventi? 
Gamtos riteris bei biomedicinos mokslų 
daktaras į šį klausimą atsiliepė tokiu tekstu: 

Dviese... Gamtos riteris Br. Šablevičius – Anykščių krašto vaikas, įsikūręs žaviam Labanoro 
prieglobsty. 
Algio Panavo nuotr. 
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sisiurbę“ gyvsidabrio. Be to, raudona laši-
šų mėsa yra dirbtinai nudažyta per chemi-
nius pašarų priedus. 

Briuselio kopūstai. Iš visų rūšių kopūstų 
jie buvo tituluoti kaip vertingiausi maisto 
požiūriu. Tačiau visi pramoninių laukų 
kopūstai pilni nitratų, Briuselio kopūstėliai 
kaupia šviną.

Viščiukai broileriai. Verdant šviežią 
jų mėsą, puode iškyla storas tamsių putų 
sluoksnis. Iš kur putos? Mėsa pilna che-
minių priedų iš lesalų. Kartą paukštyne 
mums paaiškino, kodėl viščiukai pjauna-
mi 38 dienų amžiaus. Nes 39-ąją jie pra-
deda gaišti (gal juokavo?) O kaime augin-
tų, grūdais ir žolytėmis besimaitinusių 
viščiukų sriuba ir kepsniais pakvipdavo 
visi namai.

Vaistažolės vaistinėje. Jomis siūloma 
gydytis įvairius negalavimus. O kur jos 
surinktos, niekas nesidomi. Dažniausiai 
– iš patogių vietų: šalia miestų, pakelėse. 

Sveikos gyvensenos džiunglėse
Kaip gerti tokias arbatas? 

Ateini į prekybos centrą – akys raibsta 
nuo maisto įvairovės. Bet pirkti – nėra ką. 
Kaip gali neštis namo šiltnamio agurkus, 
išaugusius be saulės šviesos? Jie pilni nitra-
tų. Jei nitratines morkas galima išvirti, tai 
su agurkais – sudėtingiau... Visur mato-
me olandiškus pomidorus. Patys olandai 
jų nevalgo, vadina juos vandens bombo-
mis. Jie skirti eksportui – kuo toliau nuo 
namų... Normalus pomidoras – be van-
dens, skaniai kvepia pomidoru.

Visą laiką buvome agituojami bėgioti. 
Kiti specialistai ėmė prieštarauti: tai sąna-
rių kremzlių naikinimas. Reikia tik vaikš-
čioti. Einant mojuoti rankomis nepakanka, 
va, kai paimi lazdas, tik tada ima judėti 
rankų ir pečių raumenys...

Organizmą reikia valyti kefyrais, sėle-
nomis, druskos tirpalais, distiliuotu van-
deniu. Vėl kyla prieštaravimų: jokių šlakų 
pas mus nėra, organizmas pats jų atsikra-
to. O iš tikro kalkėja stuburas, sąnariai, 

tirštėja kraujas, auga akmenys... Iš kur visa 
tai? Žinoma, įnešėme per burną.

Visų rekomendacijų aprėpti neįma-
noma. Kiekviena tyrimų laboratorija ar 
mokslininkų grupė gauna skirtingus rezul-
tatus. Juos paskelbia ir taip išmuša visuo-
menę iš pusiausvyros. Vien piktojo priešo 
cholesterolio pervedimas į draugų katego-
riją kelia sumaištį. Gali būti, kad jis vėliau 
vėl bus žmonių priešas. 

Reikia laikytis atsargumo. Daržoves, 
mėsą, žuvį – virti. Pasišalina nitratai. Sau-
lėgrąžų aliejus gali būti iš Černobylio regi-
onų, gal todėl jis toks pigus. Antrą kartą 
kepti tame pačiame aliejuje – nusikaltimas 
savo sveikatai. Nuo pieno gaminasi daug 
žalingų gleivių, be to, skrandžio rūgštyje 
jis virsta kazeinu. Bulvės, kvietinių mil-
tų duona ir pyragai, saldumynai, tortai... 
žmones priartina prie diabeto, o jis ateina 
nežymiai, niekur neskauda. Bet ar žmonės 
domisi?    

Taip, dauguma žmonių apie maisto 
kokybę negalvoja. Valgo, nes skanu. Ir 
niekada savo ligų nesieja su maistu, kurį 
vartoja daugiausiai!      

Užvakar vakare – Vilniuje: baletas iš 
Ispanijos. Šokėjai švytėjo baltai, raudo-
nai, juodai ir aukso spalva. Žavesys, kokio 
nebuvom patyrę. Po to naktį miegojau 
pūkiniuose pataluose, devintame aukšte.

O ši naktis – Ažvinčių girioje. Sniego 
iki kelių, šalčio – iki baltos nosies. Velti-

Vienas trijuose 
asmenyse

Vytauto V. Naviko nuotr.

Bronius Šablevičius

Atšipusių 
peilių nauda

Guliu lyg pagalys. Tai karštas (39,6), 
tai ataušęs (34,5). Vakar buvo taip pat 
įdomu. Degiau lyg lauže, o kojos šalte 
šalo. Prisiminiau Sokratą atėnietį, kuris, 
priverstinai išgėręs kaušą dėmėtosios 
maudos sulčių, atsigulęs laukė teismo 
nustatytos mirties. Jam atšalo nugara, 
pilvas, ir taip iki galvos. Bet pradžioje 
jam atšalo kojos. Tiesa, kiti rašo, kad 
filosofas buvo girdytas nuodingosios 
nuokanos sultimis. Bet jos nė kiek ne 
„prastesnės“ už maudą. 

Atsikėliau, nušliaužiau į virtuvę, ieš-
kodamas peilio galvai nupjauti ir taip 
užbaigti su nepakeliamu jos sopuliu. 
Pasibaisėjau – visi šeši peiliai visiškai 
buki, atšipę. Negaliu pjauti galvos. Kol 
dzyrinsiu, noras gyventi gali sugrįžti. 
Tuo metu pasibeldė kaimynė ir išgelbė-
jo vaistukais. 

Pasveikau. Ir patyriau naują išmin-
tį. Pasirodo, ligonio vienatvė ir sveiko 
žmogaus vienatvė yra dvi viena į kitą 
nepanašios vienatvės. 

niai, storos vatinės kelnės. Bet ir jų maža. 
Sidabrinės pilnaties spinduliuose iki ryto 
tyrinėju pelėdų gyvenamąsias vietas. 

Rytojaus naktis bus traukinyje – į Rusi-
jos šiaurinę kultūros sostinę. 

Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau jums: net aš 
galiu būti vienas trijuose asmenyse. Jei 
grįžai iš  kerinčio spektaklio teatre, turi 
pakeisti ne tik šventinius drabužius, bet 
ir visą mąstymą, protą, jausmus, užmirš-
ti emocijas ir naktį išeiti į miškų gilumas 
žmogum, nepanašiu į vakar buvusį. O 
traukinyje turiu pasiversti į dar kitaip 
atrodantį, su kitokiomis mintimis, nes 
rytą atsirasiu pas du universiteto profe-
sorius ir kalbėsiu ne apie teatrą, ne apie 
naktis miškuose, o apie mokslinio darbo 
metodus.

Beje beje! Prieš ispanų baleto spek-
taklį buvau grįžęs iš naktinio vestuvių 
pokylio.  Išbandymas žiaurus, bet nega-
lėjau atsisakyti – įsižeis, nemandagu.  
O ten...

„Nušovė tėvelis pelėdą!
Nušovė motinėlė pelėdą!
Šovė-šovė tėėėėvelis, šovė-šovė mooo-

otinėlė,
Šovė-šovė visi vaikai pe!-lė!-dą!!!“ 
„O po šitokios dainos – po stikliuką 

ant galvos!
O tu burna, nebūk durna, kada pils – 

išsižioooook...“
Ir visur buvau tas pats aš?! Ne. Iš ves-

tuvių pabėgau. Naktį, tiesiog iš užstalės.

Medžio galia – skleistis, žmogaus – stebėti...
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„Kodėl domiuosi žydais? Ogi todėl, kad 
ieškodamas savo šaknų, neišvengiamai 
susiduri su žydų šeimomis – jie ilgą laiką 
gyveno kartu su mūsų tėvais ir seneliais, 
Anykščiuose gyvavo apie 2-jų tūkstančių 
žydų bendruomenė. Be to, manau, jog 
užfiksuoti anykštėnų žydų likimai nors 
menkutė  kompensacija dėl juos ištiku-
sios tragedijos, kurioje, deja, dalyvavo ir 
kai kurie mūsų tautiečiai“, – taip rašytojas 
Rimantas Vanagas tęsė pradėtą temą apie 
Anykščių žydus Anykščių akademijoje.

Įdomiausia buvo, kai rašytojas pradėjo 
pasakoti tikras istorijas apie susitikimus su 
žydais. Senučiukė Miriam Libenzon atva-
žiavo į Anykščius manydama, jog mies-
telyje, kuriame žuvo jos gražuolė sesutė 
Sulamita ir tėvai, kiekvienas sutiktas žmo-
gus gali būti žydšaudys. Tačiau žingsnis po 
žingsnio jai atsivėrė akys, ji įsitikino, jog 

Anykščių akademija: žydų likimai
anykštėnai mieli, žydams draugiški žmonės 
– ir grįžo namo lengvesne širdimi, atleidu-
si lietuviams. Labai įdomu buvo išgirsti jos 
eilėraščius, kurių dėka prieškario Anykščius 
galima pamatyti žydės akimis.

Kita sukrečianti istorija – apie žydą 
Maksą Kurtį, kuris, po 47 metų sugrįžęs į 
Anykščius, tikėjosi surasti savo gelbėtoją 
„Verutką“ iš Kęstučio gatvės. Su muzieji-
ninkės V. Zasienės pagalba buvo nustaty-
ta, jog „Verutka“ – tai Verutė Kalinkienė, 
dar gyva ir sveika. Įvyko itin jautrus judvie-
jų susitikimas, jis buvo užfiksuotas mūsų 
fotografų ir kino operatorių. Maksas, grįžęs 
iš Lietuvos, išrūpino savo gelbėtojai Izra-
elio pensiją, ji buvo apdovanota Pasaulio 
tautų teisuolio medaliu.

Susipažinom ir su prieškary Anykščiuo-
se gyvenusiu Rudolfu Baraniku, vėliau 
tapusiu pasaulinio garso dailininku. Tai jo 

Judita Skačkauskienė,
PAB ats. sekretorė

APIE LAIKĄ, PAŽENKLINTĄ 
SKAUSMO ANTSPAUDU

Anykštėnams gerai žinoma vilniškė  
P. Kalibato spaustuvė „Petro ofsetas“ patei-
kė naują leidinį – Rimanto P. Vanago 
dokumentinės prozos knygą „Akivaras“. 
Tai jau šeštoji šio autoriaus sumanytos 
„Sielių“ serijos knyga, skirta mūsų krašto 
praeities literatūrinei rekonstrukcijai, ilius-
truota 70-čia unikalių nuotraukų. Toliau 
tapydamas pašventupių gyvenimo vaiz-
dus, rašytojas šiuokart pagrindinį dėmesį 
skiria pokario situacijai. 

Jeigu kas mano, kad R. Vanagas papras-
čiausiai užrašinėja senų žmonių pasako-
jimus, tas smarkiai apsirinka. Iš gausybės 
įvairiausių šaltinių nuotrupų rašytojas 
sumaniai lipdo siužetus, dialogus, epizo-
dus, kuriuos knieti kuo greičiau perskaityti, 
nes jie „įkrauti“ ne tik gausia informacija, 
bet ir gyva, turtinga kalba, veikėjų ir paties 
autoriaus emocijomis. Kone kiekviename 
puslapyje laukia intriga, netikėtas posūkis 
ar iki šiol nežinotas faktas. O tai įmano-
ma tik kūrybiškai bei atsakingai galvojant 
ir apie istorinį teisingumą, ir apie meninę, 
išliekamąją knygos vertę.

„Akivaras“ – pokario metafora, slepianti 
sumaištį, nežinią, mirtiną pavojų. Papras-
tai pokaris vaizduojamas kaip nesutaiko-
ma dviejų priešybių kova (okupantai – ir 
kovotojai už laisvę), dramatiškos jos pase-
kmės. R. Vanagas bando pažvelgti „trečiąja 
akimi“ – žmonių, kurie, pasak jo, „nebuvo 
ypatingi pasišventėliai, kariai – herojai – 
tik beginkliai kaimo žmonės, įmurkdyti į 
kruviną pokario liūną. Laviruodami tarp 
savų ir svetimų, dienos ir nakties šešėlių, 
jie kariavo savo tylų, alinantį, mirtinai 
pavojingą karą su baime, laukimu, neži-
nia. Taip tikėjosi išsaugosią savo šeimas, 
vaikus – ir galbūt Lietuvos ateitį“.    

Prieš skaitytojo akis srūva autoriaus 
gimtųjų Peslių ir gretimų kaimų gyventojų 
portretai, likimai. Tęsiamos Janulių, Semė-
nų ir kitų šeimų istorijos. Suteikiama proga 
pasisakyti pokarį išgyvenusiems žmonėms 

Anykštėnų knygų derlius

– tam atiduotas skyrius „Iš tūkstančio ir 
vienos atminties“. Ir čia pat – nepaprasta  
J. Simaškos meilės drama, visam gyvenimui 
atėmusi saulę, bet neatėmusi aistros gyventi 
ir džiaugtis. Susipažįstame su trim broliais 
Griškomis, žuvusiais vienas po kito. Neap-
einamas ir save partizanu laikęs kaimynas, 
ligi šiol prisimenamas kaip siaubo ir blogio 
įsikūnijimas – patys partizanai nubaudė jį 
aukščiausia bausme. Kas buvo, tas buvo, ne 
mums valia taisyti istoriją atbuline data! 

R. Vanago knyga skatina mąstyti, lygin-
ti, pačiam pasidaryti išvadas. Siekdamas 
objektyvumo, rašytojas neretai pateikia 
kelias gretutines versijas, nuolat primena, 
kaip sunku nepaklysti, nesusipainioti smul-
kmenose, kai net rašytiniai šaltiniai dažnai 
klysta. Tekstuose labai daug mirčių, su 
smulkiausiomis detalėmis, – gal todėl, kad, 
kaip autorius sako, mirtis vyrą pažemina 
arba išaukština? Tikriausiai ne vien todėl: 
tuomet žuvo daugiausia jauni žmonės, 

kuriems gyvenimas buvo vos tik išaušęs, 
tačiau žiauriai trumpas. Neatsitiktinai pažįs-
tamų, giminių, kaimynų atmintin giliausiai 
įsibrėžė pačios skaudžiausios akimirkos...  

Knyga baigiama simboliniu vaizdu: 
autorius tarsi atnašauja auką, kūrenda-
mas iš Peslių atsivežtos pirtytės liekanas ir 
apmąsto apylinkės žmonių išgyvenimus, 
savo gimtinės netektį.

„Ir štai aš, žarstydamas pokario gaisro 
žarijas, mintiju: gal kadaise tame pačia-
me pašvetupyje prie Peslių neva klestėjęs 
legendinis Daigslio-Degslio-Deigšlio mies-
tas (tiksliau – jo pavadinimas) pirmiau-
sia sietinas su lietuvišku žodžiu „degti“? 
Visais atmenamais ir neatmenamais lai-
kais mes vis degėme, degėme, degėme... 
Dažniausiai nuo svetimų, bet kai kada ir 
savų rankų, – kodėl? Kodėl net ir šiandien 
atsiranda tautiečių, pelenais paverčiančių 
gražiausias pastangas ir pasiekimus, visa, 
kas sava, gera, lietuviška? 

Kur pokario graudulio prasmė? Istorijos 
pamokos ir išvados? Aišku viena: šven-
tvagystė būtų nutylėti nekaltai pralietą 
kraują, nepagerbti tėvynės laisvei sudėtos 
aukos. Visa pokario patirtis – savotiškas 
apreiškimas, turintis magiškų, herojiniam 
epui būdingų galių. Tai supratome, paju-
tome Atgimimo metais: skola tėvynei dar 
negrąžinta, laisvė dar neiškovota! O kai 
mus nušviečia ir sustiprina dvasios jungtis, 
mes – nebe nykštukai, nebe baudžiaunin-
kai ir galingųjų pastumdėliai, mes – stulbi-
nanti jėga!“ 

Užvertęs paskutinį „Akivaro“ puslapį, 
atsidūsti kartu su autorium: skaudi tai kny-
ga! Tikrai ne pigus bestseleris su laiminga 
pabaiga ar pelną žadantis leidyklos projek-
tas. Tiesa, kartkartėm šmėsteli ir gerumo, 
žmoniškumo, tikros meilės spinduliai: 
koks baisus bebūtų laikotarpis, doras žmo-
gus bet kokiom aplinkybėm išlieka doras. 
Žioruojant paskutinėms pokario žarijoms, 
labiausiai guodžia mintis, kad tai jau pra-
eitis, o mes gimėme truputį vėliau. Ir suvo-
kimas, kad nekaltos aukos teikia ir teiks 
mums drąsos bei pasiryžimo saugant lais-
vą Lietuvą nuo tykančių pavojų.

atminimui skirtas akmeninis suoliukas su 
obuoliu Anykščių senamiestyje. Šis daili-
ninkas tapė paveikslus tik dviem – juoda 
ir balta – spalvom, nes kai vaikystėj Anykš-
čiuose  žiūrėdavo pro langą, pavasarį 
matydavo šlapius juodus šiaudinius stogus 
su sniego lopais... O kai pagaliau atvyko į 
nepriklausomą Lietuvą ir aplankė Anykš-
čius, labiausiai jam rūpėjo paragauti anta-
ninių obuolių – šie lietuviški vaisiai jam 
skaniausi už viską pasaulyje...

Baigdamas pasakojimą, rašytojas ska-
tino jaunimą domėtis savo šaknimis taip, 
kaip tai sugeba žydai, nesvarbu kur gyve-
nantys – Afrikoje, Amerikoje ar Izraelyje, 
bet negailintys nei laiko, nei pinigų savo 
senelių ir prosenelių gimtinei pamatyti. 
O istoriją derėtų vertinti ne vien politiš-
kai, bet ir morališkai, krikščioniškai, ypač 
prisimenant dešimt Dievo įsakymų, kurių 
penktasis sako „Nežudyk“. 

Pranas Mažuolis   
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Vardai ir datos

Parengta pagal www.anykstenai.lt informaciją.

Gegužė

1 d. Sukanka 55 metai, kai Antruosiuose  Svirnuose 
gimė verslininkas ir visuomenininkas, kultūros mecenatas  
Kęstutis Pakeltis. Mirė 2004 m. Anykščiuose, palaidotas nau-
josiose kapinėse.

7 d. Sukanka 65 metai, kai Jurbarke gimė tautodailininkas 
medžio drožėjas Pranas Petronis. Gyvena ir kuria Laičiuose.

10 d. Sukanka 90 metų, kai Juostininkuose gimė žurnalistas 
Zenonas Baltušnikas. Gyveno ir 2011 m. mirė Kaune, palaido-

tas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
16 d. Sukanka 80 metų, kai Plikiškiuose gimė rašytojas, 

poetas ir publicistas Antanas Drilinga. Gyvena ir kuria Plikiš-
kiuose ir Vilniuje.

17 d. Sukanka 90 metų, kai Butėnuose gimė mokslininkė 
biologė, zoologė Janina Prūsaitė. Gyveno ir 2012 m. mirė 
Vilniuje, palaidota Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

19 d. Sukanka 55 metai, kai Anykščiuose gimė muzikos 
pedagogas ir operos režisierius Nerijus Petrokas. Gyvena ir 
dirba Vilniuje.
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NELAUKTAS MANDAGUMAS

Iš miestelio grįžusi žmona trykšta džiaugsmu:
– Šiandien buvau sukrėsta anykštėnų mandagumo!
– ?!
– Paprastai nuėjęs į vaistinę, paštą ar parduotuvę nusimeni, 

pamatęs ilgą eilę. Nusiminiau ir aš, nuėjusi į „Swedbank-ą“ – žmo-
nių vos ne iki durų, o ir pasieniais vinguriavo netrumpa eilutė. Bet 
staiga – labai netikėtai – vienas pilietis nužvelgė mane ir sako: „Jūs 
galit eiti tiesiai prie langelio!“   

Nepatikėjau savo ausimis: už ką man tokia garbė? Tada anykš-
tėnas maloniai paaiškino: „Matot, mes čia visi laukiame, kada 
pagaliau perves pensiją, o jūs dar aiškiai ne pensininkė...“ Tada 
supratau, iš kur tas netikėtas mandagumas...

Gi vyras tą situaciją išsiaiškino dar kitaip: nenuobodu gyventi 
mūsų senoliams! Kam jau kam, o jiems tikrai nereikia laukti intri-
gos iš televizoriaus – ji kainų pavidalu tyko ir banke, ir vaistinėj, ir 
maisto parduotuvėj... 

DEMOKRATIJOS PINKLĖS 

Dabar šeima jaunus vis mažiau bedomina. Kam tuoktis? Kartu 
gyventi, vaikus auginti ir be pasižadėjimų, įrašų dokumentuose gali-
ma – sako, taip netgi patogiau, niekas nevaržo asmenybės laisvės! 

Bet keisčiausia ne tai. Keisčiausia šioj situacijoj (ir ne tik Lietu-
vos, bet visos Europos mastu!) – kad labiausiai įteisintų vedybų 
trokšta... tos pačios lyties atstovai! 

Argi ne juokinga: vyras su moterim tuoktis nenori, o vyras su 
vyru ar moteris su moterim – žūtbūtinai? Gi tūlas seimo narys tą 
troškimą įvardija kaip herojišką žygį… „už Lietuvą”!  

JIS!

Mokytoja privedė rašytoją prie gimnazisto ir pasididžiuodama 
jį pristatė: 

– Jis!
Rašytojas žiūrėjo ir netikėjo savo akimis. Jaunuolis neatrodė 

kažkuo labai ypatingas: toks kasdieniškas, paprastas. Juodaplaukis, 
liesoko veido, sučiauptomis lūpomis. Galbūt tos lūpos ir išdavė 
valią, pasiryžimą? 

Rašytojas atvirai gėrėjosi vaikinu. Visi kiti nespėja, nenori, nesi-
domi, o jis – panorėjo! Vargelio žmogus, žinoma, turėjo, sugaišo 

ne vieną vakarą, bet – įveikė, užritino tą Sizifo akmenį!
– Ar nors kiek įdomu buvo? – paklausė tirtėdamas iš nežinoji-

mo, kaip turėtų elgtis: sveikinti ar atsiprašyti? 
– Nieko, – ramiai atsakė jis. – Netgi patiko.
Štai mūsų laikų herojus! Rašytojas norėjo čiupti skaitytoją į glėbį 

ir išbučiuoti; sulaikė tik mintis, kad kas nors gali palaikyti jį gėjum. 
Tačiau susižavėjimas šiuo jaunu šviesuoliu neatlėgo: jis perskaitė 
VISĄ knygą, STORĄ knygą! Nuo pradžios iki galo! Ir ištvėrė! 

Ne veltui gyventa... Ir rašytojui, kaip tai Saliamutei, nė kiek ne 
gėda buvo pajusti žandu nuriedėjusią ašarą...

Iš vaikaičio Domanto minčių

KAS UŽ LANGO?

Močiutė, žiūrėdama pro langą, porina svečiams:
– Būtų gerai, kad išvažiuotumėt prieš sutemstant. Automobilių 

daug, o šviesoj vis saugiau.
Žvilgtelėjusi į šešiametį Domantą, priduria:
– Be to, ir vaikui laikas greičiau prabėgs, bus įdomiau: pro langą 

galės sau grožėtis pievomis, miškais... O naktį ką matysi?
– Cha, sutemus galima žiūrėt į žvaigždes! – atšauna Domantas.  

IR VĖL LANGAS

Domantą sunku nugint nuo televizoriaus. Močiutė, nebežino-
dama ko griebtis, burba:

– Geriau jau nebūtų tos elektros! Senais laikais vaikai kiaurą die-
ną lakstydavo lauke – ir daug sveikesni būdavo, o dabar tik akis 
nuo ryto gadina.

Domantas nustebęs žiūri į močiutę, paskui sako:
– Na ir kas, kad nebūtų elektros? Vieną vakarą ir Vilniuj nebuvo.
– Ir ką veikėt?
– O, dar įdomiau buvo: su mama ir tėčiu visą vakarą žiūrėjom 

pro langą! Ir buvo labai gražu!

NEPRIKLAUSOMYBĖ

Močiutė vedasi Gediminą per Anykščių miestą, pasakoja, kad 
netrukus bus Nepriklausomybės šventė, žmonės kels vėliavas... 
Anūkas nekantriai nutraukia:

– Man labai patinka nepriklausomybė!
– Gerai, vaikeli, gerai, – patenkinta glosto galvą močiutė. – O 

kodėl ji tau taip patinka?
– Kai nepriklausomybė, galima nieko neklausyti!
– Nekalbėk taip, vaikeli, negražu…
– Argi suaugusieji ne taip daro? 


