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KIENO LIETUVA?

Nenorėčiau nuo pirmo sakinio užliūliuoti skaitytoją vaikiškom 
pasakėlėm, pamokslais ar sentimentaliais pagraudenimais, kaip rei-
kia mylėti tėvynę Lietuvą. Norėčiau pasiūlyti drauge pamąstyti apie 
tai, kas mums visiems svarbu, skaudu ir aktualu. Juk mes – draugai, 
kaimynai, anykštėnai, lietuviai – kol dar jais esame...  

Kodėl sumanėm „Anykščių akademiją“? Tikrai ne todėl, kad 
Pasaulio anykštėnų bendrijai prireikė „kažkokio“ projekto ir „kaž-
kokios“ veiklos. Ir ne todėl, kad norėjome pasirodyti tik mes esą 
patriotai. Būsiu atviras: ši mintis kilo iš nevilties ir liūdesio. Kai jauni-
mas autobusais, o paskui lėktuvais ir laivais palieka namus, gimtinę, 
tokią gražią, mielą ir turtingą – koks gali būti džiaugsmas?! 

– Cha, turtingą! – girdžiu, kaip sarkastiškai juokiasi šiandienykštis 
ar vakarykštis gimnazistas. – Namie jaunam nėra jokio šanso užsi-
dirbti, jaustis laisvu ir visaverčiu!

Gaila, šitas sarkazmas nepasiekia reikalingų, įtakingų ausų, o jei 
ir pasiekia, valdininkas ar politikas tik bejėgiškai skėsteli rankom:

– O ką mes galim? Nedarbas – ne mūsų, o visos Europos, pasau-
lio problema!

Ne mūsų... Jeigu taip, tai gal ir politikai, ir valdžios pareigūnai 
– ne mūsų? Gal ir Lietuva – ne mūsų? Kas dėlioja šalies vystymo 
prioritetus, kas turi teisę kelti problemas Europos mastu, teikti ne 
pramoginius, o gyvybiškai svarbius projektus europinėms lėšoms 
gauti? Laikas, t.y. atkutę žmonės viską pamažu sudėlios į savo vietas, 
tik ar bebus... Anykščiai, Lietuva?  

Bet šiuokart ne apie tai, šiuokart – apie miestą, miestelius, kai-
mus – kraštą, kuriame gyvename.

Kraštą, kuris yra ne tik istorinis, geografinis ar geologinis, bet ir dva-
sinis visų mūsų paveldas. Mes juk neatėjom iš niekur, mes – smiltelė 
šios žemės, lašelis gimtinės upės ar ežero, paukščio plunksna.

Mes – lietuvių kalbos žodis, užgimęs prieš tūkstantmečius. O štai 
vis dažniau girdime sakant:

– Koks skirtumas, kokia kalba kalbėsim, dainas dainuosim ir 
kokioj šaly gyvensim? Mes – pasaulio žmonės, ir turim teisę įsikurti 
ten, kur mums geriausia!

Iškart prisimenu, kaip sovietmečiu „vyresnysis brolis“ mums glo-
bėjiškai tapšnodavo per petį:

– Ir ko jūs, pribaltai, šiaušiatės? Anksčiau ar vėliau išvirsite ben-
drame katile!

Tas „bendras katilas“ tuomet buvo įsivaizduojamoji „tarybinė liau-
dis“ – kalmukų ir ukrainiečių, uzbekų ir armėnų, Kaukazo, Sibiro ir 
kt. tautų tautelių „broliškas“ mišinys, vadovaujamas „didžiosios rusų 
tautos“. O dar tiksliau – ideologinės šutvės, norėjusios atimti žmo-
nių atmintį, pasiglemžti jų laisvę ir identitetą. Milžiniškos valstybės 
piliečiai buvo pasmerkti tapti klusnia beveide mase, bendraujančia 
„Lenino kalba“, „tarybinių žmonių“ mintys turėjo būti panašios kaip 
laikraščių vedamieji straipsniai ar aliuminiai šaukštai – vienintelė 
šaukštų rūšis tuometinėse valgyklose...

Šitą „internacionalinę“ teoriją, kaip žinome, paneigė pats gyve-
nimas: nugriuvo didžioji galybė kaip neprižiūrimo daržo baidyklė. 

Tėvynės mokslas – 
svarbiausias!

Antruosius „Anykščių akademijos“ mokslo metus pradedant

Rimantas Vanagas

Sigitas Geda dar sovietmečiu rašė: „Broliai, saugokim vieni kitus!“ 
Išsisaugojom. Vėl mes drąsūs, laisvi, išdidūs! Be vidinių ir išorinių 
sienų. Tik, būdami katalikai, kažkodėl greitai pamiršom Atgimimo 
laikais popiežiaus Jono Pauliaus II ištartą perspėjimą Vidurio ir Rytų 
Europos tautoms: nepulkite aklai į kapitalizmo glėbį, jame irgi ne 
viskas gerai...

O mes puolėm. Lietuviai – ypač: procentais skaičiuojant, labiau-
siai iš visų kaimynų išsilakstėm po europas azijas amerikas. Aišku 
kodėl: ten daugiau moka. Nesvarbu už ką – griovių kasimą, braškių 
skynimą, žuvies dorojimą, bet moka! Dvidešimtmetis būdamas, aš 
irgi tikriausiai dumčiau – kaip kitaip Lietuvoje jaunam įsigyti butą, 
išlaikyti šeimą? Geras uždarbis – geros nuotaikos ir sveikatos, gero 
gyvenimo pamatas! Tik kvailys kiurkso nieko neveikdamas – ir kei-
kia visą pasaulį... 

GREIT, LENGVAI IR DAUG...

Štai šitoje vietoje stabtelkim – ir patys savęs sąžiningai paklaus-
kim: ar mes iš tiesų užsieniuose norime tik užsidirbti, pasiekti aukš-
tesnių mokslų, įgyti kvalifikacijos? Jei taip, gimtinės klevai ir berže-
liai, vaikystės draugai ir kaimynai, pagaliau senelių kapai mūsų bei 
mūsų vaikų tikrai sulauks, dar būsime naudingi savo šaliai, grąžinsi-
me jai priderančią skolą. 

Bet... jei mes paprasčiausiai ieškosime šiltesnės vietelės, jei var-
dan malonumų ir gardesnio kąsnio atsisakysime savigarbos, prigim-
tinės savasties... Jei manysime, kad Lietuvėlė per maža didingiems 
mūsų siekiams bei ambicijoms, jei norėsime būti ne kažkokio atsili-
kusio užkampio, o visos pasaulio piliečiais... Ar tai nebus moralinė 
išdavystė? Nei garbingi žmonės, nei protingos tautos taip nesielgia 
– net kankinami!

Koks istorijos paradoksas: pokary dešimtys tūkstančių jaunų lie-
tuvių žuvo vien tam, kad neitų tarnauti svetimiems. Nieko baisiau 

Alfredo Motiejūno nuotr.
Mokyklos suolas pasiilgo mūsų pergalės ženklų...
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nebuvo už tremtį, atplėšimą nuo gimtosios 
žemės lopo, brangių prisiminimų. Juk visi 
nuo seno žinojo: tėvynėj ir rupiausia duo-
na skanesnė už tolimų kraštų pyragą... Net 
tie, kurie karo pabaigoj pasitraukė į Vakarus, 
pagrįstai baimindamiesi sovietinių represijų, 
kartoja: mes ne savo valia taip elgėmės, mes 
buvom priversti ir baisiai dėl to kentėjom... 

O praėjus pusei šimtmečio dar daugiau 
jaunų žmonių patys, laisva valia veržiasi 
bet kur, pasiryžę bet kokiam darbui, galbūt 
ir pažeminimui, vergovei. Na, ten galbūt 
nereikės daug galvoti, ypatingai stengtis, 
dėl kažko aukotis, pinigų pakaks, bent jau 
savaitgalio alui užteks, ko daugiau reikia?.. 
Po kelerių metų, žiū, lietuvaičiai jau šve-
beldžiuoja anglosaksų ar germanų kalbom, 
seneliai su vaikaičiais besusišneka tik mimi-
ka ir rankom... Tačiau liūdniausia – supra-
timas, jog tai normalu! Toks, girdi, dabar 
amžius: naujos technologijos, nauji papro-
čiai, naujos galimybės ir vertybės: greit, len-
gvai, komfortiškai ir daug…   

Betgi taip nebūna! Realybėj...
Atrodo, jog pasaulis be sienų, naujosios 

technologijos nemažai ką bus paprasčiau-
siai apmulkinę, pavertę nepriklausomybę 
turinčiais ligoniais – kaip ir vaikiški interne-
tiniai žaidimai, azartiniai lošimai ar loterijų 
pažadai. Technikos, mokslo pažanga neiš-
prususiam žmogui sukėlė įspūdį, jog pasau-
lis (net nepažintas, neįkvėptas, neaplaistytas 
prakaitu, neišgyventas) iš tiesų tapo juokin-
gai mažas, jog pigų darbą dirba tik nevy-
kėliai, jog kuo mikliau adaptuotis naujoje 
aplinkoje, integruotis, pasinaudoti – jėga! 

Valgis – vienkartinis, knygos, koncertai, 
projektai, spektakliai – vienkartiniai, drabu-
žiai, automobiliai – trumpalaikiai: viską grei-
tosiomis ryti, virškinti, keisti, mesti! Šitą pašė-
lusį konvejerį stabdo tik išlikusios pastovios 
vertybės, civilizacijos autoritetai: kultūra, isto-
rija, kalba, tikėjimas, giliai įsišaknijęs tautinės 
savigarbos jausmas. Nors ne vieno šiandienos 
„supermeno“ supratimu tėvynė – tik iš bež-
džionės paveldėtas uodegikaulis...

Nepatikėsite: tokias ir panašias mintis 
išskaičiau atsivertęs JAV lietuvių išeivių leis-
tą žurnalą „Lietuvių dienos“, ir ne dabar, o 
šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje! 
Taigi apie vartotojiškos visuomenės dvasinį 
nuskurdimą, greito ir savanaudiško pelno 
vaikymąsi bylojo (ir tebebyloja) ne šiaip 
kokie svaičiotojai ar marksistiniai reliktai, o 
tikrai demokratiškų valstybių piliečiai. 

Mes gi tik dabar pradedame suvokti esą 
ne tiek demokratiška, ne tiek laisva, kiek var-
totojiška visuomenė su visomis iš to išplau-
kiančiomis pasekmėmis. Gaudome kasdien 
srūvančią informaciją, virtualius gyvenimus 
– ir niekaip nesusigaudome, kam dar skaity-
ti kažkokias knygas? Kam reikalinga šeima, 
vaikai, ištikimybė ir kitos praeities atgyvenos? 
Tėvynė – prietarai, žmonijos idealai – prie-
tarai, kalba – prietarai, vaikus auginti sunku, 
jie trukdo karjerai, kelionėms ir kitiems įpras-
tiems malonumams... 

Kas laukia šitaip mintijančios Lietuvos 
po keliasdešimties metų? Ir kitų šalių, kurių 

nemenka dalis jaunimo apriboja savo porei-
kius automobiliais, seksu ir narkotikais? Turė-
ti neblogai apmokamą darbą, kalnus daiktų 
ir mėgautis pramogomis – argi to pakanka? 
Štai mūsų televizija transliuoja laidą „Pinigų 
karta”, nors vien jau jos pavadinimas, mano 
galva, klijuoja gėdingą etiketę jaunimui, 
žemina asmenybę ir iškelia ne idealus, o bui-
ties kultą, savanaudiškumą. O juk dar senų 
senovėj Izraelio dievas nubaudė savo tautą 
būtent už auksinio stabo garbinimą…

Gimtoji kalba... Viso pasaulio lingvistai 
jums patvirtins, jog kalbame viena seniau-
sių kalbų. Ji tokia, kaip mūsų žemės spalvos, 
kaip visa čionykštė gamta: švelniai ošianti, 
tęsiama, linguojanti medžiais, piliakalniais 
ir kloniais, čiurlenanti per akmenėlius, – 
Anykščių šilelio kalba! Ji tokia, kaip mūsų 
lėtas charakteris, kaip metų laikų kaita, kaip 
įprasti paukščių balsai. Toji pati gamta davė 
mums tokį  liežuvį ir gomurį, kad galėtu-
me išvinguriuoti ilgesingas dainas, pasigar-
džiuodami tarti žodžius „šaltinis“, „volun-
gė“, „vaivorykštė“, „mylimas“, „motinėlė“, 
„čiulbesys“, „gyvenimas“...

Kalba – milžiniškos sistemos (gamta, 
papročiai, maistas, tautosaka etc.) jungiamo-

Tėvynės mokslas – svarbiausias!

ČIULBĖK, VOLUNGE...

Kas nuneigs, kad tarp daugybės teisių ir 
pareigų kiekvienam žmogui duotas pasirin-
kimas? Kaip gyventi, su kuo gyventi, kodėl 
gyventi. Tik kelių dalykų negalime pasirink-
ti: tėvų ir tėvynės. O dabar kartais atrodo 
taip: važinėju po pasaulį, dairaus – ir ren-
kuosi,  kur šiltesnė ir žuvingesnė jūra, aukš-
tesni kalnai, erdvesni buto langai... Tiek to, 
rinkis! Tik pirma sužinok, kas esi pats ir ką 
turi namuose: gal tie „mažmožiai“, kurių kol 
kas net nematai, iš šalies pažiūrėjus, suspin-
dės brangakmeniais? 

Lietuva – tai kūryba: kokią susikursime, 
tokioje ir gyvensime. O kas ją sukurs be 
mūsų? Jeigu į gimtinę iš anksto žiūrėsime tik 
kaip į vietą, į kurią „gera sugrįžti“? Keista net 
įsivaizduoti savo išpuoštą miestelį su turistų 
bandomis ir saujele žilagalvių „čiabuvių“. 
Užjūriuose lauksime, kol Lietuvoje savaime 
pradės kilti atlyginimai, žmonės ims labiau 
mylėti vieni kitus? O gal prasmingiau būtų 
patiems rodyti pavyzdį: nenuleisti rankų 
jokiame darbe, eiti į rinkimus, viešai reikšti 
ir ginti savo nuomonę, rengti pilietines akci-
jas, rizikuoti ėmusis nors nedidelio verslo, 
reikalauti socialinio teisingumo? 

Pagaliau – kaip pasieksime išsvajotąjį 
gerbūvį, gerai nepažinodami savo krašto ir 
savęs pačių?  

ji grandis, kurios netekusi, visa sistema jau 
truputį kitaip reaguoja, suvokia, išsireiškia, ir 
mes – jau nebe visai mes... 

Kalba – pirmasis kiekvienos natūraliai 
susikūrusios tautos (nebūtinai valstybės) 
skiriamasis identiteto žymuo, tolygus kodui 
ir simboliui. Neatsitiktinai žydai, Antrajame 
pasauliniame kare netekę 6 milijonų tautie-
čių, valstybine kalba pavertė hebrajų, t.y. 
mirusią savo protėvių kalbą! Tai pasaulyje 
analogo neturintis pavyzdys, kaip brangi-
nama ir gerbiama, puoselėjama ir ginama 
protėvių kalba, protėvių dvasia. Kiekvienas 
garsas iš amžių glūdumos – kraujagyslė į 
šiandienos kūną...   

Nei mokykla, nei žiniasklaida, net dau-
gel aprėpiantis internetas, deja, neduoda 
– ir negali duoti – visuotinio supratimo 
bei pažinimo, kas yra namų dvasia, lai-
mė ir garbė jaustis savo vietoje, tūkstantis 
pareigų bei rūpestėlių gražinant, saugant 
savo takus saulėtekyje ir mėnesienoje. Tam 
reikia vidinių paskatų, geranoriško nusi-
teikimo ir neišsenkančios kantrybės – kad 
įžiūrėtume, pradėtume vertinti šalia esan-
tį, džiaugtis vieni kitais. Pranašais netikiu, 
tačiau nuoširdžiai tikiu: visos šios pastan-
gos anksčiau ar vėliau bus dosniai atlygin-
tos, ir ne bet kuo, o nūnai sunkiausiai įgy-
jamu, brangiausiu žemėje turtu – Dvasine 
Pilnatve ir Ramybe.      

Atkelta iš 1 p. 

Alfredo Motiejūno nuotr.
Virš ežero lyg mintys tuoj gervės nuklykuos...
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Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
visą rugsėjį žvilgėjo metalo meistro, gyvenančio ir kurian-
čio Mikieriuose, Jono Žuko medaliai. Artėjant menininko 
75-mečiui, čia eksponuojami ir jo kūriniai, ir jų atvaizdai nuo-
traukose, ir tiesiog nuotraukos su brangiausiomis Jono gyveni-
mo akimirkomis, su Amžiną Atilsį jo žmonos Auksės šypse-
nomis. Ačiū Jonui Žukui, sukūrusiam ir brangiausią Pasaulio 
anykštėnų bendrijos relikviją – medalį, kurio savininkais kol 
kas didžiuojasi tapę tik dešimtis daugiausiai gimtinės labui 
nuveikusių anykštėnų. 

Linkime menininkui sveikatos ir kantrybės, kuriant naujus 
medalius ir savo kruopštumu garsinant Anykščių kraštą!

PA inf.

Žvilgantys 
medaliai...

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Saulėtą rugsėjo 10-ąją į Avižienių sodybą „suropojo“ per 400 
vėžlių iš įvairiausių pasaulio kraštų. Tai – asmeninė anykštėnės 
Eglės Vilkončiūtės-Šenavičienės dekoratyvinių dirbinių kolekcija.

Eglė vėžlius renka jau 15 metų. (Apie ją PA jau yra išsamiau rašęs 
2010 m. Nr. 6-7). Patį pirmąjį vėžlį padovanojo žentas Arnas jubi-
liejaus proga, ir taip pamažu ėmė jų daugėti. Sužinoję apie naują 
pomėgį, anykštėnei vėžlius dovanojo giminės, draugai, kaimynai.

...ir krutantys vėžliai!

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Vardai ir datos

Parengta pagal www.anykstenai.lt informaciją.

Spalis

5 d. Sukanka 125 metai, kai Jusiškyje 
gimė inžinierius geodezininkas ir JAV lietu-
vių visuomenininkas Pranas KAČINSKAS-
KACIONIS. Mirė 1971 m. JAV.

7 d. Sukanka 95 metai, kai Traupyje 
gimė vargonininkas ir chorvedys Bronius 
SLIŽYS. Mirė 1987 m. Vilniuje, ten ir palai-
dotas.

16 d. Sukanka 105 metai, kai  emi-
grantų šeimoje Odesoje (Ukraina) gimė 
smuikininkė ir muzikos pedagogė Elena  

STRAZDAITĖ-BEKERIENĖ, daug laiko pra-
leidusi senelių krašte Teresbore. Mirė 2004 
m. Vilniuje, palaidota Vilniaus Antakalnio 
kapinėse.

20 d. Sukanka 115 metų, kai Sankt 
Peterburge (Rusija) emigrantų anykštėnų 
šeimoje gimė, paskui Abromiškyje augo 
būsimasis prelatas, kraštotyrininkas ir 
publicistas Stanislovas KIŠKIS. Mirė 1995 
m. Kaišiadoryse, ten ir palaidotas.

- Sukanka 145 metai, kai Šiekšteliuose gimė 
knygnešys ir švietėjas Jonas ŠAUČIŪNAS. 
 Mirė 1944 m. Padvarninkuose, ten ir palai-
dotas.

23 d. Sukanka 110 metų, kai Naujuosiuo-
se Elmininkuose gimė miškininkas ir JAV 
lietuvių visuomenininkas Jonas KIAUŠAS. 
 Mirė 1996 m. JAV.

26 d. Sukanka 65 metai, kai Anykščiuo-
se gimė chorvedė ir muzikos pedagogė 
Zita KAVALIŪNAITĖ-KARINIAUSKIENĖ. 
Gyvena ir dirba Klaipėdoje.

30 d. Sukanka 150 metų, kai Grikia-
peliuose gimė inžinierius ir verslininkas 
Jonas PRŪSAS. Mirė 1941 m. Alantoje 
(Molėtų r.).

Pačios kolekcininkės nuomone, meniniu požiūriu vertingiausi 
eksponatai – keramikės Živilės Bardzilauskaitės-Bergins vėžliukas 
iš porceliano, puoštas aukso dulkėmis, graiko Georgiou Bros rankų 
darbo vėžliai iš alebastro, Rymanovo iš Lenkijos autoriniai darbai. 
Įdomūs dukters Šilės šeimos parvežti vėžliai iš Italijos, pagaminti 
iš Vezuvijaus ir Etnos vulkanų lavos. O pačios brangiausios, pasak 
pačios Eglės, esančios mylimų vyrų dovanos – vyro Stasio ir sūnaus 
Audriaus, deja, jau Išėjusių.

Vėžlių paskirtis – pati įvairiausia: žvakidės, smilkalinės, vazo-
nai, magnetukai, laikrodžiai, papuošalų dėžutės, papuošalai, raktų 
pakabukai... Pagaminti jie iš skirtingų medžiagų: keramikos, meta-
lo, vytelių, stiklo, karoliukų, natūralių akmenų, velti iš vilnos. Esa-
ma ir krutančių, grojančių, kalbančių...

Eglė džiaugėsi, kad jos anūkai užaugo apsupti vėžlių, žaidė su 
jais, domėjosi kolekcija. O dabar jau patys papildo močiutės kolek-
ciją, atveždami lauktuvių iš svetur.

Rašytojas R. Vanagas, sveikindamas Eglę parodos atidarymo 
proga, perdavė šių namų šeimininko profesoriaus A. A. Avižienio 
sveikinimą bei pritarimą, kad Avižienių sodyboje anykštėnai dalin-
tųsi savo pomėgiais, talentais arba tiesiog rinktųsi pabendrauti.

Parodos lankytojai, aptarinėdami įspūdžius, vaišinosi Eglės 
pagamintu pienių vynu „Vėžlių pieva“ ir skanavo ką tik iškeptos 
vėžlio formos duonos.

Ir pabaigai – Anykščių kolegijos kreipimasis į visus anykštėnus: 
jei turite pomėgių, sukaupėte įdomių eksponatų – parodykite juos 
savo kraštiečiams! Užsukite į Koplyčią arba paskambinkite tel: 5 44 
32, mob. tel. 8 686 47096.

E. Vilkončiūtės-Šenavičienės vėžlių paroda Avižienių sodyboje (Vil-
niaus g. 41) veiks iki spalio 9-osios, darbo dienomis nuo 10 iki 17 val.

Judita Skačkauskienė, 
PAB ats. sekretorė

Įvairiais žanrais dirbantis menininkas Jonas Žukas stebina ne tik gabu-
mais, bet ir kuklumu.

Eglės kolekcija atspindi ir vėžlių pasaulio įvairovę, ir nepaprastą 
kolekcininkės kruopštumą.
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NAUJOS RŪŠIES TURISTAI

Šią vasarą anykštėnai turėjo daugybę 
progų įsitikinti, jog Lietuvoje užgimė naujos 
rūšies arba naujaip atostogas įsivaizduojan-
čių turistų karta. Štai keletas pavyzdėlių, 
kaip viskas atrodo. 

...Į Sakralinio meno centro salę uždusęs 
įlekia pulkelis žmonių. Kasininkė klausia:

– Kiek jums bilietų?
Svečiai susižvalgo.
– Pala, kiek mūsų? Keturi? O gal penki? 
– Tai kiek iš tikrųjų?
Žmogus apdujęs skaičiuoja saviškius, lyg 

jų būtų mažiausiai dvidešimt, bet suskai-
čiuoti vis nesiseka... 

– Tai gal žinot, keliais automobiliais atva-
žiavot? – įgelia kasininkė.

Vyras jau galutinai suglumsta:
– Iš tikrųjų, kiek mašinų?...
...Būrys Angelų muziejaus lankytojų 

aplekia sales, vienas klausia: 
– O kur ekspozicija?!
...Įlekia porelė: 
– Mums bilietų nereikia, mes norim labai 

greit, tik apibėgti!
– Gal tada geriau bėkit į paupį? Ten kaip 

tik ilgas takas, iki pat šilelio...
…Nulipę nuo bažnyčios bokšto, turistai 

žvalgosi į laikrodžius:
– O, dar turim dešimt minučių! Ką Anykš-

čiuose per tiek laiko spėtume pamatyti?
…Prašmatnus autobusas sau-

sakimšas linguoja prie Rubikių 
– krante laukia žuvienė. Jauna 
mokytojukė be paliovos spaudo 
nešiojamą kompiuterį.

– Radau! – 

staiga nudžiugusi praneša kaimynams.
– Ką?
– Prie Rubikių yra apžvalgos bokštas!
– Bet jis dar už aštuonių kilometrų, prie-

šingame ežero krante, – bando karštuolę 
ataušinti ekskursiją lydėjęs anykštėnas. – Kol 
nuvažiuosim, užlipsim, paskui kol sugrįšim…  

– Tai kas? Spėsim – turim dar penkiolika 
minučių! 

...Įgudusi greitakalbė gidė atveda būrį turis-
tų į Sakralinio meno centrą. Jame – klasiciz-
mo epochos tapyba. Gidė stabtelėjusi rodo:

– Atkreipkit dėmesį, koks nuostabus 
efektas: iš kurio taško bežiūrėsi į vyskupą, 
vis tiek atrodys, kad žiūri tiesiai į jus! 

Po savaitės įlėkusi su kitu būriu, vėl šoka 
prie to paties kampo:

– Tik pažiūrėkit į vyskupą...
Turistai žiūri šen, žiūri ten – jokio vys-

kupo nėra! Toj vietoj jau M. Dobužinskio 
„Žemaitė“ bekybanti... 

Užrašė Ramūnas Vaivada

SENUKŲ ATOSTOGOS

...Į poilsio bazės kiemą vakarop įlėkė 
automobilis. Netrukus ant staliuko pana-
mėj išdygo puošnus kaljanas: vyriukai ir 
mergytės ne iš kelmo spirti, rūkys ne bet 
ką ir ne bet kaip! Tegyvuoja kaifas! Paskui 
atsikimšo alaus butelius, dar kai ko... 

Senukai iki paryčių klausė-
si laukinio žvingavimo 
po langu. Užsnūdo 
tik gerokai prašvitus. 
Kai pagaliau nubudo, 
senutė susizgribo:

– Oi, mėlynės!  

– Matai… – buvo beprabyląs senukas, 
bet žmona nutraukė:

– Žinau, žinau, ką pasakysi, senas bam-
bekli! Toli eiti nereikės, mes gi tik po sauje-
lę – akims prašviesinti...

Norint išeiti į mišką, reikia ne tik nusi-
prausti, bet ir apsirengti marškinius ilgomis 
rankovėmis, treningus, apsiauti ilgaauliais 
bateliais. Kol susiruošė, saulė dar pakylėjo. 
Miškas pasitiko tylus, bet ir troškiai tvankus. 
Mėlynių – skabyk kiek nori, tik norint ska-
byti, reikia atsisėsti arba atsiklaupti – antraip 
teks lankstytis šimtus kartų, o abiejų stubu-
rėliai – nelankstūs... Nejučia veidus išmušė 
prakaitas, vis aršiau zvimbė bimbalai. 

– Gal jau užteks? – išsižiojo senukas.
– Tai jau tikrai, – netikėtai sutiko žmona. 

– Nemaniau, kad bus taip karšta.
Namo grįžo lekuodami, kaip iš pirties. 

Atsigulę aukštielninki, apsvaigę žiūrėjo į 
lubas, giliai alsavo, džiaugėsi ramybe ir vie-
nas kitu.

Po valandžiukės priėjęs prie lango, 
senukas smalsiai sužiuro. Vakarykštė kom-
panijėlė pilvais šliaužiojo ant tiltelio viršum 
vandens, o vienas kuitėsi apačioje.

– Ir ką jie ten daro? Gal vėžius gaudo? 
Eisiu pažiūrėti.

Sugrįžęs plačiai šypsojosi:
– O vis dėlto Dievas yra! Tiems pajo-

džargoms iškrito ežeran automobilio rak-
teliai!     

Paieškos truko visą dieną – veltui. Nepa-
dėjo nei papildomas alus, nei grėblys, nei 
kastuvas. Vyrukui teko skambinti tėvui, pri-
eiti pas jį išpažinties, kad atvežtų iš tolimo 
miesto atsarginius raktelius...

Baigęs pasakojimą, senukas triumfuo-
damas pliaukštelėjo delnais, iš įkvėpimo 
netyčia driokstelėjo, tačiau žmona – keis-
ta – šiuokart nesupyko, tik pagrasė plonu 
piršteliu: 

– Ak, tu mano šmaikštuoli!  

RUDENIŠKAS ATRADIMAS

Keturi vyrai po pakelės obele keturpės-
ti rinko nukritusius vaisius. Eidamas pro 
šalį žurnalistas Petras Ristas nuoširdžiai 
nudžiugo:

– Štai ką reiškia lietuviškas darbštumas! 
Tik tada, kai vyrai pakėlė galvas ir die-

nos šviesa nušvietė jų veidus, žurnalistas 
suprato, jog ne darbštumas yra pagrindinis 
šių anykštėnų bruožas...
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