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Tegyvuoja Lietuva – laisva ir demokratiška,
su klegančiais vaikų darželiais ir
mokyklomis, su piliečiais, mylinčiais
savo žemę ir protėvių kalbą, su teisingais
valdininkais ir politikais, žalia ir amžina
kaip giria, – tegyvuoja Lietuva!

Gimtinės galios
Kiekvienas kišenėj nešiojamės savą santykį su gimtuoju kraštu. Nešamės per rutiną,
rūpesčius, o kasdienės užduotys, namų ruošos darbai atrodo vis nepakenčiamesni, sudėtingesni. Jaučiamės sutrikę, nežinome, kaip
išnarplioti visą sumaištį galvoje ir gyvenime.
Spoksome į žemę, nebematydami dangaus,
nes pakelti galvą tiesiog per sunku...
Niekada nenorėjau palikti, pamiršti gimtojo miesto, o tik puoselėti, ne laikydama
kur nors sielos gilumoje, o tarsi pasidėjusi
garbingoje vietoje. Tuo pačiu metu degiau
noru pamatyti platųjį pasaulį – kaip ir dauguma mūsų Anykštėnų, po pasaulį išsibarsčiusių.
Nė neįsivaizduoju, ką tikėjausi pajusti atsiskyrusi nuo gimtųjų namų. Bet kuo
daugiau pasaulio pažįstu, tuo labiau, atrodo, esu įsišaknijusi savo gimtinėje.
Mano spalvos, kurių įgavau augdama
Anykščiuose, Lietuvoje, išvykus tarsi išryškėja, kontrastuoja pilkame fone.
Būdama vienose gražiausių man matytų
vietų svetur, aš užuodžiu Šventosios kvapą,
užpildantį plaučius vasaros vakarais, girdžiu
lietų, kuris namuose gaivina kaip niekur kitur,
Dainuvos slėnio energiją vasaros festivaliuose, Šilelį, laisvę važiuojant dviračių takais,
siauruką, garso signalu perspėjantį apie savo
pasirodymą, savo bityno pulsavimą...
Gimtieji namai – įkvepiantys, padedantys išlikti savimi bet kur, padedantys
didžiuotis sava kalba, kuria beveik niekad
neišgirstum kalbant aplinkui, šalimi, kurią
net ir kaimynai anglai dažniausiai nenutuokia esant. Gimtinė man padeda justi,
jog esu išskirtinė; nors esu viena, ji padeda
jaustis ne vieniša – nes jaučiu nenutrūksta-

Vėliava Pasaulio
anykštėnų vienybei
Vasario 16-ąją Jurzdike, istorinėje miesto
dalyje, pamenančioje Antano Baranausko ir kitų žymių anykštėnų pėdsakus, ant
aukščiausio pastato – buvusios gaisrinės
apžvalgos bokšto – suplevėsavo istorinė
Lietuvos vėliava. Ją anykštėnams dovanojo
ir Pasaulio anykštėnų vienybei dedikavo A.
ir A.A. Avižienių labdaros ir paramos fondas; idėjos autorius – Fondo vykdomasis
direktorius Albinas ŠLIŽYS.
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mą giją tarp savęs, gimtosios aplinkos, meilės kasdienybei Anykščiuose, prisiminimų,
potyrių, žmonių...
Gimtinė man padeda pakelti akis į nuolatinio pilkų debesų šydo uždengtą dangų
Anglijoje, nes to išmokau Anykščiuose –
pasibaigus pamokoms eiti namo žvelgiant
į dangų, upę, medžių viršūnes...
Linkiu kurti santykį su gimtuoju kraštu, pildyti savo sielos saugyklą vaizdais,
kvapais, garsais, kad jie visuomet galėtų
būti atrama gyvenime. O jei nepavyksta,
jei kasdienybė, atrodo, sugėrė kiekvieną
deguonies atomą, linkiu atsiskirti nuo gimtosios aplinkos – kad galėtumėte sugrįžti,
rasti ir pamilti gimtąjį miestą iš naujo...

Kornelija MIKALAJŪNAITĖ
Jungtinė Karalystė, Bristolis

Silvijos MAŽEIKYTĖS nuotr.

Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas, Anykščių rajono savivaldybė
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Misija – pažadinti pamirštą garbę
Lietuvos Respublikos 100-metis atėjo
ir praėjo, pernelyg gyvenimo nesujaukęs,
reikšmingų ženklų Anykščių krašte nepalikęs. Jei kas nors ims ir suskaičiuos, kada
daugiau emocijų buvo išlieta, savo valstybės sukaktimi džiaugiantis, paaiškės, kad
1928-aisiais, kai naujajai Lietuvai tebuvo
vos 10 metų, švęsta pakiliau ir iškilmingiau,
nei 2018-aisiais, jau šimtmetį pasitikus.
Kaip šimtmečio ženklas ateityje gali būti
prisimenama dešimt memorialinių ženklų, po dešimtį Anykščių rajono seniūnijų
pasklidusių, per keletą metų savo tikrąją
vietą surandančių. Tai – anykštėnų laisvės
gynėjų, 1919–1920 m. Lietuvos kariuomenės savanorių sąrašai, šalia – gerokai kuklesni Vyčio Kryžiaus kavalierių išvardijimai.
Tik eilutės vardų ir pavardžių – kiek daugiau nei 400 vyrų, kuriems šiandien gyvenantiems būtų verta padėkoti už apsisprendimą, padarytą tuo metu, kai ateitis buvo
visiškai miglota.
Prisiminti ir įamžinti visus anykštėnus
– Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorius galima ne tik viešai skelbiant jų
pavardes, iškaltas akmenyje, bet ir atskleidžiant tą garbę, kokią visai savo giminei
savo apsisprendimu jie pelnė. Tokią misiją
įgyvendinantis A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus jau
trečius metus renka ir sistemina žinias apie
visus savanorius, šią savo veiklą skirdamas
Lietuvos Respublikos gimimo ir pirmųjų
kovų už Nepriklausomybę 100-mečiui.
Muziejaus interneto svetainėje www.
baranauskas.lt palaipsniui skelbiamos savanorių biografijos, apaugančios vis naujais
faktais, kurie atveda savanorių šeimas ir jų
gimines iki šių dienų.
Savanoriai – tai tie jauni ar jau pagyvenę vyrai, kurie 1919–1920 m. buvo ne
šaukiamojo amžiaus, nepateko į mobilizacinius sąrašus, bet vis vien išėjo į kariuomenę Lietuvos ginti. Dauguma jų buvo
nebaigę jokio mokslo (mokytus valstybė
mobilizavo kariuomenei vadovauti) ar net
išvis neraštingi, dažniausiai beturčiai ir
bežemiai, nes susigundė pažadu, jog gaus
žemės rėžį savo šeimai išmaitinti.
Maždaug kas dvidešimtas anykštėnas iš
kariuomenės gyvas nebegrįžo. Beje, abu
kareivėliai, 1919-ųjų gegužę Anykščių
krašte kovoje nuo bolševikų kulkų žuvę,
Liudas Biriukas ir Pranas Grušauskas, irgi
buvo tokie patys savanoriai, tik iš Pietų
Lietuvos pirmą kartą gyvenime iki Rubikių ežero pakrantės atkeliavę ir čia galvas
paguldę.
Savanorystei įrodyti kiekvienam pretendentui reikėjo asmeniškai pateikti prašymą
nuo 1928 m. veikusiai Savanorių komisijai,
kuri įvertindavo, ar asmuo vertas tokios
garbės – gauti Savanorio-kūrėjo medalį ir
valstybės skirtas privilegijas. Už mirusius
ar žuvusius prašymus teikė jų artimieji, bet
nebūtinai jiems tas medalis kliūdavo – jį
galėdavo gauti tik tėvai, žmonos arba vaikai, o jei tuo metu bebuvo likę tik broliai ar

seserys, į savanorio teisių paveldėtojus jie
jau nepatekdavo. Antai iš Anykščių miesto į savanorius išėjusio ir tarnyboje žuvusio Jono Sarakos apdovanojimai pasiliko
archyve – brolis jų taip ir negavo.
Savanorių komisija itin atidžiai tikrino
kiekvieno pretendento „moralinį veidą“.
Bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu – tarnyboje ar po jos – už tyčinį nusikaltimą teisti
vyrai neturėjo jokių šansų tapti savanoriais.
Keletas anykštėnų, „pasižymėjusių“ arklių,
lašinių ar medienos vagystėmis, turėjo įrodinėti, kad bausmes atliko, jų teisės gauti
apdovanojimus nebuvo susiaurintos.

savanoriais vien dėl to, kad išėjo į kariuomenę savo noru, nelaukdami, kol jiems
atneš šaukimą. Komisija griežtai žiūrėjo
į pretendento gimimo datą ir ją lygino su
šaukimo į kariuomenę terminais...
Vienas pretendentas iš Troškūnų krašto,
tai iš anksto žinodamas, pabandė suklastoti
savo gimimo datą, apdovanojimą gavo, bet
paskui, klastotėms išaiškėjus, turėjo grąžinti ir iš gėdos pabėgo net į Pietų Ameriką.
Kitas savanoris iš Anykščių apylinkių Petras
Biržys, geriau žinomas kaip Pupų Dėdė,
irgi buvo įtartas dokumentų klastojimu ir
ilgai teisinosi, kol neapsikentęs 1940 m.
vasarą, jau po sovietinio perversmo, tiesiog
atsiuntė Savanorių komisijai, baigiančiai
savo veiklą, jam skirtus apdovanojimus
kaip nebereikalingus...

Savanoris Jonas Biliūnas su žmona Ona Sližyte-Biliūniene, savanorio Povilo Sližio seserimi,
Niūronyse prie savo sodybos.
Savanorio dukters Julijos Kaminskienės archyvo nuotrauka.

Ilgiausiai ginčijosi ir Savanorio medalio
laukė tie kareivėliai, kurių tarnybos lape
šmėkštelėdavo įrašas apie pasišalinimą iš
tarnybos. Iš Kavarsko krašto kilęs savanoris Jonas Raudonikis daugiau nei dešimtmetį įrodinėjo, kad savaitę pavėlavo grįžti
po atostogų vien tik dėl to, kad batsiuvys
nespėjo pasiūti jam batų, o basas viduržiemį eiti į šimto kilometrų žygį iš Ukmergės į
Turmantą jis nesiryžo.
Kurklietis Petras Linartas sugaišo irgi tiek
pat laiko, kol įrodė, jog kelias dienas pavėlavo grįžti po atostogų, nes rado namuose
mirštantį tėvą, rūpinosi, kaip jam suteikti
pagalbą. Šiam savanoriui medalis buvo
įteiktas tik 1940-ųjų pavasarį, paskutiniais
Lietuvos Respublikos mėnesiais. Juozas
Jančius iš Vaidlonių apdovanojimą gavo
iškart, 1928-aisiais, bet paskui turėjo visą
dešimtmetį aiškintis, kaip tarnyboje pateko
į lenkų nelaisvę, kai nelegaliai išėjo į šokius
svetimos teritorijos kaime...
Negavusieji Savanorio medalio, nors ir
dalyvavusieji kovose dėl Lietuvos Nepriklausomybės, nuoskaudą jautė visą gyvenimą. Dauguma tokių buvo nepripažinti

Sunkiausia, matyt, buvo tiems Nepriklausomybės kovų dalyviams, kurie iš pradžių gavo valstybės žadėtą dovaną – žemės
sklypą, o paskui turėjo už jį sumokėti,
užuot sulaukę savanorio lengvatų ir pašalpų. Būta atvejų, kai greta įsikūrę savanoriai
naujakuriai atsidūrė it priešinguose apkasuose – vienam valstybė dalijo dovanas,
kitam priminė, jog jis ir taip būtų privalėjęs
kareiviu tapti. Tokia priešprieša Anykščių
krašte buvo krauju aplaistyta – 1945 m.
pavasarį savo namuose Kurklelių kaime
(Skiemonių sen.) buvo nušautas savanoris
naujakurys Kazys Pesliakas.
XX a. viduryje žuvo visas būrys savanorių. Tiesa, atrodo, kad tik vienas Anykščių
krašto savanoris buvo sušaudytas 1941 m.
vasarą, karo pradžioje, kaip sovietinis aktyvistas – dauguma nukentėjo nuo sovietinių
represijų.
Antai niūronietis Jonas Biliūnas, partizanas Žolynas, buvo aktyvus antisovietinio pasipriešinimo organizatorius ir 1941
m., ir tuoj po karo; jo gyvenimas nutrūko
jau 1945-ųjų vasarą, Joninių išvakarėse.
Jau minėtas kavarskietis Jonas Raudonikis,
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žinomas kaip partizanų vadas Patašonas,
buvo suimtas, teisiamas Kavarske parodomajame teisme ir 1946 m. vasarą Vilniuje
sušaudytas. Keliolika anykštėnų savanorių
žuvo sovietiniuose lageriuose ar tremties
vietose.
Ypatingas Kavarsko krašto savanorio Kosto Peldžiaus likimas. 1944 m. rudenį, kai jo
namus Kabošiuose jau supo ginkluoti kareiviai, pasiruošę buvusį savanorį, 1941-ųjų
metų sukilėlį sunaikinti, tokios lemties jam
pavyko išvengti, tąkart žuvo tik 16-metis

Petro Biržio-Pupų Dėdės 1940 m. liepos 22 d.
laiškas Savanorių komisijai, pranešantis, kad
Savanorio apdovanojimai jam nereikalingi, ir
prie jo pridėtas ilgai naudotas pažymėjimas.
Dokumentai saugomi Lietuvos centriniame
valstybės istorijos archyve.

jo sūnus. Kaip toliau gyventi? Savanoris su
žmona ir likusiomis trim dukterimis paliko
namus ir kaip stovi pabėgo į nuošalų Troškūnų krašto kaimą, ten prisiglaudė kaip
padegėlių šeima, pasikeitė pavardę ir likusį
savo gyvenimą praleido kaip Pupeliai...
Iki 1972 m., iki pat mirties, savanoris
nė kojos nekėlė į savo sodybą, pasistatytą
žemėje, kurią buvo gavęs už tarnybą kariuomenėje. Net ir po mirties jo kapą Kavarsko
kapinėse paženklino paminklas su Pupelio
pavarde. Tik prieš keletą metų, kai dukterys
atnaujino tėvų antkapinį paminklą, jame
buvo įrašyta tikroji Peldžių pavardė.
Nepriklausomoje Lietuvoje į kiekvieną šventę savanoriai išeidavo, pasipuošę
medaliu, ir būdavo pagerbiami kaip valstybės gynėjai. Sovietmetis ne tik sunaikino
apdovanojimus, bet ir išblukino iš giminių
atminties pačią žinią apie savanorių pelnytą garbę – ne tik sau, bet ir vaikams, anūkams, sūnėnams ir dukterėčioms.
Žurnalistą ir muziejininką Vytautą Bagdoną nustebino žinia apie tai, kad jo dėdė,
iš Andrioniškio kilęs Povilas Kovaliūnas,
irgi buvo Lietuvos savanoris – niekad giminėje apie tai nebuvo kalbėta. Tuo tarpu
klimatologė Audronė Galvonaitė visuomet
žinojo, kad jos senelis Antanas Galvonas
buvo savanoris, šeimoje saugomi ir jo
apdovanojimai.
Atmintis atsikuria ne staiga, o nuolat ir
kryptingai ją žadinant. Tikiu – ateis laikas,
kai eidami per Anykščių krašto kapines,
kaskart pastebėsime žymę, jog tai šen, tai
ten yra Lietuvos savanorio amžinojo poilsio vieta.

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Anykštėnų knygų derlius
ŠALTINIAI BYLOJA RAŠYTOJO
MEILĘ ARTIMUI
Jeigu jus domina mūsų tautos kultūrinio, visuomeninio gyvenimo realijos sovietmečiu, tikrai nudžiugins A.Baranausko
ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio
muziejaus išleista knyga, pavadinta poeto K. Inčiūros iš tremties rašyto laiško
A.Vienuoliui sakinio žodžiais: „Per Tamstos laišką į mane padvelkė tikras pavasaris“.
Naujasis leidinys džiugina ne tik puikia
poligrafija, bet ir turinio pateikimo akademiniu lygiu. Tasai turinys – tai A.Vienuolio
ir tremtinių bei politinių kalinių ir jų artimųjų epistolinis palikimas. Šią įspūdingą
knygą sudarė ir parengė spaudai Vilniaus
universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų
ir paveldo rinkinių departamento Rankraščių skyriaus vadovė dr. Inga Liepaitė,
A.Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius
Antanas Verbickas.
Sudarytojai daug pastangų ir ryžto pareikalavusį darbą pavadino šaltinių publikacija.
Jiems tų šaltinių teko ieškoti įvairiuose archyvuose, rankraštynuose, bibliotekose, muziejų
fonduose. Surasta 34 (neskaičiuojant paties
A.Vienuolio) adresantų 175 laiškai, atvirlaiškiai, atvirlaiškiai-perlaidos, telegramos ir sveikinimai, rašyti 1944 –1957 metais. Šių radinių faksimiles matome knygos puslapiuose.
Dauguma laiškų niekur neskelbta.
Publikuojamų laiškų A. Vienuoliui, rašytojui ir LSSR Aukščiausios Tarybos deputatui, autoriai – žymus tarpukario teisininkas
Z.Tolušis, poetas K.Inčiūra, „Naujosios
Romuvos“ redaktorius J.Keliuotis, kiti tremtyje, lageriuose atsidūrę buvę aukšti valdžios pareigūnai, mokytojai, vaistininkai,
gydytojai, artimesni ar tolimesni giminaičiai. Prašydami knygų, vienokios ar kitokios
pagalbos, į A.Vienuolį kreipėsi ir nepažįstami asmenys. Rašytojas negalėjo likti abejingas nuskriaustų tėvynainių prašymams,
negalėjo nejaudinti jų, tapusių tremtiniais,
politiniais kaliniais, patirtos kančios, slogi
kasdienybė. Knygoje skelbiamos adresantų
godos ir padėkos žodžiai liudija, kad rašytojas tiek dvasiškai, tiek materialiai rėmė
likimo nuskriaustuosius. Rašė jiems paguodos ir atjautos laiškus, siuntė pinigų, vaistų,

Anykščių akademijoje
Sausio 15 d. Anykščių akademijoje lankėsi Kauno jėzuitų gimnazijos psichologė
Julija Ladigaitė-Braukilienė. Jos paskaitos
tema – savanorystė Kenijoje. Viešnia parodė porą filmukų apie savo viešnagę šioje
Afrikos šalyje, papasakojo apie pažintį su
masajų genties mokyklomis ir mokiniais.
Jaunoji auditorija – A.Baranausko mokyklos
aštuntokai – turėjo progos palyginti savo
gyvenimą ir galimybes, negalėjo nuslėpti nuostabos pamatę, kaip jų vienmečiai
skursta, bet nuolat šypsosi ir dainuoja, šoka!

maisto ir knygų.
Prieš kiekvieno adresanto laišką talpina
jo biogramą su nuotrauka. Jį pristatydami
autoriai nurodo, dėl ko buvo suimtas ir
nuteistas lagerio, tremties bausme, išsiaiškina, kaip susiklostė likimas atlikus bausmę ir
grįžus į Lietuvą, pasidomi šeimynine padėtimi. Šaltinių publikacijas lydi išsamūs
komentarai.
Pavyko knygos rengėjams rasti ir rašytojo sūnaus S.Žukausko, vargusio Rusijos
lageriuose, laiškų. Baimė dėl sūnaus likimo
keletą metų gildė tėvo širdį. Daug pastangų dėjo A.Vienuolis, kad būtų išlaisvintas
sūnus. Dėl tremtinių grąžinimo į Lietuvą
A.Vienuolis ryžosi kalbai LSSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje; deja, apie tai kalbėti nebuvo leista. Dabar šios kalbos tekstą
randame knygoje.
Perskaitę šaltinių publikacijas įsitikiname, kokie sunkūs buvo mūsų literatūros
klasikui praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio metai, jau paskutinieji jo gyvenimo
ir kūrybos kelyje, kiek reikėjo jėgų, ištvermės ir ryžto, kad nepalūžtų dvasia, nepultų neviltin.
Ačiū I.Liepaitei ir A.Verbickui už jų kantrybę, pasišventimą rengiant šią unikalią
knygą. Ji – neginčijamas rašytinis paminklas didžiam mūsų tėviškėnui ir rašytojui.

Vygandas RAČKAITIS
Sausio 29 d. apie Anykščių žydų istoriją
ir jų likimus pasakojo rašytojas, dviejų knygų šia tema autorius Rimantas P. Vanagas.
Pasiremdamas istorinėmis nuotraukomis,
lektorius supažindino „akademikus“ su
žymiausiais Anykščių žydais, net pabėgusiais iš kapo duobės, paskaitė eilėraščių,
kuriuos apie prieškario anykštėnų žydų
gyvenimą parašė Holokausto metu Palestinoje gyvenusi Miriam Libenzon. Tai vieninteliai rašytiniai savamokslės žydų poetės liudijimai apie tai, kuo ir kaip gyveno
mūsų miestelyje jos tautiečiai.
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Nuo vaikystės kasmet Anykščiuose vasarojantis turizmo vadybininkas Nerijus VANAGAS jau pusė metų
gyvena Kolumbijoje. PA skaitytojų dėmesiui siūlome
žiupsnelį jo parinktų kolumbietiškų „perliukų“.
PINGVINAI
Vienas Bogotos gyventojas vežė pingvinus į užmiestyje esantį Santa Kruzo
zoologijos sodą. Pusiaukelėje sugedo jo
refrižeratorinis sunkvežimis. Susirūpinęs
pradėjo ieškoti gedimo. Besikrapštydamas
apie mašiną, pamatė pro šalį važiuojantį
pienovežį ir jį sustabdė. Vairuotojui sako:
– Klausyk, jei nuveši mano pingvinus į
zoologijos sodą, duosiu tau 50 000 pesų!
Pienvežys su džiaugsmu paėmė pinigus,
pingvinus ir nuvažiavo.
Netrukus bogotiečiui pavyko pataisyti
savo sunkvežimį ir jis, nieko nelaukdamas
pasileido zoologijos sodo link. Vos atvykęs,
pamatė pienvežį, žingsniuojantį pingvinų
virtinės priešakyje.
Labai nutebęs, bogotietis klausia pienvežio:
– Kur gi dabar keliauji su mano pingvinais?!
O pienvežys ramiai ir oriai atsako:
– Matai, aš juos jau nuvedžiau į zoologijos sodą. Bet pinigų dar liko, o ir laiko turiu,
tai dar nusivesiu į kino teatrą!

MEILĖ AR PINIGAI?
Vienas costeño (Kolumbijos pakrantės
gyventojas) sako kitam:
– Nežinau, katrą moterį vesti… Ar turtingą našlę, kurios nemyliu, ar paprastą, jauną, kuklią moterį, kurią be galo myliu?
– Tokiuose dalykuose sprendžia širdis,
– atsako jam draugas. – Aišku, vesk jauną.
– Taip, privalau klausyti širdies balso!
Paklausysiu tavo patarimo.
– Žinoma, tai bus protingo vyro sprendimas. Beje… Ar negalėtum duoti man našlės adreso?

TURIME BEGALĘ…
Vienoje valtyje plaukia kolumbietis,
mauras ir ispanas. Valčiai pradėjus skęsti,
kolumbietis išmeta 100 maišų kavos už
borto ir sako:
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– Nieko baisaus. Mano šalyje kavos –
begalė...
Mauras sviedžia už borto 20 kilogramų
narkotikų ir sako:
– Na, mes jų namie ir taip turime apsčiai...
Ispanas, nė akimirkos nesvarstęs, sugriebia maurą – ir už borto…

PLAKTUKAS
Du Bogotos statybininkai skrudino kepsnį. Netikėtai vienam užsidegė drabužiai.
Kitas nusivilko darbinę striukę ir ėmė ja
daužyti savo kolegą, kad užgesintų ugnį.
Nelaimėlis ne savu balsu ėmė rėkti:
– Leisk man sudegti, leisk man sudegti!
– Kodėl, juk bandau tave išgelbėti?!
– Leisk man sudegti – arba ištrauk plaktuką iš savo striukės!

BASLIO MATAVIMAS
Du pastusai (San Chuan de Pasto gyventojai) ketina išmatuoti baslį. Vienas laiko
baslį stačią, o kitas bando į jį įsilipti su rulete rankoje.
Smalsus praeivis klausia:
– Kodėl negalite pamatuoti baslio pasiguldę jį ant žemės?
Pastusai vienu balsu atsako:
– Žmogau, mes juk norime išmatuoti
baslio aukštį, ne ilgį!

MODERNUS LAIKRODIS
Vienas caleño (Santjago de Cali gyventojas), laikomas geriausiu tarp suvedžiotojų, įeina į barą ir sėdasi šalia gražuolės
blondinės. Vyrukas nusišypso ir pasisveikina su ja, tuo pat metu žvilgteldamas į savo
laikrodį.
Mergina jam ir sako:
– Esate susirūpinęs dėl laiko – ar ko nors
laukiate?
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– Ne. Tik pasitikrinau laikrodį, kurį ką tik
nusipirkau. Jis pats moderniausias pasaulyje!
– Moderniausias? Ir kuo jis toks ypatingas?
– Bendrauja su mano protu radijo bangomis. Lyg kokia telepatija.
– Oi, tikrai? Ir ką jis sako?
– Sako, kad jūs esate be apatinių.
– Ha, jūsų laikrodis neveikia – aš tikrai
su apatiniais!
– Eh! Greičiausiai jis viena valanda skuba…

TRYS DRAUGAI
Trys costeños, sudužus jų laivui, bangų
išmetami į nepažįstamą krantą. Netrukus
jie randa stebuklingą lempą. Ją atkimšus,
pasirodė džinas ir sako:
– Išpildysiu tris jūsų norus!
Pirmasis prašo:
– Noriu grįžti namo.
Antrasis prašo:
– Noriu dar kartą pamatyti savo vaikus
ir žmoną.
Trečiasis prašo:
– Aš noriu, kad visi mano bičiuliai kuo
greičiau atsirastų šitoje saloje!

PROBLEMĖLĖ
– Mieloji, turiu vieną problemėlę...
– Mielasis, nesakyk „turiu“, sakyk „turime“. Tavo problemos – mano problemos!
– Gerai. „Mūsų“ sekretorė netrukus turės
„mūsų“ vaiką…

KLASĖJE
Chuanito klausia mokytojos:
– Būkite maloni, paaiškinkite man, kuo
skiriasi ignoravimas nuo abejingumo?
– Nežinau – ir man tai visai nerūpi! –
atšauna mokytoja.
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