Gintautas Stankaitis
Ištraukos iš knygos ,,Teisininko atsiminimai" II dalies
Broli

likimas

Už 40 metr nuo senoli kiemo tvoros tiesus lyg styga b go kelias link Butkai
ir Eržvilko.
Už kelio gyveno kitas, jau Kavoli , kaimas. Vidauja per Pavidauj vinguriavo link Kavoli
pietinio pakraš io. Globi , vidutiniok ar turting , bet ne vargš , gražus vienkiemis tup jo
pietvakarius, kitoje Vidaujos pus je, nuo senoli sodybos. Gal už kilometro, pusantro. J
sodyba sl
si už pakrant s medži . Mano senoliai ir d
s Izidorius bei Kaziukas su jais
kaimyniškai bendravo. Mano amžiaus vaik pas Globius nebuvo. Tad aš ten nesilankydavau.
Rudi okupantai – vokie iai – jau buvo išvyti. Po kaimus didesn mis ir mažesn mis gaujomis
valkiojosi ir siaut enkavedistai ir stribai. Žmon s juos vadino bendriniu vardu: ,,Rusai!“ Tai
buvo lyg koks siaub nešantis ir sp jantis žodis.
Dal to laiko prisiminim atgaivino R. Kaunie io ,,Aukštaitijos ir Žemaitijos partizan
prisiminimai“, V d.,390,466 psl. Man prieš akis iškilo ankstyvo, šilto, švelnaus pietvakari
jelio glostomos giedros rudens dienos popiet . Iš Globi sodybos pus s sutrat jo š viai.
Kažkas dusliai dunkstel jo. V liau iš ten v jelis pažeme atp
d
kamuolius
m
sodyb . Deg lyg šiaudai, lyg šienas, lyg m sa... Raudonieji ryt id jininkai sugeb davo ne
ret sodyb paversti taiki gyv žmoni krematoriumais. Tas jiems netrukd pirštais rodyti
ruduosius vakar krematorininkus: ,,Va, ži
kite, kokie anie juodi, kokie mes šventi!“ Senoliai
mane nuvar
trob ir prisak niekur neišeiti. O tai b iau paukš iu skrid s paži
ti gaisro ir
šio.
V liau kaime kalb jo, kad savo t
kyje, daržin je, sudegino rusai Klevuk Glob ir dar
vien vyr . Po dienos kitos Eržvilko stribai išvežin jo Globi turt . Ties Žydgiriu (apie por km
šiaur nuo senoli sodybos) partizanai pavakare pasaloje dienos pl šikus pasitiko šautuv
ugnimi ir granatomis. Globi turtas nebuvo nuvežtas Eržvilko kooperatyv ir stribyn . O
kaimie iai juok si, kad pilvelis pab go, o kojel s likusios. Arba atvirkš iai. Nepamenu. Tokios
buvusios mokes
inspektori ar strib pavard s, kuri vienas pab
s, kitas – ne..
Kleopo brolis Juozas užeidavo pas senolius: ia dar veik d
s Dzidoriaus aliejin , mal nas,
valcai grucei gr sti ir miltus piklevoti. Tod l užeinan
b davo daug. Pavalgyti kaimynui
senol patiekdavo. Buvo gerokai po pusry . Balandis. Sniego nebuvo. Paledžiuk užteko.
Staiga trob
go uždususi iš Adomai
sodybos (jie gyveno kitapus Vidaujos) mergina ir,
vos atgaudama kvap , sušuko prast kaime persp jim : ,,Rusai!“ Senol greitai dav Juozui
maiš , liep pro aliejin link Pelagijos Gerulai
sodybos eiti. Neatsisukti.
švilpimus ir
šauksmus nereaguoti. Kur iu apsimesti. Ji tokiu b du vokie ius apmov , parsivesdama mane iš
Vidukl s. Deja, nei senol , nei Juozas nežinojo, kad enkavedistams, stribams ir rus kariams
jau buvo sakyta ir leista šaudyti nepakl stan ius, b gan ius ar j vengian ius vyrus. Juozas,
pamat s rusus, pasuko link Kavoli . Jau sako buv s netoli Ei o, netoli miško. Ten j pamišk je
pasivijo žudik kulkos.
Buvo gera popiet , kai enkavedistai ir rusai sugr žo senoli sodyb . Ar buvo lik dar kas
nors iš atvažiavusi
spausti aliej , malti gr dus – nepamenu. Vienas rusas einant
trob
iupo už gerkl s d
Dzidori , riktel jo: ,,Banditerrrski!“ ir prad jo smaugti. D dei ant kaklo
vis m nes šviet raudonos kraujosruvos. Kiti kareiviai smaugik atpl
. Jie sak , kad tas
pirm
kart nušov s žmog , tod l ir pakvaiš s. J kareiviai v liau net surišo. Kažkas v liau
kalb jo, kad Ei as, 1918 met karys savanoris, gird s rus kareivius, nor damas, kad šie
Juozo lavono nevežt
Eržvilk . Tod l ruseliai taip v lai m
sodyb gr žo.
Aš su seserimis ir d de Kaziuku mažame kambar lyje giedojome ir meld
s. Toks buvo
ginklas nuo at
siaubo. D
Kaziukas buvo nedidelio gio, - tad, atsis
s, atrod
visai nedidelis. Rus karys paži
jo. Nieko nesak ir v l uždar duris. O gal tas karys buvo
žmogiškumo neprarad s ir mald gerb ? Mes giedojome, o už sienos, virtuv je, sklido
keiksmai, rusiški š ksniai ir daužymasis...Tramd t savo kulkosvaidinink - žudik ar tard
senolius? Nema iau.
Raudonoji okupacija niekuo nekalt kaimo šienpjov li , rugi kirt
li ir žem s artoj li
broli Globi : Kleopo (slp. K stutis) ir Juozo (slp. Zigmas) krauju papild kraujo marias
Lietuvos Žemynoje Žemaitijoje...

Kur sudeg sodybos...
Kazimiero Urbšai io kis buvo ir liko tarp Izidoriaus Valai io, Sabono Onik s, Tamulio, Jono
Urbšai io (slp. Žilius) ir Kazio Stankai io ki , Papar
kaimo pamišk je, prisiglaud s. Sodyba
tuš ia, kaip ir t kstan iai tuo istoriniu laiku Lietuvoje. Kazimieras raudonojo tvano bangos
prievarta buvo išplukdytas Vakarus. Jo žem kelis metus dirvonavo. Kolkozus sutv rus, tuose
žem se kolkozo arkliai buvo ganomi. Gyvenamojo namo jau nebuvo: jis nugriautas, ar
sudegintas. Dar stov jo tvartas su apardyta daržine ir vasarin lauko virtuv . Piemenys toje
virtuv je pasik rendavo krosn : kad šil iau panaktiniams b
. Panaktiniu buvo paskirtas
Broniaus Trumpai io senolis Viktoras, man pagal amži senelis.
Dažnai dienomis arklius ganydavo ir priži
davo Bronius. Mudu buvome veik vienme iai: gal
aš kiek jaunesnis. Dažnai pagal draugyst pad davau arklius priži
ti. Šovini pokariu
netr ko: ir vokie , ir rus gamybos. B davo proga ir pasigarsinti. O dar me taip: nusukame
šoviniui galv (kulk ), išpilame pus jos parako iš gilz s, kulk v l ranka ar lentute gr dame
atgal, užpilame virš tuo paraku, taip perdirbt gilz tvirtai statome duobut ant lentos,
padegame. Šnypšteli, o po to š vis dang . Garsas beveik, kaip iš tikro šautuvo. Kulka
daržin s palubes ar stog sminga. Negiliai. Šovini radome prisl pt toje virtuv je.
Kart , labai ankstyv ryt , nuo neatsargaus k renimo užsideg ar ty iomis buvo padegta
lauko virtuv . Seniukas Trumpaitis m gino gesinti, bet, pokštel jus vienam kitam šoviniui,
gelb jimo misijos skubiai atsisak ir pasisl
už daržin s. O kai pokštel jo kažkas garsiai ir
griausmingai, ugniagesybos darb atsisak ir kiti suaugusieji. Kada ir kas prisl
ten karo
amunicijos – niekas nesiaiškino. Gal vakarus pasitrauk s lietuvi karo lak nas Kazimieras
Urbšaitis, gav s už skilandžius iš vermachto kareivi ?
Kolkozo arkleliai klipatos v l ramiai augino lašinius po savo odomis, o virš od tankesnius
šerius, - prieš b sim
žiemos badmet : niekas nesir pino t apleist dirvon aps ti, pašar
priruošti. Nusibosta vis ilg dien ramius gyvulius priži
ti. Tad prisigalvodavome koki nors
žaidim ir dar kai ko. Prie sudegusios lauko virtuv s juodu nuod guliu žvelg
dang dar
išlikusi prie slenks io dur stakta. Tur jau popieriaus, pieštuk , tad pakabinau ant to styran io
nuod gulio tok posm : ,,Kur sudeg sodybos,-/ nauji namai stov s,/ kur žuvo partizanai/
jazminai pražyd s...“ O užbaigiau: ,,...neverk, brangi mamyte/ ar gr šiu – nežinau...“ Bronius
mat , nieko nesak ... Taip ir palikome t užraš !
Po dviej trij dien , pusiau lieting pavakare buvo pas mane Bronius: nes arkliai buvo
perginti ganyti dirvonus šalia m
nam .. D
Dzidorius kažk meistravojo. Dar buvo koks
tai kaimynas. At jo Izidorius Valaitis, atsineš t mano palikt prie sudegusios viralin s
popier
ir, parod s mano d dei, prad jo bartis, kad aš nor s rus ir strib siautimus kaimui
užtraukti. Jo sodyba esanti ar iausiai prie sudegusios viralin s, - tad jam pirmiausia ir
daugiausia kli si negand . Ginuosi, kad ne aš tai sugalvojau ir padariau. rodin ja, kad tik aš
tokiems sugalvojimams gabus.
Bara mane ir d
. Matau, kad jis jau ima nuo automobilio rato padangos išpjaut dirž ir
ruošiasi... K ruošiasi? Senas geras paprotys sak s, kad išmintis k
pro ir per žmogaus
dmenis eina, diržu varoma. Paprotys, at s iš t laik ir istorini vingi , kai pasaulyje
viešpatavo kumš io ir lazdos j gos. Savo s dmenis branginu ir atsistoju ar iau dur : jei kas
spruksiu link tos sudegusios sodybos viralin s. Mane gelbsti Bronius, prisiimdamas nekalt
kalt ir sumanym sau. Vyrai juo netiki, bet ... liekame neaustomis odomis abu. Sveiki. O gal
pagail jo d l to, kad popier lyje buvo parašyta skaudi tiesa? Tik nor jo pag sdinti, kad mes
atsargesni b tume?
Išmintis kal tok paklausim sau: ,,Kažin ar džiaugiasi medžiai, matydami graž liept ar
tilt , o gal ir viralin , padarytus iš savo broli kamien ?..“
Vokie iai taip daug ir taip pla iai, kaip sovietai, taiki žmoni sodyb Lietuvoje nedegino.
Išimtis Pir iupiai. Tad per vokie
okupacij šios dainos lietuviai netur jo. Soviet partizanai
Kalupiuose sugeb jo tik to paties Broniaus Trumpai io t
už nepaklusim peršauti ir kapus
paguldyti. Kai išgirdau filme, jei neklystu, - ,,Niekas nenor jo mirti“,- t dain dainuojant b k
tai sovietinius partizanus, – man smog lyg kuolu galv . Tai bent melas! Tai bent
lumas!
Juo labiau, kai aš atsimenu, kaip ir kada ši daina gim , kaip jai žygiuojan io maršo ir ramaus
žygio melodija buvo sukurta, kok s siuvin buvo rašyta... rodymai? Neliko – s siuvinis su
eil raš iais, dainomis ir datomis po jais sudeg senuoli name Pavidaujo II kaime.

Svetim min , k rybos ir darb pasisavinimas ir plagijavimas pasaulyje dažnas. Šokiruoja
tik t min
iškraipymas, apgaubimas melu. Visi, visada, visaip k nors savinam s. Va, aš
liai, o gal ir s moningai, visiems savo gyvyb s kelio laikams pasisavinau savo t
ir
prosenoli kalb : vadinu j sava, gimt ja, nors aš jos nesuk riau. Nebent kai kur kok
naujadar sukurpiau. Taip, matyti, ir filmininkams atrod , kad jie nevagia?.. Tiek to d l
vagyst s! Bet kod l šios dainos kilm s ir atsiradimo bei naudojimo istorijas apgaub melu! Šio
melo prie saldžiojo tikrai nepriskir iau...
Išmok konstitucij
Neramus buvo tas pokaris. Nor damas gyvas išlikti, nepatekti tremt , kal jim , neprarasti
darbo, kio, turto, sodybos, žmogus sukosi, kaip išman . Tas pats buvo ir mokytojo darbe. Jau
buvo gerai prašvit , nes skait me, kas knygose parašyta. Elektros dar mokykloje nebuvo.
Pirmoji pamoka – lietuvi kalba ir literat ra. Be jokio pavojaus ir negand jos laukiau: nes tas
pamokas m gau. Skambutis. eina mokyklos direktorius (ar mokyklos kompartorgas ?) ir
mokytojas B. Atsakin ti tokiu atveju kvie ia mane. Pasijuntu savo stichijoje: viskas vyksta
puikiai. Tikiuosi geriausio vertinimo to laiko penkiabal je sistemoje. Penketo.
Sve ias arba tiksliau - tikrintojas paima kreidos gabal
ir lentoje užrašo LTSR. Klausia, k
šios raid s reiškian ios. Manau, kad ia juokai: nes istorijos mokytoja sak , kad šias raides
reikia tarti daugiskaitoje. Tad ir r žiu:
- Lietuvos Tarybini Socialistini Respublik S junga!
Paraudo ar perbalo mano lietuvi kalbos ir literat ros mokytojas? Neatsimenu. Atsimenu,
kad jis riktel jo ant man s: ,,Išmok Konstitucij – rašau vienet !“ Pagrieb s mano moksleivio
dienorašt dar raš žiauri pastab - t
žiniai. Tarybin s konstitucijos neišmanymo
neišman liui – man nubausti. Liep t vui ir motinai parodyti. Pro ašaras tyl jau: kaip aš jiems
– mirusiai ir žuvusiam - nunešiu?.. Mokytojo tikrintojas šypsojosi.
Savo ne s moningu pasakymu, iš logikos pozicij ži rint, Lietuv padariau galingesne ir
didesne už Raudon
imperij . Ne visk žinojau apie TSRS ir LTSR raidži reikšmes. Tik
prisiminiau K. Kubilinsko: ,,...Esesera raudonoji...“ Va t posm tai tikrai pas senolius
vokietme io okupacijos metu skai iau. Žinojau, kad partizanai LTSR aiškindavo taip: ,,Lietuvi
Tave Smaugia Rusas“. K padarysi, kai lietuviškasis nacionalizmas su raudonuoju nacionalizmu
kariavo?
Mokytojas visvien man metin vidurk iš lietuvi kalbos ir literat ros išved ne mažesn už
penket . Šiandien gerai suprantu to laiko mokytojo baim prieš direktori , inspektori ,
kompartorg : tai buvo jo išgyvenimo ir išlikimo klausimai.
Likimo ironija: stojant pirm
kart
Vilniaus universitet , mokytojas B. man s, buvusio
mokinio, praš j pakonsultuoti ir išaiškinti lietuvi gramatikos plonybes. Mokytojas tada stojo
universitet neakivaizdžiai studijuoti lietuvi kalb ir literat
. Tada supratau, kad jis, mus
mokydamas, nestudijavo ir nebuvo baig s universiteto.
Matyt, Lemtis past
jo studijuoti teis . Labai gerai ir pusiau gerai susipažinau su daugeliu
Konstitucij ir teorij apie valstybes ir konstitucijas. Tie mokslai S
džio ir Atgimimo metais
man nuostabiai pad jo, lietuvi tautai griaunant Ryt raudonosios imperijos pagrindus. Kaip
gerai, kad lazda visada turi du galus, mielas mokytojau! O kuris skaudžiau ir su kuriuo galu ja
vienas kitam užtvojova?!.
Kaip gerai, kad po siaub ir priespaudos nakties Lietuvoje išaušo Atgimimo rytas. Rytas ir
diena bus tokie, kokie mes patys juose b sime. O kaip kitaip?..
Žaidžiame kvadrat
Rus -vokie
arba tiksliau: raudon
soviet ir nacionalsocialist m smal jau buvo
užbaigusi Europoje skerdynes. Soviet m smal , kaip nenuteisiamoji nugal toja, žudynes t
savo ir užgrobtose šalyse. Metraštis raš 1945 met vasar . Senol susir pino mano dvasini
reikal tvarkymu. Tie reikalai buvo visiškai apleisti: juodai marga valia valuž , kai motinos ir
vo rankos vaiku io nevairuoja. Nuved moksl semtis Eržvilko bažnyt . Ryt – pirmyn 8
km Eržvilk , vakare – tiek pat atgal. Gr ždavau dal kelio su kitu berniuku: jo t
sodyba
man buvo pakeliui. Eidavome pro kapines, per Šaltuonos metalo tilt . J dar 1941 metais
pastat rus kariai: ruošdami tvirtinimus, kasdami prieštankinius griovius. Vargšai, - taip n

vio neiššov , skuod birželio 22-sios ryt namo, klausin dami kur link esanti Maskva. Apie
tai šnek jo suaug vietiniai gyventojai. O vaik ausys gana budrios! Po lietingos vasaros
prieštankinis griovys tyvuliavo ilga, pla ia juosta, karo galybes skelbdamas.
Per jus tilt , šalia kelio, ant stat lesnio skardžio krašto augo storas, šakotas šimtametis
žuolas: einant Eržvilk , - kair je pus je, gr žtant – dešin je. Vytauto žuolu vadinamas. B k
tai j pats kunigaikštis Vytautas sodin s. Graži, patriotiška, poetiška, maloni širdžiai, bet
ne rodyta legenda. Užtat g s šalia jo nenuvysdavo. Par
s raukšli išvagot veid , s
jo
jame medinis R pintoj lis. Turb t duokl ir priminimas senov s balt tikybai?
Kitapus kelio, už koki 300 m puikavosi tvarkinga sodyba. Tarp kelio ir sodybos – lygi
dobilienos ganykla. Vien pavakare, gr žtant su tuo berniuku, buvau jo pakviestas eiti prie tos
sodybos. Ten mat me vaikus, m tan ius bol (taip vadindavome žaidimo sviedin ) ir žalia
uniforma vilkint jaun vyr . Kad tai jaunalietuvi uniforma, sužinojau žymiai v liau. Tas
jaunuolis paklausin jo mano draugo ar Eržvilke nes rus (tada gyventojai rusais vadindavo
visus soviet kareivius, enkavedistus). Jam paaiškinome, kad nieko tokio nes , tik prie
stribyno es s vienas stribas. Nusijuok ir pasi
pažaisti kvadrat . Mielai sutikome.
Pažym jome kvadrat ribas. Mums, paaugliams, atmatavo ilg lesn kvadrat – vistik
silpnesn s rankos ir kojos. O jaunuoliui su vyr lesniu berniuku - trumpesn . Žaid me ilgokai.
Nelaim jome n karto. Kur ten mums su jaunu, gražiu, tvirtu, žuolu išaugusiu gimnazistu
lygintis! Tik saulutei k sinantis sl ptis už miško, prisiminiau, kad dar reik s kelis kilometrus
gr žti namus. O iš t kilometr bent trys bus miško keliuku. Nueidami, troboje pamat me
esant kelis žaliašvarkius vyrus. Žinojome, kad kai ko privalome nematyti.
Legendos ir pasakos sakan ios, kad apie Eržvilk ir gretimose apylink se gyven karingieji
skalviai; kitos, kad - karšuvie iai. K sako istorija – nežinau. Aišku tik tai, kad karing ir
pasiruošusi ginti savo žemes, sodybas, šeimas, kalb , papro ius, tikyb ... vyr (o ir moter !)
nuo panemun s iki kalv užu Raseini , - niekada netr ko.
Jau Atgimimo S
džio metais viena tremtin -partizan pasakojo, kad netoli Raseini ,
Virtuk m šyje, buv nemažai žaliomis uniformomis apsirengusi jaunuoli . Puolantieji
enkavedistai ir kariuomen šaud šoviniais su sprogstamosiomis kulkomis. Tame m šyje su
partizanais jie neveng tai daryti. Ji ma iusi, kaip vienas žaliašvarkis pak
galvel ir j tuojau
paguld sprogstamoji kulka.
Tarptautin karo teis draud toki šaudmen naudojim . O kas patikrins t teis , kai
Sovietija tur jo geležines valstyb s sienas? Kas už t sien : rojus, pragaras ar skaistykla nelabai pasaulis suvok . Brutalios, bes žin s ir apsirgusios fanatizmu j gos visada stipresn s
už teisingumo ir žmoniškumo j gas. Ypa iai tada, kai pasaulio galingieji abejingi.
Visa Lietuva tuomet buvo pasidalinusi kvadratus: vienoje Šaltuonos pus je, Eržvilke, stribai
ir enkavedistai, kitoje up s pus je - taik s gyventojai ir partizanai. Jie žaid kraujo, pergali ir
pralaim jim kvadrat žaidim . Iš skirting kvadrat jie m
vienas kit ne bol , o mirt ir
sunaikinim . Panaši kvadrat buvo pilna visa pokarin Lietuva. Kuo daugiau žuvo partizan ,
tuo labiau tose partizanin se kovose maž jo Lietuvoje laisv s kvadrat . O kur tu užmigai
amžinuoju miegu, žaliašvarki jaunuoli – m
kvadrato žaidim partneri: Virtukuose, miško
sl ptuv je (bunkeryje), gražiame pašaltuonio šlaite prie gimtosios t
sodybos, išniekintas
ant rinkel s? O gal išdaviko išduotas, – Sibiro mirties lageriuose? Užmarštin b gantys metai
nusineša visus atsakymus.
Kaimo kirp jas
Jis – Globys Petras – Kalupi kaimo kininkas, tur
s savo sodyb tarp Jucai
ir Viktoro
Trumpai io, vidutiniokas: ar kelis ha dirbamos žem s ir tur jo virš poros ha praretinto, bet
dar galutinai neiškirsto, miško. Kaip ir mano t
- atžalyn s. Viename tos atžalyn s medyje
kasmet gandrai gr
kleketuodavo ir gandriuk išper davo. Aplink buvo gausu pelki ir piev
– tad raudonba iams maisto netr kdavo.
Kaimietiškai bendravau su kiek vyr lesniu už mane jo jaunesniuoju s numi Antaniuku.
Neretai užsukdavau j jauki , šilt , švari trobel . Pakviestas arba pas Antan . Vert ir kitas
reikalas lankytis pas d
Petr , - tai nepaklusn s, nuolat iki pe
ataug , šviesiai gelsvi
plaukai. D
Petras tur jo rankin plauk kirpimo mašin . Prieš atlaidus, šventes,
gegužines, išleistuves užsukdavau (ne aš vienas!) plauk
apsikirpti. D
niekada
neatsisakydavo. Maloniai sutikdavo. Jis buvo blaivininkas – taip ir s nus aukl jo. Jo ne visai

sveikatinga, tyli, rami, maloni, darbšti lyg pelyt žmonel Juzyt , tarmiškai Juziki - dar ir
pavaišindavo.
Kirpdamas plaukus, paklausin davo kaimo ir miestelio naujien . Paklausdavo ar mašin
pakaušio nepeša. Negi sakysi, veltui apkerpamas, kad dažnokai vien kit plaukel išrauna?!.
Kenti ir tyli, nors akis kartais ašar
prasisunkia. Koks vyras b tum, kad bliauti prad tum?
Jei d
pamatydavo, kad kr
ioji, tai pareguliuodavo prietais ir tada – pirmyn: viskas
sklandžiai eidavosi. Kirp jas žinojo du kirpimo stilius: polka arba griuzai. Kirpimas polka - toks,
kai ant pe
besidraikan ius kar ius nukerpa iki viršugalvio ir šonuose – plikai. Lieka tik
kuokštas ant viršugalvio. Griuzai (gal tarmiškas žodis, o gal skolinys ar barbarizmas?), kai vis
bernelio galvel padaigotai nukerpa. Na, tada truput dažniau papešdavo. Vistik kirpimo
mašin
tur jo dusul , nes nemažai galveli buvo apdailinusi. O gal d
Petras ir Lietuvos
kariuomen je, b damas kirp ju, ja naudojosi? Griuzai nukirptas išlikau nuotraukoje prie
žem lapio, kaip gimnazistas Vadžgiryje. Plaukus sušluodavau
lopet
ir nunešdavau už
tvarto šiukšlyn . Pad kodavau kirp jui. Rankos bu iuoti nereik davo. Neleisdavo. Dovan
nepriimdavo. Pinig juo labiau. O kiek ia gal jau, našlaitis b damas, pinig tur ti? Ger
širdži , ypatingai ger , buvo žemai iai kaimie iai. Dalindavosi svetimu vargu, kaip savu.
Takai iš kaimyno pas kaimyn nebuvo išmindomi per javus, dirbamus laukus, o eidavo
ežiomis, jav lauk pakraš iais, keliukais... Pas d
Glob eidavau jo sodo patvoriu, kur už
žiogreli tvoros d zg jauname sode keli bi
aviliai. Plaukuotas eidavau dr siau: jeigu sivels
zgal
plaukus, tai per kar ius pakaušio nepasieks geluon liu pavaišinti. Apkirptas polka
arba griuzai, gr ždavau žiogreli patvoriu pasilenk s... Apkirptojo bit s niekada neliesdavo.
Matyt, nenor jo šeimininko gero darbo gadinti? Jos d gzdavo ir nud gzdavo g tas pievas ir
miško viržynus aukštai virš žiogreli tvoros. Taikios ir malonios: žemaitišk charakter
išsiugdžiusios. O kas ta žiogreli tvora? Tai prie žem kast stulp pritvirtintos trys išilgin s
kartys ir tarp j išpintos egli stambios, tvirtos šakos. Pigu, gražu, patvaru, ilgaamžiška ir
ekologiška! Mok jo žmon s, neskriausdami miško, sau grož ir patogum susikurti.
Kit kirpykl kaime nežinojau. Net Paupyje ir Vadžgiryje j nebuvo. Pas mus lankydavosi
partizanai, apsikirp , lyg pas d
Glob – polkos stiliumi. Man ir partizano Žiliaus nuotrauk t
primena. Kas žino – tokiais darbais ir paslaugomis niekas kov laikais nesigyr . tarim
davo visoki . D l tarim , beteisiškumo, savival s ir smurto visai nekaltai nukent jo d
s
Globio vyresnysis s nus Jonas. Jis dirbo Bili
pienin je. Eidavo vasar
darb labai anksti,
nes žmon s pien sunešdavo, kol diena karš io r bais neapsivilkdavo. Kart pary iais sutiko
Šimkai
strib gauj , kur siaut jo aršus stribas, pravardžiuojamas Mikniumi. Tas stribas
prikibo prie Jono, apšauk , kad iš bandit gr žt s, sumuš pistoletu galv , nusivar
Šimkai ius, su
, sukurp byl , kad vengi s sovietin s armijos, ir pasiunt
lagerius. Jonas
gr žo gimt
kaim palaužtas t - neteisyb s, smurto ir savival s. Pam go svaig
laš ir
pasitrauk iš gimtojo kaimo.
Sovietikai tais laikais dalino kair n ir dešin n patikliems kvailiams savo id jas, o trenktiems
– šautuvus: b simojo rojaus žem je vardan.
Sunaikinta sodyba
Tos sodybos kaimynai buvo: iš Papar
- mano t vai, iš Kalupi - Petras Globys, Jucai iai
bei Benediktas ir Leonas Girdzijauskai. Mano t vo sesuo Antos Stankaityt (Petraitien ) ten
mar ias buvo nutek jusi.
Sodyba glaud si Papar
miško pietin je pus je. Tur jo, kaip ir vis kaimyn valstie :
gyvenam
nam su virtuve antrame gale, tvart su prie jo pristatytomis daržine ir malkine.
Šalia trobos keliolika žingsni nuo dur , prie sodo tvoros, - šulin mediniu rentiniu. Atrodo, kad
svirties nebuvo. Vanden semdavo ilgoka kartimi su metaliniu kabliu gale. Tarp pastat ir
miško – negili k dr , varl ms maudytis, o, gaisrui ištikus, vanden lio pasisemti. Iš vakar
pus s, pamišk je, - kalv s pastat , vadint tiesiog kalve.
Kalv nedidelio netašyt r st namo dydžio. Iš ryt galo pla ios dviv
s durys. Šalia dur
viduje ir lauke dvi pilnos vandens statin s: iš žaizdro ištrauktai geležei atv sinti ir užgr dinti.
Pastatas be lub . Dvišlaitis, ne per sandariausias gont stogas. Vakariniame gale ant sum ryt
plyt žaizdras ir iš šono dumpl s kuo karštesnei ugniai
sti. Viduryje kalv je ar iau žaizdro
ant didžiulio kelmo (gal žuolo?) metalo priekalas. (Kir iuodavo priekalas: ant a raid s
tvirtapradis dešininis kirtis). Pasieniais visokie geležys ir dirbiniai. Lauke, prie kalv s, b davo

taisom žagri , drapak , ak
, rat ir kitoki padarg . Petraitis sakydavo, kad mok s ne tik
arklius, bet ir velnius pakaustyti. Maždaug, tokia išliko vaiko atmintyje velni kaustymo mon .
Iš pietin s sodybos pus s s pavo keli vaismedžiai ir po jais ils josi bi
aviliai. Mano
vaizduot užburdavo kelminiai (tiksliau dreviniai) aviliai. Avilys - tai itin storos egl s ilgokas
kamienas, nenužievintas, išskobtu vidumi, su šonuose padarytomis landomis bit ms. Avilio
galai lentiniais dang iais uždaryti. Paguldytas ant medinio žemo ožio. Kaip iš jo paimdavo
med , - neteko matyti. Civilizacijos nesuardytoje aplinkoje – laukini bi
namai. Laukini
(miškini ), tapusi
namin mis, mieliau apsigyvenusi
gamtos sukurtos architekt ros
nameliuose, negu dadaniniuose aviliuose. Niekur ir niekada jokiuose bitininkyst s ar kitokiuose
muziejuose toki avili neteko matyti. Žemai iams krauj buvo augintas šventas priesakas:
,,Nesipyk su gamta!“ O žemaitiškai: ,,Nesipyk su mišku!“
Tik pra žus karo audroms, kaimo kalvis, mano tet nas Juozas Petraitis buvo netoli
Paviš iovio nušautas, kaip bolševikas, nors iš jo toks bolševikas, kaip iš kop sto žuolas. Tiesa,
jis m go pasvajoti ir pakalb ti apie lengvesn žmogui žem je skirt dali . Pokariu ir kalb ti
tapo pavojinga. Teta Antos , Juozo žmona, pagrasino, kad už jos vyro mirt žudikas atsakys.
Tada ir tet tas pats žudikas, pasived
s prie kalv s mišk , po palinkusiu berželiu, - nušov .
Kalbama, kad t žudik patys partizanai teis ir sušaud už savivaliavimus. Kas atsp s t
sl ? Kraujas t kov vingiuose buvo pigesnis už vanden . Žud už paži ras, id jas, tikyb ar
laisvamanyb .
Sodyba liko atviromis durimis visiems padangi v jams ir vairiems svetimiesiems. Jie
sodyboje langines tai užverdavo, tai atverdavo, kad langai gal
netoliese b gant žvyruot
Vadžgirio-Paupio vieškel pasižvalgyti. Kalv s durys irgi užsimerk , nes niekas nei sidabro, nei
geležies kulk joje jau nenukaldavo. Ilgai sodyba tuš ia stov jo. Sodo medžiai sulauk jo.
Kalv s stogas paskui savo meister gimt
žemel atsigul . Kolkozams susitv rus, gyvulius iš
ganykl per karš ius
tvart ir daržin sugindavo, kol tuos pastatus suard ir sunaikino.
Namas, k dra, suardyti aviliai ir sodas dingo, melioracijos traktoriams ir buldozeriams
su žavus.
Tokie dalia ir likimas šienavo dešimtis t kstan
lietuvišk kaim sodyb . Sodyb , kurias su
meile ir viltimi k
, augino ir puosel jo savo darbu ir l šomis m
prot viai, prot vi
prot viai.
Padovanotas gaisras
Apgaubtas Uosijos miškelio didžiav sis didelis, gražus naujas medinis Algirdo (?) Brazausko
namas ir kiti pastatai. Jis, Lietuvos kariuomen s karininkas, savo l šomis ir darbu juos
pasistat s. Tarnav s ulon
karininku taip vadinamosiose raudonosiose kareivin se. Jos
buvusios pastatytos iš stambi raudon plyt dar caro valdymo laikais. Tose Vilkaviškio
kareivin se apie 1923 metus eiliniu ulonu tarnavo ir mano žmonos Vilhelminos t vas Tomas.
Jis kariuomen je taip pamilo žirgus, kad dažnai pasakodavo apie ulonyst ir manevrus, kitaip
ulon žyg iš Vilkaviškio, pro Jurbark , prie Klaip dos krašto, - sukilimui paremti. Atitarnav s
nustatyt laik , verk s paleidžiamas iš kariuomen s. Tad ir laikydavo, priži
davo, globodavo,
net darbui naudojo eržilus Anykš
rajone, Kil viški kaime, iki pat savo ilgo amželio žvakeli
užsižiebimo ir užgesimo momento.
Gal apie Tomo tarnyb , gal apie šalia už kelio buvusias kareivines ir lietuvi karininkus
besikalbant, senoji L. Ramanauskien (pas j nuomavau su šeima kambar ) papasakojo apie
savo giminai io karininko A. Brazausko sodyb . Stribai ir enkavedistai nor
griauti nam ir
pastatus, dal j jau išard , sau miest parsivežti. Varin
iš aplinkini valstie
pastotis.
Pastotys - tai su arkliais ir vežimais valdžios ar ginkluotos j gos pavaryti valstie iai, kokiai nors
prievolei atlikti ar kroviniams pervežti. Nuo kada ši prievartin prievol buvo praktikuojama
Lietuvoje – tepasidom s istorikai.
Bevažiuojant stribams, enkavedistams ir pastotims t sodyb – staiga lyg iš dangaus ant
vis jos pastat nužengusi ugnis: taip Lietuvos karininkas-partizanas dovanoj s okupantams ir
klap iukams gaisro regin ir nuod gulius. V liau pasklid s gandas, kad šeimininkas
padovanoj s ugn sovietams pasišildyti. Pasirodo buvo ir tokie pasipriešinimo b das ir forma
okupantui! Kod l senoji L. Ramanauskien man, taryb valdžios atstovui, t su pasididžiavimu
papasakojo? Pas j su šeima laikinai nuomojau kambar , nes buvau pasi stas dirbti trejus
metus pagal paskyrim . Jai palikdavome, išeidami dirbti, pagloboti, pasaugoti, priži
ti

mažamet s nel Žilvin . Tad ji buvo mums lyg šeimos narys. O, be to, 1963-siais Stalino
represij laikai buvo pasibaig . Senel nieko man nebijodavo pasakoti. Negi už tiesos žodžius
pyksi?
O A. Brazausko likimas? Jis buv s, veikusi
aplink Vilkavišk ir pla iau, partizan vadas. O
kokie tie miškeliai aplink Vilkavišk ? Uosijos, Bagotosios, Žaliosios, Virbalio... vos keli ar
keliolikos ha. Permatomi, sodyb apsupti. Didesni miškai tik link Višty io ir Kazl R dos. Bet
tie didieji buvo soviet pasienie
ir desantinink prikimšti. Tad Vilkaviškio apylink se lietuvi
partizanus sl
ne tiek miškai, kiek taur s ir patriotiški s duviai, savo rank ir širdži šiluma
saugojo. O Uosijos pamiški Ugnies krivis b k tai žuv s, išduotas ar patek s
pasalas
kautyn se, ar pats nusišov s, vengdamas tardym ir Sibiro.
Pripažinta narsa
Ji, Danut Šidlauskien , - teismo pos dži sekretor , - kartais ir man sekretoriaudavusi,
baudžiam sias ir civilines bylas nagrin jant. Jos vyras Vincas buvo rajono liaudies kontrol s
pirmininkas (buv s Kazl R dos miškuose vokie
okupacijos metais sovietiniu partizanu). O
Liudas Noreika - buv s Vilkaviškio apskrities (rajono) pirmininkas ar kompartijos sekretorius,
pensininkas, paskirtas teismo tar ju, pokariu pasirašin
s ant slapt rašt ištremti Lietuvos
gyventojus. Tad kart , kažkuria proga susitik Vinco kabinete, šiedu vyrai prad jo dalintis savo
prisiminimais. Prakalbo apie Virbal ir Lietuvos partizanus. Aš s
jau ir ramiai klausiausi,
nesikišdamas j pokalb .
Vincas buvo liberali paži
- iš širdies š t apie pokar pasakydavo. Kart prakalbo, kad
reiki pripažinti miškini vyr nars ir bebaimiškum . Pokariu jie per plynes ir laukus vij si
vien miškin , apsirengus Lietuvos kario uniforma. B
s atsišaudydamas. J nor
gyv
paimti. Pavyk apsupti Virbalio kapin se. Jam nebuv kur pab gti: aplink lyg s laukai. Miškas
– toli. Si
pasiduoti. Nepasidav s. Ilgai atsišaud s iš už antkapi ir paminkl . Galiausiai
demonstratyviai atsis
s ant antkapio, pas
s ir š viu sau
pasmakr , galvon baig s
kov . Neiššaudyt šovini prie jo nerad . Žuvusysis buv s jaunas, gražus, tvirtas vyras.
Liudas, pats buv s Lietuvos kariuomen s karininkas, tik nu
s su sovietais ,,kurti šviesesnio
rytojaus“, šiame pokalbyje pasak šiokius tokius panegiriškus komplimentus ,,buržuazinei“
Lietuvos kariuomenei, jos drausmei ir narsai bei jos išugdytiems kariams. Gal b t ir jis tuos
kaimo bernuž lius aukl jo ir ruoš karybai tarpukariu, Lietuvos kariuomen s karininku
damas? Nedr sau taip klausti. Vingiuotos paži ros vingiuotais keliais žmog nuveda.
Dviej šimtme
amži sand roje apsilankiau Vilkaviškyje, Virbalyje, Kybartuose ir j
apylink se. Ten, kur palikau ir ger , gal ir prast darb , nuod mi ir paklydim bei svajoni
visiems nutiesti lygesnius ir tobulesnius gyvenim kelius. Radau teismo pastat (buvusi caro
armijos karinink ramov ) nugriaut , kaip avarin . Danut ir Vincas Šidlauskai – užmig miesto
kapin se.
Karaliai, valdovai, faraonai trokšta likti taut ir žmonijos, popiežiai ir patriarchai – tikin
,
o partizanai – tik tautos atmintyse. Nesvarbu, kaip žmogus palaidojamas: kaip karalius,
valdovas ar faraonas – mauzoliejuose ir piramid se, kaip popiežius ar patriarchas – kedro
karstuose, marmuro ir granito kriptose arba kaip partizanas – dumbliname pelkyne ar
vartyne, - Praamžiaus lemtis jiems vienoda. Dievo teismas – pats neviešiausias teismas, nes
neparod n vieno po mirties nuteistojo nuod mingojo proceso gyviesiems. Inkvizicija? Tai
mirting
žmoni , siekusi prievarta amžinojo gyvenimo, - siaubingas išmislas veikti Dievo
vardu ir jo pavedimu. O strib , enkavedist ir kag bist vykdyti kankinimai? Kas tai? Turb t
pasaulietin ištobulinta inkvizicija, kurios Lietuvos partizanai veng , rinkdamiesi mirt ?

