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TOKS GYVENIMĖLIS

Gyvenimas! Gyvenimėlis! Gyvenimiukas! Košmaras – ne gyvenimas!
Kaip saldainiukas gyvenimėlis!
Ar jis nutekėjo kaip upė? Ar praūžė kaip viesulas? Ar praskambėjo kaip
vargonai? Ar prašvilpė kaip paklaikęs vėjas? Ar jis buvo pilkas, nuobodus,
pilnas nepasitenkinimo ir niurnėjimo dėl nepriteklių? Ar buvo džiaugsmingas, veržimosi, atkaklumo, kovos užpildytas? Ar buvo ramybės, sotumo,
miesčioniškos gerovės pripildytas?
Nuo ko tai priklauso? Nuo giminės, aplinkos, sutiktų draugų, knygų, charakterio? Jei perkopęs ne vieną rimtą slenkstį atsigręžtum – pamėgink prisiminti, ar rimtai koveisi dėl kiekvieno savęs įtvirtinimo žingsnio, ar daug
progų pražiopsojai, ar nutrūktgalviškai lėkei į fantazijom nuauksintą ateitį.
Neryžtingumas ar drąsa? Sėkmė ar nuolatiniai pralaimėjimai?
Kai nutariau, kad fotografijai jau paskirta aibės laiko – nusigandau.
Stabtelėjau. Atsigręžiau. Suradau stalčiuose keletą prirašytų storų sąsiuvinių, bloknotų. Ir ėmiausi tvarkyti. Išrašiau eilėraščius, kelionių įspūdžius.
Tada sėdau prie dienoraščių, kuriuos rašiau nuo 10-os klasės. Tai labai palengvino prisiminti praeitį. Pasistengiau atgaminti nors paviršutiniškai ir
ankstesnius mokymosi metus. Tas rašymo laikotarpis toks nuostabus – iš
naujo žingsniuoti per gyvenimą. Ne naivus nesusigaudymas, o jau patyrusio, subrendusio žvilgsnis. O jeigu būtų pasielgta kitaip? Ir žinai, kad nieko
jau nepakeisi...
Bet liko neliesta vaikystė. Ar tada galėjo būti kas nors reikšmingo? Kas
nors įdomaus, ypatingo, turėjusio įtakos vėlesniam laikui? Bet nieko nieko
neprisimenu. Tuščia. Tyku. Kažkoks rūkas, ūkanos. Ilgai braidžioju po tas
ūkanas, kol pamažu ima ryškėti kontūrai, veidai, įvykiai...
Gimiau antradienį...

5

ŠV IESIOS ŪK A NOS
*
Iš ūkų išplaukia sūpuojanti melodija. Guliu lovytėj, matau šviesą ir girdžiu mamos balsą: gieda gadzinkas – „Graudžius verksmus“.
Taip gera plūduriuoti tarp tų garsų. Ji ateina, mane pakelia, kažką
patiesia ir sodina į prieždą ant pelenų. Krosnis kūrenasi. Aš nebijau
ugnies, kurią pridengia sustumti puodai. Žiūriu į savo mažų kojyčių
pirštukus, kurie geria krosnies šilumą. Mama su kačerga pataiso puodus, įmeta keletą pliauskų, pasižiūri į mane ir šypsosi... Šilta, gera. Iš
krosnies išlindusi liepsna laižo koptūrą. Šiluma nueina per visą kūną.
Už langų tamsa. Prasiveria durys. Tėvelis nusivelka kailinius, nuo
kurių padvelkia šalčiu...
*
Šimonyse atlaidai. Mes pas tetą – mano krikšto mamą. Aš jau didelė. Sulig stalu. Balta batisto suknute. Plaukuose raudonas kaspinas.
Klebonas užkelia mane ant kėdės ir sako garsiai svečiams: „Dabokit,
kokios akys to vaiko! Didelis žmogus išaugs. Didelis, sakau jums.
Padabokit, akys kokios, a!“ Truputį nejauku, nes visi atsigręžė... Neaišku, ar būsiu didesnė už mamą. O gal tai kas kita? Bet tie žodžiai
įstringa ilgam...
*
Man atėjus į pasaulį, vaikų jau buvo pilna gryčia: Vladukui – 13,
Antanėliui – 11, Petriukui – 9, Adeliutei – 6, Bronytei – 4 metai.
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Mane visi mylėjo. Neprisimenu, kad kuris būtų nuskriaudęs. Bet
vienas vakaras buvo ašarom nuplautas. Ėjau gal ketvirtus ar penktus
metus. O kiti taip pat ūgtelėję. Tėvų nėra namie. Visi vaikai ant
krosnies. Lukštenam žirnius. Ir nežinau – pati ar kuris kitas pagundė
įkišti žirnį į nosį: ten drėgna – jis ims ir užaugs. Bet nosį greit pradėjo
skaudėti. Bandau išimti ir dar giliau nustumiu. Žirnis išbrinko. Jau
nebeinkščiu, o visu balsu imu bliauti. Vyresnieji nusigandę, nebežino, ką daryti. Laimei, grįžta tėvai ir ašarom paplūdusią naktį veža pas
gydytoją...
*
Per Žolinės atlaidus važiuojam į Šimonis. Per girią, pro gražią
girininko sodybą, papuoštą žvėrių ir paukščių iškamšom. Po iškilmių
vykstam pas senelius į Jurkštus, tik 2 kilometrai už miestelio. Vienkiemis su paslaptingu medžių gojeliu – apjuostas upelio ir atskirtas
nuo pasaulio. Prie namo didelės eglės. Kiemas nuolaidus, nes namas
ant kalniuko. Ir čia atsitiko nelaimė. Kermošiuje man nupirko molinį kumeliuką. Švilpynę. Negaliu atsidžiaugti. Lakstau po kiemą ir
pučiu iš visų jėgų. O gautas kiaušinis kišenėlėj susitraiško, švilpynėlė
išsimozoja. Ką daryt? Nežinau, ką daryt. Ir tą savo džiaugsmą nusviedžiu po gonkais... Visus metus negaliu pamiršti. Ir kai vėl apsilankom, bandau ieškoti. Graibau su lazda, bet kumeliukas nepasirodo.
Taip tikėjau, kad susirasiu – viskas veltui veltui veltui... Visus metus
puoselėta svajonė subliūško. Nuėjau prie upelio išsiverkti...
*
Senąją mūsų sodybą supo didelis sodas. Nepaprastai skanūs
obuoliai. Viduryje didžiulė kriaušė – dūlia. Po ja vis nukrypdavo
mūsų akys. O viena sena obelis, į kurią buvo patogu įlipti, viršūnėje
turėjo drevę. Ten perėjo žalvarniai. Ir panūdo pamatyt, kaip atrodo
žalvarnio kiaušiniai. Vieną ankstyvą saulėtą rytą įsliuogiau į obelį.
Bet vos tik ranką kišau į drevę, kaip žalvarnė atsirado... Puolė kapot
mano ranką. Nagais ir sparnais įsivėlė į plaukus... Ir aš dribtelėjau
iš tos obels... Niekam nedrįsau prisipažint, nors labai norėjosi paguodos...
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*
O kitas sodo nuotykis buvo dar nesmagesnis. Prie pat ūlyčios
keliuko augo slyvos. Viena tiesiog aplipus sakais, kuriuos nusilupus
toks malonumas kramtyti. Įsiropščiau į tą slyvą. Bet viena šaka lūžta,
ir aš krentu ant spygliuotos sodo tvoros. Spygliai įsirėžia į blauzdą – ir
niekaip negaliu išpainiot. Gailiai šaukiuos pagalbos. Atbėga mama,
išpainioja, parneša, aptvarsto... Nušluosto ašaras ir net nebara...
*
Mes dar gyvenom ūlyčioj. Už tvarto – pievutė, toliau klojimas,
kairėj pirtis ir sodželka, apaugusi ajerais. Lieptukas, kur skalaujami
baltiniai. Kai ajerai sužydi melsvai – koks gražumas! Mano sesės
maudosi, plaukia skersai išilgai, o aš tik kelis žingsnius pateliūškuoju – ir į dugną. Bijau prigerti. Sesės liepia drąsiau gult ant vandens
ir taškytis kojomis. Tad vieną kartą ryžausi – įkvėpiau, išsitiesiau –
vanduo laiko. Koks džiaugsmas! Nutariau: negi neperplauksiu? Visas
jėgas sukaupiau ir, taškydamasi kaip menturis, šiaip taip pasiekiau
kitą krantą. Nugalėta! Įveikta! „Ar matot, perplaukiau! Visą sodželką
perplaukiau!“ Ir šituo begaliniu džiaugsmu nubėgau pasigirti mamai...
*
„Pirtis!“ Žiema pačiam gražume. Lomelėj susidarė ledo. Kaip
gera čiužinėt medinėm klumpėm. Išsiprašiau mamos pusvalandžiui
paslidinėt su kaimynų vaikais. Įsibėgėji ir nušvilpi per visą balos plotą. Pusvalandžiai gal ir keli prabėgo. Namus prisiminiau, kai blauzos
pasidarė raudonos nuo šalčio. Mama pasižiūrėjo į kojas, nesubarė, tik
pasakė: „Gulkis ant suoliuko! Įkrėsiu gerai, kad visą gyvenimą prisimintum: pažadėjai – tai ir ištesėk!“ Norėjau pasislėpti, bet surado
ir žabine gerai „nušveitė“ užpakaliuką. Nedrįsau net žliumbti. Tai
buvo vienintelė „pirtis“, kurią prisimenu. O pamokymas toks tikras
ir aiškus – tikrai visam gyvenimui...
*
Tetos apsilankymas. Teta atvyko iš Amerikos pamatyti saviškių.
Kokie minkšti, tviskantys drabužiai! Kokia skrybėlė! O saldainiai!
Ne, tokio skonio jau niekad gyvenime neteko pajusti. O apelsinų
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kvapas! Ir kiekvienas dar suvyniotas į tokius plonus, šlamančius popierėlius. Tie auksiniai vaisiai pasirodė kaip stebuklas. Net nežinai,
kaip atsikąsti. Labiausiai pradžiugino įvairiaspalviai stikliniai akmenukai. Kaip įdomu su jais žaisti. Kitų žaislų aš net neprisimenu. Kažin ar turėjau kokią lėlę, aišku, skudurinę... Šitie raudoni, žali, geltoni apvalūs stiklo rutuliukai – tikras džiaugsmas ir pasididžiavimas
prieš kaimyno vaikus.
*
Žentas! Artimiausio mūsų kaimyno sodyba buvo ant kito kalniuko. Jų šeimyna irgi gausi. Su trim mažesniais vaikais kartu žaisdavom.
Danukas buvo jauniausias. Jis dažnai pas mus atbėgdavo. Mano broleliai pašidindavo: „Danuk, ar būsi mūsų žentas, matai, kokią sesutę
auginam?“ Tada jis puola vyresnius kumščiuot ir peštis. Aš šypsaus
ir galvoju: jis dar visai vaikas. Na, pasakytų, kad būsiu, ir šie daugiau
neerzintų. Bet jis su ašaromis kumščiuojasi, kol visai pavargsta. O
man smagu – mūsų žentas dėl manęs pešasi...
*
Dar ūlyčioj gyvenom, kai per vienas Velykas susitarėm kartu ridenti kiaušinius. Įsitaisėm saulės atokaitoj, šalia vyšnios, prie smėlėto
keliuko. Jau įsismaginom, bet Janei nesisekė. Ir kai mano margutis taukštelėjo, ji supykus pasigriebė tą gražiausiąjį ir parkūrė namo.
Velykos buvo sugadintos. Sėdėjau viena po vyšnia ir dūsavau: taip
akiplėšiškai iš panosės nudžiaut margutį. Jei būtų prašius, gal ir pati
atiduočiau... Sėdėjau ir dūmojau, ar pasakyt sesei. Keista, tas šviesus
Velykų rytas ir nuoskauda iš atminties ilgai neišnyko...
*
„Vaikai! Grybauti!“ Kai atsidaro daržinės durys ir išgirstam tuos
magiškus mamos žodžius, išlaksto visi miegai, ir kaip žirniai ritamės
nuo šieno prėslo. Dar tik švinta. Kol saulė patekės, mes jau būsime
kitapus upės ir kašikuose jau kūpsos ne vienas baravykas. Tad griebiam krepšius, peilius ir lekiam į pakalnę. Ant rasoto liepto apžiūrim,
ar nėra pėdsakų – gal kaimynų vaikai mus aplenkė ir jau nurinko
gražiuosius. Kai saulutė pakyla per du tris sprindžius, jau grįžtam
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namo – krepšeliuose po 50 ar 100 jaunučių, gražučių baravykučių.
Puikūs mūsų pušynėliai – baltos samanos, viržiai. Anksti pavasarį –
briedelės, rudenį – žaliuokės. Grybavimas – mūsų džiaugsmas, maloniausias užsiėmimas. Nieko smagesnio už grybavimą ir negalėtum
sugalvoti. Nieko...
*
Kaip mažiausias vaikas, buvau visų pasiuntinukas. Nubėgti, atnešti, padaryti, pasakyti. Labiausiai mėgau nuvesti ar atvesti iš ganyklos
arklį. Pajoti – tai labai smagu. Tik bėda, kad pati negaliu ant jo užsiropšti. Namuose – tai kas nors užkelia, bet ganykloj jau sunkiau užsiristi, jei nėra tvoros ar kokio pakilimo. Kartais smagu kulnimis paraginti, kad arklys pakicentų. Tvirtai laikausi karčių, kad nenusirisčiau.
Jau buvau gimnazistė ir vis prašiau tėvelį, kad leistų kumeliuką
išjodinėti. Jis gražiai paaugęs, bet dar nekinkytas ir nejodinėtas. Ir
šiandien stebiuosi, kaip tėvelis neapsikentęs paėmė kartą ir užsodino
ant to kumelaičio. Paliepė kietai suspaust kojomis ir tvirtai įsitverti
karčių. Žinoma, mano numylėtinis tokio pokšto nesitikėjo. Ant nugaros pajutęs netikėtą naštą, pašoko ir pasispardydamas nukūrė per
kiemą. Išsilaikiau tik per pirmą šuolį, su antru pasijutau skrendanti
į dangų ir, padariusi lanką, negarbingai šleptelėjau į žolę. Atsigavus
pasivarčiau, apsičiupinėjau – nei ranka, nei koja nebuvo nulūžus...
*
Visai pilka diena. Karvės priėdė, tada pavarau toliau nuo vasarojaus,
nuo miško, apeinu aplink, ir jos sugula. O avys, kaip visada – į pulką.
Ėriukai lakstę, badęsi, ir tie nurimo. Ištiesė galvas avims ant šonų.
Piemeniui pats maloniausias laikas: valandėlę gali kuo nors užsiimti. Pabėgioti, pasivartyt, pašokinėti per aptvaro vielas. Šiuokart
turėjau skaityti. Karts nuo karto pažiūriu – karvės gromuliuoja, avys
ramiai snaudžia. Ir vėl pasineriu į knygą.
Staiga kažkas lyg pažadino: pakeliu galvą – vilkas. Šliaužia pažeme pažeme ir jau visai netoli avių. Čiups ėriuką – ir atgal į mišką.
Kad aš pašoksiu, kad suriksiu: „Pui vilką!“ Jis šastelėjo, apsisuko
ir nušuoliavo miško link. Aš iš paskos. Ir šaukiu visa gerkle: „Pui
villlką! Pui villlką!“ Bet vilkas, iš pradžių lėkęs, paskui perėjo į riste10

lę, o prie miško – prie miško ir visai sustojo. Didelis, gražus vilkas!
Sustojo, atsigręžė ir kaukšt kaukšt dantimis.
Nustėrau. Visai nusigandau. Dabar jis puls mane. Du šuoliai ir
griebs už kaklo. Avis visada griebia už kaklo. Paskui užsimeta ant
nugaros ir neria į mišką. Apsigręžiau staiga, ir tik kulniukai sumirgėjo. Jau jau... jau čiups... Tik sutraškės kaklo kauliukai, tik parmes ant
žemės, o paskui kaip avį ir nusitemps. Širdis daužosi, rodos, iššoks iš
krūtinės. Vos pribėgau prie galvijų. Kaklas tebebuvo sveikas...
Tada atsigręžiau. Vilkas tebestovi pamiškėj. Dabar iškėliau botagą, stipriai pliaukštelėjau ir sušukau: „Na, palauk, pilki! Papulsi tu
man kitą kartą!“ Jis apsisuko ir nubidzeno į tankymę.
Širdis dar šokinėjo. Buvo baisiai pikta, kad taip persigandau. Taip
negarbingai sprukau, užmiršus net botagu pliaukštelėt. Dar kartą iškeliu savo ginklą, stipriai supliauškinu ir pagrūmoju miško link: „Na,
palauk, pilki!..“
*
Prisimenu vienintelį tėčio pamokymą. Visa gausi šeima sėdėjo
prie pietų stalo, o mažas sesers berniukas landžioja ir landžioja palei
suolus už nugarų. Neapsikentus aš užstoju jam kelią. Čia tėtis mane
ir subara: „Tu – kaip maža! Leisk vaikui eiti. Tegu laksto, tegu žaidžia. Negi sėdės rankas sudėjęs. Vaikui smagu žaisti.“
Man buvo labai gėda. Prisiminiau, kaip jis mane sūpuodavo ant
kojų: „Kyc kyc Kamajuos – saldainių pirktų, baronkėlių rinktų…“
*
Audra. Paslėpdami saulę, atslinko juodi ir sunkūs debesys. Užplūdo visą padangę nesuvaldomi kermošiniai kumeliai. Nežaboti,
pikti. Mes visi troboje. Laukiame. Aptemo. Kumeliai trenkė į žemę
kanopomis, sužvango brizgilais ir pasileido... Viskas susijaukė, susimaišė. Papliupo ugnimi, vandeniu ir ledais. Mes toki menki prieš
tuos pasiutusius, putotus bėgūnus. Sėdamės, žegnojamės ir glaudžiamės vieni prie kitų. Nerimstame. Dairomės ir drebame. Viešpatie,
šiuokart dar pasigailėk!
Praūžė ledų kruša. Liko tik balta danga – sukapoti ir suguldyti
javai.
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*
Suvežus šieną ir paaugus atolui, karves gindavau į pievas. Prie
Šventosios. Čia tai laisvė! Beveik ir ganyt nereikėjo. Iš vienos pusės –
Šventoji, iš kitos raitėsi liūnas, prižėlęs karvių mėgstamų augalų. Iš trečios – miškas, iš ketvirtos – kaimynų pievos. Jų vaikai taip pat atgindavo. Tada kurdavom laužą, kepdavom bulves. O kartais, pamelžę karvę,
bulves virdavom piene. Ne, nieko nėra skanesnio pasauly už šviežias
bulves, išvirtas piene ant laužo... Ne ne! Geriau nieko nesugalvosi.
Vėliau visokių žaidimų prasimanom. Maudomės upėj. O karvės
šlamščia atolą iki vidurdienio, tada sugula trejetui valandų. Atrajoja.
Paskui, subridusios į liūną, vėl šlamščia, kol tampa apvalios, prisipildo iki šonų kauburėlio. Tada jau siūruoja namo.
Namai už dviejų kilometrų, ir kelias eina per mišką. Pirma per pušyną, trumpam išsirango į palaukę, tada įlenda tarp lazdynų, kyla į kalniuką, o čia ir eglynas. Net dieną nejauku per jį eiti, o vakare ir visai...
Ganau iki pat saulės laidos. Vakare su rasa karvės taip godžiai ėda.
Noriu, kad mama pagirtų – gerai priganiau. Rodos, dar gana šviesu,
bet įlendam į mišką – visai naktis. Karvės išsirikiuoja viena paskui
kitą. Veda Palšoji – seniausia, su nulaužtu ragu. Vidury grumdosi
avys. Aš seku iš paskos, kad nieks neatsiliktų, nepasimestų. Ties eglynu stipriau suspaudžiu botagą, o kartais ir Žalosios kaklą apsikabinu.
O kartą atsitiko! Nusivėlinau truputį. Dar debesys, ir miške akla
tamsa. Staiga ties eglynu karvės tik susimuistė, tik suriaumojo. Baisus baubimas. Iširo vora. Tarp eglių žybčiojo kelios ugnelės – vilkas
buvo ne vienas. Karvės sustojo ratu ir muistėsi ragais. Bulius kapstė
žemę ir siaubingai baubė. Avys baikščiai mekeno. Nepajutau, kaip karvės ir mane su avimis pastūmė į vidurį. Kaip siena stovėjo ir riaumojo.
Tikras kovos laukas! Tokios organizuotos armijos vilkai neišdrįso pulti.
Kurį laiką pro medžius dar šmėsčiojo ugnelės ir netrukus dingo.
Karvės dar patrypinėjo, bulius dar subaubė ant viso miško, kelis
kartus stuktelėjo ragais į medžio kamieną, lyg skelbtų – mes laimėjom. Palšoji vėl pasuko keliu namų link. Aš jau nesitraukiau nuo Žalosios. Laikiausi už kaklo, nes kojos linko nuo pergyventos baimės.
Kova atlaikyta! Vora dabar nerami, suaudrinta: tai ėriukas sumekena, tai viena kita karvutė dar sumauroja – lyg prisiminusi antpuolį.
Kova atlaikyta!
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*
Sekmadienis. Mūsų kieme nemažai kaimo jaunimo. Tėtis parveža pusberniuką – padėjėją ūkio darbams. Visai dailus, gražus berniūkštis. Susipažįsta. Mūsiškiams parūpsta įsitikint, ko jis vertas. Įsigeidžia pramogos – imtynių. Brolis pasiūlo susiimti. Aš abejoju. Nors
ne vieną piemenį esu įveikusi, bet šitas?
Vis raginami pagaliau susiimam pagal visas taisykles. Pirmu pasukimu Benjaminas mane partrenkia. Pajutau – stiprus, turi raumenis. Va kaip... Bet jaunimas neatlyžta: „Na, dar kartą! Nepasiduok,
nepasiduok! Apgink šio kiemo garbę!“ Gera sakyt – nepasiduok...
Pagalvoju pagalvoju ir ryžtuosi – „už šio kiemo garbę!..“ Susiimam
dar kartą. Jau žinau, su kuo turiu reikalą. Įsitempiu iš visų jėgų. Pradžią atlaikau. Paskui ilgai grumiamės, sušilę, puškuodami, kol pagaliau aš jį paritinu ant žemės. To, aišku, nesitikėjo.
„Lygiosios!“ – paduodu ranką ir, visiems džiūgaujant, nusivedu į
sodelį. Noriu sužinot, iš kur tokie raumenys? Pasirodo, visus metus
buvęs cirke. Ak, štai kas... Benjaminui papasakoju, kur jis pateko,
kad mano tėvai geri ir jam bus smagu čia, pas mus. Ir susidraugaujam. Visai vasarai. Kur jį siunčia, bėgam abu, kur man liepia eiti,
skuodžiam kartu. Neatskiriami. Tėtis juokiasi: „Jūs lyg supančioti...“
Tokia šviesi ta vasara, tokia džiaugsminga. Pilna juokų ir išmonių.
Taip viskas lengva. Bet artinas ruduo – išsiskyrimo metas. Nerimas vis
auga auga. Dingsta juokai. Argi galima išsiskirti? Mums – supančiotiems – išsiskirti!!!
Paskutinė naktis. Jaunimas užsiropštė miegoti ant šieno. Benjaminas pasikloja greta. Pamažu viskas aprimo, nustojo čežėti. O mes
be garso slinkom viens į kitą. Vaikiškos galvytės tiesėsi tiesėsi, ir du
šilti veidukai susiglaudė. Švelniai švelniai. Beviltiškumas ir laimė.
Gulėjom be judesio, be žodžio. Buvo taip gera, taip gera. Vargu ar
bebūna geriau. Vargu...
Po pusryčių Benjaminas atsisveikino su visais. Kai atėjo prie manęs, aš jį pabučiavau. Prie mamos ir tėčio. Tegu mato visi, koks jis
man brangus. Tegu žino: nors išsiskiriam – vis tiek pasiliekam kartu...
Tai keli epizodai, kuriuos pavyko atgaminti iš gražios, laimingos
vaikystės.
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MOK YK LOS SUOLE

BEGALINIS NORAS MOKYTIS

Kaip ir visas gyvenimas, taip ir 13 mokslo metų prabėgo nepastovumo ženkle – per 8 mokyklas. Mokytis nesvietiškai norėjau.
Senajame mūsų name, dar ūlyčioje, stancijoje buvo įrengta mokykla.
Man dar tik penkeri, o aš noriu sėdėt klasėje. Bet kokiu metu praveriu duris ir įlendu į vidų. Mokytojas šypsosi, nesibara. Sėdžiu tyliai
suole ir vis keliu ranką. Ir jei mane paklausia, būnu tiesiog laiminga
ir bėgu pasigirti mamai. Mano vyresnė sesė Bronė dėl to jaučias nepatogiai.
Kitais metais mokykla buvo įrengta pas kaimyną Lapienį. Man
jau šešeri metai, ir aš lankau pirmą skyrių. Mokytojas Švelnys – aukštas, gražus vyras. Kartą prieš jį taip apsijuokiau. Kai iš pašto mūsiškiai
atveždavo laikraščių ar laiškų, juos nunešdavau mokytojui ir gaudavau saldainių. O šiuokart nepasisekė – perėjau klasę, bet mokytojo kambarys buvo užrakintas. Galėjau aiškiai palikti ant suolų tuos laikraščius,
betgi – saldainiai... Ilgai sėdžiu, žiūriu pro langą – pagaliau ateina.
Taip nepatogu – suras mane laukiančią. Geriau pasislėpsiu po suolu,
kai pereis klasę, įeis į savo kambarį, tada kaip niekur nieko aš ir pasibelsiu. Deja, jis tuoj pastebėjo... Ak, kaip nesmagu išlįsti iš slėptuvės... Saldainių vis dėlto gavau...
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Kadangi mūsų ir gretimo kaimo vaikų liko nedaug, mokyklą
perkėlė į Pauriškius, už keturių kilometrų. Žiemą, kai pripustydavo
daug sniego, nuveždavo rogėmis per upę ir per mišką, o kitu metu
žingsniavom pėstute kalnais kalneliais, paupiu, per lieptą. Pavasarį,
patvinus upei, būdavo baugu: lieptas siauras, slidus, o vanduo tamsus,
putotas, taip ir marmaliuoja po kojom. Šokinėdami, risdamiesi lėkėm su kaimynų vaikais tą nelengvą kelią. Antras ir trečias skyrius. Iš
to mokymosi išliko tik fizinio pamokos. Mokytojas Kapickas išsiveda
visus į kalną kitoj kelio pusėj – o ten miškeliai, lomelės, kalneliai,
pakalnėlės. Kiek laisvės! Gaudynės, slėpynės, žaidimai. Mėgom šitas
iškylas...
Vienoj patalpoj sėdėjo keturi skyriai, ir mokytojas dirbo su visais. Vieni rašė, kiti skaičiavo, treti atsakinėjo. Aš mokiausi gerai, bet
buvau smulki ir metais jaunesnė už kitus. Mokytojas tėvams pasiūlė
mane dar kartą palikt trečiame skyriuje, kad „suaugčiau“ – paskui
būsią lengviau. Sėdėt antrus metus – ne ne! Liejos ašarų upeliai...
Tada surado išeitį – išsiųsti į Šimonių miestelį. Gyvensianti pas tetą.
Šis sprendimas iš tikro pasirodė protingas, nes vėliau kitose klasėse
nebuvo jokių sunkumų – mokytis smagu ir lengva.
Metai Šimonyse. Vaikai nepažįstami. Šalia mergaičių man vietos
nebuvo, tad pasodino galiniam suole, šalia berniuko. Antramečiauti
man vieni juokai, tad padedu Jonukui. Labai susidraugavom. Ir po
pamokų vaikštom per miestelį, susikibę rankomis. Ak, tas šviesiaplaukis gražus berniukas...
Net dabar akyse tebestovi šilta, jaudinanti scena. Viena davatkėlė
mokė būrį vaikų katekizmo ir poterių – ruošė birmavonei. Vaikai,
susispaudę ant pečiaus, klauso Kristaus gyvenimo istorijų. Jonukas
sėdi ant krašto, aš žemiau ant laiptelio, o mūsų rankos tiesiasi tiesiasi nežymiai, kad nieks nematytų, ir susikabina. Tokie laimingi...
Šventos istorijos plaukia pro šalį, nepaprastos, paslaptingos. Mes tokie laimingi...
Neprisimenu vaikų veidų, net mokytojo. Tik stovi lyg per miglą
mokyklos pastatas su dideliais langais. Tuos langus gerai prisimenu,
nes vieną jų iškūliau sviediniu... Ir dar šviesi miestelio aikštė, po kurią lakstėm su Jonuku, sena bažnytėlė, varpų gaudimas. Labai dažnai
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sapnuoju tetos namelio kambarius... Nesuprantu, ko jie taip įstrigo į
pasąmonę? Kaip ir šviesus Jonuko paveikslas...
Ketvirtą skyrių lankau vėl Pauriškiuose. Jau naujas mokytojas – Pliupelis, senyvas, tėviškas. Pradžios mokyklą baigiam tik 6
vaikai.
Penktas skyrius jau Svėdasų miestelyje, už 7 kilometrų. Gyvenu
pas tetą Magdutę. Mokykla senoje klebonijoje, šalia bažnyčios. Išliko
mūsų namelio prie gatvės kambario vaizdas: stalas, langai į vakarus ir,
žinoma, krosnis. Ant jos šilto pado praeidavo daugelis valandų.
Šeštas skyrius – naujai statomoje mokykloje, kitoj miestelio
pusėj – Rokiškio link. Pusė mokyklos jau įrengta, ten mūsų klasės, o
kita dar skambėjo nuo meistrų kaukšėjimo, dzyravimo ir kitų garsų.
Per pertraukas vis lekiam pasižiūrėti, ypač į vieną gražų meistriuką...
Dar prisimenu Janiną, su kuria sėdėjau vienam suole, su ja vėliau
susidūriau Vilniuje. Atmintyje išliko pora mokytojų.
Gyvenau tuos metus pas Vilčinskus. Jie turėjo krautuvę miesto
vidury. Su dukra Janina truputėlį paišdykaudavom. Ji nugvelbė pakelį
papirosų, ir mes mokėmės rūkyti. Nuskuodžiam į kapines – ten tikrai
niekam neužkliūsim – ir bandom skonį... O parduotuvė, per kurią vis
reikia pereit, vilioja nuostabiais saldainiais. Ai, tie saldainiai – tviskantys, žibantys – kaip atsispirti? Taip noris paragaut. O jie sudėti į dėžes
visai prie durų į virtuvę. Ir neištvėriau. Po vakarienės stoviu tarpdury, įsitvėrus staktų, o ranka ties ta viliojančia dėžute. Mes šnekamės,
juokaujam. Tik rūpestis, kad šeimininkai nepajustų, saldainiai nešlamėtų... Kai jų akys nukrypsta kitur, pasičiumpu keletą ir paslepiu
kišenėje. Operacija pavyko...
Bet ta vagystė, apgalvota, apmąstyta, slėgė visą gyvenimą. Tik
pamanyk, neišlaikiau dėl kelių saldainių! Gėda būdavo prisiminti.
Gal po 30 metų, kai juos aplankiau, gyvenančius jau Kupiškyje, papasakojau tą istoriją. Norėjau atsikratyti... Kai Janinai priminiau „kitas“ mūsų išdaigas, ji pasijuto nesmagiai. Nustebau. Aš jau mokėjau
kitaip žiūrėt į save ir vaikystę...
Atmintyje išliko jaunimo ruošimasis daužyti žydų langus, mat
pasklido gandas, kad vienas katalikų vaikas buvo subadytas Velykų
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macams. Istorija atrodė tokia tikra: ir kieno vaikas, ir kur nusikaltimas
vyko, kad negali nepatikėti... O pagrindinė miestelio gatvė – vien žydų
krautuvėlių. Bet ar buvo tie langai išdaužyti, to jau neprisimenu...
Dar mus domino jaunas kunigėlis. Tad apeidavom apie kleboniją,
kad pažiūrėtume, kas už jo langų...
KUPIŠKIO GIMNAZIJA (1938–1940)

Šeši skyriai baigti – mane pirmą iš šeimos leidžia į gimnaziją.
Vyresnieji: Vladas, Petriukas ir Adeliutė baigė Salų žemės ūkio mokyklą. Antanėlis su keturiais skyriais nutarė ūkininkauti, o Bronytė
dar išsimokė siūti. O mane veža į Kupiškį, pirmą gimnazijos klasę.
Apgyvendino namelyje ant Kupos kranto pas moterėlę, kuri laikė
mokinius ir virdavo valgyt. Vis tuos kopūstus...
Buvo begalinis džiaugsmas, kai nupirko rudus batukus už dešimt
litų. Jau tokie gražūs, tokie lengvi. O gimnazistų uniforma! Ruda
suknutė plisuotu sijonėliu, balta apykaklaite ir juodas žiurstukas. Ir
graži graži ruda kepuraitė. Vasaros uniforma: balta drobinė bliuskutė
trumpom rankovėm ir sijonėlis. Uniforma mus labai puošė. Bet kur
ir kaip ji įsigyta – atmintyje neužsiliko.
Mokėmės mažam namelyje, šalia pagrindinio gimnazijos pastato.
Buvau išdykusi, tokia nenuorama. Tiesiog pašėlus. Per matematikos pamoką sėdžiu pirmame suole ir, kol mokytojas rašo užduotis
lentoje, atsigręžus į klasę, rodau fokusus. Visi juokiasi. Kai mokytojas atsisuka, jau nekalčiausia mina sėdžiu nuleidus galvą. Jis niekaip
nesupranta, kad šita „nekaltoji“ ir kelia visą ermyderį. Mokytojui
nejauku – gal iš jo juokiamasi... Jis toks geraširdis, akiniuotas. Buvau
nenustygstanti ir apie mokytojo savijautą negalvojau. Studentavimo
metu Vilniuje ne kartą buvau susitikus, bet neišdrįsau prisipažinti ir
atsiprašyti už savo šunybes... Neapkenčiu šio savo bruožo, bet neįstengiu pakeisti. Ir už tai likimas dažnai pamoko – gyvenime niekas
nepraeina veltui. Vis lieka ir lieka tos neskanios nuosėdos.
Balandžio pirmoji. Visokių kvailysčių prisigalvojam. O per pertrauką lakstom po kiemą, klykaujam. Aš parkritau, skausmas nutvilkė
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koją. Negaliu jos pajudint, negaliu atsikelt. Šaukiu pagalbos – ką tu!
Tik juokiasi visi, matyt, naują šposą sumaniau… O čia skambutis –
visi subėga į klases. Likau viena, parkritusi kieme – kaip tas Valančiaus Mikė melagėlis. Tai va, ir prisidirbau...
Mokytojai, eidami į pamokas, pamato mane gulinčią, tada visi
sujunda. Ką daryt? Ir patvarko: aštuoni vyresnių klasių berniukai
gabena mane į namus. Keturi paneša, paskui kiti pakeičia. Buvau
labai „išdidi“ parkeliavus su tokia procesija. Atrodo, ir koją mažiau
skaudėjo. Turbūt ir gydytoją iškvietė, aptvarstė, bet tikriausiai į gipsą
nedėjo, nes pėda taip ir pasiliko kryptelėjus...
Šis įvykis, be blogio, turėjo dar ir pliusų. Ne tik ta procesija!
Ligonio aplankyt, papasakoti, kas užduota, pradėjo ateidinėt Vytukas, toks šviesiaplaukis. Su juo mes slampinėjom po miestelį, lyg ir
draugavom... O dabar jis sėdi gale lovos ir linksmina mane. Net uždainuoja visų pamėgtą populiarią dainą apie lakūnus. Balsas skambus
ir tiksli melodija. Man taip smagu, kad jis rūpinas kuo nors pradžiuginti. Dainuot aš turbūt neišdrįsčiau... Todėl guliu ramiai visą dieną
ir laukiu: ateis ar neateis, padainuos ar nepadainuos...
Baigiau pirmą klasę (dabartinę – septintą). Man jau keturiolika.
Neprisimenu, kaip vasarą vėl atsidūriau Šimonyse pas tetą – mano
krikšto mamą. Ji bendravo su kunigais, ir senukas klebonas mane pakvietė „sekretoriauti“ – rašė kažkokią istorinę dramą. Vaikščiojo po
kambarį ir pasakojo. Aš turėjau užrašyti, o po kiek laiko perskaityti
nedidelį epizodą. Man buvo įdomi tokia „tarnystė“. Ateinu kasdien
į gražų namuką su stikliniais gonkais ir kasdien keletą valandų užrašinėju. Tiesa, kartais jo sakiniai man atrodė senobiški, nebetinkami,
o aš, jau nemažai knygų perskaičius, jutau tą skirtumą, tad imu ir
pakeičiu žodžius. Klebonas kremtasi: „Aš gi ne taip sakiau...“ Tada
jau tenka kaip nors paaiškinti, kad taip būsią gražiau.
Po vieno skyriaus užbaigos – klebonėlis pasiūlė atšvęsti. Išgerti
bažnytinio vyno....................
Ak, tas skanus raudonas vynas! Pirmąkart ragaujamas. Deja, jo
skonis uždūsta... Gavusi pirmą erotikos pamoką, ištratinusi verandos
langus, visa virpanti iš piktumo, išdūmiau namo. Teta dar norėjo
sulaikyti, klausė, kodėl išbalus lyg drobė, bet neradau žodžių. Namo!
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Mano pirmas maratonas! Tai ne juokas – drebančia širdim dūmiau
penkiolika kilometrų per tamsią Šimonių girią, užmiršus, kad vilkai
gali užpulti. Tik pilkas kiškis liuoktelėjo iš krūmų, tik laputė savo
uodega nušlavė smėlį, bet ir jie nepralinksmino – taip buvau įsiutus.
Net nepaklydau. Mano mielas klebonėlis... Namiškiams nieko nepasakojau.
Antra klasė Kupiškyje – jau pilna įvykių. Sesuo, ištekėjus už Povilo Starkaus, apsigyvena Laukeliuose, netoli Skapiškio geležinkelio
stoties. Sodyba dar ne visai įrengta. Ji laukiasi kūdikio, todėl nutariama, kad gyvensiu pas juos ir kiekvieną dieną važinėsiu 15 kilometrų
į Kupiškį. Tik traukinys važiuoja gana anksti ir grįžta gana vėlai. Į
Skapiškio stotį – 2 kilometrai ir iš Kupiškio stoties į gimnaziją – 2
kilometrai.
Prasideda tas voverės ratas. Kulniuoju į stotį, kad tik nepavėluočiau. Kartais net tenka vytis ir dar įsikabint turėklų. Atsirandu dar
gerokai prieš pamokas. Grįžtant atgal, dar ilgai tenka laukti stotyje,
paskui vėl žingsniuoti į namus. Kasdien aštuoni kilometrai ir begalės
sugaišto laiko. Žiemą Povilas, įsispraudęs į šlajikes, paveždavo tą porą
kilometrų. Bet vis žiūrėk į laikrodį, vis baimė pavėluoti. Sugrįžus jau
nebe ką galiu sesei padėt. Vis paskubom, vis paskubom. Rudenį ir
pavasarį – kelias pažliugęs, taškosi.
O vienas rytas buvo nedėkingas. Jau bėgu, jau skubu be kvapo,
jau keli žingsniai, o traukinys pušku pušku pro nosį, nespėju nė įsikabinti. Stoviu nelaiminga, suirzusi. Grįžt namo? O kaip pamokos?
15 kilometrų! Iki pamokų dar dvi su puse valandos. Gal dar bandyt?
Gal dar suspėsiu? Paeisiu, pabėgėsiu... Bet kelias pagal geležinkelį
pažliugęs, vietomis vandens balikės, vietom – sniego kuokštai. Ir pasileidžiu: tekina, tekina – paeinu, pabėgu, paeinu, pabėgu....
Kai pravėriau klasės duris, pirmoji pamoka jau įpusėjus. Mokiniai ir
mokytoja aiktelėjo: buvau apsitaškius iki ausų, suprakaitavusi, išsidraikiusi. Parkritau į suolą, paaiškinus priežastį, ir buvau laiminga – ištvėriau, įveikiau. Antras maratonas mano gyvenime...
Dabar galvoju, ar iš tų 30 bent viena būtų ryžusis tokiam žingsniui? Vargiai! Kas mane varė? Kokia jėga? Negi tai pareigos jausmas?
Gal noras nepasiduot bet kokiom sąlygom? Nepasiduoti!!! Net sau to
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atsakyti negaliu... O per gyvenimą dar buvo „maratonų“ – visokios
rūšies ir visokių spalvų...
Sėdėjau pirmam suole su simpatiška žydaite. Mes sutarėm. Bet
vėl vėjavaikiškai elgiausi – per pamokas skaičiau romanus. Ypač per
istoriją. Katedra šiek tiek užstoja. Mano galva palinkusi, bet ant suolo
knygos nėra. Kadangi dalis suolo atverčiama, tad sujungimą galima
praplėsti, o pro padidėjusį plyšį, pakišus ranką, stumti knygą ir eilutė
po eilutės – ryti meilės istorijas.
Tas galvos nulenkimas kelia įtarimą, bet mokytoja žvilgteri – ant
suolo tuščia – gal tai toks būdas susikaupti... Mokiausi neblogai. Vis
antra vieta. Pirmos iš principo nenorėjau, bet antros – jau niekam
neužleidau.
Tik išliko dar viena istorija, nesmagi, tiesiog negarbinga. Vokiečių kalba. Nebuvau pasiruošus, o mane kviečia atsakinėt. Gyva prapultis! Apsijuokt prieš visą klasę! Tai ką daryt? Šimtai minčių perlekia per tą mano vargšę makaulę. Keliuosi sunkiai. Slenku iki lentos.
Pastoviu. Susvyruoju. Ir nukrentu... Kyla sujudimas. Mane išneša,
paguldo, duoda atsigert vandens ir dar kažkokių vaistų. Na, aišku,
ne vien iš baimės linko keliai. Tai vaidyba, net gana meistriška. Dar
nesibaigė išdaigų metas... Taip gėdingai išvengiau dvejeto. Net dabar
nejauku prisiminti.
Labai mėgau sportuoti. Patiko mušti muštuką. Šimto metrų bėgime beveik nepralenkiama. Jau turėjau vasarą važiuot į kažkokias
varžybas, bet keitėsi santvarka, ir jokių žaidynių neliko. Brolis buvo
užprenumeravęs „Skautų aidą“, kurį su malonumu skaičiau ir svajojau apie stovyklas, laužus, sekimą pėdsakais...
Iš įdomiausių nuotykių buvo pažintis su kapelionu Jonu Ragausku. Jis ne tik tikybą dėstė, papasakodavo įdomių dalykų. Kartą pasiūlė iš rašto nustatyti mūsų charakterį. Surinko sąsiuvinius ir grąžino
su gana ilga, per pusę puslapio charakteristika. Be galo nustebau, nes
kiekvienas pažymėtas bruožas nuostabiai atitiko. Kaip galėjo atspėti –
lyg stebukladarys. Sužinojęs, kad man tenka daug laiko praleisti stoty
belaukiant traukinio, pasiūlė užeit pas jį ir šiltai pasėdėt prie knygų ar
žaidimų.
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Pas kapelioną užsukdavo nemažai moksleivių, daugiausia iš vyresnių klasių. Čia buvo daug knygų, meno leidinių, įvairių žaidimų,
kažkoks biliardas. Taigi mano kelias pasuko kita linkme. Kokia laimė – galiu kasdien užeit pas kapelioną, pas tokį įdomų žmogų. Man
duoda skaityti rimtų knygų ir paskui klausia, kaip patiko. Todėl turiu
labai įsigilint, kad galėčiau ką nors protinga pasakyt. O kartą pasiūlė Dostojevskio „Idiotą“ – tris tomus. Puslapiai buvo nesupjaustyti.
Sako: „Paskaityk ir pasakysi, ar verta duoti kitiems moksleiviams.“
Čia jau pranoko viską. Apsvaigau iš netikėtumo: paskaityk, ar verta
duot kitiems. Kažkas neįtikima! Aštuntokė patars, ar verta skaityt
vienuoliktokams... Aišku, perskaičiau. Ji man per sunki. Toks sudėtingas psichikos pasaulis. Sakau: „Labai keblu. Nemoku apsakyt. Ta
knyga truputį idiotiška...“
Pas kapelioną buvo jauku ir gera. Galėjau jaustis laisvai – juoktis, kalbėti, klausinėt. Jokios baimės. Čia aš jaučiausi saugi. Jokių
emocijų. Bet kartą apsikvailinau. Ir kaip apsikvailinau! Kapelionui
išėjus pietų į kleboniją, aš užsirakindavau ir kokį pusvalandį likdavau viena. Ir parūpo kartą pažiūrėt, kaip atrodo antras kambarys.
Praveriu duris. Apytuštis. Stalas, kėdė, lova. Ant lovos galo užsvertos kelnės. Net nustebau: negi kunigai ir kelnes nešioja? Matydavom juos tik su sutana. O prie lovos ant kilimėlio stovi minkštos,
šiltos šlepetės. Kaip smagu su tokiom po kambarį! Mano kojos visada sužvarbusios, per sniegus, per purvus batai išbristi. O ir batai
gal mažoki, nes per šalčius, atėjus į gimnaziją, trypdavau viena klasėje – kojos būdavo sušalusios kaip pagaliai. O čia minkštos, šiltos
šlepetės. Ir kilo tokia pagunda... Aš atsivarstau savo batukus, įsistoju
į jas ir laiminga pereinu per kambarį, iš pasitenkinimo išsišiepus iki
ausų. Staiga beldimas į duris... Ak tu, Viešpatie! Ak tu, aukščiausias!
Kol nusiaunu, pastatau į vietą, kol susivarstau savo batus – nekantriai
beldžias. Pagaliau... Galima įsivaizduot, su kokia veido išraiška,
drebančiom rankom atrakinu duris. Pasirodo, pietūs dar negatavi,
ir kapelionas grįžo atgal, aišku, per anksti... Ir kodėl kaip tik šiandien?..
Ką aš galėjau pasakyt, ilgai neatrakinus durų? Prisipažinsiu, ar
patikės? Juokinga ir kvailoka – įsigeidžiau pavaikščiot su minkštom
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šlepetėm... Ką jis pagalvojo – nenuvokiau. Kvailai ir begėdiškai pralemenau, kad buvau užsnūdus...
Kai sovietiniais metais iškilo Ragausko byla, sužinojau, kad vedė
ir metė kunigystę – man buvo visai suprantama. Pasirodžius knygai
„Ite, missa est!“, su smalsumu puoliau skaityti. Aš jam buvau už daug
ką dėkinga: už knygas, už tą mažytį prieglobstį ir už bendravimą. Tik
pagalvok: kokia stiprybė, koks pasitikėjimas – su tavim, pilku vabalu,
kalbasi protingas, šviesus žmogus. Ir dar dvasiškis! Galiu ateit, sėdėt
jo kambary, vartyti iliustracijas, jaustis laisvai. Su tavim elgiasi kaip
lygus su lygiu – tai neįkainojama jaunystės metų dovana.
Kupiškio epizodas užsibaigė labai tragiška, liūdna diena. Į Lietuvą įsibrovė sovietinė armija. Žygiavo per miestelį pilkų, apdulkėjusių
karių būriai. Bespalvė uniforma, autais apvyniotos blauzdos, kepurės
su špiliais. Tokie vargšai, tokie ubagėliai. Iš stoties į gimnaziją eidavau
pro mūsų kareivines. Kokios uniformos! Kokie ulonai ir jų žirgai –
sustoji ir negali atsigrožėti! O dabar užplūdo gaujos azijiečių – kas
bus toliau, kas bus???
T I E S A L D Ū S M E TA I U T E N O J (1940–1941)

Sovietika! Keičiasi viskas – valdžia ir pinigai, žmonės ir tvarka.
Net ir švietimas. Jau eisim ne į trečią, o devintą klasę. Mane jau leis
į Uteną. Dėl patogumo. Jauniausias brolis veda ir kuriasi Švenčionėliuose – taigi teks važiuoti ta pačia kryptim. Gyventi man suranda Vyžuonų gatvėj, pas Patamsius. Vienam kambary – 4 mergaitės.
Šeimininkė virs valgyti. Už kokią kainą, kokiom sąlygom – neliko
atminty. Viena iš mūsų buvo mandresnė: gražios manieros, puošnios
suknutės. O aš ir dar dvi seserys Vilūnaitės – Rufina ir Cirilė – iš kaimo. Bet brolis Vladas padovanojo chalatą – puošnų, rusvą, minkštą,
iki pat žemės. Jaučiausi kaip karalaitė – iškart tartum paaugau, tapau
„svaresnė“...
Ak, tie metai Vyžuonų gatvėj!!! Gražiausi metai gyvenime. Pirmosios, nuostabiausios meilės metai... Man jau penkiolika. Devintokė.
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Devinta klasė bendra su berniukais. Sėdžiu pirmam suole su Birute Paliūnyte. Tai mokytojo dukra, labiau išprusus, net skambina
pianinu – šito jai labai pavydžiu. Šiaip puikiai sutariam ir liekam
draugės visam gyvenimui. Mokytojai man nauji, bet jų neįsidėmiu.
Net ir politika, reformos, ultimatumai – mes svarstom, pykstam, ginčijamės – bet man jie neįstringa, net nepaliečia giliau. Praplaukia taip
pro šalį. Visos mintys, visos svajos, visa būtybė paskęsta užplūdusiose
emocijose.
Šalia mūsų kambario, už plonos lentinės sienos, buvo kitas – mažesnis. Į jį atsikraustė mokytojas, paskirtas švietimo skyriaus inspektorium. Atsivežė gausybę knygų, kurios sukrautos mūsų kambary.
Kadangi aš prie knygų „kaip sudegus“ – imuosi jas gražiai sudėti į
spintą. Patenkinta – kitoms mergaitėms tas nerūpi.
Knygos storos, sunkios, su nuostabiais paveikslais. Ir dailė, ir muzika, įvairios šalys – daugiausia vokiškos. Jau vartydama ir grupuodama knygas, pajutau didžiulę simpatiją jų šeimininkui, kurio dar
nebuvau mačius. Ir dar! Ak, ir vėl nusikaltau! Tarp knygų radau du
sąsiuvinius dienoraščių. Skaityt – neskaityt? Skaityt neturiu teisės,
neskaityt – neturiu jėgų. Tai nusikaltimas! Nepagarba! Bet smalsumas – negaliu atsispirti. Kas tai per žmogus, kuris perka brangias
knygas, varto nuostabias iliustracijas, domisi įvairiais mokslais – apie
ką jis mąsto? Apie ką rašo? Smalsumas nugali. Mergaitėms apie dienoraščius neprasitariu ir slapta, pasikišus po antklode, juos skaitau.
Skaitau ir verkiu. Skaitau ir verkiu... Samprotavimai apie gyvenimą,
reiklumas sau, pagarba moterims – viskas mane žavi ir pavergia. Įsimylėjau... Aklai... Dar net nemačius...
Kapelionu žavėjausi, bet jis nedirgino mano jausmų. Tik pasistengiau „įsiamžint“ visos gimnazijos nuotraukoj su sėdinčiais mokytojais ir aplink apspitusiais mokiniais – sugebėjau prasibrauti ir
nusifotografuot prie jo kojų... Čia buvo kas kita. Kai Juozas pasirodė, supratau – jis toks pat kaip užrašuose. Stengiausi paaiškint, kaip
sutvarkiau knygas, pasidžiaugiau jų įvairumu. Jis kai ką patikslino
ir padovanojo vieną nedidelę savo verstą knygutę – „Vieno vaiko
meilė“. Ši knygutė – tai lemtis. Tai buvau aš – mano pergyvenimai,
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mano emocijos... Skaičiau ir iš džiaugsmo verkiau – atpažindama
save. Aišku, jis greit pastebėjo mano susižavėjimą, žibančias akis ir
neliko abejingas.
Atsigabeno ir įvairių muzikos instrumentų: balalaiką, mandoliną,
havajų gitarą. Vėliau po truputį mus pramokė groti, ir pavasarį mūsų
ansambliukas jau išeidavo į verandą „koncertuoti“. Turėjo ir sviedinį,
tad vakarais galėjome žaisti tinklinį. Žodžiu, mus išjudino, išprusino.
O man buvo ypač dėmesingas. Vis dažniau pajusdavau akyse
šilumą, lyg jam rūpėtų kiekvienas mano žingsnis. Kaip laukdavau
pareinant iš darbo! Paruošiu pamokas, sėdu prie lango su knyga, o
žvilgsnis vis į gatvę – kol sušmėžuos pro liepas toks mielas siluetas.
Tiesus ir lengvas, rudu kostiumu, rudomis akimis ir ruda skrybėle.
Šeimininkė paduoda jam pietus valgomajame, aš surandu pretekstą praeit pro šalį, kad susitartume dėl vakaro. Kurį laiką dar žaidėme kieme, muzikavome verandoj, paskui susitikimai paįvairėjo.
Išsiveda mane į miestą pasivaikščiot. Vyžuonų gatvelė, paskui Basanavičiaus plentas, taip mėgstamas uteniškių. Marširuojančių, besišnekučiuojančių pilna. Aišku, mašinos tada netrukdė. Man nedrąsu
su juo. Sutikęs savo kolegas, visad pristato kaip rimtą „damą“. Norėčiau prasmegti skradžiai... Jaudinuosi. Atrodo dega padai, kad toks
solidus vyras vedžiojasi piemenę... Ką pagalvos draugai: inspektorius
su gimnaziste. O jis – nieko. Šypsosi.
Išsiveda į kiną. Paskutinis seansas – lankytis gimnazistams uždrausta. Bilietai balkone, pirmoj eilėj – visų akivaizdoj. Jaučiuos lyg
ant žarijų... Galėčiau net sutirpt iš baimės. O jis – nieko. Ramina:
nebijok, nesijaudink, būk išdidi – tu su manim. Ak, gera pasakyti –
nesijaudink... Betgi širdis tai spurda...
Žinoma, buvau be galo dėkinga, kad nesidrovi mūsų draugystės.
Net sunku patikėt – supranta mano jausmus ir mato: mano širdyje ir
mintyse – vienintelis, užstojantis visą pasaulį...
Pavasarėja. Akys dažniau žiburiuoja, lūpos vis plačiau šiepiasi.
Juozas keliskart prasitarė – turįs man kai ką svarbaus pasakyti. Esant
tinkamai aplinkai, šventiškai nuotaikai. Bet vis kas nors sutrukdo.
Sustojam, grįždami namo, nuošalioj vietelėj, bet praeina svirdu24

liuojanti žmogysta, ir poetinė nuotaika jau sugriauta. Kitą kartą netoli
namų taikomės po liepa, sklinda jaudinanti smuiko melodija pro atvirą
langą – toks svaigus fonas pokalbiui. Bet pasigirsta iš trobos irzlus balsas: „Tos porelės vis čia stoviniuoja...“ Ir vėl tas „svarbus“ neįvyksta...
Aš jau senokai laukiu. Jaučiu, ką pasakys. Tik – kaip? Romanuose – visokių meilės prisipažinimų, o koks bus šitas? Tikriausiai, visai kitoks...
Šviesus sekmadienio rytas. Pavasariškas gegužio rytas. Veidus
glamonėja saulė. Mes išeinam toli už miesto. Per laukus, miškelius. Toks gaivumas. Širdyje ramybė. Žaluma. Žiedų jūra. Švelnus
vėjo dvelkimas. Pilnatvė! Pagaliau mes vieni – toli nuo žmonių.
Mes kartu...
Toli toli, krašte šilo – laukinė obelis. Tokia graži aikštelė – kaip
pasaka. Susėdam. Švelniai apkabina. Balti žiedeliai krinta ant kelių,
į plaukus. Jis rankioja ir glaudžia vis artyn artyn... Aplink gėlytės:
mėlynos, geltonos, baltos. Tokia palaima. Gera... Ir ima pasakoti...
„Apyaušriu atskrido keistas ir reikšmingas sapnas. Toks nuostabus! Džiaugsmingas toks, labai šviesus ir šventiškas... Tik paklausyk!
Vasaros rytas. Gaivus – kaip šis... Saulė, dar neaukštai pakilusi,
jau šildo nugaras. Gaudžia varpai. O mudu einam iš bažnyčios. Aš
juodu kostiumu, tu – baltu nuometu... Alėja jazminų... Kvapnumas
oro! Linksmai lekioja kregždės. Mes einam į namus... Gonkuose tėvai sustoję. Su duona ir druska. Jau laukia mūsų... Laužiam, valgom... Jie džiaugiasi, mus laimina... Sakyk, ar šitaip – bus?“
Žiūri akysna švelniai, glostančiai... Ar šitaip bus? O Dieve!
Tikriausiai... Bet negaliu ištarti žodžio... Priglundu prie krūtinės ir
nurimstu glėbyje. Štai koks tas „sapnas“! Pasipiršimas... Poetiškas. Ar
šitaip bus? Gražiau nesugalvosi... Jo galva lenkias pabučiuoti – mana
ranka sustabdo. Esu dėkinga, kad pakluso... Aš laiminga, prigludus
prie krūtinės. Rankos tvirtai apglėbusios. Tokia laiminga! Ir nenoriu,
kad kas sudrumstų šitą džiaugsmą. Juntu širdies plakimą. Rodos, abi
jos groja vienu ritmu... Ir jausmai pinasi. Nelieka abejonių, kad šitaip – bus...
Man pasirodė, o gal iš tikro: medžiuose, aplink aikštelę, juodi
paukštukai baltom krūtinėm čiulba mano laimės giesmę. Svaigau iš
džiaugsmo: tie žodžiai, tas žvilgsnis, ta pagarba – viskas tikra. Jau25

čiausi kaip sapne – tarp šitų rankų taip saugu, taip sava, gera... Tikra
palaima.
Paskui ilgai dar braidėm pievomis, palei upelį. Išsitiesiam žolėje
ir vaikom skubrius debesėlius. Žiūrim, kaip vanduo ritasi, ritas per
akmenėlius, tauškėdamas kažkokias pasakas... Ir mes lyg pasakoj – ar
šitaip bus? Bet man dar mokytis ir mokytis... Bepigu jam – viskas jau
pasiekta.
Pavakarys. Ilgai užtrukom. Bet jis vis stabdo: „Pabūkim dar. Nors
valandėlę... Tik neskubėkim į namus. O birželio penkioliktą aptarsim viską...“ Taip smagu klausyt – jam gera, jam noris būti su manim...
Sugrįžus laukė staigmena. Buvo atvykęs brolelis, atvežė maisto.
Laukė manęs ilgai ir nesulaukęs liūdnas grįžo į namus. Šeimininkė išklojo savo nerimą. „Aš pasakiau broliui, kad išėjai ne viena. Ir
jei kas atsitiks, žinokit, jus perspėjau. Paskui liksiu kalta, kad nutylėjau...“ Jei kas atsitiks... Mane tai pralinksmino. Net nusijuokiau.
„Nebijokit, su mumis tikrai nieko neatsitiks. Mes ne tokie...“
Vieną popietę, kaip visada, sėdžiu prie lango – vis negrįžta. Apima nerimas – gal kas įvyko? Jau ir prietema – pamatau pareinant su
dviem damom. Pabūna kurį laiką kambary ir vėl jas išlydi. Sugrįžtant nesulaukiu. Ir jau gulėdama girdžiu veriamas duris, žingsnius.
Po kiek laiko ima taukšėti rašomoji mašinėlė. Išimamas popierius,
suglamžomas ir vėl iš naujo. Ir taip keletą kartų. Jaučiu – tai rašoma man. Paaiškinimas. Vėl apima ramybė, pasitikėjimas, džiaugsmas.
Iš tikro: rytą šeimininkė, tvarkydama jo kambarį, ant stalo randa
padėtą laišką. Aišku, perskaito ir dar mus pakviečia. „Žiūrėkit, Juozas
panoms laiškus rašo.“ Kreipinys – „Miela mergyt!“ Toliau šiek tiek
jausmų ir informacija. Šeimininkė ir merginos stebėjo, kaip aš reaguosiu į šią „išdavystę“. Net nenumanė, kad tas laiškas man. Esu tokia dėkinga – nujautė mano nerimą ir skubėjo paaiškinti. Nenorėjo,
kad abejočiau ir jaudinčiaus iki vakaro. O Dieve, jis supranta mano
jausmus. Negaili net laiko. Vis plėšė ir parašė taip diplomatiškai...
Ėjau į pamokas pilna džiaugsmo. Ačiū tau, mielasis... Ačiū! Neleidai
man sielvartauti.
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Juozas pakviečia ateit į švietimo skyrių – supažindinsiąs su kolegomis. Ką dar sugalvojo? Ir ko man ten? Nors nelabai noriu, bet
einu. Skyriuje gal penki ar šeši žmonės. Jis mane pristato: „Čia mano
sužadėtinė...“ Nuo tų žodžių, to netikėtumo net išraustu. Po perkūnėliais! Tai naujiena! Jau ir sužadėtinė! Bet sužadėtuvių lyg ir nebuvo... Ir to žodžio niekad anksčiau neištarė. Pasijutau lyg spąstuose.
Kaip man elgtis? O prie puoduko arbatos vargiai ar atrodžiau panaši
į sužadėtinę...
Tas žodis privertė susimąstyti. Pasakė prie visų. Ir dar ta birželio
15, kada „aptarsim viską“. Jau nežinau, ką ir galvot... Kodėl patikslino
gimimo datą? „O, liepos pradžioj tau bus šešiolika...“ Negi planuoja vestuves? Juk mano atsako nebuvo! Prigludusi po obelim... Bet
žodžio „taip“ neištariau. Juk man dar reikia mokytis. Dar prieš akis
trys klasės, studijos. Turiu pati išsikovot, ką jis jau turi: profesiją, tarnybą. O Viešpatie, aš sumaišty... Jis už mane galvoja ir planuoja. Tų
žodžių „myliu“ ir nebuvo. Tą liudija kiekvienas žvilgsnis, kiekvienas
veiksmas... Gražus pasipiršimas sapno priedangoj... Su nerimu laukiu
penkioliktos.
Deja, deja! Ta birželio 15, „kada aptarsim viską“, mums neatėjo...
Paskendus jausmų ir įspūdžių okeane, o dar egzaminai – mažai
domiuosi, kas dedasi pasauly. O įvykiai ritas vienas po kito. Įtampa
kaista. Siaubu ir dejonėm nubanguoja birželio 14. Nerimas, baimė
lyg naktis pakibo virš mūsų šalies. Juozas išsivedė mane į mišką, kad
toli nuo žmonių galėtų papasakot apie šiurpius įvykius. Nežinios,
nelaimės nuojauta suspaudė širdį. Dabar jau man nesinorėjo skirtis,
taip bijojau netekti.
Birželis eina į pabaigą. Egzaminai manęs nedomina, nes širdyje
didėja nerimas. Kažkas grėsmingo pakibo virš padangės ir spaudžia,
slegia, grasina prapliupti siaubingais uraganais. Vieną vakarą vėl nesulaukiu jo grįžtant. Nemiegu. Klausausi. Išgirstu jau po vidurnakčio.
Pereina kambarį, pavaikšto ir vėl išeina į lauką. Supratau – tai
man ženklas. Užsimetu chalatą ir tyliai išslenku. Stovi prie malkinės,
laukia. „Karas! Prasidėjo karas!” – išgirdau siaubingus žodžius. Jie
visą dieną tvarkė dokumentus, rūšiavo bylas. Ryt su visu skyriumi
turi evakuotis.
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Į rytus! Į Rusijos platybes... Vargiai kada besusitiksim... Rodos,
apmiriau nuo tos žinios. Ar gali būti kas baisiau.? Išsiskirti? Visam?
Viešpatie...
Tai buvo atsisveikinimas. Graudus atsisveikinimas, pilnas ašarų...
Plaukai mūsų pynėsi, skruostai glaustėsi... Jis nenorėjo, kad grįžčiau
į kambarį, kvietė paskutinę naktį pasilikti kartu... Tam žingsniui neturėjau drąsos. Gal ir polėkio. Jis pakluso mano norui, nesulaikė, ir
plyštančia širdim nusvyravau per kiemą... Buvau dėkinga, kad negundė, nes vargiai ta naktis papildytų mūsų meilę – gal tik įneštų
sumaišties... kai plyšta sielvartu širdis. Lyg didžiulės naštos prislėgta
smukau į lovą.
Taip užsivėrė nuostabiausios meilės metai... Likimo dovana! Ta
mūs šviesi draugystė, kupina taurumo, pagarbos – iškildavo kas kartą
nesėkmių metu. Išvysdavau vėl veidą, įsmeigtas akis, šiltas ir mylinčias – turėjau atsvarą.
Rytas buvo apimtas skubėjimo, formalaus atsisveikinimo – visus
jaudino nežinia. Tik rudenį, jau užplūdus vokiečiams, sužinojau, kad
jis nepasitraukė. Gyvena Vilniuje. Gavau porą laiškų. Antrasis buvo
vėsus... Man pasidarė nejauku. Galvot pradėjau, aiškintis, analizuoti
mūsų pokalbius. Prablaivėjau... Juk jis planavo vestuves, kurios man
nerūpėjo. Jam trisdešimt, ir laikas kurti šeimą. Turėti moterį šalia,
tikrą, atsidavusią... Ta birželio penkioliktoji – buvo ruošiamasi viską
aptarti. Ji neatėjo. Gal ir gerai – žmonos pareigoms aš nesubrendus.
Man tai nerūpi. Noriu turėti mylimą šalia. Jausti pagalbą, atramą – ir
augti... Dar šitiek laiko mokytis, kad būčiau lygiavertė...
Karui baigiantis, jis pasitraukė į Vokietiją, vėliau į JAV. Tai sužinojau tik po daugelio metų. Paliko šviesūs prisiminimai: begalinis
ilgesys ir džiaugsmas, kad mano širdis jau maudėsi gaiviam jausmų
okeane. Ko gyvenime daugiau ir benorėti. Tai brangenybės, kurias
gali nuolat ištraukt iš prisiminimų skrynios ir vėl svaigintis...

28

SMŪTNAS UTENOS DANGUS (1941–1942)

Mes jau „po vokiečiais.“ Nusirito kolonos į rytus: motociklai,
tankai, pabūklai. Vėl nauja tvarka ir kiti žmonės.
Apsigyvenau netoli gimnazijos su Eliute. Bendrumo nesuradom.
Lindėjau knygose ir prisiminimuose. Niekam neprasitariau, niekam
nesiguodžiau. Ėmiau rašyt dienoraštį. Dabar pavarčius, nesuradau
jame konkrečių įvykių, nei supančių žmonių – tik nuoskaudas, jaunatviškus svaičiojimus, filosofavimus apie gyvenimą...
Tie metai buvo blankūs. Dešimta mergaičių klasė. Kieme – „špokinyčioj“. Išskyrus Birutę, kitos mergaitės man nelabai patinka. Plepės, tauškalės, neturinčios tikslo, linkusios kvailioti. Per pamokas
mėgsta patriukšmauti, spardosi kojom su muzikos mokytoju, jam
įsiuva sagas. Kaip jis pakenčia tokį ermyderį? Prisimenu keletą mokytojų: istoriką, fizinio lavinimo ir ypač senuką Steponavičių – dėstė
vokiečių kalbą. Jis man buvo palankus ir mielas. Laukdavau jo pamokų, su džiaugsmu mokiausi Gėtės eilėraščius.
Ilgam įstrigo atmintin matematikės Kaunaitės paveikslas. Nedidukė, reikli, teisinga. Per pamoką nepakrebždėsi. Jos kaip ugnies
bijojo. O čia balandžio pirmoji. Mes jau įsisiautėjom: per piešimą
susikeitėm klasėmis, per istoriją, susodinę paltus, dingom sodelyje.
Liko matematika – ką dar sugalvojus. Visos įsiaudrino ir nenori kaip
žąselės į suolus sutūpti. Slėptis! Į sandėliukus! Abipus lango buvo užkaboriai rakandams – ten visos ir sulindo. Aš nepritariau, todėl mane
paliko: „Tu seniūnė – tu ir atsakyk...“
Tūnau viena tuščioje klasėje ir suku galvą, ką pasakyt matematikei. Bet ji nieko neklausia. Atsisėdo ramiai už staliuko, užpildė žurnalą ir – iššaukė mane atsakinėti. Aš prie lentos sprendžiu uždavinius
vieną po kito. Jau ir ranka pavargo, ėmė drebėti. Kaktą išpylė prakaitas. Tos pamokos ilgumas... Jau girdis už lentinių sienų šlamesys,
atodūsiai, kažkuri net suvaitoja. Manau, kad Kaunaitė patenkinta
šypsosi, o mokytojų kambary smagiai nusikvatos... Ištvėrė iki skambučio, atsisveikino ir išėjo.
Kada atkabinau sandėliukų duris, išsiropštė visos suplukusios,
suprakaitavusios. Nė viena jau nešurmuliavo, tik trynė nutirpusias
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rankas, kojas, rąžėsi įskaudusias nugaras. Šitaip apsijuokta... Šitą balandžio pirmąją dažnai prisimenu su šypsena – kaip mokytoja mus
„sudorojo“. Pedagoginis šedevriukas!
Iš atminties pamažu daug kas išsitrina, ir laimė, kad giliai stalčiuose
suradau keletą užmirštų dienoraščių. Juose užrašytos nuotaikos ryškios,
tik ką pergyventos, perjaustos, todėl jau nereikia gudrauti – tik užrašyti, kokios mintys užklydo, kas sujaudino, kuo buvo pasidžiaugta. Taigi
leidžiu prabilti dienoraščiams...
1941
Lapkričio 16
Pilka. Nuobodu. Monotoniška. Viskas apsiblausę. Vis dar negaliu apsiprasti – iš to triukšmingo, verdančio, pilno intrigų ir apkalbų
gyvenimo patekus į tokią tylą. Gaila Vyžuonų gatvės ir tiek prisiminimų keliančių kampelių. Apsidairau aplinkui – kažko trūksta...
Kiekvienas žingsnis – tuštuma. Pasineriu svajose. Prieš akis ir vėl
pavasaris, šilas, laukai, žiedai, šiltos naktys – ilgesys ilgesys begalinis.
Laimė „pražuvo kaip sapnas...“
Lapkričio 20
Vakar buvau koncerte. Puikiai įsitaisiau ložės sparne ir stebėjau
parterį. Kilmingos damos šilkuose, su rimtais sužadėtiniais ar „priesaikom“. Aišku, aš ten netinku su savo kasdieniu švarkeliu. Bet manyje tiek didybės, tiek paniekos aplinkai. Zaunienės ir Sodeikos duetai,
Petrauskienės deklamacijos – ir viskas apie meilę. Atrodo, pasaulyje
be meilės niekas daugiau neegzistuoja. Įdomu! Negi iš tikro – ji pati
svarbiausia?..
Gruodžio 16
Visai šuniškas šįmet oras. Kas valandą – pasikeitimas. Išeini iš
savo lindynės – spirgina, pusto. Grįžti – jau lyja, purvo iki kelių.
Batai sukiuro, semias. Apverktinas būvis. Rogių kelio taip ir nėr.
Išgirstu dardant, žiūriu į vieškelį, bene atvažiuoja manęs. Laukiu lau30

kiu. Nusibodo vartyt senus žurnalus: „Karys“, „Trimitas“, „Šaltinis“,
„Mokslo dienos“. O svajonėms – tai laiko marios. Ak, neveju aš jų
šalin. Sėdžiu, atvertus knygą, o tikrumoj tik svaičioju. Vėl praeity...
Man trūksta oro, oro, oro! Trūksta erdvės... Dūstu šiuose kambariuos... Bet kur pabėgsi? Gyvenimas pasiutusiai greit ritasi: pavasaris,
žiema. Gamtoje keičiasi, sieloje keičiasi... Jeigu ne ta šviesa praeityje,
jeigu ne Tas besišypsantis veidas, kaip būtų liūdna, kaip niūru.
1942
Sausis
Praėjo Kalėdos ir Naujieji metai su visais malonumais ir pramogom. Gera šventes leisti namuose. Prieš jas pagrindinis apsivalymas:
tvarkomi, švarinami kambariai. Paskui švieži čiužiniai, švarios grindys, naujai baltintos sienos. Visi suvažiuoja namo, geria alų, valgo
pyragus. Prašvilpė jau tos puikiosios atostogos. O įvykių, asmeninių,
politinių, tiek daug, kad negali aprėpti...
Gavau laišką iš Juozo. Tokia laiminga! Tik nežinau, ką atsakyti.
Kad negaliu pamiršti, kad ilgiuosi, kad man šalta be jo gerų akių,
be mylimo žvilgsnio, kad nuolat ir nuolat galvoju... Tokių žodžių
niekada nekalbėjau, tad ar pakiltų ranka taip parašyti? Pirmas meilės laiškas liko be jausmingų žodžių, aptakus... Atsakyme pajutau
lyg nusivylimą, kažkokį šaltuką, abejingumą. Jis nebealsavo jaukia
šiluma. Suskambo įtartina gaida. Ilgai galvojau, kol supratau: čia
padėtas taškas. Tad nusijuokiau sarkastiškai: Es ist alles forüben, es
ist alles forbai...
Vasario 17
Vakar – vasario 16. Nepriklausomybės šventė. Diena pilna
džiaugsmo, kad šis tas dar liko. Tautos himnas, nuskambėjęs po bažnyčios skliautais, tartum nešė mus į nežinomą gražią ateitį, jungė
visus bendriems siekiams ir pasiryžimui. Gimnazijoj iš ryto ir po pamokų mes meldėmės už Lietuvą. Jungėm savo kuklius reikalavimus
ir didingus troškimus ir regėjom Lietuvą vėl prisikeliančią. Gal ne
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vieno širdis smarkiau suplakė. Plevenančios trispalvės, drąsus raitelis,
rodos, galingu šuoliu lėkė į šviesų džiaugsmo rytmetį. Mane ir drąsino, ir jaudino mažytė prisegta trispalvė. Deja, Tėvynė didžiam varge.
O man tokia sava sava. Ant rankų plieno retežiai. Bet aš tikiu jos ateitim, tikiu – kaip vaisius savo medžiu, kaip vaikas savo motina – pirmą
žingsnį žengdamas...
Kartais jau taip sunku – klaustukai, abejonės. Tik niekam niekam
neatveriu širdies. Nemoku. Nėra ir kam. Tada nuklystu į aną pavasarį, savo svajų karaliją. Už sienos raudanti havajų gitara, jaukūs koncertėliai. Mielas, glostantis akių žvilgsnis palydint saulę, grimztančią
už horizonto. Tirianti ir glamonėjanti veido išraiška, nuo kurios pakirsdavo kojas ir suspurdėdavo širdis. Argi to neužtenka? Ar reikia
kasdien būti laimingai?
Kovo 9
Lyg ir gaila, kad nebesu kūdikis, kurs nieko negalvoja. Su kiekviena diena atsiveria ta reali, tamsioji pusė. Kiek vargo, kiek nelaimių.
Svajojau: baigsiu gimnaziją, universitetą, gal dar studijos svetur – tada
įvyks kažkas, dėl ko gyventi verta. Tikriausiai – mylimas šalia. Patenkinta, laiminga... Dabar šypsaus – kas gi ta laimė? Ar ji gali būti pastovi? Juk nieko nėra tikra. Čia klestėjo, čia sugriuvo... Kokia prasmė
gyventi? Kokia prasmė darbuotis? Jei būtum amžinai – suprantama.
O gal mirtis jau laukia ir griebs už skverno, nespėjus pasidžiaugt nei
saule, nei mylimo glamonėm... Kokia prasmė buvimo? Tos mintys
temdo protą ir pasidaro taip painu.
Matyt, geriau negalvot, o veikti: sportas, muzika, dainos, knygos,
draugai – gal tame visa prasmė? Paimti iš pasaulio kas gražiausia. Tik
imti? O ką duoti? Aš neturiu ką duoti! Dar nieko neturiu. O kad turėčiau, reikia pereit tą pragarą, kurį gyvenimu vadina – ant savo kailio
viską įrašyt... Pasidairai aplinkui – kiek tuštybės, kiek niekšiškumo,
melo, apgavysčių, smurto. Ir negaliu suprast, kodėl žmogus – toks
menkas padaras? Atrodo, jokio tikslo nei grožio supratimo.
Turbūt jau akys praplatėjo... Filosofuot pradėjau.
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Kovo 22
Gera vienai pasilikus namie. Tada vėl pasijuntu savimi. Duodu
laisvę mintims, svajonėms. Jos vėl ir vėl tenai. Prie to lango, prie
savo lemties. Tikiu, tai buvo likimo dovana. Juk iš pirmo pamatymo
supratau – man skirtas. Seniai pažįstamas, savas. Tiek gražių, dar nežinomų dalykų išgirdau iš jo lūpų. Apie žmogaus atsiradimą, pasaulio
evoliuciją, Žemės rutulį ir įvairius kraštus. Apie rašytojus, knygas,
didžiuosius dailininkus. Jis privertė mane galvoti, lyg iš miegų pabudino... Sakė: „Nuo šiol tavo gyvenimas pakryps kita vaga.“ Pabudino
iš miego ir paliko... Aš dar negaliu nuslopinti jausmų. Negaliu jų
sutramdyti. Gaila neapsakomai. Gaila tos sudužusios laimės...
Aplinkui kažkoks rūkas, rūkas, rūkas...
Kovo 27
Po rekolekcijų jaučiu nemažą palengvėjimą. Tikrai nebebūsiu tokia
suniurus. Suradau paramą – ilgai ieškotą laimės šaltinį. Kai tik bus neįmanomai sunku – imsiu melstis. O vis tik tikėjimas, koks jis bebūtų,
labai reikalingas – paguodžia, pradžiugina. Primena pareigą aukotis Tėvynei, artimui. Koks gražus būtų pasaulis, jei nebūtų karų, nesantaikų.
To pasiektume, jei visi būtų tikri krikščionys, turėtų jautrią sąžinę. Norėčiau ilgai išlaikyti tokią sielos ramybę, kaip per rekolekcijas. Kiekvieną
momentą turėčiau klaust, ar aš patinku Kristui, kuris apsigyveno mano
sieloje. O, kad tai pavyktų! Reikia susikaupt ir nuolat pamąstyt, ar tavo
elgesys, darbai, jausmai ir žodžiai – visada tinkami. Ar nekrinti į lepšiškumą? Deja, tos gražios mintys greitai išgaruos... Bet ne! Nepasiduosiu! Teisinga, darbšti, sąžininga! Turiu būt Dideliu žmogum!!!
Balandžio 12
Jau po Velykų. Ką jos man atnešė? Net nežinau. Pačios šventės nepaliko įspūdžio kaip seniau. Jokio prisikėlimo. Namuose buvo
linksma. Atvažiavo Vladas, štukorius, tai visiems galva plyšo nuo
juoko. Kada ir surimtės? Iš išvaizdos, kalbos ir sąmojo – puikiausias
vyras, bet man kažkas netiko. Jaučiu – jo siela nerami. Vargiai kiti tą
pastebėjo. O Petrelis, buvęs amžinas „padauža“, dabar šeimos galva,
bet dar vaikiškai nuoširdus. Keičias rūbai margo svieto...
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Grįžus po atostogų, reikėtų prisispaust prie knygų, bet tas ilgesys.
Ar Jis mane dar prisimena? Aišku, kad susirado jausmingesnę ir meilesnę. Kažin aš kelintoji? Bet man smagu sielotis, mąstyti ir liūdėt.
Jausmai įaudrinti ir palikti – ilgai maištauja. Gal gaila ašarų, gal pyksti,
kad tave paliko? Tiek to! Gal ir pati kalta: nepuoliau ant kaklo, nesakiau gražių žodžių. Nesugebu... Nedrįsčiau... Tiek to! Gal mano tokia
lemtis? Iš visko mokaisi... Ir gulti jau laikas. Gyvenimas – žaismas,
gyvenimas – juokas – – –
Balandžio 26
Nusprendžiau: gyvenimas lai bėga – nesikrimsiu dėl niekniekių.
Ir daugiau neįsimylėsiu. Atima laiką, protą, darbingumą. Žmogus
gali būt didis, jei susiima, ir gali būt menkas menkas, jei pasileidžia.
Nors apie save gerai galvoja visi: aš – pasaulio centras! Svarbi esybė!
Ir žmonijai padarytų dievai žino ką – tik duokite, tik leiskite. Jis vertas turtų ir garbės. Jei nepadaro nieko – kalti kiti, pasaulis neteisingas.
Norėti – nori, bet galėti – ??? Ar man pavyktų susiimti???..
Gegužė
Koks šiltas pavasaris! Daug maudausi saulėje. Sugulam šalia upelio ir senų gluosnių. Žydi pienės, žydi įvairiausios žolelės. Skaitai
knygą, o mintys aplekia visą pasaulį. Jauties toks mažas, toks krislelis
po dangaus skliautu. Ir niekam niekam nesvarbu, ką jis galvoja, ko
jis širsta. Ant kokio debesėlio nutūpė svajonės. Kiekvienas užimtas
savim. Galvoja apie kitą, jeigu myli...
Ak, vėl ta meilė! O gal tik ji ir suriša? Jeigu ne meilė – išsibarstytų žmonės plačioj visatoj… Gal tiktai ji žmogum padaro? Be jos
žvėrim pavirsta, nori valdyti, žudyt, naikinti.
Už miesto, tuose puikiuose miškeliuos, beržynėliuos – kapai, kapai, kapai… Kilnojas žemė. Sudraskytos nuotraukos – siautėta fašistų.
Jie irgi žmonės, bet piktesni už žvėrį, už gyvatę šnypščiančią. Žudyti
žmogų! Kokia teise? Kaip dangus leido tokią neteisybę? Negi jau
Dievo nebėra? Dailūs, išsiprausę, o be širdies. Kas jiems išrovė širdį?
Kaip to pabaisos Hitlerio Perkūnas nenutrenkia? Juk ne viduramžiai,
o dvidešimtas amžius. Šiurpu, baisu, nežmoniška! Nebegaliu suprast.
Kaip reiks toliau gyventi?..
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1942–1943 METAI ŠIAULIUOSE

Pirmas susitikimas su Šiauliais buvo šiurpus. Išsikrausčiau vargais
negalais iš vagono su lagaminais, ryšuliais. Lyja lietus. Nežinau nei
gatvės, nei adreso. Baisiai nyku pasidarė. Atsisėdau ant lagamino ir dairausi. Bėgiai, bėgiai. Traukiniai pro šalį lekia. Aš nesijudinu iš aikštelės.
Pagaliau atsirado brolis Vladas, pasamdė vežiką, ir nudardėjom. Patiko
važiuoti uždengtoj karietoj. Sakė apie visą miestą taip apvešiąs.
Vladas įsikūrė Šiauliuose. Pasikvietė ir Petrą su žmona Verute.
Išsinuomojo namą ir atidarė aludę. Pasikvietė ir mane: gyvensim
kartu, nereikės tėvams vežioti į Uteną. Gyvenam Tilžės gatvėj, prie
paties centro. Netoli sodelis, bažnyčia, fontanas, miesto sodas, kinas,
teatras. Vokiečių okupacijos metai. Mieste pilna kareivių. Vakarais
langai užtemdomi bijantis bombardavimų.
Pamažu įsitraukiu į gyvenimo tėkmę. Namuose gera. Turiu savo
kambarį, viskuo aprūpinta. Bet tas amžinas triukšmas. Įvairūs žmonės, nemalonūs susidūrimai, įvairūs užkabinėjimai – mane taip slegia. Tik kai uždarome duris į gatvę, užsklendžiam langines – galiu
likti su savim ir mokytis.
Iš pradžių buvo nesmagu. Mergaičių gimnazija. Pirmą kartą nueinu į klasę – vienuoliktą. Nors stengiaus įsikalbėti, kad esu drąsi,
tačiau iš tikro – klaikiai nejauku. Jos visos savos, sveikinasi, džiaugias po atostogų. Stoviu nuošaly viena, stebiuosi: merginos tokios
šumnos, tokios damos. Dar liūdniau, kad visos linksmai juokiasi. Aš
nieko nepažįstu ir neturiu su kuo dalintis įspūdžiais.
Nė viena nepanorėjo sėstis su manim, net neužkalbino ir nieko
nepaklausė. Visos turi savo drauges, aš – tai svetima... Įsižeidžiau. Norėjosi atkeršyti už nejautrumą. Atsisėdau galiniam suole ir pasipūčiau –
apsieisiu ir be jūsų. Pamažu apsipratau. Prisitaikiau prie kuklesnių, prie
darbštesnių. O paaiškėjus, kad matematikoj stipri ir fizikoj nepėsčia –
pradėjo varžytis, su kuria sėdėti. Nurungė Dana Karaškaitė, atsiviliojusi
į pirmą suolą. Gerai man buvo: dariau jai matematiką, ji man – piešimą.
Vėliau ji tapo dailininke. Iki metų galo net kelias drauges radau...
Tie metai Šiauliuose atnešė naujos patirties, įvairiausių žmonių
ir įvykių. Buvo gausu apmąstymų, nusivylimų, truputis džiaugsmo.
Pradžia su nerimu, o pabaigoje – jo dar daugiau.
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Pavasariop pradėjo gaudyt žmones darbams į reichą. Sučiumpa gatvėje jaunuolį ir išveža. Vladas, bijodamas pakliūti, sprunka
iš Šiaulių. Vėliau ir Petras, likvidavęs verslą, grįžta į namus. Lieku
viena užbaigti mokslo metų. Visiškai viena. Tik laimė, kad Vladas
įpareigojo savo draugą Vacių mane globoti. Kitaip būčiau pražuvus...
Taigi metai Šiauliuose. Vartau dienoraštį.
1942 spalis
Daug galvojau apie save. Tikėjau: būsiu kam nors reikalinga, padarysiu ką nors gera. Vargšelė. Be galvos, be atminties. Net gerai
žinomi dalykai taip greit pamirštami – išgaruoja. Kokią proto gimnastiką išsigalvot? Kad sustiprėtų sąmonė, paįvairėtų mintys – juk
negaliu palikti lyg avelė...
Lapkričio 7
Po dvyliktos. Pro pravertas duris atplaukia muzikos garsai. Tai
mane pagauna, jaudina ir neša neša į tolimus pasaulius. Nebejuntu,
kur esanti. Kūnas plevena kažkur dausose... Svajingi tie pusiaunakčiai. Klausantis švelnių ir melancholiškų garsų, daros gailu ir liūdna,
kažko ilgu... Žinau, žinau, ko širdis ilgisi – jausmai dar neužgeso...
Tik ką grįžome iš teatro. Spektaklis – „Kai širdis traukia“. Gera
vis dėlto, kai širdis traukia – laimingas žmogus. O kai niekas netraukia – tuščias pasaulis. Ir pats jauties bevertis, ir gyvenimas beprasmis.
Ir silpsta pastangos menkutės, ir protas daros neramus... – berods taip
aimanavo Faustas. Šalta. Lįsiu po antklode – – –
Lapkričio 13
„Tu esi gimusi aukštesniam tikslui!“ O gal ir aš skirta tam aukštesniam? Gal neverta pasitenkinti tik svajonėm? Dauguma, atrodo,
negyvena – pūsta. Be idealų, be kilnių idėjų. Nešioja tik žmogaus
formą: valgo, miega, girtuokliauja, barasi – šiurkštūs, pikti, kvaili. Ar
galiu kaltinti? Gal neragavo išminties, nei gėrio, gal nesutiko pakely
nieko gražaus, teisingo, kas skatintų kitaip gyventi? Ar galiu kaltinti,
kad jie ne šviesą, o blogį skleidžia? Gal jie gyvenimo trąša? Bet aš
trąša nenoriu likti – turiu išaugt Žmogum. Tikru!
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Bepiga man kalbėt – aš laimės kūdikis. Jeigu nebūčiau jų sutikus,
kaip susiklostytų mana lemtis?.. Anoks čia kūdikis – jau aštuoniolikti...
Bet kaip tu begyventum – visų baigtis vienokia. Su pasauliu skirtis? Pasirodyt ir vėl išnykti? Šiandien esu, o ryt nebūsiu! Ir kam gi
taip? Juk aš būtybė, pilna jausmų, su mintimis, su savo protu, sava
galvosena – ir nieko nebeliks? O tie ryšiai, kuriais mes sujungti tarpusavy – ar jie bereikšmiai? Išnykti! Visai išnykti... Tai neįmanoma!
Baisu! Tai neteisinga! Lyg plaštakėlė: paskraidė dvi dieneles – ir nė
ženklo. Kokia tada gyvenimo prasmė? O gal mes pasauly – tik artistai? Kažkas mus režisuoja. Čia, scenoj, juokinam, graudinam, o kas
už uždangos? Kas už tos uždangos???
Mirtis – šiurpus tas žodis! O karas iškart nusineša gyvybių milijonus. Be laiko žūsta labiausiai reikalingi. Jauni, dar tik pradėję skleistis. Iškankinti, sudraskyti, sniege ir šaltyje, vaitodami, su malda ar
prakeiksmu apleidžia šį pasaulį. Karo dievui žmogus – bereikšmis!
Negi tai tas pats Dievas, kuris pilnas meilės? Nepanašu, kad Aukščiausiajam žmogus rūpėtų. Nei pralietas kraujas, nei tautų likimas.
Išsikapstykit patys... Paleido į pasaulį kvailius, bepročius, genijus –
murkdykitės, pjaukitės visi. Amžinybė žaidžia žmogumi, nes despotams leidžiama pasityčiot iš įstatymų, visuomenės, kultūros, žmoniškumo. Pasityčioti! O gal per karus Kūrėjas šitaip suminko nevykusius
tvarinius? Sėdi sau dausose Dievulis, šypsosi – įdomu, kas iš to išeis...
Lapkričio 25
Susirūpinau ieškoti Dievo. Parsinešiau keletą teologinių knygų
ir skaitau užsispyrus. Kuo labiau gilinuos, tuo daugiau abejoju. Visos
tautos visais istorijai žinomais amžiais buvo įsitikinusios, jog egzistuoja
asmeniška, skirtinga nuo pasaulio būtybė, kurią žmogus kaip visų daiktų
Kūrėją ir tikslą privalo garbinti. Dievas yra Viešpats žmogaus sielos ir
kūno. Teikia dvasines ir medžiagines gėrybes, todėl žmogus privalo Dievą garbinti siela ir kūnu. Skaitau tuos išvedžiojimus – nejaudina, tik
noris kritikuoti. Tiesiog erzina Dievo sužmoginimas. Jį reikia garbinti! Lyg despotas koks, maharadža – puikuojasi soste tarp angelų ir
džiaugiasi – tenai, žemai, ant kelių suklupusiais savo tvariniais. Taip
sumenkint neaprėpiamo pasaulio Viešpatį! Ir kam žmogus, ir kam ta
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žemė sukurta? Koks ryšys turėtų būt tarp kūrinio ir jo kūrėjo? Nejaugi Dievas egoistas? Trokšta garbės? Ir Jam, visko pilnam, dar reikia kažką grąžinti? Man svetima, kad Dievas panašus į žmogų, kuris
išklauso, girdi, atleidžia, dovanoja. Tai kažkas didingo, neaprėpiamo.
Negi jam rūpi šitie vabalai? Jei kalbės su kiekvienu, kas gi žvaigždes
ganys?..
Tikėjimas ir maldos, matyt, reikalingi. Žmonės silpni. Vieni kaip
nendrės, siūbuoja vėjo plakami – jiems reikia atramos, kamieno. Prašyti, guostis, melsti, garbinti. Tikėti išsipildymu anam pasauly. Kitaip
neatlaikytų dienų naštos. Kai kam reikia botago. Kietų stabdžių, kad
bijotų daryt niekšybes. O baimė pragaro tikriausiai sulaiko nuo piktų
darbų... Padėsiu tas knygas...
Gruodžio 10
Iš tikro, gyvenimas be tikėjimo, be religijos – tai chaosas. Nelieka jokių varžtų. Man rodos, nuklydau labirintais... O kaip pasauliui
skleisti Tiesą, Meilę, jei neturėsi Dievo? Suabejojau. Per menkas supratimas. Reikia skaityt ir gilintis, apsišarvuot žiniom – istorijos ir
geografijos, o ypač astronomijos. Ji mane domina. Subręsti reikia.
Padoriai baigt gimnaziją...
Šiandien jaučiuos patenkinta. Prieš akis aiškus kelias, o šiaip –
nieko netrūksta. Jaukios vakaro valandos. Viena minkštoj kaip pūkas
lovoje. Šilta. Šviesi stalinė lempa. Tiksi laikrodis. Dar atversta knyga... Ir galiu likt su savimi. Pažvelgt, kas dedas viduje. Susimąstyti
apie mirtį ir gyvenimą. Gal per dažnai galvoju apie mirtį – ryte ir
vakare, nubudus naktį, kartais dieną. Tarytum nebijau, tik nesuprantu, kodėl turėčiau mirti? Prisikėlimu, aišku, netikiu. Jei kūnas jau
suiro, ką sulipdytas veiktų antrąkart? Ir kur sutilptų milijardai? Ten,
už mėnulio, ar už saulės? Kur tas dangus? O jei atgautų kūną, tai
vėl peštynės, kraujas... Kažkas ne taip toje maldoj: Tikiu į amžiną
gyvenimą, kūno iš numirusių prisikėlimą... Kokio kūno? Jauno, pačiam žydėjime, ar susenusio, kankinamo ligų? Ar tokie norėtų, kad
jų kančios tęstųsi amžinai?
Ne ne! Nuo tų minčių man sukasi galva...
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1943
Vasario 4
O! Šiandien! Šiandien vėl sutikau Žmogų! Jo ilgai ieškojau.
Mane prabudino, nes buvau pamiršus, kas kilnu, gražu, kas gera.
Kas sielą taurina ir kelia ją aukštyn. Jau klaidžiojau nežinioje. Tai
mūsų Auklėtoja! Tokia paprasta, graži, gerutė. Moteris, pilna jėgos.
Niekam nepataikauja, nepasiduoda miesčioniškumui: nei dažų, nei
madingų drapanų. Tačiau nesako: man vis tiek pat. Ji sukurta pasaulį
tobulint, jaunimui parodyt teisingą kelią. Atskleist platesnį horizontą, atidengti mums nežinomus turtus. Man rodos, supratau jos bruožų paslaptį. Ir nuoširdžius žodžius: „Mergaitė turi pajusti savo vertę!“
Grįžus namo, verkiu iš džiaugsmo. Dabar žinosiu, kaip turiu elgtis.
O buvo buvo... tokių momentų. Kokia gėda – nedrįsau išplūsti, sukelti vėjus...
Ginti savo laisvę! Savo nepriklausomybę! Moters neliečiamybę!
Gražus pasakymas – ginti Tėvynę. Bet pirmiausia reikia išmokti apginti save. Niekas šito nemoko. Gintis...
Iš tikro linksma. O kaip linksma – noris dainuot ir verkti kartu.
Ir gyvenimas švelnus lyg pienės pūkas. Rodos, neliko nieko varginančio ir sunkaus. Ir Nina dar kažką man malonaus pasakė... O
Auklėtojos veide – jau įsirėžęs skausmas. Kartais švelniomis lūpomis
prabyla sielvartas. Kas ją galėtų slėgti – įdomu?.. Bet ar be skausmo
kada atėjo išmintis???
Vasario 5
Su Nina nutarėm mokytis kartu. Ir dirbt rimtai, kad gyvenimas
nepraeitų be tikslo. Dar kartais pasivaikščioti. Pasisekimas užtikrintas.
Viskas! Griežtai nutariam: nebeimti į rankas kortų, lai pasiunta tie
senberniai – neprisikalbins. Neragauti skaidriosios ir niekada neuostyti dūmo. Trys laiko ir sveikatos ėdikės. O joms nepasiduot – žingsnis į tikslą. Norint kitiem būti ne akmeniu, o saulės spinduliu, reikia
gero ir tvirto būdo. O valia visur praskins kelius. Tobulinti ne tik
save, bet ir aplinką!
Tobulinti! Gudrus pasakymas, kai manyje nė lašelio tobulybės.
Viskas nepastovu: valia, norai ir ūpas. Keičiasi kas minutė. Tobulinti!
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Viltys tokios gražios ir šviesios, nes nepažįstu kasdienybės – to amžino nesusipratimo. Gal praregėsiu? O nusivilt ir graužtis – žmogiška.
Taigi – ruošiuosi ateičiai. Esu kol kas ryžtinga, tikiu žmonėm ir likimu. Tikiu dar meile – ir ilgiuosi...
Vasario 7
Skaidrus ir šaltas žiemos pavakarys. Saulutė slepiasi už miesto
mūrų. Nieks netrikdo ramaus sustingimo. Iš kaminų lengvutėliai
veržiasi dūmai. Iškilę aukštyn, sukasi kamuoliukais, sklaidosi ir plaukia išnykdami kažkur nežinioj. Ramu šiltame kambary žiūrėti pro
langą. Saulutė meta paskutinį šypsnį ir nuauksina namų stogus, sienas. Šimtais atšvaistų sutviska langų stikluose, užburiančiu žvilgsniu
paskęsta puriose snieguolėse ir užgęsta. Viskas persimaino. Darosi
pilka ir šalta.
Kai už lango žiema – vėl prisimena anas pavasaris. Kad taip galėtume pradėt iš naujo! Ar elgčiausi kitaip? Nežinau... Aš nežinau,
kuo dabar užsiėmęs... Tikriausiai turi kitą. Tegu! Taip įaugus buvau,
įsipynus ir susipynus su viskuo, kas Tave supo. Dėkinga Tau, puikusis
mano Vade! Matyt, neužmiršiu iki mirties. Tai nepamirštama. Pasižiūriu į nuotrauką. Tikroji meilė – be pabučiavimų, be išsipildymų...
Gražus saulėtas sapnas. Seniai tai buvo, bet aš nenoriu vyt šalin...
Vasario 15
Per radiją pasipylė liūdni, širdį verią garsai – Juozapotos skundas:
Kiek ponų... Kokie visi gražūs... Ar nežinai, tamsta, kur mano Petriukas? Klaikūs baisios gyvenimo tragedijos akordai. Jie prasigraužia iki
pat širdies gelmių ir kelia tokį nerimą. Jau negali išsivaduot iš siaubo,
nutraukti tos kančios, tos geliančios melodijos – baisiai nelaimingo
žmogaus skundo. Dieve, kiek ponų... Kokie jie visi gražūs... Iš tikro –
liūdna pasaka. Kodėl gyvenime tiek liūdesio, tiek neteisybės ir tiek
kančios?.. Kas atsakys? O gal jau taip „nuskirta“, ir mes neturim teisės
reikalauti laimės?
Šiandieną pirmą kartą pasirodžiau viešumoj. Mūsų būrelis slaptas. Man duota tema. Ilgai rašiau, šimtus kartų taisiau. Kai prasidėjo
mažutis pobūvis „senio“ kabinete, buvau rami, nors gilumoje krebždėjo baimė. O kai skaityt pradėjau, balsas ėmė kreivuliuot, virpė40

jo skruostai, nevaldžiau intonacijos. Taip liūdna pasidarė, norėjosi
pravirkti. Vos vos susivaldžiau – prisiminus, kad visų akys įsmeigtos... Nelengva viešai pasirodyti: mažas vaizdelis – svajonė apie ateitį.
Gimtinės laukai, ežerai, laivelis, baltos lelijos ir kilnūs pasiryžimai...
Išdrįsau ir pažinau jaudinimosi skonį...
Vasario 25
Laimė ar gera nuotaika neateina pačios. Jas reikia susirasti. Būk
aktyvus – ir šypsosi gyvenimas, o pasyviam – viskas pro šalį slenka.
Apsidairyki – kiek liūdnų veidų, raukšlėmis išvagotų. O jų kilmė
dažnai beprasmė. Smulkmenos, tušti įnoriai, žemi siekimai – tiek
kančių suteikia menkiems žmoneliams. Ar tos raukšlės, išsekinti
veidai, sulinkusios figūros – iš pasiaukojimo kitiems, iš noro padėt
visai žmonijai, beieškant tiesos, bekovojant dėl kitų laimės? Ne ne!
Egoizmas, egoizmas, egoizmas tūkstančių gyvenimą paverčia kančia. Gyvena smulkmenomis, skundžiasi dėl smulkmenų ir žūsta dėl
smulkmenų. O reikia, kad kiekvienas suprastų, jog žmogaus egzistencija turi gilesnę prasmę. Gyventi dėl pasaulio, dėl ateities. Paguosti nelaimingus, padėti vargstantiems, darbuotis dėl visų gerovės.
Aplink save tik šviesą skleisti, linksmumą ir palaimą....
Juokai vieni – nes kas sutiks aukotis dėl kitų? Kas juos privers?
Nei kodeksų, nei tokių įstatymų. Gyvena dėl savęs! Nei draugystės,
nei bendrumo, nei meilės artimui. Šis Dievo įsakymas: „Mylėk savo
artimą kaip pats save!“– turbūt mažiausiai vykdomas.
Kai nėra meilės, sutarimo – sunkiau įveikt ligas, karus, marus. Kas
išmokys meilės? Bažnyčioje paklauso, susigraudena, pareis namo – tik
savas kailis berūpi. Žemėje esi tik kartą – ir dar aukokis! Tiktai bėdos
prispaustas imi ieškoti žmonių, tikiesi, lauki jų pagalbos.
Vasario 28
„Koks tavo sekmadienis – tokia ir mirtis.“ Netikęs mano sekmadienis. Negaliu tik pabudus šokti iš lovos – tinginys. Negaliu pareikšt
savo nusistatymo – trūksta drąsos. Negaliu išsakyt pasipiktinimo prieš
tai, kas nedora, purvina, žema. Nemoku kovot nei žodžiu, nei darbais. Ką mano broleliai sugalvojo? Silpną, neužgrūdintą perkėlė į
tokį baisų gyvenimą. Nuolatinis susidūrimas su girtuokliais, instink41

tų vergais – nepakeliamas. Kartais tenka aludėje aptarnauti geriančius. Nepraeisi neužkabinta. Nužvelgs tave smailiu žvilgsniu, dar
gnybtels praeinančią. Tas begėdiškumas vyrų! Moteris jiems – tik
daikčiukas, kurį gali sugriebti, pabučiuoti. Tie pirštai taip ir riečiasi.
Iš kur tas noras glamžyt moters kūną? Aš nedrįstu sakyti garsiai: „Eik
po velnių!“ Gal susigėstų. Kaip moterys namuos pakenčia tokius padarus? Nesugeba išdėt į šuns dienas... Tai liūdna, tai baisu! Po perkūnėliais – juk tai ištvirkimas! Jokio vyriškumo. Pašlemėkai...
Šie metai parodė kitokius vyrus negu buvau sutikus. Lyg į pragarą patekau. Dieve, Dieve, Dieve... Nors pažinimas grūdina. Kiek
progų apmąstymams. Ir išmėginimas, ar esu tvirta. Tas Jonas! Ir bandė atakuoti. Aišku, gavo atkirtį. Paskui ramiai išsikalbėjom. Kodėl
vyrams taip rūpi užkabinėti moteris? O! Esą su moterimis pažaist labai smagu. Mylėtis... Didžiausias malonumas gyvenime. Nieko gražesnio jis nežino. Jau daugelis „panelių“ perėjo per jo rankas... „Kad
jos pačios limpa kaip smala. Eini pro šalį ir matai – jai „reikia“, ši
„ieško“ vyriškio...“ – „Mylėtis be meilės? – nustebau. – Ir sąžinė nesako nieko?“ – „Meilė! – pasenęs žodis... O sąžinė – kam rūpi sąžinė?
Rūpi malonumai! Matai, gurkšnoja vyrai alų visą vakarą, šnekučiuoja
su draugais. Užsimiršę, kad namuos bumbanti žmona, cypiantys vaikai. Žmonės nori malonumų...“ – „Žmonės? Tai vyrai tų malonumų
ieško, o moterims tik pyktis, ašaros ir visos prievolės. Kaip jos atlaiko
tuos buldogus, jų kumščius, prievartavimus?..“
Aš jau ne vaikiškom akim žvalgaus aplinkui... Sesė gerai man patarė: „Jei nori, kad vyras tave gerbtų – laikyk per du metrus atstu...“
Jau pradedu atskirti, kurie gerbia moterį, o kurie nori žaisti... Drąsos,
drąsos ir kovingumo!
Slenka šimtmetis po šimtmečio, pilni kraujo ir kančios. Ar Dievo sumanyme tai turi kokios prasmės? Aukščiausias paleido į pasaulį nuogus, basus – ir raitykitės kaip sliekai. Tave nugnybs, nutrėkš
stipresni, galingesni, kurių kietos širdys, kurie turi ginklų, kurių
siaubingi įstatymai. O tie beteisiai, beginkliai, basakojai – murkdosi
ir kabarojasi, murkdosi ir kabarojasi...
Kas jiems suteikia jėgų atlaikyt tas negandas? Sunkiausią naštą –
gyvenimą! Matyt, Aukščiausias, paleisdamas į pasaulį, kiekvienam
įsiuvo gabalėlį gyvybės instinkto.
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Kovo 7
Petriukas ir Verutė išvažiavo atostogų. Likome dviese. Šeimininkauju. Šutinam žirnius, geriam alų – rodos, viskas gerai. Puikus
mano Vladas. Tokiais moterys žavisi. Jis ir tų širdžių prižvejojęs. Tai
man nepatinka. Negaliu to suprasti – švaistytis jausmais? Net supyko,
kai „mylimai“ sesutei iš ligoninės neleidau čia pasilikt ir pernakvoti.
„Argi negalima?“ – „Ne ne! Jokių kalbų, jokių nakvynių...“ Pasakiau
kategoriškai. Sesutė išgūrino nepatenkinta...
Kovo 16
Slenka dienos nežymiai, nejuntamai, nusinešdamos rūpesčius, dejones, laimingų minučių prisiminimus. Su kiekvienu sekundės dūžiu
į mūsų gyvastį vis arčiau, vis arčiau tiesia ranką m i r t i s. Kaip atspėt,
kokio ilgio ta atkarpa? Ir kas man šioj žemėj nuskirta?
Pasaulis pilnas kontrastų: daug užmojų, svajonių – maža darbų.
Vieni nukrypsta į tuščią šėlavimą ir malonumų ieškojimą, kiti, paneigę kasdienybės džiaugsmą, kankinas, blaškos, ieško Tiesos. Link
josios veržias, kol palūžta kūnas. Tai milžinai! Visatos šviesuliai! Amžinojo traukinio kibirkštys, kurios kitiems nušviečia kelią. Daug nevertų, kurių mintys žeme tešliaužioja, ir tiek nedaug erelių, padange
sklandančių...
Mano gyvenimas, svajonės... Lyg dulkelė, besiblaškanti, besisupanti vėjų sūkury. Ar laiko eiklių žirgų kanopos nesutryps? Kaip įgyt
jėgos prailginti tą atkarpą?.. O gal žmogaus dvasia gyvuos per amžius??? Amen!
Balandžio 10
Dulkele, savo drąsą apmalšink! Šiandien nusivyliau savim. Dievuli, vėl mane baudi. Galvojau pragyventi reikšmingiau negu koks eilinis. Apsirikta! Tam reikalinga nuslopint jausmus, o jie tokie galingi,
stiprūs. Vakar pamečiau protą ir pasidaviau gundymams... Gerai, kad
laiku dar atsipeikėjau. Vis dėlto – kokia menkystė slepias žmoguje.
Tai kvaila! O man norisi eiti šviesių žmonių takais. Tai ir sulaiko nuo
grimzdimo, nuo nusivylimo. Berods mintimis kuriame gyvenimą.
Tad reikia pasistengt, įtikinti save – būti daugiau negu galiu!..
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Ilgai vaikščiojau po kapines. Tiek baltų konvalijų – ištisa žiedų
jūra. Gal tai tyrosios ašaros, persunkusios juodą žemelę, išsiskleidė
žiedais? Šventa kapinyno žemė! Ji sugėrė tiek nemeluotos kančios,
tiek sutrintos širdies skausmo, tiek baimės išsiskiriant. Palaidotos viltys, dideli siekimai. Neišsipildę, ne laiku...
Gyvenimas – amžinas vainikas. Kada bus baigtas pinti ir padėtas
prie Viešpaties kojų? Ar begaliniame laike švies deimantais, smaragdais – tyrom širdim, prigludusiom švelniais lapeliais, o gal juoduos
patrankų tūtom, kraujo krešuliais?.. Paklausai radijo – baisu, kraupu.
Kas dedasi prie Stalingrado – – –
Balandžio 12
Palikau vienui viena. Manieji išsikraustė namo. O vietos – penki
kambariai, baugūs, tušti. Naktį užrakinu, kad šmėklos neslampinėtų. Įsikūriau viename. Visa manta – mažytė lova, staliukas, taburetė
be vienos kojos, skolinta gitara, kampe knygos. Man labai patinka.
Vienuma. Nieks netrikdo ir nedrumsčia minčių. Galiu laisvai skaityt,
rašyt ir skambinti užsisvajojus. Židinyje spragsi ugnis – ir man gera.
Vakar, tai yra visą sekmadienį, praleidau su Vacium. Vladas įpareigojo savo draugą mane globoti: „Kad niekas neskriaustų!“ Vaikščiojom
seno parko takeliais, vokiečių kapinėmis, buvome toli toli už miesto,
šildėmės saulutėje. Vakare paskaičiau man patikusias mintis, juokiausi,
jaudinausi... Inžinierius, akiniuotas, rimtas, rudaakis, užsimąstęs. Man
jis iš karto patiko: ir rimtumas, ir gerumas, ir užsimąstymas...
Balandžio 13
Jei būsi liūdnas, susiraukęs – visi tavęs lenksis. O į linksmą,
skleidžiantį gerą nuotaiką – atkreiptos daugelio akys ir dėkingumas.
Ar aš galiu būt linksmesnė? Žinoma! Tikra tiesa: šiandien daugiau
juokavau, ir visi žmonės atrodė geresni, gyvenimas šviesesnis. Klasėje dažnai pasikalbam apie ateitį. Vienos žada studijuot mediciną,
agronomiją, dailę. Gyvenimiška. Besiklausant manyje išauga ironijos
kaupas: pasitenkinti tiktai dantimis ar kulinarija! Man to maža. O
ką aš studijuosiu? Nežinau dar, kas galutinai patrauktų. Įdomi filosofija, astronomija – lyg gilesni, prasmingesni mokslai. Ieškoti – ko
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nieks neranda? Visi dar klaidžioja nežinioj, nesuprasdami Kūrėjo nei
Kūrinijos paslapties. Kam žmogus sutvertas, kodėl jis kenčia ir kur
eina??? Tik pora klausimėlių. O tokie sunkūs, neįkandami. Ir niekas
neatsako. Ir nieks neatsakys. Tylus ir nebylus pasaulio Viešpats... O
žmogaus protas bukas ir silpnas...
Jeigu galėtume išsivaduot iš traukos pančių, pakilt į neišmatuojamas erdves, iš šono pamatyt žvaigždes ir žemę, pasaulio sandarą – gal ir
tie klausimėliai taptų lengvesni. Kaip ir ta žemelė, lengvai skriejanti
beribėje. O dabar mus pančioja kasdienybė: maistas, drabužiai, daiktai, žmonės, jausmai. Apraizgyti, priraizgyti ir patupdyti ant mažučio
lopinėlio su siauručiu horizontu.
Jei tavo geriausi troškimai sutepti paprasto kūno linkimais – tai tu
menkysta. Reikia būti griežtam norint „nedingti“ be ženklo. Tikiesi suprast gyvenimo ir mirties slėpinį – atsisakyk meilės, džiaugsmo: tai pririša prie žemės, pavergia. Tik atsisakyti to, kas malonu?..............
Balandžio 15
Nors Jonas įrodinėjo, kad visi vyrai karštakošiai, bet, pasirodo,
yra išimčių. Ir kuo retesnė išimtis – tuo ji brangesnė. Vacius man
toks geras, geresnis už geriausią brolį. Nežinau, ką viena daryčiau
šiam svetimam mieste. Nuostabusis Vacius! Mes laukiame viens kito,
mes šypsomės viens kitam, mes džiaugiamės vienas kitu. Su juo man
lengva. Jokių ketinimų, jokių pretenzijų. Jokio žaidimo jausmais. Vėl
jaučiuos saugi.
Man patinka keletas rašytojų. Artimiausi: M.Pečkauskaitė, didysis
Gėtė, kuklusis Dostojevskis, maištingasis Baironas. Juos skaitant, kai
kurios mintys tokios artimos, rodos, mano pačios pasakytos. Šatrijos
Ragana žavi savo jausmais, galvosena, pažiūra į pasaulį. Gėtė savo protu, Baironas kančiomis ir nerimu, o Dostojevskis – labiausiai savas. Jo
mokėjimas taip giliai įžvelgti žmogaus psichikos vingius – taip viskas
artima. Jie turėjo jautrias sielas ir tikriausiai nebuvo laimingi...
Ko taip gailiai klykia traukinys – lyg paklydęs vaikutis tamsiame
miške? Dar ir dar kartą sušunka užkimusiu, verksmingu ir baimingu
balsu. Ko svaičioji tokią baltą ir tykią pavasario naktį? Dabar laukuose, už miesto, neapsakomai gražu. Šiltas vėjas siautulingai švaistosi,
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siūbuoja ir plakasi medžiai. O čia – šviesus bažnyčios bokštas, mūrai,
šešėliai, kambary elektra.
Pasiilgau tėviškės. Dabar pro langą galėčiau matyti mėnulio nubalintus žalsvus pievų plotus, tamsius šešėlius metantį paslaptingą
mišką ir kaip pasakoj iš prieblandos kylančius milžiniškus trobesius.
Visi miega. Viena budžiu ir gėriuosi šventa pavasario nakties ramybe. Klausaus lapų šlamėjimo. O vakarai ir naktys tėviškės! Jie augina
manyje dideles jėgas. Pasiilgau Tavęs, Motule mano – – –
Balandžio 16
Karas! Baisus žodis. Tačiau jis skamba keistai praeivių lūpose. Jų
dar neliečia. „Kas nori – tegu kariauna. Visi kvailiai kariauna.“ Ak,
ne kvailiai – siaubūnai! Karas – nelaimė, visos žmonijos tragedija.
Prievarta, blogis, kuriuo norima išnaikinti kitą blogį. Žiaurus dabartinis karas – pamišusio pasaulio siautėjimas. Sužvėrėjusio žmogaus
karaliavimas. Ir kur tokios pasaulio suirutės priežastis? Atsakymo
ieškok savy. Viskas kyla iš blogo elgesio, neteisaus būdo, melagingų
žodžių, niekšiškų darbų. Jei viduje nėra nieko švento, nėra meilės
artimui, ar gali būt brangi kieno gyvybė? Tuo labiau tautai nerūpės
žmonių gerovė nei kita tauta. Žmogus sumenko, suniekšėjo, todėl ir
prasidėjo šmėklų šokis...
Balandžio 27
Velykoms susiruošiau į tėviškę. Bet traukinys eina tik paryčiui. O
ir stotis toli. Vacius pasiūlė palydėt, gyvena netoli stoties. Iš vakaro
atsibeldėm su lagaminu. Jo kambarėlis man patiko: radijas, įvairūs
brėžiniai, įrankiai. Atėjus visada priima kaip malonų svečią. Taktiškas. Ką gi – vyresnis dešimt metų. Tik šeimininkė nužvelgė mus
įtariai. Aš šyptelėjau sau: rami būk – mes ne tokie... Vacius atidavė
man lovą – jis pasėdėsiąs. „Na, gulk šalia, sakau, ko ten šalsi. Lova
plati. Manęs tai nebijok, miegu ramiai.“ Miegojome kaip užmušti iki
skambučio. Tada į stotį. Pasitiko ir grįžtančią – atrodo, laukė...
Namie. Velykos. Jokio prisikėlimo širdy. Siela apmūsijusi, apsitrynusi, nepriima nei džiaugsmo, nei sielvarto. Tik ilgu kažko... Labai gerai žinau, ko ilgu, ko liūdna, ko širdis nerami. Ir nors kaži kur
būtum, visada esi šalia... Ir mano jausmai nė kiek nenudilę. Matau po
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darbo pareinantį, jaučiu šiltą žvilgsnį, globingas rankas ir tą žieduose
paskendusią obelį... Dabar suprantu, kad buvai Likimo skirtas – Vienam Pavasariui... Ar galima išsikapstyti iš tų burtų, kuriuose taip susipynus... O gal ir nereikia? Nežinau, nežinau...
Gegužės 7
Kam pasiskųst, kam pasiguost? Kas atjaus, kas nuramins gyvenime skriaudžiamą žmogų? Nieks o nieks neguodžia šiam pasauly...
Keistai sutvarkyta: vieni pasmerkti tuščiam blizgesiui ir pramogoms,
kiti – darbui ir kančiai. O keisčiausia, kad tik per kančią, tik per
skausmą galima ką nors vertinga pasiekti.
Wer nie sein Brot mit Tränen as,
Wer nie die kummer vollen Nächte
Auf seiner Bätte weinen sass,
Der kennt euch nicht ihr Himmlischen Mächten.
Teisingai pasakė Gėtė: kas nevalgė duonos su ašarom, kas kiauras
naktis nepraverkė savo lovoje, tas nepažįsta dangiškų jėgų.
Gegužės 15
Pavasaris išsiskleidė visa savo žaluma. Tik koks jis niūrus Šiauliuose. Nešvarus ežeras, fabrikai miesto pakraščiuose, toliau pelkės – nemiela, nemiela. Išeinam ir toliau į užmiestį su Vacium akių paganyt.
Žali sodai, javų laukai – platu, erdvu, lengva. Grįžtam kartais vėlai.
Tokios aiškios, aiškios mėnesienos. Miestas pasakiškas, viskas nepaprasta, paslaptinga. Kojos savaime keliasi ir juoktis norisi. Smagu klajot
su Vacium, ramiai klausytis, pajuokauti. Bet jausmams įsiliepsnoti –
trūksta kažko, kas tave pagautų ir mirtinai užvaldytų. Nesitikiu nei
„sapno“, nei žydinčios obels...
Daug laiko praleidžiam kartu. Pietūs antrą valandą didelėj, erdvioj
valgykloje. Mūsų staliukas šviesiausiam salės kampe, po palme. Dažnai
Vacių jau randu belaukiantį ir talonėlius atidavusį. Padavėjas mus pažįsta ir nusišypso. Vis tik gera, kad nesu viena. Su apsauga. Drąsiau kitiems žiūrėti į akis. Paskui einam į teatrą, kiną, pasivaikščioti. Tokie geri
geri draugai. Aišku, ne meilė tai. Kas jo širdyje dedasi – nenumanau...
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Gegužės 20
Atsikėliau pas Niną. Kambarėlis palėpėje, mažytis, bet mes sutariam. Klasėje jau nesu svetima, bet vis dėlto – gana vieniša. Kažkas
yra manyje – negaliu lengvai pritapti prie kitų. Gal per daug užsidariusi. Sėdžiu su Dana. Per rašomuosius jai sprendžiu uždavinius,
kitom damom aiškinu fiziką, bet širdyje jas niekinu: rūko, pasidažiusios, flirtuoja su kariškiais. Yra ir puikių – su jomis tai randu kalbą.
Gražios dienos – pats kaštonų žydėjimas. Ant gruoblėtų šakų supasi sultingi, platūs lapai. Stiebiasi tiesūs kūgeliai rausvų žiedų. Jų
saldų kvapą vėjas staigiais žiupsniais įmeta pro langą. Kaštonai kaštonai aplink visą namą. Šventorių apsupusios liepos. Pavasaris pasiutęs.
Šėlsta. Prieš mus, kitoj gatvės pusėj – ukrainiečių pulkas. O kokias
dainas jie dainuoja vakarais! Nuaustas iš kažkokio graudulio, svajingumo, ilgesio – gal plačiųjų stepių, gal paliktų mylimųjų.
Mes metam knygas ir imam klausytis. Nenorom iškišam galvas
pro langą. Įsižiūrėjom keletą. Apsilankė kartą, bet mes tokios griežtos ir piktos, mato – draugystė neįmanoma. Būtų įdomu pašnekėti,
bet nepatogu, rizikinga.
Kai visi nueina gult, nulipu į sodelį lapų šlamesio pasiklausyt.
Kokia muzika! Didžiuliai seni medžiai, apgožę namą. Prisiglaudžiu
prie kamieno – jie kalba, pasakoja, dejuoja ir skundžias vėjui pakilus.
Mintys slenka viena po kitos, įaudrina vaizduotę, ir atsiveria gražus,
paslaptingas pasakų pasaulis... Neičiau visai miegot, bet ateina Nina
ieškoti. Ji puiki, tik nesupranta, kas mane jaudina ir kodėl gera prisiglaudus prie kamieno...
Gegužės 26
Svečiuose pas Albiną. Penki kilometrai nuo Šiaulių. Atlaidai.
Mes važiuojame į Kryžių kalną plačiomis koromis, kurias traukia
pora arklių. Tos koros pilnos jaunimo. Ten įspūdinga vieta. Didinga.
Šventiška. Prakilni. Begalė kryžių, net svaigsta galva. O kiek prisirinko žmonių!
Namo grįžome linksmi, juokaudami. Gerai pasišaipė ir iš manęs,
nes vaidinu tai filosofą, tai pajacą. Niekad nerandu vidurio. Buvo
gerta, linksmintasi, šokta, dainuota, žaista kamuoliu, rimtai kalbėta
ir vos neįsimylėta. Puikūs jos svečiai – studentai. O vienas bernelis
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gudrus, mąstantis – mano skonio. Aplink vyšnynai, bitės, pusryčiai
sode ir dar tos akys... Galima tikrai pamesti galvą. Sunku ir liūdna
skirtis... Ėjome namo nesikalbėdamos. Širdis įaudrinta. Ech! –
Birželio 1
Esu mažytis vabaliukas, nes slapstausi, nuo kiekvieno pavojaus
lendu po lapu, kad nors kokia pėda nenumintų ir neliktų tik šlapia
vieta. Vabalėlis, kuris šliaužioja nuo stiebelio ant stiebelio ir nesiryžta pakilti į erdves, nes kaip atsiplėši nuo margų žiedų? Čia šilta, čia
šviesu, čia – gėlės, o viršuje – baugu. Ten viesulai, ten audros, vėjai.
Nebesuprantu savęs – nesuprantu...
Šiaulių laikotarpis – su Vaciaus ženklu. Šviesiausias metų epizodas. Nuostabi draugystė, nepavirtusi meile. Dėkinga jam už globą,
prisirišimą, tikrą vyriškumą, už pavasarį – – –
Birželio 30
Galvydžiai
Mano akys tėviškės žalumu sotinas. Tiek grožio, tiek poezijos
gimtuose laukuose po niūrių Šiaulių. Negali atsigėrėt laukų platybėmis, atsigrožėt puriais medžių vainikais, baltų dobiliukų nuaustais
takeliais ir rugių banguojančiom mariomis. Bet kai eini nuo ryto
iki vakaro sulinkusia nugara – nebemielas nei tas pievų žalumas, nei
žiedelių kvepėjimas, nei lakštingalos paupy...
Parsivežiau Jadzytę paviešėti. Jai čia patinka. Pluša su manim:
ravi daržus, grėbia šieną, nors nepratusi, nedirbusi. Mano kambarėlis
šviesus, gražus – čia ji rašo mamai laiškus, svajoja. Jadzytė man patiko, tačiau artimumo maža. Atvyko jos draugė, brolis. Ėjom pasitikti.
Mėnesiena, rasotos pievos ir ąžuolai, lieptas, per kurį sunku pereiti,
ir kalnas – liepsnojantis rugių kalnas. Ne, taip nušviesto kalno, tokio
degančio rugių lauko man neteko matyti. Žiūriu ir netikiu – negi
sapnuoju. Kažkokia pasaka...
Rugpjūčio 8
Dažnai susimąstau. Vakarais sodelyje ar ant šieno, pro skliautus matydama mirgančias žvaigždes. Ir nieko nebesuprantu. Mūsų
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žemelė – tik dulkė visatoj, nieko nereiškiantis krislelis. Didiesiems
dangaus kūnams dėmesio nevertas padarėlis. Tik mums – galinga,
brangi, neišmatuojama. Nepajudinamas postas ir atramos taškas. O
mes net nežinom savo maitintojos paslapčių. Žmonių nesuskaitomi
milijonai, bet jiems ne žemė rūpi. Svarbu sočiai pavalgyt ir prabangoje leisti dienas. Kiekvienas skirtingas ir išdidus, gyvena tiktai sau.
Ne taip kaip bičių avily. Dėl to ir pykčiai, neapykanta, karai. Kažkokia makalynė...
Keistas gyvenimėlis. Vargsti vargsti, įskausta sąnariai, rūpinies,
skubi, o štai braukšt – tavęs neliko...
Rugpjūčio 16
Tikra vasara. Mano viskas, – obelys, laukai, medžiai, upė, – tik
taip maža laiko jais pasidžiaugti. Puiku eiti į pievas, grėbti šieną ir
kartu saulutėje degintis. Iškapstai ilgą pradalgę ir – į Šventąją. Panardai, ir vėl atsiranda jėgų. Šienas džiūsta, kvepia, grėbi vežimą
po vežimo. Tik striokas ir skubėjimas kyla, kai pamatai – atslenka
debesys. Įmanytum – iš kailio išsinertum, kad tik nesulytų. Kaip
skanu valgyt pietus atsirėmus šieno kupečių! O vakare, nugulus rasai,
traukti namo.
O grybauti koks malonumas! Ir linksmuose pušynėliuose už
Jaros, ir galingoj Šimonių girioj. Tai niekada nepabosta. Didžiulis
džiaugsmas partempti pilną krepšį.
Ir uogos atima daug laiko. Kiek miškų išlandžiota, kiek balų išbraidžiota, kiek kelmų nutupinėta, kiek prilingačiuota. Ech, ta vasara
vasara! Įsigėrusi į kraują su miškais, laukais, ežerais, upėmis, riešutais,
grybais...
ANYKŠČIAI ANYKŠČIAI (1943–1944)

1943 rugsėjo 16
Pagaliau išsivadavau iš klampaus liūno – smulkių kasdienių rūpesčių. Atsikvėpsiu laisvai, plačiai, kaip rudenio naktys – gaivalingai. Žmogaus būtis – kankynė, niekad nesibaigiančių darbų virtinės.
Darbų būta tikrai per daug.
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Šįmet atsikrausčiau į Anykščius. Atstumas – vos 20 kilometrų.
Dvylikta klasė. Vėl viskas nauja: mokiniai, mokytojai. Šiuo požiūriu – kailis jau nuzulintas. Pagaliau ir aš drąsesnė. Paskutiniai mokslo
metai.
Aną Pavasarį dar nejutau realybės. Tada visos dienos – nenutrūkstamas sapnas. Lyg stirna prašuoliavo tie metai. Aš dar skendėju
jų šešėlyje. Lyg iš miglų iškyla mylimi bruožai, švysteli degančios
rudos akys, gilus veriantis žvilgsnis, kartais girdžiu įstrigusius žodžius, sapnuoju. O prietemomis praslenka laimingų dienų paveikslai,
sukeldami tik šviesų liūdesį. Iš ano Pavasario...
Nulingavo dienos lyg karklai rudenį, viską grobdamos ir švokšdamos. Gal po dešimt metų pasakysiu, kad jau nulingavo jaunystė.
Gal taip nulinguos ir visas gyvenimas. Tylučio džiaugsmo viena sekundė, paskui kaip beržui – linkti ir linkti...
Spalio 4
Kaip negrįžtamai nukeliauja dienos! Nerūpestingos, lyg striksinti
ožkelė, neapgailėtos, neapraudotos, dažnai nesuprastos. Neišnaudotos! Lengva širdim leidžiame joms keliaut tolyn tolyn, į nežinią...
Jau aišku – visi turi mirti – tą permaniau. Bet kad manęs kada
nebus – nesugebu įsivaizduoti. Žmonės daug kuo žavisi: gamta,
mokslais, abstrakčiausiom teorijom, visą gyvenimą prasiknisa knygose. Kas iš to? Šypsaus pro „abu ūsus“ iš pastangų sukurt civilizaciją, galingiausias mašinas, kurios paskui sunaikins ir tas gamyklas,
ir tuos žmones. Kažkas ne taip šitam pasauly. Labai jau jis netobulas. Kitas žmogelis tarsi vabalas ar sliekas knisasi žemelėj, ir jam
nerūpi, ko kiti kankinas, ko ten ieško. Kokia jo paskirtis, kokia
skirtis Žmonijos? Ar kiekvieno būvis šiam pasauly turi prasmę?..
Kas pasakys?..
Saulė – mūsų egzistavimo šaltinis. Gyvenimo audros, kruvina
žemė, kvaili žmonės, nykstančios tautos... O ji, ta mūsų Saulė,
kiekvieną rytą į mus žvelgia – gal šypsosi, gal stebisi...
Spalio 12
Šiandien negaliu pakęst kambario sienų. Ankšta. Noriu paklajot
dangaus ir žemės platybėse. Aukštai žvaigždžių pulkai – pasiklysti
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jų mirgėjime. O žemė – artima – vilioja ir baugina. Pasiimu dviratį.
Mano kelias – mano dalia. Ratai šokinėja grindiniu lyg nenuoramos
mintys. Ir vėjas. Visuomet džiaugiuosi vėju. Siaustosi, glamonėja,
glaudžiasi prie įkaitusio veido. Savas, artimas. Pasakyčiau viską, kas
drumsčia širdį – neklauso, pasisiausto ir nulekia.
Ilgiuosi vėjo, kai galva sunki nuo triukšmo, draugų plepėjimo,
Kanto teorijų, mano vienviečio suolo atmosferos. Tada suku į Kasagorus, kad atvėsinčiau jų šlaituose įkaitusias mintis, išlyginčiau jausmus. Tas rudeninis vėjas švilpia pro ausis – palieka taip šviesu, taip
lengva, gera.
Ir šiandien juo gėriuosi. Skrenda mano viesulas lyg ant sparnų. Be jokio tikslo, tiesiu keliu. Tik debesys tokie keisti. Su pykčio
ir grėsmės atšvaitu. Virš miesto ir bažnyčios bokštų lyg baisi klasta
varva dideliais lašais, ir visas dangus liepsnoja. Pagalvojau, gal taip
dangus atrodė sudegus Romai. Virš slėnio niūkso sunki, padūmavus masė. Rodos, užuodžiu net degėsių kvapą... Nuo to man nejauku. Pasuku miško keliu. Link Niūronių. Naktis. Pakalnė. Piestupys.
Kažkas ten atvažiuoja. Švilpte atšvilpia. Sprunku iš kelio. Bauginanti
esybė atsuko iškraipytą veidą ir riktelėjo šaižiai... Tik šalti drebuliai
nubėgo nugara. Įnikau minti iš visų jėgų, kol pamiškėj atsikvėpiau...
Mat neklausiau, nors perspėjo dangus...
Spalio 26
Šuoliais plečiasi akiratis. Ir vėl įaudrinta? Problema – Laimė! Paprastų žmonių gyvenimas sunkus, pilnas kančios. Gal knygose, gal
moksle ar muzikoj lengviau ją rasti? O gal kitur kur slepiasi? Ir kaipgi ji atrodo? Laimė – tai turtai, prabanga, tai malonumai: meilė, moterys, vynas. Begalinis Džiaugsmas, kuris gyvenime užklys gal valandėlei, gal akimirksniui. Kodėl visi svajoja, tikisi, jos ieško? Visiems
linki lyg svarbiausio daikto. Atrodo, jei jos nerasi – tai ir gyvenimas
bevertis. Bet turtai, prabanga ir malonumai – tokie nepastovūs, taip
greitai dingsta. Kuo daugiau turto – tuo daugiau rūpesčio. Tai nėra
pagrindinė vertybė. Jokio tikrumo, kad neprarasi.
O meilė? Ar kas aprašė laimingą meilę? Kurie ieško pramogų – nualina sveikatą, ir vietoj išsvajotos laimės – tik nusivylimas.
Laimė! Laimė! Laimė! Gal nereiktų šito žodžio per daug akcentuoti.
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Gyvenime ne tas svarbiausia. Nereikia apsigaudinėt. Argi žmogui
būtina jaustis laimingam? Kančia ir sielvartas atneša net daugiau dovanų. Reikia leisti gyvenimui tekėti savo vaga ir viską priimti už
gera. Išmokti džiaugtis tuo, ką duoda likimas – gera ir bloga – tai pati
didžiausia laimė. Išmokti džiaugtis!!!
Lapkričio 11
Nubluko vasara. Rudenėlis drąsiais žingsniais veržiasi. Dienos
blausios, velkasi tuščiais pajuodusiais laukais. Vietomis artojas noksi
patižusia nuo lietaus vaga, ir juodvarnės, iš paskos skrisdamos, tingiai
kranksi. Išsidraikę bulvienojai, kitur išmintos ražienos stypso, liudydamos sunkų vasaros darbą. Ir dūšioj – gamtos atšvaitai.
Rudenėlis įdomiausias miške. Akys paskęsta spalvų žaidime.
Gelsvi berželiai ir drebulės, ąžuolai ir klevų šakos marguoja rausvais
kuokštais. Vietomis smėkščioja patamsėję pušų spygliai. O lapai pamažu krinta krinta. Tik įsiklausyk, kaip jie sudejuoja, kai nerangus ir
aptingęs vėjas pasisukioja po šakas. O kaip ošia giria!..
Miškas dabar ne paukščių traliavimu pakviečia. Į mišką nuklysti rudeninio nerimo ar širdies šauksmo, panašaus į gervių klyksmą, genamas.
Čia ramu. Gali viską pamiršti ir išsiblaškyti nukritusių lapų čežėjime.
O naktys šaltos ir šviesios. Mėnulis milžinas plaukia neaprėpiamais plotais – lyg panaktinis su balana ieškodamas pradingusios.
Dienos keliasi tingios. Pro apšerkšnijusias šakas ir lapus prasiskverbia saulė, didelė, raudona – lyg krauju apsitaškęs čekistas... Su saule
kuosos ir dideli varnai kranksėdami pakyla nuo aušrų, ir žvirbliai
pasipurto palėpėse.
Su paukščiais, su gervėmis ir aš kas rudenį iš tėviškės. Kasryt,
pasispaudus knygas, šalnotais takeliais skubu į gimnaziją. Reikia užmiršt vasaros laisvę ir saulę. Dabar ruduo ir knygos. Paskutinieji metai! Man eina devyniolikti...
Lapkričio 14
Iki ausų pasinėriau pilkoj kasdienybėj. Tas apsiblausęs, ūkanotas
ruduo visus pavertė stuobriais. Ir ūkanos tokios tirštos, lyg norėtų
pridengti kažkokią baisią paslaptį. Ore slankioja nerimas. Pilkų dienų
merdėjimas. Gatvėje lapų pusnys. Eidama spardau kojomis ir laukiu
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pavasario, kada gyslomis pratekusi sula atneš gaivumą, besišiepianti
gamta skubins širdies pulsavimą. Tada tai nebejusiu po kojomis nieko
materialaus...
Dabar tik ruduo. Išeinu paklajoti tarp ūkanų. Pakeliu galvą, ir
sieloj suvirpa nerami gyslelė. Spalvingame dieną, o dabar neryškiame fone, lyg pasakos kontūruose, boluoja baltieji namai. Kodėl
žvilgsnis vis dažniau ir dažniau ten nuklysta? Kas pasakys? Kas atspės, kodėl mano akys vis krypsta į langą, ar ten dega šviesa? Ar ten
dega šviesa??? Kažkas naujo atsirado jausmų pasaulyje. Į širdį vėlek
pasibeldė meilė. Vienapusė meilė. Mokytojas, buvęs lakūnas. Gyvena už šimto metrų, kitoje gatvės pusėje, baltuose namuose. Turi
sužadėtinę anapus upės.
Ilgiuosi pavasario, judrumo. Ieškau, kur išlieti energiją, nes jos
tiek daug. Tai rūpi šposus krėsti, tai juoktis iki užsimiršimo. Ypač jei
kas susidomi ar pritaria. Bet vienas netikslus žodis, ir linksmumas
dingo. Maniau esanti nejautri aplinkai, bet užtenka aštresnio žvilgsnio, abejingumo, ir jau – po nuotaikos. O kartais labai rimta, net per
daug susikaupus. Keista, iš kur tiek priešingybių, tiek blaškymosi? Ir
valia silpna. Neatsilaikau. Skanesnis kąsnis, ir pasiryžimas nugalėtas.
Tai ko tikėtis ateityje?
Norėčiau gyvenimą paaukot literatūrai. Ji mane jaudina labiau
nei kas kita. Deja, gabumų neturiu. Filosofija – mano aistra. Dar didesnis d e j a. Daugiau man nieks nesvarbu. Kritišką valandą belieka
tik Dievo šauktis. Ir šaukiuos netikėdama. Susipyniau religijos dogmose. Nežinau nei kaip, nei ką tikėti. Meldžiuosi karštai, bet karštai
netikiu. Meldžiuos ir abejoju. Negaliu suprast tų didingų tiesų ir
paslapčių. Kvailai atrodo visos apeigos. Nors gyvent be Dievo sunku – neturėt paramos, neturėt kam pasiguost? Tik visus klausimus
atidedu ateičiai.
Praeis truputis laiko – ir išnyksiu, o norėtųs gyvent per amžius.
Gal norėčiau save pratęsti kituose?.. Kažkada galvojau pasiaukot tik
mokslui – savęs nepažinau. Bet manyje esama ir kitokio raugo...
Lapkričio 17
Mano kambario mergaitės užmigo. Sėdžiu prie stalo ir bandau
rašyti. Galvoje – minčių chaosas. Leidžiu plaukt prisiminimams.
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Dažnai atplūsta vaizdas iš kūdikystės. Lig šiol neišdilęs šviesus
šviesus įspūdis. Buvau viena. Prie daržinės paskleistas džiūti šienas.
Dobiliukų ir žvangučių šienas. Kvepėjo taip maloniai, kaip kvepia tik
džiūstą balti dobiliukai. Toliau kluonas vienų žiedų: pievutė dar nenupjauta, o žvangučiai čerška ir barška po kojomis. Toliau kūdra, apkėsta ajerais, kurie violetinius žiedus nusvarino iki vandens. Saulutė
jau pusiau pusryčių. Danguje jokio debesėlio. Pamažu tirpo rasa. Aš
laksčiau nuo šieno prie kūdros, verčiausi kūliais pievelėje, žvanginau
žiedeliais – ir buvo taip šviesu, taip gera. Norėjos juoktis, suktis ratu,
plasnoti. Pilnatvė...
Kai tik prisimenu vaikystę, visuomet tas neaprėpiamas džiaugsmas pripildo krūtinę virpėjimo. Jis užtemdo visus kitus įspūdžius
ir nepasisekimus, ir savo vaikystę jaučiu kaip ištisą skambėjimą. Tai
tokią įsivaizduoju laimę – kada širdis perpildyta džiaugsmo ir grožio.
Į tokią beribio pasitenkinimo valandėlę galima mainyti visą niūrų
gyvenimą.
Bet man patinka ir ta tamsi, žiauri kova, tas grūdimasis pirmyn,
noras neatsilikti, noras pralenkti, noras kovot ir grumtis su aplinka.
Keistokas pasitenkinimas pasiglemžti viską, ką pagauni – gera ir bloga.
Lapkričio 21
Neseniai buvau namie. Dažnai parvažiuoju. Tik šiuokart ypatingai pasijaučiau. Gal aš kitom akim žiūrėjau, o gal ir į mane – tik
viskas buvo daug gražiau.
Riedu per geležinį tiltą. Žemai – Šventoji. Tokia skaidri, akmenėlius žarsto. O jos slėnis taip gerai pažįstamas, apaugęs karklais. Ir
mano mielas miškas. Už jo – namai. Kelias smėlėtas. Aš nulipu nuo
dviračio, dairausi: bene išdygo baravykas, gražus, tamsiai raudonas,
kuriuos labiausiai mėgstu. Deja, nieks nebedygsta... O viržiai tokie
žali žali, melsvais žiedeliais. Pušaičių viršūnės rasotos, lyg ką tik apsiverkė iš pasiilgimo. Linguoja savo šakutėmis: „Sveika pargrįžus. Sveikutė, sveikutė, sveikutė...“ Ir aš linguoju į visas puses, tarsi išdykęs
vaikas. Toks džiaugsmas apima: yra kas manęs laukia, kas pasveikina.
Už pušyno ir vėjas išdygo. Jis siaustosi ir glaustosi aplink. Nepykstu. Mes visuomet geri draugai. Kartais smagiai padūkstam. Kieme Vilkas pirmasis pasitinka. Pašoka, pabučiuoja. Uždeda letenas ant
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krūtinės, uodega plaka ir žiūri liūdnom liūdnom akim, lyg skųstųsi –
Tvėrėjas žodžių neišmokė... Net gaila. Neištveriu ir sprunku vidun.
Užsimezga nuoširdi šneka apie politiką, karą, ūkio reikalus. O virš
tų žodžių pajutau plevenant artimumo, bendrumo jausmą. Antanėlis
susirūpino mano tema apie Vaižgantą ir stengėsi patart kuo galėdamas. Aš plepėjau, rūpinaus visais ir visokiom smulkmenom, ir namai
lyg pagyvėjo. Ak, kaip gera, kai parvažiuoji kitokiom akim...
Lapkričio 25
Gyvenime tiek daug grožio, tiek poezijos, tik aš nemoku akių ir
ausų atidaryt. Reikia pajust ne tik savo, bet ir kitų širdžių nervingą
plakimą. Juk visos jaunos krūtinės alsuoja tuo pačiu nerimu ir kuria
Gyvenimo simfoniją.
Iš pančių kilusi laisva! Tėvyne mano mylimoji, graži Tu, mano Lietuva! Koks baisus, nepakeliamas pasityčiojimas atimti iš tautos laisvę.
Man kraujas užverda pagalvojus, kad vargiai kada pakilsime laisvi.
O jei ir pakiltume – tai tik surištom rankom. Tai baisu, nežmoniška,
išniekinimas švenčiausių žmogaus teisių. Nerandu žodžių savo pasipiktinimui. Dieve, padėk! Juk matai!..
Lapkričio 29
Teko sutikti daug žmonių. Su kai kuriais net artimai susipyniau.
Visi turi kai ką panašaus: svajones, siekimus, ir daug ką sava, skirtinga.
Taip keistai mums klostosi: kažko trokšti, sieki, tikies. Visas viltis dedi
ateičiai – ten, už laiko kalnelių. O dabartis liejasi nejuntamai, tartum
neegzistuoja: ne gyveni, o bėgi – vis pirmyn, pirmyn. Įdomu, nuo
kurios metų naštos pradedama gyvent praeitimi? Vaikystėje – sapnai,
jaunystėje – svajonės, senatvėje – prisiminimai. Kaip „puiku“!
Kodėl ruduo taip gramzdina į melancholiją? O medžių nuogų
ošimas kelia liūdesį ir nerimą? Mano aplinka nepavydėtina. Mūsų
namelis tolokai nuo miesto, Biliūno šilelio atšlaitėje. Kitoj kelio pusėj, slėnyje – Šventoji. Namukas nedidelis, bet vieta nebloga – į gimnaziją čia pat. Mokinių visas pulkas. Bet visi jie – vaikai prieš mane,
tik ne ūgiu. Ir senutė mūsų rūpestinga – vis kepa blynus, kuriuos
dažom į spirgučius. O šiaip – nešvara, apsileidimas, nerūpestingu56

mas, kortos. Vaikėzai! Tik kuo jie kalti? Kartais ir visai puikūs – tik
trūksta, trūksta kažko... Laukiu pavasario.
1944
Sausio 29
Miškas barasi. Ūžauja, šniokščia grasinančiai. Pušys lyg grakščios ispanų šokėjos linguoja liemenimis. Ištįsusios į aukštį, net kalno
viršūnę prašoka. Miške tokiu padūkusiu oru man ramu. Klausaus
gaudimo: amžinos kovos tarp medžių, giliai šaknis įleidusių, ir laisvų,
nerūpestingų viesulų. Mėgstu mišką ir audrą. Labai. Kai pavargstu,
kai liūdna, pikta ir nežinai, ko griebtis – atlekiu čionai. Rūpesčiai
nugrimzta. Užmarštis. Žvalgausi ir stebiuosi.
Jau temsta, o aš bandau lipti į kalną. Beprotiška! Baugu! Bet
noriu išbandyt, ar nugalėsiu baimę? Veržiuos pro krūmus. Aviečių
lazdos pinasi po kojom. Maža eglutė virsta piktu žvėrim. Nedoros
dvasios slapstos už kamienų. Žmogaus tai nebijau – nieks tokiu oru
neitų iš namų... Braunuosi uždusus, įsitempus, apsidraskius.
Kai pailsus apsikabinau pušį, visi slogučiai dingo. Koks tvirtumas, koks aukštumas! Galybė! Iš tos smėlėtos žemės? Tiktai viršūne,
šakomis ji ginasi nuo vėjų. Ir šniokščia, gailiai šniokščia – tą pačią
paslaptingą, neišsakomą melodiją: su šššššššvilpesiu, su ūūūūūūžesiu,
su aaaaaimana. Mano širdis išsiplečia, ir kūnas virpa. Kokia gamtos
simfonija! Galinga! Siautulinga! Pajutau kažką be galo didelio. Neaprėpiamo, nesuprantamo... Miškas – tai ne tik medžiai, tai – gyvos būtybės. Kažkoks bendrumas. Pušis – tarytum sesė. Šilta srovė užlieja...
Kojos virpėjo leidžiantis į pakalnę. Klupau, griuvau, bet viduje – jėga! Ištvėriau! Ir tas keistas vienybės jausmas – žmogaus ir
gamtos.
Ak, jei mokėčiau groti ir pritart šiam gražiausiam ir galingiausiam pasaulyje koncertui! Tokia muzika neduotų nusiraminti –
stiprintų ir ragintų nepasiduot gyvenimo menkystėm. Aš nustebus,
net nusigandus – kokia nuostabi ta mūsų žemė! Kaip gera tokioje
tarpti! Vadinasi, gyvenimas nėra beprasmis, jeigu gali pajusti tokį
grožį, gamtos didybę. Dėl to verta ir vargą vargt ir bėdų naštas nešti.
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Jau pats buvimas – aukščiausia laimė! Vargšai tie, vargšai – kurie nesuranda nieko vertinga ir ryžtasi nutraukt gyvybės siūlą – – –
Vasario 5
Po literatūrinio vakaro. Skaičiau referatą apie Vaižgantą. Sakė –
malonus balsas. Visas vakaras praklegėjo, praskambėjo. Paskui šokiai.
Buvo ir malonaus ritmo, ir sukimosi, ir įvairių padirginimų. O Jis –
visą laiką šoko su kitomis.
Dabar salė jau ištuštėjusi, visos poros ir visos dulkės išsisklaidžiusios. Aš namuose – tokia nereikalinga niekam, vieniša. Kažko
gaila, tuščia, nyku. Bet man smagu save paerzint, pasityčiot – manęs
nepasigedo... (Išskyrus Vicką, kurs visą laiką spigino akis.) Ir jau be
nuotaikos, tokia nelaiminga. Gražios iliuzijos apsitraukė rūku... Ach,
tie šokiai – tuštybių tuštybė! Negi tik iš tokio džiaugsmo susideda
gyvenimas ir nieko jame stebuklingesnio? Negi aš liksiu už kitų nugarų?.. Eisiu gult – lai sapnai duoda tai, ko pašykštėjo lemtis – – –
Vasario 6
Suintrigavo moters problema. Mintys būsimam referatui. Ar
moteris tik šypsniams ir vyrų užgaidoms skirta? Ar jos aukščiausias
tikslas – tik šeima ir nieko kito? O visuomeninis darbas, vyriškos
profesijos – jai visai netinka, žemina? Su tuo sunku sutikt. Tie vyrai – tokie egoistai, kad mielai užsidarytų savo veiklos vartus ir iš
tolo neįsileistų moterų. Jiems sunku pakęsti konkurenciją iš savųjų
tarpo, o jau iš moterų – baisu. Jiems reikia šeimininkės, kad virtų
pietus, vaikus augintų, sugrįžusį paguostų, pataisytų nuotaiką – šeimos idilija. Tokiai rolei aš visai netinku.
Vasario 16
Kokios gražios viltys! Viskas sukasi apie tą magišką žodį – Nepriklausomybė! Ak, dieviška būti laisvam! Darbuotis savo tautai,
kas gali būti prasmingiau? Žinoti – tavo darbas reikalingas saviems
žmonėms – tai palaima! Tas galima tik laisvoje Tėvynėje, kurioje
sudaromos sąlygos pasireikšt asmenybėms, kurioj įmanomas rūpestis savais vaikais...
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Laikas! Neapčiuopiamas padaras, nepagaunamas. Slysta kaip auksas iš pūslėtų rankų. Kaip įsivaizduot savo laiką, ištįsusį iki 60 metų?
Ar bus perpildytas darbu? O gal gausus malonumų? Jei žinotum, kas
laukia ateityje, gal kitaip savo laiką tvarkytum? Labiau vertintum.
Tikriausiai nieko nėra brangesnio už metus, dieną, net valandą Buvimo? O mes pražiopsom ne tiktai valandas – savaites, mėnesius. Na,
šita diena šiaip taip nuslinko – ir gerai.
Yra tokių akimirkų, kai prasiveria akys į kažką keista, neapčiuopiama. Net šaltis nusmelkia. Lyg išlipčiau iš savęs ir pažvelgčiau iš šono –
kaip į gyvenimo plieniniais voratinkliais apraizgytą padarą. Sumazgytą,
suraišiotą... O kartais pajuntu laisvę, tarsi siela sklandytų visatoje...
Vasario 24
Sekmadienis. Likau namuose. Nežmoniškai graudu. Šiandien
ten, salėj, visa gimnazija ir visas miestas. Linksminasi, džiaugiasi,
bendrauja. Nenuėjau. Nors vieno šypsnio, vieno žvilgsnio kaip visad
pasiilgusi. Tikriausiai Jis geros nuotaikos – toje minioje be manęs...
Kovo 18
Seniai berašiau. Tas mėnuo praslinko taip greit, kaip ir visi ankstesnieji. Tik jo įvykiai vargu ar kada išdils iš mano atminties. Sunkus,
slegiantis, niūrus vaizdas nuolat vaidenasi akyse. Įkyrus, neatsikratomas, nustelbiąs visas skaidriąsias šių dienų nuotaikas. Šiurpi užgavėninė mūsų šeimos tragedija. Atsinešta iš toli. Dieve, Dieve, koks
klaikus, koks kvailas gyvenimas... Dar per daug šviežia ir kraujuota
žaizda, kad galėčiau rašyt. Nebent laikas kada išgydys...
O antra, nesinori drumzti tokios šventiškos nuotaikos niūriomis
mintimis – nieko nepagelbėsi, niekuo nepadėsi. O ryt abiejų mano
Juozų vardinės. Kaip keista, vietoj pirmo, jau gana nutolusio, atėjo
kitas tuo pačiu vardu. Gal tai lemtis? Šitas čia pat, pro langą matyti,
o tas – jau treji metai visad buvęs su manim, dabar užleidžia vietą
bendravardžiui. Deja, ano nepavaduos. Šis pasipainiojo akiratin, ir
širdis apsalo. Kvailai elgiuosi – ne man jis skirtas, bet nepajėgiu. Rytais stebiu pro langą: pamatau ateinant, greit išslenku. Pasiveja. Kartu
nueinam į gimnaziją. Man taip gera, taip smagu – diena tartum šviesesnė. Manau, jis šaiposi, bet ką daryti?
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Dabar jis man vienintelis. Jausmai išsikerojo. Svajoju visą dieną.
O vakare? O vakare kvailystės nesibaigia. Išeinu pasivaikščiot prie
Šventosios. Viena. Jokios gyvos būtybės. Ilgai ten marširuoju, kol sulaukiu ateinančio per tiltą. Grįžtančio iš sužadėtinės. Na ir kas? Tegu!
Aš nepavydžiu. Ir konkuruoti nesiruošiu. Ir meilės neprašau. Man
gana to, kad pati pilna jausmų, kad vėl galiu žavėtis. Matau, manęs
nesmerkia – matyt, „supranta“. Ir šypsena kaskart šiltesnė. O Dieve!
Gimnazijoj pasilinksminimas. Šokau, siutau, lyg sparnai būtų kiloję. Tik akys, vargšelės akys, nejučiom vis krypsta ir nukrypsta ten,
kur sukiojas mano džiaugsmas, mano nuotaika, mano laimė. Norėjos
nugirsti žodį, kitiems tariamą, šypsnį, kitiems siunčiamą. Einant pro
šalį, akys vėl nukrypo nesąmoningai. Jis žiūrėjo į mane. Lūpos suvirpėjo, norėdamos kažką tarti. Man kojos sulinko. Staigiai nusisukau.
Ar galėčiau tokiu momentu ką atsakyti? Naujo valso garsai nubangavo per salę. Kažkas aukštas nusilenkė. Aaaa! Ir įsisukome tarp kitų.
Taip susispaudė širdelė – nė žodžio negalėjau atsakyt...
Kino salė. Sėdėjome kartu. Namo grįžt negalėjo – mokytojai
kažkur nusivedė. Tik žvilgsnis, išeinant į gatvę, atsiprašė ir kalbėjo
dar kai ką... To žodžiais nepasakysi, tik širdim pajusi. Šilta srovė užliejo kūną. Jis pažvelgė tokiomis geromis akimis, gyvom ir iškalbingesnėm už ištisus knygų tomus. Supratau – atsiliepė į mano jausmus.
O kiek nedaug mano laimei tereikia: vienas šypsnys – ir jau kitame
pasaulyje atsiduri.
Visą savaitę nemačiau. Mergaitės klausinėjo, kodėl tokia surūgus.
Ar aš žinau? Man tiek nedaug tereikia. Gyvenime taip maža saulės...
Tos šviesiosios iliuzijos, aišku, suduš – – – nors man tiek nedaug
tereikia – – –
Kovo 19
Na, Juozai, linkiu daug džiaugsmo, nors akimirką laimės vardo
dieną! Mylėk ir būk mylimas! O aš! Aš? Ką gi – jei tave myliu, kas
Tau rūpi... Pasaulyje taip maža tikrų žmonių, o gal ir visai nėra. O tu
man nekasdieniškas. Apie tokį svajojau – – –
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Kovo 25
Ir laikas keičiasi, ir mintys, ir nuotaikos. Vis dar užsispyrusiai
ieškau tikro gyvenimo ir tikrų žmonių. Kuriuos aplink matau – lyg
netikri, lyg manekenai. Jei išgirstu žodį, sutinku žmogų, perskaitau
knygą, kuri man atskleidžia naują dalelę nežinomo pasaulio – kokia
esu patenkinta.
Per filosofiją atidžiai klausau, kad nepaspruktų nė viena mintis. O
mergaitės tokios išdykusios, neramios, laksto iš suolo į suolą. Negaliu
tvert. Man taip įdomu, svarbu. Jos juokias iš manęs ir pyksta, kad tokia
apsiblausus, o aš netoli ašarų. Ir pikta, ir džiugu – jos šito nesupranta.
„Filosofas“ aiškina problemas, rodos, tokias man artimas. Apie moteris, reikalaujančias lygių teisių, konkuruojančias su vyrais moksle. Ar
jos perkrauna savo smegenų struktūrą ir nebeatlieka paskirties? Interesna. Tuštumas – esąs moteriai gražus dalykas. Juokai vieni...
Pastaruoju metu keistoką pasikeitimą savyje aptikau. Nenorėjau gyventi taip tuščiai ir šlykščiai kaip mano aplinkiniai. Šešėliu
pereiti – ne ne! Svajojau kažką didelio nuveikti. Įsibraut į mokslų
sūkurius, atskleist svarbias paslaptis... Nekurt šeimos! Vedybos tik
supančioja. Atsiribot materialių gėrybių, kad dvasiai daugiau laisvės.
Ak, ta karštakošė jaunystė! Ta didybės manija! Dabar matau – taip
vaikiškai galvota. Kliedesys! Ką nors nepaprasto nuveikti – ne tai svarbu. Didingas pats gyvenimas! Nepražiopsok, kas tau po kojų. Kiekvienas žmogus kažkuo ypatingas. Ir kiekviena veikla svarbi: ar gydyti, ar
mokyti – visur reikia įdėt širdies. Stengiuos suprast kitus – mergaitės
skundžias mano tiriančiom akim. Jos nesileidžia į apmąstymą, ginčus.
Joms viskas paviršium šliaužia. Nepritampu. Nors jaučiu – vis daugiau pasiduodu gyvenimo žaismui. Ar tai tuštybė? Kada gi nusistovės
mano mintys? Laikas, aišku, uždės savo ranką. Laikas – galybė! Nuo
jo griūva sostai, miršta tautos. O ką kalbėt apie šitokį vabalą. Dabartės
šūkis: pereit gyvenimą dorai, kukliai, gailestingai!..
Kovo 26
Mano padėtis klasėje gana savotiška. Sėdžiu viena. Tačiau su
manim skaitosi. Net Rušėnas. Matematika – siaubo pamoka. Visų
galvos nuknerptos į suolus, kad tik nešauktų. Prie lentos iš baimės
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nieko nebesurezga. O mokytojas daužo kumščiu lentą. Iš pykčio,
nevilties – spręst uždavinių tai nieks nemoka. Man tik juokas, pakėlus galvą sėdžiu, šypsaus ironiškai. Jam daros nepatogu. Ši mergiotė,
iš kažkur atsibasčius, ne tik nebijo, bet dar akiplėšiškai šaiposi. Aš
seku kiekvieną žodį, kiekvieną judesį ir, mokytojui imant karščiuotis, tinkamai reaguoju. Žvilgteli akimoju – o mano šypsena iki ausų.
Dvikova be žodžių. Jaučiu, kad pašaipa jį verčia keisti taktiką. Nori
nenori – priverstas į mane pažiūrėti ir apsiraminti. Man smagu: matematikas pabūgo kritiško žvilgsnio. Kai niekam nepasiseka išspręsti,
mane pakviečia...
O Vicka kiek juokų sukelia klasėje. Atsigręš per pamoką – ir
žiūri į mano pusę. Visi ima šaipytis, o jam – nė už ką. Man nejauku:
nei juoktis, nei pykt. Jis taip nedrąsiai kartą atnešė bilietus, taip nuoširdžiai mokė stalo teniso. Bet kiek nepatogumo per robaksus: nenori
nė vienam šokiui paleisti ir dar tikisi palydėt į namus. Gudrybės
reikia kaip nors išsisukti ir jo neužgauti. Vargšas Vicka! Net gaila jo.
Akiniuotas, vieną petį palenkęs, bet geras, nuoširdus ir ne per daug
gabus. Bet kam jis man? Jonis, kuris sėdi prie lango, – kas kita, bent
poetiškas. Tik ne jie man rūpi. Berniukai...
Kovo 31
Išleidžiam šiandien savo jaunikaičius į armiją. Salėje iškilmingas
aktas. Bet ne apie juos galvoju. Ir neklausau, ir negirdžiu. Tos dvi
valandos, ak, tos dvi valandos – man dievų padovanotos.
Su mokytojais scenoje sėdi Juozas. Aš – salėje. Mes greit susirandam vienas kitą. Akys susitinka. Akys džiaugiasi, gėrisi, alpsta.
Jokių kliūčių, jokių užtvarų. Takas nutiestas. Juo plaukia tokios emocijų bangos, kad ima daužytis širdis, svaigsta galva. Paskęstu žvilgsnio
prarajoj. Išsiilgimas. Prisipažinimas. Susijungimas. Palaima! Jausmų
okeanas, apsėmęs visą būtybę. Tam nesurasi žodžių – jie bereikšmiai
prieš kalbą akių. Mes vieni šitoj salėj, mes vieni šiam pasauly... Minutėmis pasipurtau, negi sapnuoju? O Dieve, jo akys tikrai įsmigusios į manąsias. Belieka tik paduoti ranką...
Posėdis baigiasi, burtai sklaidosi. Vėl kasdienybė. Prie durų daroma bendra nuotrauka. Aš prasibraunu – turiu būt šalia Jo. Nors
kojos dar linksta. Sąmonė tarsi ūkuose... Namo einam kartu. Kaip
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gaila, prisigretina fizinio mokytoja Laumelienė, ji gyvena toliau už
mus. Ir ką ji apie mane pasako! Nesitikėjau niekada. „Tai šauniausia
mūsų gimnazijos mergaitė!“ Smagu ir nejauku. Smagu pačiai tokią
nuomonę išgirsti, svarbiausia: girdi Jis. O nejauku, nes nežinau, ką
atsakyt. Ir einu vėl susijaudinus, nesavam kaily...
Vakare išleistuvių balius. Vaikinai atsisveikina su gimnazija ir
mokytojais. Dieve, Dieve, kaip gera būt kartu. Nieko daugiau nemačiau, nieko negirdėjau. Ne nuo vyno apsvaigus – nuo laimės. Ir
padrąsinimas, ir pasitikėjimas, ir suprantančių akių šilima. Į namus
grįždami, ilgai vaikštom po pušyną, paskui tuščiu keliu. Suvalgėm jo
kišenėj rastą obuolį. Nepasakyčiau, kad kalbėjom ką rimto ar svarbaus. To ir nereikėjo... Atsisveikinant bandė pabučiuoti. Sulaikiau.
Nenorėjau, kad dingtų burtai...
Dieve, Dieve, kas man pasidarė – nebemoku šaltai ir nuosekliai
galvoti... Mūsų berniukai išvažiuoja į kariuomenę, į frontą. Liks tuščia vieta klasėj, iš kairės... Visi išvyksta: ir Vicka, ir mano Jonis „iš
kairės“. Turėtų būti gaila. Bet širdyje jiems nieko nejaučiu – tuščia!
Stoviu prie vagono lango ir šypsaus. Tai nedraugiška. Gal paskutinį
kartą regiu tuos veidus, besislepiančius traukinio dūmuos. Tokius pažįstamus, mylimus, ryžtingus. Tik šiandien mano širdyje jiems nėra
vietos. Likimo taip nulemta. Šypsaus. Šią minutę ji kitko pilna. Turi
naują gyvenimą, grasantį užtušuoti jautrumą visam pasauliui. Aš vėl
beprotiškai įsimylėjus...
Balandžio 1
Mokytoja Laumelienė. Kaip ji panaši į mane. Kartais palydžiu
per mišką. Ji bijo eiti prietemoj – aš, žinoma, drąsesnė. Pasišnekam.
Jos gyvenimas tragiškas: namuos nesantaika, ašaros. Ji pataria, tokį
būdą turint, niekados neužsikarti šeimos pančių. Tai asmenybės finalas. Suprantama, tam pritariu. Bet iš ko ji sprendžia apie mano būdą?
O jausmai? Ar ir jų išsižadėti? Negailestingai užgniaužt tą gležną
augalėlį? Ar norint likti nepriklausomai reikia net meilės atsisakyt?
Užmiršt tą veidą, šiltą šypseną – ar pajėgčiau? Ne ne ne... Matau vėl
įsmeigtas akis, pusiau pravertas lūpas... Dieve Dieve Dieve – – –
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Balandžio 3
Vakar taip tuščia buvo po saule. Žmonės šmeižia vienas kitą... Klasėje klaiku. Lyg prisukti automatai mechaniškai atsakinėja pamokas,
dainuoja, juokias, pasakoja nuotykius iš filmų. Kaip seniai vedusių
šeimoj, nebėra ką kalbėt – viskas išsisėmę. Prisimena tik nuodėmes.
Lauke saulė. Tokia švelni, neryški. Klaiki šviesa. Nyku. Norėtųsi
ištirpti ir nelikt. Pustuštėj klasėj klajoja ir dūžta šliopkės balsas, lyg
mirštančio. Ir niekas jo neklauso. Kvailos tokios pamokos. Mina nuo
kojos ant kojos, putoja, žiūri pro langą, o mes – kas ką nori. Rašau
per pamoką dienoraštį. Dūmas dūmoju. Nieko man nereikia, tiktai Jį
matyti, tik būt drauge. Mergaitės mane puola. Negi pavydi?..
Balandžio 4
Nesiseka! Trečia diena laukiu – Jo vis nėra. Ir neturiu ko paklausti. Nejau viskas baigta? Nejau sudirginti jausmai taip vėjais ir nueis?
Verkti nenoriu ir neverksiu. Alles oben!......
Juk žinojau, kad turi sužadėtinę. Bet neperpratau viso tragizmo.
Pagaliau meilė žemiška – kam ji man? Ji tik supančioja. „Jei tave myliu – kas tau rūpi...“ Žinoma, puiku! Bet ar tai įmanoma? Jausti esant
kitą! Šalia! Ar atlaikysiu be pavydo?
Gyventi dvasios gyvenimą! Ką gi? Kai nematau, rodos, esu protinga. Bet švystels žalias siluetas, ir nubanguoja nerami srovė. Ar tai
žemiškas jausmas? Man nereikia erotikos. Noriu tik matyti, kalbėti
apie įdomius dalykus: gyvenimo prasmę, kūrybą, tikėjimą. Neturiu
net su kuo pasiginčyt, kas mane jaudina. Bet, rodos, – traukia kažkas
daugiau...
Vėl Velykos! Ir vėl neprisikėliau. Kaip drįstu netikėt, kai tūkstančiai tiki? Juozas – tikintis. Aš truputį be nuovokos – – –
Balandžio 5
Saulė suklupo šile. Ramu. Tylu. Miškas ir upės slėnys gaubiasi
dūmais. Žmonės išsislapstę. Negaliu graužiama širdim sėdėt namuose. Jokiu būdu ne. Pirmyn! Sukandusi dantis, einu į paupį. Neapsakomai norėčiau pakelt akis į Jojo langą. Jos tokios sunkios – negaliu.
Kieme ten pavėsinė – raudonas grybas baltais taškučiais. Ir žingsniais,
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sunkesniais už akis, suku pro šalį. Tolyn... tolyn... Šventosios paupiu.
Užsikariu ant tilto. Šešėliai toki ryškūs upės vandeny. Ištįsę medžių
kontūrai ir du bažnyčios bokštai. Dangus tyras, visai ne kaip mana
širdis. Ir gilus. Žvaigždelės – kaip stiklo gabaliukai. Pasisuku į šoną,
iš po skverno išpuola skaidrus mėnulis ir nugrimzta į nepermatomas
upės gelmes. Slėpėsi šelmis...
Geležinkeliu ateina kažin kas. Dieve, per daug gerai pažįstamas
siluetas. Žalsvutė skrybėlė, lengvutis lagaminas, vėjuje plakas palaidi
skvernai. O po ranka – – – Jie drožia smagūs, šnekučiuojas. Sustoja
ant tilto ir žiūri į tamsų vandenį ar tuos pačius bažnyčios bokštus.
O gal paskendusį mėnulį? O gal nemato nieko? Atplaukia lengvas
aksominis juokas ir duslus murmesys...
O aš? Stengiuosi likt nepastebėta. Vaikiškai, kvailai elgiuosi: tilto
apačioj esančiu taku lekiu į kitą pusę, užlipu į viršų ir ateinu priešais.
Juokinga! Na ir kas? Tegu pamato, kaip aš laukiau... Nukelia skrybėlę. Pasižiūri keistai. Gal jaučias nepatogiai... Nežinau, kodėl praėjus nusispjaunu. Padrėksta vėjo nukandžioti skruostai. Matyt, smagu
save kankinti...
Prisiminiau piliakalnį. Neseniai dairiausi nuo jo kryžiaus po tykius, melsvai pilkus tolius – ir tariausi tik vieną esant brangų, vieną
artimą. Norėjau, kad jis šviestų virš visų miestų, virš visų okeanų,
virš viso mano gyvenimo – vienintelis.
Ech, mažytis vargšas piligrime! Visi seniai jau miega, o aš rymau
prie stalo, kankinuosi. Palauk, palauk! Gal ne kankintis, o džiaugtis
reikia. Argi aš vargšė – ne laimėtoja? Vis painiojaus ir painiojaus po
kojom. Neatsispyrė! Pasidavė! Prisijaukinau. Ar meilės nemačiau jo
akyse? To dar negana? Kiek tyro džiaugsmo suteikė! Stebuklas! Tas
paslaptingas akių pokalbis salėj? Dovana!!! Visam gyvenimui. Vargiai
ar ko gražesnio dar sulauksiu. Įdomu, ar J a i papasakos ką nors apie
mane? Ir apie jausmus? Manau, ir Jam „susidrumstė“ – – –
Balandžio 15
Likimas pasijuokė. Begėdis! Tik pykti neverta. Ko turėčiau gailėti? Ar to suglamžyto pavasario? Taip laukiau. Atėjo, bet ne man.
Visas šilas vienų žibučių, lyg nurimusi jūra, ir jos – ne man. Ir ta ž al u m a ima blėsti, o norėjos, kad ž a l i u o t ų visą gyvenimą. Deja!..
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Šiandien buvau robakse gimnazijoj. Muzika, ritmas, poros. Sukausi pasiutėliškai. Čia taip tuščia! Tik vieno nėra, o man nieko nėra!
Krūtinėje kažkas perdegė. Svirpliukas. Šarka šarka margasparnė! Na,
ko dar tikiesi? Daugiau norėjai? Tai rekėjo pasistengt – ir būtų buvę...
Grįžau namo vėlai. Vytas palydėjo – jis vienintelis neišvažiavo
su plechavičiukais. O Jo languos – tamsu. Lyg nežinočiau kur… Jiedviem tikriausiai linksma… Pasitikt jau neisiu. Gal pasiliks nakvoti.
Na, tai kas – – –
Balandžio 16
Laukiu sekmadienių. Ateina kažkas švento, net graudu.
Buvau koncerte. Rūsti minia, šalta minia. Ar aš girdėjau, ką ten
grojo? Jokio susikaupimo, jokio džiaugsmo. Suprantu, kodėl, tik nenoriu prisipažinti. Apsigaudinėju. Po galais! Visai prapuolusi. O neguodžia nieks krūtinės... – sau išeidamas tarei... (B.Brazdžionis)
Lauke nakties šešėliai, kambary knarkimas. Tik aš kaip panaktinis budžiu, mėginu rašyt. Mintys, lyg užkliudyta elektros lemputė,
supasi, draikosi, pinasi. Ar tik nesapnuoju? Jau visas mano amželis –
pusiau sapnas. Čia susitinku, čia vėl išsiskiriu. Truputis džiaugsmo,
truputis juoko, truputis meilės. Prie to ir kartėlio su liūdesiu. Ar tai
ne sapnas? Verčiau ir nenubust. Kad visą gyvenimą svaigintų pavasario vėjas, viliotų aukštumos, džiugintų žiedai, gaustų pušys nepabaigiamas melodijas. Ir nors per sapną pažvelgtų mylimos akys...
Parvažiuosiu namo, ten marios liandriškų. Alyvos tokios mėlynos – kaip Gailės akys. Vėliau obelys užsimaukšlins baltas kepures.
Vasaros mėnesienoj užsidegs ir norės kažkur išlėkti rugių laukai. Tada
nuo pat rasos iki tamsos kimšiu raudonus obuolius, saldžius, sultingus.
Po to vėl šerkšnas, darganos, sniego sūkuriai. Gimtų laukų poezija.
Kaip nuostabu visa tai matyti! Koks neaprėpiamas žemės gražumas!
Nuklystu į praeitį. Keistom šviesom nugulusios vasaros naktys.
Nuo tų šviesų ir ilgesys, ir nerimas. O daržinėje šienas taip glostančiai
kvepia (tas kvapas amžiams įsisunkęs į kraują: tik pagalvoji – ir užuodi). Visą vasarą miegame tik ant šieno. Šilta. Žiogai ant šalinių prėslų
plėšosi kaip pasamdyti. Vladą erzina jų koncertas, o aš džiaugiuosi.
Vienas vakaras buvo toks pat kaip daugelis. Mūsų visas pulkas.
Įsitaisome visi pagal savo skonį. Kažkurio pašaipus žodis užgavo
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Vandutę, samdytą mergaitę. Ji verkė. Bet taip gailiai ir nenumaldomai, kaip verkia rudenį gamta. Visaip raminome: „Ko dabar
staugi? Mama numirė, ar kas?“ Tai nieko nepadėjo. Neišturėjau:
išėjau į kiemą, į laukus. Sėdžiu ant akmens, gale sodo ir švilpauju,
pakol pritrūkstu oro. Pakalnėj dar burzgia malūnas. Vaiduokliškas
švilpesys bėga virš upės, slėniu, ąžuolų viršūnėmis ir tirpsta mėlynėje. Ir buvo taip graudu dėl Vandutės ir Antanėlio, dėl jų švelnios ir liūdnos meilės. Ir šiuokart tos nakties prisiminimas mane
suvirpina.
Sienomis nuaidėjo dvylika dūžių. Gulsiu. Už kampų vėjas šoka,
o prie šilo visi miškiniai ir laumės kelia vestuvines orgijas. Pažiūrėsiu, kas už Jo langų: tamsu? šviesu? Šiandien sekmadienis...
Gegužės 12
Visas mėnuo, kaip rašiau. Lyg nieko įdomaus nebuvo. O buvo
visko. Liko tik liūdesys ir pajautimas savo menkystės. Esu niekam
tikęs padaras. Visą laiką pragaišinu abejonėms, o dirbt nėra kada. Tik
blaškausi. Ateinu pas Ziunę į sodą, važiuoju pas Liolę į seną dvarą,
skraidau su dviračiu po šilelius, palei Puntuką, paupiais – tik niekur
nei ramybės, nei pusiausvyros...
Tikros sau draugės neturiu, nors klasė mane mėgsta. Koks ten
mano vaidmuo? Pati rimčiausia ir didžiausias juokdarys, ir paslaugi,
ir pašaipi. Su Stase mes rimtai pasikalbam, o Ziunė man patinka –
buvau įsižiūrėjus: aristokratiškos manieros, juodi plaukai. Ar galima
simpatizuot ir moterims? Tikriausiai.
Puikus direktorius Šaltenis. Jo pamokos įdomios. Kalba tyliai,
bet mes klausom. Jokio šnaresio. Karštakošis „vokietukas“, frantas,
išsikvepinęs, nauju kostiumu, pasišaukė mane į šalį ir perspėjo, kad
nevaikščiočiau naktimis paupiais. „Aš? Negali būt! Iš kur jūs žinot?
O jei matėt, tai jūs irgi ten slampinėjat?“ – nusijuokiau ir nuėjau.
Įsivaizduok – dorovės saugotojas. Kaip tiktai toks!
Kaip man nevaikščiot paupiu? O Dieve, kaip nerimta ir painu –
grįžtantį iš sužadėtinės pasitinka gimnazistė. Parymo abu ant tilto
turėklų ir pareina kartu. Kalbasi visai apie ką kita... Drąsi mergiotė,
akiplėša. Bet ką daryti su jausmais??? O juodi sparnai gožiasi gožiasi
virš visko. Ir man baugu...
67

Panaši nuotaika buvo ir prieš anuos egzaminus Utenoje. Nieko
nesimokiau, nes buvau pasigėrusi pavasariu... Ir dabar svaičioju. Ar
meilė – gražiausias dalykas gyvenime? Ar nieko gražiau nėra? Ar tai
jau viskas – aukščiausias taškas? Ko dar tikėtis? Kam dar stengtis? Juk
ir dabar jaučiuos kaip pasakoj...
Egzaminų laikyti nereikės – pažymiai geri. Mane vienintelę atleidžia. Pasikamuos mergelės, o aš švilpausiu visą mėnesį namuose.
Norėjau susigraibyti trejetą iš chemijos, kad pasilikčiau ir nereiktų
skirtis. Bet kas iš to? Ar ką pakeisiu? Aš ne rungėja. Ne konkurentė.
Kovot dėl mylimo? Jei ir norėčiau – jokių gabumų: ne toks charakteris. Net pabučiuot neleidau... Skrisiu namučio, pas savus...
Birželio 9
Štai ir prisiūliojau namuose. Visa klasė laikė egzaminus, o aš
dykinėjau. Per Sekmines buvo gerokai paūžauta. Aplankė uteniškė
draugė Birutė. Nuėjom į Pauriškius pas Romą. Ten patriarchališka atmosfera. Vynas, muzika. Birutė pianinu, Bronius akordeonu.
Ir Romas neblogai skambina. Jis toks pasitikintis, su užmojais. Man
labai patinka, labai. Pavydžiu ir muzikos, ir išdidžios laikysenos. „Ką
myli – tam nepataikauk!“– pasakė. Gal ir pritaikysiu.
Paskui apvaikščiojom visus šlaitus ir paupes, malūną. Dūkom
kaip vaikai. Temstant Romą per lieptą palydėjom. Atrodo, ir Birutei
jis patinka. Grįžom negalėdamos žodžio ištarti. Visko buvo per daug.
Žalumos, vešlumo, žiedų, vakaro rasos. Liko pasakiškas liūnas, išsišakoję ąžuolai, ievom ir lazdynais apsigožusi upė ir lakštingalos...
Po Sekminių įsikibo kiaulytė. Dvi savaites išgulėjau lovoje. Tai
bent malonumas!
Šįmet daugiau pamačiau nei kitais pavasariais, nes grįždavau tik
šienapjūtei. Mačiau, kaip nuo žemės rugiai pasikelia, stiebiasi, išplaukėja, žydi, paskui plakasi banguojančiomis vilnimis. Išsipila sodai žiedais ir saldžiu kvapu persunkia orą. Nuo to neramu darosi. Kalnelyje
Sekminių plukės baltos baltos, linkstančios nuo vėjo. O pievos – marginys, žiedų žiedai.
Prirenki švelnių, baltučių, rasotų konvalijų ir pastatai klėtyje,
prie mojavinių paveikslų. Iš kraštų tik ką susprogę berželiai, vėliau
ievos, baltos ir dusinančios. Susirenka vakare iš viso kaimo. Gražiai
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gieda. Klausausi, pritariu, svajoju. Eit turiu būtinai. Paskui kieme
jaunimas juokauja, o kai uždainuoja, net trečiam kaime girdėti. Pas
mus vienus kiek jaunimo.
O žuvys! Kaip jų neprisiminsi? Tiek daug Petriukas su tėveliu
sugaudavo. Pasikeli rytą, jie jau grįžta nuo upės su lydžiais, ešeriais,
kuojom. Tie lynai kokie skanūs! Riebūs, minkšti. Aš irgi kartais padedu kratyti varžas, kurias prie liepto pastato iš vakaro. Kiek džiaugsmo, kiek romantikos! Tokia kvapni pavasario žemė, toki linksmi vyturėliai. Užsimiršo visos „tragedijos“...
Tik išvažiuodama jaudinausi. Mečiau dviratį pakelėje ir – į pievas. Ilgai braidžiau žalumynuose. Marios liandriškų. Rinkau žiedelį po žiedelio. Kiekvienas Jam skirtas. Balti sidabriniai varpeliai. Į
kiekvieną žiedelį įpinta svajonėlė. Ir – nenunešiau. „Ką myli – tam
nepataikauk!“ Ak, kodėl aš nenunešiau??????
Birželio 15
Į g yvenimą!
Apie atsisveikinimą su gimnazija galvot sunku ir pikta. Iškilmingas posėdis. Direktorius liepia iš mokinių kam nors pasisakyt. Tos raganos mane išstumia į sceną. Ką aš, netikėtai užklupta, galiu protingo
suregzti? Negudri išėjo kalba. Jis sėdi pirmoj eilėj ir žiūri klausiančiom akim. Negaliu dovanot – išstūmė mane pajuokai. O jos šaiposi,
atsikračiusios bėdos... Visa šventės pradžia sugadinta. Raganos!..
Užtai vakare sekėsi. Sėdėjom vis-a-vis. Žiūrėjom – šnekėjom...
Gėriau vyną, šokau. Bateliai pusaukščiai, tautiniai rūbai – savijauta
puiki. Šokau nuo pradžios iki pat galo, per visas rankas. Pasisekimas!
Rušėnas pakvietė valsui. Ir tiek prišnekėjo, o aš juokiausi, nes man
patiko per jo pamokas būt pastebėta... Netoliese sukos jo simpatija.
Ir inspektorių pasisekė išjudint, visos gimnazijos puošmeną, puikų,
bet užsidariusį.
Paskutinis vakaras gimnazijoj. Gaila! Ypač šių metų. Jie iš visų
labiausiai vykę. Anykščiai, Anykščiai! Kiek puikių vietų, kiek puikių žmonių, kiek prisiminimų! Mieli, artimi, pusiau draugai, pusiau
simpatijos. Tik, žinoma, jie nenustelbia mano vienintelio – iš baltųjų
namų. Dabar turėsiu palikti. Viską – auf immer...
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Šiandien jau nebe gimnazistės. Iškart pasidarėm suaugusios. Be
gailesčio nutraukti ryšiai su pamokom, suolu, pažymiais. Ach, kaip
gera! Aš visai laisva! Kažkaip neįprasta, jaučiuosi lyg nesavam kaily.
Ir namo negalėjom pareiti kartu... O varge, varge...
Dar ir šiandien negaliu blaiviai galvoti. Bet baigsiu nuosekliai.
Vytas truputį pyko, kad negalėjo nukonkuruoti mokytojų, užtai lydėjo namo. Ne, neparėjom namo. Pasileidom geležinkeliu į Kasagorus. Kalbėjom apie gyvenimą, ateitį, meilę. Aš jam nejaučiu jokių
emocijų, bet jis – nėra abejingas. Svajojom, kol išalkom. Grįžom.
Gimnazija užrakinta. Apėjom visus langus ir vieną atklebinom.
Ot pasiutę vaikai! Sulindom atsargiai, atsargiai. O tamsu, nors
akin durk. Apėjom „sandėlius“, suradom kepsnių, pyragų. Kemšam ir
džiaugiamės pavykusia pramoga. Vytas įsigeidė alaus, tik nesėkmingai. Bačkutė nuslydo, ir sutratėjo, sužvangėjo aplink stovėję indai.
Nutilom kaip pelytės. Prisikimšom dar gėrybių į kišenes, o laiptais iš
viršaus jau leidžias mokytojas Varnas su žvake. Aš puoliau pro langą,
Vytas primynė mano sijono kraštą, ir abu nusiritom į dilges. Varnas
nusileido, paklausė valandėlę – tylu, ramu, ir grįžo į savo kambarį.
Mes ir vėl pasileidom į laukus. Vytas norėjo, kad paskutinė naktis
būtų įspūdinga. Tik blūdinėjimas su juo nedarė įspūdžio. Ne taip
svajojau praleist tą vakarą. Parsiradau išaušus.
Birželio 17
Akyse nepamirštamas vaizdas. Su Vytu nutarėm važiuot kartu į
namus. Jis debeikietis – tai mums pakeliui. Jau baltieji namai. Juozas
stovi ant laiptų. Toks geras. Liūdnai šypsosi, moja ranka. Norėjau
trenkti dviratį į šalį, pribėgti, apkabinti, priglusti ir pasakyti „sudie“.
Paskutinį „sudie“ – – – Darėsi nepakeliamai liūdna, graudu ir šalta.
Tik žiūrėjau atgal, bet nesustojau, nenumečiau, nepribėgau... Dar
pavažiavus norėjau grįžti, širdis krūtinėj plėšėsi – nebuvo ryžto...
Kodėl nepuoliau jam ant kaklo? Nepadėkojau už tą nuostabų
pavasarį. Kodėl nepasakiau sudie? Kodėl? Kodėl? Kodėl?
Slinkau tolyn, tyli ir nelaiminga. Vytas klausė, kas man atsitiko?
Jis nieko nesuprato...
Negaliu sau to atleisti. Niekad niekad... Jau daug klaidų yra daryta, bet šita man skaudžiausia.
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Kodėl? Kodėl nepasakiau „sudie“ šio Pavasario Princui? Man
rodos, iš jo gavau daugiau nei sužadėtinė. Be abejo, ir Jis pajuto
pliūpsnį šviesių emocijų. Meilė! Šventa! Galinga! Be meilių žodžių.
Be kūniškų žaidimų. Be pabučiavimų...
Iš dviejų įsimylėjimų liko po smaragdą: su pirmu Juozu – po balta obelim, su antru – salėje, akims prakalbus... Ekstazė! Dovana ir
džiaugsmas visam likusiam gyvenimui. Ir ne tik šitam! Amžinybės
pojūtis..........
Birželio 26
Buvau Debeikiuose. Atlaidai. Kiek žmonių! Tik iš tolo mačiau
Juozą, jo namai netoli miestelio... Svečiuose pas Marytę buvo linksma. Ir klasės draugai atsibastė. Su Henriku V. praleidau visą vakarą.
Geras bernelis, nuoširdus, atviras. O su kokiu triukšmu važiavom
namo! Bet viskas – ne tai...
Liepos 18
Vasara vasara... Dunda ir dunda kaskart garsiau – artėja frontas.
Tik nesinori tikėti, kad ir mus pasieks. Prisirinko žmonių – visas
pulkas. Ir iš Švenčionėlių, ir iš Skapiškio. Kiek intrigų! Susižvalgom
su sesele – ir vėl prie darbo, o jie ponauja. Kažkas neišsprendžiamo,
svetimo, nemalonaus apsigyveno namuose.
Kvartetas virš stogų. Raižo mėlynę karo šmėkla plieniniais sparnais – skrieja virš sodybos ratu, o visa padangė vienu gaudesiu gaudžia. Kai šis pragariškas triukšmas nutolsta nors minutei, vasaros poezija mane ir vėl svaigina. Pasineriu didžiojo vasaros sapno idilijon.
Tik tas karas! Karas čia pat. O kaime ūkio darbai nepabaigiami. Kas
dedasi už mūsų namų, nieko nežinau. Norėčiau viską ant savo pečių
patirti, viską pajusti, viską pamatyti.........
Rugpjūčio 20
Žygiuoja rusų kariuomenė. Su kokia baime stebėjom užsiglaudę. Kol kas nieko nedegina, neplėšia, nežudo. Mūšiai vyksta kažkur
toliau. Griaudžia ir griaudžia dienas naktis. Naujas rūpestis – kaipgi
dabar gyvensim? Klausom radijo ir stebimės – – –
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Spalio 21
Nusitrenkiau į Anykščius. Susitikau Janę. Jau Vilniuje studijuoja.
Taip pat ir Stasė su Bronyte. Ragino ir mane atkeliauti, tikrai puiku
esą. Pasakiau namuose, kad važiuosiu – pasijuokė namiškiai: „Ar galvoj negerai? Tokiu metu! Dar tebevyksta mūšiai. Nespėsi kudašiaus
iš Vilniaus išnešt...“ Suniekino visai. Ilgai buvo pikta, bet pamažu
nusiraminau.
--------------------------------------------------------------------Koks negailestingas likimas!!! J u o z a s žuvo per bombardavimą
Šiauliuose...
---------------------------------------------------------------------
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STUDIJOS
KARO TRAUKINIUOSE

1944 gruodžio 23
Sušvilpia, sukaukia traukinys, ir šiurpas pereina nugara. Kokia
laimė – aš jau namie!..
Sesė Adeliutė, likusi viena, pasikvietė mane. Vyras pašauktas išėjo į kariuomenę. Kur jis? Gal Gaižiūnų, gal Pabradės poligone?
Reikėtų perduot maisto, drabužių. Išleido mane ieškoti Povilo. Dešimt dienų klajojau. Ir nuostabu – dar gyva ir sveika grįžau. Oi, tai
kelionė! Oi, kelionėlė!!! Tiek pergyvenimų, baimės, šiurpo – gal ir
per dešimt metų nebūčiau patyrus.
Važiuot, kai nėra jokio transporto – kokia beprotybė. Tik kariniai ešalonai su pabūklais, tik naujokai į Vokietiją, o iš ten –
sužeistieji. Ir dar vagonai, pilni grobio. Bet žmonėms reikia tai
šen, tai ten vykti. Būriuojasi stotyse. Prašosi kariškių priimami į
vagonus. Kabarojasi ant laiptelių, prisiglaudžia tambūre. O šaltis
šaltis – tiesiog spigina. Aš su trumpais kailinukais, nemažu lagaminu. Nustumia nuo vienų laiptelių, kabiniesi kitų. Išmeta iš vieno
traukinio – lauki kito. Įsiprašai į vagoną ir nesi tikra, ar neišstums
traukiniui einant pusnuogės. Net pro ratų bildesį išgirsti vidurnaktį
moters klyksmą. Tik pagaugais nueina. O pasakojimai: ten nurengė, ten papjovė, ten išniekino... Tas kelias nuo Skapiškio iki Kauno,
iki Gaižiūnų poligono, paskui link Vilniaus, link Pabradės – baisus
košmaras...
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Kartą sulipom pulkelis ant platformos ir susirangėm tarp tankų
ratų. Mėnesiena. Žvaigždėtas dangus. Šalta neregėtai. Ir nežinia, kur
nuveš, ir nežinia, kur sustos? Susirieti į kamuoliuką ir atsiduodi likimui.
Teko įkopt net į garvežį. Vos įsiprašiau. Trys vyrai paišinais veidais, karts nuo karto pila šiūpeliais anglis į pražiotą ugninę gerklę.
Tai pats beprotiškiausias mano žingsnis. Tupiu kamputyje. Šilta. Ir
drebėdama laukiu, ar nešvystels ir manęs į tas raudonas pragaro žiotis. Taip paprasta: sekundė, ir tavęs – nė ženklo. Ir nesužinos niekas
niekada... Liks lagaminas su lašiniais... Ačiū Dievui, jie dar buvo
žmonės.
Kartą mane ir dar vieną merginą, šąlančias tambūre, jaunas kareiviukas pasiūlė įleisti į vagoną: ten vienoj pusėj arkliai, o kitoj
šienas – būsią šilčiau. Atitraukė skląsčius, ir mes laimingos sulipom.
Bet vos spėjom įsirausti į šieną, kai vėl išgirdom trankomas duris
ir kelių kareivių balsus – atėjo ieškoti merginų. Rodos, visas kūnas
sustingo iš baimės. Ir kol jie grabaliojo, kaip užlipti, stengėmės kuo
giliau nugrimzti ir užsiversti šienu. Pamindžiukavo tamsoje, svaidydami keiksmus, vienas net užmynė, bet per šieną, matyt, nepajuto ir
nutarė atsinešti žibintą. Supratom: dabar jau viskas... Kaip pradingti,
kaip išgaruoti? Bet atskubėjo tas pats kareiviukas, liepė greit išlįsti,
kol šie negrįžo – nuvesiąs į saugesnę vietą. Skubiai veda į kitą vagoną, kur važiuoja karininkai. Visi sugulę ant vokiškų matracų. Prikūrenta. Čia dega kelios žvakės, šviesiau, ir pavojus mažesnis. Mums
padarė vietos atsigulti.
Man šalia majoro. Pakalbino, ką baigusi, kokius rusų rašytojus
žinanti. Aš virpu iš baimės, galva visai tuščia. Jokios pavardės neprisimenu, nors rusų literatūrą neblogai žinojau, ir nieko doro negaliu
pasakyti. Vidurnaktį paprašė paduot žvakę prisidegti ir bandė pabučiuot. Susiriečiau į kamuoliuką ir sustingau. Nusiramino... Laimė
vis dar lydėjo. Ir žmogus ne visada gi žvėris. O tas šaunusis kareiviukas – tegu jo niekada nepaliečia kulka!
Netikėjau, o teko miegoti einant, stovint. Miegoti Pabradės stotyje ant nešvarių šaltų grindų, kai per tave žargsto žmonės. Valgiau
lašinius, užsigerdama šaltu vandeniu. Sniegas, šaltis, nežinomos vie74

tos. Apvažiavau pusę Lietuvos, nieko nesuveikiau. Povilo neradau.
Tik savo kailiu patyriau karo atmosferą. Iš arti pamačiau kariuomenę,
pabūklus, žmones. Mačiau, kaip netikėtai susitinka du broliai: vienas – vykstantis į frontą, kitas, sužeistas – į užnugarį. Ir pakalbėt, ir
pasidžiaugt neturi laiko, nes traukinys jau švilpia... Nešvara, netvarka, grūdimasis, skubėjimas, nežinia – tolimo karo aidai... Stovyklose
visiška betvarkė, nei surasi viršininkų, nei kokių sąrašų, negausi paaiškinimų...
Sušvilpia dabar traukinys, lėkdamas pro šalį, šoku nutirpusi iš
lovos, ir kokia laimė – aš namie, Laukeliuose pas sesę.
Gruodžio 27
Kodėl, kodėl? Trys broliai – karžygiai jauni – žaizdose guli...
Kokios nelaimingos Kūčios. Žvėrys, žvėrys!!! Išplėšė, išrovė
ąžuolus... Tuo metu nebuvau tėviškėj ir nemačiau siaubingos egzekucijos. Tik po kelių dienų sužinojau.
Sugrįžus sovietams, paskelbta mobilizacija. Skubėt į frontą, guldyt galvą už Staliną? Kad nesulauktų! Dar visi gerai prisimena anų
metų birželio keturioliktą, kai iš Tėvynės buvo ištremta septyniolika
tūkstančių... Todėl būtina okupantams priešintis. Kuriasi partizanų
grupės. Ir mūsų apylinkės vyrai ruošiasi išeit į miškus, kasa bunkerius, stengiasi įsigyti ginklų.
Pasipriešinimui likviduoti į Lietuvą atsiunčiami specialūs smogiamieji būriai. Prieš pat Kalėdas jie pasklido po visą šalį, šukavo
miškus. Mūsų kaimą nusiaubęs būrys, vadovaujamas vietinio, du vyrus nušovė, o kitus išsivarė. Tarp jų – mano trys broliai ir tėvelis, kurį
vėliau paleido, sudaužytą ir sumuštą. O broleliai liko pažeminimui,
kančioms ir smurtui...
1945
Vasario 15
Panevėžys. Atvykau ieškoti brolių. Sakė, juos čia atvežė iš Kupiškio. Sėdžiu pas pažįstamus ir laukiu diena iš dienos. Nuolankumas, maldavimas, pažeminimas – štai ko susilaukta. O juos ten muša,
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kankina, tik padėt – nepadėsi. Sėdžiu ir laukiu lyg išmaldos kokios
nors žinios, kad galėčiau perduoti maisto. Kas žadėjo padėti – nieko
nepadaro.
Aš taip atbukusi nuo visų įvykių, kad nebejaučiu nei skausmo, nei
širdgėlos – tik vienas nesusipratimas. Kad sutrumpinčiau laiką, einu
pas inžinierių skaityti knygų. Šeima pusiau lenkiška. Vincas – klierikas, greit tapsiantis kunigėliu, smuikuoja, dainuoja, gyvo, moksliško
proto. Pradedu įsižiūrėti. Ir nelaimėj norisi rasti kokią nors atramą.
Tik negaliu džiaugtis – jausmai taip sumišę. Iš po kojų išmuštas pagrindas.
Neradusi brolių Panevėžyje, vykstu į Vilnių su tresto direktorium žydu, kuris žada pagelbėt. Bet ir Lukiškių kalėjime „neranda“,
sako, paimti į kariuomenę. Man nelabai aišku: ar jam taip atsakė, ar
pats tą sugalvojo. Nežinau, ką daryti.
Kartu keliavo ir Vincas. Atviras sunkvežimis pilnas žmonių. Baisus šaltis. Jis mane priglaudžia po savo kailiniais. Apsinakvojam pas
jo brolį. Vincas ir fotografas. Rodė savo nuotraukas, darytas degant
Panevėžiui. Be galo įspūdingos. Buvo truputį išgerta. Kambarys didelis. Aš šildau nugarą prie krosnies. Pajuntu jo žvilgsnį, keistą, deginantį. Čia kažkas ne taip...
Vyrai dar išėjo į svečius. Jutau pro miegus, kad grįžo. Vincui paklotas patalas ant grindų, netoliese. Kambarys šaltas šaltas. Netikėtai
pabudau: prisispaudė lūpos, virpančios, beprotiškos. Įsikibau į apkloto
kraštus. Kokia gėda! Šiam dideliam salone miegojo dar marčios tėvai.
Koks absurdas! O aš žavėjausi juo, klūpančiu prie altoriaus – toks susikaupimas. Aukštas, gražus, protingas, pamaldus... O dabar – džiaugiausi, kad turiu jėgos ir manęs lengvai nepaimsi. Kažkas nesąmoningo, gaivališko tose pastangose, bet jis apgirtęs, o aš įtūžus – tad įveiktas
išsitiesė šalia sofos...
Drebėjau kaip epušės lapas. Atrodė – grumtynės vyksta visiškoje
tyloje. Vincas atsipeikėjo. Atsiprašymas. Jam pirmą kartą taip atsitikę.
Ir viso gyvenimo paslaptys...
Rytą atsikėliau ir, žodžio netarusi, smukau pro duris. Nežinau, ką
tie žmonės pagalvojo – nieko nepaaiškinsi. Tikėjimo ir jausmų krizė...
Susiradau savo klasiokes. Jos vėl ragina mane studijuoti. Šiuokart
apsisprendžiu rimtai.
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Kovo 7
Aš jau studentė!!! Kovo ketvirtą, per Kaziuką, pirmą kartą įžengiau į lituanistikos kabinetą. Antras semestras jau prasidėjęs. Truputį
fantastiška... Mūsų kursas nedidelis: 6 vyriškiai ir 10 moteriškaičių.
Atsikrausčiau pas savo merginas. Jos priglaudė, nuvedė pas
dekaną J.Kruopą. Mane išklausė. Pažadėjau pasivyti: „Su manim,
tikėkit, niekada nebus bėdos...“ Gal prašančios akys, gal maldaujantis balsas – dekanas nusišypso ir, jei rektorius sutiksiąs, priims į
antrą semestrą. Rektorius K.Bieliukas (yra nuostabių žmonių!) davė
sutikimą. Ir štai – studentė. Gyvensiu Vilniuje. Eisiu į paskaitas. Tikrai
lyg pasaka. Tik kažkas trukdo džiaugtis. Praeityje juoda juoda. Į kraują
įsiėdusios nykios kelionės: arkliais, mašinomis, traukiniais, garvežiais,
ant anglių, malkų... Liūdnų įvykių, smurto ir nepasisekimų laikotarpis.
Kaip reiks pradėti naują etapą? Svarbiausia – surasti brolių pėdsakus...
Liepos 14
Baigiau pirmą kursą. Mokytasi nedaug. Nebuvo nei noro, nei
laiko. Tamsus pavasaris. Rūpinimasis broliais, kuriuos suradau Lukiškių kalėjime. Su maišais ant pečių, perduodant maistą prie kalėjimo
durų, su širdgėla. Kiek popiečių prastovėta prie kalėjimo tvoros, kad
pro langų grotas pamatyčiau pažįstamus veidus. Kiek šaligatvių, kiek
laiptų nusėdėta pas viršininkus, prokurorus, tribunole, baiminantis,
kad nepamatytų kurso draugai...
Koks laimingas atsitiktinumas! Sužinojom, kad bus teismas. Laukiam su Guziene prie tribunolo T.Vrublevskio gatvėj. Privažiavo
tamsi belangė mašina. Iššoko kareiviai, paskui jie išlipo vienas po kito
su maišiukais, visai netoliese. Vladą iš švarkelio pažinau. Romas Šalaka išblyškęs, Jonas Skipitis nusvyravo kaip išdžiūvus žolytė. Sunkiais
žingsniais Antanėlis ir dar keli kiti. Jie mus pamatė. Trumpam akys
nušvito. O kur trečias? Kur mūsų jauniausias? Kodėl jo nėra kartu?
Per kareivį perdavėm laiškelį.
Bėgam į namus. Greita ruoša. Į cukorių maišus kišam supjaustytus mažais gabalais lašinius, kad kareiviai lengvai neišgraibytų, įbrukam tabako – ir vėl prie tribunolo. Užtempiam į ketvirtą aukštą ir
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maldaujam, kad perduotų. Deja, sargybiniai ne viską perdavė – apgavo. Kokie beširdžiai. Nors jie ir alkani...
Pusę dienos stovėjom kitoj kiemo pusėj esančio namo laiptinėj.
Vienu metu ir juos pamatėm prie lango. Rankomis parodė – 15!!!
Ant lakšto popieriaus rašėm didelėm raidėm: „Nenusiminkit! Greit
viskas bus kitaip...“ Nors trupinėlį paguodos. Ką reiškia sprendimas,
jei liko tik kelios dienos... Norėjom įtikinti ir pačios įtikėti. Nusišypsojo ir Antanėlis, ir Vladas...
Vėl tas aklinas furgonas, ir paskutinis žvilgsnis nuslydo skarmaluotom, išsekusiom figūrom. Aš instinktyviai šokau vytis nulekiančios mašinos, kol išnyko iš akių...
Ar nuo mūsų buvimo jiems nors truputį palengvėjo? Gal liko
drąsiau, aiškiau. Gerai, kad pavyko perduoti truputį maisto. Ir pradingo visiškon nežinion. Į Karagandos rūdos kasyklas... Bet kur trečiasis?
Po kelių dienų į mūsų duris, Subačiaus 8, kažkas pasibeldė. Atidariau ir nustėrau: rašytojas Vienuolis! Be šypsenos, keistas kažkoks,
nesavas. O su juo – jaunas žmogus, toks išblyškęs, išsekęs. Vienuolis!
Anykščiuose aš keliskart jam po kojų maišiausi, bet kas jį atvedė prie
mano durų? Kodėl? Nusmelkė šaltas nerimas. Ko gi Vienuolis atėjo
pas mane?
Įleidau. Pasodinau. Tyla... Rašytojas atrodė toks prislėgtas, toks
nusiminęs, kad baimė man visai užspaudė širdį. Pagaliau ryžosi: „Čia
mano sūnus... Stasiukas. Tik ką iš Lukiškių kalėjimo... Jis felčeris.
Prieš keletą dienų ant jo rankų... mirė jūsų brolis. Davė adresą, prašė
pranešti...“ Nesudejavau. Jau tribunolo metu tą supratau...
Žiūrėjau į Vienuolį, ir buvo gaila, kad jam tiek skausmo suteikė
ši liūdna misija. Ilgai negalėjau pamiršti jo sutrikusio veido, liūdnų
akių, sukumpusio kūno, atrodė, lyg mano tragedija skaudintų jį patį.
Jis buvo visai kitoks, visai kitoks nei prieš metus Anykščiuose.
Viešpatie, kas pasidarė? Nejau tai galima vadint gyvenimu? Šeštą liepos Petriukas apleido šį pasaulį. Paskubėjo išvengt dar vienos
kankinimų procedūros (vėliau sužinojau: teismo metu, kad pasirašytų nuosprendį, juos žiauriai mušė). Tik dvidešimt aštuoneri metai!
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Matydavau, kaip sunkiai stoviniavo ten už grotų. Pro Lukiškių langus žvalgėsi šimtai išbalusių, išsekusių veidų, tikėdamiesi už kalėjimo
sienos išvyst savuosius. Ten būriavosi moterys, stengėsi susikalbėti
gestais. Kartais atskrisdavo laiškutis, įminkytas į duonos gumuliuką.
Kartą ir aš pamačiau savo brolius. O kiek džiaugsmo, kai mane
pažino. Paskui ateidavau tuo pat metu, kad nors žvilgsniais galėtume
susisiekti. Vladas prilaikė Petriuką. Balti balti, išvargę, išdžiūvę, papilkėję kaip žemė. Žiūrėjo pasiilgusiom, iškankintom akim į gatvę,
ir taip graudu, kad niekuo negaliu padėti, kad taip ilgai nežinojau.
Kalta kalta, kad tada, vasario mėnesį, patikėjau, jog paimti kariuomenėn. O kai suradau – stoviniavimas prie kalėjimo vartų, kol priima
siuntinius, beviltiškas ieškojimas, kad kas padėtų. Ir jokio atsako...
Petriukas neatlaikė mušimų. Greitoji džiova. Ir jau niekad nepamatysiu savo mylimiausio. Ramus ilsisi, baigęs sunkią žemės kelionę.
Liūdnos akys, rodos, kaltina mane, kad nesugebėjau išvaduoti. O
kaip iš tų nasrų išvaduosi, nors gulėtum kryžium visą gyvenimą...
Viešpatie, ar beišperkama gyvastis? Ar beprikelsi Petriuką, kaip kitados Magdalenos brolį Lozorių? Veltui šauksmas. Ilsisi nurimęs nežinomam smėlio kalnely. Per ilga ten užaugs samanos. Gal paklydusi
gėlės sėkla išskleis žiedą, kuris svyruos liūdnai, pasakodamas apie
kankinius, žuvusius už laisvę. Tik aš nežinosiu jo kapo...
Vis dar negaliu patikėti. Laukiu. Rodos, pravers duris, įdegęs,
stiprus, ir nusijuoks iš manęs. Išeisim į paupį, žuvausime. Parodys,
kur daugiausia šiemet spragių, serbentų, kur anksčiausiai gliaudos
riešutai. Šerkšnotą žiemą pamedžiot voveraičių, pavasariop į pelkes –
ančių. Tekini, patenkinti. Aš tokia mažytė prieš jį – galva vos pečius
siekia. Bet nuo pat vaikystės – ištikimas palydovas. Nėra miško neišlandžioto, nėra pievų neišbraidžiotų... Šviesių dienų vizijos.
Karas. Sklepas. Smūgiai. Kodėl tada nebuvau namuose ir negalėjau paskutinį kartą apkabinti ir atsisveikint amžiams... Ir nesugebėjau
nė iš mirties nagų išplėšti. Kokia skaudi bausmė. Už ką? Ir iš kur
atsirado tas pragaras, tokia vergija?
Bet kuo aš tapau? Ar apsamanojęs kelmas, ar grindinio akmuo?
Stirksau kaip tvoron kalamas baslys, ir nieko manyje neliko, net ašarų. Tik sunkus liūdesys, tik kažkas pikta slankioja nervais. Rodos,
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girdžiu motulės verksmą. Jos ašaros – skaudžiausios. Tėvelis liūdnas
ir tylus, nė žodžio negalįs ištarti.
Atsisuku į langą. Dangus su saule plaukia tolybėn. Virpa medžiai visom šakom ir visom linkmėm. Svyruoja sugriauto vienuolyno
bokštai, linguoja kryžiai, tik nedingsta penkiolika katorgos metų...
Už ką?
Argi sovietiniam žmogui tinka kelt panašų klausimą? Ar civilizuotam pasaulyje svarbu žinot – už ką? Kai melas pragarišku greičiu
apraizgo kiekvieną žingsnį, kiekvieną žodį, kiekvieną laisvą mintį ir
pamišėliškai kvatojasi. Argi dabar atsakinėjama į tokius klausimus? Ir
jei netikėčiau, kad teisybė nugalės – ar rastųsi jėgos su tokiu ramumu
ištarti: penkiolika katorgos metų!.. Bet manyje kiekvienas kūno atomas šaukia: ne ne ne!!! Raudonasis voras dar kartą paraudonuos, bet
šiuokart nuo savojo kraujo, ir išbluks kaip kiekvienas netikrais dažais
dažytas skuduras...
Kokia suspauta širdim ėjau parsinešti likusių jo daiktų. Įleido
už storų geležinių kalėjimo vartų. Šalta. Niūru. Drabužiai tie patys.
Kailiniais kirminėliai rėplioja. Tik tiek beliko. Užjaučiamai pažiūrėjo sargybinis, gerą žodį pratarė. Sutratėjo dantys, kad nepravirkčiau.
Sunkiai sunkiai nešiau brangią naštą per Lukiškių aikštę, pustomą
smėlio. Degino, slėgė ir draskė ji mažą širdelę. Auksinio vestuvinio
žiedo, įsiūto drabužiuose, kurį turėjau perduoti žmonai, kaip sakė
Stasiukas – neliko...
Kada sesei Braniotei pasakiau, jog brolius suradau Vilniuje, iš
džiaugsmo tiek ėmė bliauti, net aš neišsilaikiau. O kai dabar pranešiau apie teismą ir Petriuko mirtį – šią žinią sutiko rūsti, kieta, sukandus dantis. Koks sunkus, nepakeliamas skausmas...
PO SLOGAUS PUSMEČIO

1945 spalis. II kursas, III semestras
Rūpesčiai, ruduo, paskaitos – apie save pagalvot nebuvo ir laiko.
Nebegaliu daryt savo veiksmų analizės. Nieko neliko iš tylių svajonių, iš gražaus jaunystės sapno. Kasdien tik baimė ir kančia. Ar tai
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galima vadint gyvenimu? Absurdas, kiaulių jovalas! Ir žmoneliai toki
menkučiai, prislėgti, įbaiminti. Kame rasti dalelę džiaugsmo ir grožio? Jei pasaulis ilgai nesugebės išsimušti į aiškų, platų kelią, už kurio
nudyla tautų pjautynės dėl žemės kąsnių, dėl viešpatavimo jūroj ir
sausumoj – tai veltui tikime mokslu, menu: jie neišgelbės.
Svajot apie ramią buitį su kasdienėm miesčioniškom istorijom,
nepabaigiamu apsvaigimu jausmais ar aistrų malonumais – deja, tai
negrįš. Po šio karo, po šių aukų – tai neįmanoma. Šiandien mes merdėjam. Minkštakūniai! Dabar reikia naujai, kietai laikytis. Nuolatinis
sunkus ir įtemptas darbas – kitaip visus sutriuškins...
Gruodžio 20
Namuose. Pasiutęs vėjas kaskart vis labiau dūksta. Įsibėgėjęs laukais, išjudina, ridena ir su savim neša baltas, lengvutes smiltis. Kaip
šokio sūkury – pasiaus jas grakščiai ir nudangins nežinion, šokinėdamas griovių pakraščiais, laužydamas išdžiūvusius kiečius. Vėjas
nerimsta. Vėjas žaidžia kaip kūdikis. Lando pro užtvaras, glaustosi
pirkios kampuose. Kartais pasišokėjęs pašiaušia kluono palėpes, o paslydęs ties šuliniu apledėjusiam sniege, dar labiau įsismagina.
O akys klaidžioja po kiemą: ar neateina kas nuo miško, ar nevažiuoja keliu, ar neatslenka nuo upės. Nuolatinė baimė ir įtampa,
kad neužgriūtų tokiu oru „nelaukti svečiai“. Bijot yra ko, nes slapstosi sesers vyras Povilas, pabėgęs iš fronto prie Liepojos, kur žuvo
daug lietuvių. Įsitaisė kelias slėptuves: kamaros rūsyje, klojime po
šiaudais ir tvarte po karvių ėdžiom, kad galėtų kilus pavojui staiga
pasislėpti. Juk reikia pavalgyt, o naktį ir po kiemą pavaikščiot. Tad
visų žvilgsniai nuolat krypsta į langus, kad nieks staiga neužkluptų.
Kartais slėptuvėje prisiglaudžia ir kaimynas.
Gyvenimas šalia didelės girios darosi labai sudėtingas. Pabūni
namuose ir išsiveži tą nerimą, tą baimę – nuolatinį žvalgymąsi pro
langus…
Gruodžio 31
A n t N a u j ų j ų m e t ų s l e n k s č i o ! Perskaičiau savo svajonėles ir vargelius – linksma paliko. Štai kuo sotinausi? Koks gražus tas
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jaunystės ir ŠVIESOS laikotarpis. Per metus viskas pasikeitė. Tamsu.
Niūru. Apgailėtina. Gyvenimas pastūmėjo į kitą kraštutinumą.
Pamažu nurieda dienos – neužlaikomos viešnios. Neprašytos,
nevarytos. Vis po žingsnį tolyn tolyn... Nuo vaikiško džiaugsmo,
nuoširdaus juoko, nepasiekiamų idealų – į suktą, kapeikos tikslumu
apskaičiuotą egzistavimą, į kovą už būvį. Iki dvidešimties – toki pakilūs, entuziastai, didelių siekių pilni, o toliau – realybė, materija.
Nuo arbatos virimo – į butą riešuto baldais, tviskančiais servizais,
minkštais kilimais. O paklausk tokį žmogelį, ar nebuvo ir jis jaunystėje fantastas, naujų kelių ieškotojas? Gal net visą pasaulį norėjo
reformuoti, kad nebūtų vargo, skurdo, visi sotūs... Tik vėliau viskas
išblėsta... Ar ne taip bus ir su manim? Kodėl visada pritrūkstu ryžto,
tvirtumo, jėgos?..
Ką aš galiu patart Bronytei, ką pasakyti? Net nežinau, kaip guosti. Pasiūlyt atsiremt į mokslą, meną, gal religiją? O gal poezijoj ieškot
atsakymo? Tai niekis. Jai skauda širdį. Koks vaistas tiktų sužalotai
sielai? Bet paklydimai nepataisomi – ir Juozė nebemyli...
Net pati nežinau, ką reiškia ši tragedija. Per vėlu barti. Jau išvažiuodama atostogų žinojau, kad taip įvyks. Mano patarimo neklausė.
„Aš pasilieku!“ Matyt, labai jau troško tos „meilės“. Juozė protingas,
užsidaręs, savotiškai įdomus. O Bronytė – drugelis, laukiantis „arabų“... Nusvilo sparneliai. Jaučiuos kalta, kad leidau pasilikti. Bet kai
nori – visada suras progų.
Ką pasakyt? Kad kambariuose auginamos gėlės trapios... Mes kartu
jau visi metai. Gyvena tik savim. Mėgsta išsipasakot, džiaugtis, aikčiot.
Neblogai ją pažįstu. Manęs – ne. Jai nerūpiu. O kai prispaudžia begalinis sielvartas, patarimo ieško. Tik ar aš žinau, kaip reikėtų gyventi?!
1946
Sausio 16. II kursas, IV semestras
Grįžau iš miesto. Ačiū Dievui, namie. Elektros nėra. Rūksta žibalinė. Taip noriu, kad ateitų Stasiukas iš kaimyninio kambario – galėčiau išsiblaškyt ir pasiginčyti. O ginčus daugiausia sukelia tikėjimo
ir prigimties klausimai. Galva sunki sunki. Rodos, smegenys pereina
į metalo substanciją, net kaklas linksta nuo svorio.
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Šiandien ir dienelė susiklostė. Tegu ją tūkstantis kvarabų! Rašomasis! Trečioj klasėj būčiau geriau parašius. Visai nesisekė. Po nakties buvo bloga, paskui istorikė supykdė – kažkas prislėgė. Baimė,
susijaudinimas, noras gražiai išreikšti mintį – ir negalėjau sulipdyt
net paprasčiausio sakinio. Norėjau mesti ir išeit – neišdrįsau... Ak, tas
Balčikonio rašomasis... Ir būna gi taip!
Vakare literatų susirinkimas. Antano P. novelė ištęsta. Sunervino.
Taip ir norėjos kažką įpint, pagyvint. Broniaus pastaba apie psichologinį momentą dar paikesnė.
Po tokio nesmagaus vakaro nuėjau į „Literatų“ kavinę. Vakarieniauju gale, prie sienos. Netoliese kaimynas atidžiu žvilgsniu, žaliu
pusšvarkiu, nauju portfeliu. Nejauku, jei kas stebi valgant. Eidama pro
duris žvilgterėjau – pilietis sekė įkandin. Naktis šviesi. Mėnulis lyg
išblyškęs kalinys. Namai tamsūs, tik „Magdalenos“ rūsiai žiburiuoja.
Plati ir klaikiai nušviesta Katedros aikštė. Žmonių nesimato. Iš paskos
girdžiu minkštus žingsnius. Pasuku vienur, kitur, paskubu, sulėtinu
– žingsniai vienodu atstumu. Baisiai pikta. Atsigręžiau – tos pačios
neramios akys. Nusigandau. Net sudrebėjau. O mano Subačiaus gatvelė siaura ir tamsi. Laimė – „Helijos“ kinas. Šviesu – išsigelbėjimas.
Įlendu tarp žmonių ir ilgai kiurksau. Kai išdrįstu leistis toliau – gatvė
visai tuščia. Kiekvienoj tarpvartėj vaidenas žalias siluetas. Baugu naktį
Vilniaus gatvėse – gali palydėti viską. Ir koks pasitenkinimas atsidūrus
už kelių durų...
Vasario 13
Tegu jį šimtų šimtai – visos gerosios ir blogosios dvasios! Puikus
psichologinis momentas.
Eilinis literatų susirinkimas. Kolegų pilnas kabinetas, o svečiai vėlinasi. Kai Stasė užėmė atitinkamą poziciją – įkvėpimas – žvilgsnis –
subilda, sucypia durys ir įvirsta – du gerbiamu rašytoju. Ak, svečiai,
laukiami ir... numylėti. Ir dar kaip!
Sėdėjau nustėrus. Stasė skaitė apie tarybų žemę, pavasarį, Salomėją Nėrį. Žodžiai ištęsti, ir baisu, kad visai nenusitemptų. Kirtis
atvirkščias. „Pavogta meilė“. Apvaldė smalsumas. „Ji glaudžiasi prie
jo. Širdis nori širdį surasti... Namuose žmona, mažytis... Ji nori, kad
ranką pakeltų ir paglostytų, o šis išeina tylus, žodžio nepasakęs...“
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Stasė ne tik drąsi, bet ir atvira. Kai kurios frazės, pasak mano kolegės
Aliutės, net pornografiškos. O tas, kuriam skirti šie posmai, klausėsi
šaltai (bent taip atrodė), kritikavo ir net pamokymų davė... Štai kaip
su ta meile ir kūryba būna...
Vasario 15
Be jokios minties priėjau prie lango. Dirstelėjau pro snieguotus
stogus, pajuodusius bažnyčių kryžius, styrančias medžių šakas – vaizdas įprastas, nejudrus. Slegiantis blankumas, apniukę, ir debesys nesiskiria nuo aprūkusio sniego.
Naktys būna kitokios. Lyg prasiplėšia skara, ir skaidri mėnesiena
apipila miestą. Aukštai šypsos „balvonas“, savo nejautriais spinduliais
ridinėdamasis po visus užkampius. Ak, jam pasaulis platus: nuo Sibiro
miegančių tundrų iki Venecijos pernakt netylančių gondolų. Malonu
mėnesėliui plaukti sau kelią nušviečiant. O debesys sprunka iš po
kojų, susigriebę savo išsidriekusius šešėlius. Jis už saulę galingesnis:
užmigdo viešpatį Pyktį, seseles Aimanas ir atidengia begalinį dangų,
šviesų šviesom nusėtą. Nors galingas, bet keliauja vienų vienas, nors
ir šypsosi, bet labai liūdnas. Tad jo kelionė apmirusi ir bežadė...
Prisimena daug pilnų mėnulio naktų.............
O žemai, sode, mažas vaikiukas darbuojas. Iš visų jėgų tempia rogeles. Sniegas palaidas, purus, vos ne iki kelių. Vaikai būna labai išradingi. Ir šis pukšnodamas, pindamasis švarkelyje, paraudusiais kumšteliais iš visų jėgų tempia rogeles. Stabčiodamas iriasi pro medžius.
Apvirto jo rogutės, užkliuvusios kelmiūkščio. Bet atverst neįstengia. Ir
šiaip, ir taip mėgina, pagalvoja ir patraukia aukštielninkas. Pasižiūri –
nuostabu – puikiausias pėdsakas. Patiko ir rogutės užverstom pavažom,
ir gražios vėžos, tad smagus, viena ranka mosuodamas, pasileido ratu.
Padarė vieną, stabtelėjo, pakraipė galvą ir nuklampojo kitą – pėda pėdon, vėža vėžon. Ir taip kelis kartus. Man pasidarė džiugu: mažytis – ir
jau menininkas. Nedrumstė žiemos harmonijos, tik vieną be priekaištų lygų ratą. Ir simetrija, ir grožio pajautimas mažoj galvelėj.
Kovo 4
Juokinga, skaudžiai! Vokiečių belaisviai tvarko istorijos seminaro
knygas. Daugiausia jų vokiškos. O jie – daktarai, profesoriai, moky84

tojai. Su kokia nuoskauda paskaito antraštę, su kokia meile pavarto apdulkėjusias, prisistovėjusias. O mūsiškiai neskaito, net antraščių nesupranta. Vieni kalbos nemoka, kiti neturi laiko, treti – noro.
Liūdna matyt belaisvį, žiūrintį su meile į knygą, o studentą – gana
abejingai. Jie nekokį įspūdį pasiliks apie mūsų tėvynę. Piemenėliai,
užplūdę universitetą...
Ir aš tokia pati. Be nusistatymo, be principų, be noro. Tik svyruoju ir drebu kaip vinkšnos lapas. Ir jei nebūtų atramos ten, Galvydžiuos, gal taip ir nusisvyruočiau. Dabar – pasitinka su ašarom ir
išlydi su ašarom. Turiu stipriai atsistoti, nes ką darau – ne vien sau
darau. Mano likimas ne vien pačiai priklauso.
Kovo 13
Pavasaris. Visas kūnas jaučia jo artėjimą. Lengviau keliasi kojos
slidžiais šaligatviais, tiesiasi pečiai, akys merkiasi nuo skaidrių spindulių. Ir pulsas jau pavasariškas, tik širdyje – dar pašalas neištirpęs.
O, jeigu nieks neslėgtų nuotaikos ir netramdytų džiaugsmo! Iš brolių
nesulaukiam jokios žinios.
Gyvenimas yra kažkas daugiau negu žinios ir mintys apie jį. Gyvenimo džiaugsmą teikia kuo platesnis jo pažinimas, drąsus dalyvavimas
jo sūkury, o ne atsitvėrimas nuo jo ir ieškojimas prasmės atitrauktoj spekuliatyvinėj minty.
Kovo 15
„Tu man patinki, mergiot! Ar ne „Taure“ gyveni? Užeičiau. Tokia tyli – žodį sunku išgaut, bet man patinki.“ – „Plepančių iki valiai,
tik klausyt ne visi moka. O su užėjimu – neskubėk.“ Pokalbis lituanistikos kabinete. Adolis melsvu švarku, gelsvais atlapotais marškiniais. Ką pasakoja – žiūri akysna ir laukia pritarimo. Stengias ką nors
pabrėžti, nori pasirodyt gudrus. Juokinga ir truputį malonu…
Ir „pedagogas“ kartais švelniai nusišypso, nors esu per daug abejinga…
Sekmadienį visas būrys aplankėm Gedimino kalną. Linksma kaip
niekad. Man pasireikšti reikia ypatingų sąlygų. Nemoku verkt. Bet
retkarčiais baisus skausmas užeina ir graužia graužia… Visi užsnūdę
dvasios kampeliai suvirpa. Kam visa tai?!
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Balandžio 6
Kažkada laikiau save padoria esybe: ir dora, ir rimta, ir gera. Pasirodo – nei gera, nei dora, net nekukli. Ir gyvenu tik iš reikalo. O siekiau
kažko didingo, prometėjiškų žygių. Viskas, kas aplink – menkniekiai.
O esmė – pasaulio harmonija – kažkur ten...
Vaikystėje gyvenimą laikiau džiaugsmo ir laimės šaltiniu. Žmogus – dievaitis, viešpats! Meilė, draugystė, ištikimybė, santarvė – amžina palaima, taip turėtų būti. Reikia tik surast! Dabar akys plečiasi, iliuzijos griūva. Aplink tiek piktybės. Nėra gyvenimo be skurdo,
be ašarų, be kančios. Nėra žmonių, kurių širdys tiesios, be raukšlių.
Gimnazistės mintys: norėjau pasaulį kažkuo nustebint – mane pasaulis taip pribloškė, net atsikvėpti negaliu. Pritrenkė! Sugurino...
Balandžio 27
Įaudrinta! Noris judėti, veikti. Nesvarbu ką...
Buvau namuose. Velykos. Ėjau iš Anykščių pėsčia. Kelias įdomus
ir pilnas gyvybės. Miškas įvairiausiais garsais stebina, stabdo ir apsidairyti kviečia. Tai kėkštas Alenos vardu pavadina, tai ruda voverytė
dairos nuo šakelės ar genys savo „tuk tuk tuk“ medžius rūšiuoja. Pakely radau sulos, saldžios klevų sulos. Dar užupy išgirdau avių bliovimą, vištų kudakavimą – taip artima, sava pasidarė.
Per savaitę namai pavirto kitais. Švarinau atsiraičius rankoves. Ramu,
jauku. Ir nuotaika giedresnė. Tėvelis su įdomumu seka kiekvieną žodį,
liečiantį politiką. Be miškinių ir skrebų – retai gyvas žmogus čia užklysta, tad naujienų pasiilgstama. Daug tiesos ir niekų pripasakojau. Motulė
visai nesipriešintų vedyboms: „Aje, vaikeli! Kad tik ne už komunisto!“
ČIURLIONIO BENDRABUTYJE

1946 rugsėjis. III kursas, V semestras
Praėjo vasara, darbinga, sunki. Anksti keltis – ne naujiena, bet
dabar ir įdomu. Išeina tėvelis su dviem dukrom šienauti. Išmokau.
Gera pjaut – tik kol rasa. Ir gula pradalgys po pradalgio. Šienas, dobilai, seradėlė, avižos... Tik dalgio aštriai išpustyt nemoku, vis duodu
tėveliui. Nemažas pasitenkinimas, jei pradalgiai gula lygiai, o rankos
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nepavargsta. Tvirta, suaugusi. Man jau dvidešimt vieneri. Paskui rugių pjovimas. Turim kertamąją. Aš – mechanikas. Sėdžiu aukštai,
vairuoju. Kertamoji genda, arkliai baikštūs ar visai nepasivelka. Visur
pažiūrėk, prisukinėk, ištepk. „Didysis mechanizmų specialistas“...
Paskui sudorojimas. Tėvelis ant vežimo, o aš pagriebiu šakėmis
glėbį ir sviedžiu į viršų. Sukraunam, priveržiam kartį, klojime vėl
iškraunam. Net netikėjau, kad klojime dviese galima apversti didžiulį
šieno vežimą. Paskui sukraut į prėslus, kietai suminti. Rugius vežt
įdomiau. Tik svaidyk pėdus į viršų, kad taikliai į vietą prigultų.
O kiek rūpesčio su pyliavom! Tampykis su maišais, vežk, kilok,
kraustykis, o jei dar nepriima – tikra kančia. Vasara su šimtais rūpesčių. Į viską įpranti. Nemažai ir maudytasi, uogauta, riešutauta.
Neblogai ir įdegta. Ir vėl ruduo – į Vilnių! Reikia pinigo. Tėvelis
nelinkęs rūpintis. Tenka moteriškosiom įsiversti maišus į ratus ir važiuoti į turgų. Kam gi betaupysi?..
Spalio 16
Per suktumą apsigyvenom Čiurlionio bendrabutyje. Trys senos
pažįstamos anykštietės: Bronytė – biologė, Ziunė – farmacininkė ir
aš – lituanistė. Sunku man su jom – plepios mergytės. Niekada nesusipranta nutilti, jei į rankas pasiimi knygą. Bet šiaip – sugyvenamos.
Kambarys pailgas, su ištįsusiu cementiniu stalu, ant kurio medikai
preparuodavo lavonus. Truputį nejauku, bet kur dingsi, džiaugiamės
ir tokį gavusios. Į paskaitas jau baigiu įprasti.
Lapkričio 3
Savo kailio nesinori liest, tai nors kitus pašlajuosiu. Naktį Ziunė
grįžo iš namų. Prisikamavus vargšelė ligi paskutinio kvėptelėjimo.
„Bet jūs nežinot, kokia sunki buvo kelionė! Čemodanas tiesiog neatkeliamas. Jūs neįsivaizduojat, kaip mes važiavom. Dieve, Dieve! Prisigrūdau prie vagono, o žmonės per mane ir galvom, ir kojom lipa.
Bet aš veržiuos, o čemodano neatkeliu. Daugiau visam gyvenimui
atsižadėjau važiuoti.“ Kalbėjo atsikrausčius iš Anykščių. Posakius lydėjo trumpi, nervingi gestai.
Netrukus prasidėjo gėrybių kraustymas. „Ir sviesto, ir kiaušinių,
ir agurkų šiuokart atsivežiau. Čia štai mėsytės puodas, – kalbėjo kel87

dama šviežios kiaulienos gabaliukus. – Na, o kiaušiniai kaip atrodo?
O, bravo, sveikut sveikutėliai! Tik vienas kiaušinėlis įtrūkęs.“ Dėliojo viską skubiai, kiekvieną daiktelį aukštyn iškeldama ir mums iš
visų pusių aprodydama. Balse skambėjo vaikiškas pasididžiavimas ir
meilus prisirišimas prie skanėstų, kurie gulė į spintą, nuklojo stalą.
Tūnau apglušinta, ir taip liūdna liūdna darosi. Kažkokia nykuma
įslinko su ja kambarin, uždėjo savo sunkią ranką ir prislėgė. Noris
garsiai sušukt: „Gana!“ ir pasakyt ką aštraus ar pikto. Koks galingas
išlepintas skonis, kaip jis užvaldo žmogų. Skanumynų išskaičiavimas
tęsėsi ilgai, vis su nauja intonacija.
Ziunė – išbaigtas miesčioniškumas: geras maistas, puikūs drabužiai, gražus kambario apstatymas – toks jos idealas. Ryškiausias – savo
vertės iškėlimas, ambicijos. Jokių platesnių užmojų. Ji dabar žiūri į
mane, bet nenutuokia, kad apie ją rašau.
46 lapkritis
Namuose liūdna. Per šventes turėjo svečią. Ir dar užsuko miškiniai. O skrebai tai kažkaip suuodė. Apsupo namą ir ėmė šaudyti. Miškiniai paspruko, bet žuvo sesers Adeliutės berniukas, ramiai
miegantis lovoje. Visus privertė iškėlus rankas išeiti į kiemą. Namą
iškratė, o tėvelį išsivedė. Paleido jį tik po savaitės, sumuštą, mėlynėm
nusėtą. Kelias savaites sirgo, negalėdamas net apsiversti.
Mamutei geriau pasisekė: kai ją nuvarė į Svėdasus ir uždarė į
„cypę“, klebonas per moterėlę patarė apsimesti „durna“. Tą ji padarė
labai sumaniai. Tardymas po tardymo, bet mamutė ne į klausimus
atsakinėja, o murma savo: „Kur mano vyras? Kur mano namai? Kas
man duos valgyt? Ko šie vyrai taip piktai žiūri? Ko jie nori iš manęs?
Aš jų bijau...“ Nieko nepešę, paleido. Bet ji dar neskubėjo namo, o
slampinėjo po miestelį, kvailai klausinėdama, kol giminaitė parvedė.
Egzekutoriai išprotėjimu buvo visiškai įtikinti.
Mamutei pasisekė, bet sesę išlaikė kelias savaites, grasindami ir
čaižydami bizūnais. Kad aš parvykau namo, jie taip pat suuodė. Visą
dieną tardė, ką pažįstu, kas tada buvo. Daug grasinimų, bet manęs
nemušė, nes tuomet namie nebuvau ir iš tikro nieko nežinojau.
Liūdna, taip liūdna – ir jokios prošvaistės...
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1947
Sausio 6
Šiandien knieti papostringaut. Sėdžiu bibliotekoje. Skaitau
J.Baldžiaus straipsnį iš enciklopedijos, o akys merkiasi merkiasi. Galva
atbukusi ir neveikli. Auditorija šviesi, didelė, ir rankos nestingsta kaip
mūsų kambary. Rytais čia gera: šilta, niekas neskauda, ir savijauta puiki.
Žiemos sesija. Keturi egzaminai. O dienos greit prabėga. Leonas sako – jam per daug laiko, nežinąs ką veikti. Man jis patinka.
Neaukšto ūgio, naminiu kostiumu, bet apsiskaitęs, tvirtų principų,
drąsus, geros orientacijos. Pavydžiu. Jaučiu savyje daug spragų. Kelių
metų prireiktų pasivyti. Tik ką daryt, jei galva sunki...
Vėl laukiu paskaitų. Ko laukiu? Profesoriaus Mykolaičio. Traukos
jėga! Lituanistikos kabinete sėdžiu prie lango. Jo žvilgsnis nuo užrašų
nuklysta į šviesą – akys nieko nesako, bet jos sustoja ir mano veide.
Aš laiminga! Žinau – paskaitininkui reikia atsparos taško, bet abejoju,
ar mane mato. O kartą, kai buvo sujungtos dvi grupės, jo staliukas
pasuktas į kitą pusę, kalbėt nesisekė. Tada stalą atsuko, akys vėl nukrypo į šitą pusę, ir paskaita pasiliejo...
Krūtinę užplūdo maloni šiluma. Tokia dėkinga – laimingiausia
būtybė pasauly. Kokia jėga jį vertė atsigręžti? Negaliu suprasti.
Gal jaučia, kad ši mergaitė juo žavisi, dievina ir visas mintis gerte
sugeria? O gal tik dėl lango? Norėčiau, kad tai būtų traukos jėga,
nors tarp mūs – praraja. Tiek skirtingų praeities metų... Aš išalkusi meilės... Dar penki mėnesiai. Įkurti ugnį! Sukelti emocijų
gaisrą! Ir sudeginti praeitį! Bet ne vien mano – – – Įkurti ugnį!!!
Minutei – gyvenimui – – –
Sausio 9
Išlaikiau egzaminą ir klausiu, ar iš tikro ką nors žinau? Iš visų
sričių? Deja, per mažai. Skaudžiai mažai. Egzaminas juk nėra vertinimas iš esmės.
Galva sunki ir kvaila. Imu užrašus ir pradedu fantazuoti. Nežinau, gal suvaikėjau ar kas pasidarė. „Kelionė! Nuostabi kelionė! Ir
meilė gyvenime nepasikartojanti...“ Nusikvatot reikėtų Mefisto juoku – ir išlakstytų svajonių aitvarai.
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O mieli Naujieji metai! Ir kelios valandėlės mano „sapno“. Mintys pynėsi, skraidė, pleveno ir kūrė tokias stebuklingas vizijas. Svaigau nuo pilnatvės džiaugsmo, širdis tik plakėsi... Kaip gera apsigauti:
jeigu svajonėse išgyvenau tiek džiaugsmo – tai gal tikrovėj ir nebūtina... Baisu! Tuščiai save eikvoju...
Mūsų Antanėlis, dainininkas, šnekorius – panašus į medį dviem
kamienais. Jį lengvai gali išlaužti audra. Bet jis nori augti ne naudai,
o pasigėrėjimui, pavėsiui... Cha, cha, cha ...
Sausio 23
Šiandien dainuoju... Kai labai liūdna, traukiu pasiutusiai linksmas melodijas. Tik tokia intonacija, kad Bronytė pastebi – man tikrai
kas nemalonaus atsitiko. Ak!.. „Tolˈko čiornomu kotu i neveziot...“
(Tam juodam katinui nesiseka visai...) Kai išsisemiu, sėdžiu tyli,
prislėgta, apgailėtina. Visiškas vilčių sudužimas...
Tik mano Don Kichotas triumfuoja – šuoliuoja ant Rosinanto
į dykumas susigrumt su šmėklom... Kančia gyvenime – vienintelis
tikras dalykas. Teisus Oskaras Vaildas – nesėkmės gimdo kovą. Pagaliau nors tai gerai, kad prašviesėjo akys ir pamačiau, jog svajonės ne
tik beviltiškos, bet ir juokingos... Smagu save apgaudinėti. Įpratus –
nuo seno. Iš mokyklos paleisdavo anksti – grįždavom saulei nusėdus.
Gimnazijoj retai į pamokas nueidavau gryna širdimi – gailiuos, kad
tada sekėsi. Daug kas slydo pro pirštus – neįvertinau, kas privalo būt
asmenybės pagrindu. Ar man tik žinių trūksta, ar iškalbos, ar drąsos?
Baisiai liūdna. O mano Don Kichotas triumfuoja...
PAVASARIS SU LEONU

1947 kovo 1. III kursas, VI semestras
Širdį glostantis epizodas. Šeštadienis. Nuotaika pakili. Toks pašėlęs džiaugsmas – lūpos savaime šiepias ir tauškia sąmojus. Savo nuolatinę vietą perkėliau į dešinį sparną: arčiau rimties, toliau išsiblaškymo.
Sėdim viens prieš kitą. Leonas tarsi vengia manęs. Su kitom kalbasi,
ginčijasi, šypsosi. Prieš paskaitą priėjo prie lango, Juozas kažką kalba
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jam apie mergaites. „Daug patinka, tik niekaip negaliu išsirinkti. Tai
ir tave liečia“, – Leonas pažiūri šiltai ir įtaigiai. Na, va! Ir aš tarp tų,
iš kurių žada rinktis! Lyg viduramžių turguje – kurią čia nusipirkus?
Tikrai smagūs mūsų vyrai. Tik ar užteks tų „skambančių“...
K.Korsako paskaitos metu įvyko galutinis apsisprendimas: kalba ar literatūra? Visus kamantinėjo. Mūsiškiai nervinosi, nes klausė,
kokias kalbas moki, ką skaitai, ką žinai. O baisiausia – parodyti savo
nemokšiškumą. Man tai problemos nekėlė: seniai apsisprendus – į
kalbininkus netinku.
Man patinka Regina. Viskas apie ją mėlyna ir žaidžia jos melsvose akyse. Manau, ir kiti žavisi. Kas gali likt abejingas, jei net Leonas
jai saujomis nešė šilumą...
Užėjau į filharmoniją bilietų. Leonas jau nusipirkęs. Paėmiau greta.
Kovo 9
A.Dunkan baletas. Grakštumas, šviesa, poezija! Atgimęs Atėnų kūno grožis. Klasika! Žaisminga nuotaika. Minutė nemeluoto
džiaugsmo. Norėjos tą scenos pasaką perkelt į tikrovę.
Scenoje „Pietų rožės“. Lengva, žaisminga nuotaika. Širdis atsiliepia į džiaugsmo ir laimės iliuziją. „Sušaudymas!“ Vėl blaškymasis,
ieškojimas Šviesos, Tiesos ar Dievo... Toks ir mano kelias: ieškojimas
ir neradimas. Taip traukia ašaras...
A.Dunkan pažadino laisvės pojūtį... bent akimirkai. Kad taip sulaužius rutiną, kvailas pažiūras – gyvent laisvai, nevaržomai, niekam
nepriklausyti. Kalbėti, ką galvoji, neslėpt savo jausmų...
Ir Leonas užsidegė: „Pradėkim reformuot pasaulį. Juk mes abu,
kaip Adomas ir Ieva, galim naują rojų sukurti.“ Klausausi – nesvetimos tos mintys. Aš visų naujų idėjų šalininkė. Leonas įsisvajojo apie
pavasarį, kai išeisim į „Šveicariją“, nusimesim švarkus, ir mus užlies
saulės trykšlės pro eglių šakas...
„Iki malonaus pirmadienį!“ Nieko neatsakau. Tikriausiai – malonaus... Keistas sutapimas: mes mažų materialinių, bet didelių laisvių
vaikai. Mudu!.. Rimtai pagalvojau, bet – tai nyku ir kvaila. Tai ne tas,
kurio ieškau...
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Kovo 15
Švenčionėliai. Įsitaisiau nedideliame kambarėly: aukšti, išsikeroję fikusai, romantiški paveikslai, kilimai, sofos, pagalvėlės, žalios
durų užuolaidos – dvelkia pavasariu. Langai į pietus, ten ką tik
šypteli saulė ir vėl pradingsta po tirštu debesiu. Už langų – pūga.
Pusto. Medžiai siūbuoja, net šakos švilpdamos trata. Švenčionėliuos vis vien kaip miške. Pušys apgaubia namus, sustoja tarpvartėje. Miškas – tai mano egzistencijos dalis: jame niekad nenusibosta,
ir valandos neprailgsta.
Čia jaučiuos kaip keleivis iš sudužusio katerio, priplaktas negyvenamoj saloj. Ar kelionėj iš Omsko į Tomską vienišoj stotelėje laukiant arklių kinkinio...
Jau trys dienos kaip neatbildėjo traukinukas iš Panevėžio, ir Dievas žino, kada atklibės... Skubu iš Vilniaus. Kišenėj ekstra telegrama:
„Skubiai pribūk!“ O namai nepasiekiami. Telegramos turinys neiššifruojamas, tikriausiai tokiu metu dėl menkniekio nekviestų. Matyt,
esu reikalinga. Ir žinau, jei traukinukas pasirodys, tai nors perone
būtų tūkstančiai žmonių, nepasiliksiu... Vadovaujuos išmintim: „Niekada iš anksto nesidžiauk ir niekada pirm laiko nenusimink!“ Pasisekimai ir nesmagumai – tai švitras charakteriui gludinti.
Iki namų – mažų mažiausiai dvi dienos, o turiu tik dvi duonos
riekutes, padažytas lajumi. Jau buvo striuka...
Kovo 22
Visa savaitė pradingo. Iki gyvo kaulo nusibodo kelionės. O namuose tikrai nieko baisaus. Krikštynos! Nors visai nelinksmos. Sesei
Adeliutei vietoj žuvusio gimė kitas sūnelis. Bet pasidžiaugti negali.
Vyras laikomas dingusiu, todėl susilaukti kūdikio labai jau įtartina.
Tad iš Skapiškio atsivežė į tėviškę pakrikštyti.
Dar tos ligos. Tėvelis kiekvienas Juozapines serga ar nuduoda ligonį. Mama tada dejuoja ir rūpinas jo sielos išganymu. „Plušėjom,
bėgom dieną naktį, neturėdami ramybės, o ką prigyvenom? Viskas ant
vėjo! Laikas ir tau, žmogeli, susirūpinti sielos reikalais. Ne svetimas,
savas esi! Manai neskauda, kad po mirties turėsi pragare degti...“ Naivus tas tikėjimas amžinuoju gyvenimu, pragaru, bet nesinori jo griaut.
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Negi mamutė pradės galvoti kitaip. „Meldžiuos, meldžiuos, kad suteiktų Dievas dvasią šventą. Ir rožančių, ir karunkas, ir adynas – vis
už jį. Dar nėra visai atšalęs, dar žegnojasi...“ Tėvelis apie Dievą rimtai
kalba: „Jau katras neturi Dievo – tai nebėr žmogaus! Jokios atsakomybės – kaip gyvuliukas.“ Bet į bažnyčią – nelabai greitas...
Kovo 25
Tam tam tararam, tam tam tararam – tokia galvoj melodija. Tris
valandas išsėdėti per politinę ekonomiją – tai ne juokai. Išklausyti
begalę cifrų apie valstiečių ir buožių ūkių paskirstymą, apie įrankius
ir jų panaudojimą stambiose žemėse – mirtinai priveikė...
Neseniai grįžau iš namų. Sesė pasakojo, kad nelauktų svečių visada pilna. Visiems reikia duoti, tad ir sau nebe kas lieka. O skrebams
užgriuvus, mamutei vėl tenka apsimest iškvailėjusia. Kartą šie net
užklausė: „Tai kodėl nevežat gydyti?“ Namuose pabuvus, taip ir prislegia baimės ir netikrumo nuojauta.
Šiandien, smala žino kodėl, bjauri savijauta. Nieks kurse nelaukė ir nieks nepasiteiravo, kur dingau. Tik vienas Jonelis paklausė,
net sugraudino. Atėjau pavėlavus ir stengiaus nesusitikti Leono akių.
Nudaviau nematanti ir visam pasauliui abejinga. Per pertrauką susidūrėm priešais, bet mano mina tokia išsitrynusi ir bereikšmė, kad jis
apsisuko ir nuėjo. Norėdamas mane paerzinti, kalbina Verutę. O aš
liūdna ir akmeninio veido...
Buvau simfoniniam. Račiūno ir Vaičiūno uvertiūros griozdiškos.
Karoso, Tallat Kelpšos – lyg darnesnės. Mane žavi skaidri, žaisminga muzika arba sunki, audringa, sugebanti sudirginti visus jausmus.
Vis dėlto mano dvasia anksčiau buvo elastingesnė visokiam menui
ir grožiui. Per šiuos dvejus nykius metus gerokai apkerpėjau. Tokia
žiaurių įvykių griūtis, kad viskas susigniaužė, susigūžė. Atbukimas
siaubingas... Užtai savimeilė išbujojo. Nelinkėčiau skrupulingesnės...
Per materializmą sėdėjau tarp dviejų geografų. Jie man patinka.
Vienas skliausto siauro veido, kampuota nosim ir atvira kakta – teisumas ir pasitikėjimas. O keli brūkšneliai apie lūpas – moteriškas švelnumas... Kitas savotiškai gražus ir vyriškas: griežtos linijos, suraukta
kakta ir bukos lūpos. Ir neatrodo tuščiagalviai. Smagu pasišnekėt.
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Kovo 26
Skaitau Lermontovą ir žaviuosi. Iš kiekvieno sakinio ar dailaus
epizodo plaukia nuostabus gyvenimo pažinimas. Dideli dalykai iki
mažiausių smulkmenų tikri ir taip vykusiai susipina, kad negali atsigėrėti. Ir su širdgėla pagalvoji, kokia bėdina mūsų literatūra...
Kovo 28
Santykiai su Bronyte ima vis labiau įsitempti. Įgriso iki gyvo kaulo. Vis daugiau nesutikimų. Nenustoja kvailiot. Susirado karaimą,
šeimos žmogų. Maniau, kad jai tas šišas praeis: kaip praeina pavasaris,
garbė ir visos netikros meilės. Bet ji klimpsta vis gilyn. Jos princas visai
neįdomus – be polėkių. Kas juos riša? Trumpalaikės aistros... Kuo tai
baigsis? Nežinau nežinau...
Mane traukia žmonės plačių užsimojimų, drąsaus žvilgsnio į ateitį, abejingi mažmožiams, jautrūs dideliem dalykam. Žavi menininko
siela, atitrūkusi nuo žemės ir klajojanti tarp realybės ir fantastikos...
Tik ne sotūs miesčionys.
Bronytė nuoširdžiai gėrisi gamta, gražiais žmonėmis, apstulbsta
pamačiusi taisyklingą ir puikų kūno sudėjimą, švelnius veido bruožus, elegantišką apdarą. Ir pati nori puikiai atrodyti. Gėrisi artistais,
kurių profesija tokia nuostabi, nes gali pajusti šimtus gyvenimų. Ji
pati nedidelio ūgio, truputį plokščia, pailgo liemens. Veidas apvalus
ir papurtęs. Blondinė. Tamsiai rudos žvitrios akys kaip gyvačiukės ir
trumpa rausva nosikė. Vaizdas nėra žavingas, bet retkarčiais gana patraukli. Nemėgsta gaminti valgių, bet ką nors skanaus su malonumu
sukirstų. Ir vaikų nemėgsta. Didžiausias noras – patikti vyrams. Irzli,
amžinai be galvos, pasimeta, bet atkakliai gina savo nuomonę. Mėgsta romanus. „Raupsuotąją“ gal 5 kartus perskaitė. Mėgsta muziką,
šokius, o save laiko rimtai galvojančia.
Bet santykiai su princu perdėm rimti: čia džiaugsmas, čia pavydas, ašaros. Gal iš tokių nuolatinių jausmų bangavimų ir susideda
kažkas panašaus į meilę... Bet kiek tokia meilė gali trukti?.. Po keleto
matytų scenų – komentarų nebereikia. Vargšė vargšė Bronytė... Aistrų blaškoma... Ar dar įmanoma kuo nors padėti?

94

Kovo 29
Skaitau „Altorių šešėly“, ir mintys pinasi su herojų siekiais. Liūstu
dėl kartaus nusivylimo, džiūgauju laimėjimais. Taip įsijaučiau! Reiškia, mano sąmonė jau laisva – išsivadavo nuo to prakeikto pustrečius
metus temdžiusio slogučio. Užčiuopė Putino per visą knygą einantį
mistinį ilgesį – kurio nepatenkintų nė viena žemės moteris...
Šviesus neapčiuopiamas daigelis. Jis kalasi ten – viduje. Į saulę!
Ryškėja kontūrai, aštrėja mintys ir kyla dviejų pradų kova: paprasto ir kilnaus. Nepasitenkinimas savim, savo jėgom, noras apčiuopti
gelmę – kankina, kelia tyrą džiaugsmą. Kas per jėga? Platumą ir
gilumą širdies gali atrasti tik nedaugelio kūryboj. Žmoguje surast
stiprybės šaltinį, dieviškumo pradą, priartint amžinybės pajautimą –
tai genialu.
Šiąnakt budžiu bendrabuty. Miego nesinori. Kad taip parašyt
novelę ar eilėraštį... Negi nesugebėčiau? O temų – daug. Tik visas nustelbia vieno Užgavėnių vakaro prisiminimai. Pagalvoju – ir
nusmelkia šalčiu. Norėtųsi, bet tuos įvykius išanalizuoti reikia būt
Dostojevskiu.
Pasirinkau literatūrą. Tik ko galėčiau pasiekti? Ar įmanomas
rimtas mokslinis darbas tokios vargingos jaunystės žmogui? Nebuvo
namuose nei knygų, nei muzikos, nei supratimo. Bepiga mokytojų,
vaistininkų dukrelėm. Ką nors rašyt – nemoku fantazuot. Man dar
tiek daug visko reikia – net baisu. Svarbiausia – drąsos! Kartais žinau,
gal net geriau už kitą, bet neišdrįstu prasitart. Ranka nepakyla diskusijų metu. Neprisiruošiu – iš abejingumo, nenoro savo mintis atskleisti. Kartais tiesiog liežuvis neapsiverčia. Kitiems, matyt, atrodau
amžinas nevykėlis, bežadis, be savo nuomonės.
Budžiu. Penkta valanda ryto. Visi miega. Apačioje išgirdau
triukšmą. Skubu iš savo kambario į postą. Gal įsilinksminęs studentas
grįžta, gal „juodi katinai“ klebina duris. Slenku tamsiais koridoriais.
Pakinkliuos šalta. Tamsios, žybčioją figūros supas akyse. Gal liko neužrakintas prozektoriumas, ir visi lavonai ištraukė pasivaikščiot po koridorių? Kūnai išmirkę formaline, kad tik nesusidurčiau laiptuose...
Kraujo spaudimas trigubas. Tačiau poste šviesu. Jokio žmogaus.
Tik kažkur sucypė durys. Pažiūrėjau – į lauko duris nesibeldžia, pro
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langą nelenda – tai aš nereikalinga. Vėl grįžtu į kambarį. Žingsniai su
vailokais minkšti ir skubūs. Patyliukais parbėgu ir užsitrenkiu duris.
Laiminga...
Vakar Jonas užtraukė solo „gražiausiajai iš visų“. Nustebau! Pagautas tokio šišo, su tokia plačia šypsena – lyg širdyje žiedų pavasaris.
Balse virpėjo jaunystės aistra. Laiminga sužadėtinė.
Genutė pasiūlė Leonui su manim pasivaikščioti. O jis, žinoma,
ne man norėjo parodyt, kaip Nerim plaukia ledai, apvalūs, vainikuoti – lyg baltos lelijos. Nors išeit buvo nepatogu, smarkiai trinktelėjau
duris...
Kovo 30
Sekmadienis. Šiandien tikrai pavasariška. Saulutė maloniai ir
įkyriai kutena. Einu atsilapojus ir gėriuosi. Ech, apsvaigstu tokiomis
dienomis. Kartu su pavasariu lyg švelni ranka apglėbia žemę.
Vilnius nuo Gedimino kalno tikrai pasakiškas. Spindi bažnyčių
bokštai ir kryžiai. Tokį paveikslą galima tik lakioj vaizduotėj sukurti.
Mano cerkvė atrodo toli toli, neryškių kontūrų, paskendus spindulių
blausume – lyg gulbė plaukiotų saulėtam baseine.
Į kalną užsikraustėm su Vanda. Jai truputį nepasisekė – buvau
reikalinga. Plepėjom apie viską: apie save, apie mūsų kursą, poniutes,
poetes, bernelius jaunuosius. Ir apie Tą – mylimą visų. Gražu tokiam
žmogui gyventi, jei kituose žadina tauriausius jausmus.
Ech, pavasaris – ir širdyje kyla bakchanalijos. Laimė, kad nėra į
ką įsižiūrėt – iškart prapulčiau... Tik toks vaikiškas pasitenkinimas
atplūdo. Jau trečia diena visi kaip susitarę glosto mano savimeilę. Patikau ir „poetei“, ir kolegai „su juoko akim“, kuriam nesunku įsižiūrėti, nes esanti gražiausia... Ir sportiškumas, ir virš vidutiniškumo...
Rupūžės! Vis žaidimas...
O dabar visom jėgom gyventi! Jau manęs iš šio pasaulio taip
lengvai neiškrapštys, o pati nepasitrauksiu, kol veiks nors vienas organizmo narvelis. Su sąžine sąskaitas suvedžiau. Ateities keliai aiškūs.
Ech, būkime entuziastai! Gana sustingimo ir dirbtinio nuovargio
veide! Gana tuščių ir beprasmiškų dienų! Laikas padirbėt! Galvoje
sukasi idėjos...
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Balandžio 4
Einu iš paskaitos palengva, viena. Saulė ir reti praeiviai. Lengvi
žingsniai užpakaly, ir einam abu.
Leonas sakosi esąs nelaimingiausias pasaulyje žmogus, nes visi
iš jo juokiasi: gatvėje, paskaitose, namie. Atrodo jiems keistas. Visi
ruošiasi egzaminams, o jis ieškąs tiesos – braidąs lyg po degančias
žarijas. Jei viskas kinta, argi nėra amžinų, nepajudinamų tiesų? Dieną
ir naktį neturįs ramybės, nes tiesos klausimas jį mirtinai užvaldęs, ir
jau nebegalįs mesti. Daug ieškojo – nerado. Ir jis nerasiąs, bet tai dar
labiau didina kančią.
Klausiausi. Leonas buvo toks mielas savo degančiu žvilgsniu ir
savo mintimis toks mano dvasiai artimas.
Balandžio 5
Velykos! Buvau Katedroj. Prisikėlime. Kaip seniai seniai bebūta
bažnyčioj. Žmonių minios, net nustebau. Didingumas. Protestas...
O namuose svečiai iš Kauno. Kaip ne laiku. Mano Birutė, medikė,
tokių skaudžių dalykų pripasakojo – nė krislo entuziazmo neliko. Vėl
gyvenimas be išeities, piktas, niūrus. O aš kraštutinumų žmogus – į
baisiausią pesimizmą įpuoliau. Geriau plaukti aukso viduriu, bet tai
ne man...
Nejaugi Leonas neateis? Vakar pietavom kartu. Kai kur didelis,
kai kur vaikiškas. Atgal einant sulijo. Ir vis tos kietos filosofinės problemos. „Juk negalima kaip žvirbliui šiukšlinti ir prikrauti lizdo.“
Taip, bet tuščiame lizde šalta – svarbiausia lygsvara, saikas... Visuotinė pasaulio pažanga? Tik kvailos iliuzijos...
Kartą užsisvajojau ir išpasakojau Bronytei apie ukrainietį Šiauliuose, kaštonus, melancholiškas dainas. Ach, to visai nereikėjo.
Daug geriau, kai nieks negali išskaityti tavo minčių. Vis vien nesupras, kada rimtai kalbu, kada juokiuosi: iš žmonių, iš savęs, iš pilkos
kasdienybės...
Vėl pradedu nusileisti į „slėnius“ ir savotiškai tai pateisinu. O
filosofija ir kuriama iš teorijų, kuriomis savo elgesį pagrindžiame.
Jau išmokau – kaltę suverst aplinkybėms. Gaila, neišeis iš manęs toks
žmogus, kokį Utenoj pranašavo mokytojas Steponavičius...
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Balandžio 7
Niūri diena. Lyja. Palėpėje žvirbliai čirškia, kieme rėžiančiai geležį kala. Vakar tysojau ant sofutės, skaičiau. Leonas neatėjo. Gaila,
norėjau kai ką pasakyti. Dešimt valandų prasėdėjęs auditorijoj, ir laikas nematomai pradingęs. Šiandien susijaudinęs dėl žemumo minios,
kuri leidžia dienas girtuoklystėje. Kaip gali suderinti tokias priešingybes: klausyti bažnyčios, o vakare gulėti ties slenksčiu pasliki. Jį gi
badą pirštais, nežiūrėdami į elgesį...
Šiandien esu nepaprastai rami ir kalbu natūraliai. Man patinka
jo klausytis, net žaviuosi. Juk taip pat ieškau tikrojo žmoniškumo ir
svaigstu pasaulio pažinimu.
Balandžio 10
Prieš Senkaus paskaitą. Seminaras tuščias. Už lango kaukši studentai. Tik mūsiškiai nesiskubina. Na ir gerai – turėsiu laiko pasvarstyt apie nenusisekusią jaunystę. Subilda durys, ir ima rinktis mūsų
visuomenė. Meditacijos baigtos...
Aktualiausios temos, kaip ir visada, – pavasaris, meilė, pasirinkimas. Jonelis pranešė, kad apie Leoną net keturios sukasi. Pasirodo,
jis vieną jau išsirinkęs, o kitos galinčios nebesisukti. Ir pasižiūrėjo...
Žvilgsnis – daug sakantis... Užtenka pamatyt žmogų, kad suprastum,
kas tave su juo riša, kas bendra. O panašūs savaime jaučiasi artimesni.
„Tu visai šaltas. Aš nejaučiu jokios šilumos...“ Šilumos tikrai nejaučiu – tik šviesą. „O aš nuo tavęs jaučiu šilumą...“ Žybtelėjimai per
materializmo paskaitą...
Spiritizmas, pasaulio supuvimo ir karų problemos, natūralizmo
poreikis sugedusiai visuomenei, saulė, meilė – pokalbių temos pertraukų metu. Taigi, kai bus saulė, žaluma, tada mes – žiūriu ir juokiuosi... O apie nenusisekusią jaunystę – kitąkart.
Balandžio 11
„Eisim pavasarį abu į mišką, gerai?“ Kodėl nenueit – pavasarį – į
mišką. Ir taip kasdien – neįdomu. Argi be miško nebėra nieko puikaus?
Šiandien nusigandau. Gal neturiu individualybės, savų minčių ir
nusistatymo? Kai noriu bendraut su mąstančiais – manęs nesupran98

ta. Tas pastangas palaiko visai kitos rūšies. Skaudu – protingi vaikinai toki nenuovokūs, net neatidūs. Į moteris žiūri – savaip... Nejau
ir Leonas manęs nesupras? Atrodo įžvalgesnis. Tik abipusis minčių
keitimasis gali sukurt harmoniją. Vienam būti – kažkas neužbaigta.
Aukščiausią tobulumą galima pasiekti tik dviese....
Balandžio 12
A.Vienuolio 65 metų minėjimas Universiteto Kolonų salėje.
Susirinko nemažai. Visi šventadieniškai nusiteikę: rašytojai dideli ir
pretenduoją į didelius. Putinas su niekuo nesulyginamas. Drabužiai,
laikysena, veido išraiška šioj pilkoj minioj dar labiau pabrėžia jo pirmenybę. Paminėtas susijaudina ir parausta iki kaklo. O Korsakas atrodo toks jauniklis ir kalba kažkaip oficialiai – nieko nuoširdaus, kas
būtų sukūrę jaukią šventinę nuotaiką.
Mūsų kurso aktyvas reagavo gyvai. Netrūko nei pastabų, nei kritikos, nei moteriško smalsumo. Išriedėjom pulku. Energingai pilu
Gediminka ir prisiveju Leoną su Genute, pradingstančius Černiachovskio sodelio medžių glūdumoj. Šypteliu... Vis dar renkasi...
Jogailos gatvė, „Tauras“ ir tolumoj namai. Traukiu gatvės viduriu,
o drėgnas asfaltas atmuša ir išskaldo tūkstančius šviesų, kurios ten,
įlinkime, susilieja į vieną degantį kalną – jį apjuosia keturios plačios
ugnies srovės, ateinančios iš gilios gilios begalybės ir sutirpstančios
tolimoj begalybėj. Bežiūrint man sukasi ir svaigsta galva, lyg eičiau
tais pasakų aukso keliais, kai tikrovė plevena fantastiškom vizijom...
Švilpauju melodiją iš „Mano svajonių mergaitės“. Kojos pritaria tam
ritmui, o mostai iliustruoja pasiutusią nuotaiką: Leonas nušnarėjo su
Genute... Na, tegu! Man negaila... Bet jei merginą reikia rinktis lyg
prekę – tai jau juokinga. O jausmai? Ar juose galima susipainiot?
Pažiūrėsim toliau...
Pamažu plento kupra tiesiasi. Degantis kalnas mažėja ir dingsta.
Aš namie.
Balandžio 14
Vakar diena – tikras pavasaris. Saulė ir penkios valandos miške.
Išėjom su Leonu Zakretu, paneriais. Ieškojom žibučių, kopėm į kal99

nus. Jis niūniavo vieną ir tą patį įkyrios melodijos motyvą. Pasijuokėm: juk nutarėm ieškoti „tikro gyvenimo ir natūralumo“. Bėginėta,
sėdėta ir daug kalbėta. Leono akys degė – ir man buvo gana linksma.
Galvojau, kuo neįtiko Genutė...
Balandžio 15
Leonas apsikirpęs ir šviežias kaip dygstanti žolytė. O vakarykštis
sekmadienis apgaubtas tuo vienu posakiu: „Onut, tu nežinai, koks
neišsakomas džiaugsmas mane ima: kiek kartų eidavau per smėlį, vis
mano pėdos buvo vieno pėdos, o dabar atsigręžiu: mano pėdos – dvejos pėdos... Ar tu gali tą įsivaizduoti?..“
Džiaugiuos jo laime, ir gera būt to džiaugsmo priežastim. Apie
save nesakau, nenoriu užgauti – mano pėdos jau daug kartų maišėsi
su kitomis...
Mano jausmai snūduriuoja. Net negalvojau, ar jam ką nors jaučiu. Tik mačiau Leoną karščiuojančiu žvilgsniu ir gal pirmąkart taip
arti glaudžiantį mergaitę... Kopėme aukštais skardžiais, viens kitam
ištiesdami rankas. Leonas įsivaizdavo, kad tai simbolizuoja visą gyvenimą. Buvo toks mielas, artimas, visai patikimas. Vyliausi, kad galėtų
mane suprasti. Juk pažiūros daug kur sutampa, tik aš ne visada jas
atskleidžiu. Miške, žinoma, nieko rimta nekalbėta. Pasiduota gamtos
poveikiui. Palazdyniais tokios melsvos žibutės. Leonas prisegė prie
mano atlapo tik ką prasiskleidusią – tai reiškia „amžiną...“ Amžinumu, žinoma, netikiu, bet vis vien malonu. Vis žvelgė giliai į akis,
truputį juokėsi ir sakėsi esąs laimingas. Šį pasivaikščiojimą žadėjo
įamžinti ir dedikuoti „svajonių mergaitei“...
Man buvo viskas paprasta ir aišku. Bet šiandien jaučiu, kad esu
šiek tiek paveikta. O jo žvilgančios akys stipriai traukia į kažkokį užburtą ratą. Negi galėtų įtraukti?..
Balandžio 16
Bethoveno simfonijos. „Kreicerio sonata“. Klausausi, ir čia pat
šniokščia jūra, bangos didelės ir piktai daužo laivo šonus. Tolumoje
dangus ir vandenys susilieja į vieną neišskiriamą junginį. Stoviu prie
borto. Jūra pyksta, raitosi, ir pašokusi banga teškia į veidą. Žalios
putos. O kreiseris skuba pirmyn ir pirmyn, į nežinomybę... Nyku
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ir tragiška... Atūžia, atšniokščia audra. Ji šėlsta, daužosi, supurto laivą, nudrasko stiebus, bures ir nutolsta grasinančiai kaukdama. Saulės
spinduliai žaidžia drėgnomis plieno sienomis. Retkarčiais pietų vėjas
perbėga jūros paviršiumi, pasiūbuodamas bangas...
Sonata F-mol – liūdna ir audringa. Tik, deja, negalėjau įsigilinti.
Buvau viena. Po pertraukos Bronius Š. atsisėdo šalia, be pasiaiškinimo. Tylėjau. Stengiausi atidžiai klausytis, bet visą laiką jutau, kaip
jo akys klaidžioja į mano pusę – nuo galvos iki kojų. Darėsi pikta.
Paskui prisispaudė tvirtai pečiu. Įsiutau – tai jau nachališkumas! Kaip
Hauptmano drama – be žodžių. Išsiblaškiau, nes jaučiau, kad lengvai
neišsisuksiu.
A-dur sonata – visų puikiausia. Atliko violončele. Smuikas mane
užburia, bet violončelė išjudina visą vidinį pasaulį. Muzika panašiai
veikia kaip gamta: saulėta diena nuteikia džiaugsmui ir norui gyventi,
bet vėjuotą, audringą jaučiuosi savimi...
Po koncero iki gatvės išėjom irgi tylėdami. Tada pasakė palydėsiąs. „Bet jūs toks nekalbus – įdomu, kaip mes eisim?“ Atsakymo
nesulaukiau. Nepagelbėjo atsikalbinėjimai. Paėmė po ranka. Pyktis
jau buvo praėjęs, tad nesimuisčiau, ir nuėjom. Sutelkiau visą išradingumą, kad kelionė nebūtų mirtinai nejauki. Užsimezgė pašnekesys
apie ansamblio gastroles, apie Maskvą ir jaunų žmonių gyvenimo
nuobodulį. Bronius mėšlungiškai spaudė mano ranką ir traukė prie
savęs. Maniau, kad girtas, bet kalbėjo visai blaiviai. O kelias kelias!
Viena nepajusdavau, kaip atsiduriu namuose, šiuokart – trigubai ilgesnis… Atrodė, niekada nenueisim. Prie durų karštai atsisveikino.
Papurusių plaukų, tamsaus gymio, o toks nemiklus. Mes seni pažįstami, iš gimnazijos. Kai susitikdavau gatvėj, atidžiai žiūrėjo ir šypsojos.
Iki savo kambario pasiutusiai juokiausi… Koks vargšelis išgveręs …
Balandžio 17
Taip nyku, taip liūdna, ir nėra kas ranką paduotų, kai sielą apgobia
tamsa... (M.Lermontovas)
Be galo liūdna. Net be priežasties. Už sienos paskaita ir malonus
balsas, kurio klausantis norisi verkti. Per maža pasakyt, kad gerbiu.
Aš Juo džiaugiuosi. Žaviuosi. Bet kas iš to! Kiek gali vienpusis jausmas egzistuoti? Nepasakysiu, kad nerasčiau atgarsio – kiekviename
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žvilgsnyje ir žodyje juntu. Bet kas iš to! Vėl mano siela beviltiškai
ilgisi šviesaus ir tobulo... Radau – praradau... Gyvenimo tradicijų
šiuo atveju nepakeisi. Gal ir neverta. Belieka nepasiekiamos vizijos.
Kodėl, kodėl visad už borto?.. Todėl širdelę skauda skauda... Tik šito
niekas nežinos ir neįspės...
Balandžio 18
Vakare grįžau iš seminaro. Ėjau taip, kaip gali žingsniuoti laimingiausias pasaulyje žmogus. Gatvė apsitrynusi, ir degančio kalno nebuvo. Vis vien norėjos eiti eiti ten, į nežinomybę, kur žemė susilieja
su dangaus skliautu...
Ką tik pasitaisiau batus ir jaučiau kulnyse viso savo fizinio kūno
stiprybę. „Kovingos išvaizdos mergaitė.“ Taip! Kovot su savim ir su
visu mūsų buities šlamštu – tai nėra beprasmiška. Tai ne nusigyvenusios miesčionijos idealas – ieškoti tik pasitenkinimo. Koks išbaigtas
pavyzdys mūsų Ziunė.
Svarbiausi jos principai: visada turėti saldumynų ir tysoti lovoje – neturi valios laiku atsikelti. O su kokiu pasitenkinimu atsineša
išraitytą bulką ir su meile apsukioja iš visų pusių. Darosi klaiku ir
baisiai liūdna. Ji žmogaus nemoka taip vertinti kaip valgio. O drabužius ir lenkišką mandagumą laiko vieninteliais padorios draugijos
ženklais. Jos ateities svajonės sukasi apie namus su tikru materialiniu
perteklium: tortais, bufetais, krištoliniais indais. O jei dar muzika
nuo ryto iki vakaro! Lengva muzika sukelia svajones, budina ilgesį – gal meilės, gal glamonių... Jei studentavimas tą rodo, tai apie
profesinį idealizmą, apie žmonijos pažangos kovą – nėra nė kalbos...
Kad jos idealai miesčioniški, su tuo niekad nesutiktų. Būtų pataikyta į pačią jautriausią gyslelę – ambiciją. Ach, miesčioniškai aristokratiška ambicija! Joje telpa visas gyvenimo „gilumas“. Mėgsta kinus,
šlagerius, sentimentalius romanus. Ar to dar maža, kad gyvenimas
būtų turiningas? O pasiaukoti kam nors, iš ko naudos neturėsi – kas
per kvailybė! Manau, vargiai ir vyrui ar šeimai pasiaukos, nebent
laukdama atpildo. Graži būtybė – prie išorės derintųsi ir graži širdis...
Deja, dažniausiai – dailu ir tuščia...
Vakar ją atlankė sesuo ir brolis, tad visi minėjo savo miesčioniškos vaikystės išdaigas. Ripkos, kerepėtas, virtos varlės... Iš kur tas
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žiaurumas? Ir kalba su pasididžiavimu. Aš savo vaikystę kitaip praleidau: verkiau, graužiausi dėl kiekvieno beširdiškumo. Gyvenimas
turėtų būti džiaugsmo ir gėrio grandinė – ištisas pavasaris. Norėčiau
būti dalelė progreso, reformuojančio pasaulį. Kad jis netikęs ir supuvęs – visiškai aišku.
Balandžio 20
„Onute, tu šiandien buvai nepaprastai graži. Sėdėjai prie lango,
o saulės spinduliai įvairiausiomis spalvomis žaidė veide.“ – „Sėdėjau
toli – koks pastabus!“ – „Aš tave tarp tūkstančio žmonių matyčiau. Aš
tave visą laiką matau.“ – „Na, mielasis, truputuką padailini.“ – „Netiki? Tai manęs visai nesupranti.“ – „Bandau. O gal ir suprantu...“
Gera klausytis tokių žodžių. Tai mane atgaivino ir išvaikė pesimistines nuotaikas. Iš tikro, jei darau įtakos ar palieku bent malonų
įspūdį – verta...
Balandžio 22
Nejaugi viskas baigėsi? Kur pradingo susižavėjimas ir mane apgaubusi poezija? Staiga viskas nublanko, suprastėjo. O gal čia kalta tik
mano nuotaika pagal savaitės kalendorių: pirmadienį – nuvargusi, antradienį – nepatenkinta, trečiadienį – pikta, ketvirtadienį – nusivylusi,
penktadienį – nuliūdusi, šeštadienį – linksma, sekmadienį – išdykusi.
O gal tai nuo blogų sapnų? Anksčiau žvilgsnis savaime linkdavo ir
lūpos prasišiepdavo, dabar – rami, šalta, net pažiūrėt nenoriu. Štai
kaip! Argi jau viskas baigėsi? Kaip greit praeina... Kaip smulki liga
stipriam organizme. Ir taip praeina viskas: Taip praeina pavasaris, garbė ir visos netikros meilės... Nejaugi tai buvo netkra? Bet ar galėjo būti
kitaip?
Balandžio 24
Grįžau iš koncerto vėlai. Mudu ilgai vaikščiojom gatvėmis, nuo
Gedimino kalno spoksojom į tūkstančiais žiburių mirgantį miestą.
Tai panašu į mano auksinį sapną. Leonas jausmingai kalbėjo, kad nebegalės rimtai dirbti, nes aš nuolat stovinti mintyse, ir nieks jau neuždraus apie mane galvoti... Prisipažinimas! Degantis! Bet kodėl ne103

pasiekė, nesušildė širdies? Nesujaudino, kaip jaudintų tokie žodžiai
iš kitų lūpų. Deja! Klausytis smagu, bet neturiu ką atsakyti. Galvoju,
kiek jausmai turės įtakos jo kūrybai, kokiais niuansais sublyksės apysakaitėse... Kas tai – altruizmas? Svarstau, kiek iš jo pasisemsiu naujų
minčių, tų tiesos nuotrupų, kurių taip užsispyrusiai ieškau. Kas tai?
Ar ne egoizmas? O kurgi jausmas? Jausmo lyg ir nėra. Todėl neturiu ką atsakyti. Pasivaikščiojimas man nėra auka. Patinka jo degantis
žvilgsnis, malonu šalia jausti entuziastą, negalintį savo jausmų aprėpti, truputį karščiuojantį... Bet argi tai meilė? Ak, visai kita savijauta,
kai subanguoja širdis...
Leonas nenorįs pakartoti tų klaidų, kurias amžiais dariusi žmonija. Gyventi prasmingai, originaliai, ne taip, kaip gyvena minia. Bet
ar išvengiamos žmonijos klaidos? Turėti moterį – ar tai originalu?
Moteris pririša vyrą prie žemės... Taigi...
Balandžio 26
Vakar buvau be gailesčio. Leonas dairėsi ir laukė išeinant iš koncerto. O aš tingi, nenorėjau suprasti ir elgiausi atsainiai. Pati nežinau –
kodėl? Gal tokia nuotaika. Leono tonas monotoniškas, vos ne verksmingas. „Pasakyk apie mane viską atvirai ir nuoširdžiai. Koks aš esu?“
Vyriškas egoizmas! Tik apie save! Viską išsipasakojo. O mano vidus
jo nedomina: nei pažiūros, nei jausmai, nei praeitis, nei bėdos... Nesigilina, neklausia. Tai kas jį sužavėjo? Išvaizda, judrumas, energija?
Tik ne vidus, kurio visai nepažįsta. Jam brangūs tik jo jausmai. Matyt,
atėjo laikas įsimylėti, todėl rinkosi, ir aš tapau tuo objektu... Smagu
mylėti, svaigti tais jausmais ir sirgti tik savimi... Jau spėjau jį pažinti,
daug kas patinka, kai ką ir sava atrandu, bet vyriškas egoizmas kliudo,
ir atsakyti tingiu... Gal palaikys kvailumu, bet man – vis vien...
Šiandien ir vėl pasielgiau, kaip nederėjo. Istorijos seminare, besikalbant apie dėstymo metodus, apsisukau ir nuėjau prie Juozės, su
kuriuo seniai norėjau pašnekėti. Tai jau nedraugiška. Juokaudamas
su mergaitėm, Leonas žvilgčiojo į mūsų pusę, ir man pasidarė gaila.
Bet po paskaitų, kai jo žingsniai jau girdėjosi už nugaros, įsikibau
Juozei į parankę. Užtai vakare nebelaukė. Gal Bethoveno „Penktoji“
jį prislėgė, o gal... Klajodamas pernakt, graušis, kankinsis ir stengsis
išraut iš savo širdies...
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Bethovenas ir mane suėmė į savo vadžias. Gaila kažko ir taip
nežmoniškai sunku. Ėjau palengva, džiaugsmingai susikrimtusi. Prisivijo tamsusis muzikantas iš Filharmonijos. Mano balso tembras žemas, vienodas ir liūdnas. Ties namais išsiskyrėm.
Balandžio 27
„Platonas Krečetas“ – sujaudino. Parėjom su Bronyte tylėdamos,
pilnos savų minčių. Ziunė klausinėja tokių smulkmeniškų dalykų,
kad nesinori nė atsakyti.
Vėl vienišumo jausmas prislėgė. Tokiam plačiam ir tirštam pasaulyje – viena. Ir vieniša.
Kaip auklėsiu vaikus, ką įdiegsiu, pati ničnieko neturėdama?
Argi fizinė energija, gaivališkumas ir išviršinis optimizmas gali išpirkti dvasinę tuštumą? Taip, mane sužavi kiekviena gilesnė mintis,
kiekvienas protingas žodis, bet kas iš to, jei nesugebu veikti.
Vėl prisimena kūdikystė, kai senukas klebonas pastatė mane,
pipirą, ant kėdės ir pasakė: „Kokios protingos akys. Matyt, išaugs
didelis žmogus.“ Tie žodžiai įstrigo giliai ir žadino troškimą kažko
nepaprasto, nekasdieniško. Nesinorėjo likt vidutine, bet didele pasidaryt ne taip lengva, kai aplinka tavęs nekelia, o žlugdo. Man staiga
paaiškėjo, kad turiu savo gyvenimą paaukoti Tėvynei, tačiau nežinojau,
kaip, o kelio nieks neparodė. (R.Tagorė) Sunku į gyvenimą veržtis pačiam, be vadovų.
O garbė, didystė! Viskas praeina. Viskas kvaila... Žmonijos ateitis bepročių rankose. Kur protas, kur širdis? Tarp dviejų valstybių
neįmanomas susitarimas, tarp dviejų ideologijų – visiška praraja. Ir
būtina vieniems kitus išpjauti. Energingiausi ir protingiausi turi pūti
kalėjimuose. Ar valstybių vairą užvaldo protingi? Juk tai įtūžusių bulių banda! Kovoti dėl šviesesnio, gražesnio? Kaip? Su kuo? Per didelė asilų minia. Gyvenimo harmonija – jaunų dienų miražas...
Galbūt tai laikina, bet neapkenčiu veidų išpampusių, išpurtusių,
pragertu žvilgsniu. Žinoma, yra turinčių plačią sielą, kurie myli pasaulį,
gamtą, žmones, tiki gėrio pergale. Bet ką jie gali padaryti prieš tą pragarišką neapykantos sistemą... Ir aš myliu tik save, kartais ir neapkenčiu...
Po koncerto mudu nuėjome į kalnus. Šopenas šiandien atšoko
nuo manęs. Likau kurčia muzikai. Net tragiškiausios Bethoveno
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simfonijos nepasiekė širdies. Visiškas atbukimas. Seniau pro langą
išgirstas smuiko verksmas užkerėdavo, sukeldavo audras, darėsi klaiku – lyg iš šio pasaulio reikėtų išeiti. Dabar lyg pušinė lenta – viskas
atšoksta ir nepatenka į vidų.
Kalnuose Leonas pirmą pavasarį vaikšto ne vienas ir kalba sentimentalias nesąmones. Netikslūs žodžiai – apgavikai. Esu gana abejinga. Skaitė eilėraščius. Patiko „Naktis“ – kažkuo priminė Gėtę.
Balandžio 30
Imsiu šiandieną ir paskraidysiu. Noriu nuklysti į chimerų pasaulį,
kur viskas įdomu, sklandu, malonu, gera. Reikėtų daugiau laisvės
fantazijai, nes tokioj aplinkoj pasidarysiu pikta ir nejautri.
Vis labiau pradedu pasiilgti Stasiuko. Visi metai nemačiau. Kažkas tolstojiško jame. Negaliu atsigėrėt milžiniškais užmojais, geležine
valia, darbštumu. O poezija skaidri kaip šaltinio vanduo. Prisimenu
ilgus vakarus prie židinio tamsią žiemą Subačiaus gatvėj ir nepabaigiamus ginčus apie tikėjimą, dangų ir pragarą... Stasiukas ir Leonas
turi daug panašumo – ieškojimas tiesos. Bet ir skiriasi: Leonas iš pat
mažens liguistai jautrus, o Stasiukas natūralesnis, nors ir griežtas, bet
ne asketiškas. Iš tikro pasiilgau!
Gegužės 2
Gegužės pirmoji – šuniška. Į demonstraciją susirinko stropieji
ir bailiai. O lijo lijo – visą laiką. Iki kaulų permerkė. Laimė, greit
pasibaigė, o tai numirt galima lytuje. Užtai namie puiku. Iškūrenom
krosnį, prisikirtom šutintų žirnių ir išsitiesėm su knygomis. Už lango
lynoja. Skaitom, protarpiais snaudžiam, kol visai užmiegam.
Vakare Bronytė išėjo į šokius. Už sienos plėšosi akordeonas, muzikos garsai atbėga iki durų. Ritmas sukelia neramią nuotaiką. Jei
Vicka ateitų, gal ir aš susigundyčiau palankstyti kojas. Nors šokiai –
kvailas dalykas. Laukiančios mergaitės – taip nejauku...
Skaitau Lermontovo „Mūsų laikų didvyrį“. Ir tiek panašių didvyrių aplink, net aš pati.
Vienuoliktą saliutas. Dangus apsiniaukęs ir šmulkščia mažais lašeliais. Išbėgu už prozektoriumo, prie pat skardžio. Jauni medžių lapai
ir spirėjų krūmai taip gaiviai ir šviežiai kvepia. Rytuose, iš už kalno,
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išsprunka būriai įvairiaspalvių raketų. Jos skrieja iki pirmos nukarusių debesų ribos, išsipila ir, pamažu besileisdamos, įvairiais atspalviais
nutvieskia miestą. Pasikelia kurtus patrankų gausmas, nuošia Zakreto
mišku ir – lyg tolimos kovos atgarsis – ten baugiai sudūžta. Žemai
po kojomis gulinti Neris kartais nušvinta, lyg aplieta tolimų gaisrų
pašvaisčių. Anapus paslaptingai išnyra Žvėrynas su didinga cerkve ir
keistom pušim. Viena žvaigždelė nukrito čia pat, į upę, ir šnypšdama užgeso. Pamažu viskas rimo. Jauna pavasario žolė ir sprogstantys
krūmai darėsi dar žalesni. Liko tik miestas su tūkstančiais žiburių ir
amžinai nerami Neris.
MANO MEILĖ LAIMINGAI BAIGĖS ...

1947 gegužės 3
Mano „meilė“ laimingai baigės... Šiuokart ir man pritinka. Pirmą kartą Neries šlaitai buvo pasakiškai gražūs. Kalėsi melsvi šilainių
pumpurai. Saulutė, šiltas vėjas – laimingiausia jo gyvenimo diena.
Taip. Laimingos dienos greičiausiai ir praeina... Leonas – gamtos ir
saulės vaikas, o aš nesugebu tuo pasinaudoti – sėdžiu už mūro sienų
ir užmirštu geriausią paguodos šaltinį.
Juokinga prisiminus vieną epizodą. „Gražiausia, kad tu negali
pasakyt, nerandi žodžių išreikšti, ką jauti. Tai kitom priemonėm tą
pavaizduok!“ Vargšas jaunikaiti! Ar tai žodžių trūkumas? Žiūr žibančiom akim, bet nesugebi matyti. Lauki, kad pulčiau ant kaklo...
Koks naivumas! Ar jausmams išsakyti reikia žodžių? Jei neįžvelgi,
tai esi stuobrys, ir dar sausas. Mano pirmieji princai! – mums nereikėjo kalbėt apie jausmus: tai sakė kiekvienas žvilgsnis, svaigi šypsena. Viešėjo didelė meilė. Esu išpaikinta – pažįstu jos skonį. Tiesa, tai
mano pastangų dėka. Jei nori užkariauti širdį, reikia į ją pasibelsti...
Tu apgirtęs savim. Mano pasaulis tau svetimas, net nebandei domėtis: nei ką skaitau, nei ką dūmoju, kodėl kartais liūdnà. Vidus tau
neįdomus – nėra abipusio ryšio. Aš – tik žaisliukas... Taigi!..
Trečia gegužės. Oras atšalo. Bežiopsant pro langą, pradėjo kažkas
mirguliuoti – labyn, greityn. Snaigės, didelės ir sunkios kaip skaros,
pradėjo kristi iš nežinios ir suktis, maišytis ore. Visa erdvė judančių
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kūnų, lyg pro mikroskopą stebėtum vandens lašą. Bežiūrint į šį besisukantį maišinį, akyse ėmė raibti, pajutau, kad ir aš sukuosi su visu
kambariu...
Šventes leidžiu beveik viena. Nenuobodu su savim. Skaitau Lermontovą, deklamuoju „Testamentą“ ir einu savo ilgam siauram kambary šokti ispaniško šokio. Atseit savo nuotaiką išreiškiu – judesiais...
Gegužės 5
Prakeikt norisi save! Paskutinis skurdžius, dvasios ubagas! Be polėkių, be siekimų.
Po estetikos paskaitos mūsų filosofai nuėjo už Vilnelės, svarstydami Černyševskio pažiūras. Štai ko aš pavydžiu! Bet prie jų negaliu pritapti, o mano aplinka – smulkučiai padarėliai. Su kuriais
norėčiau diskutuoti, to nesupranta! Su moterim įpratę tik juokais...
O noras žinių, tiesos – stiprus, kaip neišsenkantis troškimas egzistuoti. Tiesiog liūdna neturėti draugo, su kuriuo galėtum mintimis
pasidalinti. Po galais! Bet Leonas tai šalia! Deja, jam nerūpi mano
mintys nei apie Kantą, nei Hėgelį... Mano pasaulis jam svetimas.
Žaisliukas...
Gegužės 7
Sėdime su Ale ant Trijų kryžių kalno. Šildomės, plepam. Ji pasakoja iš intymiojo profesūros gyvenimo, užsimena ir apie savo vaikystę – o man vis vien... Klausausi abejingai, nes tebesu persunkta
širdgėlos ir pasipiktinimo nežinia kuo... O pikta, kad niekam nereikalinga. Būnu, nebūnu – nieks nepastebės ir nepasiges. Kažkada
kupina pasitikėjimo, meilės žmonėms – dabar tik pagiežos... Gaila
apviltų namiškių, kurie laukia ir tiki manimi...
Ir visur tik forma, tik maniera. Velniška pataikavimo maniera. Ir
taip maža širdies.
Gegužės 15
Šilta, gražu – gyventi norisi...
Savaitė praėjo greitai. Šventėms patraukiau į Kauną. Ir gerai padariau. Retkarčiais verta išsiblaškyti ir pabūti kitoniškoj atmosferoj.
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Birutė ir šiuokart patiko, bet vis dėlto mes abi jau nebesutampam. Jei sudūžta koks medžiaginis daiktas, dalis vėl galima sudėti. Bet
jei būna atskirti du žmonės, tai po ilgo persiskyrimo jie nebesutampa,
nes siela yra gyva būtybė, kuri kiekvieną akimirksnį auga, keičiasi.
(R.Tagorė)

Ji, būsima medikė, darbšti, sau griežta, pasitikinti, o meilė gabiam
šoferiukui suvaržyta tradicijų ir papročių. Visą naktį praplepėjom.
Pasakojo viską taip nuoširdžiai, detaliai, migdančiai, kad klausiausi,
klausiausi ir užsnūdau... Man neliko nei laiko, nei noro išsakyti, kas
jaudina, kas skauda. Birutė man artimiausia, bet nekelia, „negirdi“.
Matėm „Sevilijos kirpėją“, baletą „Sužadėtinė“. Atrodė lyg seniai
žinomi dalykai ir nedarė įspūdžio.
Aplankiau ir Albiną K. Nuotaika – kaip retai kada. Džiaugsmingai sutiko. Prisiminėm Šiaulių gimnaziją. O aš, pasinaudojus retai
mane aplankančia gražbylyste, pavasarį, kūrybą, širdį ir mediciną
maišiau į krūvą ir linksminau būsimas daktares savo skeptiškumu.
Nuklydom ir į senus čėsus: Kryžių kalno atlaidus, linksmą kelionę
koromis, pilnomis jaunimo, ir dar pasiutusią baliušką su tirštu „Gubernijos“ alumi. Prisiminė vyšnių sodelis, šokiai, Adolfas. Mane jis
sužavėjo – rimtas, griežtas, tačiau svaičiojąs aukštybėse. Per vakarą
tada prikalbėjom daug nesąmonių ir rimtų dalykų – apie pasaulį,
buitį, tikėjimą. Atrodo, tada buvau gudresnė nei dabar – jau nemažas
bedievis ir anarchistas... Deja, daugiau nesusitikom, tad kalbėt apie
patikimą – per vėlu. Tik vieno nesuprantu, kaip Albina gali studijuot
mediciną?..
Birutės kambario gyventojos paliko slogų įspūdį. Viena nedidelė,
putni, juoda, apsivėlusi kaip meškiukas – didelė plepė ir „Maricos“
gerbėja. Kita aukšta, stambi, gana rūpestinga. Ji pataisė vakarienę ir žiūrėjo, kad man būtų jauku. Tačiau palydėti vis dėlto nesusiprato. Birutė
norėjo lydėti viena, bet griežtai atsisakiau. Durys užrakintos, tad išsirioglinau per langą į Vytauto parką. Truputį romantiška. Trečia nakties.
Medžiai taip gūdžiai ošia. Energingai spaudžiu tuščiomis gatvėmis.
Kaunas apsiblausęs. Apėmė negeras jausmas – palydėt vis dėlto nesusiprato... Eiti iš tikro nejauku. Nors baimei negreit pasiduodu, tačiau
kietai suspaudžiau fotoaparato štatyvą – apsigint nuo „juodų katinų“.
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Vagone gerai nusiteikęs ir šnekus bendrakeleivis. Įsikalbėjom.
Per keturias valandas daug papasakojo. Beliko tik ant kelio užvesti.
Įsikalbėjom tamsoje, vienas kitą atskirdami tik iš balso. Mano vaizduote nuplaukė daug naujų paveikslų: ir Drezdeno gėlynai, ir „Rozen
mere“ laukai netoli Berlyno. Vokietijos muziejai ir meno paminklai,
Paryžius su puošniomis bažnyčiomis, ne visai padoriais kabaretais
ir kasdien nuo vyno apsvaigusiais prancūzais. Stebėjausi mokėjimu
charakterizuoti įvairių tautybių žmones, iškeliant būdingus papročius, gyvenimo būdą. Išgirdau ir apie čekoslovakus su Praha, kur tekę
leisti studijų metus. Ir Rytus, ir Sibirą.
Manyje vėl pabudo kelionių instinktas. Klausiausi ir galvojau,
kad nepažįstamasis per daug atviras. Artėjant į Vilnių, jau prašvitus, įsivyravo visai draugiška nuotaika. Užkliudėm ir gamtą, sodus,
įvairias vaisių atmainas. Jis daug matęs, daug patyręs ir viskuo domisi. Tai žmogus per keturiasdešimt, nors dar jaunatviškai gyvas ir
judrus. Turi žmoną ir sūnų gimnazistą. Pakvietė mane atsilankyt
savo įstaigoje. Žinoma, mielai pažadėjau, nes kvietė taip nuoširdžiai ir primygtinai. Prieš išlipdamas ištraukė iš portfelio butelį
benediktino ir pasiūlė. Tai buvo laisvas ir atviras gestas. Aišku,
truputį nustebino, bet nepriimti ir ginčytis – lyg nepatogu prieš
bendrakeleivius...
Į universitetą nuėjau „linksma“ ir visą TSRS istorijos paskaitą
sąžiningai pramiegojau...
Gegužės 16
Leonas rūstus, nelaimingas – ir mano nuotaika žemiau nulio...
Prisiminiau paskutinį pasivaikščiojimą – „Šveicarijoj“. Truputį
laukiau... Vėlavo. Nuotaika krito... Jis pasakojo apie jaunystę. Susiplanavęs ir ateitį. Užkliuvo vedybos. Šalininkas rimtai apgalvoto
žingsnio. Prieš susijungimą bent pusmetį kartu pagyventi – patirt
įpročius, būdą, valios jėgą. Keistas sutapimas: vakarykščiai tas pačias
mintis išdėsčiau savo merginoms. Bet jam neprasitariau. Susižavėjimo skraistė jau nuplaukusi, artumo gija ištirpusi...
Nevykęs tas susitikimas – įtemptas, šaltas. Pušynas be gėlių, be
žiedų. Paskaitė porą prozos fragmentų. Tonacija graudi, tačiau stilius lengvas – net šiandien akye stovi žalias vanduo, nendrės, žiaurus
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medžiotojas. Pasisakė galybę savo kūrinių, išvažiuodamas Vilniun,
užkasęs sode. Prieš studijas keletą metų mokytojavęs.
Tai buvo ne taip jau seniai.
Gegužės 23
Prisiminiau vardines ir nuėjau pasveikinti Stasės. Įsisenėję papročiai. Kvaila sveikint, kai eini senyn, kai tuščiai praleidi metus ir
nieko nepadarai. Seniai griežiu dantį tokiom tradicijom, o dabar ir
išsikėtojau...
Per kietai išdėsčiau Stasei savo pažiūras, o ji išėjo prieškambarin
ir prisišliejo spintos. Studentiška vienutė, pilna dovanotų baltų žiedų.
Pasijutau lyg murzinas padaras, sudrumsčiau ir taip jau liūdną, beveik
liguistą nuotaiką.
Išeinant Stasė žodžio negalėjo pratarti, nusigręžė, kad nematyčiau akių. Buvo taip pikta ant savęs: ir ko aš siuntu, ir ko nerimstu, ir
ko kitus skaudinu?..
Gegužės 24
Mūsų Dalia savo profiliu panaši į koplytėlėse rymančią skausmingąją Dievo motiną. Jos veido bruožai, stambūs ir grubūs, lyg
papilkėję nuo laiko ir lietaus, atrodo tikrai išrėžti liaudies menininko.
Skirtumas tik tas, kad vietoj koplytėlėj išrėžtos begalinės nelaimės ir
neapsakomo gerumo čia matosi įnoringumas.
Per paskaitą nužvelgiu veidus ir bandau atspėt jų charakterius.
Koks margumynas!
Gegužės 25
Namo! Kelias kaip drobė! Kelionė nuotaikinga. Susipažinau su
ekonomistu, aukštu, stambiu, negriškų bruožų, juodos frizūros ir
rudų akių. Tikras ekonomistas, gyvenimą matuojąs sąskaitomis. Ir
su mano metų poniute, gimusia prie jūros, augusia prabangoj ir be
rūpesčių. Gražus, bet tuščias padarėlis. Žaisliukas. Tokių tik ir reikia
mūsų vyrams. Merginų, kurios mieliau stvertųsi keptuvės, o ne filosofijos užrašų, anot Juozės. Aš manau, kad šeimą sukurti – dar ne
viskas. Virtuvė – ne vienintelis moters veiklos objektas.
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Kelionės – savotiški įvykiai kasdienybėje. Važiuot tenka dažnai,
tad visada prisipildau naujų įspūdžių. Puiki proga pamatyt naujų
žmonių, naujų tipų. Bendri rūpesčiai suartina. Nors nesu linkusi
atskleisti savo minčių, bet man kažkodėl lengvai išsipasakoja. O sužinot – įdomu. Merginos tai vadina silpnybe. Bet smalsumas – tai
sąmoningas noras žinoti, kuo gyvena kiti. Kaip aprėpia pasaulį, dėl
ko jaudinasi, kuo džiaugiasi, kad galėčiau ir sau išsiaiškinti – kaip
gyventi, dėl ko sielotis. Pažinti – vienas iš stipriausių norų. O perprasti žmogų, matant jo manieras, apsirengimo būdą, stebint veido išraišką – ne taip jau ir sunku. Bronytė, priversta išsipasakoti iki
smulkmenų, lepteli „genialaus tardytojo“ titulą...
Nukrypau, o norėjau rašyt apie kelionę. Iš traukinėlio išlipau
Trumbatiškyje. Namo ėjau smagi smagi. Kažkoks diedukas pavėžėjo. Klausė apie sostinę, dejavo dėl sunkių laikų ir skundėsi sausra.
O dangus buvo nukabęs slegiančiais, juodais debesimis. Vėjas išgainiojo visą šilimą. Arklys lėkė pagyvėjęs nuo besiartinančios audros.
Čiut nusėdėjau ratuose. Rūpėjo judėti, dairytis ar išlipus bėgti kartu.
Paskutinį kartą šis kelias buvo praskydęs, sniegas slydo iš po kojų, ir
vėžose teliuškavo vanduo. Dabar medžiai taip tankiai sulapoję, net
tamsiai žali. Rugiai liekni, besiruošią žydėti. Pievose karvės braido.
Apglušino mane toks sodrus ir vešlus žalumas. Mieste – visai ne tas...
Bevažiuojant debesys dar labiau pasunkėjo ir išsipylė stambiais
lašais. Einantieji iš stoties paspartino žingsnį, bet nesislėpė nei po
medžiais, nei trobelėse. Vežimai triukšmingai lenkė vienas kitą ir
linksmai šūkavo neskubėti, kad tik ilgiau lytų. Taip ilgai lauktas pavasario lietus! Kiaurai permerkė.
Beeinant pievomis, praūžė ir vėtra. Iš pat pažemės prasišvietė
saulutė. Rytai dar tebestovėjo tamsiai niūria siena ir tebegriaudėjo
perkūnija. O vakaruose – tokia aiški šviesa. Vėjas pamaži džiovino
permirkusią nugarą.
Po lietaus pasipylė garsų garsai. Klausiausi net sustodama ir niekaip negalėjau aprėpti tonų įvairybės. Upelio pakraščiuose susėdusios
varlės iš visų jėgų plėšė kurtinantį džiazo koncertą. Oras skambėjo
vyturėliais. Iš kažkur atsirado sparnais šmėželuodamos pempės, ir
nuo įvairių paukštelių linksmai sužlegėjo krūmai. Drėgname ore ir
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žemėje suspurdėjo gyvybė. Kvėpuoti lengva. Širdis nuo gaivumo ir
šviežumo tankiai plaka, neatlaikydama jausmų pilnumos. Akys ir negali apsiprasti spalvų įvairume. Debesys, balti plunksniniai ir tirštesni
alyviniai, maišėsi su violetiniais, švelniai auksiniais. Būrėsi, sklaidėsi, tarp savęs rungdamiesi, arba tamsėjo, atsimušdami į juodą rytų
skliautą. Net juokinga pasidarė, kad visą savaitę buvau pikta ir susiraukusi. Dabar viskas viskas nuslinko. Pilna krūtine gėriau palaimą...
Birželio 1
Danius, mano kaimynas, ėjo iš egzaminų. Nors buvau tik ką atsikapsčius į namus, bet pamačius greit perbėgau kiemą ir pasileidau
keliuku. Lūkuriavo. Ir koks nustebimas – nepažinau. Išaugęs, nauju
mėlynu švarku, rimtas ir vyriškas. Pedagogas kaip reik. Drąsių, bet
kartu dar jaunuoliškų bruožų. Gražus, pamaniau, ir kažkoks kirminas
grybštelėjo. O taip džiaugsmingai sutiko ir kvietė ateiti. Pasikalbėjom apie klasę, mokinius. Susidarė įspūdis, kad jam ten nelengva.
Klausiausi, ir buvo gera. Ach, mielas berniokėlis! Nuo pat vaikystės
daugiau negu draugai. Dar mažus vadino neišskiriama pora. Broliai
erzino – mūsų „žentas“. Jis dėl to pyko ir puldavo peštis.
Ypač smagūs piemenavimo metai. Priėdusias karves sugenam
į krūvą, jos sugula, atrajoja, o mes laipiojam į berželius, siautėjam
sūpynėse, kepam bulves. Kartais Danius atneša labai skanių dūlių.
Tokių šviesių dienų vargiai ar dar pasitaikys. Tai galima tik vaikystėj.
Graži vaikiška meilė.
Kartu mokyklon. Gimnazijoj keliai skiriasi. Parvažiuoju – o kiek
slaptos, kitiems nesuprantamos kalbos, ir žvilgsniai tik mums vieniems reikšmingi. Todėl atostogų ir vasaros laukdavau. Dabar išaugome – įdomu pamatyti. Jau per daug išsišakojo mūsų keliai...
Birželio 3
Grįžau į Vilnių. Leonas – jau nebe vienas. Tai nebuvo naujiena,
bet vis dėlto žioptelėjau išgirdusi. Ir užmiršau. Tik koncerte, stovėdama prie kolonos, išvydau įeinančius, linksmus ir pilnus kalbos.
Nei pavydo, nei pykčio, o vis dėlto krūptelėjo širdis ir perbėgo šalta
bangelė. Toks pat įšgąsčio jausmas, kaip kartą Šiauliuose nepažįstamą
palaikius seniai lauktu...
113

Atėjo ir Alė su Regina. Regina man patinka – tai puikiausia iš
viso mūsų kurso. O koncertas? Tai antras, kurį išklausiau visa savo
esybe, net fiziškai reaguodama. Nugara vaikščiojo šalti šiurpuliukai
ir stingdė sąnarius...
Birželio 5
Ar dabar galėčiau mokytis? Man per daug! Net rašyt negaliu. Tai
nelinksma jaunystės tragedija... Gyventi vien aistra? Deja, taip būna.
Baisu!
Nejau lig šiolei nežinojai,
kad meilė minutinė greit pradingsta.
Tiktai nutvilko kraujas, nubanguoja,
bet dienos bėga – kraujas stingsta...
M.Lermontovas
				
Kas gi ta meilė? Kaip suprast, kada ji tikra, gili, ilgalaikė? O
gal tik kūno trauka, tik emocijų siausmas, kuris greitai praeina? Ar
jausmus reikia tramdyt, ar jiems pasiduoti? Nuo ko tai priklauso?
Vieni pasiduoda, kiti atsilaiko. Gal lemia valia, charakteris, pažiūra į
gyvenimą.
Pavogta meilė! Ar pajėgi atlaikyti išbandymus, ar gali būti pilna?
Slapukauti – tai netikras džiaugsmas. Ar verta dėl to atiduoti ramybę? Kas kita mylėti laisvai, tau priklausantį. Deja, meilė ne visada
išmintinga.
Bronytė sakosi – jie tik geri draugai. Ne man patikėti. Ypač buvus nematoma kelių scenų liudininke, kai ji rovėsi plaukus, grąžė
rankas ir desperatiškai kabinosi už kaklo. O šis sėdėjo lyg statula su
sarkastiška šypsena...
Būti vyrų ir savo aistrų žaisliuku – suaugę su jos būtybe. Užtenka
kartą peržengti padorumo ribą, toliau jau lengva slysti. Jei žmogus
nepatiria kitos ekstazės, tai ieško kūno džiaugsmų... Šiuo metu ji
pilna nusivylimo ir sielvarto. Palikta... Nebemato išeities, neberanda
jėgų ištverti. Begalinė širdgėla... (Gavus diplomą, iškeliavo Anapus...)
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Birželio 7
Vakar išklausiau keletą šiurpių istorijų. Jos taip būdingos smukusiai miesčionijai. Apie paskandintą sūnelį, pavydų vyrą, lengvabūdišką
poniutę... Koks pilkas, koks mūtnas gyvenimas. Žmoneliai – kreivučiai žmogučiai. Kas ir išaugina tokias šleivas pabaisas?
Birželio 9
Kažkodėl žmonėmis mažai rūpinamasi. Žinoma, norėčiau, kad
pirmiausia manimi kas nors pasirūpintų. Kad kiltų noras sužinot,
kaip gyvenu, ką galvoju, ko siekiu. Bet kam tas gali rūpėt? Žmogus pasaulyje vienas ir vienišas, nes kiekvienas kovoja tik dėl savęs.
Apaštalų laikai praėjo. Civilizacija! Konkurencija! Ir nors šalia vyktų
skaudi tragedija, žiaurus jaunos dvasios konfliktas ar didis nuopuolis,
aplinkiniai linguotų galva ir sakytų: „Tai baisu! Žiūrėkit, kaip kartais
nutinka...“
O kaip išsivaduot iš individualizmo lukšto, kad matytum ne tik
save, bet ir kitus, visą pasaulį? Ir dėl jo daugiau sielotumeis.
Birželio 11
Ruošiuosi politinei ekonomijai, o nuo ryto iki vakaro galvą skauda. Ach, ta ištižusi pavasario savijauta. Paskaitau truputį ir turiu mest
šalin, kad po pusdienio vėl galėčiau paimti konspektus. Gera būtų
dirbt su šviesia galva...
Kokie puikūs kaštonai Čiurlionio gatvėj. Grįžtant iš koncerto,
Antanėliui daviau tris praktiškus patarimus. Įdomu, ar gelbės, ar neužsigaus? Linksmai pašnekėjom. O būna žmonių, prie kurių man
žadą užkanda: kai sutinku stipresnę dvasinę įtampą, kuri mano mintis
paralyžiuoja, arba kai esu kuo nors labai pasipiktinus.
O mano buvęs „riteris“ Leonas neišeina iš galvos. Lyg per greit
jis savo jausmus nukreipė į kitą objektą. Galėjo nors kokį mėnesį
paliūdėt. O dabar demonstruoja, kad ne aš, o jis mane paliko. Gal
tai kerštas? Čiulba su Genute. Įdomu, ar jai tuos pačius susižavėjimo
žodžius kartoja? Ji, žinoma, užkibs. Be stuburo. Ne, niekada nebus
lygiavertė partnerė. Ir vergaus visą gyvenimą.
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Birželio 16
Velniškai tuščias pasaulis! Šiurpas ima, lyg ant bedugnės krašto
stovint. Turėjau dieviškumo iliuziją, ieškojau nepaprasto, gražaus,
turiningo. Išvydau tuščią pasaulį. O gal tik su blogąja puse susiduriu? Tai, kas prasminga – nuo manęs paslėpta? Tik nemoku atrast,
kas turi amžiną vertę?
Kasdienė aplinka iki kvailumo paika. Nuo ryto iki vakaro tuščios
šnekos, bereikalingi judesiai, juokas be priežasties, kvailas pyktis. Jokio protingo, sąmoningo žodžio: vien smulkmenos – apie valgį, kūno
linijas, grožį. Klaiku ir siaubinga.
Ir dauguma studentų taip gyvena: aklai, plaukdami paviršiumi,
nesuvokdami šio laikotarpio tragizmo. Nieko neveikia, o laukia geros
ateities. Bet taip elgiantis jokios ateities nebus! Mes atsilikę, be nuovokos, nerandam savyje jėgos, kuri verstų be paliovos dirbti ir ruoštis
kovai už kitokią padėtį. Būsimieji visuomenės pamatai! Ech, viską po
plyniais! Ar galima be dorovės, be moralės dėsnių kurti gyvenimą?
Su Henriku įdomu pakalbėti. Tai mąstantis vaikinas. Jaučia epochos vėjus. Jie „kažką“ veikia. Turi patikimų draugų, kurie nesnaudžia.
Ir man nuotaika pasitaiso, jam apsilankius. (Po metų „likviduoti“...)
Birželio 18
Mačiau „Fausto“ interpretaciją. Solistai nepatiko, o muzikos negirdėjau. Vieta balkone, virš scenos. Prieš akis visas parteris. Gera
proga pasižiūrėt veidų. Mačiau savo pažįstamus, rodos, ir jie mane
pastebėjo. Įdomi publikos nuotaika koncerto metu. Suradau keturis
įdomius ir savaimingus tipus.
Vidury salės sėdėjo jaunutis leitenantas: baltu švarku – dabita –
tarytum Pečiorinas. Santūrus, nesikarščiuojąs, bet nešaltas. Patogiai
įsitaisęs kėdėj, parėmęs smilkinį dviem saulės nemačiusiais pirštais, o
ploja minkštai, ramiai, savo vertę žinančio žmogaus orumu.
Prie scenos patraukė dėmesį pusamžis pilkų plaukų vyras. Veidas
sausas, neįspėjamos nuotaikos, lyg ne čia pataikęs, bet galįs tarp kitko
pasėdėti. Bespalviai akiniai, drumzlinas bespalvis naujas kostiumas,
griežta, pilka laikysena – žalsvas įspūdis – negalėjau atitraukt akių.
Figūra ir mostai žalsva knygute – visiškas abejingumas, net paniekinimas. Tipiškas čekistas.
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Žvilgsnį patraukė ir žinomas vyriškis. Žmogus šleivas, kreivas,
didele galva, ištįsusiu stambiu veidu, bet nusimanąs muzikoj. Jis man
priminė senį su šunim iš Dostojevskio romano. Įdomiausia – retkarčiais šypsojos...
Ir ketvirta – poniutė. Amžius ir išvaizda – be abejonių „maloni
visais atžvilgiais“. Aptukusi, minkšta, apvalaus veido ir saldžiai meilių
akių. Ant galvos katiliukas su atloštu brylium ir ploja į sceną ištiesus
rankas.
Bet tai vis menkniekiai. Dar kai ką visą laiką mačiau, ir tai mane
erzino...
Birželio 19
Ryt kalbos istorijos egzaminas. Esu taip įaudrinta, kad net pamiršau. Ir prisimint nenoriu, net nebijau. Eisiu – tikriausiai išlaikysiu,
nors pusės dar neskaičiau, neturiu užrašų ir skaityt nenoriu. Viskas
pertempta, net širdis tebemuša. Mūsų kurso „aristokratija“ taip kala,
net juokinga. Žodynai, gramatikos. O aš negaliu išspręst, ar yra kokia
prasmė gyventi? Visiška tuštuma. Ir ateityje nieko, ničnieko. Pusdienį prasiginčijau. Net Stasė, amžinai nepaslanki ir flegmatiška, tiek
pagyvėjo ir įsikarščiavo, kad ne tik visa gražbylyste, bet ir mostais
stengėsi apginti „nenuginčijamas“ tiesas. Man tai labai nesveika...
Birželio 22
Sekmadienis. Pagaliau viena. Birželio prieblanda. Merginos išėjo
užrašų. Diena buvo saulėta. Sodely pasitiesiau Sirvydą, Baranauską.
Kol kas dar nesijaudinu. Vienui viena. Juokiuosi iš savęs – ir vėl viena... Na, nesvarbu. Prieš akis vasara ir didelis darbas. Išbandysiu jėgas.
Manęs laukia Dostojevskis, Turgenevas, prancūzų kalba, tvarkytini užrašai. O jei dar pavyktų ekskursija į Palangą, būtų puiku kaip niekad.
Kažin Danius ar laukia? Jį prisimenu tik prieš atostogas. Kai vaizduotė nuklysta į Pajarį, neatskiriama dalis – žvalus, įdegęs vaikinas.
Paskutinės vasaros mus truputį išskyrė. Bet užtenka tik dirstelti, šyptelti... Gera važiuot, jei kas nors laukia.
Paskutinį kartą seselė mane nustebino ir nudžiugino. Truputį
sielojausi dėl jos. Dabar pati prisipažįsta – pajutusi gyvenimo skonį.
Smagu, kai gali viską atvirai pasakyti, be užuolankų.
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Vasarą daugiau laiko skirsiu knygom. Turgenevo pasiilgau. Kokia
puiki jo „Asia“. Kelinta diena gyvenu jos nuotaika. Tai skatina ieškot
siužetų, bet gyvenimo pažinimas menkas – kažko dar trūksta...
Ach, ir vėl užmiršau egzaminą. Per daug fantazuot – nenaudinga...
Birželio 25
Po egzamino. Labai padorus laikas suvest sąžinės sąskaitas. Truputį kritiškiau ir objektyviau pažiūrėt į save. Prastai išlaikiau. Atsakinėjau nykiai. Galima sakyt – nieko neatsakiau. Viską pamiršau. Net
ką žinojau, negalėjau išdėstyti. Pas Mykolaitį man visi egzaminai kaip
užburti. Tiek įsijaudinu – iki širdies spurdėjimo... O gal iš tikro nieko
nežinau? Iki šiol dar neišmokta kalbėt. Jokios literatūrinės orientacijos, jokios fantazijos. Protas nekūrybiškas, išsilavinimas, dievaž – baisus. Na, kitą rudenėlį aš tave, mergužėle, prispausiu! Cypsi, bet dirbsi! Gal ir laiko bus daugiau – nebereikės būt šitų panelių tarnaite...
Dabar tokia maža, susitraukus, niekam niekam verta. Net egzamino negalėjau padoriai išlaikyti. Neapkenčiu savęs! Šlamštas paskutinis! Apjakėlis! O maniau – užtenka niekinti kitus, kad būtum išmintingas...
Visa laimė, kad nepasisekimai gimdo aršų pasipriešinimą. Jei dabar ko nors nežinau, tai nereiškia, kad niekad nežinosiu. Ir gerai,
kad taip atsitiko! Galėsiu savim „atsidžiaugti“ ir pasižiūrėt kritiškai.
Rodos, esu labiau nusivylus už Šatobrianą, o dūmos kartesnės už
Vienažindžio. O dienos mano klapatų, kur pasidėsiu be turtų... Rūgščios dūmos! Gaila – ašaros toli, bent išsiverkčiau. Taip sekdavos, o
dabar... Kokia gėda! Įdomu, ką aš per metus veikiau, kad nespėjau su
knygom susipažinti. Prisifilosofavau... Tai atsiskyrimo ir užsidarymo
vaisius.
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Birželio 28
Smagu. Pievutėj gėlės.
Pilni laukai gėlių.
Žiedų žiedeliai. Bernužėlis.
Mes pievoj – du.
Dangaus jėga žemelė rėdos:
Daug saulės, daug šviesos.
Nepamiršiu akių, kai segė žiedą
Draugystės amžinos...
–
O kitą rytą
Gėlė nuvyto.
Laimė pradingo –
Ach, nelaiminga!
Vėjas pakilo,
Supasi šakos –
Mūsų kelyje
Jau naujas takas.
Kitos gėlelės
Pavergė širdį –
Užgauto skundo
Niekas negirdi.
Keista, posmai lengvai rašosi. Ne taip sunku ant dūšios. O pavasaris nuostabiai šiltas. Koks kontrastas: žaluma, linksmi veidai, o mano
viduje susierzinimas, širdgėla, nusivylimas savim ir visu pasauliu.
Užbaigiau trečią kursą. Ech, greičiau viską šalin ir sugrįžt į laukus, pievas, kur manęs laukia sodas, ąžuolynas, upė ir vasara su šimtais nebaigiamų darbų. Jie tai išgydys nuo splino...
Liepos 7
Namuose. Aiški liepos saulė ir besišlaistantis malonus vasaros vėjas. Už lango visu kalnu, iki pat Jaros, plakasi rugiai.
Darbų šįmet, žinoma, mažiau, nes po konfiskacijų – ir žemės,
ir gyvulių nedaug beliko. Tad plėšytis nebėra ko. Prisidėjo tik ne119

rimo ir nežinios. Vis dažniau prisėdu palangėje ar po obelim ir
pasiimu knygą.
Rugpjūčio 17
Mano vargšės mūzos! Per savaitę taip įbauginau, kad bijo ir pasirodyt.
Rugpjūčio sekmadienis slenka į vakarą. Sodelyje nusitiesė ilgi
šešėliai, tarp jų žole apsinešusios rugienos... Vidudienio gelsvumu
boluoja pjautini kviečiai. Už upės berželiai neramiai nusvirusiom
šakom. Tolumoj – mieli Debeikiai, ir aš viena. Laukai tuštėja: šienas, rugiai, dobilai klojime. Raumenys elastingi, organizmas gaivus.
Greit laisvės dienos baigsis – tada pas Reginą. Kaip gerai, kad ji pakvietė mane gyventi kartu.
Ši vasara ramybės nei pasitenkinimo neatnešė. Net rašyt tingėjau.
Tik atitrūkau nuo pavasarinių godelių toli toli. Bet suvesti atskalūniškos sąžinės sąskaitas ir dabar nelinkusi.
Nuo šakos pūptelėjo geltonas obuolys, saldus, minkštas – – –
Žolinių atlaidai Šimonyse – mano vasaros prošvaistė. Išvažiavau
anksti rytą. Miškas, miškas, nesibaigiantis miškas. Medžiai alsuoja
šviežiu ryto gaivumu. Pro lapus skverbiasi sultingos, drėgnos šviesos
trykšlės. Pakilęs ūpas – tik dainuot. Svarbiausia: bus ar nebus pernykštis „princas“. Karališkai įkėlė į ratus ir sakė visus metus lauksiąs.
Tik dėl jo važiuoju. Šiaip – ko gi, geriau riešutauti. Susitikau – ir
nebepatiko. Nei nuotaikos, nei noro. O kitkas – niekis...
PO REGINOS SKVERNU

Atsikėliau į Cvirkos gatvę, pas Reginą. Ji nuomoja kambarėlį senos grafienės bute. Lova, sofa, dvi kėdės, stalas, etažerė knygoms ir
koklinė krosnis. Jau negaliu prisimint, nei ką virėm krosnyje, nei ką
valgėm, nei kuo vilkėjom. Prausdavomės miesto pirtyse.
Nors su džiaugsmu atsikėliau pas Reginą, bet tie bendro gyvenimo metai buvo tokie slogūs, painūs, pilni konfliktų. Tik vėliau,
prasidėjus kelionėm slidėmis, baidarėmis ir kalnais, – tapau „įvertinta“.
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Ketvirto kurso dienoraštyje įrašų – tik keletas. Užvaldė ūpas savo
įspūdžius išreikšti eiliuota forma. Per metus išsirikiavo pluoštas eilėraščių. Ir penktam dar „jodinėjau ant Pegaso“. Vėliau poetinė nuotaika plūstelėdavo tik retkarčiais. Vartau įrašus...
1947 rugsėjo 3. IV kursas, VII semestras
Ak, kodėl gegužy skauda man širdužę... Deja, tas pat ir rudenį. Rudenėlis pilkas, drumzlinas, o sieloje pasiutusiai šalta.
Šiandien rūpi stabtelt, atsigręžt į savo 22 metelius ir kritiškai,
objektyviai įvertint, kad galėčiau pasimokyt, kaip orientuotis ateityje.
Norint suprasti žmogų, svarbu namai, šeima, aplinka. Kokie
mano pagrindai? Tėvai! Daug bruožų paveldėjau. Vienuma, uždarumas, lėtas minčių keitimasis, šykštumas žodžių. Žmonių ir didelės visuomenės baimė. Iš kitos pusės – linksmas būdas, pašaipumas,
fizinė jėga, ištvermė, kantrybė. Pagrindas, kurį įvairios aplinkybės
šlifavo savaip ir visom kryptim keitė.
O kokią savo jaunystės ataskaitą galėčiau pateikti? Daug kas buvo
ne taip: trūko patyrimo. Be tėvų pavyzdžio, vaikystėje nieks daugiau
nemokė, nieko gatavo, sugromuliuoto. Viską pačiai atrasti, įvertinti.
Tai ilgas kelias. Savarankiškas kelias.
Visiškas vienišumas. Bet ką supratau – tai jau mano turtas. Tik
dvasinė kultūra ne taip lengvai pasiekiama. O jos be galo trūksta. Dar
laukia daug išbandymų...
Spalio 6
Kokios sunkios bemiegės naktys... Pasibaisėtina! Nenormalu!
Ištampyti nervai. Kiekvienas menkniekis jaudina. Užmigt negaliu.
Kažkuo susirūpinus. Galvoju apie save ir kitus. Apie tėviškę. Namuose jau trečias „išbuožinimas“. Paliko tik 5 ha žemės. Išsivežė visus
ūkio padargus, grūdus. Liko tik arklys, sulūžusios vežėčios ir viena
karvė. Iššlavė viską, net šiaudus, nors pyliavos buvo išpiltos, mokesčiai sumokėti. Ir vis tie bauginimai Sibiru.
Deja, niekam negaliu pasiguosti, net prasitarti...
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1948
Gegužės 10. IV kursas, VIII semestras
„Tavo likimas vaikšto šalia tavęs.“ – „Mano likimas tūno manyje.“ Ak, kodėl vis ne tai...
„Tą, ką paprastai vadina meile, yra egoizmas. Vyras myli žmoną,
nes ji jam reikalinga. T i k r o j i meilė laisva nuo egoizmo. Ji nesurišta su asmeniu.“ Lūpomis palietė plaukus...
-----------------------------------------------------------------Gegužės 22. Be Tėviškės, be Motinos, be jokios Ateities...
------------------------------------------------------------------Gegužės 25
Mūsiškiai, pro ašaras giedodami „Marija, Marija...“, dunda į Sibiro platybes. Apie tai sužinojau pačiu netinkamiausiu laiku. Stoviniuoju koridoriuj su kitais, laukdama egzamino, ir kažkas įbruka
raštelį į ranką. Nustėrau. Rodos, sąnariai užšalo. Nebegaliu susikaupti, viskas išgaravo iš galvos. Matyt, atsakinėju klaikiai ir tik iš pasigailėjimo gaunu trejetą.
Liko rūpestis – tikriausiai ir manęs ieškos. Kur dingti? Kaip pasislėpti? Nakvot jau nebegaliu namuose. Pas draugus? O jei netyčia
kam prasitars... Gatvėj? Ant kalniuko tarp medžių? Baisu... Tad kur
daugiau, jei ne universitete. Geriausiai pažįstama vieta. Apačioje –
dekanatas, šalia laipteliai į lituanistų auditoriją. Sargas išorines duris
užrakina vakare, o rytą atidaro.
Pavakare apsirengiu šilčiau ir nuslenku. Kiemelis su beržu tuščias. Smunku į vidų – nė gyvos dvasios. Palypėju laiptukais ir užsiglaudžiu, kad sargas, žvilgtelėjęs į vidų, nepastebėtų. Kai išgirstu
rakto trakštelėjimą, atsidūstu ir susirangau kamputyje.
Rytą, atrakinus duris, dūlinu namo. Ženklo nėra. Regina žadėjo,
jei manęs ateis, pro langą nusverti nosinaitę. Ir taip – trys naktys ant
laiptukų... Laimei, manęs neieškojo. Kažkodėl dar paliko. Tik vėliau
sesė pranešė, kad išvežantiems pasakiusi, jog aš studijuoju Kaune. O
iš mūsų kurso Jonelis „dingo...“
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Liepos 7
Sakoma: žmogaus gyvenimas – tik apgaulė, tik apsirikimas. Pasitenkinimo – labai maža. Gal valandėlė, gal tik akimirka. Daug kartų
maniau beskinanti tą rojaus gėlę – paaiškėdavo: miražas. O vis dėlto
kartą laikiau ją savo rankose.
Buvo nuostabiai violetinis vakaras. Debesys reti ir sunkūs plakėsi
ir sklaidėsi, aitria ugnim nudažydami mėlynę. Pranašavo audringą
rytdieną. Padėjau galvą ant mylimo žmogaus krūtinės. Užplūdo jauki
palaima. Norėjosi užmigti... amžinai... Turėjau tą laimės akimirką!!!
Turėjau...
Baigtas ketvirtas kursas. Ir vėl vasarėlė. Laukiu jos ir nelaukiu.
Kur reikės dingti, jei neliko tėviškės, neliko savųjų... Gal nuvyksiu
pas sesę, į Laukelius. Ji dar laikosi...
Rugpjūčio 10
Vasara giedra, be jokio debesėlio. Vasara šniokščianti, vėjuota,
lietinga, audringa. Vasara panaši į daugelį praėjusių. Tik aš jau nepanaši į tą praėjusią. Man ši vasarėlė drumzlina, nubodusi, ir tiek maža
pasitenkinimo. O aš – pikta pikta...
Sekmadienis. Pavakarys. Nesakysiu, kad nuobodu, kad liūdna.
Ne! Tik džiaugsmo nėr.
Saulėlydis. Už miško oras vaiskus. Debesėliai tokių juokingų formų. Žiopsau į juos ir šypsausi – toks vaikiškas ūpas pagauna: nors ištiesk rankas ir apglėbk visą mėlynę su jos puriais, minkštučiais vilnų
kuodeliais, su išsidriekusiais auksiniais deivių plaukais, su šviesiom
kūdikėlio garbanom. Taip šviesu, taip platu, taip laisva. Žiūrėk ir
nenuleisk akių ilgam ilgam...
Po tuo nuostabiu skliautu – toks nevykęs gyvenimas. Tiek beprotybės...
1948 rugsėjis. V kursas, IX semestras
Bent kartą nieko neveikiu ir niekuo nesirūpinu. Dabartis neaiški,
ateities visai nėr. Darbo irgi nėr. Bastausi iš kampo į kampą, sėdinėju, skaitinėju. Neseniai užklausiau savęs, ar turėčiau ko gailėt, jei šią
minutę reiktų apleisti pasaulį. Dūmojau dūmojau ir, be namiškių,
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nieko neradau, apie ką su skausmu pasakyčiau – ach, kaip gaila...
Neprisiminiau nieko, ko gailėčiausi išeidama... Gyvent nebesinori –
įkyru, kvaila...
Rugsėjo 28
Įsidarbinau proftechninėj mokykloj. Mokau rusiukus lietuvių
kalbos. Bernai dideli. Neklauso. Daug nesėkmių. Baisiai erzina.
Pusiausvyros netenku, o nėra kas ranka paremtų. Kad nors vienas
žmogus šalia, kuriam galėčiau pasakyt: kaip sunku, kaip liūdna. Gal
šiek tiek palengvėtų. Žmogiškos šilimos pasiilgau pasiilgau... Motule, mano Motule!.. Kambaryje Regina – tik slogus nesusipratimas...
Spalis
Nejaugi taip turėtume gyventi? Tai baisiai kvaila. Kaip perlaužt
save ir pasirodyt nauju pavidalu – drąsiu, tvirtu. O dabar – taikstymasis. Velniškai pasiilgau žmogaus – artimo, paprasto, kuriam pasakytum viską tiesiai – ir neužsigaus, ir atsakys, ir supras.
Mano mažutė laimė! Ar tik ne apsigavimas? O vis dėlto kito pasaulio nežinau ir nenoriu...
Lapkritis
Šventės. Kelionė į prarastus namus. Niekur nėra tokio miško kaip
mūsiškis – ant šakelių kaip varpeliai skamba šiškos... (A.Miškinis)
Šilta, glostanti saulėlydžio pušų muzika. Viržiai žali, garbanoti –
sodrūs viržiai. Kelmai – lyg kėdutės, baltom samanėlėm apsiraitę.
Jaukūs, minkštučiai – atsisėst neišdrįstum. Pakrūmėje ruda laputė
plačia uodega žeme šmižinėja. Atsitupia. Žiūri ir mano pliaukšėjimų
neboja. Dailiakojės stirnos palydi vežimą susidomėjusiais snukučiais.
Jos kažko išsigąsta ir nušuoliuoja, švytuodamos baltom trumpom uodegaitėm. Gimtasis miškas. Paslapčių, romantikos, patrauklaus grožio kupinas miškas. Ir žmonės paprasti, savotiškai įdomūs. Tik gyvent
nemoka.
O vieškeliais – Donelaičio „Metuose“ atvaizduota makalynė. Ratai supasi – lyg plaukte plauktum. Sėdim su Adeliute tylios, sutriuškintos. Širdys sugeltos. Akyse tebestovi atlapa, išdraskyta sodyba, iš124

trypti gėlynai, išlaužyti medžiai, nulaužta svirtis, išmėtyti rakandai. Iš
pavyzdinio vienkiemio belikę griuvėsiai... Valdžios ir kaimynų gerai
pasidarbuota...
Lapkričio 16
Liūdnos žinios iš brolių. Suvargę, katorginio darbo ir ligų nukamuoti. Ar išlaikys per žiemą? Vladas, mulkindamas cenzūrą, aprašo
suėmimo ir tardymų epizodus. „Išleistuvėse girtut girtutėliai. Prisisiurbę iki sąmonės netekimo, bliovėm gyvuliškais balsais. Net vandeniu reikėdavo gaivinti. Ach, negali suprast ir įsivaizduot, kokius
šposus krėsdavome gūdžią naktį, mėnuliui šviečiant... Iš kur tos jėgos
ir sveikatos. Ir kasdien girtut girtutėliai...“
Visos svajonės ateities vizijose nuodingom gyvatėm šliaužia į
smegenyną. Knibžda mintyse, rangosi jausmais ir neduoda ramiai
atsikvėpti. Neužmiršta pragaro viešnios.
Gal teks ir man tuo pačiu keliu... O kalba apie gyvenimą ir žmogų
iš didžiosios raidės. Puspročiai! Ir tai civilizuotam dvidešimtam amžiuje. Kaip Aukščiausias leidžia egzistuot tokiom niekšybėm? Negi iš
tikro pasaulis paliktas žūčiai? Ir viešpačiams nerūpi nei žmonių ašaros, nei kančios, pralietas kraujas? Pasaulio Kūrėjas nulipdė milijardus
žmogeliukų – ir grumkitės, ir peškitės, žudykitės, maldaukite pagalbos, o despoto geležine širdim – nekliudo. Rankos ir niekam neištiesia. Kodėl kodėl kodėl tokioj gražioje žemėj viešpatauja niekšai???
Lapkričio 21
Rytas –
Šiandie stačiai ničnieko negaliu daryti. Viskas krinta iš rankų.
Kažkoks kipšas įsirangė į vidų ir kelia maištą. Norėčiau išvyti, bet tas
niekšelis tokiom spindinčiom, džiaugsmingom akim – tiesiog gaila.
O už džiaugsmą barti netinka. Dūšioj savotiškai šilta. Tu, jaunyste, jaunystėle, kokia tu apgailėtina. Nors turėtų būt ištisa džiaugsmo
grandinė, deja, tokios retos prošvaistės.
Vidudienis – –
Stoviu puskilometrinėj eilėj „Helios“ kieme prie duonos. „Teperešnyj narod – to ne liudi, a skotina... Jesli ich nebjoš po golove, to
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oni i budut stojatj ves denj sognuvšis, kak skotina...“ – pagyvenusios
rusės ištarmė. Iš tikro – tokie dabartiniai žmonės. Jeigu jų nedaužysi
per galvą, tai ir stovės visą dieną sulinkę kaip galvijai...
Vakaras – – –
Aš įsiutus, įpykus, save prakeikiau. Po koncerto. Kiekvienas susidūrimas su turtinga žmogaus dvasia mane pritrenkia, išgėdina, į
pasiutimą varo. Skurdžius, dvasios elgeta. Prakeikimas! Kvailai praleidau visą savaitę – kvailai. Nepakenčiama!
Gruodžio 4
Negaliu pamiršt tavo šypsenos. Negaliu! Puiku! Dėkinga.
Negaliu nieko nemylėti. Tam gi ir siela žmogui duota. O man vis
taip skaudžiai susiklosto. Kažkoks nesusipratimas, kaip ir viskas, ką
darau. Tačiau nemylėt negaliu. Kaip tada egzistuoti?
Gruodžio 7
Pasirodo, vien meilės per maža... Kokia aš šiandien „gera, maloni, švelni“... Nerandu žodžių savo nuotaikai apibūdinti. Ir keikiuosi
„švelniai“, ir kiekvieną trapų daiktelį „švelniai“ paglamonėčiau, ir
savo įkvėptą snukutį „švelniai“ mėlynom rausvom gėlytėm apvainikuočiau... Ech, kaip man šiandien „gera!“ – – –
Gruodžio 12
Sekmadienį buvo pasakiški Neries šlaitai. Baltos lelijos plaukė tyliai, tyliai. Namelis be garso paskendęs sidabrinėje prieblandoj. Pušys
apkritusios baltu žiedų pūku. Gamta – tai balzamas. Ji geresnė už bet
kurį žmogų. Retkarčiais ir už tave...
Skambios stygos šąlančios žemės. Nuskambėjo ir sustingo giedras
saulėlydis. Šaltu rausvu debesėliu sustingo. Nuskambėjo tolstą žingsniai. Nuskambėjo ir sustingo kurčioj gatvėj... Šiandien tau viską atleidžiu – pajace – – –
Gruodžio 21
O ji darosi vis didesnė ir didesnė – ta – juodoji. Vakar koncerte
prisėdo šalia ir kalbino kalbino. Atstok! – norėjos šaukti iš visų jėgų.
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Liaukis! – norėjos užrikti didžiulėj salėj... Ji vis kalbino ir kalbino.
Ta – – juodoji – – praraja – – tarp manęs ir gyvenimo – –
Stebiuosi. Tau taip norisi gyventi, o man – nusibodo. Viliojančio
nieko. Ir ateitį matau iš šios dienos taško: tuščia, pilna kartėlio, vienumos, žmonių neapykantos. Negi bus kitaip? Jau dabar nerandu vietos
kambary, nerandu gatvėj, net miške... Ar kai pasensiu – bus kitaip?
Jei patys geriausieji apvylė. Tik neseniai supratau, kokie skirtingi
mūsų keliai ir tikslai. Apsirikta. Maniau, ėriuką – žaltį priglaudžiau.
Buvau įsiutus. Laimė, neapykanta greit užgęsta...
Lyg nėra ko gailėt. Rodos, atsiėmiau savo dalį iš gyvenimo. Trigubą. Galėjo būt ir didesnė. Tik nežinau, ar būtų labiau maudę krūtinę – – –
1949
Sausio 1
Šiandien tu man tikrai reikalingas. Jei būtum šalia, gal viskas
kitaip atrodytų. Blaškausi. Iš po kojų slysta netvirtas pagrindas – liekuosi be jokios atramos, pakibusi ties siaubinga praraja. Kas gali būti
skaudžiau, kaip nematyt prasmės: savy, kituose, netikėti jokia pažanga ir ateitim, neturėt nė mažiausio noro daugiau gyventi. Tragiška!
Pikta, išsikankinus, išsiderinus...
Taip užverčiu dar vienų metų lapą, tamsų, mūtną. Jei tu būtum šalia, gal mano nestygstanti energija pavirstų teigiamu, vertingu
turiniu. Bet aš viena, ir abejojimai nenyksta, neslūgsta. Štai kada
begaliniai pasigendi žmogaus. Jeigu tu būtum – – –
Sausio 3
Slampinėjau aną vakarą palei Vingį, pilna kartėlio. Ta – juodoji –
sekė iš paskos ir gundė... Be ceremonijų! Nereik iš to daryti tragedijos. Smulkutis atsitikimas – ir viskas! Jeigu taip nuspręsta. Kam dar
sukt galvą, kaip padoriai numirti. Dar ieškok priemonių ir taikstykis.
Geležinkelio bėgiai, pušies šaka, Neries skardis... Jei viskas kvaila, tai
pasirink kvailiausią kvailybę...
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Rašau, o akys pilnos ašarų. Matyt, dar kažko gaila... Ar užteks
valios gūdžią naktį nuslinkt į mišką, ieškoti šakos ar Neries skardžio...
Kai įsivaizduoju save kabaliuojančią ar Neries dugnu tarp dumblų
ridenamą, net krūpteliu... Šalin šalin tos nuodėmingos mintys! Numirti nesunku – didelio mokslo čia nereikia. Mokėt ir priespaudoj
gyventi – tai jau menas. Mokėt ne veltui gyventi – reikia valios ir
ryžto. Kaip atsikratyt tų prakeiktų pagundų???
Sausio 7
Šiandien Regina vėl nustebino. Gyvent kartu ir likt visai abejingai – tiesiog siutina. Pasipūtimas, išdidumas. Neprakalbės, neatsakys.
O taip norėtųsi paprastų, normalių santykių. Prakeiktas kurmio būdas: širstu, pykstu, o nedrįstu tiesiai pasakyt. Baimė užgauti, supykint... Žaviuosi ja, pavydžiu to išprusimo, išsilavinimo, o ji niekina,
iš aukšto žiūri į tą kaimo avelę... Todėl taip liūdna, taip slogu...
Su filosofija – tikra tragikomedija. Perskaičiau mechaniškai. Kaip
reikės išlaikyt? Nuo tų šventų Kalėdų protas kažkur pradingo. Net
nepatogu prisipažinti. Visai išnykti ir mirt norėjos, ir dar dievaižin
ko... Ar gali rimtai mokytis, jei galvoj šarminės reakcijos? Įkyru
ruoštis egzaminui per jėgą, per prievartą. Galva, galvelė mano mieliausia. Kodėl tokia sunki pasidarė? Geriau vasarą pjaut rugius negu
grūst į ją visokias nesąmones... Bet atsiguli vakare į patalėlį, ir dienos
rūpesčiai pasirodo tokie smulkūs, nereikalingi...
Sausio 15
„Aida“! Su kokiu pasitenkinimu klausausi operos. Vėl pradedu
įsijaust į scenos meną, muziką, žavėtis balso variacijom. Gal vėl atgimstu, „kultūrėju“. Lauke gimiau, lauke augau, gal laikas į gryčią
pareiti...
Sausio 22
Mano mokinukai pradeda patikti. Jei įėjus iš džiaugsmo rankom
ploja, ko dar galiu norėt? Kviečia, kad ilgiau pabūčiau. Nejau visų
neužkariausiu? Kas iki pavasario valdys klasę: pažymiai ar aš? Pažiūrėsim. Pradžia nebloga. Jau dabar vadina... argi ne puiku? Ačiū!..
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Pasirodė naujas veidas. Kūrybiškas. Išradingas. Atviras. Man patinka plačių užmojų, valingi žmonės.
Vis dėlto gyventi gražu. Pirmą kartą šįmet tokios puikios nuotaikos – šį vakarą. Viena – ne viena. O jėgų jėgų – užbučiuočiau...
Sausio 30
O karas vis dėlto bus! Kokia forma – ar aš žinau? Žmogus turi
laimėti, ne siaubūnas... Kitoniškas žmogus... Ir mano apsupty – slaptas ir šaltas karas, pati aštriausia forma. Gana! Aš nusiginkluoju...
AŠAROS IR TRIUMFAS!

1949 vasario 13. V kursas, X semestras
Tai štai – ir turiu. Apsidžiaugiau ir susikrimtau. Vilioja, stebina
ir kažkaip gaila. Truputį ibseniška: nejaugi negalima langinių praverti? Nejaugi uždegti žvakės negalima? Kažkada panašiai jaučiausi.
Tai buvo brangu, artima. Dabar atitrūkau: tai darosi svetima, ryšiai
silpnėja. Pavydas! Ne smulkus, egoistinis, o didysis – Absoliuto! Pikta ir graudu. Ne pirmas kartas...
Gegužės 2
Sužavėta! Bičiulystė! Kokia brangi man tavo Bičiulystė! Seniai bebuvau tokioje ekstazėje. Nenumalšinamas troškulys sielos pilnatvės.
Kitas vakaras. Kaip tas viskas netikra. Nejaugi mes apsigaudinėjam? Nejaugi ir tai – melas? Ilgai klausiausi: atrodo, be kasdienių
smulkmenų, žmonės nieko daugiau ir nežino. Duona, butas, užmokestis – viskas. Kas turėtų mažiausiai rūpėti, atiduodama visa širdis.
O kad gyvenimas prastas, žmogus kreivas – reikia galvot ne tik apie
šią dieną, bet truputį plačiau. Kokia žmogaus paskirtis – ar valgyt ir
miegot? Ką daryti, kad ateitis keistųsi? Tai mažai kas gvildena: gal
nerūpi, gal nežino. Reikėtų trimituoti: nesigrūskit aklai bandoje, o
žiūrėkit atidžiau, galvokit.
Jau taip nusivylusi žmonėmis – pačiais geraisiais. Nuvarginta, pasenusi. O tu užsidegęs kalbi apie didelę Bičiulystę.
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Gegužės 5
Sodelis. Gelsvos aviečių lazdos rauplėtais lapais apkibusios. Vyšnios ir obelaitės aptūptos žiedų spurgelėm. Taip greit. Dar tik rausvi
lapukai kalasi, o jau žiedų pumpurai dideli dideli, vietomis baltai
praplyšę.
Sėdžiu avietyne tarp vyšnių. Šildausi. Tik vėjas dar nuogose ir
pajuodusiose epušėse rudeniškai švilpia. Aštriai žalia žolė, gelsvom
varsom susprogę krūmai, saulė, skambūs vieversėliai ir juodos epušės.
Kambaryje daug ginčytasi. Ateina – – –
Gegužės 8
Didžioji neviltis! Kartais užsimiršti, bet kokia nors žinia iš „ten“,
ir vėl prisimeni iš naujo. Tik dar skaudžiau. Negaliu apsakyt. Mirtis
tikrai ne tokia baisi kaip lėta, be prošvaistės kančia. Stengiuosi slėptis
siauram jausmų rate – tai padeda dienai, savaitei. Bet kartais – šast
ir atsiveria tikrovė. Vėl nuleidžiu rankas. Labai slegia, kad be siuntinių daugiau niekuo negali pagelbėt. Jautiesi kalta, kad esi laisva,
turi kitokį gyvenimą, o jie serga, kankinasi, alksta. Kas pavasarį iki
beviltiškumo nusilpę.
Anądien pusdienį praklūpojau – meldžiausi. Begalinė neviltis...
Brolio laiške: „Rankos buvo plonytės ir baltos, kad saulė peršvietė... Ar galėjome tikėtis vėl likti žmonėmis...“ Idiotizmas! Didžiulę
ateitį galvojama pastatyti ant kraujo ir kančių.
O vyšnios ir obelys žydi kaip pablūdusios. Drugeliai šviesūs šviesūs. Darbščios bitės. Bitelių tūkstančiai – ir vyšnios lyg gyvos: tik
zvimbia, čeža. Net galva svaigsta, kad žolė tokia sodri ir didelė, kad
tiek žiedų ir gyvenimo. Kodėl jis nepraeina pro mane, bet griūte
užgriūna? O man užtenka jau. Jaučiuosi persisotinusi nenunokusių
vaisių.
Birželio 11
Ir vėl staigmena! Toli už Vilniaus. Reikalais. Dangus kaskart grasinančiai niaukiasi. Skubėjau. Oras buvo vėsus ir slegiantis. Grįžtant
atgal, bendrakeleivis laukė manęs ir kvietė užeiti. Balse skambėjo maloni šilima. Tai nustebino. Kontora savotiškai įdomi: pianinas, bičių
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koriai, knygos. Pratrūko perkūnija. Ant obelų, namelio, išplaukusių
rugių ir miško išsipylė nenutrūkstamos liūtys. Drebėjo langų stiklai.
Nebijojau. O sugalvojo „nuraminti“. Taip staigiai ir netikėtai – vos
spėjau susigaudyti... Vargšas – ne ant tokios pataikė. Gal nenujautė,
kad aš artojo vaikas...
Lietus smaginosi. Ir palengva liovėsi. Išėjome tylėdami. Šlapiais
takeliais. Raudonos aguonos stovėjo panarinusios rasotas galvas. Dar
truputį lašnojo. Galva svaigo nuo oro gaivumo ir drėgnų jazminų
kvapo. Galva svaigo iš nuovargio, pykčio ir pasitenkinimo savimi –
pasirodo, jėgos prireikia ne tik prie šakių ar dalgio...
Kvietė atvažiuoti sekmadieniais į šį žalią pusiasalį pavasaroti. Ak,
tie vyrai vyrai! Namuose žmona, vaikai. Kaip sunku kartais atspėti,
kas slepiasi po oficialumo ir draugiškumo kauke. Lyg niekur nieko –
dar kviečia! Kvailystė...
Kažkurį vakarą vėl buvau sutikusi... O šiandien buvo labai saulėta. Ėjo kita gatvės puse ir šelmiškai šypsojosi. Ar maža pakvaišusių?!
Birželio 13
Išgrūsta iš universiteto! Mandatinė komisija – gautos žinios apie
mano šeimą, tuos „liaudies priešus“, ir iššvilpta prieš pat valstybinius.
Nežinau, ką veikti. Laiko marios, nors galvą nutrūk. Mano draugai
ruošiasi egzaminams, o aš bastausi įsiutus. Vėl išvedė iš pusiausvyros.
O tiek buvo projektų vasarai. Viskas keberiokšt…
Dar gerai, kad dekanas Meškauskas pagelbėjo: pasiūlė apginti
diplominį darbą prieš mandatinę. Paskyrė kitą datą, sukvietė komisiją, liepė nueit pas prof. Mykolaitį, kad sutiktų dalyvauti. Aišku,
profesorius išklausė ir mielai sutiko. Man vienai suruošė diplomo
gynimą. Nuostabus! Nuostabiausias žmogus mūsų dekanas! Jam esu
neapsakomai dėkinga. Jei kada tektų užbaigt universitetą, diplominio
jau nebereiktų rašyti nei ginti.
Birželio 14
„Negaliu žiūrėt, kai esi be nuotaikos. Kas tau?“
O dangus tamsus kaip derva, ir debesys pikti kaip šunys. Tik
bokštai balti balti tarp vėjuje besiplakančių gluosnių. Šalta. Švilpian131

tis vėjas. Nejauku. Gyvenimas – duobė. Vėl mane numurkdė. Mažas
„nesklandumas“. Ne pirmas – tiesa?
Birželio 26
Ar tai buvo tyčia, ar visai rimtai? Tikrovė ar fantazijos vaisius?
Bet tas visai nesvarbu. Primena kažką įaudrintą, neaprėpiamai platų,
amžinai neramų: ir šėlstančią jūrą, ir saulėtus kalnus, ir nepasiekiamą
mėlynę. Ach, beprotiškai smagu!!! Ranką! Beprotiškai smagu! Argi
mes ne tokie patys? Kaip būtų gerai – jei tokie patys. Būtų gera, jeigu... Visada tas – jeigu? Jei užeitų perkūnija, susimaišytų dangus su
žeme, gal atsivertų ir kelias į žmogaus širdį.
Fantazuoju, lyg daugiau niekas manęs neslėgtų. Gerai, kad moku
užsimiršt, nes būtų nepakeliama. Šie metai – praradimų metai. Su
kokiu skausmu vienas po kito išplėšti patys brangiausi žmonės. Iškeliavo Sibiran ir sesė Adeliutė su trim vaikais. Apsidairiau – viena. O
jų nėra. Išmesta iš visuomenės, nuskriausta. Nesmagu net pro universitetą praeiti ar susitikti ką nors iš mūsiškių. Jie ir akių nerodo...
Kančia – vienintelis tikras dalykas gyvenime. Nuolat mane aplanko, nepamiršta, šlifuoja, gyventi moko. Kančia – tai akstinas viską
apmąstyti, pasipurtyti ir nepasiduoti. Kiekvienas smūgis verčia plačiau išplėsti akis. Kad atlaikytum likimo „dovanas“, reikia užsigrūdint, būt stipriam, daug dirbti. Ištikimiausias mano draugas – kančia.
Birželio 29
Nuo ryto iki tamsos posėdis mokykloje. Susidarė du frontai.
Kiek triukšmo ir ginčų. Keturi mokiniai krito – išvažiuos namučio.
Prisipažinsiu, man jų truputį gaila. Gediminas buvo vertas rimtesnio
dėmesio. Tokių vaikinų reta. Bet niekas jam nepadėjo. Aš taip pat.
Kaip liūdna.
Liepos 9
Šaunios ir linksmos išleistuvės. Nors ne mane išleido, bet ar tai
svarbu. Kam sirgt savim, jei galima džiaugtis kitais. Nepadariau sau
gėdos. Išrėžiau kalbą. Iš kur atsirado drąsos, iš kur tie entuziastingi
žodžiai? Tas pasitikėjimas? Atsisėdau prieš profesūrą, o ne užkampy,
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ir užsigeidžiau pašnekėti. Atrodo, ne tik aš pati, bet visi buvo nustebinti. Epochinė kalba... Pasidžiaugiau gautomis žiniomis, padėkojau
profesoriams, draugams palinkėjau geros kloties darbe ir patikinau –
kada nors ir aš gausiu diplomą... Meškauskas šypsojosi, Korsakas, sėdėjęs kitoj stalo pusėj, pratarė: „Jei kada reikės, aš padėsiu.“ Tai buvo
nelaukta ir nuostabu. Korsakas! Fantastika! Puikūs, geri mūsų profesoriai. Šokta. Išsikalbėta net iki subtilumo. Profesoriui Mykolaičiui
prisipažinau, kad buvau „stipriai“ įsimylėjusi. Jis patylėjo ir padėkojo:
„Ačiū, kad man tą pasakėt. Tai sušildo. Jei apie žmogų žinai ką nors
gero, visada reikia tuo pasidalinti.“
Studentiškos dienos puikiai palydėtos ir praūliotos. Grįžau tokia
patenkinta, lyg baigus du universitetus. Profesoriai, lyg pirmą kartą
pamatę, nustebę žiūrėjo į besišypsančią, savim pasitikinčią, neseniai
iš universiteto išgrūstą studentę.
Bet ne! Negali būt! Tikriausiai tai – sapnas. O gal likimo pokštas?
Tai nesuprantama! Tai nepaaiškinama! Visą mėnesį slampinėjau nelaiminga, susikrimtus, nuleidus galvą – kaip žemę pardavus. Ir ateinu
be baimės į išleistuves, atsisėdu centre. Prieš profesūrą. Padėkoju už
žinias ir su džiaugsmu saviems palinkiu laimės. Tiesiog neįtikima!
Kas mane pakeitė? Baili, užsidariusi, nelaiminga, nedrįstanti viešai
žodžio ištarti – staiga atsistoju pilna optimizmo, be širdies drebulio...
Tai visai ne aš! Kaip tai atsitiko? Kažkoks stebuklas! Bet jaučiu lūžį,
džiaugsmą, pergalę.
Keista, kartais viską nulemia atsitiktinumas. Na, jei nebūčiau ėjus
Rožių alėja, jei nebūčiau sutikus savo merginų su puodais – nebūčiau
ir užuodus tų išleistuvių. Jos nepatogiai pasijuto ir prisipažino, kad
ruošia išleistuves. Gal tas rožių kvapas, saulėta diena ar kipšiukas sugundė paklausti, kodėl manęs nekviečia? „O ar tu ateitum?“ – nustebo. – „Žinoma! O kodėl ne? Ar jau tapau svetima? Būtinai ateisiu!”
Ne! Tai ne aš! Kažkas kitas prakalbo mano lūpomis. Šitiek drąsos! Nebent Angelas Sargas... Juk visą laiką juntu nepaprastą, galingą
Globą. O gal tai Deivė Laima? Piktieji skriaudžia – Gerieji gelbsti.
Dovana, sulaukus 24 metų!
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DARBYMETIS
LAISVĖ !!!

1949 liepos 27
Palanga. Jūra. Saulė. Smėlis.
Susitikau prof. Mykolaitį. Žada greit išvažiuoti. Ir jūros oras, ir
bangų ošimas – dar ne viskas. Nesinori tikėt, kad greit nebevaikščios pajūriu, nebesėdės ten aukštai kopos viršūnėje. Paliks begalinė
širdgėla, nepasotinama, nenuraminama – kažko nežemiško, šviesaus.
Gaila, kad neįmanoma sulaužyti rutinos ir pasijust arti arti...
Šiltas, sūrus vėjas – kvapas jūros žuvų. Banguotoje smėlio kalvelėje užuovėja. Aš pereinu visu pajūriu, kad pamatyčiau sėdintį,
vienišą, susidūmojusį, bet nedrįstu trukdyti.
Bangų sumuštas drėgnas smėlis visu pajūriu. Ir begalinė širdgėla... Taip gerai pažįstamas beviltiškų svajonių skonis...
Liepos 29
Šiltos akys saulės nugairintam veide. Ir jaunystės taip greit pralėkusios gaila, ir tai, kad dar nieko nepadaryta – gaila. O kaip gaila, kad
mūsų keliai niekada nesubėgs į vieną – sakyt nereikia. Vien tik širdis
tam turi teisę. Begalinė širdgėla...
Liepos 30
Pėdos................................. smėly.
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Rugpjūčio 1
Iš pat ryto lyja. Ir viskas atrodo daug paprasčiau, aiškiau. Trumpas,
nepamatuotas jausmų antplūdis, padidintas jūros gaudimo. Išvažiavo...
Gal tuo viskas ir baigsis? Keista – retkarčiais nustojama sąmonės.
Rugpjūčio 5
Pamažu leidžiasi saulė. Pajūriu atbėga atogrąžų vėjas. Tingiai supasi bangos. Ant tilto suplaukė minia. Jūra šiandien spalvinga ir gera.
Tik žmonės kažkokie atgyvenę, nublukę. Lyg praėjusio šimtmečio
šešėliai. Paskendę prisiminimuose... Kažkaip viskas toli nuo realybės,
nuo palikto darbo, nuo rūpesčių.
Siūbuoja minia iš vieno tilto galo į kitą. Tingūs, apsvaigę nuo
gaivinančio vėjo, lėtų bangų, apsvaigę nuo nebūties.
Rytą stebėjau, kaip žaidė dvi jaunos voveraitės vilos eglėse. Tiek
grakštumo ir muzikos jų liaunuose judesiuose.
Rugpjūčio 13
Jūra ir nauji žmonės visai prablaivino. Truputis apsvaigimo, o
dabar viskas nurimo. Tai gerai. Šios pirmosios atostogos – per daug
jau netikėtos ir turtingos. Maloniai sutiko dekanas Meškauskas. Nesitikėjau tokios šilimos. Vaikštom kartu. Bet kad su manim, buvusia
studente, norėtų klajoti po mišką – ir sapne nesusapnuosi. Nutariam
per tą pasakišką parką eiti toli toli.
Lyg netyčia atsidūrėm prie jūros. Suaudrintos. Vanduo teliūškavosi į smėlį. Be galo gera. Neaprėpiama stichija. Murma, dejuoja, blaškosi. Amžinas judėjimas – kova. Noris klaidžioti žvilgsniu po
horizontą ir tylėti – girdėtųsi, kaip leidžiasi saulė, kaip spinduliai
šliaužia jūros paviršiumi.
E.M. – būrio žmogus. Vienuma jam neįprasta ir sunki. O man,
atvirkščiai, vienai visada gera. Bet su dekanu bendrauti – tai jau nuotykis. Grįždami Meilės alėja, prisėdom ant suoliuko. Jis smagiai pasakojo kurortinius prisiminimus, kaip savo mylimąsias lydėdavo ir
bučiuodavo...
Visa savaitė grįžtu po pusiaunakčio. Saulėlydis. „Trijų bangų
jūra“. Vakare pasivaikščiojimas Meilės alėja. Dviese naktį miške. Kar135

tą nešė ant rankų. Aišku, manęs nebučiuoja – nėra jokio jausmų
kibirkščiavimo, tokia mintis net neateitų į galvą. Tik smagu – jam
nenuobodu su manim blūdinėti. Išeinam į kopas – jūra siautėja, ir
gera pastovėti kartu, vėjui kedenant plaukus... Jūra maištingai veikia
žmogaus jausmus, bet su juo aš rami. Kartais žmonės iš tolo atrodo
įdomesni. O, jei tai būtų Putinas! Iš gyvenimo nieko daugiau nenorėčiau...
Paskutinis vakaras. Gal nebeiti? Bet tikriausiai neiškęsiu.
Savotiškai ir per daug prašmatniai prabėgo tos dienos. Be saulės
ir bangų, tiek daug įdomių žmonių. Su prof. Snarskiu pusryčiai ar
pietūs. Sau užsisako arbatos, man alaus. Su finansistu popietė – akiplėšiškas bernas. O vakarai ilgiems ir maloniems pasivaikščiojimams.
Nieko neperskaičiau. „Aristokratiškos“ atostogos įtraukė visa esybe.
Koks naujas atradimas! Pasijutau šio to verta. Pripažinta. Lyg paaugau... Po tokios katastrofos! Maniau, esu sunaikinta, viskas žlugo. O
gal sapnuoju? Ar tai viena iš jūros pasakų? – – –
Pirmą kartą pabuvota prie Baltijos. Kokia ji puiki! Kiek jėgų jos
putotos ir sūrios bangos priduoda. Kiek laisvės, kiek erdvės, kiek
saulės!!!
Rugsėjo 23
Vasarėlė prabėgo bėgte. Saulutė pasirodys – ir nebesušildo. Greitai temsta. Rytą su pasibaisėjimu pastebėjau – tiek lapų prikritę. Be
jokio entuziazmo sutinku šį rudenį.
Po truputį susitvarkiau. Persikėliau iš Reginos į gretimą kambarį,
pas Anušką. Turiu daug pamokų. Šįmet jau smagiau dirbti. Atėjau
su vienerių metų patyrimu. Nors tai tik lašelis, bet jaučiuosi nemažai
pažengusi nuo savo pirmųjų valandų. Šiek tiek drąsiau. Mokykla atima visą laiką: pamokos, sąsiuviniai, dar naminiai rūpesčiai – kas mėnesį siuntiniai saviesiems. O nemalonumų niekada netrūksta. Norisi
pabėgt nuo jų – susiranda.
Dar tebegyvenu vasaros įspūdžiais. Turtinga vasara. Ar galima
įsivaizduot geresnį maudymąsi, kaip įniršusioms bangoms šokant per
galvą. Nemaža progų išbandyti drąsą, jėgas – toli tarp putotų bangų.
Visada rizikuoju, todėl pasitaikė ir kritiškų momentų. Nugalėti!.. Atlaikyti!..
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Romantiškos mėnesienos, audra, auksiniai tylūs rytmečiai. Ech,
Palanga Palanga! Tik poezijai nepabudino.
Rugpjūtį – ežerų kraštas. Luodžio ežeras. Granito bažnyčia. Nuvykau aplankyt mūsų bendros nelaimės moters Guzienės. Aristokratiško gyvenimo liekanos. Jos abi su seserim tokios bejėgės, apsuptyje
kaimynų, kiekviena proga rodančių neapykantą, nuo kurių „kultūros“
pagaugais eina. Tyčiojas, kenkia, plūstasi... Nesitikėk jokios paramos.
Kaip man jų gaila. Stengiaus nors ūkiškai pagelbėti: pjoviau, grėbiau,
tvarkiau. Prisivalgiau obuolių. O kokie skanūs riebūs ožkos sūriai!
Spalio 23
Dirbu. Jokios kūrybinės minties. Net ir paprasčiausių maža.
Tamsus, beprasmiškas jungas. Pamokos, pasiruošus ir ekspromtu, sąsiuvinių stirtos – daugiau nieko. Ir jausmų nieks nebegali sujudinti.
Ramu, tyku – balos vanduo. Darbas užmuša viską. Nerandu minutės
net susikaupti. Ruduo. Auksinis ruduo – prabėgs nepastebėtas, neapgailėtas, neapdainuotas. Auksinis ruduo...
Lapkričio 1
Myliu savo mergaites. Jos visad artimesnės už berniukus. Nesinori net palikti. Ir kai matau jaunas, linksmas, bešokančias – pavydu,
graudu ir gaila. Mokykla man nėra tuščia.
Rytai savotiškai įspūdingi. Pustuštė gatvė. Šalna. Saulutė nugarą
šildo. Giedra giedra. Liekna bažnytėlė, balta ir vieniša. Aplink pajuodę stagarai, o ji stiebiasi aukštybėn ir žvilgsnį pradžiugina. Tik aš taip
pasinėrus kasdienybėj. Ketvirtis, dvejetai, atitaisymai, pasiruošimas
šventėms – visą energiją išsemia. Pareinu namo – galva sunki, norisi
į lovą. Ir daugiau nieko...
Gruodžio 1
Visiškai išsisėmiau. Pamokos nuvargina ir išsunkia – palieki tuščias kaip išlukštento vaisiaus žievė. Mokiniai siaubingai nukamuoja.
Jie malonūs, puikūs, bet kartais geriau nematyti. Kol susikalbi, galva
pasidaro alavinė. Rodos, ir nepikta, nors retkarčiais griežtoka, bet
niekada be reikalo. Sunki ta kasdienė duona, beveik karti.
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Kolektyvas pilkas, neįdomus, bet pakenčiamas. Ir aš supilkėjau,
susmulkėjau. Susikaupt nėra kada. Blaivios minutės nelieka nuo
ruošimosi pamokoms. Smagu – tuoj Naujieji metai. Per dvi savaites
pailsėsiu. Galėsiu pasvajot, pasijuokt, paliūdėt, o dabar tik galvos
skausmas. Visai atitrūkau nuo literatūros pasaulio. Vis dėlto mano
darbas – ne tuščias. Nors tai ramina.
Sudėtingas gyvenimas. Šalia vertingų dalykų – kiek kvailybės.
Kad ją pažintum, reikia patirt savo kailiu. Tik kartą, ne daugiau. Pabandžiau – ilgam užteks pamokos.
Kažkokia mūsų kolektyvo šventė. Salė požemy. Žmonės, stalai,
buteliai, muzika, šokiai. Mane vis vaišino. Buvo linksma. Tik viskas migloje, prietemoj... Kažkas nuvedė į tamsoką kambarį, nuavė
batus, paguldė, pradėjo bučiuoti. Staiga išsigandus išsipagiriojau.
Išsprukau namo, pasipiktinusi iki aukščiausio laipsnio. Kokia kvailybė gerti su tais asilais. Negaliu sau dovanot. Negaliu atleisti! Negaliu...

MOKYKLA IR DIPLOMAS

1950
Sausio 30
F a t a l i z m a s! Vis įsimyliu išdidžius žmones, su kuriais nėra
jokios rodos...
Darbe reikalingas akstinas, be jo neįmanoma dirbti su pasitenkinimu. Keista, su tokiu pat malonumu einu į mokyklą, su kokiu
prarymodavau ištisas valandas lange, belaukdama žalio silueto, belaukdama žingsnių laiptuose. Viskas kartojasi, tik nauja forma. Ir jei
dar galiu kuo žavėtis – gyventi galima. Egzistencija turi šiokią tokią
prasmę. Tik veikla ir žmonės duoda daugiausia pasitenkinimo.
O pedagoginis darbas savotiškai įdomus. Gera, jei mokiniai laukia. Įeini į klasę, ir šypsosi iki ausų. Tik dar neradau pusiausvyros
santykiuose su mokiniais. Dar sunku atspėti tas slaptas gijas, kuriomis galėtum lengvai prie kiekvieno prieiti.
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Asmeninėj buity jokio susierzinimo. Su Anuška puikiai sutariam.
Nervai atsipalaidavo. Kokia laimė ramiai gyventi, be įtampos, be pykčio. Per šiuos metus atsilsėsiu.
Praėjusią savaitę vėl teko grįžti į tą kančių kelią. Nešiau sesės vyrui Povilui siuntinį į Rasų kalėjimą. Povilas po ketverių metų slapstymosi sužinojo, kad yra žmogus, kuris už gerus pinigus gali parūpint pasą. Tada jau galima išeit į viešumą, įsidarbint. Taip ir padarė.
Deja, tas pasas – čekistų gerai apgalvotas masalas išviliot partizanus
ar pabėgusius karius iš slėptuvių. Vos spėjo įsidarbint, tuoj suėmė.
Rasų kalėjimas – tai persiuntimo punktas: po teismo kaliniai iš čia
gabenami į lagerius.
Čia nejauku. Aukšta tvora, apraizgyta vielom, sargybos bokšteliai, sunkūs vartai. Bruzdesys ir šūvis į užuolaidą... Pasigirdo kažkoki
garsai. Stovėjau ant laiptų. Paliko be galo graudu. Gyvybė – ko ji
verta? Tik šūvio? Žmogus – kam jis reikalingas? Tik sunaikinimui?
Kokie beprotiški sumanymai – naikinti tautas, kankinti, žudyti žmones. Reikia neturėt jausmų, tik granitinę širdį – tyčiotis iš taikaus,
nekalto žmogaus. Deja, ten jausmų nėra. Prarastas žmogiškumas, sutrypta moralė – teroras vietoj šiltos rankos. Kiekvienam žingsnyje
trigubas melas.
Tvirtai įsitikinau: žmogus – epochos padarinys. Jis toks elastingas, kad iš jo galima nulipdyti ir Dievą, ir Šėtoną.
Ir tokioj aplinkoj, kur tavo norai, tavo teisė nieko nereiškia, nepastebimai praeina jaunystė, nuvysta džiaugsmas, svajonės...
Vasario 18
Keista – apsėdimas ar kas? Salėj šimtai žmonių – matau tik vieną.
Jo nėra – nieko nėra. Nejau vėl įsimylėjau? Gyvenime, žinoma, daug
ką reikia mylėti – daug. Tai aktyvioji, keliamoji jėga.
Vasario 26
Skaičiau apie Dunkan. Aistringa ir jautri prigimtis. Patiko. Sugebėjo siekti tikslo. Realiai suprato aplinką ir mokėjo ją pavergti. Talentingas, drąsus žmogus. Bet vis tiek vergas – savo aistrų. Smerkti!
Ką smerkti? Tokiam charakteriui visai natūralus kelias.
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Kartais juodas šešėlis užslenka. Padiskutuojam su Anuška apie
valdžią ir prieinam iki beviltiškų išvadų. Ir nė mažytės prošvaistės.
Kad nors saujelė vilties! Daraisi nereikalingas net sau pačiam. Atsisakyti minčių, savasties dėl fantastiškų svaičiojimų apie komunizmo
ateitį? Netikiu ir netikėsiu, kad pavergtas, sulaužytas žmogus liktų
sveikas ir kūrybingas...
Kovo 13
Vakar – rinkimai. Turėjau dalyvaut komisijoj. Visa diena įtempta.
Balsuota 100 procentų! Grįžtam iš Profsąjungos rūmų išvargę, o naktis puiki, pusto. Apačioj jaukiai šviesu, vėjas siaustosi, svaidosi sniego
sūkuriais, o viršuje – nepermatomi debesys. Nors visą naktį prasėdėk
ant kalno puriam sniege. Gaila, kad mano palydovas – „nekrikštas”.
Visur jų pilna. O naktis puiki. Laimė, pasprukau. Tik džiaugtis galima parbildėjus savais laiptais…
Kovo 20
Lai visi atgręžtų nugaras – nebijau, jei k a ž k a s manimi tiki.
Ar ramiai pakeltum panieką, įžeidimus, jei neturėtum atramos? O
atramą jaučiu. Jei siela kartą prisilietė kitos, jos lieka artimos. Tai
prisimenu nusiminimo momentais. Ir pasauly, šitam plačiam pasauly,
nesu visai viena…
Susitikau po pusės metų. Akyse vėl pamačiau tiek švelnios šilimos… Ar gali kas užmigdyti gerus jausmus? Jie patvarūs. Poezija! Aš
laiminga……
Kovo 23
Dažnai kitiems atrodau ne tokia, kokia esu. Kodėl? Noras neišsiduoti? Viskas užmaskuota. Jei linksma – nesidžiaugiu, jei myliu – nesakau. Nepasitikiu ar nedrįstu? Iš kur tai? Tik labai retai kam galiu
atsiverti…
Tad rašau apie emocijas. Paliesi gyvą tikrovę, o jei svetima akis…
Ir telieka tik jausmai. O realybė – ta žiauri realybė – vėliau. Tas gyvenimėlis švilps ir prašvilps… Net nepastebėsi.
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Balandžio 2
Inertiški ir kvaili padarai. Kokie kvaili! O aš tikėjau paveikti.
Grįžtu iš pamokų be entuziazmo, be džiaugsmo. Nusivyliau ne tik
jais – ir savim. Kaip sunku patempti! O taip pasitikėjau. Nors akmenis graužk! O kaip tavim, Rima, pasitikėjau. Su kokiu įkvėpimu kalbėta, o išjudint aktyvo negaliu. Inertiški ir kvaili padarai. Tingūs, akli
vaikiūkščiai. Nors akmenis graužk…
Pavargau. Kažkur diegia. Prakaitas. Nejau ir man pritrūks jėgų?
Pačioj jaunystėj ir pačiame žydėjime… Prisieis gyventi chemikalais ir
ryžtu. Negi imsiu ir atsitrauksiu?
Balandžio 11
Sesuo Braniotė kviečia vasarai atvažiuot į Sibirą. Norėčiau atsirasti pas juos. Išvargę, pasenę, pasiilgę. Pasiekt nesunku – tik lėšų ir
sveikatos. Lėšų nėra ir vargiai atsiras. Sveikatos maža, kelionėj dar
sumažės. Be to, baugina: o jei nuvykus nebeišleis, juk buvau išvežimo sąraše. Tektų paplušėti Sibiro miškuose…
Balandžio 26
Nuostabus pavasarėlis. Žalia ir šilta beprotiškai. Viskas taip staigiai pasikeitė. Kokios puošnios alyvos.
Susidomėjau Gorkiu. Skaitau iki apsvaigimo. Gyvenimą vaizduoja tokį tirštą, sultingą, sunkų. Pasigert gali skaitydamas. O rusų
žmonės – tai ne Žemaitės kaimas. Ne mūsų darbštūs ir nuolaidūs
žmoneliai. Ten apstu skurdo, tamsumo, betvarkės, paleistuvystės.
„Kam dirbt – vis tiek doru darbu rūmų nepastatysi…“ – ir išeina plėšikauti. Apsileidimas, degtinė ir bobos. Tokią Gorkis rodo praeitį. O
dabartis – ar daug pasikeitusi? Prisidėjo tik politika. Stengiasi išprusti,
veržiasi viešpatauti ir smurtauti... Kiti vadovaujasi ne protu, bet juslėmis. „Kuo mažiau bobą čiupinėji, tuo ji darosi protingesnė“, – Gorkio
ištarmė…
Gegužės 10
Pavasarėlis. Obelų žiedai dideli ir rausvi. Bitės dūzgia. Lando
kvapniais lapeliais, visada greitos, skubios. Turtinga obelis, puošnūs
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atlasiniai žiedai, puošnios atlasinės bitės. Malonu nugara atsiremti
į kamieną. Šviesus drugelis kreivai nuvinguriuoja per sodą. Saulutė apglėbia basas kojas. Žolių stiebeliai sultingi, išdidūs, net atsistot
nėra kur. Rodos, tik džiaugtis tereikėtų, o vis dėlto baisiai skaudu.
Mintys – gervių virtinės. Keletas kietų žodžių, kurių nelaukiau –
lūžo per visus metus statytas tiltas, ir vėl atsidūrėme priešinguose
krantuose. Visa laimė, kad aš tokia išvargusi ir nebejaučiu nei skausmo, nei nusivylimo.
Gegužės 21
Buvau prie Žaliųjų ežerų. Vanduo žalias – kaip geras degutas.
Visą pusdienį prasiirsčiau laiveliu. Maudytis šaltoka. Tarp tamsiai
žalių kalnų – tamsiai žalias žvilgąs vanduo. Stoviu ant kalno. Saulė
susisupus miglosna, o ežeras – kaip žalia fantazija. Ech, kaip žalias
smaragdas…
Gegužės 22
Mano dūšia šiandien kaip narcizas – balta balta, pilna džiaugsmo.
Esu stipriai sujaudinta – važiuosiu į Kaukazą! Gavau kelialapį.
Puiku! Kalnai priklausys man…
Gegužės 26
Ištižimas. Negaliu išsilaikyt viename aukštyje. Vienas piktas žodis, ir pagatava susigūžti. O būna dar sunkesnių akimirkų, kada viskas
atrodo beprasmiška. Eini gatve – praslenka pro šalį minia, pažįstama
minia. Kas joje įdomaus? Dažnai jausdavau, kad gyvenimas bėga pro
mane. Bėga ir nusineša savo paslaptis, savo prasmę, o aš tespėju pamatyt tik įsimušusias pėdas… Stoviu nusiminusi, su širdgėla šaukiu, o
jis pro šalį prabėga – tas gyvenimas…
O šiandien rodosi – tai aš praeinu pro jį, kad tai mane turėtų
šaukt sustoti. Tiesa, drąsios tai, išdidžios mintys. Akimirkos mintys. O gal mes abu praeisim viens pro kitą – pro šalį… Praeit
nesustojus – reikia drąsos…
Žinoma, per daug pasitikiu. Daug apgavystės išmėginau savo
kailiu – ir vis tik tikiu. Apsigaunu, nusiviliu – ir vėl tikiu. Nesu142

prantamas naivumas! Ar tai jaunystės požymis? Ne! Ne tai. Gal tai
neišsenkama meilė žmogui?..
Gegužės 29
Sekmadienio išvyka pavyko. Kernavė – vieta kalnelių ir žydinčių
klonių. Trys aukšti piliakalniai, po kojom geltonuojanti lanka, šviesi
Neries juosta, pušelės atskalūnės – vaidilutės. Ir sapnuojasi senovė.
Nuo aukuro dairosi baltabarzdis krivis – ar nematyt kryžiuočių. Jis
laukia atjojant Mindaugo, lyg sūnaus, nes priešai netoli... Baugu vyriausiajam kriviui dėl kunigaikščio likimo. O jis, nerūpestingas ir
šaunus, medžioja taurus ir nenujaučia – kryžiuočiai netoli...
Kaip ramu, kaip gera – tai tu su manim...
Liepos 1
Išlaikiau valstybinius. Gal net pernelyg lengvai. Direktorius parašė gerą charakteristiką. Nesakiau, kokiam tikslui, kad buvau išmesta, jis nežino. Prisiminus Korsako pažadą padėti, nulingavau link jo
durų, priminiau. Mielai kažką parašė, užklijavo voką ir atidavė. Su
charakteristika ir Korsako „gromata“ einu pas dekaną, šiuos dokumentus jis neša rektoriui ir gauna leidimą laikyti valstybinius egzaminus. Kaip pasakoj! Ir ruošiausi iš tikro juokais. Tik likimas vedžiojo gerais bilietais. Įvertino puikiai. Per marksizmą – Meškauskas, per
literatūrą – Mykolaitis. Ar galima daugiau ko norėti?
Pagaliau su diplomu. Atrodo, taip ir turėjo būti.
Visi išvažinėjo savais keliais, aš dar Vilniuj trinuosi. Iš Braniotės
laiško nesulaukiu. Anuška į Telšius žada keltis. Visi sukasi gūžtas, kuriasi savo aplinką, lieku viena. Artimą negi pirksi, jei nemoki susirasti.
Korėjoj mūšiai. Prie duonos – milžiniškos eilės. Antra diena –
bulvės. Kaimuose nebeina į kolūkius. Jautriai reaguoja visuomenė.
Kaip su Kaukazu? Važiuosiu, nors gana rizikinga. Ir Regina keliaus
kartu. Įdomu, ar mes ten susiderinsim?
Liepos 3
Karikatūros laikraštyje. Pardavėja: „Popierius kantrus – ant jo kas
ką nori tą paišo...“
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Paskola. Vyrmeisteris pasirašė šimtu mažiau – koks triukšmas, kokia gėda! Tai pasityčiojimas! Juk reikia su pasididžiavimu ir džiaugsmu statyt komunizmą...
Liepos 7
Man dvidešimt penkeri ir rankose diplomas. Tiesiog laimė!
Anuška apsidžiaugė – ji man labai gera. Nuostabi.
Išvažiuoju. Kelionė tolima ir intriguojanti. Ką parsivešiu? Kokie
įspūdžiai padarys taip seniai laukiamą perversmą dūšioj? Ar padarys?
Jau taip nusibodo! Beveik merdėjimas – abejinga ir skeptiška būsena.
Ach, pietūs! Karšti pietūs! Išsvajoti Kaukazo kalnai...
Lapkričio 17
Kelionė į Kaukazą – fantastiška kelionė! Didingi kalnai, sniegynai, sraunios upės, pavojingi takai, o prie Juodosios jūros – palmės,
kiparisai, botanikos sodai, puošnūs rūmai – tiesiog pakerėjo ir užbūrė.
Deja, tas nuostabias dienas jau baigiu pamiršti... Sunku aprašyt
dabartinę situaciją. Darbas lengvas, pasidaviau tinginiui ir baisiam
nevalyvumui. Valgau daug, ruošiuosi palengva – niekaip negaliu išvystyti tempo. Skaitau, kas papuola – be jokios tvarkos. Laiko yra,
bet į pamokas ne visada pasiruošus. Visiškas nerūpestingumas. Šįmet
klasėj jaučiuos svaresnė, drąsesnė. Ir mokinius lengviau suvaldyti.
Anuška išvyko. Gera gyventi vienai. Laisvė laisvė! Tik šilimos
nėr, o be jos blanku...
Kaip mylėjau savo pernykštę klasę, kaip jaudindavaus prieš
savo globotinius. Šįmet į mokyklą einu rami, šalta. Pamokos be
jausmo – iš reikalo. Geri ir dabartiniai berniokai, tik per mažai
jais rūpinuos: buitim, dvasiniu būviu. Per mažai meilės parodau.
Negalima abejingai.
O ruduo – auksinis! Malonu į darbą žingsniuoti pėsčiomis. Klevai žydi... Gražu, bet nepagauna. Atsimuša nuo paviršiaus žievės. Kas
kaltas? Kur dingo jautrumas? Daug geriau, kai krūtinė pilna džaugsmo ar sielvarto, pagiežos ar pasitenkinimo. Tada jautiesi – gyvas...
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Gruodžio 23
Ir vasara, ir ruduo prašliaužė, pratapeno sutinusiom letenom.
Nepatenkinta! Kaip visada ir visur: daug žadėta – nieko nepadaryta. Didžiam epikūrizmo šalininkui džiaugsmo per maža. Tinginystė
ir kapstymasis mažyčio kambariuko ruošoj pasitenkinimo neteikia.
Dirbta neintensyviai – tai vis varinės kapeikos. Tikrais brangakmeniais lieka tik pasiryžimai. Jie švysteli tamsoje, pradžiugina savo blaiviu ir tyru žėrėjimu. Ir užgęsta. Per pusę metų jokio paguodžiančio
laimėjimo. Planingo darbo savaitė, ir vėl grįžimas į savo stichiją: be
užsidegimo, be normų, be dėsnių, kur viskas paremta malonu! Galima sakyt, šešis mėnesius ne liepsnojau, o rūkau ir čiaudėjau...
Ir jokių naujų minčių, jokių problemų. Užtai emocijos – oho!
Gal tik jausmai ir belieka – smulkūs, simpatijų ir antipatijų. Tačiau
ir jie vienašališki. Mylėt galiu ištikimai, bet neapkęst – tokio jausmo
nepamenu. Jis neužsilaiko many. Gal tai dėl charakterio – esu optimistė.
Į ateitį žiūriu dar ne visai blaiviom akim. Tebesu apgirtus nuo iliuzijų. Bet meteliai, kiti – ir sugebėsiu save įkainot be procentų. Mokiniams tvirtinu, kad nuolatinė fantazija – tai pusė realybės. Jie patiki,
o aš?..
Iš rudens mokykla buvo pilkut pilkutėlė. Dabar gerokai spalvingesnė. Fridrichas apkeliavęs pusę Sąjungos: Kryme skynęs vaisius,
Kubanėj girdęs jaučius, Armėnijoj laistęs vynuoges. Vincas – išblyškęs, sulinkęs, nežinia kada miegąs, keletą metų mokytojavęs ir dabar nuolat su knyga – verčia, kuria. Jame ima įsikerot didelė apatija.
Tadas – muzikas ir operų žinovas. Jis savim pasitiki, tačiau niekad
nepameta saiko. Aš per mažai juo domėjaus – tai savotiškas bernelis.
Zenonas – linksmas, smalsus ir guvus vaikis. Antanas – didelis, lėtas,
nerangus. Jis pradeda mokytis tik tada, kai visas skyrius užbaigtas,
tačiau nagingas meistras ir truputį menininkas. Anzelmas – išdidus,
pasitikintis, su polėkiais. Visi jie man artimi, suprantami, mieli. Tačiau berneliai savo jausmų neparodo. Kas kita mergaitės – jos daug
atviresnės. Tiesa, gal joms daugiau ir dėmesio skiriu.
Mokykla! Pareinu namo, užmerkiu akis ir girdžiu kiekvieno mokinio balsą, matau veidus, besišypsančius, nudžiugusius...
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PILKI METAI

1951
Sausio 1
Naujieji metai sutikti švariai. Neišmiegojus. Buvau Vasaros
gatvėj. Gaila, kad mano ligoniai buvo ne vieni, nepavyko draugiškai
pasikalbėti.
Sausio 2
Pirmos dvi pamokos rusų grupėje – baisios. Triukšmas, sukeisti
rašomieji. Pranešiau vedėjui. Už tai kitos klasės atpirko. 2Č radau 30
besišypsančių veidų. Žodžio negaliu pratart iš džiaugsmo. Linksmai
dainavom. Su manim jiems gera. Man taip pat. Mokykla – mano
scena. Čia aš aktorius, daugiausia – komikas.
Ir po pietų pamokos sekėsi. Skaičiau Kuprino „Naujų metų tostą“ – 3T patiko. Po to ilgokai kalbėjomės.
Puikus berniukas Mažeikis, atviras, šviesus, geras. Mokiau sakyt
eilėraštį – prisirišo, sekioja iš paskos ir šypsos. Taip smagu, džiaugiuosi juo.
Sausio 5
Kelionė į Žvėryną, pas Tilvytį. Per drąsu kviesti rašytoją su tokia
mašina ir tokiam mažam būreliui. Vakaras. Programą atlikom vieni.
Eilėraščiai puikūs. Birutė gerai paskaitė referatą. Mano žodis – gili
tyla. Įsmeigtos šviesios akys, todėl kalbėti sekėsi. Malonu pajusti dėmesį. Tik tada pasijunti šio to vertu žmogum.
Ėjau į svečius pas prof. Snarskį. Nelengva surasti jo butą. Su
juo susipažinau, kai Stasė pasiimdavo mane į biologines ekspedicijas.
Matyt, buvau gana smalsi, nes profesorius stebėjosi, kodėl nestudijavau biologijos. Dabar prisiminiau Palangą ir susiruošiau aplankyt. Ir
ko man ten?!
Rinkimai į profsąjungos vietinį komitetą. Gavau beveik daugiausia
balsų. Keista, kažkoks tekstilės fabrikas pasiūlė sekretore į rinkimų komisiją. Ir vėl užkorė rinkimus. Nieko nesuprantu – kas viską rikiuoja?
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Sausio 7
Palaužta. Nereikalinga. Tik mokiniai man – viskas. Dėl jų turiu
būti tvirta, neįveikiama uola. Tai jiems turiu būt atramos taškas. O
kiti – lai kraustosi pupų gliaudyt! Matyt, per mažai savim pasitikiu,
per mažai savo vaidmenį vertinu. Pasiruošus kiekvienu momentu
save nuneigti. Tai visai netikęs bruožas. Ypač mokytojui. Jei savim
netikėsiu, nevertinsiu – kaip kiti tikės?
Daugiau dirbti ir nepasiduoti emocijoms!!!
Sausio 11
Juokis, pajace, savo džiaugsmą praradęs! Juokis, pajace...
Nuovargis. Ketvirtiniai rašomieji. Persitempiau. Keliskart buvo
tokių sekundžių – viskas nugrimzta, dingsta iš po kojų, noris kur
prisišliet...
Klausiančios akys ties tvarkaraščiu... Kas iš to – būties nukamuoti...
Alinantis darbas – sąsiuvinių taisymas. Pažymiai. Klausinėjimas – įkyru. Dvejetai – ašaros. Nusileisi – nesupras, prispausi – neapkęs...
Sausio 14
Klasė. Kai pasakoju ar skaitau – aš juos valdau. Kada tyliu – jie
mane. Tylos momentai verčia giliau pamąstyti. Patiriu daug džiaugsmo. Pasitenkinimas darbu, draugais, savimi. Ar tai tikras džiaugsmas?
Vaikai pridarė šunybių. Apsibariau. Kaltųjų neatsirado. „Tai jūsų
reikalas, ne mano! Viskas! Galit eit!“ Minutė, dvi, trys – nieks nesijudina. Žiūri pro langą, į paveikslus. Norėtų kažką pasakyt, pasiteisint,
bet sakyt nėra ką. O eiti? Ar galima šitaip išeiti? Tai visiškas išsiskyrimas. „Aš viską pasakiau. Aišku? Laisvi!“ Ir vėl akmeninė tyla – nė
mažiausio judesio. Kaip nepakeliamai skaudi tokia tyla mieliausioj
klasėj. Išėjo prislėgti, rodos, negrįžtamai. Sprendimas ištartas drebančiom lūpom.
Pagailo. Neištvėriau... Pasivijau koridoriuj. Sušaukiau pasitarimą – viskas į gerąją pusę. Gal tai nepedagogiška, bet kodėl man
pirmai nežengti žingsnio? Kam gilinti prarają? Juk aš protingesnė – galiu net tokiu atveju padaryt nuolaidą. Dogmatiškai žiūrint,
aišku, ne pedagogiška, bet taika grįžo...
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Sausio 17
Anzelmas atsakinėja literatūrą. Nepamačiau, kaip užsikirto. Paklausk gudriau – nežino. Paprasčiau – gėdinas. „Aš nemoku pasakot...“ – ir atsisėdo. Argi tik čia esmė? Išvedžiau trejetą – avanso. Lyg
šešėlis perslinko visų veidais. Ką jie galvoja?..
Pirmas kursas mėgsta dainuoti – jie tada tokie nuoširdūs. Tik
Borodinas ir Zorkinas – abejingi, drybso užsigulę ant suolų. Antras
kursas atsidėjęs dirba. Skaičiau Nekrasovą.
Mokykloj čemodaninė nuotaika. Ruošiasi atostogoms.
Sausio 21
Vakar mačiau Ostrovskio „Audroje“. Šeimos ištikimybės problema. Tiesus charakteris negali meluoti – žmona prisipažįsta neištikimybę vyrui. Gyvenimo dramatizmas...
Sėdžiu agitpunkte. Žmonių mažai. Per 5 val. – tik 2 puslapiai.
Nesiskaito. Atėjo įdomus kursantas – reta proga pafilosofuoti. „Į
moterį reikia žiūrėt ne kaip į žaisliuką, o kaip į žmogų, tikrą draugą.
Į save – išlipus, truputį atsitraukus, kitų akimis...“ Dėkingas už šias
mintis. Kaip smagu!
Sausio 22
„Borisas Godunovas“. Puiki opera! Tokios dar negirdėjau. Ir palygint neturiu su kuo. Niūrūs, sunkūs tonai, psalmių tipo melodijos.
O kiek šviesios, graudžios muzikos. Tik Borisas per daug blaškosi –
tai neįtikina...
Sausio 24
Simfoninis koncertas. Pianistė Guseva. Paprastumas, natūralumas. Ji skambina ne pustoniais ir tonais, o gyva siela. Muziką jaučia
visu kūnu. Sėdėjau kaip prikaustyta.
Mokytojų konferencija. Juo žmogus garsiau ir drąsiau kalba, tuo
svaresnis jaučiasi. Nuskambėjo ir mano referatas. Pasirodo, jau neblogai rusiškai graibausi. Nesitikėjau – pagyrė.
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Sausio 26
Armėnų kvartetas. Bravo! Atbėga tirštų tonų bangos ir užpila
nuo galvos iki kojų. Pasineriu muzikoje, ir lengva joje plūduriuoti.
O garsai bėga, ritasi, laipioja ir krinta lengvučiais karoliukais – lyg
šaltinėlis nuo stačios uolos. Susigroję – darnu.
Skaitau Nekrasovą ir negaliu atsidžiaugti. Dar nė vieno rusų rašytojo kalba taip nežavėjo kaip Nekrasovo. Štai iš ko mokytis! O, kad
taip galėčiau! Rodos, ne žodžiai, o muzika liejasi. Šilta, malonu...
Katajevo „Laikas pirmyn“. Nustebino! Ne mintimis, o žodžiais.
Drįsta sulaužyt nuoseklumą, pilnumą. Impresionistiška! Palyginimai
drąsūs, dažnai drastiški. Veikėjai kažkokie riboti, impulsyvūs. Apvalumo nėra ir plokštumos nėra – siauri. Lyg gaivališka stichija. Neįprasta...
Agitpunkte koncertas – „Menas liaudžiai!“ Prisirinko nemažai.
Jiems proga išeit iš namų ir pasižmonėt. Rinkimai – bandoma išlaikyt
šventiškas tradicijas. Šokiai ir dainos – pusė bėdos. Vaidinimas labai
jau menkas – smulkūs juokeliai.
Sausio 30
Simfoninis koncertas. Diriguoja autorius Rachovas. Kažkas majakovskiško jo muzikoj. Laužymas senų tradicijų. Ausis neįpratus.
Jokio įspūdžio. Igoris Oistrachas – jaunas, įstabus smuikininkas, paprastas – tai gerai. Kaip smagiai klausiausi.
Puiki žiema už miesto. Neris – lyg ežeras gulbėms pasimaudžius:
susigrūdusios, sustingusios ledo lytys...
V I S K Ą L E N G VA I !

1953
Imu naują sąsiuvinį. Dveji metai prašliaužė be jokio įrašo. Kodėl? Ar nebuvo įsimintinų įvykių, nuotaikos, laiko? Tikriausiai visko
būta. 1951-ųjų vasarą įdomi kelionė Volga, penkiasdešimt antrais –
baidarėmis plaukėm Šventąja, dar išvykos su moksleiviais...
Plušu proftechninėj mokykloj ir dar įsitaisau Bibliotekiniam
technikume. Ten nauji dalykai: lietuvių, užsienio, vaikų literatūra.
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Daug ruošimosi. Auklėjamoji klasė, sekmadieninės išvykos, matyt,
iki kraštų užpildė dienas. Tiesa, kartais rašėsi eilėraščiai, bet apmąstymams – noro neliko...
Ir dar – pati įdomiausioji dalis: prasideda intensyvus judėjimas.
Juozas Vaičiūnas nuvilioja į ežerus ir užburia visam gyvenimui. Dar
sukursto nusipirkti slides, kad pasinerčiau į žiemos grožybes. Ak, tas
Juozas – mūsų Donchõzė! Turėčiau begalę padėkos žodžių jam išsakyti – ir tai būtų maža. Mano likimo laimingasis bilietas. Baidarė ir
slidės daug metų džiugins ir pagražins monotoniškas dienas.
Susiburia mūsų ketvertukas: J.Lebedys, „pakrikštytas“ Ekscelencija, ir Donchõzė, o aš – su Regina. Skrajojam žiemą po Vilniaus
apylinkes, o vasarą mirkstam ežeruose. Šerkšnoti žiemos sekmadieniai ir saulėtos vasaros – ežerais ir upeliūkščiais. Kiek įspūdžių, kiek
džiaugsmo ir prisiminimų – puiki atgaiva pilkoj kasdienybėj. Pesimizmas ir niūrios nuotaikos pamažėle ima tirpti.
Tokia trumpa įžanga. O dabar vartau dienoraštį: kai kuriais metais daugoka įrašų, kitais – tik negausūs postringavimai.
Vasario 9
Vengriškos melodijos. Klausiausi abejingai, bet kažkas įstrigo.
Berkel – kovotojas. O koks ramumas. Koks gilus skausmas. Atitiko
mano nuotaiką...
Dieve, kokia sena jaučiuosi šiuo metu. Sena sena. Kapinyno ramumas. Ne beviltiškas, ne tragiškas – kapinyno ramybė. Niūri, tyli,
sunki ramybė. Apmirimas. Dvidešimt aštuntais gyvenimo metais. Į
ateitį šaltai – be tragizmo. Bus kančia – nenustebins, bus džiaugsmo –
lai pradžiugins. Lai...
O jau buvo visko. Gyvenimas dvilypis: skausmas ir šypsenos.
Liūdni laiškai iš „toli“. Siuntiniai kas mėnesį ne savo vardu – su maistu, vaistais, knygomis. Pinigų labai reikia. Kolektyve, rodos, dar niekas neužuodžia...
Vasario15
Saulės ir sniego diena. Išvažiuota pusę devynių. Kerpa. Antakalnio Šveicarija – stiklo kalnai. Pikta, kad slidžių negaliu suvaldyti. Bet
koks puikumas nuo Žaliųjų ežerų – į Vilnių! Danga kieta. Sustingu150

sios vėjo supustytos bangos. Nenuspėjamos kalvos. Slidės šokinėja,
viesulu švilpia. Tik pritūpk, užsimerk ir nebijok jokių kūlversčių...
Donchõzė ir Ekscelencija – tikri džentelmenai. Namuose palikę
žmonas ir vaikus, mane su Regina priima kaip lygiavertes partneres.
Mums nereikia pataikauti – slidžių tepti ar kitokios pagalbos, bet pagarba „damoms“ visada išlaikoma. Ekscelencija kloja pirmas vėžes, o
prie laužo atneša smilkstantį pagaikštį pridegti dūmui...
Mano saulė, mano suplakti sniego tyrai, mano kalneliai – mano
stichija. Iš džiaugsmo šokinėja širdis. Kokia egzotika! Gera. Atpildas
už visas pilkas dienas. Tik Regina tų nusileidimų ir griuvimų nusigandusi...
Kovo 6
Istorinė diena. Stalino nebėr. Išsisukau nuo viešo pasisakymo.
Turėjau šnekėt klasėje. Niekada gyvenime dar taip nekalbėjau. Kažkoks įsiaudrinimas. Tai ne mano balsas. Kažkoks spazminis, nerviškas, lėtas, virpantis. Klasėje nėra akių. Galvos nuleistos. Ką jos galvoja... Slogu slogu...
Kovo 7
Mano kursas – į praktiką. Pramuštagalviška nuotaika. Ir jei ne
gedulo juostos – turbūt kvatotųsi iki nualpimo.
Paminėjom tarptautinę Moters dieną. Trys pranešimėliai. Kalbėjau nedaug, bet laisvai ir tvirtai: moteris turi gerbti save, turi gerbti
savyje žmogų. Niekada prieš nieką nesižeminti... Kokie šilti, nuoširdūs aplodismentai. Ryšys tarp mūsų tvirtas. Paliestos pačios jautriausios ir skaudžiausios vietelės. Juk praktika. Aš jomis pasitikiu.
Kiek istorinių įvykių – nauja vyriausybė. Vietoj Stalino – Malenkovas. Taip norisi atsikvėpti. Deja!
Kovo 8
Šiandien iš Antakalnio traukiam į Žaliuosius. Vėjas, retkarčiais ir
sniegas. Žiema kiekvieną sekmadienį vis kita. Vis įvairesnė, vis įdomesnė. Aš piktà. Ir ne todėl, kad slidės neslysta, ne todėl, kad kiaurai
perpučia ir skauda gerklę, ne todėl, kad nuo Verkių atsklinda gedu151

lingos melodijos – ne. Grįžau vakar sugelta širdim, atsiguliau sugelta
širdim ir atsikėliau taip pat. Ir ne nuo tų visam krašte plūduriuojančių
gedulingų melodijų – ach, ne tai...
Praūžė audra! Kaip tragiška: tiek pragyvenau, o neturiu artimo
žmogaus, kuris tave priimtų su visu naikinančiu skausmu ir visa kunkuliuojančia energija, su nusivylimu ir širdgėla. Priimtų be atodairos.
Priimtų tave visą. Ir nereiktų vienai tempt to prakeikto ir dieviškai
gražaus gyvenimo. Galvą norėtųsi su visišku pasitikėjimu atremti į
artimo žmogaus krūtinę. Audra! Bevaisės pastangos. Jokio supratimo.
Visiškas netikėjimas...
Vieniša. Visiškai. Tragiška, bet nebaisu. Ar dar liko kibirkštėlė valios? Gal viską pradėt iš pradžių. Daugiau diplomatijos. Kvailystė – devyniais būdais kvaila...
Kovo14
Puikus oras. Dangus žydras žydras. Geras sniegas – neša pasiutusiai toli. Puiki nuotaika. Juokaujame. Vėjas. Pasakiškas slėnys, užuovėja. Nutirpęs sniegas. Poilsis. Gamta visada atgaivina. Vėl jaučiuosi
rami, tvirta – jokio šešėlio. Pavasariška pavasariška...
Kovo15
Rykantai–Kariotiškės–Vilnius. Ūkanota, vėjuota, bet nuotaika
turistiška. Šiandien penkiese. Koks kontrastas: vietoj saulės ir pašėlusio lėkimo – sunkiai pavelkamos slidės. Debesys užgulę horizontą –
ir šypsena reta. Rastas nuostabus kalnelis miške tarp ežeriukų. Vienbalsiai pasigėrėjimo šūksniai. Būtinai pavasarį čia meškerioti! Greit
suliepsnoja laužas, čirškinami lašiniai – šilta, smagu. Ekscelencija su
nuodėguliu pridega cigaretes.
Prie Trakų ežero pasirodo saulė. Kaip džiaugsmingai ji sutinkama.
Ekscelencija plasnoja... Nebesvarbu laikas, nebesvarbu maršrutas –
saulė saulė! Megztiniai, šalikai metami į kuprinę, atsilapojama – saulė
saulė! Pogulis prie ežero ant šakų. Sinjorai žaidžia sniegu. Galinis vis
nerimauja – saulė saulė!
Į Lentvario stotį užsukama alaus. Sėdim užganėdinti, atsipalaidavę. Gurkšnojam...
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Vilniaus gatvėmis bėga upeliai. Ir vaikai, ir suaugę, pamatę slides,
šaiposi, o mes išdidūs, paniekinančiai žiūrime į minią. Į namus nešamės pasigrobę dalelę saulės, kuri jau slepiasi debesyse...
Kovo 19
Trys pabėgo iš pamokos. „Kodėl? Pabijojo? Kurgi kolektyvas?
Kodėl jūs negalit paimt tinginių į nagus? Reikia juos priversti dirbt!
Kad nekiltų nesusipratimų, juk žinot reikalavimus...“
Pradėjau pasakot apie save. Sujudėjo suolai, pagyvėjo, pasiruošė,
nutilo. Gimnazija, studijos, darbas. Tai, kas mėgstama, ko siekiama,
kas jaudina. Kaip maža žinoma, koks brangus laikas. Malonumas
slepiasi darbe, žinojime. Sunku kalbėt apie save. Atsiverti su visom
žaizdom ir džiaugsmais. Ir dar tokioj atmosferoj. Sudreba balsas, užkanda žodį. Ar tai aš virstu, ar klasė siūbuoja?.. Svaigulys... Ne pirmas tai kartas. Šaltos prakaito srovelės nuteka ligi alkūnių...
Vaikai sujaudinti. Kažkas naujo juose. Atsistojo nepadarę darbų,
ir išvaizda sakė – tai paskutinis kartas. Jei anksčiau jausdavau balą –
pradėjau užčiuopti branduolį. Gulintieji, besišlaistantieji pradingo,
atsirado sėdintieji ir besiklausantieji. Užsiminiau apie galimą kelionę
į Maskvą – susidomėjimas – branduolys...
Daugiau artumo ir širdies! Tai aš buvau pavargusi, persidirbusi,
be širdies, o ko norėt iš tų jaunų kumeliukų...
Kovo 21
Prasideda žaidimas! Stebiuosi, bet man patinka žaisti. Daugiau
ten nieko įdomaus ir nėra...
O pavasaris šuoliais atlekia. Visi metai puikūs kaip niekad. Gyvenimas prasmingesnis, kai judi, matai vis ką nors naujo, džiaugiesi.
Gerokai pakeliauta – vandenimis, pėsčiomis, slidėmis. Suprantamesnė
darosi aplinka, artimesni žmonės. Atrodo, turizmas ir liko svariausias
laimėjimas, geriausia dalis. Tegu ir šis pavasaris nebūna prastesnis!
Kovo 22
Paskutinis „užsigardžiavimas“. Naktį šąla, dieną – iki 10 šilimos.
Gatvės sausutėlės. Tik mes, nenuoramos, toli už miesto. Laukų vir153

šugalviai pavasariškai šaiposi, bet miške slėniai balti balti. Sniegas
puikus – slidės pačios lekia. Esam turbūt vieninteliai drąsuoliai iš
viso Vilniaus miesto.
Saulė pavydulinga. Katinėliai sublizga spinduliuose. Kaip gera!
Jau tapo tradicija – sekmadieniais šliaužioti, dairytis, gerti kvapų orą
ir akis paganyti naujomis gamtos varsomis. O eglės – didingos! Nukabę kankorėžiai. Kažkur darbuojasi voveraitės. Ir jau vyturėlis. Gyvybė gyvybė! Pavasaris nugali. Kokia miela buvo žiema. Koks mielas
prisikėlimas. Veidas giedras, lūpos savaime šiepiasi...
Dar vienas metų laikas nugrimzdo į užmarštį. Turtinga buvo
žiema. Ekscelencijos plačios vėžės, iš paskos mūsų trijulė – kaskart
vis naujais takais. Ir ne valandai kitai, o visą dieną gamtoj – toks
jau devizas. Pasakiška! O aš kartais, plieskiant mėnesienai, sugundau
Reginą nušliuožti į Vingio parką. Pažiūrėt, kaip naktį atrodo miškas,
nužertas mėnulio. Norisi nepaprasto! Romantikos! Stiprių įspūdžių!
Žinoma, beprotybė. Bet kokia gundanti... Iš pasakų apie našlaitę,
išgrūstą naktį į gūdžią girią...
Pasitinka kailiniuotos eglės, sidabruotos šakos. Šešėliai šešėliai...
Baltosios šviesos, baltojo sniego ir tamsiosios miško paslapties fantazija. Šarma. Lyg obelų žydėjimas. Neliečiamybė! Tyla. Krūtinė plečiasi. Džiaugsmo simfonija! Juk nukeliavom į pačią tikriausią pasaką.
Šliuožiam tyliai. Be žodžių. Tolyn. Gilyn. Sustingstam. Mėnesienos
sonata... Ranka virpa – kupina džiaugsmo. Visa būtybe pajunti negirdimą gamtos alsavimą. Jokios baimės. Ar gali kam šauti į galvą
tokią naktį nublūdyt į mišką? Tai beprotybė! Bet kokia saldi... Kraujo
spaudimas. Tai šio to verta tarp apniukusių darbo dienų.
Ir nenoriai sugrįžtam į nenuspėjamų miesto žiburių gelmę...
Kovo 30
Tai, atrodo, jau baigti rūpesčiai. Dviem mėnesiams! Negaliu atitraukti minčių nuo salės, nuo mano mielų vaikų. Nežinau, ar jie supranta mano jausmus. Tik atsisveikinimui nepasiruošta. Nepadariau
džiugaus įspūdžio – kalta. Kaip jie mokės, jei aš nesugebėjau padaryti
šventės?
Ada, Janė – gal matė mano ašaras. Gal ir suprato. Nejaugi neateis
atsisveikinti?
154

O man jau reikia truputį susikaupti – gerai, kad išvažiuoja. Turėsiu laiko – galėsiu šalčiau įvertinti. Gal tada viskas eis kitaip, gal ne
veltui mano širdies šiluma. O juk labai pasiilgsiu savo vaikų per šiuos
du mėnesius. Pasiilgsiu. Tik ar jauniems suprast ir įvertint. Juk manęs
tai nepasveikino. Dūkt tai moka, o susiorientuoti – dar ne. Sunku
atsisveikinti, kai ašaros smaugia. Eisiu, tegu bent kartą pašoka be manęs. Ar pajus? Įdomu, kuri atsimins ir parašys? Vargšė mokytojukė,
išdalinusi savo dūšią... Juk be jų – man nieko daugiau nėra. Nieko.
Regina man neatsiveria. Birutė suprasti negali. Seselė visada
atjaučia, bet ji toli. Ir stypsau pasauly vieniša. Keista! Tiek daug žmonių aplinkui – visi dalinasi mintimis, svajonėmis, sielvartais, kokie jie
bebūtų. O aš – ir ne visai kvaila, ir ne visai kerėpla – ir vis dėlto...
Išmokau kalbėti ir pamokas pravesti. Bet ar tai viskas? Reikli sau,
bet sudominti kitus dar kažko reikia. O ko???
Gegužės 6
Visas mėnuo toks surizgęs. Daug laiko – nieko nedarau. Visada
taip. Kai prispiria – puoli kaip į ugnį. Tik turizmas dar atperka. Vieną sekmadienį buvom Antaviliuos – puikią saulėtą dieną. Pušynai,
ežerai – širdis atsigavo. Kitą – Gulbinuos su Regina. Žiedų daug ir
džiaugsmo daug. Su mokiniais Antakalny aplankėm karių kapus –
pilni pasigėrėjimo šūksniai. Eisim eisim – visur! Tad gegužės antrą ir
trečią Verkiai–Žalieji ežerai–Gulbinai. Valakampiai, Turniškės.
O jie patenkinti! Šiek tiek ir nesklandumų. Drausmės drausmės:
neatsilikt, nepavargt, susivikruot, nestaugt... Nepratę dar. Gal buvau
per griežta... Pavargus grįžau namo. Diena apsiniaukė. Nuotaika krito.
Šiandien į klasę einu šventiškai nusiteikus – mano trečias kursas
grįžo. Deja, iš parodos atkėblino pavėlavę 35 min. Iš lėto, valgydami
pirožkas, juokdamiesi, išsidraikę: vieni bendrabuty, kiti kieme – nuotaika savaime smuktelėjo. Temų beveik nieks neparašė – nebuvo laiko, nerado knygų... Ar galėjau nieko nesakyt? Ir štai vietoj džiaugsmingo susitikimo – nykuma. Taip sunku pravest pamoką, liežuvis
pinasi. Kai supykstu, nebegaliu kalbėt. Susitikimas sužlugdytas. Ar
ryt beįstengsiu juos atvest į pusiausvyrą? Ir kaip turėjau pasielgti? O
diena šalta. Mokiniai pamėlynavę. Štai ir pakelk kad nori! Išsprūdo
per du mėnesius iš mano rankų, ir pirmą minutę nebepagausi...
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O smagu buvo, kai per iškilmingą minėjimą, perskaičius pagyrimą, pasipylė replikos: „Dėstytoja, pagyrimo jums per maža.“; „Tai
vienintelė mokytoja technikume, kuri pakelia moksleivius.“ Aplink
tokios šiltos, tokios nuoširdžios vaikų akys. Pasijutau šio to verta,
jiems reikalinga, laukiama. Ne tik saviesiems, bet ir jų svečiams. Esą
daug geriau šokti, kai aš budžiu. Jie mano žvilgsnio, antakių krustelėjimo klauso. Tikrai – ar, be mokinių, kas nors dar žiūri į mane su
tokia meile? O šiandien nykuma. Praradau ryšį...
Negaliu pakęst kolegų nedrausmingumo. Kad tik negirdėtų
skambučio, kad tik ilgiau prasitrinti mokytojų kambary – tik neskubėti į pamokas. Kaip trūksta meilės dėstomam dalykui, kaip trūksta
meilės mokiniams. Jauni mokytojai – todėl negaliu perprast tokio
nerūpestingumo. Tik pareiga! Ir kaip nors išsisukt nuo tos pareigos.
Visi – kaip vienas...
Tiesiog stebiuosi, kokia pikta pasidariau. Rodos, niekada ir susiraukt nemokėjau, o dabar – akmeninis veidas. O pyktį žmonėms
parodyti – labai neprotinga. Gal susilaikyt nuo tos tylios kritikos, bet
aš nemoku tuščiai plepėt nei juokauti. Tad ir draugų neturiu.
Su Jaša buvau kine. Gražus, protingas matematikas, bet vaikas
dar. Prof. Snarskis užsiminė, kodėl nepakviečiau per šventes... O aš
visas mėnuo tokia suirzusi, rūgšti kaip neprinokęs obuolys. Nepamačiau, kad obelys jau žydi... Ar taip sutinkamas žydėjimas? O į ežerus
išvažiuoti – jokio užsidegimo, iš kitų pusės, žinoma... Pažiūrėsim pažiūrėsm...
Gegužės 14
Kas pavasarį, kas pavasarį – medžių lapai toki žali, toki švieži...
O aš lyg pirmą kartą tai matyčiau. Šios dienos akim stebiu. Kakta
raukšlėjasi. Ką aš pasiėmiau iš gyvenimo? Ar daug man buvo duota? Negi tai jau viskas? Kakta raukšlėjasi, ir šypsenos šauksi neprišauksi. Iš šios dienos taško žiūriu. Juk viskas niekis, jei medžiai kas
pavasarį žali...
Ir būsi tu pasaulių karalienė – per amžius mano mylima... – ausyse
Laptevo balsas. Kakta raukšlėjasi. Tik lapai kas pavasarį jauni, žali...
Viena viena viena...
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RIZIKINGAS ŽINGSNIS

1954
Beveik metai tylos. O įvyko daug. Palikau Bibliotekinį, nes Proftechninę mokyklą reorganizavo – bus Lengvosios pramonės technikumas. Ruošiami technologai ir mechanikai: siuvimo, avalynės,
trikotažo ir tekstilės fabrikams. Sutikau būt direktoriaus pavaduotoja
mokymo reikalams. Matyt, protas pasimaišė. Užsikraut tokią naštą!
Klius – tai klius... kai paaiškės.
O pernai vasarą buvau Estijoj – turizmo instruktorių stovykloj.
Klausėm paskaitų, mokėmės, keliavom per balotas pievas, miškus,
pro daugybę ežerų. Gavau instruktoriaus teises, tad galėsiu organizuot didesnes keliones.
Dienoraštyje per šiuos metus tik keli įrašai...
Kovo 3
Gyvenimas be skausmo – miręs gyvenimas...
Mane, rodos, tik širdgėla padaro žmogumi. Kad susimąstytum –
reikia nuskriausti.
Vakare buvau technikume. Demonstruojamas kinas. Mechanikas, nepaisęs mūsų susitarimo, paskelbė seansą apylinkei. Susirinko akiplėšų paauglių minia. Uždraudėm. Vaikščiojo aplink namus,
šturmavo, išdaužė langus. Milicija vaikė. Grįžtant girtas pusbernis
atstūmė nuo autobuso. Veidas įtūžęs, banditiškas...
Lietaus lašai barbena į stiklą. Liūdni miesto žiburiai. Tuščios
gatvės. Kiek dešimtmečių jiems perauklėti... O ir kas perauklės?
Tuščių frazių apie komunizmą – neužtenka. Tikrovė nieko bendro
neturi su tuo patosu. Stiklo šukės... Koks bejėgiškumas: matai – ir
nieko negali padaryti...
Mano draugystė su Regina – vienas nesusipratimas. Šitiek keliauta kartu. Vienos akys – viena mintis. Labiau už save branginau,
labiau mylėjau. Ir štai išvažiuoja, užtrenkia duris ir net sudie nepasako. Kas per paslaptys? Lyg nieko nežinočiau. Negaliu pateisint
jos pasirinkimo, greičiau įklimpimo. Pikta ir skaudu. Kas ją traukia?
Suprast negaliu.
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Gegužės 16
Paskaičiau ankstesnių metų įrašus – net keista: kiek pridejuota,
priaimanuota, prisinervinta – atrodytų, lyg visada pikta, verksnė, rūškana, nelaimingiausia. Tai, aišku, netikusi maniera. Argi ne puikiai
gyvenu, ar man ko trūksta? Meilės, žmonių, draugų, pinigų? Tiesa,
meilės mažoka. Tik ar būtina, kad visada mylėtų? Ar jos praeityje nebuvo? Ar visi žmonės pasaulyje mylimi? O kiek draugų, mokinių –
ar jų meilė prastesnė ir menkesnė? Tai ne tikrovė – tai kvailas įprotis
padejuoti. Jį reikia išguiti. Nes gyvenu puikiai. Galima tik pavydėt.
Savo norų, savo veiksmų, savo žodžių šeimininkė.
Sunkūs buvo šie metai. Daug nesklandumų. Kartais jie kildavo iš
mano naivumo. Nesitikėjau, kad kiekvieną minutę seka šimtai akių.
Ten susiraukta, ten nepaplota, ten nepasisveikinta. Ką reiškia tapt
viršininke! Stangresnė turiu būt, akylesnė, nes ir šypsena kartais atveda prie konflikto.
Neblogai man sekasi. Pirmas kursas nuolankiai klauso. Nesijaučiu kada nors prašovus pro šalį, kas sumažintų autoritetą. Atrodo,
juos valdau. Ir gera, ir griežta. Nesibijo ateit pinigų pasiskolinti duonai, bet bijo pavėluoti ar gauti dvejetą.
O antras kursas – išdidus. Iš pradžių ignoravo. Jokių pastangų
nedariau parodyt savo galiai. Pasidavė savaime. Autoritetą reikia ne
išsikovoti, o užsitarnauti.
Nemažas kelias nueitas, ir gera, kad direktorius eina kartu. Ir dar
vienos akutės kartais sužybsi. Tik mane sunku išvest iš pusiausvyros.
Abu žvejai, ir abu palankūs. Su jais galima pasitarti. Kelionė į ežerus dar labiau suartino. Ir namo nesinori eit iš mokyklos. Pasirodo,
gyvent gražu ir gera. Tad dejuot visai nėra reikalo. Man lenkiasi
upės, ežerai, kalnai. Turtinga, smagu. Ir lai nedrįsta daugiau rodytis
apatija – vysiu šalin...
Liepa
Nuostabiausia kelionė į Šiaurę – Baltųjų naktų šalį. Nuo Archangelsko laivais plaukėm iki Pinegos, tada valtimis žuvinga Kulojaus upe iki
Baltosios jūros. Iš ten okeaniniu laivu grįžom į Archangelską. Įspūdžiai
įvairiausi: džiugino baltųjų naktų šviesa, laukinė gamta, taigos didybė,
skanios lašišinės žuvys. Patyriau nelauktą reiškinį – jūros potvynius.
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Išvykau pasakius sau: su Jonu Ž. nors į pasaulio kraštą! Dar kartą
atgijo, išbujojo jausmai. Mėnuo emocijų srautuose. Gražiausia puokštė! Tai nepamirštama. Šviesios vasaros naktys ir šviesus džiaugsmas –
kokia atgaiva toj nykioj kasdienybėj.
1955
Sausio 20
Nyki kasdienybė. Liūdesys liūdesys. Prislėgė brolio Antanėlio
laiškas. „Gyvenu bendram barake. Turiu lovutę ir pusę spintelės susidėti maistui, puodukui ir šaukštui. Tai visas mano puikiausias butas
su visais patogumais. Šiaip jokio savo daikto nei drabužio neturiu. Jei
mus paleistų, neturėčiau net kuo apsivilkti. Kūčias praleidau visiškai
vienas. Kitus išvežė, aš likau vienas, tai kūčiavau su mėnuliu. Žinoma, ir vaišės ne per geriausios... Mėnulis pavaišino saldžia arbata ir
duonos gabaliuku, nes daugiau nieko nebuvo...
O kaip aš norėčiau nors mintimis nuskristi pas jus ir sėsti nors ir
prie kuklaus švenčių stalo savo šeimoje. Bet mano sparnai per maži,
tai negaliu sykiu pasidžiaugti, pasiguosti savo nelaimingu likimu,
vargais ir kančiom.“
Vladas prašo vaistų ir 5 medicininių knygų. Nežinau, kur reiks
rasti. Jų noru, jau antri metai nebesiunčiu maisto, o pinigų. Tai man
daug patogiau. Jau grįžo ne vienas, o broleliai dar vis kankinasi.
O sesė rašo apie nepakeliamus miško darbus, baisų šaltį, nuolatines negandas ir tėvelių aimanas – pasiilgimą savo tėviškės.
Vasario 28
Darbas be konfliktų – monotoniškas. O technikume monotoniškumo nėra. Oi, nėra! Ir pusiausvyros dar nėra. Prieš naujus metus – visokių įvykių, netoli katastrofos. Padirbti talonėliai, virėjos
dviveidiškumas, tardymai, grasinimai, muštynės, pykčiai...
Žiemos egzaminai atnešė daug ašarų. Dvi dienas už durų sujaudinti šnabždesiai, paskui pasižadėjimai, priesaikos. Darau nuolaidas,
kad vaikai gautų stipendijas. Rizikuoju – įsitikinusi, kad padės. Pažadai įpareigoja.
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Konfliktas 1T grupėje. Mane pasikvietė kaip arbitrą. Jų žodžiai
pilni įtūžio. „Klasės vadovė mumis nesirūpino, neįsigilino į padėtį,
nepatarė, kaip sukurt kolektyvą. Grupė liko paskutinė. Auklėtoja nesugeba dirbti – aktyvas neveikia, skaldosi, jai tas visai nerūpi.“ Klausausi ir stebiuosi vaikų drąsa ir nesupratimu, kur glūdi visų blogybių
šaknys. Kaltės ieškoma tik kituose, bet ne savyje.
Bandau parodyt, kad blogybių priežastis – ne vien klasės vadovo
darbe. Nesimokymas, apsileidimas, nerūpestingumas, tinginystė, nesilaikymas dienos režimo. „Ar jūs atlikot savo pareigą – mokytis? Ne! Ar
kreipėtės į klasės vadovę? Ne! Padėtis tragiška: iš 25 stipendijas gauna
tik 11. Mokomasi pro pirštus, trejetais. Nesistengiama susikaupti, susikoncentruot. Ką klasės aktyvas nuveikė per pusę metų? Nieko! Kaip
pati gruporgė ruošia pamokas? Užsiskaito knygas ir mokytis užmiršta.
Seniūnui ir visam pirmam kambariui pamokos – trečiaeilis dalykas. Tai
gal auklėtoja turi už jus kalti matematiką ar technologiją?“
Aktyvo susirinkimas tęsėsi beveik tris valandas. Siūliau išsikalbėti, pasisakyt viską, kad neliktų šešėlių, užkulisių. Pasisakyti iš širdies. Tai padėjo pamatyti, kas taisytina. Ginčai, kritika, priekaištai.
Po to – nutarimas: kambaryje šūkis „Dirbk ir padėk kitam!“ Klasės
vidurkį pakelti iki 4,2!
Papasakojau apie ateitį, diplominį darbą, kuriam reikia jau dabar
ruoštis. Be gilaus įsisavinimo visų dėstomų dalykų – bus sunku. Norint būti geru specialistu, reikia dirbti dabar, dirbti atsidėjus, rūpestingai, kasdien. Paskyrimas į darbą priklausys ir nuo charakteristikos,
kuri kuriama visus ketverius metus.
Klasės vadovė labai vykusiai pakalbėjo. „Tarp mūsų įvyko konfliktas. Iš pradžių užsigavau, labai jau skaudu, bet pergalvojus pamačiau ir dalį savo kaltės. Per mažai dirbau. Iš klaidų pasimokysiu – ir
gal visam gyvenimui. Tikėkit – nepykstu ir stengsiuosi visom jėgom
jums padėti. Tik vadovas nieko nepadarys, jei patys nesusiimsite. Tad
visi prie darbo!“
Šiandien vakarą praleidau bendrabutyje. Grįžau patenkinta. Visuose kambariuos darbinga nuotaika. Tylu, ramu. Radijo taškai išjungti, mokiniai palinkę prie vadovėlių. Dviejuose kambariuose
mergaitės gulėjo lovose – užrašiau pastabą, tada atsikėlė. Pajuokavau:
jei kasdien lankyčiau bendrabutį, gal ir įprastų prie tvarkos...
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Spalio 29
Lekia metų virtinės. Praūžė pavasaris. Nukeliavo vasara su gražia išvyka į Karpatus: Lvovas, Jasinia, Rachovas, Chustas, Užgorodas,
Mukačevas. Laipiojom po kalnus. Nejutimas baimės ir besaikis pasitikėjimas buvo privedęs iki dramatiškų situacijų – visiško nuovargio
ir beviltiškų klaidžiojimų. Įspūdinga ir nepamirštama! O Užkarpatė
žavėjo dailiais namukais, paskendusiais soduose, ir žmonėmis – rumunai, huculai gražiais savitais drabužiais.
*
Audros debesyje.
Mes nutarėm pasiekti Bliznycų viršukalnę!
Per uolas braunamės, per sniego plotus.
Debesys pašėlusiai auga ir gauruoti ropoja per kalnus.
Ir jie, ir mes į tą pačią viršukalnę skubam.
Grasinančiai dunda griaustinis.
Gal grįžti? Būtų protingiausia…
Bet noris, vai norisi patekti audros debesin.
Pagaliau! Lenkiamės kalnams amžiniesiems.
Lenkiamės audrai – gamtos stichijai.
Tiršta rūko masė užlieja, užplūsta.
Vos išsilaikom ant kojų.
Drabužį ir veidą nukloja šalti lašai.
Mes stovim audros debesyje!
Geliantis vėjas drasko drabužį, perkošia raumenis,
savo pirštais lediniais širdį paliečia.
Ir nėra uolos užsiglausti, kad kraujas nestingtų…
Mes stovim audros debesyje…
Sekundei praplyšta palšo rūko skutai.
Toliuos bažnytėlės nušvinta, sužybsi ežeriukų akys.
Tik sekundei nušvinta – milžiniški kalnų masyvai –
Karpatų kerintis grožis.
Rasa ir vėlei užlipdo akis…
Aplinkui audra, dunda perkūnija.
Šaltis ir vėjas, rodos, pačią širdį sustingdė,
bet ji ir šiandien dar pašėlusiai plaka –
mes buvom audros debesyje – – –
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Ir vėl naujo rudenėlio auksas blėsta.
Taip ir nepavyko apvainikuot šio saulėto rudens viena iš įstabių
kelionių ežerais. Gal ir gerai. Negalima reikalaut negalimo. Viskas su
saiku. Ir viskas laiku. Nusivylimo jausmas taip gerai pažįstamas, kad
net nebeskaudina.
Ir gerai, kai asmeninis gyvenimas ir poreikiai užima tiek mažai
vietos. Visa dūšia paskendau naujam darbe. Juk tai mano technikumas. Didžiausia dalimi mano. Iš dėstytojų ir moksleivių elgesio
matau savo trūkumus ir klaidas. Veidrodis! Labai dažnai dar dėmėtas,
bet tikras. Ir kuo toliau, tuo labiau pamilstu vaikus. Tuo artimesni ir
brangesni tampa. Ypač tie, kurie sunkiai leidžiasi palenkiami.
Šįmet jau atsistojau ant abiejų kojų. Atsirado pasitikėjimas savim. Trisdešimtmetis – audringas, viesulo ženkle. Vyrų metai. Turėt
tris simpatijas ir dairytis ketvirto – ai, kaip nedera. Bet kas iš to, kad
trys – ir nė vieno tikro. Trys per seni, o ketvirtas per jaunas.
Lapkričio 10
Daug galvosūkio buvo, kaip surinkti drabužius Antanėliui, kokio
dydžio. Dabar jau sutvarkiau, supakavau. Ryt nešiu į paštą. Vladui
brangias knygas banderole pasiunčiau dar balandžio mėnesį. Smagu,
kad gavo visas. Ruošiasi darbui, tikisi, kad sugrįžus pravers. O jau
taip pasiilgę laisvės...

KASDIENIAI RŪPESČIAI

1956
Vasario 26
Praėjusį sekmadienį iš Kariotiškių grįžom penkiese. Toks deginantis vėjas, net kvapą užima. O man buvo taip šilta, negalėjau pamiršt to naivaus prisipažinimo. Ir kelias, ir sniegas, ir vėjas – mieli,
kai tokia giedra dūšioje. Sužinot, kad tave kažkas myli – svaiginantis
jausmas visai savaitei...
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Man rodos, šįmet tapau daug paprastesnė, geresnės nuotaikos.
Mažytis dvasios švitras: „Jūsų nemėgsta nei mokiniai, nei mokytojai“, – pasakė Kuzmickas. Ir tiesa, ir melas. Aišku, išgėrinėjantiems
ir slunkiams nepatinka reiklumas. Juk maloniau be pareigos jausmo,
be drausmės... Pasigraužiau, pasinervinau ir nutariau įrodyt: mane iš
tikro mėgsta. Gal mėnuo, gal metai – bet to pasieksiu. Juk žmones
myliu. Neturiu tokių, kurių galėčiau nekęsti. Blogo niekam nelinkiu. Netaktiškumui vietos negali būt! Viską lengvai!!!
Gera nuotaika ir šypsena neturi dingti nuo veido – viską lengvai!
Kovas
Beveik mėnesį praleidau Maskvoje – direktorių pav. mokymo
reikalams kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Kovo 24
Susitikau Staselį, grįžusį iš tremties. Prieš 10 metų mes buvom
draugai. Aš išlaikiau tą patį jausmą, tą patį pasitikėjimą. Jis buvo visa
galva aukštesnis už mane. Dvi dienas nesitvėriau džiaugsmu. Tokios
šviesios iliuzijos, noras šefuoti. Pajutau – tebesam artimi. Jo poezija
mažai tepasikeitė – apmąstymai, išpasakojimas jausmų. Ir sužadėtinę
jau spėjo susirasti...
Pasidaviau pirmam impulsui, buvau visai visai atvira. „O mudu
būtume gražiai gyvenę“, – guodžiasi po laiko. Bet nespėjom aptarti
tolesnio bendravimo – užsuko Vytas, grįždamas iš svodbos. Du berneliai pas mane vienu metu. Labai gerai. Tegu abu žino, kad nesu
visai viena. Tai mano savigarbai šioks toks pliusas...
Balandžio 27
Laidotuvių nuotaika. Iš karto atsivėrė tiek spragų. Atrodo, viskas
slysta iš po kojų. Einu namo ir graudžiai dūmoju.
1A uždaras susirinkimas – „Mokėk laikytis duoto žodžio“. Gruporgė Zinevičiūtė skaito referatą. Sklandžiai, turiningai, su pavyzdžiais, bet nieko apie grupę, nieko apie save. O ji griekų turi
daug: du kartus atidėjo susirinkimą, iš pamokų išėjo į polikliniką.
Po mano griežto perspėjimo apsisuko ir išėjo. Ir nieko apie save.
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Baronaitė kalbėjo abstrakčiai – apie socialinės sąmonės formavimą.
Tik Buzinaitė priminė sufleravimą, nusirašymą per lietuvių literatūrą. Jeremičius nieko doro nepasakė. Direktoriui neblogai pavyko
pakalbėt. Grupė apkaltinta, Zinevičiūtė apkaltinta, bet jokių išvadų,
jokio sprendimo – visi tyli, neturi ką sakyt. Stumbrys informuoja
apie sportą ir pasiruošimą gegužės šventėms – ir viskas. Dar prabyla
partsekretorė Cesarkienė, kad berniukai žlugdo šokių būrelį. Gerai,
teisingai pasakė.
Tik aš kaip visada įsikarščiuoju. „Ar žodžio laikytis mes turim tik
tada, kai prisiekiam iškilmingai? Tapai mokiniu – jau esi įpareigotas,
surištas su technikumu. Patekai į grupę, jau turi pareigų grupei, ir jų
negalima pažeisti. Privalai paklusti, ištesėt, laikytis bendros tvarkos.
Būrelis tragiškoj padėty – ar tai jums neturi rūpėti? Kodėl jūs stovite
nuošaly? Zinevičiūtė pasielgė neteisingai: yra taisyklės moksleiviams,
tuo labiau jų laikytis turi gruporgas. Kiekvienas turi prisimint savo
pareigas.“
Prasidėjo nuoširdi šneka. Seniūnė su ašarom, kad jų grupė visada
žeminama, nėra tėviško rūpinimosi – tai priekaištas man ir grupės
vadovui. Pagaliau prakalbo Jeremičius, išliejo viską: komjaunimo organizacija nieko neveikia, nepagarboj – viską tvarko nekomjaunuoliai. Vaičiūnas pareiškė, kad tai nesėkmingiausi jo pedagoginio darbo
metai, anaiptol esąs ne tėvas... Svarbiausia: nuoširdžiai išsikalbėta –
bus lengviau suprasti vieniems kitus.
Gegužės 6
Grįžus iš M. K. Čiurlionio muziejaus Kaune.
Čiurlionis – kažkas naujo, didingo, neaprėpiamo! Ir taip gaila savęs. Iš kiekvieno paveikslo plaukia muzika, veržiasi, skamba, audrina.
Begalinis pajutimas gamtos ir gilybė minties. Joks menininkas manęs
tiek nepririšo ir nejaudino. Ir niekur nesutikau tokio galingo ieškojimo prasmės, stengimosi atspėti pasaulio paslaptis.
„Pasaka“. Vaikutis džiaugiasi piene. Ką šviesesnio ir skaidresnio
gali sukurti fantazija? Jis nemato grėsmingo tamsaus paukščio. Virš to
džiaugsmo jau kybo žūtis... „Karalaitės kelionė“ – pilis kalno viršūnėje, saulės nužerta. Svajonių, vilčių išspildymas. „Ramybė“. „Tyla“.
„Zodiako ženklai“. „Jūros sonata“. „Pavasario“, „Žalčio sonata“. „Pa164

saulio sukūrimas“ – nuostabus spalvų ir minčių genijus. Fantazijai
nebėra kur eiti. Pasaulis jo nepažįsta. Nebuvo lygaus istorijoje – jau
vien Čiurlionio vardas turėtų Lietuvą išgarsinti ne tik Europoje.
Žiūriu – ir toks pasididžiavimas kyla: mes turėjom Čiurlionį –
menininką filosofą, menininką muziką, menininką – stichiją. Koks
didelis, koks šviesus gali būti žmogus! Ir kiekvienas paveikslas kelia,
ragina, kviečia – ir siūbuojantis varpas, ir sprogstanti šakelė, ir gaivalinė pavasario audra, ir bičiulystės saulė, ir tiesos liepsna. Gilu. Šviesu. Džiaugsminga. Įprasminti gyvenimą, įprasminti žmogaus būtį.
Ir koks skirtumas tarp K.Šklėriaus, P.Kalpoko – ir K.Čiurlionio.
Kalpokas tirštesnis, violetinis, Šklėrius gelsvas, lengvas – ir mažyčiai
gyvenimo gabaliukai, peizažėliai. Atskiri charakteriai, jaukūs gamtos
kampeliai, buitinės detalės. O Čiurlionis – mintis, gyvenimo apibendrinimas. Kaip smagu, kad mes turime Čiurlionį. Išvyka į Kauną
tokia džiaugsminga – praturtino mano dūšią...
Gegužės 15
„Ave vita – moriturus te salutat!“ Šokių būrelį palaidojom. 1A
mergaitės žaidžia krepšinį. Jeremičius „serga“ ir kategoriškai atsisako eit į repeticiją. Ateina prašyt mergaitės ir seniūnas – visi jo
laukia. Užsiožiavo: „Tegu man elgesį sumažina iki trijų – neisiu.“
Net manęs nepaklauso. „Kol baigs žaisti, neisiu. Tegu palaukia truputį. Paskui aš šoksiu, kiek reikės.“ Tai situacija: ką daryt, gal išbart?
Patyliu, pastoviu, paskui ramiai dar kartą perspėju: „Tu pagalvok,
visi nervinasi – tavęs laukia. Paskutinį kartą perspėju: neisi – paskui gailėsies, tikrai gailėsies.“ Tada sukanda dantis, griebia knygas
ir nubėga. Per tą laiką Stumbrys pradingsta. Tada sakau: „Neina,
na, ir gerai, kad neina. Tada visai nereikia.“ Šių žodžių Jeremičius
nusigąsta ir bėga draugo ieškoti. Stumbrys ateina negreit, sėdasi ant
suolo – nieks nebekreipia dėmesio. Sėdi, raudonuoja. Irgi užsiožiavo. Ir tai Sporto komiteto pirmininkas. Jeremičius – komiteto narys.
Jiems nesvarbu, kad taip sunkiai kurtas šokių ratelis gali iširti. Mergaitės piktinasi. Alasas! Ką daryt? Kviestinis vadovas, pasipiktinęs
tokia netvarka, išbėga. Gaila. Taip buvo smagu technikumui turėt
savus šokėjus. Būrelis palaidotas. „Moriturus te salutat...“ Nieko nesugebėjau padaryt.
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„Ave vita! Moriturus te salutat...“ Dedu kryžių ant pirmykščio
gyvenimo. Susitaikyt su vyraujančiom tradicijom? Kur tokiu keliu
nueisi? Po spartakiados dešimtukas pasistiprino užkandinėje ant kalno ir užsuko pas mane. Paskui fizinio dėstytojas sumuša moksleivę,
apstumdo sargą. Nors dink! Pora dienų galvojimo – ir dedu kryžių:
užtenka tų pasisvečiavimų...
Juk svarbiausia turėt nusistatymą. Turėt aiškią poziciją, ginti savo
pažiūras. O aš pasidaviau „tradicijoms“. Tik kai pamatai pačiom ryškiausiom spalvom rezultatus, visą bjaurastį, tada atsigodoji. Patenkinta savim, bent kartą priėmus tokį protingą sprendimą. Ave vita!
Gegžės 21
Turistai laukia manęs išsirikiavę. Tai jau laimėjimas. „Sargai“
praneša, kad ateinu, ir greit visi sustoja į gretą. Nebereikia lakstyt po
kambarius ir kviesti. Nesulaikau šypsenos iš to smagumo.
Padarom kelio nemažai. Buivydiškės–Pilaitė–Sudervėlė–Gudeliai–Karoliniškės. Žygiuojam pro žuvų tvenkinius, Sudervėlės kloniais ir beržynėliais. Lydimi vėjo, kartais stipraus ir šaltoko. Tarpais
saulutė pralinksmina, iškišus galvą pro debesį. Sutupiam lomelėj.
Pasakoju apie Žemaitę, primenu padavimą apie Vilniaus įkūrimą.
Paskui sustoju ties Čiurlioniu. Užklausiu, kaip jie pavaizduotų Tiesą, Draugystę? Susidomi. Kas gyvenime yra gražiausia, brangiausia?
Turės pagalvoti iki kito žygio...
Planavom ir vasaros kelionę dešimties dienų. Bet man nusimato
kiti keliai. Vaikai nusiminė. Jei žygis be manęs, geriau kiekvienam
patraukt į savo namus. Tokia nuomonė širdį pakuteno. Priprato. Aš
juos ir pamėgau. Iš tikro, kaipgi bus su ta vasara? Gaila vaikų. Bet gal
išsiruošiu pas savus, į Sibirą?
O broliai jau tikisi grįžti. Kaip susiklostys jų gyvenimas? Ar besuras čia ką nors doro? Klaustukai, klaustukai...
Liepa
Kelionė pas savus. Per Uralą, Sibiro platybes į Nižnij Udinską,
iš ten – į Atagajų. Jaudinantis susitikimas su tėveliais ir seserimis po
tiekos metų. Susenę, plaukai baltučiai – ir ašaros... Čia randu brolį
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Vladuką, sesers vyrą Povilą ir Bronytės būsimąjį Vytą – jau paleisti
iš lagerių. Kiek neapsakomo džiaugsmo. O aš pamatau, kaip atrodo barakai, skurdi buitis, ožkų pulkelis, netoliese plati upė Uda ir
milžiniški miškai. Lietuvių ten daug, todėl klausimų begalės: kaip
ten – Lietuvoj?
Ilgai klausiausi įvairiausių liūdnų istorijų. Be kitų, sesė papasakojo ir apie tremties rytą. Vienas kareiviukas buvęs gana padorus ir
patarė pasiimti kuo daugiau šiltų rūbų, patalynę ir net pats padėjo
kimšti į maišus. Maisto nedaug teturėjo pasiimti, o duonos – nė gabalėlio, nes tešla buvo iš vakaro užraugta. Tik džiūvėsių geras pusmaišis. Ir pinigo – nė rublio.
O mamutė neužmiršo savo vaidmens: išlėkė į tvartą atsisveikint su
gyvulėliais. „Sudie, karvytės! Sudie, avytės! Sudie, mielosios – mus
jau išveža į Sibirą. Sudie, brangiosios – jau nepasimatysim daugiau.
Jau veža visus į Sibirą“, – su ašarom šaukė visu balsu, kad išgirstų
Povilas, kuris tuo metu slėpėsi tvarte.
Graudus buvęs atsisveikinimas... Kai reikėjo paskutinį kartą perlipti slenkstį, mamutė jį pabučiavo. O šunelis taip staugė, taip staugė...
Kada, kada jiems bus leista sugrįžti?..
Vykdama į kelionę, pasiėmiau skaitliukus ir per penkias dienas
traukiniu padariau ateinančių metų ūkinės veiklos sąmatą. Pasisvečiavus į Vilnių grįžau jau su Vladuku, klausydamasi jo šiurpių pasakojimų.
Gruodžio 10
Vagystė 3T. Bendrabučio kambary susirinkimas. Jei koks nesklandumas – vis kviečiama „išrišti“. Kalbėjau apie moralę. Rodos,
geriau nemokėčiau pasakyt. Ar pavyks mano psichologinis bandymas? Jaudinausi. O jei nepavyks? Širdyje tikėjau pergale. Negi negalima iki sąžinės prisikasti? Rodos, ir akmenį galėjau sugraudinti.
Marytė sėdi akmeniniu veidu, išbalus, prislėgta prislėgta.
Svirskaitė ironiškai šypsosi. Danutė kramto lūpas, pusiau nusisukus,
kad neverktų. Staknytė, rodos, abejingai žiūri, pasirėmus ant draugės peties. Rubinaitė kaip negyva. Kas gi iš jų? Kaip atspėti? Niekas
neatsistojo, neišdrįso prisipažint. Niekas neatsišaukė. Išsikviečiau po
vieną – neatsiranda. Karčiauskaitė: „Aš už save garantuoju.“ Moc167

kutė: „Aš tikrai neėmiau.“ Abejonių sukėlė Svirskaitė, abejonių sukėlė nusigandus Mikštaitė: „Komjaunuolės garbės žodis!“ Abejonių
sukėlė Staknytė – užkliuvo nosinaitės ir cukrus, dingęs iš gretimo
mergaičių kambario. „Ar tu niekada nieko nepaimdavai?“ – klausiu.
„Ne! Niekada.“ – „Tikrai ne?“ Toks kategoriškumas net nepagalvojus – jau įtartinas. Pajutau – pasitikėt negalima. „Žinok, mergaite,
už tokį melą išlėksi iš technikumo.“ – „Aš neišlėksiu, nes žinau, kad
nekalta. Niekas neįrodys.“ Ak, taip! Neįrodys? Tai dar aiškiau. Dingo 75 rubliai Danutės, 15 – Elvyros. Odekolonas, parkeris, bulkutės,
kruopos. Kas galėjo vežti namo kruopas? Kas? Tik Staknytė. „Kaip
ten buvo su nosinaite? Kaip buvo su cukrum?“ – „Aš neprisimenu –
vartojau ar ne...“ Esu beveik tikra – jos darbeliai.
Grįžus į kambarį, ji staugė, kad užsipuoliau nekaltai. Ir visos patikėjo. Kitą dieną klasė žiūri kreivai į mane. Tiesiog pasipiktinę. Laidotuvių nuotaika. Prisidirbau. Bet negaliu taip palikti. Tad ateinu
nekviesta į susirinkimą. Mergaitės nustebintos.
„Staknytė aiškindama keletą kartų susipynė smulkmenose, bet ji
gali būti rami, kol faktais neįrodyta. Iš 12 dar kiekviena gali būti kalta. Ir aš dabar nė viena netikiu. Jei nieks neprisipažins ir nepaaiškės –
visas 12 iškelsim iš bendrabučio. Yra žmonių, kurie nori gyventi. O
tokio kolektyvo, kuris nemato, kaip elgiasi šalia esanti draugė – tokio
kolektyvo nereikia. Pačios šį reikalą išsiaiškinkite.“
Pamažu išsiaiškino. Pačios. Staknytės vagystė ir melas tiek jas supykdė, kad pasiūlė pašalinti iš technikumo.
Pedagogų taryba patvirtino. Per susirinkimą „Kaip aš atlieku savo
pareigą“ Putytė su Černiauskaite atvedė Staknytę. Klasė sausakimša.
Stovi ji vidury draugų ir verkia. Sunku ir man pranešti apie pašalinimą. Negaliu be jaudinimosi.
„Mes netekom šiandien dar vieno šeimos nario. O nieks netikėjo. Gabi, sumani, matematikė. Štai kas atsitinka, kai draugai nekreipia dėmesio į smulkmenas. Reikia matyt šalia tavęs esantį: kuo gyvena, kuo užsiima. Gal reikia padėt, patart, paguost? O kartais nebijot
ir perspėti. Daugiau nuoširdumo, daugiau draugiškumo. Būtumėt
pastebėję, gal pavyktų ir sulaikyt nuo tokių įpročių...“ Man sunku
suvaldyt balsą. Pauzės. Visi susijaudinę...
Su grupe vėl geri santykiai.
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KĄ ATNEŠ 1957?

7 sausio...
Skaudžiausias praradimas
Mama miega...
Kai sutirpsta gyvasties saitai –
žemės rūpesčių staiga užtenka.
Patyliukais žaiskite vaikai –
saulę gaudykit mažutėm rankom....
Mama miega...
Negaliu įsivaizduot, kad Jos nėra. Negaliu. Ant stalo nuotrauka,
tokia šviesi, pavasariška. Rodos, pribėgsiu ir pulsiu į glėbį. Į pasiilgusį, gerą, nuoširdų glėbį. Mieloji mano, kaip Tu laukei manęs...
Mieloji mano... Negaliu įsivaizduot... Pasaulis tuščias tuščias ...
Mama miega...
Mano mieloji, geroji Motulė. Ji taip pasiilgdavo manęs. Tiek
metų nemačiusi, negalėjo atsižiūrėt, kai nuvykau į Sibirą. Geroji
mano Motulė. Tik kelias dienas tebuvau ir vėl išvažiuoju. Skarelės kampu šluostosi nesulaikomas ašaras. Aišku, negalvojau, kad tai
paskutinis Jos paveikslas, įsispaudęs akyse atsisveikinant. Nedėkinga
dukra. Kiek mažai dėmesio, kiek mažai laiškų. O Motulė nežinojo
savęs – tiktai kitus. Ji ne tiktai tėviškėj mylima kaimynų, bet ir Sibire
sugebėjo paguost labiau vargstančius, nunešt kruopelytę maisto.
O aš? Juk taip dažnai pamiršdavau savo Mieląją. Gyvenimo sūkurys toks stiprus, taip įklampino, kad užmiršdavau viską: savo draugus,
savo šeimą, savo Motulę. Tie trys šimtai vaikų pavergė kūną, sielą ir
visas mintis. Apie nieką daugiau negalvoju. Ir negaliu atsitraukt nuo
jų. Be jų man nėra gyvenimo. Jie man – visas pasaulis.
Dabar kartoju šio baisaus tragizmo žodžius – Motulės nebėr. Ilsisi ramiai. Svetimoj sušalusioj žemėj. Tik šie žodžiai nenueina iki sąmonės gelmių. Ten viskas klaikiai įtempta nuo nemalonių šių dienų
įvykių. Tai paskutinis smūgis, kuris nuklysta iki užšalusios širdies...
Žiūriu į tokią mielą nuotrauką lyg apdujusi, visai atbukusi. Dieve
Dieve! Motule, mano Motule, atleisk!!!
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Sausio 16
Nubėgo daug vandens. Pabaigoj gruodžio ir pradžioj sausio –
lijo. Nubėgo daug vandens...
Susirinkimas 4T apie draugystę. Vis tie kampuoti tarpusavio santykiai. Mergaitės išsikalbėjo, visus pykčius išsisakė. Gasytė už bliuskutę visą savaitę maitino Čiuldenytę ir jai brėžinius darė. Liko nesantaika. Adomavičiūtė vaikšto viena – visoj klasėj neranda draugės.
Išdidi, atsiskyrus, nes iš jos pasijuokė, eidamos pro šalį, nepažino tos
„mazutninkės“ ir „skudurininkės“. Kazlauskaitė visada karščiuojasi ir
piktokai kalba.
Nuostabiai gera – manęs nesivaržo, net drąsiau jautriausius kampelius atveria. Ir kilus konfliktui, visada pasikviečia. Arbitras! Kalbėjau apie nusileidimą, ambicijos nugalėjimą, iniciatyvą. „Jei nesugebėsi
atleisti, nusileisti ir pirmas prieit, pakalbint, o gal ir atsiprašyt – draugystės nebus. Tik pagalvok, iš tavęs laukia piktų žodžių, o tu ateini
šypsodamasis ir atsiprašai – jėga! Priešininkas sutriuškintas!
Papasakosiu tokį epizodėlį. Einu į pamoką, koridoriuje besistumdantys mane pastebi, o vienas bernaitis šūkteli: „Gogolis ateina.
Skutam...“ Ir dar priduria kelis žodelius... Tiesa, nelabai piktus, bet
vis dėlto... Sulindę į suolus, visi nekantriai laukia, kaip pasielgsiu:
pasakysiu ką nors, ar ne? Aš sutvarkau žurnalą ir pakviečiu tą bernaitį
atsakinėti. Visų veiduose kreivos šypsenos. Dvikova! Dabar atsikeršys... Aišku, pamokos jis neparuošęs ir nieko doro negali pasakyti.
Pasodinu. Prie staliuko sėdinčių akys ištįso, ką parašysiu – dvejetą ar
kuolą? Suraitau penketą. Jau šie kelia plaštaką su penkiais pirštais, bet
visi suglumę: ne, tai negali būti! Pažiūrėkit atidžiau.
Tada paaiškinu: tikrai parašiau penketą. Vaikinas, matau, iškalbus... Tiesa, šiandien jam nepasisekė, bet gerą pažymį rašau avanso, manau, kitą kartą jis atsakinės puikiai. Ir ką? To džiūgavimo, to
pasitenkinimo, kad dėstytoja atsikeršys – neliko. Ištirpo. O šis buvo
priverstas užgulti užrašus.
Nusileidimas – tai ne menkumas – tai tvirtybė! Daug ką lemia.
Jei savo ambiciją įveiksi, nekeršysi, o atleisi – jau tu stiprus. Norint,
kad tave gerbtų, reikia ne pūstis, didžiuotis, o būt geranoriškam – visada laimėsi, išlaikysi gerus santykius. Kartą susitaikei, užmiršk praeitį ir jos neprimink. Vieną kartą atkentėjai – baigta!“
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Sausio 22
3T uždaras komjaunimo susirinkimas – apie charakterio ugdymą.
Mergaitės daugiausia kalba apie tingėjimą mokytis. Ką man pasakyt? „Matau, kad nesiruošiat būt gerom technologėm... Charakterio
nereikia kaltinti. Jį reikia ugdyti. Daug daug treniruočių. Aptingęs,
išlepęs netapsi gerbiamas, tėvynei naudingas žmogus. Ir pradėt nuo
smulkmenų: susilaikyk supykus, užsibrėžei paskaityt knygos 10 puslapių – ir padėk, nė eilutės daugiau. Turi du saldainius – vieną suvalgyk, kitą pasilik rytdienai arba pasiūlyk draugei. Gavai ką nors
skanaus, tai nesuglemžk visko – palik ir kitam kartui. Du zuikiu nušausi: bus smagu, kad susilaikei – tvirtėja charakteris, be to, dar kartą
pasmaguriausi.
Reikia spręst uždavinius, tai padirbėk, o neik miegot su kreiva sąžine. Kiekvienas, nors mažiausias savęs įveikimas – didžiulis
laimėjimas. Tik nemanyk – dabar patinginiausiu, o ateity didelius
darbus nuveiksiu. Nieko nebus! Apgaulė! Jei jaunystėj neįveikei tinginystės – nieko doro ateityje nesitikėk. Liksi pastumdėliu. Be pasitikėjimo, be autoriteto. Amžinai nelaimingas. Įveiksi save – visa kita
bus labai lengva. Neatidėliok, neatidėliok! Pradėk nuo šiandien.“
Ak, kaip nemoku ramiai šnekėti – amžinai susijaudinu. Kažkoks
suminkštėjimas...
1M – laisva pamoka. Nueinu pranešti. Mergaitės paprašo pasilikti
ir ką nors papasakoti. Žinoma, aktualiausia – apie meilę...
Kadangi ne pamoka, tai išsidėsto kaip kam patogiau, net ant suolų. Išsikalbam. Šitoj grupėj man geriausia – nė trupučio nesijaudinu.
Visos mergaitės tokios atviros, savos. Klausia ir pačios pasakojasi. O
su kuo gi jom pasitarti? Klasės vadovai ne visada suranda ryšius.
Užsiminiau apie simfoninę muziką. Joms patiko, prašė daugiau
papasakot ir nuvest į koncertą. Manim pasitiki – kokia laimė, nes
keletą kartų atvirai, nuoširdžiai pakalbėjau. Nuoširdumas paperka.
Sausio 30
Pasiaiškinimas avalynininkams! Visa savaitė 2A ir visas technikumas verda – vedėja koridoriuje mušė Domkutę. Tą pasakė Cesarkienė – partsekretorė. Rodos, užšalo mano organizmas, širdis sustingo.
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Toks absurdas kvailiausias. Bet faktas lieka faktu: mano familiarus
kepštelėjimas per žandą popieriaus lapu, kad laiku pakeistų sienlaikraštį, tapo „mušimu.“ Ir kas to aliejaus įpylė į ugnį, kam pasisekė
pakurstyt?
Ką daryt? Einu išsiaiškint. Pradėt labai sunku, nes klasėje slogi
tyla. Visi lyg užšalę. Iš pradžių atsiprašiau – veidai akmeniniai. Net
nesujuda nė vienas. Tada klausiu Domkutės: „Ar aš buvau supykus?
Ar užsimojau? Ar šėriau?“ – „Ne.“ – „Ar nuo to kepštelėjimo tau
skaudėjo?“ – „Nu, ne!“ – „O gal jautiesi įžeista?“ – „Aš tai ne, tik
visi kalba.“ – „O tu – neturi balso? Juk mes nesusipykę. Tarpusavio
santykiai geri. Gal familiariai paraginau, bet tai kas kita. Iš musės
padarėt dramblį. Net linksma, technikume pagarsėjau kaip mušeika...“ (Dieve mano, visai nelinksma.) Išsišnekėjom. „O gal norite,
kad oficialiai išsikviesčiau į kabinetą, kad kinkos drebėtų... Ir taip
būna.“ Prakalbo. Išsiaiškinom – nuslūgo akmuo nuo širdies. Bet ir
čia neapsieita be jaudinimosi – virpėjo ir lūpos, ir balsas. Kaip lengva
pasiduoti gandui, ypač jei gali įgelti valdžiai... Ta grupė mane mažiausiai pažįsta, tad patikėjo... Labai labai skaudu. Beprotiškai. Vaikštau lyg nesava...
Vasario 9
Pradėjom naują semestrą. Vėl gyva, linksma. Ūžia salėje, koridoriuje – jaunimas grįžo. Pasiilgau. Man gera, kai šypsosi akys, nuleidžia galvą. Juokinga. Linksma ir gera.
Pradėjom semestrą kaip visada iškilmingai – su atidarymu.
Direktorius vėlavo 15 min. – baisiai nepatogu. Mano pranešimėlis vidutiniškas. Salėje neradau tos šilimos – minutėmis rodėsi kažkas
atstumiančio. Ir labai aišku kodėl. Reikia atgaut autoritetą. Ir aš jį atgausiu. Būtinai užsidirbsiu. Tik truputį nuoširdumo. Truputį šilimos.
Truputį šilimos...
Bet kodėl jie tokie nepunktualūs? Į vakarą-susirinkimą atėjo vos
70 moksleivių ir 7 dėstytojai. O berniukai ir vėl, sėdėdami salės gale,
šaiposi, kraiposi. Tyčia man keršija – ir už ką? Už jų ambicijų pažeidimą. Kvaila ir vaikiška. O ir mokosi tyčia blogai.
Ką gi daryt su 2M grupe? Ten laumės – ne merginos. Apsileidusios, apsikudlavusios. Ir nuo ko pradėt?
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Vasario 16
Savaitė prabėgo greit – pirmoji naujojo semestro savaitė. Gana
rami, be audrų.
Ir vėl šeštadienis, ir vėl vakaras technikume. Paskaita jauno bernelio, bet gana įdomaus ir protingo. Patiko man jis. Iš karto padarė
gerą įspūdį. O dar mokinių atsiliepimai, kad tokios paskaitos jie dar
nėra girdėję. Tema apie meilę: „Ar nori būti mylimas? Už ką galima
mylėti vyrus?“
O kalbėjo jis apie duoną, vandenį, raumenis. Į tribūną nėjo. Atsistojo vidury salės. Lūpos pašaipios, akys žybsi kaip kipšiuko. Jaunimas klausėsi nuščiuvęs. Ir viską – procentais, procentais, procentais.
Moksleivius privertė išsiimti sąsiuvinius ir užsirašyti.
„Žmogus dedasi esąs protingas, tačiau tikrumoje yra labai kvailas,
nes nenori protingai gyventi. Jei nori būti mylimas, pagalvok, kokia
tavo išvaizda, kokia sveikata, koks charakteris.
Rūkai? 20% tavo nenaudai. Savarankiška mergina užprotestuos
ir neleis bučiuoti. „Avelė“ – nieko nesakys, bet jai bus nemalonu.
Tavo plaučiai bus išgraužti nikotino, kūnas užnuodytas. Tu mirsi 15
metų anksčiau savo žmonos. Kasdien surūkydamas po 20 nestiprių
cigarečių, per 40 metų tu dūmais paleisi sumą, reikalingą įsigyti
moskvičiui. Materialiniu požiūriu save apiplėši. Tavo dantys ir pirštai bus pageltę. Jei nors truputį esi jautrus, bus nepatogu pasilenkti
prie moters, nes ją įžeisi savo nemaloniu, atstumiančiu kvapu. Pabučiavimas tau nesuteiks tiek džiaugsmo, nes moteris tavęs vengs
vien dėl kvapo.
Geri? 20% tavo nenaudai. Pasigėręs tu nebekontroliuoji savo
veiksmų ir tuo užgauni moterį. Gal ji ir nepasakys, bet tave niekins,
nes būsi grubesnis. O gali padaryti ir šunybę. Susipažinimo metu
per drąsiai pasielgęs, merginą įžeisi, atstumsi ar visai prarasi. Jei pavyks vesti, per mėnesį išgerdamas du kartus po butelį – tu prarasi
15–20 gyvenimo metų. Išgeriantieji išsilaiko iki 45–60-ties metų.
Materialiai neteksi sumos, reikalingos moskvičiui, jei, žinoma, nebus
stambesnių išlaidų. Jei gersi kas savaitę, būsi nedarbingas gal tūkstantį darbo dienų. Tai laikas parašyti disertacijai ar net daktaratui. Tu
jas pražudysi. Be to, sugadinsi nuotaiką žmonai – tai sumažins ir jos
darbingumą.“
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Dar kalbėjo apie maistą, laikyseną, valią – ir viską procentais...
Žaismingas tonas klausytojus ne kartą prajuokino. Moksleiviai pageidavo, kad daugiau tokių lektorių pakviestume...
Vasario 25
Vakar buvau pas aspirantes. Septynios moterys prie tortų praūžėm penkias valandas. Anuškai nunešiau savo „Kelionių lyriką“. Regina nėjo. Gal per maža kvietimo? O aspirantės šaunios, ypač kalbininkė. Prieš jas aš tokia nemokša – nieko nežinanti, nesugebanti ką
įdomaus papasakot. Ir ko norėt, jei visą pusmetį žmonėse nebuvau.
Supelyt gali savo kiaute. Išsisemt – visus vakarus vien tik su vaikais.
Taip, dvasia dar labai neturtinga. Nors šį pusmetį jaučiuosi gerokai
gudresnė ir pokalbiams jau surandu kai ką įmantresnio. Mokiniai
mėgs, jei daug žinosi, netingėsi su jais pakalbėti, duosi ką nors gražaus. Semti semti semti...
Įdomu, ką Anuška pasakys apie mano kelionių lyriką? Norėjosi
parodyt, nes ji visą laiką kursto: nesustingti, siekti, kurti. Ir kaip niekas tiek gyvenimiškų patarimų paberia. Ji man labai gera – puikioji...
O saulė ir ežerai šiandien pasakiški. Visi šlaitai apsnigti, ežeras
baltas, saulė plieskia į akis. Čiuožti nuostabiai lengva ir gera – gal
niekad taip lengva ir nebuvo. Lekiojam po visą ežerą ir svaičiojam.
Ir Žalieji ilgi pašėlusiai, ir svajonės nenuoramos... Nesustingt! Nenulenkti galvos!
Vasario 9
Naujas didelis klaustukas iškilo. Gyvenimo krypties. Nesustingt!
Nenulenkti galvos! Mokytis mokytis! Padirbėti sau. Bet mokykloj
baisiai gera. Argi galima juos palikti? Kas jais taip rūpinsis? Man čia
šilta, smagu. Jaučiu: be mokinių, be technikumo – lyg nėra gyvenimo. Viskas ant mano pečių: pedagogų taryba, pasitarimai su klasių
vadovais, pamokų tvarkaraštis, mokytojų parinkimas, būrelių veikla
ir t.t. Darbo pekliškai daug. Grįžtu į namus apie septintą aštuntą vakaro. Jėgų ir sumanymų dar pakanka.
O laikas praeina! Sau reikėtų dar trupinėlį. Pažinti gerokai plačiau, gerokai daugiau. Reikia išaugti! Jau perlipau trisdešimt – greit
pradėsiu aptingti. Nutarta – mokysiuos! Stosiu į aspirantūrą.
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Birželio 24
Nei gyvenimo naštos, nei savo metų dar nejuntu. Nėra kada. Gal
ir gerai, jei nelieka laiko sielvartauti.
Tuoj atlėks vasara. Norėtųs atsigulti parugėj ir sekti nuplaukiančius debesis, begalinę dangaus mėlynę. Tyla. Tik vėjas šiurena rugių
varpas. Net žiogai nutilę. Tu seki mano žvilgsnį. Padedi galvą ant
rankos. Akyse tiek šilimos – visas pasaulis tampa šviesus, turiningas.
Tylus džiaugsmas suvirpina. Nepajudėti! kad neišnyktų pilnumos
akimirka, kad nesidrumstų jausmai.
Gyvenu tik dėl vasaros – mano brandžiosios vasaros. To visiems metams pakanka. O juk ši tikrai tokia bus: vėsi, svajinga, pilna
džiaugsmo, kurį sukelia tik ištikima, mylinti siela...
Liepos 7
Vasara vasara vasara... Nuostabi kaip burtas, neatsižiūrima, nepakartojama vasara.
Saulė ritasi į pietus ir šypsosi pro langą. Svaigina traukinio ratų
bildesys, svaigina pušų viršūnės, svaigina ežeriukų akys. O kaip svaigina šypsena! Mano vasara – mano gyvenimas.
Koks nuostabiai trumpas kelias iki Palūšės. Pro bažnytkaimio
beržus sidabrinis saulės takas sklinda per neaprėpiamus vandenis.
Tūkstantis tvirtų, galingų mostų, ir baidarė neria per Lūšius, Asalnus, Asalnykščius.
Kopiam į Ledakalnį – palydėti saulės. Išsirpusios žemuogės iš plataus delno... Visam pasaulyje – tik dviese... O aplink ežerai ežerai...
Prietema. Užslenka debesys. Statom palapinę po ąžuolu. Skaisčiai liepsnoja laužas. Vakarieniaujam ir – ilsėtis. Bet kaip užmigt, jei
drebulės lapai šnara lyg lietaus lašai, jei keli uodai zyzia palapinėj, jei
dvi galvos ant mažytės pagalvėlės...
Liepos 31
G y d a u r a d i k u l i t ą . O laikas praeina – koks jis bebūtų. Pralekia, prašvilpia, praūžia, nuputoja, nubanguoja. Tai kodėl nesidžiaugiu, kad vaikštau tamsiomis Likėnų sanatorijos alėjomis, stebiuosi
rausvu vakaro dangum, pro apvalių žilvičių galvas prasišviečiančia
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žara. Tai filmas „41“ taip sujaudino. Stepės. Smėlys klampus, nesibaigiantis. Ir jūra. Jūra, tiršta, audringa, skaidri, mėlyna – kaip baltųjų kapitono akys...
Kodėl nesidžiaugiu, kad gyvenu? Garbės pakanka, meilės, pinigų – taip pat. Kur linksmumas? Juk nedaug beliko to gyvenimėlio – kodėl nekrykštauju? Velku lyg Puntuką paskui save...
Viską lengvai! Viską lengvai! Išmok žavėtis gyvenimu! Išmok vertint! Nesinervinti, nesijaudint! Niekas neturi išmušti iš lygsvaros – viską lengvai! Viską lengvai!
Norisi vėl prisiminti ežerus. Lakajai. Juodųjų įlanka. Penkios
naktys ir dienos ežeruose – kiek poezijos, kiek poezijos! O saulės,
o šilimos! Ar bebus kada nors taip gera? Tyros, švarios ir šiltos šiltos
naktys. Ar begalima ką gražesnio sugalvoti? Pro galingas pušų šakas
plaukia mėnulis. Per įlanką sidabro takas. Tokia ramybė, tokia tyla.
O mes skaitom Putiną, Salomėją, Šekspyrą, Tagorę...
Lekia baidarė per bangas – tvirti galingi mostai, rodos, ir veržiasi
jėga. Ir akys – įsmeigtos, klausiančios, pasitikinčios, džiaugsmingos,
malonėjančios. Tad ko dar reikia? Kodėl neišlaikau to pakilimo visą
laiką? Truputis rūpesčių, ir vėl apatija, nuovargis.
Išmokti džiaugtis visada, visur. Aš labai laiminga! Tad pirmyn –
drąsiai, stipriai, lengvai. Nieko nėra negalimo! Nieko neįveikiamo!
Viską lengvai!
Grįžtu iškėlus galvą su laimės, pasitenkinimo šypsena – – –
Rugpjūčio 2
Kas antra diena kinas. Kaip gerai! Mano tiek daug nematytų.
Šiandien pakartotinai žiūrėjau italų „Prarastas svajones“. Gražuolė
Ana ir ištiesti nagai: jūreivis, reklamų viršininkas, Don Antonio – visi
visi. Patiko pastabos žiūrovų: „Skelk, skelk! Ot, šitaip! Ot, gerai! Su
vyrais kitaip nesusikalbėsi. Deja, per vėlai. Pirmam reikėjo skelti...“
Lietus smulkus, beveik rudeniškas. Ir keistas ūpas apima, išėjus į
tamsias, drėgnas alėjas po filmo. Graudžiai nuteikė paskutiniai Anos
žodžiai: „O kiek pasauly tokių merginų – kaip aš. Ir visos turi teisę
į laimę.“ Iki ašarų sujaudino ši naivi tragedija. Ar galima ją kaltinti?
Suvedžiojo žmogus, rodos, geras, kuriuo pasitikėjo. Ar ji kalta? O
jūrininkas, sužadėtinis, įžeidžia ir nusigręžia.
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Dar kartą prisiminiau savo mergaites. Norėjosi perspėti. Gerbkite
save! Juk visi vyrai tokie patys. Iš vienodo molio. Ir taip maža išimčių. Prisiminiau muzikantą ir tą skambų antausį, kuris gerokai atvėsino. Prisiminiau ir inžinieriaus glamones. Taip, retkarčiais jiems rūpi
paliesti tamprų, liekną kūną... Purvo vonioj budinti sanitarė kartą
prasitarė: „Visai malonu tokį kūną nuplauti. Kietą, lankstų, jaunatvišką...“ Likau pamaloninta... Viską po paraliais! Gerbti moters kūną!
O už lango siaučia vėjas milžiniškos liepos šakose. Teškia į langą
lietus. Liepa per naktį šlamės. Šlamės pernakt... O mano širdis rami
rami, nors įaudrinta ir ošianti – kaip ta milžiniška liepa...
Rugpjūčio 11
Ž v i l g s n i s į p r a e i t į . Sekmadienis. Diena apniukusi. Kaimynė išvažiavus. Taip gera būti kambary vienai. Šiandien jokių procedūrų, net saulės nėra. Bet aš turiu ką veikti – tvarkau savo lyriką. Tik
kur tu pabūsi ramybėj, kai kiti nerias iš kailio?
Po pusryčių pirmas užeina senukas „prancūzas“. Atsisakau pasivaikščiojimo. Pasisukioja, atsidūsta ir išeina. Užsuka mano „brolelis“
Stasys – į mišką riešutauti. Supykdau. Nė kojos daugiau nekelsiąs.
Noriu būti viena ir net jo nelinkus matyti. Užsuka Petras – iš įpratimo. Nejaugi nepaliks ramybėje? Užsirakinu duris, išprašiusi savo
simpatijas, nuklystu į praeitį.
Jau trisdešimt treti, o aš dar su pretenzijom į pirmąją jaunystę. Dar nesijaučiu senstanti. Nors metai vis gilesnes raukšles veide
įrėžia. Ne! Nepasiduot senatvės nuotaikoms! Tegyvuoja turizmas,
juokas ir rūgštus pienas. Ne! Ne iš tokių, kurios pasiduoda. Organizmą padaryt lankstų ir geležinį – to reikalauja sveikata. Tai kas, kad
gydytojas radikulitą prognozuoja dar dvidešimčiai ar daugiau metų.
Juokai! Reikia tik pasistengti – ir per metelius atsistosiu ant kojų.
O raukšles nuvarys geras ūpas. Viską lengvai! Šalin paniurusį veidą!
Tegu dangus juokiasi su manim!
Pusvalandį žiūriu į veidrodį ir kvatojuos. Kvatojuos iš „jaunystės“
ir raukšlių, kvatojuos iš skausmo strėnose ir net pajaunėjusi išeinu
į gamtą. „Brolelis“, aišku, supyko ir nepalaukęs vienas išėjo – kaip
gerai. Nuklystu takeliais pro sodybas į laukus. Ir nuklystu prisiminimais į praeitį. Studentavimo laikais užsidariusi, atsiskyrusi, vieniša,
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besikankinanti dėl nesuprastų ir neatlieptų jausmų. Velnioniškai vieniša. O gal žmonės visi vieniši? Viens kito nesupranta, nes per daug
rūpinas savimi.
Mokykla, darbas įprasmina gyvenimą. Turizmas jį praturtina, padaro džiaugsmingą. Man sekasi – tik ne meilėj. Jokio artimo žmogaus. Būna – net nepasigendu. Regina mane lydi jau daugelį metų,
nesvarbu, kokį atgarsį iššaukdama. Kartais privesdama iki beviltiškos
desperacijos, kartais viena mintim alsuojančios būtybės. Dalinamės
viskuo – džiaugsmu, sielvartu, svajonėm. O kiek sekmadienių, kiek
saulės, kiek ežerų kartu. Neatskiriamos. Kiek šviesos pasisemta Molėtų, Ignalinos ir Žaliuosiuose ežeruose. Kaip džiaugsmingai plakdavo širdis ankstyvą speiguotą žiemos rytą lekiant nuo kalnų. Ech, Regina! Sunki man tavo draugystė. Niekada nepaskatino dirbti, siekti,
kurti. Gal gyveno tik savimi?..
Tai ryški gija. O kiek dar smulkių siūlelių nusidriekė, išsiraizgė
gyvenimo kely. Nepamirštama kelionė į Šiaurę, o dar kiek ežerais –
koks jausmų subangavimas. Laukiau, jaudinaus... Graži likimo dovana. Ai, kiek tų svajų nugodota...
Trisdešimtieji – vyrų metai. Priartėjo sinjoras – kiek daug visko
iš jo išmokau, net kulinarijos. Patikimas, ištikimas, nepamainomas...
Dar muzikantas – daug metų mane gundęs. Regina laido špilkas, o
aš juokiuosi, suku galvas, svaiginuosi konjakais, tik nenusižeminu.
Gal kad balzakiškas amžius – leidau sau nemažai. Vis ieškojau savęs...
Atrodo, lemtis iš anksto yra nuskyrusi, kad vieni visą laiką nelaimingi, negandų persekiojami. Kiti, aistrų valdomi, plaukia per gyvenimą suaižyta širdim, nešami skausmo, pavydo, keršto. Kiek tragedijų! Kokia dirva rašytojams, dramaturgams!
Aš neturėjau aistros ką nors pavergti, užvaldyti, pasisavinti. Todėl jokių konfliktų. Iš mano gyvenimo nei romano, nei tragedijos
nesukursi...
Šiuokart niekas nejaudina, niekas nedomina – rami rami. Jūros
ramybė, kuriai išjudint reiktų stipraus vėjo, reiktų audros. Tie paskutinieji meteliai – nunokusi, pribrendusi vasara. Be pavasario siautulio, be rudens gūdumo, be žiemos kaprizų. Šilta, sodri, nunokusi
vasara. Darbas, mokiniai, mokytojai, sąsiuviniai, dar muzika, knygos.
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Nurimusi, aptingusi jūra. Viską pasiunčiau po plėniais. Bet jaudinimosi, nervų iki pavasario būta. Gal daugiau, negu reikėjo. O ką gi
žada ateitis?
Rugpjūčio 12
Po „Don Žuano“ padarom ratą tamsiomis parko alėjomis. Medžiai šniokščia, blaškosi prieš audrą. O debesys niūrūs, juodi, greitai
auga ir užgriozdina padangę. Retkarčiais nutvieskia žaibai apakindami – ir dar didesnė tamsa. Pasipila sunkūs, stambūs lašai. Slepiamės
po retais medžiais. „Brolelis“ apdengia mane švarku. Baisiai gera,
šilta, įdomu lauke. Ir nesinori eiti į vidų. „Brolelis“ glaudžiasi artyn
artyn... Širdy tokia ramybė. Šypteliu puse lūpų. Jausmai nerimsta,
nesensta – žmogaus širdis amžinai jauna... Kodėl aš tokia rami? Tokia sarkastiška kaip Don Žuano šypsena. „Gyvenimas – tai mirksnis.
Gyvenimas – tai malonumas. Gyvenimas nevertas ašarų. Aš viską
paėmiau ir nieko nesigailėsiu...“ Taip kalbėjo Don Žuanas.
Kodėl aš negyvenu, o tik ruošiuosi? Išsivaduoju iš švarko ir viena
einu namo...
Lapkričio 20
Iš Sibiro pargrįžo į tėviškę sesuo Braniotė su vyru, sūneliu ant
rankų ir tėveliu, suvargusiu, ligotu. Savam kaime gyvent neleidžia,
be to, ir troba be langų, vien plikos sienos belikę. Kur apsistot, kaip
susirasti darbą? Rūpesčiai, rūpesčiai... Brolis Antanėlis, jau anksčiau
atkeliavęs, gyvena pas mane. Laimė, pavyko jį įdarbint fabrike. Žada
netrukus parvykti ir sesuo Adeliutė su vyru ir trim vaikais. Deja, ne
išskėstom rankom juos sutinka tėviškė. Žiūri visi, nudelbę akis, ir
neskuba padėti.
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TIRŠTŲ Į V Y K I Ų M E TA I
1958
Sausio 12
Ech, rudenėlis nuriedėjo... Geras ruduo. Pilnas pasitenkinimo
ruduo. Vaikštinėjau iškėlus galvą ir šypsojaus. O svajonių kiek nuriedėjo. Į technikumą einu tik pėsčia. Pagelto, nukrito medžių lapai,
pajuodo šakos. Žiema kartais jas nusidabrina šerkšnu, kartais sniegu
kamienus nubarsto. Einu ir einu kas rytą: ar dangus būtų blyškiai
melsvas, ar jį kaip žemę dengtų palšva danga, ar mieguistai spoksotų
mėnulis – einu ir einu kas rytą tris kilometrus, ir man smagu kalbėti
su savim.
Trys mėnesiai po poezijos ženklu. Skaičiau, rašiau, braukiau. Ir
nejutau kasdienės prozos. Užmiršau, kad reikia jaudintis, reikia pykti. Darbas, aišku, dėl to nukentėjo.
Baigėsi semestras. Nepatenkinta juo. Daug ką turėjau padaryti.
Su klasės vadovais, su aktyvu, su mokiniais. Galėjau – tik praėjo kažkaip pro mane. Galėjau...
Nauji metai – savo gyvenimo perkratymas, pažadai ir projektai –
vienas nuobodulys. Ir poezija, ir įsitempimas, išvykos į ežerus – viskas lyg pro vartus praėjo... Dūšioje vėl – lyg iššluota...
Kelios masiškos išvykos pėsčiomis ir slidėmis, ant ežerų su pačiūžomis. Vaikai patenkinti, laimingi grįžta namo. Jie priprato prie
manęs. Sekmadienis tada turiningas, pilnas įspūdžių. Gaila, mano
dvasios pakilimas jau praeity.
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Vien jausmai nuskaidrina dienų pilkumą. Tad jei mano dienos
pilkos, matyt, tų jausmų nebeliko. Nejau ir jie nuriedėjo su rudeniu?..
Jaunųjų specialistų suvažiavimas. Atvyko mano Kazytė, Inčiūraitė, Margevičiūtė, Anelė, Laučiūtė, Marcinkevičiūtė, kuri per išleistuves atsisveikinimui prašė pabučiuoti, Janytė, Eugenija – mano mielos
mergaitės. Smagu vėl pamatyti. Atrodo, ir joms malonu pabūt, pasiguosti. Grumiasi su negerovėm, kovoja, nepasiduoda. Tik Blažytė su
Laučiūte kalbėjo pusiau su ašarom: norėtų dirbt, o darbo negauna...
Skibickaitė sužibėjo: stengiasi išlaikyt autoritetą, organizavo naują
brigadą dar nemokančių siūti. Miela jų klausytis.
Tik reikia dar daug patarimų, paguodos, gero žodžio. Pasitikėjimo ir energijos suteikia ta šilima, kurią rado technikume. Tik jų
likimu per mažai rūpinamės. Deja, per mažai...
Sausio 25
Direktorius tikrai įdomus. Tikisi, kad nieks nesupranta jo gudrybių. Gavęs temą konferencijai – nusigando. „Ką čia, aš geriau visai
nevažiuosiu į Kauną. Pas mane dabar tokia šeimyninė padėtis – negaliu. Tikrai negaliu važiuot.“
Kitą dieną dėsto: „Kaip jūs manot, tą temą apie pedagogų tarybą
gal reikia duot labiau patyrusiems dėstytojams, tegu surenka medžiagą, o paskui mes susėsim...“ Aš tai jau nesėsiu, galvoju, bet nieko
nesakau. Kai paaiškėjo, kad taip pat ruošiu pranešimą, aišku, jam
nepadėsiu, šefas persigalvojo. „Ach, visą laiką taip blogai jaučiuosi,
reiks gult 10-čiai dienų į ligoninę analizėms. Nebevažiuosiu ir į Kauną.“ Ir taip visą savaitę: vieną dieną važiuoja, kitą vaizduoja ligonį.
Baisiai smagu! Tik kai Vaičiūnas atnešė gatavą pranešimą, direktorius
įtraukė savo pavardę įsakyme komandiruotei. Ligų lyg nebūta.
O man neduoda ramybės. Ateis į kabinetą ir sėdinėja pusvalandžiais, nors jokio reikalo nėra. „Tai vis rašot?“ – „Bepigu jums, kai
kiti padaro, o man pačiai reikia prakaituoti.“ – „Ką čia kiti! Vis tiek
reiks viską perdirbti.“ Jutau, kad nepatiko, tad greit išėjo. Kitą dieną
vėl: „Tai kiekgi prirašysit?“ – „Apie 50 puslapių!“ – atsakau gana
aštriai. Matyt, pajuto sarkazmą, tad neužsibuvo: buvo besėdąs, bet
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apsisuko išeiti: „Nerašykit tiek daug. 50 puslapių po 2 minutes – oho!
Neįkyrėkit, o tai nusibos visiems!“ Neatsakau. Negi aiškinsiu, jog
mano pranešimas įdomus ir niekam neįkyrės.
Po keturių su dėstytoju Birieta planuojam užskaitinį žygį. Įeina
Kuzmickas, grįžęs iš Karpatų. Po susitikimo šūksnių Bronius klausia:
„Ar buvai pas šefą? Liepė tuoj pat užeiti.“ – „Ne! Tyčia pirma čia
užėjau. Durys pas jį atviros, tad garsiai paklausiau sekretorės, ar yra
vedėja? Tegu žino, kad ne pas jį pirma užeinu.“ Kaip man gera nuo
tokių žodžių. Tiesiog linksma...
O šefas, matyt, supyko, nes kitą dieną nė karto neįrioglino.
Sausio 27
Sunki diena. Visi baigia egzaminus. Lakstymas, judėjimas, skubėjimas. Vieniems ašaros, kitiems džiaugsmas. O šefas visai susikompromitavo. Ateina pas mane meistras Selezniovas ir skundžiasi: „Negaliu. Ot, širdis taip ir dreba... Direktorius kad davė velnių – būk aš
kyšius imu ir todėl gerus pažymius rašau. 3T atnešė Žmuidzinavičiaus albumą ir muzikantą ant klumpės. Na, kaip galėjau nepriimti?
Jie visi suėjo į klasę, padėkojo už žinias. Ar galėjau juos įžeisti? O
direktorius sako, ar tau neužteko vyriškumo atsisakyt... Tiesiog sujaudino... Širdis taip ir dreba...“
Žinoma, labai gerai, kad 3T susiprato padėkot. Selezniovas – puikus meistras. Gerai, kad priėmė. Nuraminu – tegu nesijaudina. Pasirodo, prieš Naujuosius metus direktorius ir matematiką Godvaišą
užsipuolė gana netaktiškai, aštriai. Nutarėm – tai iš pavydo, nes jam
niekas nedėkoja...
Netrukus šefas pasišaukia mane. Kviečia sėstis. „Kaip jums patinka, kad mūsų dėstytojai ima dovanas iš mokinių, juos patempia,
geresnius pažymius rašo, o mokiniai skundžiasi neturį ko valgyti.
Girdėjau, kaip kalbasi – ot, dabar gausim gerus pažymius.“ Nejauku
klausyt tokių kalbų. Kokios čia dovanos, kokie papirkimai – jie nebelaikys daugiau egzaminų...
„Tai jūs pritariat?“ – „Taip! Pritariu! Puiku! Aš juos ir mokau,
kad reikia visada padėkot už patarimą, už gerus žodžius, už žinias – tai
kultūringa, tai pagarba.“ – „Ach, taip. Dėstytojai ima dovanas, mokymo dalies vedėja pritaria, kai visi laikraščiai rašo apie tokius dalykus.
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Norit, kad iki Liaudies ūkio tarybos nueitų? Tada aš šį klausimą kelsiu gorkome!“
Ach, dievuli mano! Negali suprast, kad mokiniai gali mylėt mokytoją ir nori būti dėkingi. Supykdė ir prajuokino visus. Įdomu, ar
išdrįs šį klausimą paliest pedagogų taryboj? Tai bent egzempliorius!
Pagrindinis jo dienos darbas – perskaityt „Komjaunimo tiesą“...
Sausio 28
Ruošiu pranešimą apie estetinį auklėjimą. Kartais patenkinta savo
darbu, kartais visai nusivylusi. Tai turėtų būt istorinis įvykis mano
gyvenime. Pažiūrėsim, gal ir pasiseks. Norėčiau, kad pasisektų.
Besilankydama technikumuose, susipažinau su vadovais. Drąsiau
jaučiuosi. Miškų, Geležinkelio, Kultūros vedėjai mažai gaudosi mene
ar muzikoj – net juokinga. Bet tikriausiai jie geriau nusimano gamyboje. Žodžiu, pamatai žmones – baimė mažėja, bet auga gailestis –
kokie mes dar neišprusę. Varge varge.
O rytoj – slidėmis nuo Žvėryno iki Gulbinų. Bus 10 technikumo
ir būrys instituto žmonių. Turėtų būt smagu.
Vasario 4
Pakylu iki debesų. Štai ta mano istorinė diena! Bėgu iš sekretorės Stefutės, pasigriebusi dar šiltą pranešimą. Vėluoju. O konferencija dar neprasidėjusi. Neatvyko lektorius. Ir tempia mane į sceną
gelbėti padėties. Teisinuosi, kad pranešimas neužbaigtas, neištaisytas –
nepadeda. Dar skubėdama nuplėšiau bato nosį, vos laikosi – esu visai
pasimetusi. Galvojau – nueisiu į pirtį, išsilyginsiu drabužius, užbaigsiu pranešimą ir ryt dailiai pasirodysiu. O dabar – painiava! Na, ką
darysi – reikia susiimti.
Skaičiau, rodos, gana laisvai. Ir intonacija nebloga. Pranešimu
susidomėjo. Girdėjosi reakcija, o kartą visa salė prapliupo juoku, net
sekundei turėjau sustoti. Klausimų, tiesa, buvo nedaug, bet Barkauskas ramino – tai nesvarbu. Žmonės dar negreiti klausinėti. Bet visus
esą gerokai išjudino ligi šiol neliesta tema.
Likau patenkinta. Aišku, kai ką galėjau geriau. Bet šypsenos pažįstamų veiduose ir padėkos žodžiai už įdomų pranešimą – puikiausias atpildas. Labiausiai patenkintas Muzikos technikumo direktorius
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ir vykdomojo komiteto atstovas. Net siūlo išleisti brošiūrą. Dabar
esą estetiniais klausimais visi pradeda domėtis, net Ministrų Taryboj ruošiamas projektas. Na, va! Mano pranešimas – dėmesio
centre. Tikrai – istorinė diena. Svarbiausia: iškeltiems pasiūlymams
pritaria ir žada įgyvendinti.
Grįžau namo lyg ką pametusi ir nežinau, ko griebtis. Degančio
darbo nebėr, nenoriu nei ilsėtis, nei skaityt. Buvo svarbu gerai pasirodyt. Ir beveik pavyko. Susipažinau su daugelio technikumų vedėjais, kai kuriais dėstytojais, įsigijau draugų. Šiuokart laimėjau.
Vasario 5
Pirmadienis. Tos vaikų išpažintys! Atėjo 2M Stipinas, laborantas.
Dėstytojas atsiuntė pasiaiškint, nes išvažiavo nesiklausęs ir grįžo po
savaitės. Žiūri kaltai. Buvęs pas gimines. Namuose nieko nėra. Motina kalėjime. Belikę 2 metai po amnestijos. Tėvas girtuoklis, viską
baigia išpardavinėti. Jam niekuo nepadeda. Gaila bernioko – aukštas,
gražus, puikus sportininkas. Akys pilnos ašarų – nelengva pasakot
apie šeimos tragedijas.
Tamulevičiūtė 1M irgi viena. Broliukas mažutis – pas gimines.
Motina kelinti metai serga – ligoninėj. Tėvas 45 metų pabėgo į
Kazachstaną su jauna mergina. Viską pardavė. „Raminau raminau
mamą, kad nesigraužtų. Juk dar geriau, kad išvažiavo. O tai kantrybės
nebeliko dėl jo. Vis priekaištai: žmona serga, nieko neuždirba, o jis
vienas turįs maitinti... Reikės aplankyt mamą per atostogas, paguosti,
o daugiau nėra ką daryt. Kaip reiks gyventi toliau?..“ Puiki mergaitė,
rašo eilėraščius, gerai mokosi, tačiau užsidariusi, visada rimta. Juodutė, o tamsiose akyse neišsklaidomas sielvartas.
4T Irena suaugusiais pirštais. Gabi, dailininkė, siuvinėtoja, braižytoja. O kiek jaudinasi dėl savo rankų. Padarė nuotraukas ir atėjo
pasitart, ar daryt operaciją. „Pas ką gi aš daugiau ateisiu?“ Nusiunčiau pas savo bičiulį chirurgą. Pažadėjo padaryt operaciją ir paguldyt
ligoninėn. „Onutė gera – leis...“ – su kokiu malonumu man persakė
Algio žodžius. Jos motina ilgai buvo kalėjime, ji – pas žmones su
broliuku, kuris vėliau nuskendo. Kiek vargo, skurdo, užgaulės teko
patirti. Bet stengiasi, išmoko viską dirbti. Valia!..
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Užsuko Anuška – pasitikrint, kaip man sekėsi konferencijoj. Už
pasisekimą – buvo įkvėpėja – padovanojau Salomėjos tritomį. Kokia
puiki mano sliekininkė Anuška. Rašyti, kurti, nesnausti, rinkti medžiagą, galvoti. Puiki mokslininkė. Visada mane lyg ant spyruoklių
pakelia. Jei ne ji – gal apsnūsčiau, o dabar taip supurto. Tai jos įtakoj
ir keliones aprašiau, ir mokytis užsigeidžiau. O planų ir projektų –
šimtai.
Ir šiandien konferencijoj vis prisimindavo mano pranešimą. Macijauskas iš Liaudies ūkio tarybos apibendrino: mano pranešimas per
tris galvas aukštesnis už kitų. Liepė išspausdinti „Moksleivyje.“ Kažkas pažadėjo šią paskaitą pasiūlyt „Žinijos“ draugijai, kad galėčiau
pavažinėt po mokyklas. Kadrų skyriaus vedėja Namajūnaitė padėkojo
už gražų toną konferencijai. Juokinga, kad Macijauskas gyrėsi Dvornikovai, girdi – čia iš mūsų žinybos. Anksčiau tai manęs nei matė, nei
vertino. O dabar – iš mūsų žinybos... Juokai vieni.
Vis dėlto gerai. Statybos technikumo direktorius pakvietė bendradarbiauti turizmo srity. Prekybos technikumo mokymo dalies vedėja pakvietė paskaitai. Mielai sutikau. Pažadėjau ir Geležinkelių, ir
Koperatinio technikumo vadovams.
Pažadėjau, o kaip seksis ištesėt?
Vasario 16
Niūru niūru, pilka pilka. Viskas susideda iš menkniekių. Klausimų–atsakymų vakaras kultūringo elgesio temomis prasidėjo pusvalandžiu vėliau. Vėlavo mokiniai ir dėstytojai. Nepasitenkinimo šešėlis taip ir liko iki galo. Ir net naktį sapnavau kažką slegiančio. Net
rytui tas slogutis liko.
Pirmoji semestro savaitė – pabodusiai ilga. Tarytum visas pusmetis. Ir įvykių nemažai. Prieš direktorių susidarė visa koalicija. Daugumas pasišiaušė, kai ir mane užsipuolė. „Aš dar gyvas, tai kam jūs
pasirašinėjat ant skelbimų. Aš nedaviau teisės pavaduot.“ Teisės ir
pareigos – kaip jos susimaišiusios. Jei pasilieki teises, tai pasilik ir
pareigas. Galutinai įsiutinta. Kuzmickas pasiūlo direktorių išleist į
pensiją. Geniui darosi baisu, neįmanoma dirbti. Petrulionis purkštauja ir laukia Pedagogų tarybos. Bet, kaip ir visada, tikiuosi – viskas
atauš. Tik jau ne man. Vienąkart išsijudinau ir išdėsiu viską. Gana
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pataikauti ir laukti geros nuotaikos. Bus istorinės kautynės – kaip prie
Vaterlo. Sutriuškinimas užtikrintas.
Pagrindiniai priekaištai: egoizmas, nesirūpinimas mokiniais, virtuve, bendrabučiu, stipendijomis. Nesiskaitymas su dėstytojais, pyktis, prarastas autoritetas, nesilaikymas žodžio, neorganizuotumas.
Argi viską išskaičiuosi. Bus istorinis mūšis. Gyventi vis dėlto verta.
Vasario 17
Atrodo, tai antras toks nevykęs žiemos sekmadienis. Sėdėjau namuose ir „Studentus“ perskaičiau. Įdomus Rimkevičiaus romaniukas, gyvas, masinantis. Mūsų dienų tikrovė. Nors vietomis ne visai
įtikinama.
Šiandien grįžo direktorius. Toks jau geras. Namuose nelaimės
siaučiančios – aišku, viską perdeda.
Visą dieną su skaitliukais. Ta nelemtoji buhalterija. Sąmatos sudarymas. Perkūnėliai, kaip įgriso. Tiek brangaus laiko sugaišau – ir
nespėjau.
Vakare atėjo sinjoras su natūraliu lietuvišku. Nustebo ir supyko, kad nepasakiau, jog brolis jau gyvena atskirai... „Ach, kaip gaila
pusmečio...“ O man nei šilta, nei šalta. Pasvajojom apie vasarą, apie
darbą, apie mokinius, apie direktorių. Na, ir nubučiavo išeidamas.
„Užtenka išdykaut,“– sakau juokais. „O aš niekada nežinau, kada
užtenka...“ Nei pykt, nei juoktis... Raitausi tarp rankų ir kvatojuosi
iš primerktų akių...
Kovo 1
M a s k va M a s k va . . . Lekia pro šalį Ignalinos kalneliai, apsnigtos trobeliūkštės, bažnytėlių bokštai. Lekia ir lekia pro šalį. Jau spėjau
ir nusnausti. Mėgstu traukinį vien dėl to, kad galima miegot netrukdomai. Miego visada per maža. O pabudusi žiūriu, kaip lekia pro šalį
miškai, sodybos, miestų bokštai.
Žiema tokia nepastovi ir negili. Upeliūkščiai rangosi kaip gyvi.
Ruduoja dirvonų kupros. Truputį gaila sekmadienio, gaila žygio.
Žiema tokia neilga ir nepastovi pas mus. Bet aš važiuoju į Maskvą, ir
tai mane ramina.
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Bendrakeleiviai puikūs. Gera, kai kupė žmonės be pretenzijų. Be
reikalo neužkalbins – tad visada gali pasilikti su savo mintimis. Ar
žiūrėtum į alksnio šakelę, nutūptą sniego, kuri tik sumirga ir pralekia
pro šalį. Ar galvotum apie jaunystės dienas, kurios tik sumirgėjusios
dažnai neįprasmintos pralekia.
Vyrai diskutuoja apie Chruščiovo pranešimą dėl MTS pertvarkymo. Tiek įsikarščiuoja, net pažadina iš apsnūdimo. Klausau ir džiaugiuosi – iš tikro yra protingų ir dorų žmonių. O jei tokių būtų daugiau – gal ateitis kitaip klostytųsi...
Kovo 2
Diena ūkanota. Tirpsta sniegas. Jau Maskvoje. Centre viešbučiai
užimti arba – 45 rubliai dienai. Tai ne man. Važiuoju iš „Botanikos sodo“ į „Auksinę varpą“. Apsistoju. Susitvarkius – pirma išvyka
į meno pasaulį. Maniežas apgultas – milžiniškos eilės, tad patraukiu
į Puškino muziejų. Savotiškai įdomus modernusis prancūzų menas.
Prie Onorė Domjė grafikos – minios žmonių. Tai aštrus 19 a. satyrikas. Susitinku pažįstamus vilniečius dailininkus, dekoruojančius
Lietuvos paviljoną Žemės ūkio parodoj.
Vakare – jau simfoniniam koncerte. Diriguoja bulgaras Saša Popovas. Čaikovskio IV, Ravelio „Eldorado“. Nežinau, kodėl nesužavi puikusis radijo simfoninis orkestras. Įdomi konservatorijos salė.
Publika jauna ir kultūringa.
Maskviečiai žiemą labai pilki. Tamsūs paltai, kailinės kepurės.
Skrybėlėtų mažai. Pilka pilka. O vis dėlto smagu vaikščiot nušviestom gatvėm, važiuot nuostabiu metro. Gyvenimas atrodo paprastas:
be tų svaiginančių aukštumų, be tų šaltų bedugnių. Ir laimė tokia
paprasta – kaip tavasis šypsnys. Gal Maskvos niekad ir nebuvau palikusi?..
O gal ir aš jau nupilkusi – viskas tarytum pergyventa.
Mano kambario draugės – išsidažiusios rusės. Viena – prekybos
inžinierė, pagyvenus moteriškė – be galo maivosi, kraiposi, didžiuojasi savo išvaizda. O jau nutukus! Atrodo nesąžininga. Negaliu pakęsti ir nesiduodu kalbinama.
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Kovo 3
Nedrįsčiau kalbėt apie jausmus. Vargiai ar pasiilgsiu, ar prisiminsiu. Nieko tau nepavydžiu. Nebent skeptiškumo. Mes pakankamai
svetimi, pakankamai santūrūs, kad negalėtume užgniaužti kylančių
emocijų.
Tačiau, kai ateina kovas, ima tirpti sniegas ir gatvėse telkšo balutės, kyla keistas noras priglusti prie tavo stiprios krūtinės. Ir taip
susiklosto, kad toli svetur atsidūriam viens šalia kito. Pasijuntam toki
artimi tirpstant sniegui, kai gatvėse telkšo balutės.
Bet grįšim namo, lėks kaip vėjas pavasariai, ir mes nė žodžiu neprisiminsim, kad buvom toki artimi – tirpstant sniegui, kai gatvėse
telkšojo balutės.
Keista naktis Maskvoje. Juk tai ne meilė ir ne aistra mus buvo
pagavusi... O gal tos nakties ir nebuvo? Gal tik prisisapnavo?
Su džiaugsmu skubu į Tretjakovo galeriją. Lankausi technikumuose. Abejingai vaikštau koridoriais, šnekuosi su pažįstamais mokytojais, bet nebėra to įdomumo, kaip prieš trejetą metų, kada su
didžiausiu smalsumu apžiūrinėjau kiekvieną kampelį, kabinetus, plakatus, stendus. Užgulė kažkoks senatviškas abejingumas.
O lauke sninga dideliais kąsniais. Šlapia. Nusikraustau į Bolševo
technikumą. Direktorė nauja. Išsiklausinėju, pasitariu dėl modeliuotojų parengimo – oi, kiek daug visko reikia! Paskubom, apgraibom
skubu prie fontano. Bet prie fontano – tuščia! Laukiu valandą ir nusijuokusi einu pirkt dovanų technikumo vyrams. Pavargusi ir svetima
šiame mieste, vėlai grįžtu į viešbutį.
Kovo 5
Pavargau pavargau. Lakstau ūkiškais reikalais, ieškau vaizdinių
priemonių. Nualino mane Maskva! Buvau institute, universitete,
mačiau „Ruslaną ir Liudmilą“.
Gerokai sukrėtė dailininkų paroda Manieže. Likau priblokšta.
Žavėjaus Repinu, Serovu, Šiškinu, o čia – mūsų dienų tikrovė, gyvenimą teigianti, „einanti į žvaigždes“. Kiek patoso! Žiūriu nustebusi
į daugybę paveikslų, skulptūrų. Tematika, ieškojimai, nauja mintis.
Netikėtas tas jaunas menas...
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Kovo 7
Grįžtu iš Maskvos. Ūkiški reikalai: pirkinėjimai, ieškojimai, neradimai – iki kaklo nuvargino. Dėl aritmometrų nukausčiau net iki
atstovybės. Žadėjo padėt. Gal ir pianiną? Maldavimai ir prašymai taip
prislėgė, kad pasijutau menkutė, niekam nereikalinga.
Viešbutyje, kad paliktų ramybėj ir neiškraustytų lagamino, to
prisibijojau, pasisakiau esanti tardytoja. Mano elgesys jas pakankamai
įtikino. Dabar ramiai palieku neužrakintą. Išvažiuodama net neužeinu atsisveikinti – įkyrėjo. Pasiilgau namų šilimos.
Aš kopiu per kalnus, klampoju per slėnius, skubu per šalis nežinomas – tą elnią auksinį vejuosi. Deja, nuo manęs jis pasprunka...
...Todėl šiandieną pasveriu visus žaidimus, kuriuos jau pralošiau...
(R.Tagorė)

Kovo 18
Visą savaitę nežmoniškai jaudinuosi dėl paskaitos miesto mokytojams. Ir neprisiverčiu ruoštis. Šiaip taip užbaigiu planą ir Anuškos
lydima iškeliauju „debiutuoti“. Susirinko apie pusšimtį. Salė didoka,
žmonių reta, bet skaitau su trupučiu entuziazmo, laisvai, drąsiai. Pakenčiamai pavyksta, nors sakiniai ne visi sklandūs.
Anuška jaudinasi klausydama ir lieka visai patenkinta. Cesarkienė sako, kad aš per drąsiai teigiu tokius dalykus, kurie visuomenės
dar nėra priimti. Iš tikro, kodėl nepareikšt savo požiūrio į sustabarėjusią aplinką? Laikas...
SUTRIUŠKINIMAI

Kovo 19
Audra jau praėjo. Smagi audra. Padangė kelias dienas niaukėsi,
šiaušėsi – na, ir prapliupo sodrus lietus... Pirmasis įsikibo naujasis
fizrukas. „Nėra šeimininko pas mus! Reikia atsivežt priemonių, o šoferis su bobelėm ir maišiukais už miesto laksto.“ Įsikarščiavo Petrulionis: „Stogai varva, lubos griūva! Direktorius nei į pamokas vaikšto,
nei ūkio žiūri. O dėl menkniekių skandalus kelia.“ Birieta, žinoma,
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santūriai – dėl stipendijų ir bendrabučio. Vytukas Genys virpančiom
lūpom, rodos, tuoj tuoj pravirks. Gerai šnekėjo, kad neliko ūpo dirbti, nes tragiška padėtis dėl remonto. Braižymo stalus skaityklai padarė, o ji stovi uždaryta. Dėl apipavidalinimo, dėl kabinetų – drebančiom lūpom.
Fizkultūrininkas antrą kartą įsikibo kaip erkė: „Treneriams
bus pinigų ar ne? Aš šiandien noriu žinot!“ Kaip mažas vaikas.
Partsekretorė Cesarkienė, žinoma, nesikarščiavo. Man beliko apvainikuoti. „Direktorius nieko nedirba, tik slankioja iš kampo į kampą:
iš mokytojų kambario į mano kabinetą. Niekada nekalba apie mokinius ar darbą, tik apie asmeninius reikalus. Ir nesupranta, kad kitiem
trukdo. Antradienį per vieną valandą užėjo 5 kartus. Tam skambinau, tas tą pasakė ir t.t. Visai nesirūpina ūkiniais klausimais – viskas
apgriuvę. Rūpi tik, kad nieks neduotų per galvą. „Reikia apsidraust,
paskui gausim mušt, gausim per galvą!“ Pedagoginio darbo nežino,
nesidomi, todėl tik priekabių ieško. Reikia paskatinti kolektyvą, o ne
trukdyti. Visiems tokia padėtis baigia nusibost.“
Sėdėjo tylus, paraudęs, nesikarščiavo. „Jeigu laikot mane stabdžiu – tai aš toks nebūsiu...“ Suprask – kaip nori... Per posėdį numaudytas, gerokai pasikeitė: energingesnis, darbštesnis. Padėjo. Nors
tokiam charakteriui keistis – be galo sunku.
Kovo 22
Sutriuškino ir mane. Į šipulius! Seniai beturėjau laimės tokią didelę audrą, tokią vėtrą negailestingą savo nuosavais sąnariais pajusti.
Praūžė. Nusiaubė. Suknežino.
Skaičiau Raseiniuose – Mokytojų dienoje – trijų rajonų mokytojams apie estetinį auklėjimą. Su patosu, sklandžiai. Prakalbu valandą.
Jaučiu gyvą salės reagavimą, smalsias akis. Esu sužavėta savim. Tik
kažkodėl prezidiumo ponai ima šnabždėtis – dėl to salės nuotaika
prigęsta. O man baigus ir atsisėdus prie jų – pasipila kruša. Partkomo
sekretorius ir Švietimo ministro pavaduotojas mano pranešimą sumaišo su žemėm. Kaip „Žinijos“ draugija drįso atsiųst tokį lektorių!
Tai pasityčiojimas iš tarybinės kultūros! Autorė ima pavyzdžius ne iš
mūsų gyvenimo, o iš prancūzų ir kitų. Tai ne marksistinis klausimo
sprendimas, o estetizmas! Keliaklupsčiavimas prieš užsienį! Siūlymas
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madų – juk ne kelnės svarbu, o protas. Architektūra, rožės, Rafaelio
paveikslai – neteisinga kryptis. Ir t.t. Ir t.t.
Šiūsteli kraujo banga – nežinau, ar paraustu, ar pabąlu. Prieš akis
salė su 400 mokytojų. O mane taršo. Labiau taršyti oficialaus asmens
gal ir negalima. Po tokios kritikos nei pasiaiškinti, nei atsakyti nedrįstu. Na, tegu! Kaip norit, taip galvokit – man vis vien...
Po audros svyruoju akmeniniu veidu į direktoriaus kabinetą. Prieina jauna mokytoja: „Noriu pasakyt, kad mums labai patiko. Salė
pritaria jūsų pranešimui. Nežiūrėkit, ką jie kalba.“ Paprasti paguodos
žodžiai sugraudina. Bijau, kad nepravirkčiau. Juokaudama pasiimu
paltą, pas inspektorių persirengiu ir šaipydamasi, kad mane supliekė,
spaudžiu kuo toliau nuo tų rūmų. Kuo toliau nuo negarbės. Šito tai
nelaukiau ir nesitikėjau. Sudorojo kaip šiltą vilną... Sostinė išgyrė, o
provincija nutupdė!.. Visiškas fiasko...
Nieko negirdžiu, ką pasakoja vairuotojas. Noriu pajuokauti, bet
triuškinantys žodžiai ir sarkastiška intonacija dar skamba ir skamba
ausyse. Sukruvinta širdis ir lūkesčių apgaulė – štai visa, ką, žmogau,
gali laimėt po saule. (O.Chajamas)
Tik kitą rytą prisimenu, kad visą dieną nieko nevalgiau. Pažiūrėjau į veidrodį – žilų plaukų neatsirado – ir šyptelėjau: vadinas, dar
galiu atsitiesti...
Šiandien jau juokiuosi iš savo pralaimėjimo. Be jų gyvent negalėčiau – apkerpėčiau, išpuikčiau. Tegyvuoja gyvenimas! Nugalėtasis
sveikina!..
V Ė L TA K A S D I E N Y B Ė

Kovo 25
Ražanskaitė praleido pirmadienį – išvyko mamos pasižiūrėti. Tėvas palikęs jų šeimą ir susidėjęs su kita moterim. Tačiau, praėjus keleriems metams, apgailestauja, prašosi atgal priimamas. Grįžta, bet,
paėmęs algą, ir vėl nueina pas tą moterį. Ji su motina puola ieškoti. Randa girtą begulintį lovoje. Motina sumuša savo „konkurentę“.
Ta paduoda į teismą. Priteisia 50 rublių už sumušimą. Tėvas ir vėl
užeina, ir jo nepasiseka išvaryti. Dukrai kartais duoda pinigų. Tos
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„naujosios“ žmonos vyras nužudytas. Dukros jau didelės, bet nieko
negali padaryti motinai. Vienas kambarys, motina jas išveja nakvot
į tvartelį. Baisu, šiurpu, tragiška. Tai tokios nykios istorijos Alytaus
miestelio gyventojų pastogėse.
Ozarinskaitė kartą ateina neramiom akim – išklausinėju. Tėvas
girtuoklis – viską prageria. Parėjęs namo sumuša motiną, ir niekaip
neįmanoma jo įveikti... Nei kaip paguost, nei ką patart. O ir kas iš
mano patarimų – gal tik ramiau, gal lengviau, kai kitam pasipasakoji.
Kovo 30
Dviejų dienų slidžių žygis. Kena–Rūkainiai–Nemėžis–Pavilnys. Dalyvaus ir mokytojai: Birieta, Genys. Tik man ne į naudą šis
žygis. Šaltoka, nežmoniškas vėjas, ir dešinę koją pradėjo skaudėti.
Nei kuo uždengt nuo šalčio. O naktį beveik neužmigau nuo skausmo. Varčiaus, savo mergaites budinau, jos laikė apkabinusios, kad
nesušalčiau. Paskui tik prie įkaitusios krosnies atšildžiau, įdeginau.
Po to truputį numigau. Nežinau, ar pasibaigs geruoju ši kelionė.
Bet kaip puiku vakare lėkti mėnesienos nuauksintais laukais. Tik
slidės blykčioja. Lengva, gera. Rodos, važiuotum, važiuotum į nežinomybę be krašto, be galo. Tik tegu rymo abejingas mėnulis, tik
tegu snaudžia nutilę namai, be jokių žiburėlių. Važiuotum važiuotum... Ir taip gera, jei yra su kuo pasikeisti žvilgsniais, jei gali tom
pačiom akim pasidžiaugti.
Šiandien nemažai kalniukų. Sniegas kietas, sušalęs. Visi išsivartė,
išsidaužė. Birieta puldinėjo kaip azartiškas žaidėjas. Bet ir Jonas į
pabaigą kapituliavo. Smagaus juoko, kai visi 16 nuo kalno nurieda su įvairiausiais kūlversčiais, malūnais, prisėdimais, pritūpimais.
Svarbiausia – išvengt stambesnių figūrų išmuštų duobių. Aš tvirtai
laikiausi ant kojų. Vienintelė nekritau – gelbėjo lengvutės slidės, iš
obels padarytos.
Tikriausiai, tai žygis atsisveikinimo su žiema. Mieste jau upeliūkščiai bėga – rudi, drumzlini. Juo geriau. Arčiau pavasaris. Pasiilgau pasiilgau...
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Balandžio 5
Ryt Velykos. Niekas, atrodo, nešvenčia, o visur šventiška nuotaika. Moksleiviai net negalvoja apie šokius. 2A ir 4T atsisakė šiandien
ruošti vakarą. O man kas? Dar labiau nereikalingas. Velykų švenčių
tradicijos dar tvirtos. Žinoma, oficialiai nelinkima linksmų švenčių,
bet pavieniui visur girdisi.
Pasikūrenau krosnį. Rašau laiškus. Tikrai šventiška nuotaika.
Niekur nereikia eiti. Nieko nenoriu virti. Jokio skanėsto. Vytas žadėjo iš kaimo margutį parvežti...
O darbo marios. Sąsiuvinių stirtos ir daug ruošimosi pamokoms.
Tik taip pavargus, taip kažko pavargus. Nieko nesinori.
Regina vakar atnešė knygų. Jos man visai nereikalingos. Bet toks
charakteris – negaliu atsisakyti. Geriau nunešti pinigus, negu grąžinti
knygas. Nepatogu užgauti, įžeisti. Oi, charakteris! Iš vienos pusės –
kietas kaip ledas, iš kitos – minkštas kaip košė.
Balandžio 9
Rytoj iš ankstaus ryto būtinai nueisiu į 1TS grupę. Patiko man
ta grupė, o pasirodė... Toks nusivylimas. Kai trečiadienį per pamoką
su tokiu užsidegimu kalbėjau apie draugystę – su didžiausiu noru
klausėsi ir prašė šiandien ateiti. Pažadėjau. Apgalvojau. Pasiruošiau.
O šiandien – tuščia klasė. Ir jokio atsako – kodėl? Sugadino nuotaiką. Kramtau lūpas, kad nepravirkčiau. 4T vesdama pamoką, negaliu
suvaldyti minčių. Rodos, ne taip ir ne tą pasakoju. O vakare negaliu
sulaikyt ašarų. Juk kalbėjau iš širdies, su tokiu įkvėpimu. Lyg suprato,
pritarė. O pasielgė kaip vaikai: ar užmiršo, ar patingėjo – nepagalvojo, kaip neradus jausiuosi. Nė trupučio dėmesio kitam – tik gauti.
Nė trupučio savigarbos. O tiek šilimos atidaviau. Norėtųs jiems taip
pasakyt, kad visą gyvenimą būtų karšta.
„Pokaris – baisus. Marios kraujo!.. Klaidų klaidos!.. Kur ambicija?
Kraujas šaukia...“ – pasakė Regina. „Kvailikė! Aš niekad nedovanosiu tų gražių sodybų. Tų sužlugdytų gyvenimų. Niekad niekad!..“ –
pasakė Anuška. Taip. Visiška tiesa. Klaidų klaidos. Viskas susimaišė.
Koks painus kelias...
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Balandžio 23
Važytė pakvietė į krepšininkių susirinkimą. Svarstė Pašluostaitę.
Pirmą kartą mačiau, su kokiu pasipiktinimu ir kaip griežtai kalba
moksleiviai. „Grubi, išdidi, nesikalba, atkerta šiurkščiai, visada nori
išsiskirti, niekada neina su visom kartu – vis atsiskyrus. Reikia išmesti iš rinktinės, nes dėl jos pralaimim rungtynes. Prasidėjo nesugyvenimas, nepasitikėjimas.“ Nuostabiai vieninga pažiūra, kieta, griežta
kritika.
Dėstytojas Vaigauskas bandė užtarti, daryt nuolaidų. Aš pasiūliau – be jokių išlygų. O Laima stovi nuleidus galvą ir nesijaučia,
kad būtų susigraudinusi. Ji dar nesuvokia viso padėties tragiškumo.
Tik pradėjus aiškint, kad ji vaikščios viena, kai jos draugės žais, pasirodė pirmos ašaros, bet nė trupučio mūsų nesugraudino. „Taip. Aš
kalta.“ Bet tas „kalta“ – toks priverstinis, neišgyventas, ne iš gilios
širdies. Dar nepasiekė jos vidaus, nesuvirpino jautriausių savigarbos
stygų. Tai K. vaisiai. Norom nenorom išlenda yla iš maišo. Kokie jie
vis dėlto dar vaikai – tik įsimaišo dėstytojas, ir sugenda charakteris.
Išpuikimas, išdidumas. Net nežinau kas?
Po pamokų užėjo Vytautas. Pakibo stipendijos klausimas. Išsikalbėjo viską. Tėvas girtuoklis, muša motiną. O kartą jis išdrįso: prirėmė
tėvą prie sienos ir pasakė: „Viskas! Žinok, daugiau tu motinos nemuši!“ Nustebo tėvas, bet paklausė. Šiurpi gyvenimo istorija. Sūnus
tikriausiai neis jo keliais, nes labai jau pergyvena, jaudinasi, negali
pateisinti. Jau kelia pasibaisėjimą tokia padėtis. Ne tiek apie stipendiją kalbėjom – kaip taisyti gyvenimą. Man gera, kad mokiniai pasitiki,
nesidrovi net skaudžias žaizdas atverti.
Rugpjūčio 16
Vasarėlė prasėlino pro mane. Tokia rami, susikaupusi. Be audrų,
be vėtrų, be didelio jausmo. Ir be nervų. Šįmet vėl pagerbiau jūrą,
kopas – tą romantiškąją Nidos Sacharą.
Jūra jūra! Ji šėlo, dūko, bangomis švaistėsi – o aš stengiausi papulti
po pačia ketera, po pačiu lūžiu. Koks stiprus, koks nuostabus masažas! Vėl lanksti, liekna, jauna. Nerami jūra ir amžina jaunystė – smagūs dalykai. Tiesiog džiaugiuosi. Po bangų išsitiesiu kopose ir užgulu
„Lietuvių literatūros istoriją...“
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Deja, jau viską pamiršau. Viską. Ir ramias spalvingas marias, ir
svaiginantį kopų baltumą, ir romantišką mieląją jūrą. Pamiršau –
žmonių, rašomųjų, grafikų, schemų sūkury. Sėdžiu prie tarifikacijos,
ir visas rūpestis – kaip surast padorų dėstytoją, nuoširdų auklėtoją.
Baido begalė reikalų, kuriuos būtinai turiu sutvarkyti: ataskaita, planai, tvarkaraštis, posėdžiai. Ach, kad galima būtų be jų gyventi. Be
jų! Ramia širdžia sėsčiau prie stalo ir skaityčiau naujas gudrias knygas
su tiek dominančių problemų. Gal ir egzaminui geriau pasiruoščiau.
Daug sužinojau šią vasarą, daug naujo išmokau, tik ar pasiliks galvoje? Vargšė mano galvelė. Dažnai patiriu jos nedėkingumą.
Egzaminus būtinai turiu išlaikyti... Būtinai. Negražu ir gėda grįžt
į technikumą su nesėkme. Bet ir tai nesvarbu – vis tiek mokysiuos.
Šie metai bus darbingi ir gal net kūrybingi...
Rugpjūčio 19
Grįžau iš Ekscelencijos išsijaudinusi, drebančia širdim. Pradžia
buvo nesklandi. Ėjau pasiteiraut, kaip laikytis per egzaminus, ko tikėtis, į ką atkreipti dėmesį. Gal per daug melodramiškai pradėjau.
Mano humoras suerzino. Ekscelencija nemėgsta juokauti. Į humorą
atsakė surūgusiu veidu. Vėliau nuotaika išsilygino ir daug gerų patarimų davė. Tik kažkoks nesavas. Patarė pakalbėt su katedros vedėju.
Pagalvojo apie temą, vadovus. Duosiąs pačius palankiausius atsiliepimus. Tai labai puiku. Gerai, ir tiek.
Bet Lebedžio tonas sukėlė nerimo. Iš jo kitko ir nelaukiau. Nujautė širdis. Na, bet vis tiek mokysiuos. Tegu ir neakivaizdiniu būdu.
Laikysiu egzaminus. Ir išlaikysiu. Dabar jau išgudrėjau, sugebėsiu darbą suorganizuoti. Dar glūdi ta mažytė viltis. Tik ar visada gyvenime
susiklosto pagal sekmadienio nuotaiką? Nors greit susitaikau su nauja
padėtim. Svarbu neprarasti geros formos. Neprarasti geros formos!
Rugpjūčio 23
Visa savaitė labai jau neproduktyvi. Prakalbu po kelias valandas –
anksčiau to nebūdavo. Dėlioju popierius iš vienos pusės į kitą ir nenusitveriu darbo, o jis seniai laukia. Kažkas užbūrė, išblaškė, nebėra
griežtos dienotvarkės, nebėra ir susikoncentravimo. Nuo pirmadienio vėl reiks įeit į vagą, nes tokia situacija ir man žalinga, ir techni195

kumui nenaudinga. Turiu pasiruošti kaip reikiant, viską apgalvoti,
išbaigti, sutvarkyti. Juk negaliu sakyti, kad pasimečiau, neištesėjau.
Taip. Užtenka ištižimo! Taškas! Vėl greita, lengva, energinga.
Neprarasti drąsos ir savigarbos. Pirmyn, mažasis išdykėli! Viską lengvai!
Kalbėjau vakar su direktorium. Kaip sunku šypsantis nemalonius
dalykus išdėstyti, tiesą į akis pasakyti. Malonus, gerutis. Bijau, kad
nepatikėčiau vėl, o manęs draugu nepalaikytų. Yra žmonių be ambicijos. Bet šiuokart jau nebenusileisiu. Ne!
Rugsėjo 1
Rugsėjo pirma. Mokslo metai pradėti. Iš 380 – vienintelė atėjau
su gėlėmis. Nėra įpročio. Ir nežinau, kodėl taip sunku buvo kalbėti.
Gal kad pirma. Kai esu abejinga, visada geriau išeina. 5A pravedžiau
valandėlę. Čia, atrodo, nuosekliai ir įtikinamai šnekėjau, ir tai – kas
svarbiausia. Sėdi brolio dukra Laimutė, sesers – Petriukas, parvykęs
iš Sibiro. Abu labai jau rimti. Ir gera, kad šitie vaikai manęs klausosi.
Norėčiau, kad jie išaugtų geri, darbštūs, kad būtų pavyzdys technikume.
Prasidėjo paskutinės mano atostogos. Lemiamas žingsnis gyvenime – dirbsiu, mokysiuos. Dirbsiu rimtai. Juk tą mokėdavau. Paėmiau
knygą ir perskaičiau du sakinius – galvoje technikumas, veidai. Nejau
galėčiau palikti! Atitrūkti! Visiška sumaištis. Ir jokio džiaugsmo – kažkas kvaila...
Rugsėjo 15
Aspirantūros egzaminas. Išdavystė!
Žygio draugai niekada neapgauna ir neišduos niekada...
Pasirodo, taip skamba tik dainoje. Mane apgavo ir išdavė. Seniausias, rimčiausias žygių draugas. Miegot negalėjau, ir visą dieną
plyšo galva.
Regina nori įtikint, kad aš nuo literatūros atitrūkus ir jai netinku, kad dėl to nesikrimsčiau. Galbūt, sutinku, bet tai maža paguoda. Neišeina iš galvos tie „Lietuvos reformatų raštai“. Lebedizmas!
Ir nė kiek nepikta ant Venclovaitės, kad gavo „Anykščių šilelį“ –
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reikia užleisti kelią jauniems, gražiems, talentingiems. Bet negaliu
dovanot tos smulkmenėlių smulkmenėlės, to negražaus susidorojimo. Net Donchõzė sužinojęs taip susinervino, kad sakė vargiai užmigsiąs. Lengviau ant dūšios, kai jam pasiguodžiau. Nežinau, kaip
atsikeršyt...
O juk reikėjo gerai apgalvot. Tada pasakė: bus tik stambūs klausimai, o man pakišo smulkmenėlių smulkmenėlę. Nepasidomėjau, ką
gavo Tornau. Kad Perkūnas trenktų tuos reformatų raštus: brošiūra
„Pasikalbėjimas lenko su lietuviu“, „Petkevičiaus katekizmas“, „Knyga nobažnystės“ – kokie „stambūs“ veikalai! Keturių tomų literatūros istorijoj tik keli puslapiai skirta. Įsivaizduoju, su kokia šypsenėle
rinko šį klausimą. Protu nesuvokiama – tiek lydekų padėjau sugauti,
o už tai man reformatų raštus pakišo. Anksčiausią rytą, kitiems dar
miegant, tik mane keldavo, nes mokėjau tyliai irtis pro meldus, o jis
tempė velkę ir traukė lydekas...
Reikia būt geru psichologu. Ekscelencija pasiekė daugiau negu
tikėjosi. Perskaičius jo klausimą, tapo aišku: viskas iš anksto nutarta.
Taip suirzau, net liežuvis painiojosi. Tornau – tai figūra, ką aš prieš
jį? Kitų egzaminų net negalvoju laikyti.
Tik nėra blogo, kas neišeitų į gera. O gal tai bus mano laimės
priežastis? Ir tik dėkosiu už negarbingą smūgį? Kad žmogus susigalvotų – jį reikia nuskriausti. Tai juk mano filosofija. Tad ko dar
nedžiūgauju? Nelengva nelengva......
Spalio 9
Pasaulio marių pakrantėse žaidžia vaikai... Atlekia švelnutis lengvas sapnas ir sutirpsta. Atlekia neramūs rūpesčio ir slogumo pilni sapnai ir sutirpsta... O vaikai žaidžia pasaulio marių pakrantėse...
Švyluoja blausi begalybė... Marių bangos kvatojasi... Mirtis aplinkui...
Žaidžia vaikai... (R.Tagorė)
Pilni poezijos vakarai. Man gera, jei turiu kam skaityti.
Nerami būties tėkmė. Ir viskas praeina. Kaip kurapkos prabėga
dienos. Pykčiai, ambicijos kaip žvirbliai pasiaučia, patriukšmauja – ir
vėl tylu, ramu.
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Gyvenimas jau nusistovėjo. Santykiai su šefu dalykiški – pats geriausias ryšys. Per visą mėnesį nė žodžiu nepersimetėm – abipusė
„pagarba“. Tik dar teks pasikalbėti dėl kai kurių grubumų su mokiniais, kad išlaikytų autoritetą. Gyventi ir dirbti juk tenka kartu.
Šį mėnesį sąžiningai lankiausi pamokose. Jau pusę dėstytojų ir 4
klasės susirinkimus. Smagu, kada išklauso, padėkoja už patarimus.
O senukas Kraužlys taip sunkiai duodasi įtikinamas, kad reikia taip,
o ne kitaip. Ir nėra tokių, kurie nesijaudintų užėjus. Mokiniai – taip
pat. Autoritetas auga reikalaujant, kontroliuojant, duodant.
Šįmet ypač gera dirbt. Daug naujų puikių žmonių: Mikšys, Kaukėnienė – nors be patyrimo, bet atsidavę, širdies žmonės. Puiki ir
Viržonienė. Gera su tokiu kolektyvu, kuris galvoja, kuria, planuoja.
Spalio vėjuje vėliavos plakas... Šventės baigiasi. Trečia diena. Laiko
marios, o nieko nepadaryta. Daug bėgiojimo. Rodos, viskas gerai. Pranešimas pavyko, salėje nesikalbėjo. Cesarkienė net porą kartų pagyrė.
Tai smulkmena, bet nuo jos gera. Ne taip dažnai mane giria.
Norėjau į daug ką nesikišti, bet negaliu nesijaudint, jei kas svarbaus atsitinka. Užmirštu savo pažadus – ir vėl eikvoju jėgas.
Širdyje ramu. Pradingo sielvartas dėl prarastų iliuzijų. Nebegaila ir
nebepikta. Sangvinikas. Net stebiuosi – viskas taip ir prašliaužė. Darbas
lengvas, nekeliąs ypatingų rūpesčių ir sielgraužos. Namuose šilta. Pilnatvė. Kartais baisu – nieks nebeaitrina širdies. Neliko polėkio. Svaiginančių viršūnių, į kurias taip sunku ir taip smagu kopti. Matyt, ramybė
laikina. Turbūt prieš audrą. Ji reikalinga. O dabar – skaityt, skaityt. Užtenka lepinimosi. Nors lepintis ir gera. Žanas Kristofas žiūri dar vaikiškom, neramiom, godžiom akim ir veda savo puslapiais. Skaityt skaityt...
Mano mažytė svajonėlė. Jau buvau primiršusi. Pasapnavau vieną
naktį taip švelniai – bus, galvoju. Iš pat ryto užeina. Tyliai praveria kabineto duris. Aš šypsaus nakties kvaitulio pagauta. Noris prieit ir paglostyt
kaip per sapną – švelniai, taip švelniai. Noriu pasakyt, kad šiąnakt jį
sapnavau... Tik šypsausi. Mano mažytė svajonėlė. Tik kaip susiklostys
pavasarį? Esu nebe vaikas – jau galvoju rimtai. O gal paliks tik sapnas?..
Lapkričio 4
Atėjau į konstravimo pamoką. Dėstytojos balsas mieguistas, be
energijos. Ir man norisi miego. Galva pasunkėjo, akys merkiasi, mer198

kiasi. Kūnu dar sruvena patalo šilima. Su kokiu malonumu padėčiau
dabar galvą ant suolo ir sapnuočiau sapnuočiau...
Tik mokinukai retkarčiais žvilgteri į mane. Dažniausiai Kazlauskaitė. Tarp mūsų gal glaudžiausi ryšiai. Bronytė, žinoma, neišdrįs pažiūrėti, nors jai daugiausia simpatizuoju – mano ištikimiausia turistė.
Šiai grupei nemažai dėmesio skyriau. Jie man labai artimi.
O metai bėga kaip kurapkos per dirvoną. Metai bėga. Esu visai
rami, patenkinta. Be siekimų. Nors ramybe tik kirminas gali pasitenkinti – ne žmogus.
Lapkričio 18
Apsilankiau pamokoje. Dėsto gana ramiai. Sėdžiu taip arti. Nežinau, ar tu jauti kiek šilimos – mielas mielas mano. Gal tik įsikalbėjau? Gal jausmo ir nėra? Yra pagarba, pasitikėjimas, protu apgalvotas
nutarimas. O ką ten žinosi? Širdžiai kažko daugiau reikia. Ar užteks? Kas žino, gal ir užteks. Į ežerus vis tiek išvažiuosim... Kuklus,
mandagus, visada savo vietoj. Ar tai iš pagarbos, iš simpatijos? Ką aš
žinau? Gal visai be reikalo tos mintys...
Lapkričio 27
Vis nutariu nesijaudint, bet kaip išvengti širdies drebėjimo – ji
taip gailiai susigniaužia. Negaliu dovanot kitų melo, bailumo. Vis labiau skauda galvą. O kojos užšąla, sustingsta net dieną. Nugarą maudžia maudžia. Kas bus? Mechanizmo susidėvėjimas? Gaila! Ankstoka, ankstoka...
Lapkričio 29
Ai, kokia audringa savaitė! Pirmadienį partinis susirinkimas dėl
padėties technikume ir direktoriaus. Laukėm atstovo iš rajkomo dvi
val. Visai nupuolė ūpas. Kovingumas išblėso. Nustebino partsekretorės neryžtingumas, neprincipingumas. Aišku, nenori, kad ateitų koks
diktatorius. Šitą tai galima valdyti, nors per penkerius metus prarado
autoritetą. Tos visokios istorijos...
Ir vėl išsišokau: piktai, reikliai. Kam to reikėjo? Kiti tai moka
taikstytis. Laikytis tezių turbūt negalėčiau. Kalbu širdies vedama.
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Juokingas Žemaitaitienės priekaištas: aš visada turinti savo nuomonę kitiems primesti, mano žodis visada paskutinis. O kas gi tars
tą paskutinį žodį? Aišku, kiekvienu atveju turiu savo nuomonę ir
nežiūriu kitų – naudinga tai ar ne. Tikrai ieškojau naujo direktoriaus.
Šiek tiek keistokai susiklostė. Tik viena pasisakiau prieš, ir mano,
nepartinės, nuomonė laimėjo. Tai neišeis į gera. Neišeis. Jautėsi iš
mūsų viršininko. O dar Žemaitaitienės kvaili priekaištai dėl apolitiškumo. Tik pagalvok! O Cesarkienės ašaros! Bet man jos negaila, nes
eina ne su kolektyvu, o su partija. Grįžau pikta, nepatenkinta – tezės,
tezės... Jau per daug suaudrinta širdis.
Gruodžio 4
Oi, kaip baisiai šiandien atrodau – net nusigandau, pažiūrėjus į
veidrodį. Štai ką reiškia užmiršti turizmą, neišmiegoti. Štai ką reiškia
bloga krosnis.
Dieną kalbėjausi su moksleiviais, daug šypsojausi. Kaip gerai. Pasišneki, atsiranda kontaktas ir pasitikėjimas.
Gruodžio 18
Mano svajonėlė sutirpo svetimoj šypsenoj. Koncertas – susitikimas su specialistais. Šokiai ir šypsena... O, kiek daug pasakanti šypsena! Tik šalta pasidarė. Negreit galėjau atsitokėti. Neblogai. Sveikinu puikų pasirinkimą! Net nežinau, ar gaila. Žinoma, gaila, bet
pretenzijos beprasmės. Galiu kovot už kitus, tik ne už save. Prarastos
iliuzijos... Bet ar tai pirmas kartas? Kitus tai raginu meilę išsikovoti,
o pati pirm laiko kapituliuoju.
Gruodžio 22
Ne prieš dora, ne prieš dora toks šėlimas... Gal vitaminai padėjo.
Savijauta gera.
Mažytis savęs apgalėjimas – jau laimėjimas. Laiku atsikėlimas –
jau laimėjimas. Užtenka ištižimo. Žmogus turi būti kaip plienas, o ne
beformis molis. Gal tai ir ne krosnis kalta, o praskydus galva.
Šiandien pirmadienis. Einam kartu į technikumą. Ne, žvejoti
nebuvęs. Mūsų santykiai paprasti, natūralūs, šilti. Draugystės tas nesuardys, tik sustiprins. Vėl patenkinta savim. Viskas turi būti švaru.
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Gruodžio 30
Šiandien užėjo su reikalu – prašyti. Pasikalbėjom, akys vėl nušvito. Iš naujo pinu svajonėlę. Tą pačią mieląją...
1959
Sausio 1
Parėjau antrą valandą. Nesinori gult – sėdžiu ir šypsausi. Neskambėjo taurės, neputojo šampanas, bet man taip gera.
Technikume juokiausi ir šokau. Sėdėjau su Godvaiša. Su juo man
tikrai smagu. Kultūringas, patikimas. Puikus matematikas. Būtų pats
gražiausias šansas. Kodėl jo neįsimylėjau? Kodėl? Toks dailus, šaunus
vyras. Net keista, emocijos nesubangavo. Vis to laiko meilei pritrūksta...
O su mokiniais taip gera. Atrodo, jie manim pasitiki. Net myli.
Jonui reikalingas magnetofonas – grupė renkasi. Gineitis paprašė
akordeono. Antanas su kambario draugais eina pas Karčiauskus. 5T
su berneliais savo kambaryje. Tiesiog laiminga, kad nebijo man pasisakyti. 2M ir 3A mergaitės tokios atviros. 2M Česnulevičiūtė skundžiasi, kad niekas jos neveda šokti. „Sėsk šalia manęs – čia laiminga
kėdė.“ Ir du kartu iš eilės ją išveda. Kaip nesikvatosi. Bronytė pasakoja, kad dovanų gavusi baltą mašastinį kačiuką su juodais ūsiukais.
„Išbučiavau išbučiavau ir palikau. Grįžusi vėl pabučiuosiu...“ – „Tu
pati kaip mašastinis kačiukas.“ Ir juokiuosi ne iš to gražaus naivumo –
mane laiko sava... Apie ką dar galima svajoti.
Šoku su Godvaiša ir berniukais, kurie pamažu tirpsta tirpsta.
Ech, vaikai vaikai.
Sausio 2
Dar vienas lapas – turiningas, persotintas įspūdžių, aitrios širdgėlos
ir nemeluoto džiaugsmo. Kaip vėtra praūžė metai. Trisdešimt tretieji!
Audrų metai. Tik pasididžiuoti pasiektais laimėjimais negaliu. Per pusmetį du sutriuškinimai. Ankstesni sunkumai nuo manęs nepriklausė.
Jie tik slėgė savo svoriu, slėgė įkyriai, kankinančiai, bet negniuždė.
Priešingai – ugdė užsispyrimą, gaivališką norą priešintis. O šie mane
sutriuškino. Užmušė bet kokį norą planuoti, svajoti, kurti. Kiek laiko
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reikės, kad pro šiuos griuvėsius prasikaltų daigas? Ir iš viso, ar beįmanoma atgyti, kai toks storas sluoksnis nuolaužų. Abejinga viskam. Noras kirmino rimties. Jokių planų, jokios ateities. Tik palikit ramybėje...
Regina klausia, ką aš planuoju, ką galvoju daryt. Šypsausi. Nieko
negalvoju ir nieko nenoriu. Laikas bėga – nebranginu. Ir nesijaudinu. Tik noriu skaityt prancūziškai Kristofą, ir daugiau nieko. Gal
kitąmet tektų kur nors išvažiuoti – reikia mokytis kalbų. Tik tiek.
Sausio 8
V i s k ą l e n g va i ! Ai, pamiršau savo devizą. Subręsta žmonės tik
darbe. Juk turiu nuostabias sąlygas. Užtenka aimanų! Reikėtų dažniau prisiminti – viską lengvai! Niekas žmogaus taip nedžiugina, kaip
kūrybinis darbas, pakili nuotaika. Gan retai būnu linksma. Mokytojų
kambary vis rūsti, rimta. Užmiršau save kontroliuoti. Neturiu kuo
pasiteisinti. Ryt vėl ant stalo stovės mano devizas – „Viską lengvai!”,
kurį tokiu dailiu šriftu užrašė sinjoras. Ir pradėsiu nuo kitos dienos.
Tikėkimės – viskas eis į gera. Aš optimistė...
Baigiu sutvarkyt savo materialinį gyvenimą, belieka charakterio
švitravimas. Šie metai turi būti kūrybingi. Subrendo pažiūros, daug
tikroviškos medžiagos. Daug tiesų apmąstyta, apgalvota, nuspręsta.
Tad į naujus metus su šūkiu – „Viską lengvai!“
Sausio 10
Deja, tas šūkis dar neveiksmingas. Tik žodžiai. Giliau neįsitvirtino. Bendrabučio susirinkime kalbėjau sklandžiai, turiningai ir – šaltai. Visai nesijaudinau. Be širdies.
1TS pamoka. Pajuokaunu. Šmaikščios pastabos, visi suklega. Ir
čia nėra širdies. Visai be atjautos Steponavičiūtei parašau už Janonio
poeziją dvejetą ir išvedu semestrą.
Švenčionyse mokytojų konferencijoj kalbu be ugnies, vien iš reikalo. Gal tik į pabaigą šiek tiek įsikarščiuoju.
Sausio 12
Trys valandos su Maja. Ir neprailgo. Norint pažinti žmogų – negaila ir laiko paaukot.
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Maja – tai lengvabūdiškumo ir rimties kraujomaiša. Užsispyrimų
ir bevališkumo mišinys. Siekimų, minčių ir jausmų chaosas. „Kaip
elgtis, kad pasidarytų nors truputį įdomiau gyventi? Visai nusibodo.
Nepasitikiu nė vienu žmogumi. Visi meluoja. Niekuo nepasitikiu.“
Stojo į konservatoriją – nepasisekė. Dabar už jokius pinigus nestotų.
Į aviaciją moterų nepriima – štai kur širdgėla. Stosianti į ekonomiką.
Nors nemiela, bet tikra. O pagaliau – auginsianti vaikus. Padarys
nusikaltimą ir augins vaikus.
Turi draugą nuo gimnazijos laikų. Gražus, išmintingas, labai juo
pasitiki, bet nemyli. Ką gi daryt? Svajoja apie dailininką. Tas pametęs
žmoną, lengvabūdis, girtuoklis, bet – oi kaip patinka. Nors ir žmogžudys būtų, oi, kaip mylėtų.
Patariu fabrike organizuot dramos būrelį – atsiras užsidegimas,
noras gyventi, bus įprasmintas darbas. Rūpesčiai, reikalai, nebus kada
svaičioti. Ne, ji manimi nepasitiki. Aš besijuokianti, nes norinti paslėpti skausmą ir nepasirodyti silpna. Ji manęs nesuprantanti, negalinti charakterizuoti.
„Aš dabar susižavėjau barškaliukais. Galiu valandomis derintis
prieš veidrodį. Man dabar niekas nerūpi, tik aš pati. Esu sau – visko
centras. Ką gi aš padarysiu, kad kiti man nerūpi.“ Jos eilėraščiai –
tikri barškaliukai. Nei rimo, nei ritmo, nei minties. Bet šiaip miela
mergytė, bent atvira.
Ilgai šnekamės. Taip, galima daug svajoti ir nieko nepadaryti.
Skystoji romantika, neduodanti vaisių. Norėjo keliauti keliauti – turizmą metė. Norėjo mokytis muzikos – mokyklą metė. Žadėjo sutvarkyti sienlaikraštį – nieko nepadarė. Šalia gražių norų trūksta „taip
nedaug“ – mokėjimo dirbti.
Kovo 22
Pavasario šventė. Pasižiūrėjau į eiseną – vaikiška. Ir patraukėm
į ežerus. Saulė saulė. Ledas minkštas. Tik pavėnioj, pakraštėly, dar
visai žiemiška. Čiuožiu ir svajoju. Iki valios. Rimtis. Šešėliai. Lėti
širdies dūžiai. Savijauta – kaip reta – pavasariška.
Įsitaisom ant valties keletui valandų. O saulė net karšta. Pakraštyje ledas nutirpęs. Krante žibutės mėlynos mėlynos. Ir žalčialunkiai
skleidžiasi. Pavasaris spurda spurda... Tik pasipurtys – ir pabirs žiedai...
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Kažkokia tuštuma. Šildomės. Jaučiuosi lyg ištrūkusi iš aplinkos
varžtų. Ir gyvenimas, ir žmonės, ir jų rūpesčiai – kažkas svetima,
tolima, smulku. Žiūriu iš tolo į pasaulį, tą verdantį skruzdėlyną, ir
šypsausi. Juk ir aš iš to kaugo: spurdanti visom keturiom, bėganti,
plušanti – ir užmirštanti akis pakelti į saulę...
Kovo 29
Pavasarėlis veržiasi visom jėgom. Gaivališkas, jaunas, šviesus. O
kaip gera dabar būti jaunam – tiek svajonių, tiek vilčių. Nežinomas,
nuostabus pavasaris prieš akis. Kiek romantikos sprogstant katinėliams, žydint žalčialunkiams, prasiskleidus žibutėms. Švari, svajinga
romantika. Deja...
Važiuoju į Varėną. Balandžio saulutė šypsos pro langą. O mintys
sunkios, niūrios.
Širdyje jokios lyrikos, tik Varėnoj pasidarė šilta. Atsigavau. Perskaičiau apie Baltušį – kaip gera. Mokytojai klausosi, pasitikinčiom
akim seka. Salė kaip vienas žmogus: tai šypsosi, tai nurimsta. Gera
kalbėt, kai klausosi. Gal tokių ekspresyvių žodžių nedažnai girdi?
Manau – manęs įdomiau klausytis nei lėto, ištęsto profesoriaus L.
balso. Smagu, kad turiu progų pavažinėti. Reikia kuo daugiau, kuo
dažniau tų spindulėlių...
O pavasaris – nė nesiklausydamas mano širdies dūžių – žingsniuoja pilnu tempu. Taip norėtųsi, kad subanguotų dar jausmu krūtinė. Nors kartą apsvaigti ir pavaikščiot jaunatviškai, „be galvos“... Ir
pavydu jaunimui ne tik metų, bet ir to pavasarinio ilgesio...
Kovo 30
Velykos. Pas Vytą balius – trisdešimtmetis. (Mokiniai šnibžda –
Vytas man simpatizuoja.) Susirinko ir geri draugai, ir geri pažįstami. Puikus turtingas stalas. Artimi veidai, šypsenos, taurės ir dainos.
Aš taip pat dainuoju, juokiuosi. Geriu limonadą, „Vytautą“, kalbinu
kaimynus. Valanda kita, ir taip norisi namo. Išsitiesti šiltai, su gera
knyga.
Kokios banalios kalbos, banalūs juokai. Raginimas gerti – taip
nusibodęs. Norisi kultūringų vaišių, įdomių pramogų. Bet žmonės
vis dar įsikibę senų tradicijų.
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O išeit į namus nepatogu. Jaučiu, kaip dėstytojai rūpinasi man
įtikti. Juokinga, kai per gamybinį susirinkimą vyrai prasitarė: stengiasi, kad kai ko nesužinočiau... Matyt, jaučia šiokį tokį svorį ir „nusidėję“ prisimena ne direktorių, o mane.
Išbėgu apie dvyliktą. Vytas, nežinodamas, kaip sulaikyti, net pabučiuoja. Šaunu namo patenkinta, palikusi svečius, į šiltą lovą...
Balandžio 5
Sekmadienis. Pavasariška saulė. Vaikštau senais takais. Po kojom
dūmuos paskendęs miestas su 25 bažnyčiom. Balti balti beržų kamienai. Kažkur po kojomis sruvena Vilnelė, knibžda žmonės. Jų pilna
visur. Daugiausia po du. Laipioju kalnais. Rymau. Graudinuosi. Pasilieki vienas – ir jautiesi nereikalingas, menkas ir silpnas. O būčiau
išėjus su vaikais – kiek džiaugsmo, kiek prasmės.
Ir toks noras šį pavasarį atgimti, sužaliuoti visais lapais, visom
varsom... Toks noras. Vėl ir vėl prisimena akių ugnelės šiuose kalnuose. Aaa, dabar žinočiau, kaip branginti. Man gal tik to ir trūksta?
Tų ugnelių. Atramos. Kuo daugiau galvoju – jaučiuosi labiau pasiilgusi.
Alyvų pumpurai stori. Vėjas švaistosi ir šiurena pernykštę žolę.
Kalasi kalasi žali daigai. Pamažu, bet užtikrintai braunasi pavasaris. O
su vaikais – gera. Buvo atėjus grupelė. Skaitėm eilėraščius. Klausytis
jiems patinka. Tokios nuoširdžios, geros akys. Stebisi mano knygom,
pasakoja apie savo šeimas. Su jais aš pajaunėju.
O sienlaikraštis susilaukė susidomėjimo. Kai primeni, paragini –
padaro su užsidegimu. Gal Tomkus ir nieko bus redaktorius. Tik
reikia išmokyt jį dirbti. Vis dėlto technikume – esu centras. Ir patart,
ir pasakyt, ir išspręst klausimus bei ginčus. Prasminga ir verta, nors
darbo neparodysi. O kiek audrų, verpetų praeita. Koks sudėtingas
gyvenimo mokslas.
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AI, TA TINGINYSTĖ !

Balandžio 6
Ir vėl neišlaikiau. Ne, ne efektų ieškojau. Taip jau susiklostė.
Nuovargis...
4A grupės susirinkimas: „Žmoguje turi būti graži ir išorė, ir vidus.“ Milerytė ir Jastrebovaitė pakalbėjo blankiai, bendrais žodžiais –
nulis nulis. Baltakytė atvirai, nuoširdžiai pasakė – ji nieko nedirbanti.
Pareina namo, susideda knygas – šito neseniai šaukta, šitą per didžiąją
pertrauką išmoks – ir eina į kiną, televizoriaus pažiūrėt ar pas drauges. Darbui nėra nuotaikos. „Gal jau reikėtų pradėt?“ – klausiu. „Gal
ir pradėsiu, jei turėsiu valios. Pažiūrėsiu... Gal ir pabandysiu. Turbūt
jau reikės, nors aš ir taip gaunu trejetus...“ Valentinavičiūtė piktinasi,
kad daugumas visai nesiruošia ir techninės mechanikos namų darbus
nusirašo. Jaučiasi, kad ji pergyvena, jaudinasi. Bagdzevičius puola Valentinavičiūtę, kam ji duoda nusirašyt – taip nuotaikos nesukursi. O jis
prie tos darbingos atmosferos dar nė piršto nepridėjęs, dar negalvojęs.
Juk negalima taip iš karto... Kalbėt tai jis moka, bet dirbti – ne. Nei
Salamavičius, nei Bulovaitė, nei Juodytė neturi ką pasakyt. Gruporgas
veda susirinkimą – ir neturi ką pasakyt. Bala! Klasės vadovas be įtaigos, be užsidegimo. Nors žodžiai teisingi, bet reikia kažko kito – kas
sukrėstų, supurtytų šią apdiržusią masę.
Galvoju – ką pasakyt? „Aš esu įpykus, tiesiog įsiutus! Tai pati
miesčioniškiausia grupė technikume. Praskydusi! Pirmiausia apsisukčiau čia su žirklėmis... Geras kolektyvas kiekvieną kreivą išlygins
ir privers paklusti, o tinginių – neįsileis nė vienos geros minties, nė
vienos idėjos. Viskas čia atsitrenkia kaip į sieną ir uždūsta... Argi rado
pritarimą kritika ir teisinga mintis? Ne! Ji užduso. Nerimta, paviršutiniška pažiūra į gyvenimą.“
Pasakoju apie Floberą. Jo sistemingą ruošimąsi darbui. Medžiagos, personažų, gamtovaizdžių rinkimą. Mylimo asmens paaukojimą.
Rimta, gili pažiūra – nieko paviršutiniškai. Vaizduojama aplinka turi
būti iki smulkmenų tiksli. Po keletą valandų prasėdi ties vienu sakiniu,
ties vienu žodžiu, kad jis būtų sklandus, malonus ausiai, įtikinamas.
Puikus stilius, gili mintis. Teikti kitiems gėrį – prasmingas gyvenimas.
Ar matėte, kad kas vertingo, gražaus būtų pasiekta be darbo?
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Ar manot, kad be prisivertimo, be ištvermės ko nors pasieksite?
Liksit smulkūs, pilki žmogiūkščiai. Aišku, gera plaukti paviršiumi.
„Pažiūrėsiu... pabandysiu... gal ir pradėsiu...“ Nei sistemos, nei valios, nei noro. Juoksis fabrike darbininkai iš tokių plevėsų. Tinginiai, lengvabūdžiai tik broką gamina. O dažnai ir už grotų patenka.
Tai kada gi ugdysite valią, tvirtą charakterį, jei dar nepradėjot? Kur
idealizmas? Kur herojiškumas? Kur savigarba, svajonės?“
Lūpa nesulaikomai virpa. Balsas dreba. Vos vos įstengiu nugalėti.
Nematau veidų. Visi žiūri nustebę. Valentinavičiūtė aiškiai pritaria,
Bubilas pašaipiai šypsosi. Tegu! Aš dar turiu ką pasakyti, bet gerklę
užspaudžia. Ne, daugiau neištversiu. Dar, rodos, ramiai pakartoju:
„Dirbti reikia...“ Migla akyse... Nueinu prie stalo, pasiimu knygutę
ir neatsigręžusi išeinu pro duris. Negaliu atsigręžti. Visai nesitikėjau
ir nelaukiau tokios pabaigos, bet taip jau išėjo...
Laimė – koridoriuj nieko nėra. Sprunku į kabinetą. Užsirakinu.
Vaikštau, bandau atsigauti. Tiek nedaug tereikia, kad prapliupčiau
verkti. Po pusvalandžio išeina vadovas – po valandikės atbėga Kliučinskaitė atsiprašyti už visą grupę. „Ateikit kitą kartą į susirinkimą,
pamatysit, kokia mūsų grupė... Tikrai pamatysit!“ Ir jos akys žiba,
ir mano. Abi nudžiugusios ir laimingos. Be galo smagu! Gal ašara
daugiau padarė nei ilgiausios žodžių tirados? Štai kaip netikėtai ir
nelauktai išgaunami rezultatai. Bet ar jie tikri? Pradžia padaryta – tik
ar ilgam? Kalk geležį, kol karšta. Aš padovanosiu jiems trečiadienio
pamoką ir papasakosiu ką nors gražaus... Daugiau dėmesio vaikams –
truputį juos apleidau. Daugiau širdies jaunimui...
Balandžio 12
Gineitis pakvietė į 7T klasės susirinkimą. Pavyko išsikalbėt
atvirai. Išvada viena: nerūpestingumas, paviršutiniškumas. Ramanauskaitė, gruporgė, drąsi, atviro veido, tiesaus žvilgsnio, pradėjo
nuoširdžiai. Ja pasekė ir kiti. Kisieliūtė dirba daug, bet rezultatai ne
visada patenkinami. Mokosi ligi dvyliktos. Rimkūnas, ypač pirmadieniais, nepasiruošęs. Šeštadienį atideda rytdienai, o sekmadienį
pražioplinėja po miestą. Net Pukelevičiūtė, geriausiai besimokanti,
klausta silpniau tą dalyką bežiūri. Gineitis beveik nedirba, nors dar
laikosi.
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Ką galiu pasakyti? Ne, bart lyg nėra už ką. Tad kokios priemonės
geriausiai padeda mokytis? Tvarkingi užrašai. Svarbi vaizdinė pusė.
Raudoni, žali pieštukai. Pabraukti pagrindinę mintį. Jos ieškodamas
geriau suprasi visą tekstą. Tai ugdo atidumą, dėmesį. Datas aplink
apvedžioti – tai padeda įsiminti. Įvertinti miegą ir ryto darbą. Jei laiku atsigulsi, o rytą, atsivertęs užrašus, peržvelgsi pabrauktas vietas –
lengvai viską atsiminsi. Tada būsi ramus ir daug įdomiau klausysies
naujos pamokos.
Būtina nepamiršt deguonies – proto maisto: išvėdint patalynę,
kambarį, pasivaikščioti kieme, skverelyje. O svarbiausia – ugdyt charakterį! Ir ne viena kita formulė svarbu, o tai, kaip sugebi save įveikti.
Ar tu moki save valdyti, atlikt pareigą? O gal tave valdo – plepalai,
lietus, saulė, draugai, futbolas, šokiai, saldumynai?.. Gyvenime bus
daug nepasisekimų. Jau dabar reikia ruoštis ir grūdintis. Rūpintis sveikata, tvirtu charakteriu. Jokio suglebimo, ištižimo. Graži laikysena,
valia – tai didžiausias tavo gyvenimo žygdarbis. Išsiugdysi valią – būsi
daug laimėjęs.
Kai kuriems rūpi pažymys, o ne žinios: kartą jau klaustas – galiu
nesimokyt. Panašu, jei meistras pasakytų: šiandien paleidau konvejerį – tai rytoj galiu tinginiaut. Nesąmonė, ar ne?
Papasakojau, kaip pati mokiausi. Kažkaip viskas klostėsi sklandžiai.
Žvelgė tokios tikinčios, užsigalvojusios, ryžtingos akys. Ir patikėjau,
kad suprato. Nuo minties iki darbo dar toli, bet sėkla paberta. Pasėjau
nerimą. Gal ne kartą prisimins tuos žodžius. Ant širdies gera...
Ateina nedidukė moteriškutė. Skepeta apie kaklą, taip plačiai
atvirai nusišypso. „Kaip ji, mano Irutė? Tiesiai pas jus užėjau, neramu kažko. Stipendiją ar gauna? Paklausus atsakė – „gaunu“ ir nusišypsojo kažkaip. Pasiskolinau 100 rublių ir atvažiavau pasižiūrėt.
Neramu. Velykų antrą dieną sakau: važiuok, dar mokytojai barsis.
Tai nieko, mama, nesirūpink, suspėsiu. O mat pas kaimynus vestuvės
buvo, tai ir prašoko visą laiką. O su manim ir pasikalbėt nebuvo kada.
Su ašarom laukiau visą dieną – neparėjo. Ir dabar barsis, kad užėjau.
Sako, kaip tu šitaip apsirengus eisi – sarmata. O kai gavėnioj prašiau
parvažiuot, kad sutinus esu, vaistų parvežtų – tai ne. Mat šokių kaime
nėra, tai ir nevažiavo, o motina – tegu...“
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Man taip gaila šios vargų nukamuotos močiutės, kuri su dukra
kaip su grafaite nuolankiai kalbasi. O ta, paršelis, burbteli žodį išdidžiai ir vėl tyli. „Nėra nuotaikos, todėl ir nesimokau. O kodėl nėra,
kitiems nebūtina žinot. Užtenka, kad pati žinau... Nesąmonė, kad aš
važiuočiau namo...“ Akis nuleidus ašaroja. „Vis tiek mama neturi iš
ko padėt, tai kam sakysiu, kad negaunu stipendijos.“
O kur atvirumas? Mokosi trejetais. Po kiekvieno išvažiavimo užtrunka, išgalvodama motinos ligą ar ką kita. Tikras paršelis. Motina
atsiprašė, atsisveikino, o ji – nė žodžio.
Šeštadienį svarstėm 5A „rekordininkus“. Klausimai aštrūs, kieti. O tiek pašaipos jiems dar niekad neteko girdėt. Paraudonavo ir
pasijaudino ne vienas. Ypač Žarpnickas, vyras po kariuomenės, ir
Jermolavičius, siaurakelnis, ilgaplaukis, varnų gaudytojas. Gasiulis
šmėkliškom akim, žiūri su tokiu pykčiu, rodos, neištvėręs taip smogs,
kad iš manęs jokio ženklo neliks. „Nefantazuok, o atsakyk, kodėl
grupę nusmukdei?“ Dvejetai, neklausymas, vagystės. Širvinskaitė
meluoja: „Stengiuos, dirbu ir toliau dirbsiu.“ Jokio atvirumo.
Na, ir gavo pylos! Šidlauskas nuraudo, Jermolavičiaus akys paašarojo, Zabukas išbalęs, Zazirskas raudonas, nes gerai gavo į kailį.
Žarpnickas, tas tinginys, taip sugėdintas, kad norėtų skradžiai žemę
prasmegti. Och, kaip sveikai papešiojo – tik įdomu, kokie bus rezultatai. Ar truputį pamąstys, ar bandys susiimti? Lauksime.
Balandžio 25
Istorijos istorijos istorijos. Slegiančios, nemalonios, erzinančios.
Per posėdį labai sveikai numaudė Pipiraitę, Bubilą, Šeršniovą. Visų
akys sužibo ašarom...
Bubilas – pats didžiausias vyras, o žaidžia klasėje. Per pamoką su
kėde apsisuka, pasako pokštą žemaitiškai ir slepiasi už nugarų. Dažnai
užsikaprizina, niekada neuždaro burnos, nesimoko. Gerai išbartas,
dabar verkia koridoriuj kaip vaikas.
Pipiraitė autobuse, univermage šaukia, klykia, kad net visi žmonės atsigręžia. Su technikumo kepuraite, o elgiasi kaip žvėriukas.
Nuolat ginčijasi su dėstytojais, nemandagi ir mokosi prastai. Laboratorijoj, užsigulus ant konvejerio, ūžia, triukšmauja. Gerai ir ją supylė.
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Šeršniovas grubus, storžieviškas, mergaites už kaklo smaugia, žodeliais necenzūriniais svaidosi. Nors dailus berniokas, visai nesportuoja. Styro nusigandęs, nes krinta kaltės šešėlis: visos laboratorijų
durys kažkieno atrakinamos. O ten dažnai kas nors dingsta. Tad yra
ko baimintis.
Žarpnickas, sienlaikraštyje iškritikuotas, slankioja bendrabutyje
kaip sapnas. Tik pas Aldoną ir pas Aldoną. O mokytis nėra kada.
Kondrotaitė pasiryžus visus, tik ne save apkaltinti. „Aš nesakiau,
aš nedariau – tai visa ne taip buvo.“ Jaučiasi ne klasėj, o namuose –
išsišoka, kalba, kvatojasi, visur landžioja, jai rūpi viską apčiupinėti,
apžiūrėt. Pilna kaprizų. Visam technikume pažįstama tik per šokius.
Bernai per daug rūpi. Ji nesusijaudino – priekaištai nepaveikė.
Kodėl mes taip ilgai su Jermolavičium ceremonijamės? Nieko iš
jo nebus. Skystas, bevalis, pravaikšto per dienas gatvėmis su fotoaparatu. Kelnės kantu, kaklaraiščio mazgelis kaip ragelis – mušeika.
Dėstytojai stipriai pakritikavo. Nelabai patogu, gėda, kai tavo šunybes prieš visus iškelia. Gal šiek tiek pagalvos. Tik ar ilgam?
Liepa
Mokslo metams pasibaigus, su turistais darom technikume remontą, kad užsidirbtume lėšų kelionei. Laboratorijoj mums pasiuva
sportinę aprangą, palapines. Liepos pradžioj patraukiame į gražiausias Aukštaitijos vietas: Giedraičiai, Dubingiai, Utena, Anykščiai,
Kavarskas.
Vėliau išvykstu į Krymo kanjonus su Mežansku ir keturiom
moksleivėm. Gera nuotaika, eiklios kojos, noras kuo daugiau pamatyti. Man šiuokart šiek tiek lengviau, nes maršrutas jau pažįstamas ir
būrelis nedidelis, jaukus.
Žiūriu į palmių alėją, žydinčius oleandrų medžius – ir jau pradeda Krymas patikti. O dar tiek nedaug pasaulio temačiau. Ypač stebina gamtos įvairovė. Kitoks oras, kitoks dangus, net medžiai, gėlės,
žmonių veidai. Ir Juodosios jūros vanduo, kuriame taip lengva plūduriuoti. Prisiminiau, kaip prieš aštuonerius metus buvau užplaukus
ant delfino. Kiek baimės, ar griebs mane už kojos, ar iškart praris. Kol
užmirusia širdim priplaukiau iki kranto, jau neturėjau jėgų išlipti...
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Rugsėjis
S t o j a m i e j i . Prieš akis įtempti, nepasitikintys, nauji veidai.
Bijo! Stojamieji egzaminai. Lietuvių rašomasis – diktantas.
„Jūs labai bijot? – nusišypsau. – Gerai, kad bijot. Taip visiems
nutinka. Koks ten egzaminas be drebėjimo. Ir būtų visai neįdomu,
jeigu nieks nedrebėtų.“ Matau – kai kurie suvokia pašaipą ir žaismingą intonaciją. Net išdrįsta prašyti. „Dėstytoja, tik neduokit sunkaus
diktanto.“
„Oho! Norit lengvo? To betrūko! Juk tai rimtas egzaminas. Duosiu sunkų. Laaabai sunkų. Tris dienas plušau ir jau toookį išrinkau –
pustrečios tonos. Jūs gi jau pečiuiti... Jau pradedat gyvenimą atlaikyt,
kuris ne tiek sveria, o čia – tik diktantas. Vieni juokai... Bet kas čia
daros: aš visus bauginu, o jūs šypsotės. Nieko sau...
Tai štai: kas moka atidžiai klausyt, dar ir trupučiuką galvot – tikriausiai parašys. Patogiai įsitaisykite. Dairytis ir žvairuoti neleisiu. Svarbiausia – klausa ir atidumas. Klausa ir atidumas! Ir gera nuotaika. Ir šypsena. Šypsena!“
Įtempimas atslūgo. Baimė dingo. Dabar jau galima dirbti.
T I R Š TO S Ū K A N O S

1960
Sausio 16
Vėl imu užrašus, nevienodus, dažnai nutrūkstančius, ir bandau
bristi per įvykių bei emocijų vingius...
Plūduriuoju laiko ir erdvės jūroje. Laikas – lyg ekrano juosta –
slenka ir slenka. Nešasi įvykius, smulkius ir tokius pilkučius, kurių
nesinorėtų niekada prisiminti. Nešasi ir įdomius minties tvykstelėjimus ir širdies žiedelius, kurie tik gaivinančioj ramioj aplinkoj pražysta. Nešasi taip negrąžinamai – lyg tamsia karsto drobule pridengia.
Kartais norisi iš atminties prikelti vieną kitą veidą, nors kokį
žodį, balso skambesį, gal lūpų šypsnį – viską užmaršties drobulė
pridengia.
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Sausio 20
Mūsų direktorių paaukština, perkelia į geresnę įstaigą. Mane laikinai paskiria į jo vietą. Įsikuriu naujam kabinete. Truputį neramu, ar
pasiseks kai ką pertvarkyti. Ar paklus kolektyvas? Imuosi laboratorijų. Užsakau naujų įrengimų. Mėgstantys pagerti šiek tiek prisibijo...
O darbo – tik atsiraityk rankoves!
Kreivi žingsniai
*
Sėdi prieš mane senutė, nedidukė, tamsia skarele. Akys klaidžios,
nesugaunamos.
„Tai jūs mano vaiką kaip šunį už pakarpos į gatvę išmetėt? Kurgi
žmoniškumas? Našlaitis. Tėvas už tarybų valdžią kraują praliejo...
Kad sakyčiau būtų ką padaręs, o dabar – už dvejetus. Šitiek dėstytojų
ir jau nebegali vieno vaiko išauklėt – našlaičio! Lyg šunį išmetėt...“ –
„Einam, mamut! Galgi jie supras! Einam iš čia...“
Taip! Ne viskas padaryta. Zazirskas prisipažino – po ilgų pokalbių, jaudinimosi ir ašarų. Ir ne vien dėl dvejetų. Bet neturi pagrindų, neturi valios, nemoka susikaupti. Pasikalbi, rodos, viską suprato.
Palikom savieigai. Ir vėl melas, tinginystė, apgaulės. Vadovas nieko
nesakė apie tolesnį elgesį. Tik kaip išauklėti, jei pats nesistengia, jei
iš namų nieko doro neatsinešė?
*
Solidus viršininkas? Ne! Tai Gedzevičiūtės dėdė.
„Kas atsitiko su mergaite? Kodėl ją draugės apvagino? Kodėl
technikumo vadovybė nesiima sutvarkyt šito reikalo, neišsiaiškina?
Apvagint šitokią ramią mergaitę! Tokių tėvų! Aš už ją garantuoju.
Pačiame brendimo amžiuje. Juk visą gyvenimą gali suluošint tokia
skriauda.“
Susikaupiau. Ramiai išklausinėjau visas smulkmenas, ką jam pasakojo giminaitė. Viską viską. Neužsigaunu. Perskaitau bendrabučio
tarybos raštą su visų liudininkų parašais, papasakoju savo pokalbį.
Prisipažino, ramiai paklausus, be jokių grasinimų, prie liudininkų.
Norėjusi batelius nusipirkti.
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Dėdė neteko žado. Negali ašarų suvaldyt. Atsiprašo už įžūlumą,
užsipuolimą. „O ką darys tėvai, kai sužinos, kad tai tikrai?“
O man linksma: jei ir tėvai tokie puikūs – iš tos mergaitės dar gali
išaugti sąžiningas žmogus.
Deja, viskas susikomplikavo. Ji vėl pakeitė savo žodžius. Kieno
tai įtaka? Koks nusivylimas! Pedagoginis blefas! Stengiasi kaip nors
išsisukti. Buvo prasitarusi, kad piniginę radusi arčiau durų, o šalikutį
ant kėdės. O paskui tai atsiėmė ir užpuolė mane: „Aš nepaėmiau.
Kaip drįstate mane kaltinti. Aš rasiu kelią, kad būtų išspręsta tiesa.“
Liūdna taip pasidarė. Kas gi daryt? Kas daryt?
Bendrabučio taryba nenusileido. Pedagogų taryba iš technikumo
pašalino: už vagystę ir melą.
Mes dar susitikom. Atėjo. „Aš ilgai galvojau: juk tu nebloga mergaitė. Tikiuosi, kad nebekartosi panašių dalykų. Važiuok į kolūkį,
pas klasės draugus. Nieko nepranešiu – palieku tavo sąžinei. Gal pasimokysi iš tų įvykių.“ – „Daugiau taip nebus...“ Graudi tyla. Nebus!
Nežinau, nežinau. Dar nesijaučia, kad savo poelgį būtų pasmerkusi.
Tik ar primint, kad grąžintų draugams pinigus? Ne! Palikti sąžinei...
*
Petkevičiūtė! Jų buvo dvi seserys. Tik vieną priėmiau į technikumą – „šalia“ konkurso. Pasigailėjau – dvi seserys ir abi gerai mokėsi.
Štai ji sėdi – kaulėta, palinkusi, o akys – ak, visų nesąžiningų
žmonių vienodas akių žvilgsnis. Nesuklysi.
„Ne ne! Aš niekada nieko svetimo neėmiau. Kaipgi galėčiau paimti draugės pinigus!“ – „Ir net smulkmenų? Pieštuko ar kapeikų iš
tėvų kišenių, o gal nesiklausus skanėstų iš mamos puodynių?“ – „Ne
ne! Niekada!“ Atsakas toks kategoriškas. Net nepagalvojus. Iš intonacijos aišku – pasiruošus gintis. Tikriausiai prikišo pirštus. Iš namų
pakankamai aprūpinta. Maisto turi, drabužių taip pat.
„Žinok, aš nenoriu tau blogo. Vogti bjauru, žema. Vogtais pinigais nepraturtėsi, o tik savo autoritetą, garbę prarasi. Ar malonu būti
tokiu, į kurį žiūri šnairom, su nepasitikėjimu? Kaip į raupsuotą – vagis! Tu neturi teisės galvot tik apie save ir skriausti draugus. Ar tau
tik tavo pilvas rūpi? Ar gali suteikt džiaugsmo neuždirbti pinigai? Jie
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tik ramybę atima. Ar tu dabar gali linksmai juoktis? Kiek rūpesčio
ir galvosūkio, kaip išsisukti. O tiesa vis vien paaiškės. Kam sau ateitį
gadini? Ar žinai, kur toks elgesys nuves?
To, ką dabar sakei, aš neprisiminsiu. Galima suklysti, bet klaidoje
pasilikti negalima. Apgalvok viską ir rytoj pasakysi tiesą. Vogti blogai, bet vogti ir meluoti – dvigubai blogiau. Tikėk manim, dar moku
atskirti, kur tiesa, kur melas. Lūpos kalba viena, o akys – kita. Šito
niekaip nepaslėpsi.“
Tiesa gimė negreitai. Pamaži pamaži. Kasdien po truputį. Tačiau
ji gimė. „Žinok, – pasakiau, – padarei patį didžiausią perversmą gyvenime. Tu nugalėsi.“
Liepos 24
Palaidojom Tėvelį. Aštuoniasdešimt penkerių. Dvidešimt kilometrų už Vilniaus, Gudelių kaimo kapinaitėse, visai prie vieškielio.
Ten sesė Adeliutė jį sergantį prižiūrėjo.
Tik prie karsto pajutau, ką praradau, ko nepadariau, ko neišklausiau, už ką nepadėkojau... Darbštusis, kantrusis, visada savyje užsisklendęs. Tiek liūdesio pergyvenęs tremtyje...
Ak, kodėl, kodėl tas supratimas – vis po laiko?.. Juk galėjau ilgiau
pasėdėt prie jo lovos, kad atsivertų, išpasakotų per gyvenimą patirtas nuoskaudas, pastebėjimus, apmąstymus. Atrodo, manim labiausiai pasitikėjo. Laukdavo, kad apkarpyčiau jam plaukus, barzdą. Kiek
gyvenimo patyrimo, užslopinto skausmo ir minčių nusinešė niekam
neišsakęs. Kaip ilgėjosi savo sodybos, išpuoselėtų laukų, atsidūręs Sibiro taigoje... O atsigodoji tik po laiko, tik po laiko...
1961
Kovo 9
Sėdžiu lovoje Druskininkų sanatorijoj. Atostogos eina į pabaigą.
Saulėtų dienų buvo tik keturios. Šiandien apniukę. Tirštas pilkumos
sluoksnis, ir joks spindulėlis neprasiveržia. Širdį aptraukė storos abejingumo duknos, ir joks energijos srautas neatklysta, neišjudina. Atgyvenusio, pavargusio žmogaus nuotaikos. Neapsakomai pavargusio.
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Perskaičiau Hemingvėjaus „Atsisveikinimą su ginklais“. Tokia
žmogiška šiluma. „Tu pamatysi, kokia aš būsiu gera, mielasis...“ Norėčiau ir aš kam nors taip pasakyti. Kad tik nieks nesudrumstų tykios
ramybės, paprasto džiaugsmo – be audrų, be kančių beprotiškų. Noris paprastos, žmogiškos ramybės.
Perskaičiau Gryno „Tykųjį amerikietį“. Panašu. Ir žygdarbiai, ir
kančios. Be pompastikos, be triukšmo – paprastumas, ramybė.
Skaičiau nemažai, bet nieko negaliu prisiminti. Negaliu papasakoti. Kokia vis dėlto netikus mano atmintis. Negaliu...
Daug vaikštinėjau po Druskininkų pušynus. Ir nieko doro negalėjau sudūmoti. Nieko neveikiau, visai nerašiau, tikėjausi, kad atklys kokia geniali mintis. Bet vienam tai labai sunku. Galvoti geriau
draugaujant, ginčijantis, o aš atitrūkau nuo draugų, nuo žmonių. Tik
pailsėt gera. Kai prasidės darbas, mane vėl įtrauks į savo sūkurį.
O vyrai šiuo metu visai netraukia, nes neturiu kuo žavėtis. Mūsų
kolektyve jie tokie vidutiniai, neuždega širdies. O gal jau per daug
pasenusi?..
Balandžio 1
Kokie dosnūs šie metai: liūdni įvykiai, aistros, pykčiai. Užgriuvo
lyg kokie viesulai, lyg uraganas. Rodos, viskas sulūžo, sugriuvo. Kad
atlaikytum, reikia būt geležiniam. Jau nuo visko pavargau, pavargau. Išsekimas. Organizmas toks sunkus, suglebęs. Norėtųsi miegoti,
miegoti...
O konfliktai dažniausiai kyla dėl smulkmenų. Vis tos ambicijos.
Kiek laiko ir jėgų, kol išsiaiškini. Kiekviena audra priverčia galvoti,
kodėl žmonės toki menkučiai. Laimė, viskas praeina. Gali daug ką
užmiršti, daug ką atleisti. Jei gerai pasipurtai – ir neįveikia...
Net nežinau, ko gyvenime daugiau: sielvarto ar džiaugsmo? Šiandien taip puikiai pavyko pamokos. Nuotaikingos. Taip gera, smagu,
jei visa klasė nuoširdžiai juokiasi, atrodo, mes artimiausi draugai. Kai
kuriose klasėse tiesiog pailsiu. Kai kuriose šaltoka. Bet kito gyvenimo
aš neturiu.
Nesklandumai lyg prožektorium nušviečia padėtį. Viską vertini
aštriau, kiečiau. Ir tegu ką nori sako, žinau – mano kelias tiesus, manyje nėra pikto. Juk nepykstu, nesibaru, greičiau susigaudau visuose
215

reikaluose, galiu patarti ir nepastebiu, kad negerbtų. O gal nenoriu
pastebėt? Gal už akių jie visai kitoki?
Konferencijos metu klausiausi dėstytojų, kalbančių su užsidegimu. Gera būti pedagogu. Tiek daug naujo, tiek įdomaus. Ir smagu, jei žmonės visą gyvenimą atiduoda rūpindamiesi vienu ar kitu
klausimu. Noriu nenoriu, matyt, niekad nebūsiu kitokia. Man miela,
gera su jaunimu. Širdis atsigauna.
Kelios mergaitės: Danutė, Verutė, Nijolė – įjunko į mano namus.
Mėgstu skaityt gerą poeziją, jei yra kas domisi. Smagu kartu pasiklausyt simfoninės muzikos. Gyvenimas tampa prasmingesnis, pilnesnis. O jos patenkintos, laimingos. Džiugina tokie vakarai.
Gegužės 20
Beliko trys savaitės – ir mokslo metai baigti. Laikas įtemptas: apklausinėjimas, rašomieji, egzaminai. Truputis nusivylimo, truputis
džiaugsmo. Pripranti per metus, rūpiniesi, bet išsiskirsto po visus
kraštus ir išsinešioja po širdies dalelę.
Pavasaris taip greitai bėga, ir laikas – lyg paukštukas – lekia lekia
padebesiais nepavejamas. Nužydėjo sodai, liandriškai, visas laimes
baigia nubarstyti alyvos. Medžių lapai išsklidę, sodrūs, platūs. Jaukus
šįmet pavasaris – vos keli atšalimai...
Alytuje. Matytas filmas – „Mano jaunesnysis brolis“ – privertė
susidūmoti ir truputėlį jaudintis. Jaunimas pats nori paimti gyvenimą, o ne traukti tėvų siūlomu, mokyklų ir institutų nubrėžtu keliu.
O kur romantika? Vakarietiška muzika – lipsi. Ar aš suprantu,
ko reikia jaunimui? Ar mokėsiu įsijungti į jų pasaulį. Juk man tai –
svetima!
Gal jaunimas apie tai nemąsto? Gal ir jiems tai svetima? Bet ne!
Mano mintys ir mano pasaulis jiems nesuprantamas. Nei karo, nei
pokario baisumų nepajuto ant savo nugaros. Iš kur rimtai galvoti,
nepatyrus bombardavimų, nemačius kraujo? Jų kelias visai kitoks:
be atsisakymų, be trūkumų. Jie nori tik šokti. Man šokti nebuvo nei
laiko, nei noro.
Žiūriu į savo puošnias, gražias mergaites, atliekančias fabrikuose
praktiką – kokios šukuosenos! Kokios suknios! Net nežinau, kodėl
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graudu. Nepritampu. Tokia paprasta – nepratus gražintis. Tiek daug
dėmesio skirdamos išorei, ar jos neprarado gerųjų savybių? Gal tik
papuošalai ir tauškalai terūpi?
Rugpjūčio 21
S u s i d o r o j i m a s ! Ir vėl galinga audra praūžė. Su griaustiniais,
su liūtimis... Net į veidrodį pažiūrėjau, kiek sidabrinių gijelių atsirado... Atėjo atsiskaitymo laikas. Pašalinta iš laikinojo direktoriaus
pareigų. Rajkome pagaliau išaiškėjo, kad šeima buvo represuota ir
broliai katorgoje. Aš, žinoma, tai nuslėpus...
Prieš tai vyko puolimas visu frontu: pamokų tikrinimas, svarstymai. Partsekretorės Cesarkienės išdavystė. Apsilankiusi klasės
valandėlėje, ji pasakė: „Labai patiko – moksleiviai išprusę, puikiai
orientuojasi, apibendrinimas gilus ir prasmingas. Kiti vadovai galėtų
pavydėti.“ Bet pakviesta į partinį susirinkimą neišgirdau nė vieno
teigiamo žodžio, tik tai, ko reikalavo rajkomas. Buvau sukrėsta – partija jai viršesnė už tiesą.
Dar viena partinė višta pakvaksėjo, dar vienas apsiputojęs bulius
pamaurojo – ir nutarimas priimtas. Draugai nedrįso manęs ginti. Taigi, esu sudorota. Karjera baigta. Net pykt negaliu: juk ir taip per ilgai
jie to nežinojo...
Na, drąsiau, širdele, – juk mėgsti pralaimėti. Ir kuo didesnis pralaimėjimas, tuo didesnis pašėlimas ima... Ateina iš gamybos naujas
direktorius. Mane palieka dėstytoja. Nuo rudens gausiu auklėti 11S.
Spalio 26
Mėgstu pralaimėti. Tai mano arkliukas. Su komiteto atstove pokalbis buvo trumpas: „Mes jus norime palikti dėstytoja...“ – „Su malonumu“, – atsakiau. Ir tuo baigėsi. Puiku, kad neparodžiau savo jausmų,
nusivylimo, kaltinimų ar priekaištų. Kaip gerai! Mano gyvenimas tapo
šiek tiek įdomesnis. Permaina būtina. Daugiau taip nebegalėjo tęstis.
Jau baigiu atsigaut. Skausmų lyg mažiau, o rūpesčių – trigubai. Kaip gera nejausti atsakomybės, to nuolatinio brankto: ar viskas
tvarkoj vakarų metu, ar ko neatsitiko bendrabuty, ar sportininkai
treniruojasi, ar būreliai lankomi? Ir tt. O šeštadieniai ir sekmadieniai – visiška laisvė. Galiu juos skirti tik sau ir savo grupei. Ir kam aš
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tiek aukojausi? Ar vertėjo persistengti? Žinoma, dabartinės valdžios
neignoruosiu, bet ypatingų pastangų nėra ko dėti...
Turiu klasę. Mielą klasę. Kaip smagu turėt savų vaikų. Kasdien
perverčiu žurnalą. Neįsivaizduoju, kaip bus iki penkto kurso. Jau pripratau ateit į technikumą be atsakomybės naštos. Koks lengvumas!
Tegu kiti pasijaudina. Tik nežinau, ar jiems užteks noro, kantrybės ir
sugebėjimo mano sukurtą technikumą vairuoti...
1962
Liepa
Nusipirkau 2 dviračius ir pasikviečiau Nijolę pakeliaut po Aukštaitiją ir Dzūkiją – aplankyt mano auklėtinius.
Nijolė! Pradžia konfliktiška. Pirmam kurse prašiau mergaites
parašyt, kaip vertina mano pamokas. Nijolė prisipažino, kad manęs
nemėgsta, pasipiktinusi, nes prieš visą klasę ją įžeidžiau. „Nemėgstu,
pykstu“, – tai visai nelaukta, netikėta. Prisiminiau: iš Biržų atvažiavo
su gražiom ilgom kasom. Ir kartą atsakinėjant matau – trumpai nusikirpus. Aišku, neiškenčiau: „Ką padarei? Kurgi tavo kasos?“
Keletą rašinių pacitavau, perskaičiau ir jos. Visų akys išsiplėtė –
kaip pasielgsiu? Kokį gaus pažymį? Pasakiau: rašinėlis vidutiniškas,
bet savo nemalonią nuomonę pareikšt – ta drąsa ne kiekvienam.
Nuostabu! Man patinka. Rašau penketą. Mergaitės nustėro. O su Nijole greit susidraugavom (visam gyvenimui).
Taigi, susidarėm planą ir patraukėm Molėtų link. Pirmą dieną nuo
kelionės dviračiu skaudėjo visi raumenys ir sėdynė. Ilgainiui pripratom.
Prie Molėtų aplankom Kazytę. Prie Baltarusijos sienos – Steponėnaitę.
Ukmergėje – Emiliją. Nepamirštamas nusileidimas į Čiobiškį, pas Repečkaitę, netoli Kernavės – mėnesienos naktį per akmenis beprotiškai
lekiant į pakalnę. Kažkoks stebuklas, kad neištiškom ir neužsimušėm.
Per vėlu belstis į Guntulytės trobą netoli Adomynės, braunamės į klojimą. Rytą šeimininkai nustemba radę netikėtas viešnias...
Kelionė pilna nuotykių. Su Nijole, jautria ir poetiška, keliaut labai gera. Apsvaigusios nuo gamtos puošnumo, kalnelių, ežeriukų,
įsitikinom, kad mūsų akys panašios, ir grįžom sutvirtėjusios ilgam...
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1963
Liepa–rugpjūtis
Ši vasara apvainikuota įdomia, smagia kelione po Kaukazą –
Suchumio karo keliu. Tai vienas iš gražiausių maršrutų. Nutariau
„savo vaikams“ Verutei, Nijolei ir jos draugei Danguolei parodyti
kalnus. Pasisiuvom uniformas, patvirtinom kelionės planą ir – į
platų pasaulį.
Maskvoj aplankom garsiausius muziejus, Žemės ūkio parodą ir
traukiniu, toliau autobusu pasiekiam nuostabiam slėnyje įsikūrusią
Teberdos turistinę bazę. Čia pasistatom palapinę, o aplink kalnai –
baltom sniego viršūnėm.
Iš čia vykstam į Šumkos krioklį, į kurį tenka ilgokai kopti. Įspūdingas gilus tarpeklis, iš kurio krinta putota vandens srovė.
Aplankom Baduko ežerus. Į juos einam Teberdos krantu. Takas per niūrią girią, kerta daug upelių. Toliau traukiam palei Baduko upę į kalnus. Kažin ar yra gražesnė upė už Baduką? Kiek čia
krioklių, koks staugimas, kokia jėga! Po ilgo kopimo pasiekiam
Baduko ežerą, paskui antrą, trečią. Jie gilūs, bet skaidrūs, matosi
akmeninis dugnas. Vanduo geliančiai šaltas. Žalios ežeriukų akys!
O kokie įdomūs „puntukai“ tarp antro ir trečio ežero, apaugę
geltonom samanom! Ir nuostabios lelijų pievos dviejų kilometrų
aukštyje.
Į Donbajų kelias varginantis. Tenka kilti ir leistis, ropoti per
išvirtusius medžių kamienus. O pila lietus! Užtinkam gal šimto
metrų aukščio krioklį. Tik rūkas ir šaltis dvelkia nuo jo. Pagaliau
Donbajus – tikras saulės slėnis, apsuptas kalnų grandinių.
Į Alibeko ledyną kopiam per sniegą, upelius ir galingus akmenų
riedulius. Mergaitės šokinėja nuo vieno ant kito ir negali atsidžiaugti
puošniu samanų raštu. Ledyno liežuvis sudriskęs, žydrais plyšiais nusėtas. Baugu, kad netyčiom neįsmuktume.
Kluchoro perėją – sunkiausią etapą – įveikiam kartu su turistų grupe, vedama patyrusio alpinisto. Kalnai nuvargino, bet koks
džiaugsmas iš trijų kilometrų aukščio apžvelgti į visas puses bėgančias kalnų virtines. Smagu nugalėti sniego plotus, kalnų upes, ant
takų krintančius krioklius. Visur sutikome turistų grupeles. Su ukrainiečiais net susidraugavom. Mergaitės pasiduoda flirtui...
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Sužavi Juodosios jūros pakrančių kurortai. Suchumio, Gagrų,
Picundos, Sočio botanikos sodai, dendrariumai, puošnios vilos. O
pasikaitint karštoje pietų saulėje ir išsimaudyt šiltoje jūroje – neapsakomas malonumas. Jos laimingos, aš taip pat.
Iš Sočio laivu plaukiam į Sevastopolį, o iš ten traukiniu namo su
linksmais prisiminimais...
1964
Rugpjūčio 29
Net nustebau – tiek laiko dienoraštis liko nenupėduotas. Visai
neradau reikalo dūmas dūmoti, godas godoti.
Treji metai – aš ir grupė. Kaip sudėtinga ir įdomu. Kiek jaudinimosi ir nervų. Bet esu visai rami. Pusiausvyra. Atrodo, suradau
pusiausvyrą.
Dar pora dienų – ir prasidės pamokos. Ši vasara be lauktos poezijos, nors vėl buvau kalnuose – vyko turizmo instruktorių seminaras Vakarų Kaukaze. Vėliau plaukiojau Ignalinos ežerais. Didelių
įspūdžių ir jaudinančių momentų neliko. Gal tapau nebejautri – pripratau prie kalnų ir ežerų? O gal nebuvo akių, kurios padvigubintų
džiaugsmą? Pailsėjusi, geros formos ir nuotaikos, su nemažais užmojais – smagu bus pradėti darbą.
Vakar ir šiandien grybavau. Viena. Dideli miškai. Baravykai.
Man smagu vienai. Nereikia dairytis ir žiūrėti, ar nedingo palydovai.
O mišką mėgstu. Šoferiukas, kuris parvežė, juokėsi: būdamas mano
vyras, neleistų vienai bastytis po mišką – dar pagrobs kas... Tik kaip
smagu skubėti namo – lygiais, puikiais keliais. Skubėti, jei yra kas
laukia...
O aš puoselėju svajonę šiais meteliais padirbėti. Juk negaliu aptingti. Reikia! Būtina! Neatidėliotina!
Ooo, kiek reikia perskaityti! Kaip sistemingai ir griežtai taupyti
laiką. Ar sugebėsiu vėl įsikinkyti? Negailestingai, kietai. Reikia, reikia, reikia!
Reikia, kad žmogus ieškotų laimės ir džiaugsmo ten, kur jam
prieinamiausia ir mieliausia. Sąskrydžio metu išvedžiau vaikiną
šokti – pažiūrėjo į mane ir susiraukė. Vargšas bernaitis, pasidarė jo
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gaila, apsukom ratą ir paleidau... Mano vieta ne ten, kur tvistas – ir
nereikia ten lįsti. Neverta nei piktintis, nei pykti. Mano vieta prie
knygų. Balzakas, Rolanas, Dreizeris, Remarkas, Žemaitė, Putinas.
Jų požiūris į moterį, meilę – apibendrinti, padaryti išvadas, suteikti
formą. Neapleist koncertų, operos.
Darbo marios! Net svaigsta galva. Metai dveji, treji, penkeri, bet aš
padarysiu. Užtenka rietis su vedėja dėl nevykusio tvarkaraščio... Man
buvo smagu patenkint v i s ų pageidavimus. Tvarkaraštį sudaryt – lyg
riešutuką krimstelt. O dabar – pažiūri dėstytojai ir inkščia: daug tarpų, daug laukimo...
Taupyti laiką, taupyti laiką! Ir padėt jauniems žmonėms susigaudyti gyvenime ir knygose. Žinoma, pirmiausia pačiai. Vėl noriu pajusti tą svaigulį kaip prieš keletą metų – eini, ir, rodos, tau šypsosi
ne tik saulė, debesiūkščiai, bet ir namų stogai. Su tavim kvatojasi
rudeninio vėjo svaidomi lapai. Pajusti smagiausią – darbo džiaugsmą.
Tema viliojanti, įdomi sau ir kitiems. Žmogus – moteris – meilė.
Turiu įdėti visą savo širdies šilumą, savo požiūrį, savo mintis, širdgėlas. Man rodos, jau pakankamai tam subrendau. Gyvenimo patyrimas, žmonių pažinimas, na, ir noras, sąlygos.
Per gyvenimą žmogų veda jausmai. Meilė – pati vertingiausia
dovana. Nepaaiškinamas energetinis srautas... Ar ji gali būti didelė,
graži, tvirta? O gal lengvutė lyg pienės pūkelis: čia sutvisko auksine
spalva, čia nuskrido pavėjui...
Nuo pirmykščio žmogaus praėjo milijonas metų. Susiformavo
kultūringa, sudėtingos psichikos būtybė. Pasikeitė žmogaus įpročiai,
poreikiai, sugebėjimai. Ir jausmai. Todėl nebegalime jausmų srityje
likti primityvūs. Meilė – tai kūrybinis procesas, kuris reikalauja sutelkti visas pajėgas. Ji tokia pat subtili kaip poezija, kaip muzika – ir
todėl jai reikia pasiruošti. Svarbiausia – ugdyti savo charakterį, tvirtą
valią, ištvermę. Plėsti akiratį, išmokt viską dirbti su džiaugsmu, taupyti laiką, būti reikliam sau ir kitiems. Dar meilė gamtai, siekimas
gražinti savo aplinką, suprasti muziką. Tai turtina žmogaus vidinį
pasaulį – tuo pačiu ir jausmus daro turtingesnius.
Ar tinginio, egoisto, lengvabūdžio jausmai gali būti ištvermingi?
Ne, jie lyg pūkelis... Todėl gražiai, patvariai meilei reikia rengtis iš
pat jaunumės.
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Rugsėjo 25
Tuštuma tuštuma tuštuma...
Pasidariau prozaiškesnė. Kaip atkust? Taip neįprasta – gyvent ir
nieko nemylėt. Lyg stuobrys, kai tos emocijos nebanguoja, neskraidina padangėmis, nepriverčia dailiau vaikščioti, skambiau kalbėti.
Kaip atkust? Įdomu, ar dar kada suspurdės mano širdis – ir prieš ką?
Ar atsiras, kuris nustebintų, pradžiugintų, pavergtų? Kažin kažin?!
Pilka pilka pilka... O vyrai? Tikrų vyrų reikėtų su žiburiu paieškot...
Keista... Tik vienas posakis – juokas, ir prieš akis atsivėrė bedugnė. Skaičiau „Dičių“ 9A. Ir vienas nusikvatojo. Sustingau. Lyg
būčiau gavus antausį. Net neskaudu, bet kažkokia bedugnė.
Keista, po tokių intensyvių metų staiga pasijunti nereikalingas ir
tuščias. O juk tiek aistrų, pykčio, sielgraužos, džiaugsmo buvo – nieko, nieko neliko.
Keista – visos spalvos nublanko. Anksčiau viską pripildydavau
savo širdies turiniu – staiga išblėso. Net filmukas apie Kaukazą šiandien toks menkas, nors vakar negalėjau atsidžiaugti. Užtenka vieno
žodžio, vieno nusikvatojimo, kad tavo ir akių spalva pasikeistų. Apatija – ta nuolat prikimbanti liga...
Vis galvojau – mano žodžiai kaip paukščiai –
jais į tolumą skristi.
Vis svajojau – mano rankos kaip saulė –
gali užstoti nuo vėjų, sušildyt.
Vis tikėjau, kad lūpos...
Ne ne!
Rankos nešildė, žodžiai neskraidino
ir lūpos...
Tau buvo tuščia ir šalta...
Ne ne!
Manęs nebuvo Tavo pasaulyje...
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NAUJI PUOLIMAI

1966
Sausio 21
Pagaliau atėjo ta diena. Seniai jos laukiau. Išleidžiu savo grupę.
Diplominių gynimas. Kodėl aš karščiuojuosi? Truputį pikta, kad taip
rašomi pažymiai. O kaip jaudinasi Milė, žodžio negali ištarti. Genutė
perbalusi, o ir kitos neramios.
11S išleistuvių vakaras. Statybininkų rūmai. Tviska šviesos. Visi
šventiški, pasipuošę. Aš pakankamai rami. Nukrito uždanga. Ir jei
anksčiau negalėjau pagalvot apie išsiskyrimą, išleidimą – širdį suspausdavo, dabar nevirpa nervai. Man neįprasta šaltai stebėti. O šiandien sėdžiu ir nesijaudinu – lyg būtų svetimos. Lyg niekad nebūčiau
dėl jų verkus. Keista!
Kalbu, kad nelinkiu lengvo kelio, kad gyvenimas būtų pilnas
kovos, nes tai yra grumtynės už gėrį, už grožį, už teisybę. Gerai kalba dėstytojas Tarasonis, Mačiulytė ir mano Zdanevičiūtė. Užrišamos
juostos.
Balius. Oficiali vedėjo Jonkaus kalba. Gana įdomiai pašneka
Stankevičienė. Puikiai postringauja Kerosierius. Tostas už technikumo steigėjus ir tuos pirmuosius, išvariusius sunkiausią vagą.
Trečią grįžtu namo.
Sausio 22
Atsikeliu apsunkusia galva. Apniukusiu žvilgsniu. Įspūdžiai,
įtampa, nervinimasis – galva svaigsta ne vien nuo vyno. Ir skubu į
pamoką. Pavėluoju 2 minutes. Prie staliuko su bloknotu laukia vedėja. Nemalonu, kad vėluoju. Paskutinė pamoka. Semestriniai pažymiai. Vis vien ji nori eiti. Ką gi! Pasišiaušia plaukai. Įtarimas. Grupė
ruošiasi maskaradui, paišo, vaikšto po klasę, niekas nesėdi vietoje. Ir
dar – kontrolė...
Man reikia grąžinti sąsiuvinius. Kaip miela – jie sudėti tvarkingai.
Adomaitytės apie Bethoveną, Kavaliauskaitės „Tarp dviejų debesų“
ir kt. Eilėraštį suprasti – reikia daug žinoti, gerai orientuotis istoriniuos įvykiuos, perskaityti ir tai, kas tarp eilučių. Apie muziką, Bet223

hoveną, „Devintąją simfoniją“, apie Salomėją. Keista, bet aš kalbėjau
ramiai, sklandžiai, nuosekliai, įdomiai. Net pati buvau sužavėta.
Bet po pamokos neišlaikiau. „Iš jūsų pusės – tai visiškas netaktas. Aš niekad taip nepadaryčiau“, – sakau drebančiu balsu. Į antrą
pamoką ji nebėjo. Išvedžiau semestrą ir pasėdėjau, pasidėjus knygą,
vaikus paleidus paišyti. O dėstytojų kambary ir pravirkau. Nenumaldomai. Ir kuo daugiau mane ramina, tuo sunkiau susilaikyti. „Tai
pasityčiojimas! Po išleistuvių ateit pamokų tikrint. Ne, tai netelpa
galvoj! Visus metus nesiteikė, o šiandien – kontrolė! Koks netaktas!
Ieškojimas priekabių... “
Visas dėstytojų kambarys ūžė kaip bičių avilys, komentuodami
įvykį. „Ateit po išleistuvių – reikia turėt fantazijos. Nesijaudink! Mes
netylėsim! Šito nepraleisim!“
Aš verkiau, bet man buvo gera. Turiu draugų. O maniau esanti
vieniša... Petrovas norėjo pareikalaut, kad manęs atsiprašytų. Pranešė
direktoriui.
Sausio 30
Vietoj atsiprašymo prasidėjo puolimas. Ištisa sniego kruša. Išsiliejo... Nesibaigiantys pokalbiai su direktorium, su pavaduotoju. Ne
vien dėl „vizito“. Atsisakiusi auklėt naują grupę, nes ruošiausi rimtam metodiniam darbui, ne kartą kviečiama „ant kilimo“: „Mes jus
priversime! Jūs šito pasigailėsite! Imsimės griežtesnių priemonių!“
Teko aiškintis net komitete.
Tik dabar aiškiai supratau – nereikėjo čia pasilikti. Matyt, mano
buvimas vadovams neparankus. Aišku, neparankus. Gal per daug
matau? Ir kodėl tada neišėjau? Galvojau – konfliktų visur būna, geriau, kai žinai, su kuo turi reikalą...
Kovo 21
Pabudau anksti ir skaičiau „Paprastą žmogžudystę“. Kraupus dalykas. Tas šaltas apskaičiavimas ir betikslis žudymas, prieš tai išsimaudžius duše. Ir nerūpestinga, tik savo reikalais gyvenanti fermerių šeima. Kiek baisių duobių žmogaus psichikoj. Taip ir prislėgė nerimas
dėl žmonijos ateities.
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Paskui slidinėjom su Aldona. Pradėjom nuo Verkių. Sniegas kietas, negludus. Įdegėm prieš saulutę. O katinėliai su šiškomis. Laukai
dar rudi. Man patinka Aldona. Mes daug kuo skiriamės, todėl nuolatinė proga pasiginčyt ir tvirčiau išsiaiškint savo pozicijas. Taip ir kertamės ištisai, bet nesipykstam. Nuolatinės temos: knygos, poezija, meilė.
Vakare filmas „Paprastas fašizmas“. Dvi serijos. Žmonės keliasi lėtai,
be triukšmo, lyg negalėdami atsipeikėt ir grįžt į realybę. Sunku sugrįžt.
Tiek jame šiurpaus tragizmo. Ne, ne tragizmo, o beprotybės – iki kurios nusirito žmogus 20-ame amžiuje. Asmenybė yra niekas, o masė –
minkštas molis. Masė kaip moteris – jai imponuoja jėga. Lengva masę
valdyti – jai nereikia galvoti, trokšta tik stiprių įspūdžių. Taip skelbė
fiureris. Tai patvirtina rusų istorija. Leninas vedė išvargusią liaudį į
revoliuciją. Tai jo idėjos ir įsakymai stūmė per mirtį į komunizmą.
Hitleris užhipnotizavo mases vokiečių didybės, tautos vertingumo
manija. Stalinas – baime ir prievarta. Ir žmonės mirė tylūs ir paklusnūs... (Just. Marcinkevičius)
Tikrai Hitleris buvo genialus maniakas, nes privertė visą tautą paklusti savo idėjoms. Švietimas, menas, mokslas, auklėjimas – viskas
vienai valiai: fašizmo triumfui. Net žmonių naikinimas. Lenino žudynių pradžia taip pat negailestinga, tik neužteko jėgų įsibėgėti. Užtat
Stalinas įvykdė su kaupu. Fidelis Kastro – toks pat Kubos dievukas...
Uždegti, patraukti mases – tai tik genijaus talentui. Negi neatsiras vadas 20-ame amžiuje, kuris su tokia pat nepalaužiama jėga vestų
žmoniją į gėrį, į laisvę, į taiką? Jei Hitleris sugebėjo stumti į pražūtį,
į naikinimą, tai ar negalima su tokiu pat užsidegimu vesti į tiesą?
O gal į blogį lengviau patraukti – reikia mažiau pastangų. Žmogus
labiau linkęs pasiduoti žvėriškiems instinktams. Kiek nedaug truko,
kad suklestėtų fašizmas. O kovai už tiesą ir laimę – žmones padaryt
kultūringus, dorus, kilniaširdžius net didžiausiomis pastangomis –
matyt, neužtektų ir visos epochos... Gal reikėtų genialios rankos ir
kultūringos priespaudos. Jei pats nenori, reikia priversti būti geru.
Utopija? Kodėl kurti blogį – tikrovė, o kurti gėrį – utopija?
„Jei nuo manęs priklausytų!“ – duosiu moksleiviams tokią temą.
Stipri asmenybė: jėga? hipnozė? dievukas? Jauni negalvoja, pasiduoda įtaigai, propagandai, reklamai. Didybės įvaizdis!
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Labai įdomu! O kiek aš pati padaryčiau, jei nuo manęs priklausytų?..
Gegužės 10
E m o c i j o s ! Ir pabučiavime, kaip ir visur, atsispindi individualybė. Jei atmiešiamas aistra, netenka poetiškumo. Grubus, prievartinis noras išbučiuoti – bėk nuo tokio už šimto kilometrų. Jei vyriškis
savo žodžiais, šypsena, savo elgesiu nesugeba sudomint, patraukti,
nemato tavo akių: jose palankumas ar abejingumas, aišku – stuobrys.
Nieko gero nesitikėk.
Bet, pasirodo, yra ir poetiškų vyrų. Nustebino atviras R. atsivėrimas. Jo švelnumas santykiuose su moterim. Šito net nesitikėjau
ir nenujaučiau. Gražu, kad ne visi vyrai – jaučiai. Gali žavėtis, būti
švelnūs ir pagarbūs, paslaugūs ir riteriški, poetiški ir tuo pat metu
gana žemiški. Ir negaliu suprast, kodėl jo šeimyninis gyvenimas toks
nevykęs, toks skausmingas. Gaila, kai artimiausi žmonės pilni ambicijų, atžarumo. Nežinau net ką patarti. Ar įmanoma suaugusią moterį
pakeisti?.. Ak, kiek tų šeimų be meilės...
Deja, didelės jausmų poezijos ir mano gyvenime nebuvo. Ir meilės plačios, vispusiškos – nebuvo. Ar mylėjau kada iš visos širdies?
Taip! Ne kartą jaučiaus laiminga. Tik tie, kuriuos mylėjau, ne man
buvo skirti. Ne man! Ir jausmai – suvaržyti, neišsiskleidę, lyg vidurvasario lanka nesužydėję. Bet kokia laimė – jie visam gyvenimui
paliko šviesūs, skaidrūs, lyg rytmetinė saulė. O trumpalaikiai susižavėjimai ir liko trumpalaikiai – be poetinio švytėjimo... Net vardų
neatsimeni...
Sinjoras, aišku, ne atsitiktinis. Jau daug metų – šalia. Jis man
tikra mįslė. Tai visą pusmetį nepasirodys, tai kas savaitę užeis. Su
glėbiais rožių. Raudonų... nuo kurių visas kambarys pakvimpa. Arba
skambučiai prieš aušrą. Šoku iš miegų, apkvaitusi nuo sapno. Girdžiu
prislopintą balsą: „Grybauti! Už penkių minučių būk prie namo.“
Puolu ieškot peilio, krepšio ir dundu laiptais. Gatvės tuščios – tad
švilpiam Nemenčinės link. Pušynas gaivus, rasotas, tekančios saulės nuauksintas. O paukščių koks čirenimas! Prisirenkam gražiausių
pasaulyje rudučių bobausių – ir atgal. Tada pusryčiai, ir skutu į
darbą.
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Vis kirba mintis, kodėl miške, tekant saulei, kai širdis pilna šviesos ir gaivaus oro, suklusę medžiai, o mes vienu du – prie išlakios
pušies manęs neapkabina, nepasako meilaus žodžio. Tik kartą grįžtant prasitarė: „Aš vos neuždusau iš noro tave išbučiuoti...“ Ir tas susilaikymas, ta velniška valios jėga net labiau imponuoja negu lauktas
pabučiavimas...
Be galo šaltas egzistavimas, jei tavęs niekas švelniai neglosto, nepriglaudžia su meile. Žmonių tarpusavio santykiuos turi būti poezijos. Tas prigludimas prie peties, prie veido – ir tu nesijauti vienišas, turi atramą, pasitikėjimo įgauni. Aš myliu vaikus. Su kokiu
džiaugsmu jie atsisėda šalia, prisiglaudžia, padeda galvą – ir jaučiasi
apsaugoti, nuraminti, paguosti. Kažkas jais pasitiki, pradžiugina, pataria. Kaip gera, jei gyvenime turi žmogų, kuris su šiluma tau žiūri
į akis, kuris be žodžių nušvinta šypsena. Mane patraukia tik jautrūs,
švelnūs, galvojantys, ieškantys, turtingo vidaus, turintys poetiškumo
ir kažką savito. Jei susižavi kuo nors gražiu žmoguje, tada jausmas
tikras, nemeluotas.
Kartais pagalvoju – daug mergaičių mane įsimylėjusios. Prisiriša, keliaujam kartu. Turistų būrelis visada gausus. Manau, jos ir ne
vieną vyriškį dievina: fiziką, matematiką. Toks amžius. Juk meilė
žmogui – tai nuostabus dalykas, tai laimė. Tai laimė, jei žmogus gali
kuo nors žavėtis, mylėti...
3SM atsisveikinimui papasakojau apie savo gyvenimą, apie pirmąją meilę, kokia ji buvo nuostabi. Apie išvytą sužadėtinį. Jau toks
vaikų pasitenkinimas. Gal ir be reikalo... Bet jiems reikia žinot, kaip
būna gyvenime, kaip turėtų pasielgti. Mokiniams reikia patarimo,
kad galėtų susigaudyti įvairiose situcijose. Jiems reikia parodyt šilimos, pasitikėjimo. Kas gi juos pamokys? Kada papasakoji asmeniškus
pergyvenimus, tokie dėkingi jų žvilgsniai. Lyg pasidarom artimesni,
savesni. Įdomu, kaip jie su manim atsisveikins?
Visur reikia ieškoti poezijos...
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1967
Balandžio 7
Pagaliau parsinešiau iš leidyklos savo kūdikėlį – „Diktantus“. Kiek
įdėta darbo! Kiek vakarų prasėdėta! Kažkada galvojau – bus labai linksma
sulaukus. Parinkau prasmingus, žaismingus, rodos, pačius įdomiausius
tekstus. Vaikai su malonumu laukdavo diktantų, nes juos buvo smagu
rašyti – vis taikė į pačią širdį, vertė galvoti. Tai kodėl jaučiuosi abejinga?
Net stebina. Mažytis leidinėlis. Gal per daug kartų skaičiau, kad dabar
nedžiūgauju... Nebeįdomu. Neapčiuopiu tos prasmės, apie kurią svajojau. O kaip svajojau! Nejau visi atlikti darbai – nustoja jaudinti?
Birželio 15
Ne kartą buvau jau miręs.
Ir kuo gi gyvenimas skirias?
Tik tuo, kad daugiau čia kančios,
Melo, apgaulės, klastos...
		
–		
O tie, kurie ėjo nuliūdę prie karsto,
Giliai atsidūsta ir svarsto:
Ankšta šita žemė, bet vietos visiems pakaks...
Amžiną atilsį... Requiem... Paxs...
				

V.Mykolaitis-Putinas

N e t e k t i s ! ! ! Putinas mirė 1967.6.7 Amžiną atilsį... Requiem...
Paxs...
Putinas jau Anapus... Mano džiaugsmas ir sielvartas. Mano paslaptingoji meilė. Tų laukiamų paskaitų iškilmingumas. Tas nuolat
atklystantis žvilgsnis... Ta virpanti gija. Siūbuojanti. Raminanti.
Nėra ko pastatyt greta. Dievinimas. Nėra su kuo palygint. Visų studentavimo metų šviesulys...
Gaila, negalėjau net palydėti ir atsisveikint prie kapo – siautėjau
po Leningradą su moksleiviais.
Kodėl visi smūgiai pasipila tuo pačiu metu – vienas paskui kitą.
Vienas tarano dūžis – ir visa griūtis. Jie užgožia didįjį skausmą.
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Sėdžiu priglušinta. Suvokiu – visos didžiosios nelaimės niekada
nebuvo vispusiškai išgyventos. Būtinai išlįs kokie nors niekingi, kvaili
padarai ir užgoš tavo sąmonę. Tai antausis iš ministerijos dėl diafilmų,
konferencijos, o dar kelionė su turistais – ir negaliu aprėpt to gailaus
praradimo, negaliu ramiai, tyliai paliūdėt. Ir taip visada. Likau stabaras. Nebemokanti verkti. Bejėgė. Bjauraus Pinčiuko vedžiojama. O
Pinčiukas galingas, tik aš dar neturiu jėgų su juo grumtis...
Bet aš jį sudorosiu. Ar nepribrendo laikas?..
Liepos 20
Mokytojų tobulinimosi kursai Nidoje. Dienos slenka lėtai, pilkai. Ir staiga plykstels kas – lyg žaibas. Net nusipurtai iš netikėtumo...
Galėjo romantiškiau būti? Nors dėl žaismo. Visai netikėtai pasipiršo – net juokinga. Be jokios poezijos. O gal tai pati tikriausia poezija?
Marios žydi. Vanduo tirštas. Aš brendu toli toli. Šiurpu – per
žydinčias marias pėsčiomis. Paskui bumpt! ant įkaitusio smėlio. Prie
vyrų kojų. Gal tyčia? Gal... Smėlis nudegina.
„Kaip jūs toli nubridot! Kokia jūs įdegusi! O aš – kaip sūris. Vis
tas popierizmas... Jūs neturit vyro? Tai važiuojam ryt vieni du. Prie
jūros ar į mišką. O gal nenorit su manim? Gal labai išranki? Į kambarį aš neužeisiu – nenoriu apkalbų. Žinot, mūsų žmonės...“
Garlaiviukas nulinguoja per marias. Baltos kopos tolsta ir tolsta. Raudoni stogai su žirgeliais. Prieplauka. Kirchės bokštas. Tomo
Mano namelis.
Išvažiuot visada sunku. Miestai ir žmonės prasilenkia pro šalį.
Lyg paliktum ką svarbaus, nesugrąžinamo. Vis nerandi to tikro, didelio, savo. Neišsipildę troškimai apsineša laiko dumblu. Iki paskutinės
minutės lauki. Gal dar pašauks vardu? Jei būčiau lengva kaip vėjas –
lėkčiau spindinčiomis mariomis dar kartą pasitikrinti...
Marios susidrumsčia. Tai vėjas sušiaušia. Padūkėlis! Purto garlaivį. Atsiremiu borto. Smagu, kai vėjas švilpia, taršo plaukus. Ne vien
plaukus taršo... Atminimą praeities...
Tolumoj mūsų Sachara. Gal čia tie Aukštujai? Krantai keičiasi – gal
jau užpustyti senieji Nagliai? Karvaičiai? Kopa, pakibusi virš kaimo,
po audros užsemia raižytus žvejų namelius, su gonkeliais ir stogų žir229

geliais. Plūsta smėlis, nesulaikomas, nesustabdomas – kaip ugnikalnio lava. Keliauja kopa per kaimą, palaidodama gyvenimus. Dar kyšo
stogai. Styro kryžiai. Aš klampoju per smėlį ir apžiūrinėju žirgelius...
Vizijos... Netikėtai sutrukdo...
„Štai ir aš! Lyg iš dangaus nukritau, tiesa? Vis ieškojau progos.
Negaliu slėpt savo jausmų. Man patikai iš pirmo žvilgsnio, kai lyg
undinė bridai iš marių. Aš nuo Saldutiškio. Žinot Aisetą? Gimęs prie
Asalnų. Ant kalniuko – Antalksnė ir ežerai: Alksnas, Lūšiai, Dringys... Gyvenu prie ežero. Sėdu į valtį, irstausi po įlankas. Grįžtu prisisunkęs žuvies, ajerų kvapo. O namie apninka liūdesys. Tada rašau,
rašau... Tragiškas pjeses.
Verčiu iš hindi kalbos. Gal 10 metų gyvenau Indijoj. Išleisiu aforizmų, eilėraščių rinkinėlį. Perėjau ir lagerių odisėją. Kėliaus iš mirusių... Gyvenimas praūžė kaip uraganas. Ištisos kasyklos kūrybai.
Tik reikia moters... Švelnumo. Šilimos...
Sugrįžkim dar į Nidą. Gal ir jūs pakeisit savo požiūrį į šeimą. Aš
noriu, kad mes arčiau vienas kitą pažintume. Man nuobodu. Aš vienišas. Ar nenorėtum sudaryti man draugystės? Mes sutarsime. Tavo
geros akys. Aš pažįstu žmones. Mes puikiai sugyvensim. Tuoj pat
galėčiau persikraustyt į Vilnių – vis didesnis miestas. Ar tau patinka
vaikai? Ar tu norėtum vaikų? Man tai esminis klausimas...“
Net vėjas aptilo. Gal nusigando tokios kondensuotos eigos. Klausau. Šypsausi. Stebiu, kaip garlaivis prariekia marias. Nuvirsta storos
velėnos. Sutviska saulėje. Sužėri. Ilgai ilgai raibuliuoja, kol ištirpsta
platybėse.
Jau ir vaikai... Lyg būtume seniai susituokę. Neištveriu ir nusikvatoju. Kartu su užstaugusiu vėju, susiūbavusiom mariom, prasišiepusia saule...
Spalio 18
Vėjas. Pašėlęs vėjas. Plėšia stogo skardą. Laužo medžių rankas.
Traškios klevo šakos krinta ant tako. Keista, prieš pat aušrą tokia
vėtra.
Ir vis dėlto bėgu į pasimatymą. Septintą valandą ryto. Tuopos ant
Cvirkos kalniuko skeryčiojasi, grasina, maldauja, perspėja. Ar dar yra
kur nors tokių tuopų ant paties kalniuko, kurios perspėtų bėgančius
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į pasimatymą? Ne, ne! Negrįšiu. Ne! Jūs bejėgės sulaikyt mane, septintą ryto skubančią į pasimatymą.
Už Profsąjungos rūmų raudonas mėnuo šmurkšteli pro medžius.
Mirę rudenio lapai su vėju muša per veidą. Ne, ne! Negrįšiu. Skubu
į pasimatymą. Susitikę pasisveikinsime ir darysime rytinę mankštą.
Vėjas persmelkia drabužius, įkanda raumenis. Rytinė mankšta – tai
valia, tai sveikata, gera nuotaika, ritminga suplanuotos dienos pradžia. Mums jau būtina rūpintis sveikata.
„Aš truputį išlepęs, bet jei tau pažadėjau – nieks nesutrukdys.
Negalėsiu ateiti – keliais atšliaušiu.“ Gražu! Kieta! Keliais atšliaušiu...
Vienas ratas, antras ratas, trečias... Nesimato nei atlekiant, nei
„atšliaužiant“. Jau ir mėnuo ne taip baisiai raudonas. O pakalnėj –
Vilniaus žiburiai. Iškabinėtos girliandos šviesų. Šiaurinė dangaus
pusė vaiski, tik keli rašaliniai debesiūkščiai pasiklydę. O rytai – tamsiai mėlyni. Ten dabar vėtra keliauja. Tokio dangaus ir tokių žiburių,
vėjo blaškomų, daugiau niekada nematysiu...
Šlavėjos renka nulaužtas šakas ir kiša į maišus. Ketvirtas ratas,
penktas ratas. „Aš truputį išlepęs, moterų išpaikintas. Užmečiau darbus. Bet pamatysi – būtinai pasikeisiu. Kai su tavim pasišneku, man
atsiranda prasmė gyventi. Pamatysi – keliais atšliaušiu... Reikia stiprinti kūną.“
O aš keliskart pabudau. Nesimiega. Galvojau, ką čia gero papasakot, susitikus ant Taurakalnio – sustiprint norą veiklos, kūrybos. Išjudint, ištraukti iš „balos“. Deja. Matyt, pažiūrėjo pro langą – kaukia
vėjas, ir panarino galvą minkšton pagalvėn. Kur ten bešliauši...
Ir staiga užgeso gatvių žibintai. Užsimerkė. Pritemo. Ne! Nebebus tokių vėtrų ryto niekada. Ir nebėgsiu daugiau į pasimatymą
su viltim, ir nepasakysiu pernakt išaugintų ir išnešiotų gerų žodžių.
Užgeso žiburiai... Taurė neišgerta, daina neišdainuota... Užgeso žiburiai –
ir vėl mes tylūs, rūstūs... (V.Mykolaitis-Putinas)
Tokio fantastiško, tokio grėsmingo ryto dar nebuvo. Miestas po
kojomis. Čia Jurgio bažnyčios bokštai. Žvėryno kupolai. Tolumoj
skęsta Žirmūnai, Antakalnis su Petro ir Povilo šventove.
Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais / Dunkso tarp kalnų plačiai! /
Naktis jį rūbais, tamsiais kaip dūmais, / Dengia! Jis miega giliai!
(Maironis)

231

Grįžtu su Maironiu. Miestas jau nebemiega. Dabar namuose įsižiebia lemputės. O tu bevalis – ar dar šiltam patale? O taip tikėjau...
Lapkričio 17
S t e b u k l ų b ū n a ! ! ! Žmogus gali įveikti viską, jei labai nori. Aš
įveikiau! Įveikiau. Įveikiau. Pergalė prieš pačią save. Didesnės pergalės dar neturėjau.
Slėgė vieši pasisakymai. Ypač saviems. Dėl menkniekio užrausti, spazmai užspaudžia širdį. Pasigailėjimo vertas padaras. Kankinausi
dėl šios silpnybės. Nervinė baimė. Pranešimas dėstytojams meilės
tema turėjo užbaigt šią negarbingą padėtį.
Meilė! Dėstytojai nedrįsta, nežino, kaip vesti auklėjimo valandėles apie meilę. O jaunimui šitai rūpi. Jie turi daug klausimų. Nori
vyresniųjų patarimų. Ir aš ryžausi, nepaisant Reginos suniekinimo,
kad nesugebėsiu susidorot su šia tema.
Dėstytojų kambary pakabinamas skelbimas: lapkričio 16 mano
paskaita. O, kaip bijojau, ar nervai išlaikys. Kieno nors pašaipus žodis – ir kapituliuoju. Širdis susispaudžia, liežuvis pinasi. Nepavydėtina, nepavydėtina... Apsijuokimas. Taip galėjo atsitikti, bet kietai
nutariau – n e p a s i d u o s i u !.. Tiek įdėta darbo, tiek surinkta įdomios
medžiagos, tiek paaukota laiko. Dėl turinio buvau tikra. Tu r i u n u galėti!..
Sukaupiau visą valią. Dviejų dienų prireikė, kad organizmas
gyventų viena mintimi – aš laimėsiu. Kiekvienas kraujo kapiliaras, kiekvienas širdies tvinksnis, kiekviena ląstelė sakytų – esu rami,
visiškai rami. Sugniaužiau kumščius. Visas kūnas prisipildė nežmoniškos jėgos. Kaip furija laksčiau po kambarį, iškėlus rankas, išplėtus
akis, ir garsiai šaukiau: turiu laimėti! Jokio jaudinimosi! Mano nervai
geležiniai! Aš įveiksiu! Kalbėsiu lengvai, laisvai. Nugalėti turiu – save
ir kitus! Įsitempė visas vidus: sąnariai, raumenys, smegenys – iki tokio laipsnio, kad, rodos, panorėčiau ir pasikelčiau į orą...
Taip siautėjau porą dienų. Pajutau – kūnas įelektrintas, prisipildė
jėgos – padarys viską. Nuėjau gulti pilna pasitikėjimo.
Stebuklas įvyko! Atsirado tokia užtvara, kad baimė nerado jokio
plyšelio. Nesukirbėjo nė vienas nervas. Ramybė. Pasitikėjimas. Nė
mažiausio jaudinimosi. Dieve, Dieve, kiek gyvenime esu praradus
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dėl to jaudinimosi ir nepasitikėjimo. Gal viskas būtų kitaip susiklostę?
Į paskaitą susirinko gausybė dėstytojų. Žinoma, iš smalsumo. Su
šypsenėlėm, kaip ir tikėjausi. Viena poniutė prie skelbimų lentos komentuoja: „Įdomu, ką jau Pajedaitė apie meilę papasakos...“
Susėdo visi apie ilgą stalą. Šnekučiuojasi. Veiduose jaučiu gerą
dozę pašaipos – nei vyro, nei vaikų, nei mylimo – apie kokią meilę
čia dėstys? Bet mano balsas aiškus, jokio virpesio, intonacija gera.
Greit dingsta šypsenėlės, veidai ištįsta. Surimtėja. Jaučiu, kad ima
klausytis. Visų galvos atsigręžia į mano pusę. Maloni šilima užlieja kūną – klausosi. Jokio šnabždesio, jokio šlamesio. Visiška rimtis.
Dėmesys. Atidumas. Cha cha cha – direktoriaus veide nustebimas!
Įpusėjusi pranešimą, paklausiau: gal jau baigti? „Dar, dar... Tai
įdomu! Klausytumės ilgai.“ Paskaita užsitęsė porą valandų. Buvau
laiminga, nes žvilgsniuose pajutau pagarbos pluoštą. Keletas klasės
vadovų užsiprašė, kad ateičiau į jų grupes pravesti pokalbių apie meilę. Tai buvo mano triumfas! Pajutau, kad didelis noras, pastangos gali
įveikti jaudulį, balso ir nervų virpėjimus. Valia, begalinė įtaiga – ir
nervai kaip spyruoklės šoka pagal tavo norus. Pasirodo, juos galima
valdyti. Viešpatie, kaip puiku! Pati didžiausia pergalė mano gyvenime! Niekis įsigyti „Volgą“, niekis gauti ordiną, šis laimėjimas – neįkainojamas turtas.
Stebuklų būna! Man jo reikėjo. Būtina dar padirbėti. Paruošti
leidinėlį, nes jau tiek įdėta laiko, minčių. Tai mano profesinė duoklė.
Sukaupta visa širdies šiluma...
1968
Gruodžio 28
Be galo intensyvūs metai. Kova dėl didesnio kambario. Remontas. Pirkiniai. Įkurtuvės. Diafilmų išleidimas – epochiniai dalykai.
Dar kelionė su Algiu į Dubingius. To negalima pamiršti. To žalio
vandens ir tos tragiškos minutės, kai širdį nusmelkė žūties šmėkla – negalima pamiršti. Pašėlęs vėjas, ežero platybė ir bangos, piktos, kerštingos. Vos vos nenugarmėjom į dugną. Viskas! Jau neišplauksim!
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Neišsikapstysim... Šiaip taip, šiaip taip... Drebančiom rankom ir suspausta širdim yrėmės toliau per niūrias, šiurpias, maurais užaugusias
vandens platybes. Net nejauku. O paskui – pievutė su šieno kupeta,
kaip pasakoj... Smagi kelionė!
Įdomi buvo ir išvyka valtimis su mano turistais. Dienos nuostabios,
ežerai stebuklingi. Smagu, kad galėjau jiems parodyti Ignalinos ežerus.
Ir vėl šiurpi naktis Baluošo ežere. Klaikus pagalbos šauksmas iš salos ir
mūsų ryžtas gelbėti. Mano moksleivių organizuotumas, drąsa.
Gera buvo ši kelionė. Tai tikras poilsis, pasitenkinimas. Daug
irklavau. Saulė. Ramybė. O vaikai klusnūs. Tikrai buvo gera su jais.
Rudenį pastatėm turistinę operą iš kelionės po ežerus. Libretas, muzika, arijos. Repeticijos su Reginute ir Aleksiuku. Repeticijos su
choru. Juokai vieni. Salė lūžo nuo žiūrovų. Atsiliepimai neblogi, o
moksleiviai pilni pasitenkinimo...
Baranauskas, Vaižgantas – kiek to darbo su diafilmais. Pradėjau
pati daryt nuotraukas. Naujų nusivylimų grandinė. Žinoma, ir laimėjimo džiaugsmas.
O sveikata gera. Tik pasidariau užuomarša, anekdotiškai išsiblaškius, be atminties. Kojos vėl šąla. Širdis dilgsi. Ko jai prireikė? Truputį persitempiau. Dvidešimt pedagoginio darbo metų. Valio! Valio!
1969
Kovo 8
Už lango – pūga! Vos matosi žmonės pro sniego siautimą. Rodos,
ir nugriaudė. Šviesėja, šviesėja, ko gero, dar išlįs saulė. Net akys bijo
baltumos...
Aptingau, bet jokio sąžinės priekaišto. Sąžinė, moralė ir visos
kitos iškilmingos kategorijos – tyli. Miega. Kambary aš negaliu galvot. Kad suprasčiau save, reikia išvažiuot su slidėm į laukus, vienai, ir
viską apmąstyt. Užplūdo sentimentai. Vadinas, netvarkoj nervai, pasilpę... Tai vis ta velniška trauma dėl Vaižganto diafilmo. Ta nevykusi
A.V. recenzija, kai smulkmenas išdidino, o apie gera – nieko, mane
įžeidė, sugniuždė. Kai su tavim pasielgia nepadoriai, ir pats nebejauti
reikalo stengtis. Atrodo, šviesi gija nutrūko, sutirpo...
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Apskritai graužtis nėra ko. Nėra dėl ko – viskas pamažu praeina...
O poetas mane sužavėjo savo vitaline jėga. Išdidumu, drąsa, pasitikėjimu, pagyrūniškumu, sofizmu, plepumu, gražbyliavimu. Išsižiojus klausiau – o paskui pasakiau: „Didesnio pagyrūno savo gyvenime
nesu sutikus.“ Nesutriko. „Jei tikėčiau, kad nesutiksite, vis tiek būčiau patenkintas.“ Ir ką tu jam? Šaunus vaikis...
Gruodžio 4
M a n o g r u p ė – mano vaikai. Šiandien jie man neleidžia skaityt. Vis galvoju, galvoju apie festivalį. Susižavėjau Aldona, jos tvirtumu, pasitikėjimu, puikia taktika. Jos dėka – pirma vieta. Daug
joms padėjau: kupletai, dainos, intermedija – ačiū nepasakė. Dėstytojas Buišas tai į padanges išlėkė nuo savųjų. Žiūrėjau su pavydu.
Manosios valgė tortą – pakviest nesusiprato. Padariau nuotraukas iš
festivalio, užrašiau – nepadėkojo. Nusivylus, nieko nesakius viena
grįžau namo.
O kai per susirinkimą pranešiau, kad išeinu, grupę atiduosiu
kitam vadovui – visos nuleido galvas. Nė viena nedrįso pažvelgt į
akis. Ir prasidėjo kukčiojimas. Ramutė, Laima ir visos, visos. Jokio
žodžio – tik graudūs verksmai.
Pro ašaras prakalbėjo Irena: „Mes taip prie vadovės pripratom...
Dabar viskas – mes pražuvę. Mūsų grupės nebėr...“ Vien graudūs
verksmai. Net negalvojau, kad jos taip reaguos. Įsiverkė lyg maži vaikai. Neišlaikiau ir pažadėjau pasilikti. Ne, nepakėlė galvų, nepakeitė
veidų greit nuplaukiančiom šypsenom, kai paaiškinau – kodėl. Noriu
padirbėti, o man daug laiko atima rūpinimasis grupe. Išėjo iš klasės
nulenkusios galvas, slėpdamos užraudusias, užputusias akis. Per kitą
pertrauką pasišaukė, ir Ramutė pasakė, kad jos stengsis viską pačios
tvarkytis, kad man liktų mažiau rūpesčio. Svarbiausia, kad likčiau su
jomis. Visą savaitę buvo šilta...
Ir literatūros pamokos pasitaikė tam dėkingos: Vaižganto „Dėdės
ir dėdienės“, Putino „Altorių šešėly“. Papasakojau apie graudų susitikimą su rašytoju Vienuoliu. Vaikai aktyviai dalyvauja, ima protaut.
Manim pasitiki. Nuoširdumas, atvirumas paperka.
Rudenį pasitiko su gėlėmis.
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Bet laikas bėga – pažadai užsimiršta. Ir vėl tenka bartis. Tada
pasakau, kaip dėl jų per posėdį gavau pylos. Mane svarstė, kad daug
dvejetų, o nenuėmiau stipendijų. Moksleiviai per daug gudrūs – reikalauja privilegijų (pagal vadovę, pasak direktoriaus). Garjonienė pareiškė, kad 15A moksleiviai už savo vadovę turbūt eitų per ugnį ir
vandenį. Tai išgirsti, aišku, man patiko. Pasakiau, kad grupė draugiška, yra kolektyvas, išmoko dirbti, bet teko ir raudonuoti – per spalio
mėnesį gauta daug dvejetų. „Žinot, nelabai smagu, kai mane bara dėl
jūsų tinginystės. Ką, draugužiai, darysim?“
Visiems labai nepatogu, kad mane svarstė dėl jų apsileidimo. Matau – daugelis jaudinasi. Jūratė net iki ašarų. Irena neiškentė: „O aš
žinojau, kad taip bus“, – sako išbalus ir žiūri tokiom akim, kad rodos,
tikrai eitų per ugnį ir vandenį. Ir tai sako Irena, ne seniūnė Ramutė,
ne Valė – Irena. Ją pernai keliskart barėm, svarstė aktyvas, net kvietėm motiną. Kaip ji pasikeitus! Tai mane sušildė. Norėtųsi už tokius
žodžius paglostyti... Tokios supratingos akys.
Talkos metu Žvynytė prasitarė: „Irena jus myli...“ – „O iš kur tu
žinai?“– paklausiau. „Sprendžiu pagal save...“
1970
Sausio 1
Karnavalas ant ledo. „Naujametinis šiaučiaus sapnas“ – ir pirma vieta
grupei. O aš išdrįsau ateit su princo kauke. „Iš kur jūs būsite?“ – klausia dėstytojas Balčiūnas. Net linksma, kad kolegos manęs nepažįsta. Smagu čiuožti palei Vingio parko estradą. Plunksna šmėkščioja,
princo lazdutė vibruoja, apsiaustas plaikstosi. Tik šaltis pašėlęs. Gerai, kad laimėjom. Kitaip negalima. Turėjom laimėti! Su grupe labai
paprasti ir šilti santykiai. Aš dėl nieko nesibaru, nesinervinu. Repetavo neblogai, kūrybingai pasidarė kaukes. Geri mano vaikai.
„Žiburėlis“ mano bute ant kilimo. Dainos. Ir pasakojimai apie
įvairius gyvenimo nuotykius. Paskaičiau turistinius škicus. Žvilgsniai
šilti. Prašymai – dar, dar... „Mums dar neteko būt tokiam neoficialiam, tokiam įdomiam vakare“, – pasakė išeidamos. Gerai, kad pasakė.
Smagi nuėjau miegot. Jas veikia atvirumas, pasitikėjimas. Jos mane
236

myli. Praktikoj giria: darbščios, sąžiningos. Tokios geros grupės dar
nebuvę. Malonu tai girdėt. Ne veltui tiek dėta pastangų. Dabar tegu
mokosi kovot už save.
O Jadzytė seniai nepasirodo. Išsprūdo. Dėl to ir įdomi. Ateina,
kai jai reikia, o ne man. Nieko nedaro, kas man patiktų. Nepataikauja, nesitaiksto. Ką gi – laikas parodys. Baigė penketais – tai bent!
Susigriebė. Atnešė gėlytę. Tikriausiai jai patiko mūsų pokalbis. Aš
tokią ją norėjau matyt – smalsią, gyvą, besidominčią. Mielos mano
mergaitės keliauninkės – Audra, Silvija, Jadzytė, Janė, Teklė, Irena,
Elvyra... Iš jų daug šilimos, meilės, pasitikėjimo, noro pamatyti, išgirsti. Bernaičiai santūresni.
Nauji metai sutikti taip ramiai, taip gerai. Daug kas sutvarkyta,
daug kas padaryta. Pagaliau Vaižganto diafilmas, visus metus kamavęs, eina į pasaulį. Ir Baranauskas. Ir nuotraukos baigiamos klasifikuoti. Galėsiu pradėt kitaip gyventi. Simboliška vaikų naujametė dovana – bloknotas. Šie metai bus skirti rašymui. Daug įdomių knygų
laukia – pekliškai atsilikau. Gyvensiu plačiu frontu: koncertai, teatrai,
draugai. Ak, viskas gerai! Viskas! Metai – beveik jubiliejiniai. Pasitikėjimas – kiek jis duoda, kiek nulemia? Tad palinkėsiu sau – smagiai
nužingsniuoti naujus metus!
Rugpjūčio 26
Jau nugarmėjo virtinė dienų po fantastiškos kelionės į Baikalą.
Grupė nedidelė – keturiese. Jonas Ž. – iš kelionės prieš 16 metų
„nors į pasaulio kraštą“– ir dvi medikės. Antrą kartą atsiduriu Sibiro
platybėse. (1956 aplankiau savuosius)
Atskridom lėktuvu į Irkutską. Iš čia, įtakingo vietinio lietuvio
globojami, skrajojam į visas puses. Laivu išplaukiojom Baikalą, didžiausią ir giliausią ežerą pasaulyje, tyvuliuojantį dauboje. Iš šiaurės
jį supa aukšti, uolėti skardžiai – per kuriuos nusileisti iki vandens
jokių takų. O viršuje galingų maumedžių ir kedrų girios. Siaučiant
vėjui, ežeras taip įsisiūbuoja, kad net laivams plaukti pavojinga.
Mus stebino jo šaltas, beveik geliantis vanduo – retai kas išdrįsta
jame pasimaudyt ar net niurktelti. O įlankų įlankėlių! Stačiais krantais ir taikliais pavadinimais: Bobutė, Diedukas, Anūkė, Sargybinis,
Žandaras, Švyturys, Smėlinė, Du katinu ir kt.
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Kartą lėktuvukas mus nuskraidino į 70 km ilgio ir kokių 12 km
pločio Olchono salą. Caro laikais ten buvo kalėjimas, dabar įsikūrę žvejai. Turi net parduotuvę. Įdomu buvo susipažint su sibiriečių
punktualumu. Kai numatytu laiku nuskubėjom prie lėktuvo – ten
nieko neradom. Suieškojom viršininką, šis nuėjo budinti lakūno, tas
nukulniavo ieškoti degalų... Po pusantros valandos stoviniavimo – išskridom. Panašus grafiko paisymas ir keliaujant autobusu.
Baikalas sugeria apie 300 intakų, o išteka tik viena upė Angara – iš
vakarinio kranto. Šita upe laivas mus nuplukdė iki Bratsko. Nelinksma tai kelionė. Rūsti gamta. Retose prieplaukose skurdūs nameliai,
pilki žmonės ir vaikai, pulkai šunų, neaprėpiamos rietuvės rąstų.
Ties Angaros užtvanka – galinga aliuminio gamykla. Aplink ją –
didžiuliai nugeltusių, išdžiūvusių miškų plotai. Pagalvoji, o kaip atlaiko žmonės?
Statant užtvanką, nebuvo iškirsti milžiniški miškų masyvai, ir dabar tiek turto tūno Bratsko jūros dugne. Nejauku matyti arti krantų
kyšančius iš vandens maumedžių viršūnių stagarus.
Grįžtant atgal, į mūsų laivą vienoje prieplaukoje patalpino keletą
lavonų. Tai žmonės, iš Irkutsko atplaukę žvejoti, istrigo tarp žagarų,
prakiurdė valtį ir nuskendo. Visus prislėgė laidotuvių nuotaika.
Paskutinė išvyka buvo smagesnė. Nedidelis visureigis autobusiukas mus nugabeno į Ulan Udė – Buriatijos sostinę. Iš ten – link
Sajanų. Šiek tiek kopinėjom, paragavom kalnų, skubrių, gurgančių
upių. Siauru, pakibusiu lieptu atsargiai pereinam tarpeklį – ten, apačioj, šniokščia, putoja Kingarga. Turėjom šaunų palydovą buriatą
Daši Badmacirenovą, kuris mus vedžiojo, pasakojo kraupias legendas, padėjo pajusti Sajanų kvapą.
Sustojom prie Zangizango. Vyrai įsigeidė vakarienei pasigauti
žuvies. O krantai! Upė šniokščia, ritasi marmuro guolyje, o krantai
statūs, išrantyti. Kokių tik figūrų neįžiūrėsi! Pilys, bokštai, šventyklų
kolonos...
Užsiropščiau ant vieno iškyšulio ir aiktelėjau – iš nuostabos širdis
nutirpo. Akių negaliu atplėšti. Ta rausvo marmuro upė ir pasakiški
krantai – nelaukta, netikėta, paslaptinga. Ir toks skambantis vardas –
Zangizangas! Fotografuoju iškramtytus krantus, žvejus ten, žemai,
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prie vandens prigludusius ir galvoju, kaip šitas marmuro žaismas atrodytų mėnesienoje...
Žvejams pasisekė. Šiek tiek pavažiavę, sustojome nakvynei. Tada
linksma vakarienė su juokais, anekdotais ir kytriais pasakojimais.
Bendrakeleiviai, šiek tiek apsvaigę nuo „karštos“ arbatos, lenda į palapines. Aš truputį nerami. Nutariau: kai visi sumigs, tyliai išslenku iš
palapinės ir grįžtu prie upės. Ką nors kviesti kartu – beviltiška. Palaikytų beprotybe. O man knieti. Gyvenime tokia proga nepasikartos –
negalėsiu sau dovanot. Pražiopsosi – paskui gailėsies.
Palaukiu ramaus alsavimo ir išslenku. Pasiimu lazdą, kurią buvau
susiradusi. Mėnesiena, bet eiti gal kilometras per mišką. Aišku, nepagalvojau, kad galingi kedrai bus taip susipynę. To siauro keliūkščio beveik nesimato. Abiem rankom laikau prieš save lazdą, kad kakta neatsitrenkčiau į medžio kamieną. Kojomis stengiuosi užčiuopti pravėžas.
O jei koks žvėris iššoks ar lokys? Pagalvojau, ir kūnas pašiurpo.
Širdis daužosi. Kojas pakirto. Gal grįžti? Kapituliuot? Ne ne ne! Dar
sustoju. Svarstau, abejoju ir vis tik einu. Braunuosi... Noras – didesnis už baimę.
Bet kai išsprūdau iš miško, kai užsiropščiau į tą patį iškyšulį,
jaudulys dingo. Širdis apsalo. Nieko panašaus, nieko įspūdingesnio
nesu regėjus. Šniokščia Zangizangas, švyti marmuro krantai, vanduo
pulsuoja įvairiaspalvėm šviesom. Gal tai žybsi nugrimzdusių rūmų
žibintai? Didinga! Slėpininga! Labai norėčiau, kad iš gelmių iškiltų
dailus karalaitis ar undinė, žvilgėdama žvynais, iššoktų iš verpeto. Juk
patekti į pasakų pasaulį retai kam pavyksta...
Ilgai sėdėjau negalėdama atsigėrėti, kol mėnulis pasislinko ir
spalvos pritemo. Kokia laimė, kad nepabūgau. Grįžau soti džiaugsmo, net miškas tapo nebaisus. Be to, mėnulis gerokai pasisuko ir
labiau prasišvietė pro medžių šakas. Tas pasakiškas vaizdas, atrodo,
įsispaudė pačiam akių dugne...
Rytą dardėjom atgalios neaiškiais keliukais. Klampiose vietose
jie išgrįsti marmuro nuolaužom. Marmuro! Iš jo pas mus paminklus
daro. Paprašiau sustoti ir, išsirinkusi vieną dailų gabaliuką šešių kilogramų, įsimečiau į kuprinę – parsivešiu antkapiui...
Daši pakeliui dar mums parodė įdomią buriatų šventyklą, vienišą,
pasislėpusią tarp maumedžių. Pastogė be sienų, aukštai iškeltas bokš239

tas su kupolu, panašiu į siaurą kubiliuką. Keistai suguldyti akmenys,
laužo liekanos ir atraižom apraišioti medžiai. Čia šamanai atlieka savo
paslaptingas apeigas: ekstazės būsenoje bendrauja su dvasiomis.
Pasibaigė visi nuotykiai. Gera buvo vėl keliauti kartu su Jonu.
Jausmai jau aprimę, bet šilti ir dar nenumarinti... Laikas grįžti į Vilnių. Jie skris lėktuvu. Aš atsiskiriu ir traukiniu vykstu į Nižnij Udinską, iš ten sunkvežimiu į Atagajų – aplankyti Motulės kapo...
1973
Kovo 10
1970 m. užsimezgus draugystei su Ieva Simonaityte, gyvenimas
pasuko nauja vaga. Ji buvo tarsi tramplinas – rekomendavo mane
Baltušiui. Toliau gausėjo pažinčių ir su kitais rašytojais. Dabar jau
fotografuoju ne tik gimtines, namus, paminklus, bet ir ryškiausius
literatūros atstovus.
O visi įspūdžiai, susitikimai ir kultūrinio gyvenimo įvykiai jau
grimzta kituose užrašuose, tad širdies dienoraštis tampa vis kūdesnis...
1974
Balandžio 20
Esu pasižadėjus technikumų lituanistus pakviesti į atvirą pamoką.
Tema – jaunieji lietuvių poetai: Marcinkevičius, Degutytė, Širvys,
Baltakis, Maldonis.
Situacija rimta. Pranešu apie tai savo grupei ir užklausiu, ar padarysim gražią pamoką? Entuziastingai pritaria. Dalyvauti turi visi.
Tada parenku pačius įdomiausius poetų eilėraščius ir paskirstau
moksleiviams. Matau, kad jiems rūpi gerai pasirodyti prieš kitų technikumų dėstytojus. Keletą vakarų praleidžiu bendrabutyje, tikrinu
pasiruošimą: intonaciją, kirčiavimą, ar suprato pagrindinę mintį. Lieku patenkinta.
Bet man svarbiausia ir antroji – vaizdinė pusė. Poetų nuotraukos.
Vykstu pas Degutytę. Fotografuoju prie rašomojo stalo, paveikslų,
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su kaktusais. Marcinkevičių užklumpu namuose. Širvį išsikviečiu iš
„Palangos“ restorano ir atsivedu į Cvirkos skverelį prie beržų. Maldonį fotografuoju prie knygų, balkone – miško ir miesto fone. Baltakį paimu iš žurnalų.
Tik, žinoma, neapskaičiavau ir nuotraukų darymui liko paskutinis vakaras.
Ak, vos „nesudegiau“!.. Tas nelemtas vakaras! Jaudinimasis, skubėjimas. Nuotraukos pavyksta. Esu patenkinta. Lipdau ant organinio
stiklo ir laukiu, kad išdžiūtų. Per tą laiką pasidarau pamokos planą,
nusibraižau ekspozicijos eskizą. Kelios nuotraukos jau atšoko. Bandau nuimti kitas, bet jos prikepusios, nuplyšta, nusiima emulsija. O
prapultis! Darbas veltui. O akys merkiasi... Bet kaip ateit į pamoką
be nuotraukų? Juk prižadėjau.
Vėl prisipilu ryškalų, iš naujo darau nuotraukas. Fiksuoju, plaunu. Ir vėl su voleliu prigliancuoju prie gerai nuvalyto stiklo, statau
prie radiatoriaus. Dar įjungiu visus šildymo prietaisus – virtuvėj darosi karšta kaip pirty. Laukiu.
Pagaliau nuotraukos viena po kitos atšoksta. Tada apkarpau, surūšiuoju, atrenku. Galva svaigsta. Už langų taip šviesu. Ak, kaip gera
dabar būtų valandikę pamiegoti! Bet miegoti jau nėra kada. Susirenku viską ir žingsniuoju tą trejetą kilometrų pėsčia – gal prablaivės
galva.
Moksleiviai manęs nekantriai laukia. Greitai išdėstom, priklijuojam nuotraukas ir stendą pakabinam šalia lentos. Dar išdalinu visiems po keletą tablečių valerijono, kad mažiau jaudintųsi. Jie manęs
klausia, kokia seka turės sakyt eilėraščius. Pajuntu, kad mano galva
visai tuščia. Dabar aš jų klausiu – o apie ką mes šiandien kalbėsim?..
Iš nustebusių veidų pajuntu – kažkas ne taip... Nebeprisimenu, apie
ką šios dienos pamoka... Vaikai suglumę... Ir tik pažvelgus į stendą
imu atsitokėti. Tada nusakau visą eigą. Dar susiverčiu saują likusių
tablečių ir nueinu svyruodama į dėstytojų kambarį atsivesti svečių.
Siūbteli nerimas – tiek daug kolegų! Atsivedu į klasę. Sodinam.
Pradedu pamoką nesklandžiai. Keletas sakinių sustingusiom lūpom, kliūvančiu liežuviu. Tik netrukus juntu – kažkas galvoje atitirpo, atšilo, ir žodžiai nuskambėjo aiškiai, logiškai. Iš vaikų akių pamatau – viskas gerai. Aš charakterizuoju poetą, jie papildo eilėraščiais.
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Pamoka įsibėgėja visa jėga. Mano vaikai nuostabūs – tikri artistai. Tik
viena, rusaitė, truputį suklydo ir atsisėdus apsiašarojo. Kokia aš jai
dėkinga. Tai man didžiausias atpildas. Supratau: jiems taip pat rūpėjo,
kad pamoka pasisektų. Pastebėjau, kad ir viena kolegė susigraudino.
Tai mane sušildė...
Aptarimas buvo visiems malonus. Vaikai susilaukė pagyrimų už
puikų deklamavimą, meilę poezijai. Išleidę svečius, dar ilgai šnekėjom ir džiaugėmės sėkme. Buvau laiminga. Prisipažinau, kad atėjau
nemiegojus. O nedaug trūko, kad viskas sugriūtų...
Dabar prisiminiau ir kitą atvirą pamoką. Tada kolegas pasikviečiau į Žemaitės „Petro Kurmelio“ literatūrinį teismą. Viskas pagal
teismų procedūrą: teisėjas, kaltinamasis, liudininkai, prokuroras ir
advokatas. Ir dar pranešėjas. Pamoka pavyko. Jie buvo rimtai pasiruošę, drąsūs. Puikiai skambėjo Žemaitės kalba. Svečiai nustebo, kad
šie „artistai“ surinkti ne iš viso technikumo, o vienos grupės mokiniai. Buvom pakviesti šį renginį atlikti Statybos technikume. Galima suprasti pasitenkinimą ir džiaugsmą. Moksleiviai buvo laimingi,
sulaukę daugybės pagyrimų. Aš ėjau namo apsvaigusi ir galvojau:
mano tokia savijauta, kad jau visai nesvarbu, ar dar nutiks kas gražaus
gyvenime. Tai mano darbo viršūnė – šiltesnių, nuoširdesnių žodžių
iš savo kolegų vargiai beišgirsiu. Nieko geresnio neįsivaizduoju ir
nesitikiu...
1975
Balandžio 22
Šiandien išbariau mechanikes. Pusė grupės nepadarė namų darbų. Abejingos, atbukusios. Piktinasi: tas negerai, tas negerai. O dėl
kieno kaltės? Ar ne dėl tokių pat dvasios invalidų?! Šiandien nepadarė namų darbų, fabrike gamins broką, piktins žmones, gadins
inventorių, naujas mašinas.
„Tai kaip tingėdamos duoną uždirbsit? Ar matėt, kad kas myli ir
gerbia tinginius, bevalius? Tik darbštus yra vertinamas ir gerbiamas.
Duona pati neateina. Ir pagarba veltui neateina. Jums reikės kurti
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šeimą, auginti vaikus. Įdomu, kokia bus šeima, jei butas netvarkytas,
valgis laiku neišvirtas. Žmona tinginė – vyras skuodžia pas kitas. Nesantaika. Pykčiai. Skyrybos. Vaikai nueis šunkeliais...
Ar būsite geros specialistės? Kaip jūs mašinas remontuosit, jei savęs nemokat suremontuoti? Pareigos jausmas visai sukiužęs... Juoksis iš tokių meistrų darbininkai. Jums dar į vaikų darželį reikia, kad
išmoktumėt drausmės, o ne į fabriką, kad gamintumėt broką. Negi
norite, kad į jus žiūrėtų su nepasitikėjimu, su pašaipa?
Žmogus, neturįs pareigos jausmo, neturįs sąžinės – kitiems tik
ašaras ir nelaimes neša. Gaila, kad praėjo seni laikai. Su malonumu,
pasitiesus ant suolo, taip išpliekčiau, kad kraujas tekėtų per jūsų storus užpakalius. Aptingusios, apaugusios lašiniais, nesportuoja, niekuo nesidomi – tik bernais. Tokias – tik į siloso duobę...“
Gegužės 2
Traukiniu į Bezdonis grybauti. Visą dieną lijo. Peršlapom su
Donchõze, o grybų nėr. Gražus ežeras su juodagalviais kirais. Tankūs jaunuolynai, apgraužti stirnų, ir lietutis. Tik grįžtant kambario
ploto degime radom galybę bobausių – pilnus krepšius. Tada bėgte į
traukinį gal porą kilometrų. Na, ir dienelė! Abu atlaikėm. Mūsų vaikai, deja, neištvertų. Troleibuse vyriškis iškošė: „Prisirankiojo velniai
žino ko...“
Gegužės 11
Sugundau Donchõzę, ir važiuojam traukiniu į Zervynas. Užklausiu vieną geležinkelininką, ar grybai dar auga. „Ne! Neauga.“ –
„O šmarškos?“ – „O, šitų tai yra!” Mums pasisekė. Radom didžiulių,
net padžiūvusių bobausių... Pilnos kuprinės. Prakaitas žliaukia skuodžiant į stotį. Juozas iš paskos kicena. Suspėjom. Gražu prie sraunios
Ūlos, šermukšniams žydint. Vienas geologas plaukė baidare. Šnektelėjom. Apgailėjo Lebedį, ištikimą baidarininką. Grįžom ratuoti...
Rugpjūčio 27
Su džiaugsmu palieku technikumą. Čia prabėgo 27 meteliai.
Išeinu į dalinę pensiją su 50 rb atlygiu. Kaip nors manysiuos, nes
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įkyrėjo viršininkų kaprizai. O aš turiu kuo užsiimti. Be to, ir mokiniai lyg nebe tokie. Mandresni, mažiau rūpinasi darbu, specialybe.
Trūksta nuoširdumo.
Svarbiausia – ta kvaila valdžios išdaiga mokslo metų pradžioj, kai
neberadau spintos su savo knygomis, o auditorijoj išvydau lentą su
užrašu – senmergė. Mergaitės sėdėjo suglumusios, nuleidusios akis.
Seniūnė gailiu balsu pranešė, kad jos neįstengė nutrinti, nes tai giliai
kaltu išrėžta. Pašiurpau. Matyt, kai kam tebesu rakštis. Pasistengė
įgelti. Šaltelis nubėgo per visą kūną. Kvailystė! Kelias sekundes žiūrėjau į lentą, kad susitvardyčiau.
Į klasę atsigręžiau su šypsena. „Smagiau būt laisvu žmogum nei
po girtuoklio ar grubaus vyro padu. Ar žmona tokio, kurio ranka čia
pasidarbavo... Kentėt užgaules, pažeminimus! Ar verta?“ Kad pakelčiau mergaitėms nuotaiką, truputį papasakojau apie savo gyvenimą,
sutiktus vyrus...
Įžeisti „gudruoliams“ nepavyko – nesulaukė nei skundo, nei
protesto. Aišku, to tikėjosi. Ne, ne! Šito nesulauksite! Aš jau užgrūdinta. Mane nelengva parklupdyti. Grįžus į dėstytojų kambarį,
tik nusikvatojau ir niekam nieko nesakiau. Fokusas supliuško... Tik
aiškiai supratau – laikas atsisveikinti.
O užsiimti turiu kuo. Į mano pasaulį be Simonaitytės ir Baltušio atėjo daugiau rašytojų: Matuzevičius, Marcinkevičius, Graičiūnas,
Paukštelis, Žukauskas, Mieželaitis, Mikelinskas. Poezijos pavasariai
tiesiog įtraukė į savo sūkurį. Čia suradau kitų meno žmonių: aktorių,
dainininkų. Linksma karuselė tęsiasi. Literatūriniai vakarai, jubiliejai, suvažiavimai. Dar prisidėjo etnografinės ekspedicijos. Tik spėk
ryškinti fotojuostas, daryti nuotraukas.
*
Šioje vietoje tiktų apibendrinti technikumo laikotarpį. Ką gavau,
ką palikau, ką išsinešiau.
Buvo sudėtingų, keblių situacijų, daug nemalonių įvykių, nors
stengiausi atlikti „Viską lengvai!“ To nebenoriu prisiminti. Geriau
atgaminti, kas šviesu, kas džiugino. Įvairių jausmų išeikvota technikumo moksleiviams. Šalia tinginių, besišlaistančių mokėsi ir puikūs,
stropūs, talentingi. Literatų būrelis vienijo kūrybingus, poetiškus.
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Rašė eilėraščius, noveles. Į turistus veržėsi žingeidūs, judrūs, norintys pažinti savo kraštą.
Moksleiviai greit surado kelią į mano namus. Kartais, grįžusi
iš darbo, jau randu sėdinčius ir vartančius knygas. Kambario durys
nerakinamos, kaimynė įleidžia. O reikalų įvairiausių. Ruošiantis literatūriniam teismui ar vakarui, reikia parinkti kūrinius, paskirstyti
darbą. Turistams – numatyt žygio maršrutą, surast literatūros apie
įdomesnes vietoves, rašytojų gimtines. Čia jie jaučiasi laisvai. Vasarą
priverdu uogienių, ir gali pasistiprinti.
Buvo daug keliauta. Žiemą su slidėm ar ant ežerų su pačiūžom.
Kitu metu pėsčiomis po Vilniaus apylinkes ar autobusu į Kauną, Trakus, Druskininkus, Maskvą, Leningradą. Vasarą jau su kuprinėmis po
Aukštaitiją, Dzūkiją, Žemaitiją. Keletą kartų išsiruošėm toliau: į Karpatus, Krymą, Kaukazą. Dar valtimis išnarstėm Ignalinos ežeryną.
Kiekviena kelionė man atėmė daug laiko: maršrutas, literatūros
parinkimas, maistas, indai, kuprinės, apranga. Viską reikia apgalvoti,
viską patikrinti. Laimei, nepasitaikė nesėkmių, o jaunimo šypsenos,
patenkinti veidai – didžiausias atpildas. Net išdykėliai kelionėj surimtėdavo, mokėsi draugiškumo ir įgūdžių: statyti palapines, sukurti
laužą, išvirti valgį.
Smagu, kai po daugelio metų kuris nors susistabdo gatvėje ar
užklysta į namus ir pasidalina mintimis.
„Žinot, aš net kariuomenėj dažnai prisimindavau jūsų man pasakytus žodžius.“
„Tikėkit, aš nebegeriu. Visai nepasižadėjau. Tai per sunku, bet
kasdien pasakau: šiandien negersiu. Ir taip jau keleri metai. Kai sau
prisakai, ne kitam – daug lengviau ištesėti.“
„Aš savo vaikams vis pasakoju, pasakoju apie tą mūsų kelionę
ežerais. Nieko gražesnio gyvenime ir neturėjau...“
„Aš dabar milicijoj tarnauju“, – pasigyrė bernaitis, svarstytas už
vagystes.
Ir taip laida po laidos išėjo į fabrikus mano turistai, literatai. Malonu išgirsti, jei gerai tvarkosi, išauga iki viršininkų, direktorių.
Keletas prisirišo prie mano namų ir baigę technikumą neatitrūko – užsiliko gražus būrelis: šešios „dukros“ ir trys „sūnūs“. Tra245

dicinės šventės ar kitom progom ir susirenka vienas po kito. Tada
skaitomi eilėraščiai, aptariamos naujos knygos, klausomasi muzikos:
Šopenas, Veniavskis, Kreisleris, Grygas, Mocartas. Po to įvairūs žaidimai, pasvarstymai.
Susibūrė, žinoma, ne vienu metu. Pirmoji atsirado Danutė, drąsi,
smalsi, nerimstanti dzūkė. Pasibeldžia į kabinetą, jei ilgiau užsibūnu
technikume po darbo, ir palieka lapelį su klausimais. Kitą kartą užeina išgirsti atsakymų. Po kiek laiko atneša paskaityt dienoraštį, kuriame tiek susižavėjimo, meilės, kad sujaudina, sušildo sugrubusią širdį.
Kaip gera žinot – yra toks žmogutis, kuris tave vertina, net dievina.
Šildo ir išvykusios į praktiką laiškai su kreipiniu „Mieloji Motule“.
Įsiterpia į mano gyvenimą. Smalsi, pilna polėkių, domisi literatūra. Kelionės, ežerai, koncertai, poezija. Skaitom Šekspyrą, Tagorę.
Nerimstantis mano vaikutis. Truputį ambicinga ir, atsiradus kitoms
„dukroms“, nelinkus užleisti pozicijų. Bet turi susitaikyt, nes ir kitoms reikia širdies, reikia tos motulės...
Aš dėkinga Danutei už pasitikėjimą, ateidavo dažnai pasiguosti,
dalinosi savo džiaugsmais ir bėdom. Baigė žurnalistiką. Išsikėlus į
Čikagą, siuntė ilgus laiškus ir net pakvietė pasisvečiuoti.
Antra „dukra“ – Verutė. Jautri, nuoširdi, be kaprizų. Supranta tave iš pusės žodžio, greit prisiriša. „Aš niekur nuo Jūsų neisiu.
Niekur nesitrauksiu. Niekada nepasitrauksiu.“ Nedaug žodžių, bet
kaip jaudina ir šildo toks prisirišimas. Ir man smagu, kad esu jai reikalinga. Ji linkus į mechaniką, tad svajojam apie tobulai sukonstruotą
konvejerį, apie elastingus, šiltus drabužius, apie stiklinį namelį ir pro
jį slenkančius debesis, skrendančius paukščius...
Išplaukiam į ežerus, į miškus grybauti. Taip gera išsilaisvint nuo šiokiadienių rutinos, pasijust vaiku, pabėgioti, palenktyniauti. Pasižiūrim
akies krašteliu viena į kitą ir imam patenkintos juoktis. Verutė kaip balzamas, kai esu išvargusi, suerzinta, darbų nukamuota. Ir visiškai atvira:
išsipasakoja apie savo susižavėjimo abjektus, džiaugsmus ir nusivylimus.
Ja tikrai galima didžiuotis. Laimė – jos pasirinkimas buvo sėkmingas.
Ir darbe, tapusi tiksliosios mechanikos inžiniere, įvaldė optinių kristalų
šlifavimo plonybes iki tūkstantosios milimetro dalelės...
Nijolė – poetiška natūra. Užsisklendusi, paslaptinga ir gana kritiška. Tvirtų pažiūrų ir įsitikinimų, reikli. Keliavom dviračiais, kopi246

nėjom po kalnus. Nuėjo mano keliais – valgo lituanisto duoną. Su ja
mane suartino ne tik šventiniai įvykiai, bet ir dramatiškos situacijos.
Malonu, kai ateina pasipasakoti, o gal ir pasiguosti. Ir viskas mums
taip paprasta, suprantama. Kartais rečiau susitinkam, bet ryšys visada
gyvas, toks savas.
Jadzytė – ištikima turistė, baigus technikumą, krimto ekonomikos mokslus. Su dideliais užmojais, atkakli, darbšti. Ji nori gražiai
gyventi ir, negailėdama jėgų, to užsispyrusiai siekia. Tik per daug
kritiška, nepakanti, nesitaikstanti. Piktinasi netvarka, nerūpestingumu, gydytojų neatidumu. Tas, aišku, kenkia ramybei ir gerai savijautai. Anksčiau visą dėmesį sutelkusi į savo gerovės kūrimą, dabar
vėl atsigręžė į mane. Tiesiog jaudina rūpestis padėti, patarti sveikatos
klausimais. O taip smagu išgirsti dažną telefono skambutį...
Birutė – trikotažininkė. Nuėjo į fabriką. Daili, vyriškių dėmesio
išpaikinta. Visada žaisminga, linksma. Tačiau neužteko užsispyrimo
ir atkaklumo savo tikslams įgyvendinti. Nepaveikė net mano raginimai toliau mokytis. Susirūpinus daugiau savimi. Ir likimas susiklostė
su įvairiausiom peripetijom...
Ir dar Onikė – dukterėčia. Mane vadino antrąja mama. Išradinga,
kūrybinga, pilna išmonių. Čia mūsų susitikimams kambarį papuošia
plakatais, piešiniais, karpiniais, čia įtraukia į naujametinį karnavalą.
Tapus dailininke, restauruodama koplyčią Jonų bažnyčioje, nukritusi
nuo pastolių, visą gyvenimą jaučia nelemtas pasekmes. Dabar rūpinasi mano garderobu ir sielos likimu...
Buvo ir „sūnų“. Iš pradžių daugiau, vėliau liko trys: Kastytis, Algis ir Robertas. Kastytis ir Algis pamažu nutirpo, liko tik sūnėnas
Robertas, nuolatinis pagalbininkas.
Jie daug gražaus įnešė į mano gyvenimą, padarė jį pilnesnį,
įvairesnį. Kiek miškų išvaikščiota, kiek ežerų išplaukiota! Esu dėkinga savo vaikams už prisirišimą, nuoširdumą. Ypač šaunios mano
„dukros“. Kurdamos šeimas, truputį nutoldavo, o vėliau jau lankėsi
su vyrais, su vaikais.
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S AU Ž MO GUS
1976
Liepos 7
Mano gimtadienis. Parėjus radau Nijolės gvazdikų. Užbėgo minutei Jadzytė. Sinjoras liepė nusileist į apačią ir paimti rožes. Eugenijus per Zosytę perdavė gėlių. Net mano skambučiu neskambino, nes
kažkur skubėjo. Taigi šešios puokštės ir aš viena. Tik gėlės be žmonių
nė kiek nedžiugina. Dar graudžiau. Apsižliumbiau kaip vaikas. Nijolė paskambino telefonu, ramino, liepė atsikimšt butelį ir išgert šešis
tostus. Išgėriau valerijono...
Lapkričio 20
Tie debesys, tie tamsūs debesys! Sugrubo klevo šakos. Jos taip
blaškosi – lyg pakaruoklių vėlės. Vis tiesiasi į langą... O tuopos ant
kalno su dviem viršūnėm – siūbuoja, tik siūbuoja. Prašosi ir jos vidun – sušilti...
Žiūri išplėstos akys į gamtos, į žmonių pasaulį. Nori savo žvilgsniu išmatuoti visą širdžių gilumą, visas seklumas. Ar įstengs? Ar pačios nenuskęs?..
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1977
Sausio 1
Su gėlyte pas Joną Ž. Jis prieš Naujuosius metus susilaužęs dešinę ranką. Sugipsuota. Sutiko žmona. „Kaip gerai, kad tu atėjai – gal
Jonas nors kiek pralinksmės. Konjakiuko?“ Išsitraukiu aparatą.
„Onute, smagu, kad taip laiku atėjai. Paglobok Joną! Išvesk pasivaikščioti. Dabar rami važiuosiu mėnesiui į Maskvą.“ Pažadėjau.
Man tai, aišku, netikėtai malonus pasiūlymas...
Ėjau namo nudžiugusi ir prisiminiau dar porą atvejų, kurie mane
taip pat sujaudino. Po kelionės į Šiaurę, kartą Jonas ilgokai pas mane
užsibuvo. Skambutis – už durų žmona. Nutirpau. Apsibarė: „Jonai,
kiek tu gali pas Onutę sėdėt. Atvyko svečiai – laukia, laukia, o aš
turiu eit tavęs ieškoti. Geriau parūpintum įvesti telefoną.“ Man – nė
žodžio.
Kartą sutikau gatvėje, ir vėl nustebino. „Onute, Jonas prie tų
knygų tiek užsisėdėjo, kad į žmogų nebepanašus. Išvežk į ežerus
keliom dienom, gal atsigaus...“ Grįžtant namo, šaligatviai linko po
kojom... Toks pasitikėjimas! Beribis džiaugsmas, jog supranta, kad
nesikėsinu į šeimos ramybę... Yra supratingų moterų. Kaip smagu!
Sausio 14
Brolis Antanėlis pasibeldė. Išbalęs, rankos virpa. Tiesia man mėlyną lapelį. Maniau, kad telegrama apie Vladą. Pasirodo – nukreipimas į onkologinį. Nieko gero nesugebėjau pasakyti nei paguosti...
1980
Sausio 17–18
Pirmą kartą su slidėmis. Maloniai išraižėme Saulės slėnį. Diena ir
saulė nuostabi. Slidės lekia pašėlusiai. Grįždama užsukau pas „sliekininkę“ Anušką. Gavau pašildyto alaus ir laimingai parsikrausčiau namo.
Vėl slidinėjom. Aldona, Rytė ir aš. Sapieginėj per daug žmonių.
Pusto. Kelio padarom nemažai. Gera vis dėlto žiemą...
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Vasario 5
Skaitau Markeso „Patriarcho rudenį“. Stipru. Koncentratas visų
pasaulio despotų: Stalino, Hitlerio, Musolinio, Mao Dzedungo ir dabartinių. Nepaprastai stipru. Ką ten mūsų knygos, palyginti su šia –
prėskos, kisielius.
Vasario 8
Sekmadienis. Visą dieną tūnau namuose. Be išeigos. Niekas neaplankė, neskambino. Taip ir praėjo. Gėriau sausvynį ir svajojau.
Parašiau laišką Rimtukui. Jam įdėjau „Gimtojo krašto“ straipsnį su
jo ir Simonaitytės nuotraukom – prisiminimui viešnagės Vilniuje ir
Priekulėj. Kažin ar Rimtukas atvyks pas mane? Norėčiau. Po rašytojos mirties pati jį pakviečiau atsilankyti iš Kelno. Čia visai neturiu
žmogaus, kuris tokius gerus žodžius sakytų – visi per daug užsiėmę...
Tai va! Net keista... O gerų žodžių taip reikia, taip reikia...
Kovo 1
Išvažiavom su Donchõze slidinėt. Nuo studentų miestelio – pro
Rokantiškes, pro sodus. O saulė, saulė... Įdegė veidas. Puikus slydimas. Šaltelis. Politinis švietimas. Juozas visada turi ką įdomaus papasakot, nes klausosi užsienio. Pastoviniuojam, pašnekučiuojam ir vėl
traukiam. Geriausia apie šaudyklą – kalniukai, berželiai ir blizgesys...
Gurkšnis dangaus...
Net keista, kodėl Juozo ne tik žmona, bet ir dukros neįprato nei
čiuožt, nei slidinėti. Palikdamos jį man. Net padilgina truputį, kai
pasirodžius dukros šaukia: „Tėti, tavo simpatija atėjo...“
Dar didesnį padilginimą vėliau patyriau iš Jono Ž. žmonos, kurią buvau pakvietusi į fotoparodą MDR. Savo draugėms ji pagarbiai
pristatė: „Čia mano vyro antroji žmona.“ Akimirksnį netekau žado iš
nuostabos, kad man suteiktas toks „statusas“... Nuėjau smagiai besišypsodama...
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1982
Kovas
Grįžtu vėlai į namus. Languose gęsta reti žiburiai. Miestas jau nurimęs. Retos mašinos. Žmonės ruošiasi poilsiui. Cvirkos gatvė tuštutėlė.
Staiga netoliese pirmam aukšte atplėšiamas langas. Sucypia, sužvanga, lyg kas ruoštųsi šokti. Ir triukšmas viduje negeras – lyg smūgiai dunksi. Stumdymasis. Ten krinta, dūžta kažkas... Ir verksmas
gailus. Toks gailus, toks beviltiškas...
„Nu, ubej! Ubej nakonec!.. Neliubliu ja tebia! Neliubliu, neliubliu, neliubliu...“
Verksmas beviltiškas, širdį draskantis. Pačiame vidurnakty. Sugniaužta širdim praslenku pro šalį. Slapta skaudžios tragedijos liudininke. Ak, niekuo negaliu jums padėti... Pasuku į savo kiemą,
sunkiai lipu laiptais ir ilgai negaliu užmigti. Kiek siaubingų kančių
patiria moterys – aklinuose Vilniaus namuose...
1982 – pilni šviesių ir liūdnų įvykių. Su Mikelinsku traukiam į
Uteną, Vyžuonas.
Vienuolio šimtmetis Anykščiuose. Krėvės – Subartonyse, Varėnoje.
Meno darbuotojų rūmuose eksponuoju parodą J.Mikelinskui.
Viena pati. Dūžta 2 stiklai. Vienas sieksninis, truputį įskilęs, išslysta
ir subyra į šipulius. Kitą, sveikut sveikutėlį ir sunkų, nešu atsargiai,
bet rankose jis sutrupa į gabalėlius ir krisdamas perrėžia koją. Kodėl?
Be jokios priežasties... Šiurpas perima. Mirtis!.. Perspėjimas? Pranašystė? Aiškiai pajuntu – atsitiks kažkas negero. Vieną nelaimę galiu
nujausti – sunkiai serga Antanėlis. Bet kas – antras? Kas – antras???
Visą mėnesį vieši Rimtukas. Šturmuojam operą. Keliaujam į Trakus, Kernavę, Anykščius, Šilutę, Klaipėdą, Stragnus, Priekulę. Aplankom liaudies menininką Majorą. Rimtukas pilnas humoro – kaip
man smagu.
Su medikų ekskursija plaukiam į Solovcų salas už Archangelsko.
Su Knygos bičiuliais – į Merkinę ir Subartonis.
O rudenį, rugsėjo gale – brolelio Vladuko laidotuvės. Suvažinėtas grįžtančių vestuvininkų. Liko žmona, sūnus ir 3 dukros. Amžino
poilsio atgulė toliau nuo gimtinės.
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Gruodžio pabaiga – brolelio Antanėlio laidotuvės. Nuo pavojingo darbo neatlaikė kepenys. Ligoninė, paskutinės dienos namuose.
Liūdnos, tragiškos dienos.
Pranašystė išsipildė – – –
Kodėl? (Po Antanėlio laidotuvių.) Kodėl tada, kai pildosi viltys,
kai svajonių kontūrai ima aiškėti, net realizuotis, ateina Jos – Juodos
Moterys.
Ateina Juodos Moterys. Vainikai. Rožančius. Litanijos. Giesmės.
Ateina širdį gniaužiantis siaubas. Kodėl tada?
Mintyse vis ir vis krebždėjo: kada prasidės praradimų metai?
Mirčių metai. Ir jie atėjo. Kaip širdžiai viską pakelti? Ir išsipildymo
džiaugsmą, ir begalinį skausmą.
Pripažinimas. Jis iškovotas. Darbu. Naktimis. Mokėjimu aukotis.
Ir svarbiausia – meile kuriančiai asmenybei, mūsų kultūrai.
O mirtis nusineša Vladuką – vyriausią brolelį. Smagus, linksmas,
veiklus. Nusineša staigiai, negrąžinamai. Siaubinga! Einam tylūs vainikų ir gėlių šūsnyje ir vaitojam.
Likimas jam buvo dosnus dailumo, sumanumo, veiklos. Nepagailėjo ir kančios: sovietinių kalėjimų, beprotiškų kankinimų ir 12
metų katorgos Karagandos rūdos kasyklose. O grįžus – blaškymasis
po Lietuvą, siekiant įsitvirtinti. Pagaliau šeima, vaikai. Ir skubantį
motociklu į darbą suvažinėja girti vestuvininkai. Lieka tik ašaros...
O Vilniuje laukia kita neganda: matyti, kaip diena po dienos
nyksta antras brolelis – Antanėlis. Ligoninės tvaikas, kamša ir kasdien matomai silpstantis kūnas. Jau sunkios kojos, sunkios rankos,
liežuvis...
Ir niekas niekas pasaulyje jau nepadės. Nors dešimt dienų dar
pratęsti gyvenimą! Nors nepajudant, nors nebekalbant, nors nenuryjant nė kąsnio. Dar nors dešimt dienų! Ar tai daug iš gyvenimo? Kai
esi jau praėjęs visą katorgos pragarą...
Antanėlio karstas skęsta gėlėse. O gyvas ar dažnai gaudavo gėlių
į rankas? Ir kiek svetimų, niekada jo nemačiusių! Susirinko ne iš
pagarbos mirusiam, o draugiškumo vaikams. Tradicija. Man nejauku
nuo tos „pareigingos“ minios...
Šis ruduo per daug dosnus – dvi mirtys. Per daug.
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Ir nekeista – galvoju apie savo baigtį. Kas ateis, kiek susirinks, ką
galvos, kiek atneš gėlių – ir darosi baisu. Kad nors iš mano mirties
nedarytų spektaklio. Nenoriu vainikų, krepšelių, kaspinų. Nenoriu.
Nenoriu šūsnių gėlių! Nenoriu užuojautų, svetimos minios, kuri
skaitinėtų užrašus, žavėtųsi gėlių gražumu. Savo akimis aš prisirinkau žydinčių pievų – jas ir pasiimsiu su savim. O likusiems ar čia skęsti gėlėse...
Teateina patys geriausi draugai, kurie mane mylėjo. Su vieninteliu žiedu rankose ar lauko gėlių puokštele. Tegu mano kapas būna
paprastas ir kuklus. Nereikia, kad laidotuvių šurmulys užgožtų susikaupimą ir prisiminimus. Bent kartą užmirškime miesčioniškas tradicijas. Puošnumą, iškilmingumą.
Nedarykime farso iš švento dalyko – mirties. Kam to reikia? Ar mirusiam? Man siaubingos tos eisenos, vainikų, krepšelių nešimas. Kam?
Ne dėl garbės gyvenau. Ne dėl prabangos sėdėjau per naktis prie
fotografijų. Mylėjau žmones – savo lietuviško krašto rašytojus. Ne
sau gyvenau.
Jei norite pagerbti – neužmirškite mano darbo, o pateikite vaikams, jaunimui. Mano credo – darbas ir meilė. Mylėjau juos ir visus
gerbiau, visiems atleidau jų silpnybes. Stengiausi suprasti...
1984
Vasario 6
Vėjas, sniegas, šlapia. Pro lango rėmus švilpauja. Mašinos žliaukia per
patižusį sniegą. Per televizorių – Štrauso valsai. O darbo siaubingai daug.
Vėl atvyksta Rimtukas. Keliaujam į Medininkus, Ašmeną, Pilotiškes, Birštoną, Kuršių marias, Dreverną. Poezija nuspalvintas jo
buvimas. Rimtukui nelengva suprasti mūsiškių charakterius. Prisimenu – operoje po kiekvienos gerai atliktos arijos jis šaukė: „Bravo, brava, bravi...“ O publika tyli. „Ko ji tyli? Ko nesidžiaugia? Ko
neploja?“– klausia mane nustebęs. Po trečio spektaklio ir jo balsas
prigeso. „Kas čia per žmonės – niekaip nesuprantu...“
Ir vėl praradimai. Mano geriausia draugė Polina Storpirštienė užbaigia savo kančias, ir sesuo Adeliutė, sumenkusi, sulysusi, prisikankinusi, išskuba Anapilin...
253

1985
Spalio 10
RU D E N S D I P T I K A S

Nebuvo dar šalnų.
Vaiskumas oro.
Tai ko jūs, medžiai,
Nusirengiat per anksti?
Brendu lapus geltonus.
Rudenė saulė virš stogų.
Lyg šventė tęstųsi,
Lyg pasmerktųjų šokis…
O man kada?
Žinau, jei protas pasakys,
Jau laikas!
Širdis vis vien dejuos:
Dar per anksti, dar per anksti...
		
_
Aš nugara atsiremiu groblėtą žievę –
Priimk mane, priimk!
Tas sielvartas, tos juodos mintys –
Te šaknimis į žemę nuteka –
Į sierąją...
Pripildyk sklidinai mane
Savo šaknų kantrybės
Ir atsparumo...
O saulėje ir vėjuose blaškyti lapai –
Te galvą atvėsina...
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Mano ramybės ryto medi,
Išbudinki mane!
Ir stiprią, drąsią jau paleisk
Į naują –
Dar nerašytą dieną...
1987
Gruodis
Man didžiausias džiaugsmas – ketveri metai be vaistų. Sveikas
gyvenimo būdas. Pertvarkiau mitybą – daržovės, grūdai, vaisiai,
medus. Sistemingai badauju pagal Bregą. Išsivadavau nuo penkių
ligų. Iš technikumo išėjau palūžusia sveikata – viskas išsiderinę:
kraujo apytaka, virškinimo sistema, radikulitas, nuo saulės smūgių
jautri galva, susilpnėjus atmintis. Aišku, ne viskas staigiai pasikeitė.
Prireikė net poros metų. Tik, žinoma, niekada negalvojau, kad,
sulaukus šešiasdešimties, galiu atjaunėti: tapti darbinga, energinga,
pilna planų. Parą ar pusantros prasėdėti prie nuotraukų ir nesijausti
per daug pavargus.
Organizmo darna – tai begalinis džiaugsmas. Nuostabi savijauta,
kai nieks neskauda. Šalia slidžių ir baidarės, kurios suteikė daug žavesio, šalia Simonaitytės, kuri atvėrė kelius į rašytojų pasaulį – badavimas, trečioji Lemties dovana. Gal net pati didžiausia. Žodžio „senatvė“ – lūpos nebetaria. Galiu normaliai dirbti. O tų darbelių tai jau
prisikaupė. Stengiuosi fotoparodomis pagražinti literatūros klasikų ir
dabartinių rašytojų jubiliejus...
Bėgioju rytais. Rūpinuosi kūnu, ir jis puikiausiai tarnauja.
Kiekvienas žmogus gali save išgydyti. Mus veikia planetos, mėnulis,
kosminiai išsiveržimai. Bet didžiausias poveikis kvėpavimo: teisingai
kvėpuojant, plaučiai puikiai aprūpina kraujagysles deguonimi – tai
stiprina organizmą.
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1988
Balandžio 25
Sninga. Tik pagalvok! Gal šiandien praleist? Takai šlapi... Gal
pasilepint? Taip nesinori šįryt keltis. Bet, lovoj vartantis, sveikata
neateis. Sveikatą reikia užsidirbti! Vaistai – tik nuraminimui. Ar jie
stiprins raumenis? Ar pagerins širdies darbą? Ar pagyvins kraujo
apytaką? Ne ne ne!.. Tai apgaulė vargšų bevalių ir tinginių. Reikia
padirbėt, mergaite! Na, op!
Kokia nepaprasta šviesa nuo sniego. Akis jau atpratus. Žali
spygliai kyšo iš po baltos dangos. Tokie žali žali. Kažin žibutės ar
atlaikys? O krokai? Smagus šaltukas, ir saulė žybteli pro nuogas medžių šakas, aštrius stagarus. O krūmai jau gyvi. Žalsvučiai. Kai kurių
veržiasi liauni lapukai.
O, kaip aptemo! Snaigės kaip skepetos lipdo akis. Žiema nepasiduoda.
Gera pabėgiojus įlįsti į vonią. Trumpam. Vanduo tik truputį
šiltas. Tai sveikiau. Karštas nualina kūną. Nors kartais pagulėti karštame – gera. Nusitrinu su kempine. Ir muilo nereikia. Riebalinis
sluoksnis – odos apsauga. Vandens visai pakanka nuplauti prakaitui,
dulkėms.
Vargšės moterys – joms reikia kvepalų. Ach! Kiek laiko ir pinigų
tai kosmetikai. Kremas dienai, kremas nakčiai, pudra, odekolonas.
Kaukės agurkų, žemuogių, kiaušinių. Kaip tą kremą nuimti? Kiek
laiko prie veidrodžio: tai sausa, tai riebi oda. Kremais užkemša poras, paskui odekolonais valo. Vėl užkemša – vėl valo veidą lyg seną
kilimą.
Elastingą ir sveiką odą daro gera mityba ir paprastas vanduo.
Vargšės moterys! Mandrumas? Grožio lenktynės? Kiek mitybos receptų? Kiek išleista nemokšiškų knygų: kad tik riebiau, kad tik sočiau. Smaguriavimas! Po to – eilės poliklinikoj...
Balandžio 29
Pavasariška. Pa–vyyt, pa–vyyt, pa–vyyt... Cyp cyp cyp... Ateik
čiaa–čiaa, ateik čiaa–čiaa, ateik čiaa–čiaa...
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Eini dieną – jokio garso. Skveras lyg išmiręs. O prieš saulės tekėjimą – koks koncertas. Cirr, cirr, cirr – sveikina saulę. Šaltukas per
naktį sukietino žemę, bet pavasaris jaučiamas iš pažvalėjusio stiebo,
iš plyštančio pumpuro, žolės.
Balandė ant palangės tvarko savo tualetą. Išlygina, išpurena snapu
kiekvieną plunksnelę. Koks lankstus kaklas – pasiekia visas pasparnes. Kad pernakt būtų šilta, kad skraidyt būtų lengva – plunksnos
turi būt išpurentos, suteptos riebalais. Ir darbuojasi – turi gi laiko...
O krūmuose paukštukas jai pritaria: šiii–tiek, šiii–tiek, šiii–tiek... Ci
ci cirrr, ci ci cirrrr...
Gegužės 7
Medžiai žaliu pūku pasidengę. Koks mielas šviežias gerumas.
Kažkoks krūmas geltonais žiedais dega ryto saulėje prie mano tako.
Jau beržų lapeliai šlama lyg šilkas, papūtus vėjui. Keturi didžiuliai
medžiai stovi tamsūs, gruoblėtom šakom – lyg išsukiotais sąnariais.
Kada gi jie sulapos?
Ak, kaip skauda – ilgesį skauda. Ak, kaip gelia – tikėjimą gelia.
Bet vis dar skausmingai tikiu tavimi – esančiu mano širdy ar planetoj
kitoj. Akių gerų tavo ilgiuosi, ramybės žodžių tikrų.
Tu eini neskubėdamas, galvą iškėlęs. Šypsaisi. Tokio ilgiuosi.
Tavo lūpos kvepia medum, žodžiai saulės šilimą lieja.
Tu esi manyje, širdyje, ar planetoj kitoj. Juk ateisi. Aš kasdieną
žvalgausi pro langą ir žingsnių ramių, neskubrių laukiu. Ir lūpų
neskubrių – laukiu. Juk ateisi šiandien, gal rytoj. Gal po šimtmečio...
Aš tikiu: tu esi manyje, širdyje, gal planetoj kitoj – mano laukiamas...
Tu sakai, romantika dingo amžiams. Ir jau niekada niekada nemokėsime šviesūs būt, paslaptingi ir švelnūs. Niekad niekad – sakai.
Mašinų žvangėjimas, staklių gaudimas, sakai, užgožia švelnumą. Sakai, stagarėjame, daromės šiurkštūs. Net moteriai šiurkštų žodį ar
keiksmą pasidygėdami sviedžiam.
Sakai, neliko vietos širdy pienės saulutei. Stumdymasis ir pyktis
nustelbia tuos meilės žodžius. Sakai – ir kam sentimentai?..
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Bet tikiu, kad esi mintyse, širdyje, gal visai netoliese, gal planetoj
kitoj. Tu esi dar švelnus, paslaptingas ir geras – mylimas mano...
Gegužės 8
Per naktį vyšnia pražydo. Vakar to dar nepastebėjau. Šiandien
visa balta kaip nuotaka. Per vieną naktį išsiskleidė. Ir paukštukų lyg
pagausėjo...
Rugpjūčio 9
Grybauju tėviškėj ties Mūka. Sustoju miške prie apsamanojusio
bunkerio. Milžiniškas. Stengiuos įsivaizduot, ką mąstė jaunuoliai, tūnodami po žeme ir vasarą, ir žiemą.
Nerimas. Baimė. Ilgesys. Nyku, gūdu, drėgna – ilgesys namų,
tėvų, mylimųjų...
Klasių kova! Liaudies priešai! Kas tas kvailystes išgalvojo? Marksas? Jis gyveno mieste, kur fabrikai ir daug dirbančių. Kur vienas
fabrikantas valdė ir diktavo tūkstančiams. Bet tas idėjas perkelt į varganą, vyžotą Rusiją – koks absurdas! Ir sukiršint visus. Naikint, naikint kiekvieną – tuo netikintį, besipriešinantį!
Sužlugdyt ūkius, ištrinti kultūrą, sušaudyt, ištremt pačius šviesiausius ir juos pasmerkti badui, šalčiui, ligoms... Ir tai 20 a. vidury! Protu nesuvokiama, kaip įsigalėjo tokia šėtoniška Stalino valdžia.
Nužmogėjimas! Dievo aplaidžia...
Mūsų kaime buvo 9 vienkiemiai. 2 ūkininkai turėjo po 50 ha.
Kiti – po 26. Kiekvienam kieme po būrį vaikų. Ir visi dirbo. Pragyveno. Kur mažiau vaikų – samdė berną ar mergą, piemenį. Tai
kur ta klasių kova? O sunaikino, sudarkė ūkius – nacionalizavo.
Nuo žemės nušluotos 4 sodybos. Kolūkiai! Kaip tokiam absurdui
nesipriešinti? Ir žuvo toks gražus jaunimas. Iš Galvydžių kaimo 68
gyventojų nušauta 10, nuteista 9, ištremta 18.
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1990
Liepos 7
G o r b i , G o r b i ! ! ! Neteisybė! – šaukia pasaulis, bet nesipriešina. Ne protas – jėga brutali apgniaužus planetą. Gorbis kurčias tam
šauksmui. Kremliaus sienos masyvios – tiesos balsas jų nepralaužia.
Balsas dūžta ties Kremlium ir sukniumba ant Lenino mauzoliejaus.
Gorbi, tu gražiai kalbi apie demokratiją, tik kodėl maža, nuskriausta Lietuva turi kęsti patyčias?
Gorbi, Gorbi! Tu nori ją parklupdyti, sumenkint, suniekint, nes
tavo rankoj jėga, ginklai, saugumas.
Gorbi, Gorbi! Gal užteks gražių žodžių – jie aptakūs. Ne upeliai – jau upės, jau okeanai nuplūdo tos gražbylystės, kuria lyg balzamu užlieji tautas...
Gorbi, Gorbi! Padaryk gerą darbą, tik vieną – paleisk Lietuvą
laisvėn! Ir tu būsi palaimintas, būsi protingas valdovas.
Mes gi žinom, kiek tūkstančių kartų nuskambėjo šventvagiški
žodžiai koketuojant su savo tauta.
Ta gražbylystė, žmonių širdis užbūrusi, seniai jau išblėso. Nieks
tuo jau nebetiki.
Gorbi, Gorbi! Tavim jau nebetiki sovietų žmogus, nes tankai
riaumoja po Vilniaus gatves, juos valdo ne protas – jėga.
Nekalbėk gražių žodžių! Nors teptum medum – Tauta stovi, apglėbusi Kryžių...
Kodėl turim išduot savo laisvę ir vėl tapti vergais?
Kur eini, nusenęs pasauli? Nuo ko tu giniesi? Gal kas puola sovietus? Nori užgrobti ir ką nors atimti? Jėga viešpatauja! Tamsioji
jėga...
Viešpatie, kareivių pilni mūsų miškai. Ne prie knygų jie sėdi,
bet ruošias žudyti. Ne meilės, ne gailestingumo – žiaurumo ir keršto
juos moko.
Gorbi, Gorbi! Tu galėjai išlaisvint tautas – ko sustojai pusiaukelėj? Kas išvaduos pasaulį nuo atominio karo?
Didieji skriaudžia mažuosius. Raketos sprendžia pasaulio likimą.
Jos šokdina tautas! Tigras, primerkęs akis, žiūri į auką – nepaspruks,
sau galvoja.
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Pasaulis gi laukia: sudraskys ar praris? O gal tik papurtys? Pasauliui smalsu – jis stebisi: negerai, negerai Garbačiovas daro su Lietuva.
Žalias medis, žydintis šlaitas, lėtai plaukianti upė – mūsų šventa Lietuva. Lyg voratinkliais apraizgyta raketų, pasislėpusių miško tankmėj.
Nuo ko saugo, kas kėsinasi? Tai jie mus tyko pasmaugti, užrietę nagus...
1994
Kaip išsiugdyti meilę savam kraštui, pagarbą kalbai, dėmesį kultūrai?
Nepriklausomą Lietuvą lyg uraganas užgriuvo reklama. Ji šiurpina savo klyksmu: pulkite, pasinerkite į kavos aromato, traškučių,
sekso ir žudynių svaigulį. Fantastiški vaizdai ir garsai kviečia, vilioja:
nieko daugiau – jaunuoli, pasotink kūno alkį. Žadina geidulius: tavo
svajonė, tavo idealas – kavos aromatas.
Moteris. Dar nė viena epocha jos taip nepažemino, neišrenginėjo
prieš minią. Taurumas, romantika, pasiaukojimas, ištvermė, kuklumas, meilė Tėvynei – apie tai nebekalbama. Tapo nepatogu primint
ištikimybę, patriotizmą – tai jau senamadiška.
Deja, tom vilionėm pasiduoda jaunimas. Godumas pinigui, karjera, o jei to nėra – savižudybė. Svaigalai ir žudynės.
Bet ne kavos aromatu, ne seksu išsilaiko tauta. Ji stipri tomis
vertybėmis, kurias taip aiškiai suformulavo V.Kudirka, Maironis,
A.Mickevičius, pamilęs Lietuvą, „mielesnę už sveikatą“.
Tauta stipri tik meile savo kraštui, savo istorijai, savo kalbai, savai
kultūrai.
1995
Rugpjūčio 3
Per plauką nuo mirties! Keista mano avarija. Kaip tai atsitiko?
Kaip? Žalia šviesa negatyvui...
Važiuojam dviese. Kelionėje tik skundai. Tik juodos mintys.
Tamsus debesys slinko virš mūsų vežimo... Slinko ir užtemdė akiratį.
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Kylant į kalniuką, tarp medžių ir mašinų kolonos abipus kelio, ant
mano tako dunksojo užsikalbėjęs vairuotojas. Sekundė... sužvango,
sutratėjo dūžtantys stiklai. Kokia greita baigtis... Per plauką nuo mirties... Tik šaltas drebulys...
Kelios nykios dienos. Pilnos nusivylimų. Prislėgta. Nelaiminga...
Stebuklas – likau gyva...
O vykstant į kaimą prie Jaros – šitoks dangus! Lyg balzamas,
lyg švari poezija. Rojaus sodų grožybė. Auksinių, rausvų, violetinių
spalvų tapyba. Raminantys ir bauginantys ugnies liežuviai po tamsiu
apklotu. Tos fantastiškos ugnys pulsavo, draikėsi. Lyg pasaulinis gaisras... Gal tai dangaus dovana, kuri nuplovė nuoskaudas, nusivylimą.
Kažkas švaraus, pakylėto apvalė sielą. Kokia trapi žmogaus būtis...
Mane dar paliko... Akimirka nemeluoto džiaugsmo. O debesys vis
bėgo, spalvos pynėsi, sklaidėsi, nyko...
Rugpjūčio 7
G a l v y d ž i a i . Šviesos spindulys pro langą. Labas, mielasis! Koks
saulėtas rytas po savaitės tamsos. Šviesa! Džiaugsmas užtvindo krūtinę. Ryžtas užvaldo kūną. Kiekvieną ląstelę. Ūkanos traukiasi...
Saulė pro medžius nutvieskė kambarį. Ošia krintantis Jaros vanduo. Šlama juodalksnių lapai. Įskrido auksinis drugys ir nutūpė ant
stiklo. Vėl nauja diena.
Aš nesimeldžiau jau keli mėnesiai. Tie vasaros darbai. Ta šiurpi
kelionė. Dabar nukeliu į šalį suolą ir pradedu rytinę mankštą Saulės
pagarbinimu.
Ačiū tau, Viešpatie, už naują, nepakartojamą, vienintelę dieną.
Būk pasveikinta Saule, nešanti džiaugsmą ir gyvastį.
Aš lenkiuosi pasaulio kūrinių tobulumui.
Viešpatie, išlaikyk mane savo glėbyje.
Išrauk iš širdies blogio sėklas, neleisk nuklysti šešėlių keliais.
Tegu žemės syvai mano kūnu sruvena.
Tepasitraukia tamsa ir blogis.
Tegu mintys kyla į mėlyną dangų, o šypsnys kiekvieną pasveikina.
Ir pasveikina Saulę.
Ir sveikina Saulę, nešančią džiaugsmą ir gyvastį –
Per amžių amžius...
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Per sąmonės ūkanas atklysta Mintis. Reikia! Reikia! Tu gali! Imkis! Susikaupk savyje! Tai tavo kelias! Galvok apie juos! Jaunus, ieškančius. Atėjo laikas! Iškelk vėliavą! Žmonėms atiduok, ką gali.
Širdis prisipildo vasaros žalumos. Siela apsiprausia šalta rasa. Raumenys įsitempia darbui.
Didelė žemė – stebuklų pilna. Žvalgiausi neregio akimis: tik save,
tik save temačiau. O po kojom – pasaulis. Turtingas, nenuspėjamas,
nepažįstamas, paslaptingas... Kokia gyvybės gausa! Koks formų įvairumas! Koks veržimasis išlikti ir – grumtynės, grumtynės, grumtynės...
1996
Pavasaris šaltas. Žaluma neskuba skleistis. Ir staiga sušilo... Gaila,
per savaitę pražydės viskas: ir purienos, obelys, alyvos, ir kaštonų žvakės... Paskui pienės užtvindys neužmatomus laukus, šlaitus, pakeles.
Geltonasis švytėjimas – lyg aukso žaismas.
Gal pasėdėt kokią valandą tarp pienių? Atsigert žiedų stebuklo.
Prisipildyt, kad sapnuotųsi žydinčios lankos. Jūra geltonų saulučių...
O saulė kaitina skaudamą petį. Aš supratau, kodėl jį skauda ir
neduoda naktį miegoti. Ta liga – tai priminimas, kad ne taip gyvenu, kad nevykdau pažadų sau. Niekada iki galo! Keisti, reikia keisti
gyvenimo stilių.
Kažkas užgožia planus – kasdien nors mažytę dovanėlę sau ir pasauliui. Atsisėsiu po obelim, atsisėsiu tarp pienių pamąstyti apie gyvenimo amžinumą.
Saulė! Žemėje gyventi – stebuklas, nes ji nutolusi nuo savo maitintojos nei per arti, nei per toli. Venerai – karšta, Jupiteriui – šalta.
Koks pasididžiavimas, koks džiaugsmas, kad iš planetų, besisukančių apie savo motiną Saulę, Žemei atiteko gerosios dukters pozicijos.
Kokia nuostabi Žemės padėtis! Saulės spindulys atlekia per 8 minutes, užkliudo mažą taškelį Visatoj – ir pražysta tūkstančiai saulučių... Ir ta Visatos dulkelė, mūsų žemė, maudosi Saulės pulsuojančio
katilo garuose ir kuria stebuklus.
Ir žemės apsisukimo ciklas puikus – 24 valandos. Kiek dieną įšyla – tiek naktį atvėsta. Jei tas ciklas būtų ilgesnis – vargiai išliktų
gyvybė.
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Tik Saulės karštis sklinda į visas puses, į begalinę erdvę, ir lekia
neužkliūdamas, kol atvėsta už milijardų kilometrų...
O jei kokiais galingais siurbliais galėtume jį pritraukti, skriejantį
pro šalį į neaprėpiamus plotus! Nereiktų dujų, anglių, mazuto...
Ar žmogus kada sugebės pasigauti ir užkonservuoti Saulės energiją?
Žinoma, galvot apie Saulę ir jos poveikį mūsų planetai – daug
įdomiau negu laiptuose išgirst už durų puodų žvangėjimą ir balsus:
„Aš gėriau ir gersiu! Ir ką tu man padarysi?..“
Gegužės 16
Keltis! Laikas keltis... Įsitvėrus amžinybės! Įsitvėrus Viešpaties
sosto!..
Gyventi šia diena! Rytdienos rūpesčius palikim rytdienai. Gyventi šia diena!
Lipu skverelio laiptais – tokia pavasarinė žaluma. Didingas kaštono kupolas. Dega saulėje žiedų žvakės. Rojaus medis – Viešpaties
medis! Lyg simbolis begalinės Visatos...
Laukdama poliklinikoje, žiūriu į nuostabų paveikslą. Tobulą!
Lango įrėmintą žalią lapiją... Kas galėtų taip nutapyti? Kokio dailininko teptukas įstengtų atkurti tokį turtingą žalumos potvynį?
Vakare nueinu prie Vilnelės. Ar ne Edeno sodas? Lapų žaluma
apglėbus takelį. Pro gruoblėtus kamienus mėlynuoja dangus su rausvais debesėliais. Ir Vilnelė kalbanti, gurganti.
Negali aprėpti tos gamtos harmonijos, medžio tobulumo. Kur
ta ranka, sukūrusi begalinį pavasario stebuklą, kurio negali nei akis
apžvelgti, nei širdis sugerti?.. Turtingas, begalinis, tam vargšui neįspėjamas pasaulis...
Eina pro šalį žmonės. Lyginu su medžiais, vešliais, išlakiais – ir
man baisu: drožia jaunuoliai, kreivi, šleivi, palinkę, neramiais veidais,
agresyvūs, nejaukūs. Ir nesinori žiūrėt į žmogų...
Upės pakrašty kažkas tyso: gal kas numesta, o gal?.. Ne naujiena
užtikti negyvą. Pasuku atgal – nenoriu žinoti, kas ten kėpso. Visas
mano kilnumas išgaruoja: nežinau, ką daryčiau, jei ten... Nusigręžiu,
kapituliuoju. Bėgu, nenorėdama žinoti, kas ten: girtas, parkritęs ar
koks maišas. Ir nekenčiu savęs... Iškart pajuntu senatvę, skaudančią
263

širdį, bejėgiškumą. Aš – ne samarietė... Tegu jaunesni sustabdo žmones, padeda, praneša...
Bet eina pro šalį vyrai, moterys. Praeina. Matyt, nieko įtartino...
Tik aš nebegaliu įveikti savęs ir, nudelbusi akis, sprunku namo...
Gegužės 20
Geltonoji okupacija! Šypsosi, kvatoja, siautėja pienių laukai. Geltona geltona! Ruoželis javų, ruoželis suarto lauko – ir begalinė pienių
karalystė. Puošnios, sočios, karališkos pienės. Kasmet jų vis daugiau.
Užkariautos pakelės, pievos, dirvonai. Pienė – džiaugsmo gėlė, o koks
begalinis liūdesys... Pienės okupavo mūsų žemę – nebus ten kviečių,
nebus dobilų, avižų, liucernos... Pienės užkariavo Aukštaitijos laukus.
Po raudonosios okupacijos – geltonoji! Pasekmė nuovargio, netikėjimo, bejėgiškumo...
Važiuoju iš Anykščių. Skaitau Maceinos „Saulės giesmę“.
Gamta – Dievo apsireiškimas žmogui. Bet negaliu sutikti, kad pasaulis buvo ištiktas blogio dar prieš žmogaus sukūrimą. Baimė, kančia,
mirtis siautė gyvūnijos pasaulyje. Demoniškos žymės. Tamsus planas.
Patyčia kosmoso Sostinėje? Gamta tapo pačiu pirmuoju velnio puolimų
taikiniu. Ji buvo iškreipta, išjuokta ir pavergta. Žemė pagadinta.
Ne, to nematau. Man žemė – tobulas Dievo valios ir kūrybiškumo įrodymas. Stebuklingas pasaulis! Nuostabi darna! Tobulas formų,
garsų ir spalvų žaidimas. Esu pilna džiaugsmo! Akys plečiasi, širdis plasnoja. Žvilgsnis nukreiptas į dvasios veiklą. Viešpatie, pašauk
mane! Suteik išminties atlikt savo misiją. Kad paskutinis gyvenimo
tarpsnis būtų naudingas žmonėms. Kad viską, ką galiu, su kaupu
atiduočiau savo kraštui...
Birželio 25
Norbertas – užmigęs, tylus. Gėlės, gėlės, gėlės... Baltos... Dar vakar kalbėjo per televiziją taip karštai, įtaigiai, kaip visada pilnas ekspresijos. Plaštakos ilgais pirštais – papildo jo Lietuvos medžio įvaizdį.
Sodrus jo balsas dar skamba ausyse. Nepakartojamas. Norberto balsas! Jo nereikia prisiminti – jis tebeskamba. Ypatingas – lyg muzika.
Ir nutrūko: knygos, leidiniai, ekspedicijos, paskaitos, šeima, sodyba.
Degė ir sudegė. Širdis neatlaikė. Širdis...
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Galvoju apie savo nualintą širdį. Traumuojama ir traumuojama.
Pilna nerimo. Alergiška dėl skubėjimo, menkiausio rūpesčio, nebaigto
darbo, valgio gaminimo, vairavimo, skambinimo, ėjimo pas viršininkus. Pilna nerimo mano širdis. Dieve, kiek tai kainuoja. Bet stipresnis
smūgis – viskas! Perkirstas mazgas. Visi saitai nutrūksta. Neparašytas
testamentas. Neišleistos knygos. Nebaigtas tvarkyti archyvas.
Raustančios braškės. Spragių kalniukas. Vieversio lizdas su trim
kiaušinukais. Griežlė prie upelio. Žydinčios pupos. Cukinijų vešlūs
kupstai. Raudonėlio puošnus krūmas. Ir beržynėlis su rusvais baravykais. Dukterėčia Onikė su neramiom prognozėm. Roberto „trys
muškietininkai“. Intelektualioji, visada protingiausiai mąstanti Rytė.
Danutės platus mostas. Du paukštukai Bradūnai, jau prie manęs pripratę. Bajoriška Marcinkevičių pora...
Paskutinis širdies suspurdėjimas – ir tyla. Visi saitai nutrūksta.
Ramybė. Širdies nebedaužo žudynės, finansų krizė, sužvėrėjimas,
pusnuogės moterys, kvaila ir bukagalviška reklama... Ir viskas nebesvarbu. Nepadaryti darbai ir liks nepadaryti, o gyvenimas plauks sava
vaga. Sava vaga...
Viešpatie, suteik jėgų užbaigt savo misiją. Darbas – tik įpusėtas.
Aplankai mokyklai. Geriausių fotografijų albumai. Pasvarstymai apie
likimą. Viešpatie, sustiprink širdį – ramiai užbaigti savo įnašą Lietuvai. Tebūnie Tavo valia...
Rugpjūčio 15
Išsimaudžiau. Ačiū Tau, Aukščiausias, už kūno harmoniją! Visad
jaučiau Tavo globą ir palaikymą. Bet vakar evangelikai per teismą
atėmė mūsų namo butus. Valdžios sauvalė! Nėra žodžių pasipiktinimui. Teks plikiems išeiti į gatvę. Brolienė pyksta, kad aš šaipausi. Tai
negi dabar dėl to verksi?..
GYVENIMAS RITASI NUOKALNĖN

Rugsėjo 19
Paganinio „Kampanela“. Čepinskis – devyniolikmetis. Virtuozas!
Subtilumas, žaismas. Taip lengvai, artistiškai. Ar ką gražesnio esu
girdėjus?
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Rugsėjo 23
Paminklas Gediminui. Saulė rudeninė. Katedros aikštė pilna.
Plaukia ir plaukia žmonės... Lyg mitingų laikais. Per vėlai prisiminiau, kad atėjau be aparato. Ir be gėlių. Bradūnas, Marcinkevičius,
Beatričė. Vytautas priklaupęs įteikė Beatričei puokštę – už tą rūpestį
dėl paminklo. Paskui koncertas Katedroj. „Pagonių apeigos“. Bradūno kantata Vilniui.
Aš jau tolstu nuo gyvenimo, nuo fotografijos, nuo iškilmių. Jau
visas dėmesys kelionei į Anapus.
Tuštybių tuštybė!.. Tokio nužmogėjimo dar nebuvo! Kasdien ir
kasdien: motina užmušė, nukankino vaiką, dukra nužudė motiną, sūnus – tėvą, visą šeimą, senelius... Sugyventiniai, sugėrovai, kaukėti
vyrai, prievartautojai. Neskaitau tų baisybių – užtenka pavadinimų,
kad kūnas nueitų pagaugais. Visiškas nužmogėjimas! Tautos genocidas! Pilstukas – nuodai mūsų tautai. „Draugų“ užduotis – sužlugdyti
moraliai, jei negalima juridiškai.
Seksas ir agresija – mūsų dienų fonas. Civilizacija grimzta į pelkę. Pasaulis ritasi į bedugnę. Moralės principai pajuokiami. Kaip išsilaikyt tokioj atmosferoj? Visuotinis prasigėrimas. Ištvirkimas. Kaip
išlaikyt savitvardą, pakilią nuotaiką, tikėjimą, darbingumą?
Išmokti atsisakyt malonumų, neprisirišti prie daiktų! Meilė, pasiaukojimas? Palikti viską ir išeiti guost nelaimingųjų kaip Motina
Teresė – ne man. Aš neryžtinga.
Daugelis ieško ir tiki, kad Sai Baba – avonalas – Dievo pasiuntinys. Jis pripažįsta visas religijas.
Pelenai kvapnūs. Moterys, ten buvusios, pasakojo savo įspūdžius.
Jos tik sėdėjo, laukė, nors Sai Baba jų nepašaukė – vis tiek dėkingos
už tuos pamokymus: „Žmonės nebemoka būt laimingi. Dievo negalima suprasti vien protu. Ramiai išgyventi pergalę ir pralaimėjimą.
Daugiau meilės artimui. Nuoširdumas, tikėjimas, atsidavimas Dievui. Pajuskite mane savo širdy – ir būsite apdovanoti. Pašaukit mane,
ir aš atsiliepsiu. Klausykit savo širdies. Jei darysim gerus darbus –
būsim laimingi. Tikroji laimė – jumyse. Jūsų gelmėse glūdi galingas
dieviško nektaro okeanas. Ieškokit Dievo savyje.“
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Rugsėjo 29
Gal viskas virstų kitaip, jei galėtum pažvelgti Anapus. Už beribių
žvaigždynų. Iki tolimiausių galaktikų. Iki Amžinosios Rojaus Salos...
Plevena šalnos paliestos geltonos peteliškės. Pasisuka, pasisuka ir
tupia ant tavo tako. Dausose, kur nei sniego, nei šalnų – ar ten sužydi
purpuru klevai? Kaip nusinešt Anapus rudens vaiskumą?!
Takelis. Gluosnio kaspinai, nutįsę iš debesų. Ir degantis saulėje
Tauro kalnas. Akyse rudens žaižaravimas. Žalia cerkvė pro blyškiai
gelsvėjančias šakas. Rudo granito siena žaliam fone su virpančia aukso karūna. Tai ruduo! Beieškant tako į šviesią, atšiaurią, apšarmojusią
žiemą. Pro auksu degančias kalnų viršūnes...
Rugsėjo 30
Už verkiančio lango blaškosi medžiai. Ruduo. Šliaužia stiklu lašeliai, palikdami pėdsaką. Pagaliau pralijo! Išdžiūvę laukai, traškančios miške samanos, per anksti nukritę berželių lapai. Ir jokio grybo
per visą rugsėjį! Negeras ruduo.
Plakasi lapeliai, lankstosi šakos. Akacija! Išsikerojusi akacija siūbuoja visu liemeniu. Net baugu, ar neišvirs iš šaknų? Palinksta, purtosi, atsitiesia. Ir vėl naujas gūsis. Grumtynės! Rudenio dargana.
Ar paukštukai turi kur pasislėpti nuo lietaus ir vėjo šuorų? Kaip
jie ginasi nuo šalto ir drėgno rudens? Susigūžia, susiglaudžia. Nerimas. Gūduma.
Ar Anapilyje kankins praradimo, žūties, nerimo nuojautos? Turbūt
ten nebūna nei šalčio, nei lietaus, nei audrų. Ar pomirtiniai pasauliai tik
džiaugsmui sukurti? Ar nebekankins Žemės beprotybės ir nusivylimai?
Lapkričio 1
V ė l i n ė s . Skubu į Antakalnį prie Simonaitytės kapo. Tada per
mišką patraukiu į Rokantiškes – prie brolio ir tėvelių. Pėsčia. Vis į
kalną. Kermošius. Tik žmonės tylūs, susimąstę. Eina pulkeliais, ramiai. Su gėlėm, su žvakutėm.
Tada važiuoju į Žvėryną – prie sesės, sinjoro, Domutės. Pavakare
vėl į Antakalnį. Žvakutės prie Ievutės, Matuzevičiaus, Baltušio, Norberto, Žeruolio...
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Mano mylimieji jau po žeme. Ką jie veikia Anapus? Ar po mirties nebelieka rūpesčių? Ar aš juos sutiksiu? Ar mūsų bendravimas
bus ištisa šventė? Nereikės rūpintis valgiu, apranga? Kaip man pasiruošti namopi? Ar būstas jau paskirtas? Kodėl šis pirmasis žemės
etapas toks sunkus? O gal ne pirmasis? Juk siela iš kažkur atkeliavo...
Iš kur ji atplasnojo – ta mūsų dūšelė? Negaliu patikėt, kad ieškojo
ilgai, kur įsikūnyti...
Lapkričio 4
Sveikata priklauso nuo tavo nusiteikimo, nuo dvasinio tvirtumo,
nuo tikslo gyvenime. Ar aš mokėsiu pasitikti mirtį? Nereikia prisirišti prie daiktų, prie gerovės, prie žmonių. Mirusiam reikia leist kilti
į šviesą. Nelaikyti prie savęs. Jo kelias jau kitas. Miręs palieka su tais
pačiais polinkiais, tik kitoje substancijoje. Laikas man skaidrėti. Atsisakyti pamažu visko: draugų, daiktų, garbės, pramogų...
Gruodžio 28
Pirmoji meilė! (Retrospekcija)
Dėkinga, nepaprastai dėkinga likimui už tą dovaną. Nuostabią
dovaną. Pačioj jaunystėj. Tada jos kaip reikia neįvertinau. Ir tik prabėgus gyvenimui supratau – tai gražiausias epizodas, bendravimo
stebuklas. Tai lemties pamėtėtas gėris, kurį kartais praskleidžiu ir lyg
švytintį brangakmenį vartau ir vartau rankose. Nuostabu! Nepamirštama! Nepakartojama!
Prislėgta rūpesčių, nusivylusi žmonėmis, pradengiu kraštelį užuolaidos, ir prisiminimai užplūsta, sušildo sužvarbusią sielą. Kartą gyvenime jaučiausi visai laiminga. Pripildyta tokių šviesių, tokių gražių
jausmų. Lyg gėlė rytmečio saulėje, lyg lengvas vėjelis, žaidžiantis klevo viršūnėje. Kaip lakštingala, nebaigianti savo trelių...
Kokia tau dėkinga, Mielasis. Atvėrei man grožio pasaulį. Mokei
muzikos, leidai vartyt puošnias knygas su geriausiais dailės šedevrais.
Mane, šešiolikmetę, jautriai nuolat drąsinai, ugdei pasitikėjimą. Išbraidžiotos pievos, išvaikščioti miškai, kino seansai...
Rudas siluetas, geros patikimos akys, dėmesys. Visiškas supratimas. Pagarba! Mano jaunystei, mano jausmams. Be karštų glamonių.
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Užteko akių svaiginančios gelmės, švelnaus prisiglaudimo. Tai buvo
kažkas daugiau...
Karas nušlavė, nunešė mano mieliausią... Tie metai liko kaip
sapnas. Palaima! Turtas, kurio užteko visam gyvenimui. Supratimas:
žmogus gali būti gražus. Meilė gali būti graži. Jis man tapo vyro etalonu, su kuriuo lyginau vėliau sutiktus. Kai jausmai sužaibuodavo – jau
jau tikiesi... Ir matai – kiek vyriško egoizmo... Deja, deja, taip toli iki
Jo – lyg iki mėnulio...
1997
Vasario 22
Jei tau liūdna, pagalvok apie žvaigždes. Mėnulio pilnaties lopas
užstoja milijardus žvaigždelių, nusagstytų mūsų gimtajam Paukščių
take. O tokių galaktikų taip pat milijardai!
Neaprėpiama, nesuvokiama. Didybė kosmoso! Ir protas sustoja
ties riba – dėsningumo, tobulumo. Ar Visatoje nėra chaoso? Ar tai
Dievo visagalio stebuklas?
Kas girdo lapus?
Milijonai lapų ant to milžiniško gluosnio. Mirga vėjuje, puikuojasi saulėje. Sublizga, linguoja. Nukris tik rudenį, pageltę, parudavę.
O kas dabar juos girdo? Kiek vandens turi pakilti kamienu į viršų, kad juos pamaitintų. Kokia jėga, koks siurblys pakelia vandenį
medžių kapiliarais į 30 metrų aukštį? Stebuklų stebuklas!..
Birželio 20
Stebuklas gyventi! Pasipurtyk! Kaip gera nusimetus liūdesio,
kančios, prislėgtumo naštą. Vėl matau mėnulį, saulę, žolę. Koks tai
malonumas! Noriu valgyti, džiaugtis, noriu suprasti, išlaikyti gyvastį.
Džiaugtis! Šia valanda, šia minute. Ši diena vienintelė. Niekada nepasikartos, nesugrįš. Ką daryt, kad nebūtų tuščia, beveidė? Ar
įstengsiu pripildyt kažko ypatingo? Atrasti naujo savy, gamtoj?
Būk žaisminga! Švęsk kasdienybę! Čia ir dabar! Paslėpk sugižusį
veidą. Nuobodį. Gerk arbatą – ir pasimėgauk. Eini į žmones – nusišypsok. Skrisk per gyvenimą kaip paukštis.
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Užmiršk žodžius: nenoriu, nežinau, nesugebėsiu, man neišeis...
Pasitikėti – kuo? Likimu? Gamta? Dievu? Savimi?
Pakelk galvą! Tvirtas balsas. Tiesi laikysena. Pasitikėjimo suteikia
žinios. Žinojimo – atkaklus darbas, įdomi veikla, knygos. Neliks vietos nei ambicijoms, nei kerštui, nei pavydui..
Vargšai susirūpinę, susigūžę, nelaimingi – man jų gaila...
1998
Kovo 14
Ankstyvas rytas. Lyg atvirukas iš seno albumo.
Naktį pasnigo. Einu per švarią, baltą maršką, ir mano žingsnius
palydi gurgždančio sniego muzika.
Pilnatvė. Ant šokančio namelio, ant Gedimino ir jo žirgo, ant namų
atbrailų užmestos baltos skraistės. Kaip išgražėjo, pasipuošė Vilnius.
Praeivių veidai ramūs, su sapno sparnu ant lūpų. Ko jie prisipildys šią dieną? Draugiškų šypsenų, nenumaldomo skausmo ar neišverkiamų ašarų?
Kodėl tai, kas gražu, per greit prabėga, pralekia, prašuoliuoja...
Rugpjūčio 18
A t s i n a u j i n t i r e i k i a ! Monotoniškas darbas – imi ir supilkėji.
Net kilnios idėjos apsineša dulkėm. Reikėtų nuolat atsinaujinti.
Perkratyt savo minčių pasaulį. Apsivalyt nuo neigiamų emocijų.
Gal klaidos, netesėjimai tebeslegia, nors ir giliai nugramzdinti. Prisimink, apgailėk ir – atsisveikink. Kad daugiau nedrumstų. Klaidų
nieks neišvengia – tik per jas reikia augti. Gyvenimas ir žmogus nestovi vietoje. O jei taps nuobodu – pažvelk į dangų...
Grįžtu autobusu į Vilnių ir su azartu stebiu praplaukiančius debesis. Fantastiškos spalvos, fantastiškos formos. Milžinai, krokodilai,
panteros, raudonbarzdžiai, laivai su burėm plaukia, tik plaukia. Auga,
mainosi, skirstosi, vejasi...
Ne! Tokių paveikslų dar niekas nenutapė. Kažkoks amžinybės
dvelksmas. Lyg rašytų planetos istoriją: karalystės išauga, išpuiksta,
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griūva, sunyksta. Čia jaunuolis skuba į pasaulį – viltingas, žydintis.
Dar stabteli viršūnėje – ir jau ramsčiuojasi lazda...
Ne! Tokio grožio kaip debesys prieš audrą jokiam muziejuj – nei
Drezdene, nei Luvre – nepamatysi... Tik pakelk galvą, netingėk pasiimti – tavo buvimui skirta daug turtų...
Tavo buvimui skirta daug turtų! Paieškok jų miške, vandeny ar
pievoje.
Jei pažiūrėtum į medį ar gėlę ne prabėgom, atsainiai, o kaip į
esybę – o!.. Nerasi dviejų vienodų beržų, vienodų pušaičių. Skirtinga
forma, šakos, net nuotaika. Nėra vienodų beržų!
Raviu daržą ir traukiu tas nelabąsias. Kokios šaknys! Varpučio
tvirtos, giliai pasislėpusios. Pienių ilgos ir kietos. Vijoklių baltos,
liaunos, išsilanksčiusios. Rūgštynių – gelsvos, avižėlių smulkios –
koks šimtas plaukelių lyg erkės įsikibusios į žemę. O lapų išraitymai,
o spalvingumas! Galvoji, kas ir kaip sukūrė tokią gają augaliją. Vos
atsiras tuščias plotelis – jau visi skuba įsitvirtinti. Kiekvienas unikalus. Tobulas.
Taip! Tik pasidairyk aplinkui dėmesingai – medžiai bus žalesni,
rožės kvapnesnės... Tavo buvimui skirta daug turtų...
Spalio 4
Manoma, gyvasis ir medžiaginis pasaulis atsirado iš kito – dvasinio. Ten Tuštuma – Vakuumas, pripildytas idėjų, minčių.
Įdomu, kur ta minčių perykla? Ta laboratorija gaminanti matricas,
iš kurių išsirutulioja ir gyvūnija, ir augmenija. Ir negyvi daiktai – smėlys, akmuo. Juk visus, viską jungia tas pat DNR.
Kas tą Vakuumą tvarko? Kaip atrodo tas didysis minčių Generatorius? Neįmanoma įsivaizduoti Aukščiausiojo, Tvėrėjo, Kūrėjo,
Dievo – žmogišku pavidalu su žmogui suprantama aplinka: Rojaus
sodai, angelų pulkai, kaip manė ankstesnėse epochose.
Kas generuoja kosmoso tvarką, galaktikų judėjimus? Dvasinga
Energija?! Mano fantazija per silpna. Žmogaus protui dar sunku suvokti, tad belieka tik nusilenkti prieš Didžiąją Paslaptį…
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1999
Tikrovė! Ką matau, juntu, apčiuopiu. Gaila, daug ko nematau...
Televizorius man – stebuklų stebuklas! Įsivaizduok: Paryžiaus,
Romos radiofonuos skamba žodžiai, muzika ir jų sukeltos vibracijos
sklinda į visas puses. Tūkstančius kilometrų.
Įjunk televizorių, ir tie garsai, perskrodę erdvę, storas mūro sienas – jau mūsų kambary. Uždėk ranką ant radijo imtuvo – lyg prie
širdies laikytum – jis net virpa nuo stiprių intonacijų. Ir ne tik garsai,
net vaizdai, spalvos atskrenda su kažkokiais sparneliais.
Jei galvoji, ruošies draugui paskambint, žiūrėk, jau pajuto ir, jei
greitesnis, pats atsiliepia. Pasirodo, ir mintys skraido lyg gyvos. Turi
tą jėgą, užtaisą, turi sparnus... O atrodė, tame eteryje lyg nieko nėra.
Iš tikro, jis visko pilnas. Net tirštas nuo visokiausių daikčiukų: garsų,
minčių, maldų, prakeiksmų...
Įdomu, įkvėpdami kaskart mes ir maitinamės ta tiršta „sriuba“.
Nori nenori, per orą apsijungiam su visu pasauliu. Tikriausiai arterijom ir blogis nuklysta iki mūsų smegenų. Kaip išsivalyti? Kaip
neįsileisti?
Mintys turi užtaisą, turi jėgą. Toks tokį pritraukia. Jei įsileisi baimę, nerimą, skundus – iš tikro jie tave apniks. Pasipils ligos, depresija, nelaimingi atsitikimai. Šalin reikia vyti blogas mintis! Tegyvuoja
šviesios mintys, nešančios ramybę, džiaugsmą! Gyvenimas nevertas
aimanų. Dažniau naudotis gerais ir pigiausiais vaistais – Juoku. Pasijuokt iš savęs ir pasaulio! Cha cha cha...
2000
Birželio 13
Kodėl gražiausias dalykas pasaulyje – Meilė, kurią skelbė Kristus – neranda kelio į žmonių širdis? Negi ją visai nustelbs godumas
ir egoizmas?
O kas Anapus? Aš nesitikiu Rojaus sodų, nei Angelų giedojimo.
Gal mano siela supsis tūkstantąja milimetro dalele ir skrajos banguodama erdvėje...
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Kai matau pro langą, kaip klevo lapai žaidžia vėjyje, nesitikiu po
mirties ką nors gražesnio išvysti ir pajusti...
Mane palaiko tas svaiginantis noras suprasti, kas yra žmogus, kas
yra Dievas, kas yra mirtis. Ar Dievui reikia garbinimo ir maldų? Vargonų gausmo?
Amžini klausimai. Tai jie ir veda žmoniją per gyvenimą, per istorijos labirintus. Kiekviena karta juos sprendžia savaip. Mano supratimu, Dievas – dar nepažinto kosmoso energija, kurianti Visatos
stebuklus. Tobulas ar netobulas Jo sukurtas mūsų pasaulis?
Ar įmanomas dvasinis augimas fanatizmu užsikrėtusių tautų?
Ar Meilė išstums neapykantą? Ar siaubingas blogio plitimas išjudins
žmones pasipriešinti?
Ar žmonija įstengs sustoti ant pražūties bedugnės? Ar nugarmės
į ją su visom raketom, patrankom, kosminiais laivais, kompiuteriais –
ir narkotikų iškreiptom fizionomijom?..
Ar tavo darbas, tavo egzistencija turi prasmės? Ar ji kam nors
reikalinga?
Ar tarp gyvūnų – skruzdžių, pelių, dramblių ir panterų – taip pat
daug išsigimėlių kaip žmonių pasaulyje?
Tai vis klausimai be atsakymų – stimulas galvoti, stimulas augti.
Ir gerai, kad jie neišspręsti. Viens kitam siunčiame linkėjimus: „Laimės!“ „Milijonų!“ Gyvenimas – grumtynės! Pirmiausia su savim. Jei
kada nors sau pasakei: „Ne!“ – jau laimėjai taip visų geidžiamą milijoną. Mano milijonai – 16 sveikų gyvenimo metų.
Kažin ar pajusiu, kad jau atėjo laikas atiduoti syvus, kurių pripildyta iki kraštų? Ir išeiti ramiai – kaip išeina medžiai...
2001
Sausio 9
Mokslininkų rūmuose Renesanso muzika. Labai miela. Pasiilgau ramumo, lyrikos. Noris atsikvėpti, atsipalaiduoti, pasinerti garsų
okeane. Tegu skraidina į tolumas, į kosmines erdves. Noriu išgirsti
paslaptingą skambesį žvaigždžių ir bent vieną parsinešti savo delne...
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Rugsėjo 6
Rytės prisakymu keliauju į Palangą. Ji man surado poilsio namus.
Vakare nuslinkau prie jūros. Neaiktelėjau...
Rytą – vėjas, bangos, ošimas. Išsimaudžiau. Šilčiau nei mūsų Jaroj.
Šiandien jūra dramatiška. Vaikštom ir vaikštom. Bangos nugūra į
krantą ir palieka gelsvą putą...
Su Ryte aplankėm Emiliją. Nunešiau jai „Mano Marcinkevičių“.
Žaviuosi – ji visada entuziastinga, besišypsanti, miela. Dvasinga būtybė. Pavydžiu jos susikaupimo, neįspėjamo sielos grožio. Pasikalbėjus net šviesiau akyse. Pavaišino saldžiu sūriu. Ištaikė mums tik
valandą laiko.
Saulėlydis ant tilto. Fantastiškas. Rytė vaikšto su drauge, o aš parimau pačiam gale ant turėklų. Jūra rami. Debesys retoki, tik apsunkę
prie horizonto. Ir išvydau keistų keisčiausią reginį. Pasitryniau akis,
apsidairiau aplinkui – ar nesapnuoju? Lyg ir ne! O priešais – ne begalinė, neaprėpiama jūra, bet ryškus auksinis krantas. Ir taip arti arti.
Beprotiškai arti... Su baidare per 20 minučių nusiirtum.
Pakrantėj egzotiški medžiai, krūmai. Toliau dykuma. Piramidės.
Užburti miestai migloje. Žingsniuoja karavanas. Kupranugariai keistai svyruodami slenka. Pro krūmus šliaužioja liūtai... Toliau dar keistesnės būtybės buriasi... Negaliu akių atitraukti!
Toks pasiutęs noras – šokti į valtį ir plaukt pasižiūrėti. Net nusigąstu, gal iškvailėjau: miražai matomi dykumose, o čia – Baltijos jūra.
Paliečiu turėklus, atsisuku – žmonės vaikšto, stovinėja – realu viskas. Papurtau galvą – tas krantas tikrai čia pat. Tikrų tikriausiai. Net
baugu. Tik peizažas keičiasi: kažkas laksto, griūva, liepsnoja. Dingsta
rūmai migloj. Viskas papilkėja, ir lieka gauruota, keistais augalais
apkerpėjusi įkalnė, kol ją pamažėl užkloja nusileidę debesys... O jūra
tolsta tolsta į begalybę... Įsitveriu turėklų...
Grįžtu per tiltą apsvaigusi, nieko nesuvokianti – kas tai buvo?..
Visą vakarą ir naktį tas paveikslas man nedingsta iš akių. Kas tai
buvo???
Ir vakar, ir šiandien – moterų paplūdimyje. Saulė spigina. Du
kartus maudžiausi. O vandens šiltumas! Taip gera šokinėti tarp bangelių. Jūra niekuo nepakeičiama! Ir visokių pasakų pilna...
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2002
Birželio 14
V ė t r a i s i a u č i a n t ! Tokia nyki diena. Vėjas švilpia, stūgauja
lyg alkanas žvėris. Medžių šakos plakasi ir plakasi. Lyg jūros bangos
raitosi žilvičiai. Ir lietus šuorais, papliupom nuo pat ankstyvo ryto.
Kokia nyki diena! Sukasiau vos pusę ežios ir parbėgau namo.
Koks slogus šitas pavasaris.
Gerai, kad šiandien tokia juoda diena – kaip aną birželio 14. Beviltiškas liūdesys. Jokios paguodos. Pasityčiojimas. Nužmogėjimas.
Pradėjo nesisekti. Ir nėra ką parduot... Išlaužiau dar vieną dantį...
Šniokščia gūdžiai visą dieną šimtamečiai ąžuolai... Už upės kažkur sudejuoja. Lyg kas baladojasi. Į skardą teška ir teška...
Gūdi, nyki ši birželio 14. Kaip ir toji. Ką veikia Aldutė, Rytė,
Birutė? Ar Vilniuj taip pat siautėja uraganas? Kaipgi visi renginiai?
Daug ką pražiopsojau šiame gyvenime. O gal ne taip ir svarbu – juk
ir gražiausi žiedai nuvysta, nunyksta. Kam čia svarbu mano mintys,
jausmai, mano likimas?
Žinoma, aš dar pasijuokčiau iš savo bėdų, jei ne artimųjų rūpesčiai...
Gūdžiai švokštė visą naktį / Šimtamečiai ąžuolai. / Ak, dėl ko tu,
rūstus vėjau, / Ryto metą nutilai? (V.Mykolaitis-Putinas)
Už upės amsi šuo. Užkimęs. Gal atvažiavo pramogautojai? Gal
išvysiu anapus Jaros šviesų girliandas? Būtų jaukiau. Šiąnakt būsiu
vienut viena visam Pajary. Šiandien nebaugu, nes medžiai raivosi,
grūmoja ir kankinasi – vėtra vis nesiliauja. Niekada taip ilgai nesiautėjo nelaboji. Prasidės grybai – mano patieka ir didysis darbymetis.
Ai ai! Einu į lovą su mintimis apie baravykėlius...
Reginos jau nėr. Buvo įdomi būtybė. Išdidi, nepriklausoma. Užsispyrusi mokslininkė, darbštuolė. Daug įvairių niuansų liko iš šios
ilgametės draugystės. Mano džiaugsmo ir liūdesio Regina...
Graži poetinė siela. Ar buvo laiminga? Uždusino savo jausmus.
Uždara, nesiguodžianti. Iš laiškų supratau: tikrą pilnumos jausmą netikėtai patyrė tik kalnuose, sutikus išsvajotą... Mano poetiškoji Regina.
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2003
Žudynės! Svižudybės! Jaunimas – baisus...
Kam piktintis jaunimo žiaurumu – reikia piktintis jų mokytojais:
spauda, televizija. Kas suskaičiuos, kiek kartų rodytos kruviniausios
žudymo scenos, su neapykanta nukreiptas šautuvo vamzdis. Kiek
kartų suaugę ir, atrodo, rimti veikėjai iš ekrano propagavo seksą: seksualus drabužis, seksualus šokis, seksuali mergina... O moterys lyg
išprotėjusios, taip skuba apsinuoginti...
Kiek į eterį paleidžiama niekalo kvailiausių dainų pavidalu. Ir
dieną, ir naktį. Tiesiog tyčiojamasi iš žmogaus jokio meniškumo neturinčiais pliurpalais? Pamanyk, tenkina visuomenės skonį. Bet ar
išsigimusiam skoniui reikia pataikauti?
O kiek laiko skiriama žmoniškumui, darbštumui, valiai ugdyti?
Protingi, šviesūs piliečiai taip retai prisimenami. Matyt, daug smagiau demonstruoti pusnuogių gražuolių kūnus, įnoringų poniučių ir
prisivogusių turtuolių apartamentus.
Piktinimasis nebeturi jėgos – iš po kojų išmušti doroviniai pagrindai...
2004
Gruodžio 12
I m k m a n e ! (Po stebėto per televiziją koncerto)
Ach, šių dienų jaunimas! Pažiūri ir jau gali įsivaizduot pirmykštę
bendruomenę – bandos susibūrimą. Ilgaplaukiai, gauruoti – dar neišrastos nei žirklės, nei šukos. Ir neaišku, ar jie gali ką nors suvokti,
nes nesimato, kokio dydžio jų smegenų dėžutės. Jos slepiamos po
įvairiaspalviais kuokštais.
Galvoti gal ir nereikia, nes tai draugiška banda, vadovaujama prityrusio šamano. „Dabar paplokim!“ Visi ploja. „Dar stipriau plokim!“
Visi stipriau ploja. „Dabar šaukim!“ Visi šaukia. „Dabar patrypkim!“
Visi trypia kojom. „Dabar pasiūbuokim! Stipriau pasiūbuokim!“ Visi
siūbuoja lyg vėtrų blaškoma giria. Galvot nereikia – paklūsta visiems
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šamano priesakams. Balsuoja rankomis ir kojomis. „Dabar pašokim!“
Gražu žiūrėt, kaip visi šoka tarsi išnarintais klubais.
Tūkstančiai siūbuojančių, besinarstančių jaunuolių...
Šamanas taip juos įaudrina, išbalansuoja emocijas, kad jau visiems sukyla noras sekso. Tik sekso! Nesvarbu, kur: čia pat ar už
namo kampo. Nesvarbu, su kuo – tik sekso! Apnuoginti merginų
pilvai ir išsišovusios bambos taip ir šaukia: „Imk mane! Imk mane!“
O kibūs pirštai su alyviniais nagais jau nebepaleidžia aukos. Ir violetinės lūpos su išbadytais paakiais įsisiurbia į aukos kūną. „Imk mane!“
Styrančiais plaukais jaunuolis nebesupranta, ar savo glėby spaudžia
visuose gatvės kampuose spoksantį plakatą, ar gyvą padarą... „Imk
mane!“ Nes galva jau svaigsta nuo „Šanel“ ir šnabždesio: „Aš pati
seksualiausia – imk mane!..“						
			
2006
Gruodžio 2
Pradžia ar pabaiga? Lemtis ar atsitiktinumas? Kiekvienas atsineša į žemę savo užduotį. Ar su tavo gimimu atėjo ta programa, tas
tinklalapis? Ar tu paleistas į pasaulį įdomumui, žaidimui – Viešpaties
užmačiom – kas iš tos žmogystos išeis? Kas atsitiks, kuo tu pavirsi,
patekęs į klaikių audrų sūkurį, vadinamą gyvenimu. Ar mes tik eksperimentui?
Svarbiausia suprasti – kas atsitinka, kai tas vabalėlis paleidžiamas
nuogas, be šarvų, be apsaugos, be globojančios rankos? Ir įsitikinti,
ar tave palietė šiltas likimo pirštas, ar pagiežinga grimasa?
Ar įvairių epochų, sudėtingų istorijų chaose yra kryptis, aiški linija – ar negailestingas abejingumas žmonijos likimui. Ar viskas lemties
valioj? Gal tai Kūrėjo eksperimentas – kaip vystosi, išauga kultūra,
proto genijai, kuriantys meno, muzikos, architektūros stebuklus – ir,
pasiekus apogėjų, virsta griuvėsiais... Tada kitoj planetos pusėj vėl
kažkas kapstosi... Vėl auga miestai, šventovės – maldos, kraujas, karai. Ir vėl griuvėsiai... Išrinktosios tautos! Dieviška žmogaus kūno
tobulybė ir stebėtina charakterio menkystė...
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Vis atsiranda dievai, kuriasi religijos. Pranašai pranašai! Apšviesti
ir prašviesėję. Dievų palaimintieji, turį ryšius su anuo pasauliu. Ekstrasensai! Tik pagalvok – tai ne gyvenimas, o gardėsiai. Tik čiulpk
kiekvieną mintį, kiekvieną naują atradimą, kiekvieną proto blyksnį –
tik apsilaižyk pirštus – koks skanus tas gyvenimėlis!.. Tik svarbu, ar
tau buvo pakišta netikra moneta, ar patiestas raudonas kilimas?..
2007
Gruodžio 31
Meilė gyvenimui. Buvimas. Pilnatis. Vėl nauja ašara...
Lengva keltis – už lango žėruoja Vilniaus bokštai. Ištiesk rankas
maldai, kad diena nebūtų tuščia, pilka, beveidė.
Reikia norėti. Reikia svajoti. Reikia apvaldyti mintis. Jas ganyti.
Reikia nesenti, nors kartais norisi atsisveikint su šiuo gražuoliu pasauliu. Argi dar ne laikas? Argi dar nejuntu tų liudijančių ženklų?
Eisiu prie lango, kad rimtai apsvarstyčiau. Gal užčiuopsiu tą mažytį mažytį siūlelį į Kūrinijos palaptis. Pasauly viskas laikina. Giliai įsisąmonink laikinumą! Pamilk laikinumą! Ir pamažėle vykstantį
kūno irimą. Taip jau sutverta! Silpnėja jausmai, atmintis, troškimai.
Išorinis pasaulis vis mažiau domina. Eini į save.
Laikinumo džiaugsmas. Amžinybės srovenimas. Ar jau suradai
save? Ar gamtos didingume ir grožyje atpažinai Dievą? Ar jauti atvertus dangaus vartus? Ištirpti tyloj, begalybėj. O gal dar tikiesi atgimti kituose gyvenimuose? Ar tikrai to norėtum?
Taip įdomu – atplaukia naujos mintys, naujos vizijos, nauji
sprendimai...
--------------------------------------------------------------------Užverčiau paskutinį puslapį ir galvoju: būta visko ir labai daug.
Čia, žinoma, pateko ne ta kasdienė, sunkioji artilerija, bet tik atodūsiai, jausmų plyksniai.
Dabar tiktų suverti į vėrinį tik šviesiausias nueito kelio akimirkas. Nenoriu prisiminti likimo smūgių – jų būta nemažai. Tai buvo
švitras – vertė susikaupti, susiimti, ištverti, ugdė valią, supratimą, kad
gyvenimas – ne žaisliukas. Jį atlaikyti reikia ryžto ir begalės juodo
juodo darbo.
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Apie paskutinio trisdešimtmečio prakaitą: šimtus fotografuotų
kultūrinių įvykių, daugiau nei tris tūkstančius išspausdintų nuotraukų ir 50 fotoparodų, skirtų žymiesiems rašytojams bei meno veikėjams, 13 etnografinių ekspedicijų – rašyt nebuvo kada. Tai nugarmėjo į nebūtį.
Iš septynerių metų draugystės su Ieva Simonaityte – išleistas fotoalbumas „Ji buvo Simonaitytė“. Antras fotoalbumas „Mano Marcinkevičius“ – poeto eilių posmai ir mano nuotraukos. Įdomesni
susitikimai su rašytojais, šventiškos situacijos užsiliko kitų užrašų
puslapiuose.
Laimė, kad užteko šviesos savo krebždėjimams apibendrinti. Sutvarkytas archyvas, knygų pavidalus įgavo fotobibliografija, laiškai,
eilėraščiai, straipsniai. „Šis tas“ dar liko – gal Aukščiausias pamėtės
keletą metelių...
Čia tilpo daug margumynų. Galvoju, kas vertingiausio nutiko
gyvenime. Kas palaikė, kas stiprino.
Pirmiausia namai: šilti, jaukūs, pilni meilės. Puikūs tėveliai, šaunūs vyresnieji – palaikę glaudžius ryšius. Niekada viens kitam neatsukę nugaros.
Toliau gamta – vaistas nuo visų negandų. Mėgau saulėtas dienas, bet ir lietų, vėją, šlapdribą, šaltį. Tada pajunti tikrumą, pajunti,
kad būtis visokio virsmo pilna. Supranti – gamtoje, kaip ir tavo viduj, nieko išbaigto, nieko tikro – amžinas svyravimas tarp šviesaus
džiaugsmo ir tamsaus beviltiško skausmo, visiško nusivylimo. Laimei, tas švytavimas į dienų pabaigą mažėja, rimsta.
O tų kelionių kelionėlių! Šimtai. Su draugais, su lituanistais, su
moksleiviais – po Lietuvą, po kitas respublikas. Vėliau išsprūsta už
sienos: Vengrija, Vokietija, JAV, Paryžius.
Stebėjausi, kiek grožio slepia mūsų šalis. Jauti vien pasididžiavimą – tai mano Tėvynė! O kitų kraštų įvairovė – platus akiratis ir
pažinimo džiaugsmas. Pajunti gamtos didybę, jos amžinumą.
O žmonės? Bendrumo jausmas: kova už išlikimą, noras gražinti
savo buitį, noras džiaugtis. Bandai suprasti žmoniją vedančias gaires.
Kelionių duotybė – tai vertingiausi nedegami lobiai.
Vyrai! Tiesiog stebiuosi, kiek puikių pasitaikė mano kelyje. Tris
buvau iki ausų įsimylėjusi. Du Juozai ir Jonas Ž. Tiesiog nuostabu...
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Meilė Putinui – tai kažkas efemeriško, iš kito, nežemiško lygmens...
Juos visada su džiaugsmu prisimenu. Kiti – geri, ištikimi žygių draugai, pusiau simpatijos.
Iš rašytojų – trys artimiausi: Eugenijus Matuzevičius, Justinas
Marcinkevičius, Jonas Mikelinskas. O Bradūnai, iš Čikagos atsikėlę
į Vilnių, nustebino paprastumu ir atlapa širdimi. Jie visai nejučiom
įtraukė mane į savo aplinkos ratą ir noriai dalijosi kultūros ir pasaulio
pažinimu.
Šalia rašytojų – dar puokštė meno atstovų: Gražina Apanavičiūtė,
Beatričė Grincevičiūtė, Laimonas Noreika, Rūta Staliliūnaitė, Gražina Urbonaitė.
Keletas įdomių moterų, kurias reikėjo guosti, raminti ligoje:
Ieva Simonaitytė, Levutė Jablonskienė, Polina Storpirštienė, Birutė
Pūkelevičiūtė. Liko dar Kazytė Bradūnienė, poetiška, nuostabios atminties, su kuria visada smagu ir gera. Įsiterpė ir Aliodija Ruzgaitė,
pilna išmonės, ekspresijos ir nepabaigiamų pasakojimų...
O kiek jausmų atiduota technikumo vaikams! Daug šilimos suteikė „dukros“. Augusios po mano sparnu, pasiliko net artimesnės už
kitas mano bičiules – visiškai savos. Išauginusios vaikus, įgijusios didelį patyrimą, jos dabar moko mane gyvenimo gudrybių. Kaip gera,
kad prireikus visada atsiranda šalia su pagalba, patarimais. Visada laukiamos ir mielos.
Sutikti žmonės – kokia nuostabi likimo dovana. Gal anksčiau
to pakankamai neįvertinau. Esu truputį nustebusi, kad tik dabar, atsirėmusi į nušuoliuotą 80 metų kelią, matau begaliniai daug gero,
šviesaus. Dienų tėkmėj nesugebėjau tuo atsidžiaugti, sukaustyta kasdienių rūpesčių, užgožta siekimų, planų. Ne, nemokėjau to sugerti
visa esybe. Įdomu: prisiminimai teikia daugiau žavesio, nei įvykiai
tada, tikrovėje. Gal todėl, kad esu jau nurimusi, suvedusi sąskaitas,
nieko daugiau nesitikinti. Stengiuosi likt nepažeidžiama. Viskam yra
ribos ir saikas. Galiu tik dėkoti dėkoti Likimui ...............................
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I Š K EL ION I Ų U Ž R A Š Ų
Kelionės! Jų būta daug. Ne tik išnaršyta Lietuva, bet ir Latvija,
Estija. Toliau – Karelija, Archangelskas, Murmanskas, Leningradas,
Maskva, Sibiras, Uzbekija, Kaukazas, Krymas, Karpatai. Kai kur po
keletą kartų, Kaukaze net šešetą. Iš pradžių gavus kelialapį, kartais su
draugais. Įgijusi turizmo instruktorės teises, galėjau pati organizuot
tolimesnius žygius. Reikėjo patvirtinti maršrutinį lapą, nurodyti dalyvius, kelionės trukmę, lankomas vietas. Tada lingavome su moksleiviais po kuprinės našta ne tik per Lietuvos kalnelius ir klonius, bet
ir per kalnus. Su didele grupe ar tik keletu dalyvių.
Užrašai liko tik iš pirmųjų kelionių. Pačiai vadovaujant, jau
neliko nei laiko, nei noro. Reikėjo viską matyti, prižiūrėti, patarti.
Jau negali atsipalaiduoti, be rūpesčio matuoti kalnų viršūnių, teškenančio vandens. Akimis ganai ne debesis, o jaunus žmones, kad
nenuklystų, nesusižeistų, viską pamatytų. O grįžus jau nekyla rankos
aprašyti. Truputį gaila. Daug kas išdilo iš atminties, iš akių, ir nieko
tikro, nieko konkretaus neatgaminsi.
Taigi – penkių kelionių užrašai.
					
KAUKAZAS. 1950

Liepos 12–15
Su nekantrumu laukiu kelionės. Vidurnaktis. Užgesinu šviesą,
užrakinu kambarį ir apleidžiu užmigusį butą. Regina jau prieš kelias
dienas išzvimbė į Maskvą. Aišku, ne viena.
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Į Kaukazą! Smagu pirmą kartą išklyst į pasaulį. Dar švysteli stoties ir miesto žiburiai, ir traukinys pasineria į tamsą.
Mes penkiese – trys iš Alytaus ir du iš Vilniaus. Įsitaisom ant
viršutinių gultų. Pro langą šmėkščioja tamsus miškas, laukų plotai,
sodybų gūžtos, retos stotys. Su ritmingu ratų stuksėjimu atslenka
palaimingas miegas. Retkarčiais prabundu: Dana ir Kastytis dainuoja.
Man patinka lyriškos dainų melodijos: klausau – sapnuoju, klausau –
sapnuoju...
Rytas Minske. Aušros šešėliuos šis miestas atrodo griozdiškas.
Stambūs pastatai, stotis didelė. Keleiviai perone stiprinasi šilta sriuba.
Apie pietus privažiuojam Smolenską. Per karą smarkiai sugriautas. Išliko istorinės mūro sienos dalis ir tvirtovė. Miestas šlaite. Priemiesčiai baisūs: gaidžio trobelės ant vienos kojos... Tokio skurdo dar
nebuvau mačius.
Už Smolensko – lygumos, pelkės, bruzgynai. Jokių vieškelių,
maži pulkeliai gyvulių, susigūžusios kolūkiečių trobelės.
Pagaliau – Maskva. Pasaka – ne Maskva! Saulei tekant, važiuojam
pro Kremlių. Raudonoji aikštė – lyg fantazijos kūrinys. Tviska cerkvių bokštai, raudonuoja Kremliaus sienos, dantyti kuorai, melsvos
eglaitės apie mauzoliejų. Įvairiaspalvė Vasilijaus Palaimintojo cerkvė.
Užsikompostiruojam bilietus – ir kurortiniu traukiniu į pietus.
Kurskas – pirmas stambus miestas už Maskvos. Stūksantis atokiau
už Tulos upės, kalne. Pro ryto ūkanas matyti cerkvių bokštai. Stotis
nauja, bet apie ją dar daug griuvėsių.
Charkovas – didelis pramonės centras. Iš tolo juoduoja fabrikų
kaminai, keli aukštesni mūriniai pastatai. Kaukia tramvajus.
Ukraina. Jei už Maskvos galėjai matyti namelius, dengtus šiaudais, apaugusius kerpėmis, pažaliavusius, be darželių, be sodų – tik
plikos sodybėlės, tai artėjant prie Ukrainos peizažas keičiasi. Kukurūzus, saulėgrąžas keičia milžiniški sodų plotai, neužmatomi kviečių
laukai. Nameliai moliniai, balti. Vis daugiau vyšnių sodelių, darželių
palangėse.
Stepės, stepės. Begalinės, neaprėpiamos stepės! Aštri žolė, akacijų
krūmai, nuo saulės suskeldėję keliai, kuriais pora jaučių tempia sunkią
arbą. Raudonas smėlys, raudono aukso spalvos kviečiai, supilti į milžiniškas krūvas stoties peronuose. Ukraina – kviečių ir duonos aruodas.
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Krasnodonas. Milžiniškos stanicos, panašios į mūsų miestelius. Seniai pasibaigė miškai: nepamatysi nei berželio, nei pušies, kurie taip
pagyvina peizažą. Stepių platybėse daugiausia akacijos su geltonom ir
juodom ankštim. Keliai neišbrendami. Dviratės „bėdos“, traukiamos
asiliukų ar kuprių. Atrodo, ir žemė skurdesnė, ir žmonės piktesni.
Įlipo keleivių būrelis. Išsikalbam. Karo metu jie matė Lietuvą.
Ypač žmonės labai „patikę“ – sako tai su pykčiu ir pagieža. „Puikiai“
mus išlydėjo – priduria su ironija. Nejauku nuo tokių žodžių. Na, ir
gerai, galvoju ir džiaugiuosi, kad greit išsilaipino...
Pagaliau Belorečenskaja. Nuo čia prasidės mūsų kelionė. Stotelė
šviesi, švari, papuošta paveikslais ir gėlėm. Kitu traukiniu atskuba
ir Regina – labai nudžiunga mus suradusi. Iki mažojo traukinėlio,
einančio į Chadžoką, dar gana laiko. Išvaikštom stanicą, turgų. Vaisiai gana pigūs. Žmonės švarūs, pasipuošę lyg šventadieniais: moterys daugiausia šilkais. Ypač žavūs balti namukai, apaugę vynuogėm.
Įeinam į vidų – nepaprasta švara. Sienos, lubos, krosnis – baltut baltutėlaičiai. Krosnį kas šeštadienį pabaltina, nes apsitrina šeimininkaujant. Kiekviena ukrainietė moka tokius namukus pasistatyti. Žemė
maišoma su moliu, lipnia medžiaga (karvių mėšlu), ir sukraunamos
sienos. Kalkės pagražina ir išpuošia „rūmus“. Tvarka ir švara nustebino. Tai ne Baltarusijos kaimų netvarka ir skurdas. O tuopos! Aukštos,
lieknos tuopos, išsistiebę vakaro prieblandoj, užbaigė puikų Belorečenskajos stanicos vaizdą.
Liepos 16–18
Paryčiais išvažiuojam į Chadžoką. Traukinėlis pasuka į kalnus.
Peizažas keičiasi. Belosios upės krantai apaugę ąžuolais, laukiniais
vaismedžiais, o slėnyje – vešlios, aukštos tuopos. Traukinėlis skuba
upės pakrantėmis, o kalnai auga auga auga. Srovė darosi sraunesnė,
statūs skardžiai.
Lakstom nuo vieno lango prie kito, ir susižavėjimo šūksniams
nėra galo. Kaskart didėjantys kalnai, nušviesti ryto žaros, o vėliau
saulės spindulių – visai išvaikė snaudulį. Pirmieji žingsniai į didingąjį
Kaukazą. Upės slėnyje derlinga žemė su kukurūzais ir saulėgrąžom.
Pagaliau Chadžokas – didelė, balta slėnyje pritūpusi stanica.
Gatvės plačios, negrįstos, su giliom pravėžom. Namukai be tvorų. Pa283

sitiko instruktorius ir nuvedė į turbazę, didelį baltą namą kalnų fone,
netoli upės. Mums paskyrė palapinę. Tuo geriau – apsidžiaugėm su
Regina. Susitvarkom, skaniai ir sočiai papusryčiaujam ir – į žvalgybą.
Kokia nuostabi, pasakiška ta upė – Belaja. Srauni, triukšminga,
besiveržianti per pilkas, baltas uolas. Krantai statūs, galingi. Kartais jie
visai susiglaudžia ir pasigrobia upę, kuri netoliese, naujam tarpeklyje,
vėl išsprūsta į laisvę. Sėdim nustebintos ir negalim atsigėrėti, lyg išvydusios vieną nuostabiausių pasakų. Melsvai žalsvą pasaką... Rodos,
tuoj atsivers akmens šlaitai, prasiskirs marmuro sienos, ir melsvoji
fėja nusives į požemy stūksančius balto marmuro rūmus.
Bet Belaja vėl išsprūsta, ridendama akmenis ir niurnėdama ant
uolos, pačiam vagos vidury pastojusios kelią. Toliau nuo Chadžoko
jos krantai apsupti iki 50 metrų aukščio uolynų, savo keterom pakibusių virš tako. Juose pulkai kregždžių, kurios čia nusilipdė lizdus.
Plikoje kalnų sienoj kur ne kur sužybsi balti vijoklių varpeliai. Keista, plikam akmenyne – gėlių žiedai.
Turbazėj – įvairiausių tautybių žmonės. Mūsų grupėje šeši lietuviai, keletas latvių ir rusai iš Jaroslavlio. Vėliau atvyko estų, leningradiečių ir net iš Murmansko. Bendri įspūdžiai visus suartino. O
maistas visai geras.
Dieną buvo užsiėmimai: mokėmės traukiantis virve persikelti per
upę. Lipom į stačią uolą. Mokėmės vaikščiot šlaitu atsiremiant iš kalno pusės. Ne tiek išmokom, kiek apsipratom su aplinka. Viskas nauja:
stačios uolos, sraunūs upeliūkščiai, ir visur akmuo akmuo akmuo. Iš
visur kyšo stambūs granito luitai.
Poilsio metu nepamiršom pasimaudyt ir saulutėj pasikaitint. Nors
kartą gerokai išgąsdino nuogi vaikėzai. Vakare mūsų grupė koncertuoja. Parepetavom ir pasirodėm su lietuviškų dainų montažėliu.
Plojimų audros...
Liepos 19
Į Blokhauznają. Visi pakilios nuotaikos. Taip veržiamės į kelionę.
Kuprinės prikrautos produktų ir drabužių. Mus palydi 14 grupė su
gėlėm ir kriaušėm.
Saulė. Iš visų pusių kalnai ir Belaja, bangelėm teškenanti ir gaudžianti kaip jūra. Po eilinio poilsio kelią iš abiejų pusių apsupa uo284

lynai su aukštom plikom viršūnėm. Ant vienos – trys pušaitės, besistiebiančios į padangę. Už posūkio atsivėrė tarpeklis su riaumojančia,
šniokščiančia upe. Nepamirštamas vaizdas. Įvairiaspalvės uolos. Žalsva, spurdanti upė. Bandau fotografuoti, pakibusi virš bedugnės ir
viena ranka užsikabinusi krūmo. Bet šis ima rautis iš tos akmeninės
žemės... Laimė, draugai dar spėjo mane sugriebti... Širdis tik suspurdėjo, o kojos jau visą kelią virpėjo iš išgąsčio... Aišku, gavau barti, o
vakare sienlaikraštyje kažkas išpaišė su aparatu krintančią į nebūtį...
Regina ties kiekvienu posūkiu aikčioja ir murma, kad instruktorius taip greit praveda pro pačias gražiausias vietas. O man iš nuostabos net žodžį sunku ištarti.
Blokhauznaja. Pirmoji nakvynė kalnuose. Stebuklingas gamtos
kampelis. Belaja, apsupta žalių kalnų, daro lanką. Šešios viršūnės –
šešios piramidės granitinių kalnų fone.
Į vakarą kuprinės labai jau pasunkėjo. Rodos, dar keli žingsniai,
ir krisi čia pat, kitiems po kojų. Tačiau tik numetėm jas nuo pečių, ir
nuovargio lyg nebūta. Renkam šakas nakvynei, kuriam laužą. Naktis
atėjo greit. Tamsi, nepermatoma. Laužas dega, liepsnoja, apšviesdamas pakerėtus veidus. Neapsakomas jausmas: vidury skaidrus ugnies
žėravimas, o aplink tiršta tamsa kaip degutas, paslaptingi medžių siluetai, tolumoje dunksančios kalnų viršūnės ir Belaja, kuri šniokščia
ir šėlsta kaip jūra, atsimušdama į uolas.
Prieš užmigdama dar panorau viena pasėdėti prie upės, pasiklausyt kalnų ir vandens simfonijos. Slenku tamsoj. Apgraibom
skinuosi kelią pro medžių kamienus ir... netikėtai krintu į gilią
duobę. Kažkas drėgno, minkšto sučeža po kojom. Išsigąstu. Rodos,
ir širdis nebeplaka. Kapstausi iš visų jėgų ir klausausi – tylu, ramu.
Supratau, pavojus negresia. Ir vėl braunuosi pirmyn. Tos mažytės
pastangos nugalėti baimę – su kaupu atsiperka. Naktis pilna paslapčių. Pirmą kartą gyvenime matau: virš riaumojančio vandens, kurio
klausysies neatsiklausysi, tarp kalnų, tarp medžių siūte siuva šimtai
žiburėlių. Tai jonvabaliai. Man rodos, Lietuvoj jie neskraidžioja, ir
švieselės mažytės, o čia – tikri žibintuvėliai. Siuva, žaidžia, lekioja
fosforinės ugnelės, ir kalnai darosi dar paslaptingesni. Aš sužavėta
ir be galo laiminga...
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Liepos 20
Į Guzeriplį. Iš stovyklos iškeliaujam anksti rytą. Kelias darosi
statesnis, iš abiejų pusių vis auga ir auga kalnai. Diena karšta, metam treningus ir einam su trumpikėm. Sustojam atsipūsti – aplink
banguotos melsvumos, saulėj žėruojančios ledinėm viršūnėm. Instruktorius supažindina su pagrindinėm kalnų virtinėm ir Fištu, kurį
mes turim pasiekti. Kur tik žvelgsi – mėlynuoja švytinčios piramidės.
Kvėpuoti lengva, žingsniuoti smagu, užsimiršta ir nuovargis. Pereinam keletą kaimelių, skęstančių soduose. Už kelis rublius mums
prikrečia aivos kibirą. Slyvų, obuolių, kriaušių čia taip pat gausu.
Nameliai pagražinti ornamentais, su užuolaidom. Švarūs, šviesūs.
Dar pakilę aukštyn, po kojų išvystam Guzeriplį. Mus turi pasitikti. Kastytis, geografas, renka mineralus, Dana dainuoja, mes su
Regina svajojam. Guzeriplis – tai keletas gyvenviečių ir turbazė, kurioje praleisim trejetą dienų. Aplinkui trys kalnagūbriai snieginėm
viršūnėm ir ta neramioji Šiaurės Kaukazo dvasia – Belaja.
Liepos 21
Šiandieną ilsimės. Išklausėm paskaitą apie Kaukazo draustinį. Jis
tęsiasi šimtą kilometrų – iki Juodosios jūros. Daug kalnų ožkų, elnių,
stumbrų, šernų, vilkų ir apie tūkstantį meškų. Rezervato viršininkas
sąmojingai pasakoja apie darbą sargų, prižiūrinčių gyvūnus ir gaudančių brakonierius.
Netoliese sėdi estas, tas pats, kuris įteikė gėlių puokštę. Vis dažniau pastebiu į mane nukreiptą žvilgsnį. Klasikinis veidas. Jis man
patinka: šiaurietiškas, rimtas, šviesus. Tik įsirėžęs abejingumas, panieka visam pasauliui... Nesuprantu, kodėl susidomėjo manim. Kodėl? Kelionė darosi žaisminga...
Apžiūrėjom rezervato muziejų, gana skurdų, su žvėrių iškamšom. Pavaikščiojom Belajos skardžiais. Radom įdomų priešistorinį
paminklą, iš uolų gabalų sukrautą didvyriams: juos laidodavo su arkliu, ginklais ir žmona...
Grįžtant norėjau dar pasilikti viena, pasigrožėti, bet instruktorius atėjo parvesti: „Nė žingsnio į šalį! Vietos nežinomos ir pilnos
netikėtumų.“ Tik ne mums paklausyti. Pavakare su Regina nutarėm
padaryt savarankišką išvyką į kalnus. Pasiekti artimiausią sniegyną.
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Teiraujamės seno, žilo piemens: nurodo taką – esą pora, trejetas kilometriukų...
Su entuziazmu pirmyn. Sniegynas atrodo čia pat, net arčiau nei
du kilometrai. Tik pasikelsim į viršų – ir iškils mums prieš akis. O
jis blizga, žėri saulėje ir mus vilioja, traukia. Takas raitosi per bukų,
pichtų mišką ir kyla vis aukštyn aukštyn. Jau ir valanda, ir kita, o
mes vis dar lipam ir lipam. Oras darosi vėsus, miškas tamsėja, ir
jo pabaigos nesimato, o sniego viršūnė žaižaruoja čia pat. Vis dažniau sustojam pailsėti, o žvilgsnis su nerimu nuklysta į pakeles, ar už
krūmų neišdygs čerkesas su plačiabryle skrybėle, ar nepastos kelio
plačiapetė meška. Baugu, tik nedrįstam viena kitai prisipažinti. Negi
grįšim, nepasiekusios tikslo? O miške tokia tyluma ir gūduma. Upės
ošimas seniai pradingo, ir mes jau kalbam pašnibždom. Takas status,
akmenuotas, vis dar kyla aukštyn. Miškas jau tankesnis, aukštesnis –
mūsų didvyriškumas senka.
Pagaliau viršūnė. Bet ne ta, ne ta! O viešpatyte, iki sniegyno – dar
trys keturi tokie kalnai. Bet ji atrodo visai čia pat – tik ranką ištiesti.
Pasijutom apkvailintos ir seno piemens, ir savo akių... (vėliau sužinojom – į tą viršūnę gal 20 km) Kaip lengva apsigauti kalnuose.
Pasigėrim ir leidžiamės į niūrią miško tankmę. Tylios, susimąsčiusios, apviltos, kad iš mūsų pasijuokta... Staiga netoliese sutreška šakos,
ir pro medžių kamienus šmėksteli milžiniška ruda masė – prieš mus
bestovinti gauruota meška. Akimirksniui sustingom ir lyg žaibas pasileidom žemyn. Kojos nešėsi kaip niekad gyvenime... Per akmenis,
slystančius iš po kojų, per suvirtusių medžių kamienus. O iš paskos
milžiniški žingsniai: top top top... Rodos, tuoj tuoj griebs aštriom letenom ir sutriuškins savo glėby. Kraujas stingsta, šaltas prakaitas išberia
kaktą. Nesuprantu, kaip nevirtom, negriuvom, neužsimušėm, lyg stirnos šokdamos per kliūtis. Sako: baimė turi dideles akis ir greitas kojas...
Nežinau, kiek laiko skridom neatsigręždamos, kol susivokėm:
nieks nesiveja – tai mūsų širdys dar klapsi: top top top... Tik pasiekusios pamiškę atsikvepiam. Keliai linksta iš nuovargio ir susijaudinimo. Maratonas! Neplanuotas, nelauktas.
Gyvenime dar niekad taip neteko lėkti. Bandom atgauti kvapą –
pasijuokti iš savo išgąsčio. Svarbiausia, kaip nors pagurom smukti į
savo palapinę. O tai kliūtų už tokias išdaigas...
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Liepos 22
Kalnai kalnai, o mes slėny prie triukšmingos upės. Kalnų vainikas apaugęs pilkaliemeniais bukais, kurių riešutai gana malonaus
skonio. Oleandrų, rododendrų krūmai su aštriais lakuotais lapais,
pichtos. Tik nėra mūsų baltaliemenių beržų, skarotų eglių. Regina
viskuo džiaugiasi ir aikčioja. Man taip pat patinka, bet nepakylu
iki ekstazės.
Vakare vadovai nutarė pažymėti Ta r y b ų Lietuvos dešimtmetį.
Įdomu. Toli nuo pasaulio, apsuptyje kalnų, užsibaigiančių sniego kepurėmis, smagiau negu Vilniuje. Per vakarienę sodinami į garbingas
vietas prie vyno ir gėlių. Sveikinami šiltai ir nuoširdžiai. Nors mes
gana skeptiški, bet esam to paties likimo, tad pasiduodam triukšmui
ir šauksmams. Gėlės, sveikinimo kalbos, plojimai.
Paskui laužas. Pradedame lietuviškų dainų montažu. Liūdnos
ir džiaugsmingos liaudiškų dainų melodijos nustelbia akimirksniui
Belajos ūžesį. Toliau kitų grupių „artistai“, estų liaudies šokiai. Romantika...
Liepos 23
Išlydim vieną grupę į kelionę. Po to užsiėmimai. Visą dieną GTO
normos: bėgimas, šuoliukai, estafetė, topografija ir nemokšiškas, nepunktualus komandavimas. Kaip tai įkyru!
Ruošiamės žygiui. Dar kartą išsimaudom deginamai šaltoj kalnų
upėj, pasikaitinam ant nugluotnintų uolų prieš saulutę, išsiskalbiam.
Kampelis ties vingiu nepamirštamas – tyras, žalsvas vanduo, žalsvai
rausvos uolos... Vakare susikraunam kuprines.
Liepos 24
Į Fištą! Estas išlydi... Dviejų dienų kelias. Ir gana sunkus. Kuprinės 15–16 kg. Vyrų iki 19. Visą laiką kylam per miškus, o vėliau per
plikus uolynus. Miške sąvartos, lapūkai, milžiniški paparčiai, stori
bukų kamienai, apsiviję lianomis, vijokliais, užsiraičiusiais iki pat viršūnių, švelnios pichtos. Miške tamsu ir vėsoka. Gal nuo sutrūnijusių
medžių, gal nuo storo sluoksnio pūvančių lapų, gal nuo trūkumo
šviesos, kuri vos prasiskverbia per susipynusias medžių šakas.
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Po ilgo kopimo patenkam į subalpines pievas. Žolė aukšta, vietomis virš galvų, šiurkšti, plačiais, aštriais lapais. O tarp jų – didžiuliai
mėlyni varpeliai ir įvairiaspalviai žiedai.
Perėjus Armėnų klonį, atsiveria plati panorama. Iš dešinės Lagonakio uolos, iš kairės – snieguoti kalnai. Žvilgsniui begalinės platumos. Kelias įdomesnis, ir kuprinės lyg palengvėjo. Nakvojam iš lentų
sukaltuos balaganuose.
Liepos 25
Šiandien kelias dar įdomesnis. Armėnų perėja – akmenys akmenys, o tarp jų gėlės – geltonos lelijos. Einame išsirengę, o slėneliuose
sniego plotai. Alpinėse pievose ganosi galvijų bandos. Lagonakio kalnų
papėdėj – armėnų belangiai balaganai, sukalti iš lentų. Žmonės puišini,
apskurę. Toliau trys virtinės kalnagūbrių, kuriuos vainikuoja Fištas.
Leidžiamės į pakalnę akmenuotomis pievomis. Iš vienos pusės į
aukštybę išsistiebęs šlaitas, iš kitos – neišmatuojama bedugnė. Takelis siauras, iš po kojų ritasi akmenys, o kuprinė traukia į bedugnės
pusę. Einam labai atsargiai, lėtai, apskaičiuodami kiekvieną žingsnį.
„Nežiūrėti žemyn, nežiūrėti aukštyn – tik į taką!“ Bet man tai rūpi
nufotografuot nuostabų vaizdą...
Su glėbiais lelijų atvykstam į stovyklą prie Fišto – Turgradą.
Išėjusi šakų guoliui, už šimto metrų nuo palapinės pasiklystu.
Tiesiog komiška! Patenku tarp granito sąvartų, didesnių už Puntuką. Kol perlipi vieną, jau kita pastoja kelią, trečia, ketvirta – aplink
medžiai, ir nebežinau, kurioj pusėj stovykla. Pikta ir beviltiška. Šaukiu, o vėjas, besikošiantis pro medžių šakas, nustelbia šauksmą. Nors
verk! Paėjau keletą žingsnių ir paklydau. Pasiutimas... Bet glėbį šakų
vis dėlto parvilkau.
Klojamės, glaudžiamės – naktis labai labai šalta. Pusantro kilometro virš jūros lygio. Plonam balagane miegam lyg silkės bačkoje.
Tik Regina nemiega – ją per daug svaigina kalnai...
Liepos 26
Rasotas, saulėtas rytas. Bėgam į uolynų pievas skinti lelijų. Su
glėbiais nuklojam taką estų grupei. Aš įteikiu puokštę „savajam“ ir
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smagiai šypteliu. Apsidžiaugia. Tiesa, gaunu gėlių ir iš mūsiškių –
liepos 26.
Po pietų trys nenuoramos išsprunkam į kalnus. Per pievą eit neįmanoma – žolė virš galvos, akmenys, duobės. Einam upės vaga, šokinėjam nuo akmens ant akmens. Kodėl kalnuose taip lengva šokinėt?
Akmuo toliausiai, o šoki įsismaginęs – ir kaip tik! Baisu net pagalvot.
Kopiam į kalną. Kabinamės už mažų pušaičių, už granito atbrailų. Vis aukštyn aukštyn. Vytas kapituliuoja. Palauks mūsų pusiaukelėje. O mes su Regina susižvalgom ir – pirmyn! Pagaliau pasiekiam
pievelę ir išvystam kai ką nuostabaus. Ganosi kalnų ožkos. O turas,
didingas kalnų ožys, iškėlęs milžiniškus ragus, stovi sargyboje. Pastebėjęs mus, sušnypščia, banda akimirksniu dingsta iš pievos. O jis!
„Sustok, valandėle!“ Iškėlęs karūnuotą galvą, lengvai, laisvai, grakščiai daro milžiniškus šuolius nuo uolos ant uolos... nuo uolos ant
uolos. Fantastiškus šuolius! Neįsivaizduojamus šuolius! Žiūrim su
Regina, išplėtusios akis, ar mums nesivaidena – tai neįmanoma!.. Tai
miražas... Deja, per vėlai susigriebiau, kad paruoštą aparatą laikau
rankose. Mūsų fantazija iki gelmių pasotinta. Ar galėjom tikėtis savo
akimis išvysti tokį stebuklą?
Į apačią leidžiamės ant „penkto taško“: susirandam smėlio juostą,
atsisėdam ir kaip rogutėmis nuo kalno kokį puskilometrį strimgalviais šliaužiam žemyn. Siaubingas, beprotiškas lėkimas! Su smėliu,
akmenaičiais, žolių kuokštais. Laimei, nusileidimas baigiasi laimingai, išskyrus nudryžtą užpakalį ir sutrenktą kelį. Vytas sąžiningai
laukė pusiaukely šių dviejų pramuštagalvių. Puikus Vytas – narsiai
iškentėjo mūsų išdaigas.
Grįžtam ir vėl upele, nešančia ledinį vandenį. Uolos, tik ką iš
kalnų gimusios upelės, tai raudonos, tai baltos ir, atrodo, – gyvos, o
su jomis be perstojo šnekasi vanduo...
Mano koja nenori lankstytis... Gavom barti – – –
Liepos 27
Smarkus, šaltas lietus. Pagal maršrutą numatyta išvyka į ledyną su
nakvyne. Bet po lietaus kelias pavojingas, ir ledyno mums neregėt.
Gaila ir pikta. Tiesa, aš beveik nepykstu, nes visą dieną gulinėju ir
raitausi iš skausmo.
290

Vakare vėl istorija. Ach, baisiai nemaloni istorija. Valgant vakarienę, pasigedom Kastyčio su Aldona. Kol kas niekam neprasitariam – gal
dar ateis. Pradeda temti – čia naktis krinta staigiai, lyg lazda užrėžtų.
O jų vis nėra. Pasakom instruktoriui. Koks kyla aliarmas! Paaiškėjo,
kad po pietų jie pasiėmė lazdas ir išėjo į kalną.
Naktis šalta. Nežmoniškai šalta. Sėdžiu prie laužo su megztiniu,
treningu, apsigaubus apklotu ir drebu, o jų vis nėra. Sukuriamas
didžiulis laužas, uždegami žibintai, su jais vyrai išsiunčiami į visas
puses. Be perstojo gailiai aidi pagalbos šauksmas. Slenka minutės,
valandos. Prie laužo seniai nutilo juokai ir dainos. Visi sustingę stovi
ir žiūri į tamsą. Paskui choru ima skanduoti. Grįžta susijaudinę žvalgai – niekur nieko. Perbalę vaikšto instruktoriai. Ir mes neturim kur
dėtis – kaip grįšim namo be draugų. Jei paklydo uolynuose, be abejo,
sušals. Po lietaus naktis kalnuose tokia, kad kraujas stingsta gyslose.
Visų veidai pilni susirūpinimo. Ir štai – atveda pražuvėlius: šlapi
kaip ančiukai ir – – – besišypsantys. Jei nujaustų, kiek mes pergyvenom! Nerandam žodžių nei apmaudui, nei priekaištams – šypsosi... Jau toks piktumas! Net neklausiam, kur dingo. Ir tik atsigulus
Dana ima apie paklydėlius kurti tokias „častuškas“, pilnas humoro,
kad nenorom pradedam šypsotis. Dėkingi Danai – įtampa šiaip taip
atslūgsta.
Liepos 28
Atsikeliu anksti. Dangumi bėga sunkūs reti debesys. Gal nebelis? Džiovinu Kastyčio treningus, batus. Kas jais pasirūpins? Vaikai.
Šiandien mes šeimininkaujam. Pagaminam puikius lietuviškus pietus. Vakare iškilmingas ženklelių įteikimas.
Liepos 29
Į Chostą! Einam pro Fištą. Lik sveikas, didingasis gražuoli su
puikia snieguota kepure. Ar bestovės kada mano koja tavo papėdėj?
Graižomės abi su Regina, norėdamos atmintyje įamžinti kiekvieną
keterą ir debesėlį, sklandantį pro kalno viršūnę, ir pralekiantį paukštį. Norėtųs sugert visą kalnų ramybę, majestotiškumą ir grožį. Koks
smulkus, silpnas tas padarėlis žmogus šalia rūsčios, galingos, milži291

niškos granito masės, lyg kuprių vilkstinės besitraukiančios į visas
šalis. Kalnai kalnai kalnai! Aš jums, kaip dievams, nusilenkt atėjau...
Pereiname mišką ir patenkame į debesį. Tirštą ūkaną. Vėsu,
drėgna. Aukštai – mėlynė su lengvais debesėliais ir plaukiančia saule,
o čia brendame per sunkius lietaus klodus. Savotiškas malonumas ir
pasididžiavimas, kad gali ranka varinėti debesį, kuris iš žemumos –
nepasiekiamas.
Visą laiką leidžiamės į pakalnę stačiais takais. Keisčiausia, kad
leistis, nors greičiau, bet gerokai sunkiau. Kojų raumenys ir raiščiai
įsitempę iki begalybės. Atrodo, dar žingsnis – ir neatlaikys.
Einame per laukinius sodus. Ant galvų krinta obuoliai, kriaušės,
slyvos. Renkam, valgom. Seniau ir čia gyveno žmonės. Žydėjo, klestėjo čerkesų sodybos. Nė žymės nelikę, tik sulaukėję sodai primena
apie „naujos kultūros“ viešpatavimą...
Babukaūlas. Slėnys tarp kalnų ir miškų. Iš didžiulio aūlo beliko
10 šeimų. Gyvena išsisklaidę, nuobodžiai, vargingai. Daug nameliūkščių tuščių. Vienus išvežė, kiti patys pabėgo. Dideli mokesčiai,
o laukų dirbamų nėra. Verčiasi bitėmis, riešutais. Paragavome kaukazietiško medaus. Aldona su Vytu tik palaižė, o aš sugebėjau visą
šaukštą suvalgyti. Skonis – aitriai kartus. Tai ne mūsų liepinis medutis, o bukų.
Per aūlą teka upelė Monaška. Kitoj pusėj stovėjęs vienuolynas –
dar matyti jo liekanos.
Po vakarienės trys virėjos einame į upelę maudytis. Tikrai reikia
heroizmo – takelis siauras ir klaidus, miškas tamsus, įvairiausių vaidenuoklių pilnas. Vis dėlto baimę įveikiam ir einam miegot, nuplovusios visus dienos vargus.
Liepos 30
Ir man nesimiega. Atsikeliu anksti, dar prieš signalą, ir išeinu apsidairyti. Vakare mačiau puikių riešutų, bet nebuvo kada pasirankiot.
Slankioju po lazdynus, gliaudau. Ir čia pat žmonės, armėnai – tiesiai į
mane. Nežinau, ar sprukt, ar pasilikt vietoje? Užkalbina: ar aš nemačiusi kumelės, naktį jiems pradingusi. Ne, nemačiau! Paklausia – iš
kur aš atsiradus. Netrukus grįžta ir pasikviečia su savim. Kas daryt?
Stovykla toli, o ir miega dar visi. Aplink nė gyvos dvasios. Na, ir
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pakliuvau – jie ne kviečia, o liepia eiti. Pažiūriu į veidus – lyg nieko
įtartino ar grėsmingo nesijaučia – ir nuslenku.
Sustoję netoliese, po dideliu medžiu. Pasirodo, jie palaiko kalnų gyventojų ryšį su miestais ir visu pasauliu. Arkliais ir asiliukais
atgabenę maistą, laikraščius, paštą ir kitas smulkmenas iš Sočio. Tai
pagrindinė susisiekimo priemonė, nes kelių nėra: nei sunkvežimiais,
nei vežimais čia neprasiskverbsi. Ant asiliukų ir arklių užkrauna maišus
per abu šonus, ir šie kaip stirnos šokuoja akmeningais takais kylant ar
leidžiantis į apačią. Porą kartų buvom sutikę tokį transportą – atsistebėt
negalima vikrumu ir mokėjimu išlaikyti lygsvarą.
Armėnai mane pavaišina savotišku valgiu. Į bliūdą medaus įdėtas didelis gabalas sviesto. Ir štai jie kabina sviestą su medum ir valgo su keisto skonio ragaišiu. Vaišingumo atsisakyt nepatogu, nors
niekada nieko panašaus nesu ragavusi. Aš jiems papasakoju apie
Lietuvą – gaunu galvos didumo obuolį, ir draugiškai išsiskiriam.
Šiandien turim pasiekti Solochaūlą. Gamta iš pagrindų pasikeičia. Ties Fištu mes persiritom per kalnagūbrį ir dabar leidžiamės į
pietus, jūros link. Prasideda atogrąžų augalija. Pakelėmis auga mirtų
medžiai, graikiniai riešutmedžiai. Oras šiltesnis, minkštesnis. Augalija lapuotesnė, vešlesnė. Kelias rangosi paupiu. Iš vienos pusės taisyklingai susiklosčiusių uolienų klodai, per kurias iš kalnų atrieda
nuostabūs upeliai. Jie mane labiausiai stebina. Matai, kaip iš aukščiausio kalno, prasigraužęs granito guolį, atbėga upelis lyg eskalatorium, šniokšdamas, putodamas krinta tau po kojų, sukeldamas purslus ir duslų gaudimą. Iš kitos kelio pusės, gilumoj – srovena upė.
Ne tokia triukšminga kaip Belaja, bet savitai romantiška, apaugusi
didžiuliais paparčiais, apsiraizgiusi aštriais juodųjų aviečių krūmais.
Sušilę, išvargę pavakare pasiekiam Solochaūlą. Paskendęs milžiniškuose kukurūzuose, per kuriuos eini kaip per girią. Žydi pūkuotos
mimozos ir įvairiaspalviai rožių krūmai. Nakvynė – mokykloj ant
grindų. Šis aūlas gerokai didesnis. Jame – paštas, krautuvė, klubas,
kuriame vakare „duodam koncertą“.
Liepos 31
Kai tik mes su Regina atitrūkstam nuo kolektyvo – prasideda
nuotykiai. Susipažinimą su Solochaūlo apylinkėm pradedam po pus293

ryčių. Saulės saulės!.. Jos mažai tematėm po kuprinės našta. Tolokai
nuo aūlo, prie upės, įsitaisom patogiai prie krūmų – pasideginsim.
Nusirengiam visai. Regina plauna galvą, maudosi. Ir aš ateinu prie
vandens. O pro vieno akmens kraštą laiks nuo laiko galvutė kyšteli.
Kišu ranką po akmeniu, ar nepagriebsiu. Net dabar negaliu sau dovanot tokios kvailystės. Laimė, nesugriebiau ir tik ištraukus ranką
persigandau – galėjo blogai baigtis. Ar aš žinau, kokios gyvatės šiose
upėse rangosi? Bet pagaut vis dėlto reikia! Nusipjaunu lazdą, įskeliu storąjį galą ir įspraudžiu pagaliuką. Ilgai tykau prie akmens. Ir
vėl galvutė pasirodė. Žaibiškas smūgis – ir metrinė gyvatė įsprausta
netoli galvos raitosi apie pagalį. Ilgai apžiūrinėjam švelnų blizgantį
padarą ir nutariam grįžtant parsinešti. Lazdą su „grobiu“ padedam
medžio pavėsy.
Saulutė puikiai kepina. Palaimingai snūduriuojam, kol užmiegam. Pabundu nuo neaiškaus šlamesio. Pakeliu akis – gyvatė, jau
išsilaisvinusi, per žolę šlamina tiesiai į mane. Pašoku ir suklinku kaip
įgelta. Gyvatė metasi į Reginos pusę, ir ši ima klykti. Į pagalbą atskuba pro šalį ėję mūsų vyrai. O mes nuogos šokinėjam suglumintos į
visas šalis besiblaškančios gyvatės, ir nebesurandam, kuo prisidengti
nuo vyrų... Situacija tragiškai komiška – proga ir vėl visiems pasijuokti.
Po pietų išeinam į kitą aūlo pusę. Net netikėjom, kiek daug
gėrybių galima rasti Kaukazo miške. O gal ne miškas, gal kadaise
sodas buvo? Bet mums vis tiek. Patenkam į lazdynus. Krūmeliai
neaukšti – ranka pasiektum. O riešutų!!! Mano akys dar nebuvo
tiek jų mačiusios. Susėdam po krūmu, nereikia net atsistot, ir raškom didžiules kekes. Raškom – gliaudom, raškom – gliaudom. Ir
girdim: kažkas netoliese vis pūpt pūpt pūpt... Einu pažiūrėt ir šūkteliu iš nuostabos – milžiniškas, šakotas, išsikerojęs medis, o nuo jo
vis krinta ir krinta minkštos, geltonos, saldžios kriaušės. Paliekam
riešutus ir puolam prie kriaušių. Bet kiekgi žmogus gali suvalgyt?
Dar įlipus papurtau vieną šaką – ir, nusivilkusios marškinius, maišus grobio parsitempiam į stovyklą. Prisivaišina draugai ir dar lieka.
O kitą dieną priversti jas pakelyje palikti: nešti sunku, o valgyti
daugiau – ne žmogaus jėgoms...
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Rugpjūčio 1
Į Dargomisą! Kelionė gana nuobodi ir varginanti. Palikom nuostabiausius kalnus ir su nekantrumu laukiam jūros.
Pagaliau – Juodoji jūra! Kuprines nuo pečių – ir taškomės sūriame vandenyje. Tik vanduo toks tirštas, tamprus... O jūra – tokia
spalvinga! Vartomės nuo vieno šono ant kito įkaitusių akmenukų
pakrantėje ir laukiam katerio, kuris mus nuveš į Chostą – paskutinį
maršruto punktą.
Kateriu į Chostą. Pro akis lekia Juodosios jūros pakrantės, nusėtos baltomis vilomis ir sanatorijomis. Chostos turbazė išsidriekusi
ant pakilumos. Netoliese jūra. Įsitaisom palapinėj, pro kurios langelį
abrikosai tiesia šakas. Tiesa, dar ne visai prinokę. Aplink didžiuliai
bananai. Švaru. Tvarkinga. Nueinam į dušą. O valgykloje užsispyrusiai reikalaujam papildymo – pripratom žygyje prie didelių porcijų.
Vakare išeinam į Chostos parką. Nežinau, kaip apsakyt patirtą įspūdį. Nepaprasta! Juoduoja lieknų kiparisų siluetai, išsirikiavę
alėjų pakraščiais. Pro jų viršūnes matyti juodas dangus su didelėm
didelėm šviesiom žvaigždėm. Palmės, plačiai iškėtusios savo lapus,
ir gėlės gėlės gėlės. O naktis karšta. Oras tirštai prisotintas jūros,
gėlių ir žydinčių magnolijų kvapo. Netoliese girdisi muzika, karšta,
temperamentinga, rytietiška muzika. Parkas ryškiai apšviestas, už jo
dar juodesnė tamsa. Dviejų priešybių žaismas… Tik čia gali perprasti
aistringą rytiečių charakterį, karštą kraują...
Rugpjūčio 2
Iš ryto miestas atrodo kitom spalvom. Šviesus, išsidėstęs kalno
papėdėje: tolumoj mėlynuoja kalnų kontūrai, iš kitos pusės – amžinai
nerami ir nuostabiai spalvinga jūra. Gatvės apsodintos mimozom,
kurios dar puikuojasi rausvais ir plačiais kaip skėtis žiedais. Magnolijos jau baigia vysti. Jų žiedai balti, didžiuliai, taurūs – nuo jų kambarys pilnas stipraus, malonaus aromato.
Į turbazę atvyksta ir kita grupė su estais. Vėl šioks toks mielas
jaudulys. Truputuką laukta…
Kelionė į Sočį. Autobusu. Jūros pakrante. Nepamirštamas kelias!
Ar gali įsivaizduot ką nors miklesnio ir jautresnio už rankas vairuo295

tojo, varančio mašiną vingiuotu kaip gyvatė keliu – Kaukazo kalnų
keliu? Čia lekiam visu greičiu – prieš akis išdygsta uola, akimirksniu
grakštus posūkis – ir skrendam tiesiai į bedugnę… Vėl stulbinantis vingis… Šimtus kartų galėjom susikulti, nukristi, užsimušti. Net
keista, kad likom gyvi. Tiesa, ne visi sveiki: daugumas neištvėrė tokių
viražų ir, persisvėrę per langus, galavosi…
Daug laiko praleidžiam Sočyje. Dendrariumas. Atogrąžų augalija. Įvairiausių rūšių nematyti, neregėti medžiai: palmės, eukaliptai,
kedrai ir kt. Baseine pražydus Viktorija Regis.
Rugpjūčio 3
Estas pasiūlo vakare nuvykt į koncertą Sočyje. Vasaros teatras.
Taip gausu šviesos, skamba seniai girdėta simfoninė muzika. O virš
galvų – tamsus žvaigždėtas dangus. Stipriai atsiremiu į kėdę, bet negaliu sugauti siūlo, negaliu suprasti – siūbuoja, banguoja kažkokie
fantastiški muzikos tonai, siūbuoja banguoja salė, siūbuoja banguoja
scena su visu orkestru, ir aš pati… Tai nuo plaukimo kateriu.
Ranka, mane apglėbusi… Gal ir nuo to svaigsta galva…
Grįžtam jau traukiniu. Kaukazo naktis. Atogrąžų vėjas. Stovim su
Paulium prie lango. Tas atviras, šiltas žvilgsnis… Grimzta, nugrimzta
gilyn… Taip gera… Žiūrim į tamsėjantį vasaros dangų. Ieškom savo
žvaigždės. Gal tos pačios? Užsisvajojom. Keli šilti akimirksniai. Regina šypsosi… O mums taip gera…
Rugpjūčio 4
Argi mums nusėdėt vietoje? Trise išplaukiam kateriu į Suchumį. Jūra nelabai rami. Kateriukas, nardydamas tarp bangų, maloniai
supa. Praplaukiam gražiausias kurortines vietas: Efonio, Gagrų šviesias ištaigingas vilas, paskendusias tarp kiparisų, buvusias kunigaikščių pilaites.
Nuostabus vakaras jūroje. Dūšioje tokia ramybė. Ant peties
prigludusi galva… O aplink – melsvai pilki debesys, melsvai pilkos
kalnų keteros su pažemiu šliaužiančiais šviesiais debesėliais. Melsvai pilka jūra su šviesiom saulės juostom, melsvai pilkas vėsus kateris su dviem šviesiom galvom… Ramybė, ramybė. Nepamirštamas,
neapsakomas jausmas… Kažin ar bepasikartos mano gyvenime tokia
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harmonija tarp gamtos ir žmogaus – – – Dėkinga likimui už mažutę
neapsakomos laimės valandėlę – – –
Suchumis – ištaigingas savotiško stiliaus miestas. Gruzinai visi
su juodais ūsiukais, išdidūs, prastai kalba rusiškai, rusus ignoruoja.
Moterys lieknos ir grakščios kaip gazelės. Visur šilkai, kilimai, papuošalai.
Apsinakvojame turbazėje. Kitą dieną aplankėm botanikos sodą,
turgų, restoraną ir grįžome kateriu.
Rugpjūčio 5
Kažkoks likimo pokštas! Suplonėjo esto finansai. Pasiūlau pagalbą. Namuose dar turiu. Pauliui pažadu parodyt Vilnių. Važiuosim
kartu. Viskas taip netikėtai. Paprastai. Be svarstymo, be abejonių.
Paskutinis jūros aplankymas. Regina mus išleidžia dviese. Norim akim sugerti bangų ripavimą, ausimis užčiuopti vėjo šnaresį. Lik
sveika, Juodoji jūra! Tu buvai man dosni…
Paulius muzikas, violončelės meistras. Gana kuklus, aukštas, šviesus, šiaurietiškas. Maloniai šypsosi… Taigi parvykstu ne viena.
Rugpjūčio 8
Ketvirta diena kelionėj. Iki Rostovo – nepakeliamas karštis. Kol
traukinys iš lėto slinko pajūriu, kiekvienoj stotelėj bėgdavome dar nors
kartą pasimaudyt. Kuo toliau – vėsyn, blausyn. O nuo Maskvos – šalta,
lyja, tamsu.
Paulius paslaugus ir geras. Dar tebemiegu, o jis, radęs ką nors
stotelėje, jau neša užsigardžiuoti. Regina erzina, kad iš Gruzijos parsivežu estą – nelyg šaltą kompresą karštyje… Šiek tiek mane intriguoja. Labai jau smagu, kai asistuoja toks išlakus, dailus vyriškis. Su
šiltom šiltom akim. Tačiau jausmai dar snūduriuoja. Na, pažiūrėsim,
kaip susiklostys…
Štai mes ir Vilniuje. Namie. Paulius susidomi mano knygomis.
Pramokstam po keletą žodžių: aš estiškai, Paulius lietuviškai. Rytą
vakarą jau sveikinamės...
Pasivaikštom po Vilnių: Antakalnis, Karoliniškės, Gedimino pilis,
Vilnelės šlaitai, Vingio parkas. Tikrai yra ką parodyti ir pasididžiuoti.
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Muziejai, bažnyčios, teatras, restoranai – rodos, išsamiai su miestu
supažindinau.
Paulius gana atviras: esąs ne visai laimingas. Išpasakojo savo gyvenimą, pasiguodė. Žmona pianistė, už jį šiek tiek vyresnė... Nepasisekę per koncertinius egzaminus – nukonkuravęs mokinys. Tik
dabar supratau, kodėl jo veide tiek daug kartėlio, kartais užplūstančio
sielvarto.
Man jis labai atidus ir mielas, rodos, atspėja kiekvieną mintį. Ar
žvelgtume į Vilniaus panoramą, ar vakare klausytume muzikos – toks
glaudumas: lyg tos pačios akys... Gal Lemties audėja jau seniai mus
auksine gija surišo?.. Gal ši pažintis kelionėje visai ne atsitiktinė?
Gyvenimas niekada visko neatiduoda, tad mestelėjo mažytę atkarpėlę – pasidžiaukite. Bet jausmais nejuokaujama. Tik pasiduok minutei
žaismo... Laimei, atstumas išlaikytas. Nuperku bilietą ir po savaitės
viešnagės išleidžiu namo.
Mielas, geras Paulius – mano pirmos kelionės vainikas. Išsiskyrėm kaip geri draugai: be įsipareigojimų, be pažadų – išskyrus vieną... Šito neatliko. Tai šiek tiek aptemdė šiauriečio aureolę. Gavau
telegramą: „Nuoširdūs sveikinimai. Paskirtas muzikos mokyklos direktorium. Netrukus atsiųsiu laišką.“ Ir viskas! Daugiau nė ženklo.
Bet nebuvo pikta: tos kelios savaitės gražios vyriškos globos ir
asistavimo – ne tiek vertos... Nežinau, ką galvojo Regina...
VOLGOS PLATYBĖSE. 1951

Sužavėtos kelionės po Kaukazą, su Regina sukom galvą apie panašią išvyką ir kitais metais. Man pavyko gauti kelialapį Volgos upe
laivu iki Astrachanės ir atgal. Apsvarstėm: būtų neblogai, jei vietoj
atgalinio plaukimo leistų iki Astrachanės keliauti abiem. Ir išskubam
į Maskvą. Abejojam, ar pavyks. Būtų smagu nupuškuoti Volga kartu,
o vietoj grįžimo patrauktume savais keliais. Pakilia nuotaika lekiam
pas maršruto viršininką ir išdėstom savo planus. Šis nenori ir kalbėt,
bet, įkyriai prašomas, sutinka. Susitariam: patvarkys lipant į laivą.
Tik atsisveikinant jis tokiu žvilgsniu nulydi Reginą, kad ši iš karto
nusigąsta. Ne ne! Iš to nieko doro nebus...
298

Nesuprantu, iš kur atsiranda jos mieliausias, ir abu nueina ieškot
bilietų. Nusiperka. Keliaus jiedu į Kaukazą. O aš liksiu viena toj
Volgoj. Pikta ir liūdna, kad mūsų planai iširo. Šis, norėdamas mane
nuraminti, nusiveda į restoraną ir sumoka pasakišką kainą už pietus...
Ir tai nepadeda – esu susierzinus ir negaliu atsigauti.
Rytą atvykstu į puošnią Chimkų prieplauką. Parkai, gėlynai ir
marga išvykstančiųjų minia.
Susirandu savo kajutę. Plauksiu su rygietėm pirma klase. Man
patinka, kad bendrakeleivės – pagyvenusios moterys. Visada labiau
mėgstu senesnių žmonių draugiją. Ir išskubu į žvalgybą.
Krante – gausi palyda. O viršininkas stovi prie įėjimo, įtemptai
dairosi ir laukia savo „aukos“. Kodėl jos nematyti? Net garlaivį užlaiko dešimčiai minučių. Aš stebiu jo blaškymąsi ir juokiuosi – na, nepavyko šiuokart pasigaut gražios paukštelės. Nepavyko... O Regina
su mylimuoju jau dumia Kaukazo link...
Bandau susipažint su galingu laivu „Kapitonas Račkovas“ ir jo
keleiviais. Dar marga minia.
Smagu atsiskyrus nuo triukšmingos Maskvos ir nuklydus į laukų
platybes. Maskvos–Volgos kanalas niekuo nežavi, bet šliuzais įdomu
pakilt ir nusileisti. Kelionė žada būti įvairi. Aplankysime didžiuosius
miestus: Gorkį, Kazanę, Kuibyševą, Saratovą, Stalingradą. Susipažinsime su pavolgio kultūra, su Rusijos senove, istorija, prekyba.
Prie mūsų stalo – linksmas šešetas. O maitina gausiai. Man dar
neteko tokių patiekalų ragauti: ikrai ikreliai, dešros dešrelės, kimštinėliai ir kitoki skanumynėliai. Žodžiu, vispusiškas komfortas ir atgaiva.
Apžiūrėti miestų einam su Fedia. Maskvietis, inžinierius, gana
išprusęs, įdomus. Kartu smagiau – nesijauti tam būry toks pasimetęs
ir vienišas. Gali viena kita mintim pasidalinti.
Pagaliau paliekam kanalą ir išplaukiam į Volgą. Krantai įvairesni, miškingi. Upė vis platėja platėja, vos matyti krantai. Ir bangos
lyg ežere ar jūroj. Nesitikėjau tokios erdvės, tokios galybės. Mano
nuotaika taisosi, nors išvažiavau susikrimtus, pikta, palikta. Užtenka!
Reikia pamiršti. Čia vienumos – kiek tik nori, žmonių – taip pat.
O Volga puiki. Ar nebus tai viena įdomiausių mano kelionių?
Iš vienos pusės matyti statūs šlaitai, apaugę krūmais, iš kitos – puikūs
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smiltynai. Ir vėjas vėjas... Rodos, pagriebs nuo palubės ir nusvies į
verdantį vandenį. O Volga plakasi, šiaušiasi, blaškosi. Galynėjasi su
vėju ir linguoja, svyruoja. Nenori pasiduot jo siautimui.
Bet mums vėjas netrukdo. Gulim užuovėjoj ant stogo ir kepinamės saulėje. Tokio puikaus poilsio dar neteko turėti. Apačioje
murma upė, siūbuojanti sidabrinėmis bangų nugaromis. Kas minutę
besikeičiantis peizažas, melsvos tolumos, žali skardžiai, o kaitri saulutė kepina šonus. Tokia ramybė, tokia ramybė. Ak, koks puikus vėjo
švilpesys ir vandens urzgimas... Vien dėl to vertėjo plaukti Volga...
Negaliu atgaminti, kodėl nutrūko šios kelionės įrašai. Ekskursijos
po įdomius pavolgio miestus, visa Rusijos istorija, prekyba, kultūra,
karai, muziejai, paminklai. Toks įvairus peizažas, ypač plaukiant į
pietus: stepės, kurganai, kupranugariai, arbūzai, dynios... Stalingrade
gavau saulės smūgį. Aukšta temperatūra. Slaugytojai. Astrachanė...
Ch.Lemchenas, vilnietis, kelių žodynų autorius, su žmona pataria nevalgyti dynių.
Fedia nuolat susiranda mane besvajojančią denyje. Smagu, kai
iš didelio pulko kažkas tave susiranda... Gal toks pat vienišas, toks
pat svajotojas. Turim apie ką pakalbėti. Ir kelionė įgauna įvairesnių
spalvų. Šiokio tokio „šarmo“. Tokios lengvos, svaiginančios emocijos. Net Lemchenas, pastebėjęs mus nuolat greta, perspėja, kad aš
atsargiai... Man smagus toks tėviškas jo rūpestis, bet dėl „atsargiai“
linksmai nusijuokiau: aš juk – kietas riešutas...
Iš to lengvo flirto liko keletas lyrinių eskizų...
*
Ties Žiguliais leidžiasi saulė.
Lekia kuproti krantai, lekia debesys.
Neatsigėrėsi Volgos gaisais.
Tu vėl atėjai.
Gaisų lava nuplūsta krauju.
Apkabinsi? Pabučiuosi?
Visą šimtmetį lauktas...
Tu uždedi ranką ant manosios.
Plieninę – kaip jūreivio –
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ir vaikiškai švelnią.
Tik ranką...
Sustingo gaisų lava.
Pralėkė Žiguliai, nuskubėjo debesys.
Tu laikei švelnią plieninę ranką ant manosios –
pirštais sroveno daina.
Atrodė – dainuoja paraudęs dangus,
gaisais užsiplieskusi Volga –
dainavo ranka...
*
Astrachanė. Uoste laivų skruzdėlynas.
Mūsų greitasis nuleido inkarą.
Iškėlė visus į krantą.
Likau viena kajutėje.
Paslikà po saulės smūgio.
Pro langą veržiasi žuvies ir dynių kvapas.
Pašėlusi kaitra!
Tu atskubi iš Volgos deltos.
Rankoje lotoso žiedas.
Spalvingas ir taurus.
Iš džiaugsmo užmerkiu akis.
Ir gal dėl karščio – negaliu atskirti –
kuris lotosas prigludo prie skruosto...
Gal ir gerai, kad neatskiriu.
Gal ir gerai...
*
Paskutinė naktis laive. Paskutinė.
Krantai tolumoj sminga į juodą nežinią.
Ant vandens blyksi farvaterio bãkenai.
Buvau tikra, kad būsi denyje.
Buvau tikra.
Stovime rūstūs, bebalsiai.
Žodžiais juk nieko neišsakysi…
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Tik akyse sublyksi žiburėlis.
Meilės ir nevilties…
Ryt išsiskirsime kas sau.
Kažin ar besusikirs mūsų keliai?
Ar įsiliepsnos žiburėlis, sušvitęs akyse?
Skaidresnis už šimtus farvaterio bãkenų…
Kažin?
Gyvenimo tėkmė čia uždega, čia gesina žiburius –
taip netikėtai, taip nelauktai.
O gal pavydusis fatumas – prieš mūsų valią –
ir degioja, ir gesina žiburius…

AUKŠTAITIJOS VANDENS KELIAIS. 1952

Liepos 3–17
Mielas Donchõzė – tai jam aš dėkinga: išmokė irkluot, nusipirkt
baidarę, pamilt ežerus ir keliaut keliaut keliaut...
Iš ankstaus pavasario tarėmės ištirt Šventąją. Susidarė būrelis –
trys baidarės. Donchõzė ir Ekscelencija. Dar Žaldokas iš literatūros instituto su mano auklėtine, bibliotekininke Janina, o sau pasikviečiau iš Telšių Anuškos peršamą pedagogikos dėstytoją Ignasių.
Donchõzė šaipės – gal tai priešvestuvinė kelionė? Deja, Šventoji ne
sujungė, tik visai išskyrė. Kas dėl to kaltas? Tikriausiai ne kaltė, o
likimo dovana...
Pasiruošimas kelionei. Daug raišiojimo, pirkinėjimo, bėgiojimo.
Įsidedam svarbiausių produktų: lašinių, cukraus, aliejaus, duonos. Išvežam į stotį baidares. Deja, daug ceremonijų, prašymo, kyšių – visų
vis tiek neišsiunčia. Mes su Ignasium pasiliekam laukti kito traukinio.
Liepos 4
Pagaliau Dūkšte su visomis baidarėmis. Stotyje mūsų laukia. Pristatau savo bendrakeleivį, tik pasitinka be jokio džiaugsmo ir juokų,
taip įprastų kelionėje. Jaučiasi kažkokia įtampa. Truputį neramu – gal
tai dėl mano partnerio: visai netikėtai padariau pakeitimą. Eksce302

lencija susierzinęs – vaikšto iš vieno stoties galo į kitą. Ir tik vėliau
pasako priežastį: mūsų belaukiant, jam dingo piniginė su visais dokumentais. Situacija ganėtinai rimta. Imuosi iniciatyvos. Ir vaikštom
abu tomis vietomis, kur ėjo, stovėjo, buvo prigulęs ant suoliuko –
niekur nėra.
Pradeda aušti. Išeinam apžiūrėti vieškelio, kuriuo grįžo nuo ežero.
Ir štai kryžkelėje guli ji – atsilapojusi, su visais dokumentais ir pinigais. O juk praėjo ir pravažiavo žmonių! Ekscelencija nušvitęs. Visų
nuotaika iškart pasikeičia. Tenka pripažint – visą kelionės laiką jis buvo
grupės barometras. Paniuręs – visiems nemalonu, linksmas – visi laimingi. Jautėsi esąs centras, daug reikalavo, o kitiems beliko dailiai
prisitaikyt...
Paruošiamasis etapas baigtas. Prieš akis nemaža ežerų, per kuriuos prateka Šventoji, o paskiau – Molėtų ežerynas. Kilometražas
didelis – 360. Atsargoj 15 dienų. Kelionė viliojanti: iš Dūkšto per
ežerėlius į Šventosios ištaką, toliau Šventąja iki Anykščių. Tada geležinkeliu persikeliam į Saldutiškį ir iš ten ežerais bei upėmis – į
Vilnių. Sunkumų tikriausiai bus, bet tokia kelionė – koks poilsis!
Grynas oras, vanduo, saulė, ant laužo gamintas maistas, šviežia žuvis.
Mūsų žvejai žada ja aprūpinti. Nauji įspūdžiai, naujos vietos, gražiausieji Aukštaitijos kampeliai – kokia begali būt geresnė dovana po
įtemptų mokslo metų, po rašomųjų taisymo, egzaminų.
Ir taip – į žydinčių pievų aromatą, į mišką su savo paslaptimis,
gyvūnija ir augmenija. Fotoaparatas, žiūronai, žemėlapiai, literatūra,
žvejojimo įrankiai – paruošti.
Pirmasis etapas – nuo stoties iki Šventosios ištakų – pats sunkiausias: keli išbarstyti ežerėliai ir daug sausumos. Iš stoties iškeliauja savotiškas karavanas: ant pečių kuprinės, priekyje Ekscelencija už
virvutės „vedasi“ baidarę, patupdytą ant ratukų. Donchõzė iš paskos
ją stumia. Toliau Ignasius su Žaldoku ant pečių neša lengvesnę. Eisenos gale mes su Jane įsiręžusios traukiam dar vieną. Ratukai krypsta,
baidarė nuolat nusmunka. Keliam, vėl rišam, tempiam. Suplukusios,
suprakaitavusios, šiaip taip įveikiam pusantro kilometro iki Parsvėto
ežerėlio.
Rytuose pro debesų šydą pasirodo saulė. Vėjuota. Ežeras neramus, įsisiūbavęs. Reikia nemaža drąsos ir apsukrumo nuleisti bai303

dares į putojantį vandenį, sukrauti visą mantą ir pasileisti pavėjui.
Iškilminga pradžia! Donis – kelionių ir vandens dievaičių garbei...
Kraustomės į besiblaškančias baidares. Ekscelencija ir Donchõzė
stipriais irklų smūgiais greitai sprunka į kitą ežero krantą. Mums
su Ignasium nesiseka. Neįpratę – nesutariam. Ne kas ir jauniams –
baidarė kraiposi, bangos prausia, taško į vidų. Rūsčiai sutinka mus
pirmasis ežeras. Išlipame sušlapę. Pirmasis krikštas. Šalta.
Pamiške pernešam į kitą ežerą. Parsvėtaitį. Čia dauboje mažesnės
bangos – lengviau. Toliau dar vienas persikraustymas per molingą
kalvą ir drėgną pelkėtą pievą. Rateliai klimpsta – nei vežt, nei nešt.
Išsipurvinom, perkaitom. Tempiam ir ilsimės, tempiam ir ilsimės.
Pagaliau, o džiaugsme, Samanio ežeras! Šalia jo – Grožėjimosi ežeriukas. Vardas skambus, deja, to grožio – nė kvapo. Gal per daug
užimti ar nuvargę. Iš jo išteka Šventoji.
Pagaliau – Šventoji! Vargiai surandame pasigailėjimo vertą
griovį, apaugusį tankiais krūmais. Kokia niekinga šios puikios upės
pradžia! Ir dažnai gyvenime – vertybės atsiranda iš visai neišvaizdžių dalykų...
Bandome stumtis. Vietomis baidarė kelis žingsnius plaukia visai
laisvai, kitur vaga užvirtusi karklais, užsipynus žilvičiais ar visai užaugus žolėmis. Prasibrovimas darosi sudėtingas. Panaudojame techniką:
Ignasius su kirvuku skina kelią. Atkeliam užgulusias karklų šakas,
išmėtom užsiprūdijusius pagalius ir keletą metrų pasistumiam pirmyn. Irklai čia nereikalingi, o ir sėdėt baidarėje nėra prasmės. Vienas
ją tempiam su virve, kitas iš paskos stumiam su irklu. Klampojam iki
kelių. Kartais niurktelim ir giliau. Ir tik po keleto atkaklaus taškymosi ir darbo valandų – griovys praplatėja, pasigirsta ošimas, ir prieš akis
atsiveria laisvi vandenys. Penkių kilometrų pločio apsiputojęs Dūkšto ežeras. Įsisiūbavęs nuo stipraus vėjo, kažkoks įpykęs, grėsmingas.
Keltis dabar per jį „didžiai“ pavojinga.
Viso maršruto sunkiausias kelias praeitas. Kaip puiku! Turim
užtarnautą teisę į gerą poilsį. Susiieškom smagią įlanką dešiniajame
krante ir galingų aukštaliemenių pušų prieglobstyje įsiruošiam pietums. Pirmiausia – išsimaudyt! Paskui užuovėjoj suliepsnoja laužas.
Moterys gamina pietus, vyrai plauna baidares. Koks malonus bliūdelių skambesys po didele pušim! Visų stebėtinas apetitas. Sriuba, tiesa,
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truputuką prisvilo, vėjas pribarstė smėlio ir skujų, bet nieks nesigilina... Kaip skanu! Ir tik dabar pasipila juokai, prisimenam sensacingus momentus. Nuovargio lyg nebūta. Donchõzė pasiūlo „valandėlę
menką“ – kol aprims Dūkšto bangos.
Nusnūdę žvejai išvyksta išbandyt ežero. Kviečiu ir aš Ignasių.
Pabūgsta bangų – pirmas susikirtimas...
Žvejai grįžta nieko nepešę. Artinasi pavakarys. Vėjas ir bangos
rimsta. Laikas ir mums pajudėt, nakvynės paieškoti. Ir jauniai išdrįsta
į vandenį nuleisti baidarę. Šaunam skersai ežerą. Kaip smagiai kočioja bangelės. Kaip malonu pasijust arti vandens. Žvejai dar velkiauja
pakrantėmis, o mes surandame daržinę su šienu ir pienu.
Netrukus verda kakava ir – ilsėtis. Nutariam laikytis sėkmingos
kelionės dėsnio: anksti gulti ir anksti keltis. Sulendame į miegmaišius, įsirausiame į šieną – ramybė, tyla...
Liepos 5
Ši diena taip pat dėkinga įspūdžių. Dūkšto ežero gale susirandam
karklais užsimaskavusią upelę ir pasileidžiam tolyn. Plaukiam per
pievas. Irklais lengvai galima pasiekt abu krantus. Upelė vingiuota.
Dažnai tenka išlipt ir pakelt lieptukus, kurių čia gausiai pridėliota.
Pievos, krūmokšniai ir vietomis tokie puikūs berželiai, iš abiejų pusių šakomis apgaubę upę – žiūrėk neatsižiūrėsi. Baidarės taip greitai
skrieja, net nufotografuot nespėju. Vėjas dabar neturi jokios reikšmės. Prabėga trumpas lietus – net nesislepiam. Bet už tai – kaip malonu sugauti saulės spindulį pro debesų tarpą.
Kelią į Luodį pastoja buvusio malūno užtvanka. O ežeras čia pat,
keletas žingsnių. Bet jį pasiekti sugaištam valandą laiko. Pertempiam
baidares pakrante. Upelyje vaikai su sieteliais kilkutes gaudo. Toliau
dar vingių vingiai ir įvairios kliūtys. Tik vėliau sužinojau – kur kas
geriau baidarę tiesiai į grįžtančią upę persinešti nesiekiant ežero. Sausuma tik keli šimtai metrų, nes Šventoji įteka į Luodį, padaro lanką
ir iš to pat kampo išteka. Bet mes neįsidėmėjom, o ir susipažint su
gražuoliu Luodžiu – būtina.
Luodis! Ilgas ilgas ežeras, su keliom salom ir įdomiom įlankom.
Krantai smėlėti, apaugę pušynais. Gale prisiglaudęs Salako miestelis
su tvirta akmenine bažnyčia. Dabar ji vos matyti – už 7 kilometrų.
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Ir Luodis mums pasitaikė neramus. Banga ritasi viena po kitos,
net balti avinukai siautėja. Krantas labai nepatogus sustoti. Iriamės į
salą. Ne taip jau lengva pasiekti tą salą – baidarę kaip kiautelį blaško,
aptaško veidą, kuprines. Truputėlį neramu ant dūšios. Salaką pasiekt,
žinoma, beviltiška. Bet man būtinai reikia nuplaukt į įlanką, aplankyt
graudaus likimo moteris. Rizikinga! Beprotiška! Ignasius vis dėlto
ryžtasi. Apsivelkam apsiaustais, baidarę aptraukiam brezentu, aklinai
užrišam – panašu į povandeninį laivą. Užšokusi banga be žalos nusiris atgal. Dabar galima ir pamėginti.
Baidarę varom tiesiai prieš vėją. Tik nesukt į šalį, nekryptelt į
šoną, nes banga užpils, apvers – neišsikapstysi... Stipriai, sutartinai
varomės į priekį. Tai pasirodom, tai dingstam iš akių pasilikusiems.
Vis dėlto ir ežere nemažos duobės, kai vanduo įsisiautėja. Banga čia
iškelia baidarę ant savo keteros, čia vėl gramzdina. O mes vikruojamės, puolam kiekvieną atšokančią kaip kumelę sugriebt už karčių –
kitaip sutryps, sumurkdys... Smagu kovot su stichija. Purslai prausia
veidą, teka už apykaklės, šalta srovele nubėga per visą kūną.
Tik nėr kada galvot – aplink putoja, verda ežeras. Griežti, tikslūs,
sutartini irklų smūgiai. Bet štai Ignasius bando pataisyt brezentą – sutrinka ritmas. Atlėkusi banga šiūsteli baidarę – ši susverdi, pakrypsta
ant šono. Ir... Suspurda širdis – negi jau viskas?! Neišsikapstyt iš verdančio ežero... Pati jaunystė! Tiek nedaug gyventa! – žaibu perlekia
mintis. Viešpatie! Akimirka išgąsčio, beviltiškumo, užslėptos vilties.
Viešpatie!!! Akimirka – įsitempia kaip plienas raumenys – pusiausvyra atgauta... Pavyko... Ir vėl – pirmyn!
Ilgai dar daužosi širdis... Kai išlipam į krantą, linksta kojos, virpa
rankos. Lūpos neįstengia išspaust nė žodžio. Kūnas pilnas siaubo...
Dūšia prisipildo dar vienu klaikiu pergyvenimu...
Liepos 6
Už Luodžio Šventoji perteka per nedidelį Luodykščio ežerėlį.
Ramus, apvalus, gražiais pušyno krantais. Tada patenka į džiungles.
Šventosios džiunglės – kokia egzotika! Nendrynai, meldynai, suvirtę
medžiai – lyg Volgos delta, lyg Afrikos džiunglės, rodos, ir Tarzano
balsas tolumoj aidi. Ir visai užmiršti, kad tai mūsų numylėta Aukštaitija. Ieškom upės vagos. Ne taip lengva ją surasti – dažnai pradingsta
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vešlioje augalijoje. Užplaukiam ant seklumų, nuo kurių beviltiška
nusistumti. Įstringam tankiai susipynusiuose melduose, po keletą
metrų išsistiebusiuose virš galvų. Bet kaip malonu tankiuose nendrynuose surasti laisvą plotelį, nusėtą baltų baltų vandens lelijų, arba
juostą trilapių pupalaiškių, tokių panašių į retą ir puošnų augalą – lotosą. Šaunios džiunglės! Vienas įdomiausių etapų Šventosios vagoje.
Po džiunglių Šventoji, dar mažytė upelė žvyro dugnu, lengvai
rieda per didžiulį pušyną, gražų tiltelį ir – į Asavo ežerą.
Jau pavakarys. Vėjas nurimęs. Iš po debesų švysteli saulutė.
Dviem baidarėm pasukam ieškoti nakvynės, o žvejai dar pavelkiauja
ir vakarienei parveža gražių lydekų. Jos greit atsiduria keptuvėje ant
karšto aliejaus. Nakvynė nebloga, prie pat ežero. Šieno pakankamai.
Žaldokas prie daržinės tvarko kelionės užrašus.
Liepos 7
Po šešių valandų poilsio – vėl gyvi. Tiesa, miego truputį mažoka. Naujokai dar norėtų pasilepinti – tikrai gera, saldu... Tačiau be
jokių ceremonijų po pirmos komandos su Donchõze griebiam už
miegmaišių ir nutempiam nuo šieno. Ar galima pražiopsot tekančią
saulę? Rytinis rūkas slankioja ežero paviršiumi, pirmieji spinduliai
nuauksina dar neryškius salų kontūrus. Miškai skamba skamba nuo
paukščių. Ignasius murma įsižeidęs ir neina maudytis...
Už Asavo Šventoji teka pievomis, miškeliais. Dažnos malūnų užtvankos. Tenka persikraustyti aplink stačiais užaugusiais krantais. Diena
saulėta, šilta. Ties Duseto ežeru baidares nuleidžiam per užtvanką.
Prieš akis didžiulis, salom salelėm išmargintas ežeras. Kažkaip
keistai su tais vardais: Dūkšto ežeras visai ne prie Dūkšto, Dusetų
miestelis – visai ne prie Duseto, o dar toliau – prie Sartų. Kažkas
supainiojo...
Dešine puse eina plentas iš Degučių į Salaką. Netoliese ir plentas
iš Zarasų į Uteną. Gražus tas Dusetas! Platus – tarp pušynų ir aukštų
krantų. Sustojam saloje. Pietums rūgštėliai ir žuvis. Žvejai vėl pasidarbavo. Donchõzė padeda kept, bet visa gaspadinystė ant mano
pečių. Ignasius, tiesa, rūpestingas – paruošia malkų, bet kodėl mes
nesutariam? Man vis pikta ant jo. Nori būt viršesnis, nemato, kad ir
moterys šio to vertos... Vietoj romantikos – nei šis, nei tas...
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Šiandien teks praplaukti pavojingiausią etapą – Velnynę! Tai penkių kilometrų ruožas netoli Antalieptės, pilnas rėvų. Vanduo krinta
32 metrus žemyn. Tikras kalnų upokšnis: didžiuliai akmenys, stipri
srovė, sūkuriai, seklumos, duobės, suvirtę medžiai. Čia saulės mažai
patenka. Upė apgulta krūmų, palinkusių medžių. Krantai šlapi – šaltinėliai verčiasi. Velnynė – puikiausias jėgų, nervų ir sumanumo išbandymas.
Ilgo, nelabai įdomaus Jūžinto ežero pabaigoje persitvarkom.
Sukemšam, suraišiojam ir priraišiojam viską. Jau pačioj pradžioj
nesėkmė – srovė mus pagriebia, atsuka skersai baidarę, užkliūvam už
akmens ir tik su vargu atsitiesiam. Nemalonus jausmas, kai matai: baidarė visu smarkumu sprunka žemyn, o iš vandens kyšo akmenų nugaros, ir jokia jėga neįstengia nuo jų atsukti. Lekiam tiesiai į akmenis.
Šaukiu Ignasiui – stabdyk, stabdyk, o jis kabina ne tuo irklu. Užkliūvam, prisemiam vandens, išsimaudom. Jis liepia man sėdėti ramiai ir
visai nesiirti, bet aš juo nepasitikiu – vis dėlto turiu daugiau įgudimo.
Ignasius įsitikinęs, kad tai, ką jis daro, atlieka geriau už visus.
Kritikos nepripažįsta. Nepastebi ar nenori suprast, kad aš ir ne iš
kelmo spirta...
Tiesa, lyg ir paslaugus, geras: liepia pailsėt, neirkluoti, saulutėj
pasišildyt... Bet ar aš pavargstu, ar man to reikia? Nelaiko pilnaverte
partnere. Aš gi ne lepūnėlė! Dabar ir vėl konfliktas: labai norėčiau
praplaukti Velnynę ir vairuoti, bet jis užprotestuoja. Na, žinokis! Palieku baidarę, ir su Jane išeinam per mišką. O upė gaudžia, šniokščia
be perstojo. Vanduo putoja, risdamasis per akmenis, ir, pasigavęs baidares, nusineša žemyn.
Dabar prisimena kita kelionė Velnyne – šilta ir skambi. Lyg
akmens, vandens gausmo ir saulės žaismo sonata. Mes trise. Sinjorų
visiškas pasitikėjimas ir pagarba. Nuotaika šventiška, pakili. Aš laiminga! Apžergusi lengvutės baidarės galą, leidžiuosi per rėvas. Kiek
jaudinimosi, kai leki į mauruotą akmenį ir bijai susikulti į šipulius...
Kaip styga įsitempi. Tenka vis šokti į šaltus purslus, atsukt nuo pavojaus baidarę ir vėl – pirmyn.
Kartais sustoju prie didžiulio akmens, prisitvirtinu ir šildausi saulutėje, kuri prasiskverbia pro šakas. Sinjoras spiningu gaudo upė308

takius. Vanduo čia šaltas, skaidrus, permatomas. Tik upėtakiams ir
gyventi!
O aplink akmenys – pilki, rausvi, balti, vandens nuskalauti. Ir
nepertraukiamas rėvų gaudimas – visai kaip Kaukaze ties kalnų upele
Belaja. Net netikėjau, kad mažytėj Lietuvoj tokių paslaptingų vietų
esama. Nuostaba, pasididžiavimas...
Ta gera saulė, maloniai glostanti, žalio vandens gaudimas, kyšančios akmenų galvos, medžių jauki apsuptis... Retkarčiais šiūsteri
vėjas, šnarėdamas lapuose – širdis pilna džiaugsmo. Ir nieko nieko
daugiau nenorėtum, tik palaimingai tysoti, klausytis tos užburiančios muzikos. Klausytis ir laukti: vos sugaus upėtakį, jau laimingas,
besišypsantis atneš man parodyti. Ko daugiau reikia žmogui, jei ne
dėmesio, pagarbos, vertinimo?..
Tie prisiminimai gelbsti – vėl grįžta nuotaika.
Einam su Janina per miškus. Užlipam į piliakalnį, nuo kurio
gražus Šventosios klonio vaizdas. Surandam daug uogų. Pagaliau ir
mūsų baidarės pasirodo. Ne be nuotykių! Ekscelencijos nervai neišlaikė – baidarė apvirto ties nuvirtusiu medžiu. Skubiai buvo gaudomos benuplaukiančios kuprinės, kepurės, puodai. Nuostolių, tiesa,
buvo: „kai kas“ nuplaukė. O cigaretės permirko ypatingu Velnynės
vandeniu ir vėliau buvo naudojamos kaip „pagerintos rūšies“.
Ties miesteliu ir šieno kupeta sukuriamas laužas. Iki pusiaunakčio sinjorai džiovinasi drabužius, batus, maistą. Ir tik rytą pastebim,
kad Ekscelencijos dešinio bato kulnas nudegintas, kelnės prasvilintos
ir kepurė kažkokios keistos formos. Ilgai netilo „pasigėrėjimo“ šūksniai ir kvatojimas. Iki pat maršruto pabaigos Velnynė liko linksmybių
objektu. Ant Ignasiaus aš labai pikta – herojų vaidina...
Liepos 8
Nuo Antalieptės Šventoji daug platesnė, nors taip pat negili –
gerai matyti smėlio ir žvyro dugnas. Puiki saulė, šilta. Išsirengiam,
retkarčiais maudomės. Baigia ir Janė įprasti. Iki Sartų gal pats neįdomiausias kelias per pievas. Už 14 kilometrų priplaukiam ilgą, keliais
pirštais šakotą Sartų ežerą. Žiemą čia vyksta arklių lenktynės. Dešinėj
prisiglaudęs Dusetų miestelis.
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Kokiom šviesiom varsom mus pasitinka Sartai! Praplaukiam tiltą, nendrynus – saulė leidžiasi. Paskutinių spindulių nušviesti žybsi
miestelio langų stiklai, tviska auksinis, oranžinis ežero vanduo.
Sustojam prie vidurinės mokyklos pas mūsų pažįstamą mokyklos
direktorių. Sartuose pabūsime porą dienų. Reikia pasipildyt maisto
atsargas, ypač duonos. Vakare „jaunimas“ išeina į miestą. Užsukam
į kavinę, pasiilgę ko nors „šiltesnio“. Grįžtam gana vėlai. Braškinam,
čežinam daržinėlėj, kol užmiegam. Dėl to rytą Ekscelencija niūrus ir
neprakalbinamas: neišsimiegojo, vėlai atsikėlė. Kalti kalti...
Per dieną apiplaukiam visus Sartus: ieškom Vienažindžio, Strazdelio tėviškių. Ypač tuo susirūpinęs Žaldokas – papildo savo literatūrinį bagažą. Nakvojam puikiausioje Sartų ežero Bradesų įlankoj.
Netoli piliakalnis. Įsitaisom ant šieno kupetų. Pušynuose prisirinkom
grybų – čirška keptuvėje. Kokie puikūs lepšiai, kvepiantys dūmais,
pabarstyti druska. Nepaprasta!
Pirmąkart nakvojam lauke – ne daržinėj. Sugulam ant šieno. Išplaukia mėnulis pro tirštus debesis. Romantiška! Žaldokas seka pasakas.
Paskui pasiūlo pasiirstyt po ežerą – tos „romantikos“ paieškoti. Aišku,
kiekvienam nuotykiui – aš visada pirmutinė. Ignasius neišsijudina...
Už įlankos pro įdomų tiltą patenkam į apvalų ežerėlį. Išbaidom
nendryne antis, kurios baugiai nuplasnoja. Mėnesiena užmigusiam
ežere – koks reginys! Naktis spalvingesnė už dieną. Tik šviesa prigesinta, pamėkliška. Paslaptingi medžių kontūrai, keisti šešėliai, nutįsę
giliai vandeny. O nakties karalaitis mėnulis – tai pasislepia, tai vėl pasirodo, nusidabrindamas ežerą. Tada vanduo suraibuliuoja, suskamba. „Šecherezada“...
Širdis tik suplaka iš pasitenkinimo – lyg patekus į burtų pasaulį. Į
devintą karalystę... Irkluojam taip tyliai tyliai. Nesudrumsti ramybės!
Nepabudinti! Neprikelti tamsos demonų...
Apsukam ratą kitą. Kuriam laikui sustingstam, nepratarę žodžio.
Pakerėti slaptos. Grįžtam šypsodamiesi, lyriški, svajingi... Ignasius
miega...
Liepos 9
Iš Sartų Šventoji įteka į ilgą, siaurą, nendrynais užaugusį Rašių
ežerą. Vėliau dar užkliudo Paštį, o toliau teka viena, be palydovų.
310

Jos aukštupys, aišku, pats įdomiausias, nes ežerai suteikia daug įvairumo, erdvės, be to – kiek galimybių žvejams! Šventosios ežerėliai labai įvairūs, nevienodo charakterio. Kiekvienas iš jų savotiškas,
kiekvienas kitaip įdomus. Tas lėkštas, apvalus kaip bliūdas, žemais
krantais, šis užaugęs meldynais, dumblinas, apsuptas pelkėmis su
retom neūžaugom pušelėm ar beržiukais. Kitas platus, banguojantis, didingas, apaugęs pušynais. Dar kitas siauras, suspaustas stačių
krantų. Įsižiūri į juos – kiekvienas mielas, kiekvienas nepaprastai
įdomus.
Už Rašio Šventoji dar platesnė. Dugnas daug kur užaugęs žole.
Vingiuoja daugiausia per pievas. Ties Užpaliais praplaukiam didžiulį
šilą, kuriame renkam mėlynes ir žemuogiaujam. Aš gerokai susidilginau. Praplaukiam Užpalius, Žaliąją. Prie vienos seno malūno užtvankos žolėse šildosi lydžiai. Vaikinas tyliai plaukioja laiveliu ir gaudo
juos žeberklu. Moteris iš po akmenų graibo vėgėles.
Toliau Būtėnai, Grikiapeliai, Galvydžiai – taip gerai pažįstamos
vietos. Puikios vešlios pievos, apaugusios ąžuolais, statūs, vandens
pagraužti šlaitai, tyras, permatomas smėlio dugnas – puikios saulėtos
vasaros dienos. Tik kažkodėl nelinksma plaukt pro gimtinę...
Tėviškė! Kiek prisiminimų! Juk niekur nėra tokių gražių klonių,
kaip ties Jaros intaku, senu apdulkėjusiu Žemaičio malūnu. Pavasarį
čia pilna ievų kvapo, konvalijų žiedų. Paskui – serbentų, riešutų, putinų, šermukšnių, grybų. Visokių gamtos turtų čia rastumei. O koks
reginys nuo gimtinės kalno!
Sustojam ties Jaros intaku. Užeinu aplankyti tėviškės. Kiemas apaugęs žole, namas – vijokliais, krūmais. Rodos, štai sėdi mama ant
suolelio, žiūri pro langą ir laukia, kada aš praversiu duris. Ir akis pražiūrėjo belaukdama... Deja, tik pavardė belikusi ant sienos – daugiau
nieko... Tuščia. Tylu. Baugu. Griuvėsiai... Apeinu sodą, apžiūriu obelaites, vyšnias, prisiraškau aviečių, serbentų, prisiskinu rabarbarų – ir
tai viskas, kuo mane galėjo apdovanoti tėviškė. Žiūriu suakmenėjusiu
žvilgsniu į laimingo gyvenimo liekanas, rodos, ir širdis sustingo, net
ašara nenurieda. Be tėviškės, be motinos, be jokios ateities...
Nakvojame Mikieriuose. Kiek kartų vaikystėje čia mano būta. Aš
nepasisakau, o manęs nepažįsta. Lyg vagis slapstydamasi savame krašte. Ką gi, akivaizdžios „tėvo“ Stalino pėdos – kelyje į komunizmą...
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Liepos 10
Netoli ir Anykščiai. Pakeliui aplankom Andrioniškį. Pušyne kelių namų miestelis ir bažnytėlė. Savotiškas mūsų laimikis: prie šaligatvio, tarp krūmų – „niekieno“ gūžta su 27 kiaušiniais. Einant
pro šalį, nusigandusi iš ten nukudakavo raiba vištukė. Kadangi tai
„visuomenės“ turtas, susikraunam laimikį į kepures ir padarom karališkus pietus. Randam ir alaus, seniai pasiilgto. Šilta. Linksmai lekia baidarės srauniu Šventosios vandeniu. Skamba sutartinės dainos.
Praplaukiam Niūronis – Biliūno tėviškę. Ir jau – Anykščiai. Pirmas
etapas baigtas – įveikta 160 kilometrų.
Pirmas etapas baigtas! Nusigabenam baidares į stotį ir lengvai
persivežam traukinėliu į Saldutiškį. Kelionėje moteriškosios gauna
užduotį – pralinksmint Ekscelenciją, kuris nuo Sartų – apsiniaukęs
kaip naktis. Po įvairių pastangų, intymaus dėmesio ir vyno – mums
pavyksta. Pralinksmėja. Ir vėl šventiškos visų šypsenos.
Į Saldutiškį atvykstam prietemoj, jau truputį įsilinksminę. Susirandam nakvynę prie pat ežero. Iš ankstaus ryto sliekinėjimas
skiedryne, ir vėl – į kelionę. Prieš mus Aisetų, Stirnių, Lakajų ežerai.
Tada Lakajos upelė, Žeimena, Neris – Vilnius. Nė kiek ne blogesnis
etapas nei pirmasis.
Liepos 11
Nuo Saldutiškio pradedam Aisetų ežeru. Tai vienas ilgiausių Lietuvos ežerų – tęsiasi apie 20 kilometrų. Siauras gražuolis, pasislėpęs
tamsiuose miškuose, kur pilna žemuogių, mėlynių, riešutų – juos,
deja, dar per anksti skinti. Irklai lengvai pasineria į vandenį, sublyksi
saulėje lašai, sudūžta veidrodinis paviršius. Susverdėja vandeny atsimušusios eglės, tokios fantastiškos, neatsižiūrimos. Sustojam Ešerių
įlankoj. Pietums žuvys ir uogienė su manų koše, sulaukusi didžiulio
pasisekimo – Donchõzė to ilgai nepamiršo...
Iš Aiseto paslaugus kolūkietis (už gerą kainą) baidares nuveža tris
kilometrus į Stirnių ežerą. Lėkštą, niūrų, manyje visada atgaivinantį
nemalonius prisiminimus...
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Liepos 12
Pernakvoję visai be pavojų perplaukiame Stirnius. Iš čia Stirnele – į Lakajus. Jei tiesiai patrauktume – tik trys kilometriukai,
o Stirnele – net septyni. Ji tokia siaura, srauni, gili ir vingiuota
vingiuota. Be galo įdomi upelė – lieptelis prie lieptelio, užvirtusi,
užaugusi krūmais. Net surasti ją sunku – iš ežero išteka pasislėpusi
vešlioje pievų žolėje. Keletą kartų praplaukėm pro šalį, kol pastebėjom. Mes su Donchõze ją gerai pažįstam, tad leidžiam ir likusiems
„pasigėrėt“, o patys nueinam pėsti. Prie Baltųjų Lakajų, susiradę
užuovėją, laukiam atplaukiančių.
Aš pasiguodžiu, kad mano kelionė „šiaudinė“. Nusibodo plaukt
su Ignasium. Donchõzė nustebo: jis ko kito tikėjosi. Aš irgi. Nesusiderinam. Nelimpa. Kelionėje savo charakterio nepaslėpsi. Viskas
kaip ant delno. Man jis visai svetimas... Kampuotas, negludnus. Be
polėkių, be romantikos. Greit užsigauna. Nori būt viršesnis... Aš
per daug reikli? O kodėl ne! Jei vyriškiu negali žavėtis – tai kam
jis man...
O atplaukę baidarininkai mus šaukia – neprišaukia. Paskui visą
vakarą erzina, kad mes „ne šiaip sau“ pasislėpėm... Ką gi, įdomiau,
kai atsiranda progų pasišaipyti. Juk ir taip gana rūsčiai važiuojam,
pagal Ekscelencijos režimą...
Baltųjų Lakajų ežeras! Šviesus, didingas, gražus ežeras. Vienu
kraštu jis jungiasi su Juodaisiais Lakajais. Tamsiais. Slėpiningais. Kitu
kraštu su Siesarties, kuris siekia Molėtų miestelį. Molėtai iš visų pusių apsupti ežeryno.
Lakajai man labai patinka. Čia ir gamta tokia turtinga. Baidares
lydi pulkai baltų, pilkų žuvėdrų. Jos, grakščiais sparnais raižydamos
orą, žaibu metasi į bangas ir išsineša mažas, blizgančias žuvytes. Vakarais jos kaip baltos vištelės sutupia prie salų.
Nulekia krykdamos antys, ištiesusios kaklus, pulkai ančiukų nardo ir bėgioja paviršiumi. Išdidžiai, iškėlęs karūnuotą galvą, plaukioja naras. Didžiuliais sparnais nuplasnoja melsvasis garnys, nuolatinis
ežerų gyventojas. Jų čia gana daug. Upeliais lydi klykiančių tilvikų
būriai. Ilgauodegės kielės šokinėja nuo akmens ant akmens. Retkarčiais Lakajos, Žeimenos upelėj pasitaiko retas, tamsiai mėlynas
paukštelis – tulžys. Savotiškas padarėlis! Pabaidytas jis nelekia į šalį,
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o tiesiai pirmyn, iki upelio vingio. Artėjant vėl pakyla ir virš vandens
sklendžia tiesiai į priekį. Ir taip net keletą kilometrų.
Tačiau liepos mėnesį miškas vis dėlto skurdesnis nei pavasarį.
Tada kiekvienas krūmas pilnas skambesio. Pernakt netilsta lakštingala, vedžiojanti vingrią melodiją. Ją pamėgdžiot mėgina dagilėlis, kuriam niekaip nepavyksta išvesti taip įmantriai, tyrai ir skambiai. Per
visą mišką skardena gegutė – metus, pinigus ir laimę skaičiuojanti.
Čirpina griežlė, švilpauja strazdas, kikilis – kokia puiki orkestruotė...
Pilni žavesio Molėtų ežerai....
Liepos 13
Čia mūsų grupė išsisklaido. Janina grįžta į Molėtus pas savo senelę. Aš išlydžiu Ignasių. Į kelionės pabaigą lyg glaudesnis pasidarė.
Tik širdis neatsileidžia – nuo pirmos dienos paliko tiek nuosėdų. Atsisveikinimas neišbaigtas, neišsakytas... Be šypsenų užsibaigia „priešvestuvinė“. Juokai vieni...
„Švankus“ buvo žygis: ir ežerų, ir miškų daug, ir naujų įspūdžių.
Bet kodėl ta dūšia vis nepasotinama? – – –
Nepasotinama. Nepamirštami, nepakeičiami ežerai. Dar ne vieną
kartą savo irklais matavome lygų veidrodinį paviršių, kovojome su
piktomis bangomis, žavėjomės ramia ryto aušra. Rodos, tiek daug
svaiginančios lyrikos, tiek spalvų, garsų žaismo, tiek švelnios pavasarinės ir nuostabios rudeninės romantikos sugerta – o siela vis nepasotinama.
*
Prisimenu pirmąją išvyką į ežerus su Donchõze. Vanda mus
išlydėjo – keturiom dienom. Truputį nejauku atsisveikinant. Visai
suprantamas jos nerimas. O tos dienos kaip sapnas pralėkė. Neįpratusioms rankoms, pirmą kartą laikančioms irklą, teko padaryti nežmoniškai daug. Per Lūšius, Kiaunę, Aisetą, Stirnius, Lakajus, Žeimeną, Nerį... Kiek laimikių, kiek nesėkmių ir nuotykių. O darbelio!
Pernakt rankos nebepailsi. Rytą vėl imi irklą ir negali apgniaužti sutinusiom plaštakom. Tik po valandos kitos viskas atsileidžia, nebejauti sunkumo. Įskausta nugara, sėdynė. Bet kokie įspūdingi, pasakiški
pirmą kartą pasirodė ežerai. Tokie liko ir visam gyvenimui...
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Beprotiškos dienos ir ramios naktys. Šaunus tas Donchõzė – nerami dūšia. Jam nepaprastai dėkinga! Bet ir aš pasirodžiau patikima,
lygiavertė partnerė. Stipri fiziškai, ištverminga, nereikalaujanti lengvatų ar nuolaidų, be kaprizų. Be to, greit atliekanti visus darbus.
Nuo to laiko tapau nuolatine Juozo bendrakeleive: baidarės, slidės,
pačiūžos. Iki gilios senatvės. Mūsų nesiejo emocijos ar koks susižavėjimas – tik gamta, kelionių džiaugsmai ir visiškas sutarimas. Ir dar
politika: iš jo visada sužinodavai paskutines naujienas ir kas dedasi už
„geležinės uždangos“...
Kaip vis dėlto gera gyvenime sutikti žmonių – panašių norų, panašių siekių, panašių įsitikinimų. Ir jokių konfliktų. Jei iš vyrų nereikalauji meilės, laisvės ar pinigų – gali tapti nuostabiais draugais.
Visiškas pasitikėjimas, atvirumas. Man pasisekė gyvenime ne vieną
tokį sutikti. Dėkinga dangui ir likimui...
Prasidėjo, žinoma, nuo slidininkų ketvertuko: Donchõzė su Ekscelencija ir mes su Regina. Keletą metų ištisus sekmadienius praleidom Vilniaus apylinkėse. Kaskart nauju maršrutu. Ekscelencijos
vedami, nes turėjo puikius žemėlapius ir numatydavo: pavažiuosim
autobusu ar traukiniu, kad visai dienai užtektų darbo. Pilku languotu
kostiumu, pūstom kelnėm, pritūpęs leidžiasi nuo pasirinkto kalno,
palikdamas plačias vėžes. O mes iš paskos. Damoms lengviau, nes takas jau pramintas. Deja, mūsų slidės jau greičiau lekia, nemokam tų
viražų, ir kartais pasibaigia smagiu išsimaudymu bei visuotinu kvatojimu. Paskui miške laužas, čirška ant iešmų lašiniai, dūmelis, pridegtas nuodėguliu... Ir tik vėlų pavakarį grįžtam namo. Kiek nuostabių
kalnų kalnelių, kiek lomelių nušliaužiota, nučiuožinėta. O užšalus
ežerams – su pačiūžom ant Žaliųjų...
Vasarą – kelionės baidarėmis. Visus metus lauktos, planuotos,
svajotos... Ir gyvenimas tampa visai kitoks – turiningas, prasmingas,
įdomus. Pamatai, kokioj puikioj šaly mes gyvenam. Kiek nuostabiausių kampelių slepia gimtoji žemė. Prisipildai saulės, vėjų, darganų,
šalčio, pavojų, baimės – viskas į naudą, viskas gyvenimo pažinimui.
Ir gerai nuotaikai. Tai tavo nežūstantis, nedegantis turtas...
Vėliau mūsų grupė išsiplėtė: prisidėjo daugiau Literatūros instituto žmonių. Kelionės tapo triukšmingesnės. Ir meniu prie laužo
turtingesnis – šildomi konservai, dešros. Ne vienam ir liūdniau pa315

sibaigdavo – tekdavo pėstute grįžti su puse slidės... Didesnė grupė
ilgai neišsilaikė. Tapę pensininkais, su Donchõze dažniausiai išvažiuodavom dviese – po Sapieginę. Aš net slidžių į namus nesinešiau,
palikdavau Mildos gatvėj. Jam pasitraukus, dar kurį laiką skraidžiau
su Kubilium ir Sauka – tais dviem briedžiais, kurie spaudžia, iškėlę
galvas, ir net neatsigręžia – ar mes su Jane kapstomės iš paskos, ar jau
kažkur už kalnelių atsilikusios...
*
Prisimena dar viena – gal pati fantastiškiausia – kelionė mano
gyvenime. Iš Inturkės mažutis vaikelis perveža mūsų baidarę per kalnus, beržynėlius, lomeles, kuriose žali ežerėliai tūno – dvylika kilometrų iki Dubingių ežero. Šaunus vežėjas! Šiuokart mes su Regina.
Žalieji Dubingiai! Nėra su kuo palyginti – tok pirmas įspūdis.
Melsvai žalias vanduo giliai dubenyje, melsvai žalia krantų lapija,
kalnuotas aplinkos reljefas – tokių vietų reta.
Dubingiai turi savo istorinę praeitį. Milžiniškame ąžuolyne, apsuptame ežero – senos pilies griuvėsiai, kur kadaise buvo kalinama
Barbora Radvilaitė. Pats miestelis mažytis, neypatingas. Žaliasis ežeras nusitęsia 20 kilometrų. Šakojasi. Nusiiriame į patį galą, nuslystame į ežero šakas. Laipiojame šlaitais, siaučiame, džiaugiamės viskuo:
ir ežero žalsvumu, ir storakamieniais ąžuolais, ir gėlių žiedeliais...
Poilsis poilsis poilsis...
Per pusdienį nusiiriam į kitą ežero galą. Iš vienos užuolankos
išteka linksmutė Dubingės upelė. Ja plukdomi sieliai, tad smėlėtas
dugnas, atrodąs čia pat – netrukdo baidarei. Dubingė apaugusi šilais,
berželiais, šermukšniais, avietynais. Ties Pabrade baigiasi plačiu vandens rezervuaru – tiesiog ežeru, kur suvaromi sieliai ir iš čia pasiunčiami eksportui ar statyboms. Keista, kad tokia smagi ir nemaža upė
nesurado sau vietos naujame Lietuvos žemėlapyje. Tiesa, ji uždaryta
betono užtvanka ir į Žeimeną įteka pasigailėjimo vertu upeliūkščiu.
Įspūdingiausia buvo kelionės pabaiga – 50 kilometrų Nerimi į
Vilnių. Naktį! Bet argi lygu naktis? Tik po lietaus. Rūkas tirštas tirštas. Matomumas – vos trys žingsniai. Mėnesiena! Tačiau mėnuo – lyg
šviesi dėmelė, nieko neteikiantis aplinkai. Viskas susiliejo į balzganą
nežinomybę: nei krantų, nei vandens, nei dangaus... Dažnos krio316

kiančios rėvos tamsoje dar paslaptingesnės. Jau už puskilometrio ima
gąsdinti savo ūžimu. Tai akmenų tiltai vandeny. Tokių rėvų Neryje
apstu. Vanduo ten krinta pusmetrį ar visą metrą.
Mes visą dieną plaukėme, jau ir pavargom, o vakaras nepastebimai atėjo. Viskas užsigaubė ūku. Kur dabar susirasi sodybą, kur
prisibelsi nakvynei? Ši naktis fantastiška! Pašėlusiai šalta. O mums
anksti rytą reikia būt Vilniuje. Negalim jos pramiegot – tokios nakties! Seniai esam karštakošės – įspūdžių ir nuotykių apsėstos.
Sustojam pakrantėje. Apgraibom prisirenkam sausų šakų, užsikuriam didžiulį laužą, džioviname drabužius. Kai užverda juoda juoda kava, truputį linksmiau pasidaro. Nebe taip grasinamai staugia
rėva, kuri čia pat netoliese, nuo jos šniokštimo pagaugais eina. Regina bijo, bet nieko nesako – juk plaukia su manim – pasitiki. Aš dar
labiau bijau, bet nenoriu išsiduoti. Nes ir dieną iriantis nuo tų rėvų
man plaukai šiaušėsi. O mes turim per naktį pasiekti Vilnių! Nors
balsai virpa, bet vis vien juokaujame – nuo to šiek tiek drąsiau.
Užgesiname laužą. Dar tamsiau akyse, dar grėsmingesnė rėva.
Tiesą sakant – visiška beprotybė! Juk taip nesunku tokioj nesuvaldomoj srovėj, tokioj nežinioj užšokti ant akmens, apsiversti. Manta, gal
ir baidarė, nuplauks pasroviui. O vanduo šaltas, ir naktis šalta. Neris
gana gili, vietom duburiai. Ar išsikapstysim? Bet – ko vertas gyvenimas be rizikos? Kas rizikuoja – daugiausia laimi. Gal drąsiuosius lydi
sėkmė? Globojanti likimo ranka? Žūt ar būt?
Su juokais sėdam į baidarę, kurią sunku išlaikyti. Srovė pagriebia
ir nusineša pro kunkuliuojančius akmenis, brūžindama jų šonus. Sakau: „Regina, užsimerk – vis tiek nieko nesimato – tegu neša... Srovė
žino kelią.“ Dunksėjimas, riaumojimas, supimas... Rėva laimingai
praplaukta... Žiūrėk, ne taip ir baisu! Net lengviau ant dūšios. Jeigu
pirmą prasmukom, gal ir kitas atlaikysim. Tik atsiduot likimui! Tik
pasitikėti upės globa! Ji žino geriausią kelią. Neris plati, vandeninga,
srovė stipri – irkluot beveik nereikia – tik žiūrėk, vairuok, kad baidarės neatsuktų skersai, neapverstų. Apsiraminam. Viliamės – gal taip
ir nudangins per naktį.
Regina užsiklosto ir susirango miegoti, mane palikusi sargyboje,
galvą padėjus ant kelių. Aš truputį irkluoju. Valanda, kita. Nuleidžiu
irklą į vandenį, ir užsimerkia akys. Rodos, plaukiu požeminiam pa317

sauly... Tirpsta tirpsta tamsi uždanga – užburta pilis su rožių sodais...
Net krūpteliu iš džiaugsmo. Atsimerkiu. Ta pati nežinomybė – pieno okeanas. Nei vandens, nei žemės, nei dangaus! Iš kairės pusės,
kur tūno mėnesio siluetas, šiek tiek ryškūs medžių kontūrai. Bet ir
jie švyluoja kažkur toli toli. Ir jokiom pastangom neišlaikysi gyvo
žvilgsnio. O Neris – bekraštis okeanas. Nežinau, ar plaukiu upės pakraščiu ar viduriu, bet – tegu neša upės srovė – kelią pati susiras.
Atsiduoti likimui...
Ir staiga smūgis – išlaksto visi miegai. Įstrigome tarp akmenų. Aš
negaliu atlaikyt: vanduo verčia baidarę, kreipia į šoną. Iššokstu ant
slidaus akmens, bandau ją nustumti, vėl skubiai įsiritu. Nesusigaudau, mostaguoju irklu. Baidarę srautas atsuka, ir pasileidžiam atpakalios. Susigūžiu. Į nežinią... Pašoksta Regina iš miego. „Nieko nieko!
Ramiai miegok! Viskas tvarkoj! Mes plaukiam per rėvą atpakalios.
Viskas tvarkoj...“ Praplaukus rėvą, šiaip taip pavyksta baidarę atstatyt
į normalią padėtį. O varge! Vėl irkluoju ir vėl užsnūstu. Pasitaiko dar
keli rizikingi momentai, įkliuvus į sietuvas. Šoku į vandenį, nusistumiu. Sušlampu. U–ti–ti šalta! Drebulys...
Pagaliau! Noris surikt ant viso slėnio – įveikta! Neprakiurom,
putotoj tėkmėj neapsivertėm. Truputėlis baimės – ir tiek egzotikos!
Per trumpą, užburtą vasaros naktį – 50 kilometrų. Rytui auštant, iš
rūkų išnyra taip laukti Vilniaus bokštai.
Kitą dieną – kelionė po Pabaltijį....

PO ESTIJOS DANGUM. 1953

Už gerą turizmo organizavimą technikume iš „Žalgirio“ gaunu
pasiūlymą vykti į Estiją – turizmo instruktorių stovyklą AegviduNelijarvėje. Žinoma, tai puiku.
Išvykstam su geografu Vytautu trejetą dienų pavėlavę. Mus paskiria į paskutinę, gana nevykusią grupę. Joje 16 žmonių.
Nelijarvė – įdomus gamtos kampelis. Trys ežeriukai tankiuose
eglynuose, atskirti kalniūkščiais, pilnais netikėtumų. Tai duobės, tai
nepraeinami tankumynai. Bet stovyklai vieta tikrai pašėlusiai graži.
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Turbazė – dviaukštis medinis namas prie apvalaus ežero pakrantės.
Kelios aikštelės palapinėms, tinkliniui, krepšiniui, o aplink – tanki,
gūdi giria.
Visi išvykę į Taliną susipažinti su miestu, tad mes su Vytu tyrinėjam aplinką. Pirmieji įspūdžiai patenkinami. Nieko tokio, kad
pavėlavom – Taliną aplankysim vėliau.
Pirmos dienos – apmokymui. Klausom paskaitų, vyksta rungtynės,
dalyvaujam estafetėje aplink ežerą – nėr kada tinginiauti. Maitinamės
puikiai, o vakarais džiaugiamės koncertais. Vienas latvis nuostabiai dainuoja lopšinę – sodrus, žemas balsas – klausyk neatsiklausysi.
Visa stovykla išsikelia į bandomąjį žygį: su kuprinėm, palapinėm, maistu keletai dienų, kad įprastume prie tvarkos ir kelionių
organizacijos. Už 6 kilometrų įsiruošiam stovyklą. Kiekviena grupė
įsitaiso atskirai. Greit išdygsta palapinių miškas puikaus šilo pakraštyje, prie pat upės. Mes įsitvirtinam po didele pušim. Daugelis neįpratę, nemoka statyt palapinių, merginos nenori laužyt eglių šakų
savo guoliui. Tačiau su vargu šios bėdos nugalėtos. Padarom taką pro
palapines, priskinam lauko gėlių – pasipuošiam. Vyrai surenčia stalą,
išsikraustom produktus, pasiskirstom budėjimą „virtuvėj“, ir gyvenimas įslenka į normalias vėžes. Kitos grupės, ypač pirmoji, geriau
susitvarko. Ten atsirado tikrai padorus stalas, plakatai, pakabinamas
viliojantis ir masinantis meniu. Rungtyniaujame.
Stovyklaujame keletą dienų: rytinė mankšta, užsiėmimai, laisvalaikis, pietūs, vėl užsiėmimai, vakare laužas. Laisvalaikiu kepinamės
saulėje, uogaujame (o kiek ten uogų!) arba einame upelės pakrantėmis baltų vandens lelijų ar kūlių parankioti.
Mūsų grupė gana skysta: daugiausia jaunikliai estukai ir merginos
iš Maskvos bei Leningrado. Tik mūsų palapinė rimčiausia: pagyvenusi leningradietė, aš ir Vytas (jam neliko vietos pas vyrus).
Vieną dieną einam į pagalbą kolūkiečiams. Smagiai pasidarbuojam. Ir vėl nuimamos palapinės, grįžtam į turbazę. Ruošiamės įskaitiniam žygiui. Pasiskirstom produktus, kurių gaunam daugybę, ypač
konserų. Maitina mus labai gerai (30 rb dienai). Į milžiniškas alpinistines kuprines susikrauname visą mantą – iškilmingas atsisveikinimas, ir išvykstam traukiniu į Tartu. Iš ten pietų kryptimi kulniuosime iki Latvijos sienos ties Valga.
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Liepos 14
Su dainom ir juokais atvykstam iki Tartu. Sustojam miesto aikštėje. Ir staiga pasigendam – Galia vagone paliko puodą. Na, ir žiopla!
Apsistojam mokykloje. Visa diena susipažinimui su miestu. Tartu
įsivaizdavau kaip labai seną, siauromis gatvelėmis, smailais bokštais
istorinį miestą. Nieko panašaus. To senoviškumo beveik nesimato,
išskyrus keletą paminklų, kurių čia gan gausu: Barklajui de Toliui,
Pirogovui, Žukovskiui, Struvei. Tiesa, jau vien šie paminklai liudija,
kad Tartu – mokslo židinys. Įdomus ir senasis universitetas (studijavo
J.Biliūnas), garsus astronomija, savo mokslininkais ir jų atradimais.
Įspūdingi buvusio vienuolyno rūmai – dabar biblioteka. Centras su
parku sudaro neblogą ansamblį. Plati, drumzlina upė – Jemajaki.
Apsilankom kine, nusiperkam puodukų žygiui. Beveik visi pasipuošiam juodom veltinėm skrybėlėm (kaina – tik 5 rb). Ir į kelionę:
Tartu–Letikula.
Liepos 15
Iš ryto dar ekskursavom po miestą, gana pavargom, bet laikas
judintis. Užeina smarkus lietus. Jokio stabtelėjimo. Apsiaustai užsegti
pakaklėj ir užmesti ant kuprinių. Atrodom lyg kupranugarių karavanas. O kuprinė taip ir traukia prie žemės. Kiekvienas stabtelėjimas
pradžiugina. Šlapi, sustirę be laužo pietaujam ant lentų krūvos, prie
pat sodybos. Pietums konservai ir kondensuotas pienas su vandeniu.
Kol kas nieks nesiskundžia.
Šalia vieškelio puikios estų sodybos su daržais, sodeliais.
Į vakarą kojos vos vos velkasi. Su kokiu malonumu pasirenkam
mišką nakvynei. Palapinės, laužas, vakarienė – nuovargis greitai
dingsta.
Liepos 16. Letikula–Elva
Antra žygio diena. Išeinam per vėlai – 11 val., nors turėjome
anksčiau. Sutrukdė mūsų Galia, kuri už netvarką, nerūpestingumą,
pramiegojimą siunčiama namo. Įgriso ji mums: reikia prilaužyt šakų –
eina maudytis, reikia virt valgyti – eina pasisotint į kitą grupę, savus
likimo valiai palikus. Šiandien ji turėjo budėti, bet neatsikėlė laiku. Ir
320

gerai, kad išvedė ją iš rikiuotės prieš šimtą dalyvių ir pranešė nutarimą. Namučio!.. Nusibodo ji mums.
Rytas puikus, gražus, saulėtas. Artėjam prie geležinkelio stoties.
Iš čia Galia su „gera“ charakteristika galės grįžti į darbovietę. Kreipiasi į mūsų grupės komjaunuolius, kad užtartų ir ant savo pečių
pasiimtų „perauklėjimą“. Sustojam pievutėj prie pervažos, svarstom.
Keletas karštai pasisako už palikimą. Vytas paklaustas abejingai numoja ranka, ir jokio užtarimo, nors Galia tokiom maldaujančiom
akim į jį žiūri. Mes balsuojam prieš. Kas iš jos per instruktorius: pleputė, tauškalė, o dar laiko save medike...
Nakvynė netoli Elvos. Susirgau – kažkuo apsinuodijau. Pernakt
kankinuosi...
Liepos 17. Elva–Riabis
Visi per daug išvargę. Pusė dienos paskiriama sanitariniams dalykams – ligonių slaugymui. Retos ištekinės pušys, avietynas, netoliese
per pievas teka upeliūkštis. Vieta gana gera, bet savijauta nepavydėtina. Visai išsekusi. Matyt, tai nuo kažkokių uogų – kiekvieną noriu
paragauti... Poilsis labai sveika.
Netoliese bažnytkaimis. Vyrukai nuėjo pasižiūrėt, bet Volodia negrįžo sutartu laiku. Visi su kuprinėmis pasiruošę žygiui, o jo nėra. Kokia gėda, o dar vilnietis, popo sūnelis. Jo grupė pasiliko – sudės ženklus.
Einam per klampias pievas, puikius miškus. Pakelėj reti gyventojai, apgriuvusios, tuščios sodybos, matyt, ištremtų į Sibirą... Įvairus
šios dienos peizažas. Sustojome ties keliais ežeriūkščiais.
Liepos 18. Riabis–Vokis
Išėjom keturiomis grupėmis pagal azimutą. Tiesiai per eglynus,
krūmus, iki dviejų upelių sankirtos. Pavyksta laimingai surasti upelius. Mindom aukštą, vešlią žolę, pailsim miško pakraštėly greta pievos. Iš ten ieškom malūno. Per gražų pušyną teka upelis – ant jo
turėtų stovėti malūnas. Truputį nuklystame – malūno taip ir nėra.
Gal nugriuvo? Gal sudegė? Jokių žymių...
Nutraukę beviltišką ieškojimą, papietaujam pušyne ties kryžkele.
Pasitenkinam konservais ir sunkiai iš toli atneštu vandeniu. Aplinkui
pilna grybų – prisirenkam vakarienei.
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Po pietų tempas greitas. Visos grupės turi susitikti prie Pechijarvio ežero. Mūsų grupė atvyksta antroji. Laukiam suvirtę po pušim.
Netrukus pasirodo dar viena. O ketvirtoji atsiranda tik vėlai naktį,
visiems sukėlusi didelį susirūpinimą.
Liepos 19
Poilsio diena. Aš šeimininkauju. Pasidarau džiaustyklę puodams,
bliūdeliams, puodukams. Verdu grybus. Parodysiu, kaip reikia tvarkytis, nors Vytas mažai padeda. Net Petras iš antros grupės atėjo pas
mus valgyti. Kai aš šeimininkauju, mūsų instruktorius pasikviečia
svečių. Jis toks putnus, akiniuotas – mergininkas. Jo žmona man labiau patinka.
Liepos 20. Vokis–Urvastė
Apniukęs rytas. Budėtojų kirvių taukšėjimas prikėlė dar prieš
septintą. Vietoj mankštos pasukau į kitą pusę ežero. Išsimaudau.
Tikrai yra kuo pasigrožėti: ežeras nusėtas salomis, o aplinkui – eglynai, pievos, slėniai paskendę rūke. Apylinkė kalnuota. Pasidžiaugiu
rožėmis ties dideliais, dar neprabudusiais namais ir skubu pusryčiauti.
Prieš žygį vyr. instruktorius patikrina stovyklą ir vienai grupei
liepia grįžti. Švaros ir tvarkos reikia mokytis...
Šiandien pagal azimutą einam su ketvirta grupe. Klampojam
tiesiai per balas. Čia sau pasižadu: niekad taip nevesti turistų. Mūsiškiams svarbiausia tik tempti kuprinę. Puikios viršukalnės – nesustoja. Uogos – visi prašo – nestoja. O po 45 minučių poilsis – nors
ir plikiausioj aplinkoj. Praeinam labai įdomias vietas – ir jokio paaiškinimo. Nieko neišgirsi nei apie gamtą, nei geografiją, nei Estijos
istoriją. O literatūros – jokios. Ne ne! Aš kitaip organizuosiu žygius.
Vesti grupę tik paties praeitu, gerai žinomu taku.
Einam per lietų – laukt nėra kada. Pietūs kažkokiame klojime:
truputį dvokia, bet apetitas žvėriškas – sunku ir arbatos sulaukti.
Po pietų einame kalnuotomis vietomis, mišku. Savotiška gamta.
Keisčiausia – ant kalno pievos, vešlios, balotos, pilnos geležies šaltinių. Dar nemačiau Estijoj sausų pievų. Orientuojamės pagal Urvastės cerkvės bokštą.
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Galia Golovanova baisiai išsiblaškius – keliskart įsmuko į griovį.
Kelnes pakabinom ant kuprinės. Tabaluojasi... Kai daugiau juokų –
lengvesnis kelias. O aplink uogos, grybai – reikia viską suspėti.
Sustojam prie malūno. Už upelio nuolaidžioj pievutėj išsirikiuoja
palapinių miestelis. Išsimaudom pirtyje. Aplink stovyklą nelabai malonios vietos – šlapios, šaltiniuotos pievos. Saulutė leidžias vakarop.
Vyrai pievutėj žaidžia sviediniu – šauksmai, klyksmas...
Vytas nuėjo į kaimyninę palapinę, ir ten pasigirdo juokas. Žiūrėk, Vytas moka linksmintis! Išgirstu ir pokalbį, kuris priverčia krūptelti. Nina paklausia Vyto, kodėl su manim nepajuokauja. „Aš jos
bijau“, – nuoširdžiai prisipažįsta. Cha! Pusė mėnesio vienoj palapinėj,
šonas prie šono, ir dabar – bijau... Tai bent! Oho! Verta susimąstyt...
Bijau... Iš tikro – gal neturiu to žaismo, kuris patinka vyrams? Moteriškumo? Taip – moteriškumo... Koketuoti nemoku. Nėra ir prieš
ką... Nors aukštas, dailus vaikinas... Matyt, amūras į mūsų palapinę
nelaido strėlių...
Susierzinau. Traukiu paslampinėt aukštais upės krantais. Gal nusipurtysiu tą slogutį. Manęs bijo...
Pamažu kopiu į skardį. Aukšti nuožulnūs šlaitai. Atsiveria platumos. Kokia svari medžių žaluma. Nesmagus jausmas greit išgaruoja.
Vakarėja. Paskutinis saulės žaismas. Giliai ten upė plaukia. Rami. Didinga. Slėpininga. Tai ne mūsų ramios ir šnekios upelės.
Slėnį nutvieskia rausvi spinduliai, kurie taip keistai raibuliuodami slysta vandens paviršiumi ir viską užlieja švelnia šviesa. Akys
raibsta nuo spalvų žaismo. Siela plūduriuoja tarp žalumos ir baltų
debesėlių.
Sustingstu iš nuostabos. Ramybė. Nežemiška ramybė. Stebuklingas Dievo pasaulis. Gal čia atsidengė mažytis Rojaus kampelis? Tolumoje lyg sušmėžuoja angelo sparnai... Širdis pilna džiaugsmo – tokio
tyro, tokio švento... Bijau sujudėti, kad nedingtų kerai... kad nedingtų... Kūrėjo stebuklas...
Į stovyklą grįžtu jau temstant. Kiek grožio gali pajusti, ištrūkęs
iš kasdienybės pinklių. Deja, retai, per daug retai pasiduodam jos
stebuklų suviliojami. Besparniai padarai...
O mūsiškiai to grožio ir neieško: bumpso palapinėse, plepetuoja niekus, skelia anekdotus, pasišpilkuoja – ir to visai pakanka. Nei
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smalsumo, nei veržlumo. Ką parsiveš iš kelionės – gal tik naujas pažintis... Besparniai padarai...
Liepos 21. Urvastė–Voltina
Kieta, tvanku miegoti. Vytas vartosi. Šeštą pakėliau budintį. Pusryčiai neskanūs. Jelizaveta Nikolajevna, instruktoriaus žmona, net
nevalgė. Aišku, Nina šiandien šeimininkavo – apkūni, išsiblaškiusi,
netvarkinga mergina – sūru, prisvilę. Grupės nuotaika pamėkliška...
Diena apniukusi – panašu į lietų. Eisime keliu. Ir gerai, bent
nesušlapsim. Netoliese upelis ir milžiniškas ąžuolas, penkiese neapkabinamas. Aplink klampu. Vėjuota. Lietus.
Ties Urvaste aukštumoj – liuteronų bažnyčia. Iš čia grupės pasuka skirtingais keliais. Žingsniuojam, vingiuojam aukštumomis. Pakelėje niūrus miškas: alksniai, drebulės, beržai, eglės, pušys. Užbėga
lietingi debesys – kartais slepiamės, kartais – ne...
Pakeliui į Anstlą kelias klampus, sunkus. Traukiam vieškeliu
per laukus. Bona Antsla – buvęs dvaras. Namai masyvūs, mūriniai.
Už 5 km – Antsla miestelis. Nedidelis, su keletu mūrinių namų.
Vietos gyventojams turistai – didelė naujiena. Vieni palaiko desantu, kiti – sportininkais. Paūliojam gerokai mieste – Vytas, Petras.
Apeinam knygynus, krautuves – nusibodo miške.
Palikę Antslą, už dėžutę šprotų gaunam pieno katiliuką. Jau pasiilgom normalaus maisto. Puikiai išsimiegam ant šieno.
Ir vėl kelionė pagal azimutą, šalia geležinkelio. Šilta saulė, vėjas – smagu eiti. Nesijaučia ir kuprinės svorio. Vienoj sustojimo
vietoj apkūliau Pėterį – bjaurus berniūkštis su nešvankiais pokštais... Gerai, kad nieks ir neužtarė.
Ties Valtinos malūnu jau radom belaukiančius ligonius. Po keleto valandų pasirodė ir kitos grupės.
Nakvynė parinkta labai neįdomi. Nepavyko mūsų treneriui Popovui. Klojamės sau patalus šakalynėj tarp paparčių, baramės, murmam, nėra nuotaikos. Ir nieko nepadarysi – įsakymas lieka įsakymu.
Bet užtat vakare kokios nuostabios dainos prie laužo. Ir miškas
pasidarė pasakiškas, ir vieta įdomi. O prie laužo susėdę „seni vilkai“
tokias lyriškas, liūdnas dainas rypuoja. Nuo laužo šilta. Daugelis nueina miegot, palieka tik jaukus tikrų žygeivių ratelis. Man miego
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nesinori – sėdėčiau, klausyčiau per naktį. Tikrai kažkas jaudinančio
yra tose klajoklių dainose, pilnose ilgesio, skundo, sielvarto... Tokiu metu žmogus nusimeta kasdienybės erzelį, tampa minkštesnis,
švelnesnis. Tai miškas, laužo liepsnos, slankioją šešėliai... Už šviesos rato – bedugnė juoda tamsa, bedugnis juodas dangus – ir veidai,
išvagoti raukšlių, nugairinti žvarbaus vėjo, nuplakti lietaus.
Nakties romantika. Suvirpina jautriausias sielos stygas. Nežinia
ko ilgu, nežinia ko gaila, nežinia ko norisi... Ir suvalkietis šalia. Toks
tvirtas, vyriškas, šviesus ir toks geras geras. Jis vis dažniau atslenka
prie mūsų palapinės... Gal tai liepsnų liežuviai, gal nakties fantastika,
gal negirdimas miško alsavimas daro jį tokį artimą, tokį savą. Ech,
gyvenime gyvenimėli! Vėl mano kelyje šis tas įdomaus. Aišku, ne
erelis... Gal ir tai – gerai! Jaunystė, jausmų proveržis...
Liepos 22. Voltina
Šiandien ilsimės. Keliamės valanda vėliau. Rytinė mankšta.
Ties malūnu – prūdas. Tik krantai mauruoti, dumblini, juodi.
Miške susirandam nuostabų upelį – išsimaudom. Vanduo šaltas,
krantai statūs – panašu į Belają Kaukaze. Kiek milžiniškų akmenų,
kriokliukų, o vanduo, kaip ir daugelyje upelių, kažkoks pilkas.
Po pusryčių pabėgu už upelio, pasislepiu aukštoje žolėje ir šildausi.
Juk taip mažai saulės matom kelionėje. O vienai taip gera pasvajoti...
Išeito kurso kartojimas kartu su žalgiriečiais. Keletas gana gudrių
iš Kūno kultūros instituto, kiti – nieko ypatingo. Nuobodoka. Gana
vieniša jaučiuosi. Petras gana mielas, kasdieniškas, bet tikrai – ne
erelis... Ach, jei kartu būtų Regina – išlandžiotume trobas, visas apylinkes, išbraidžiotume miškus... O čia – visi snaudaliai. Nesu tikra, ar
jie pastebi aplinką, per kurią traukia. Kalba, juokauja, permeta atsainiu žvilgsniu laukus, upelių vingius be susižavėjimo. Neatrodo, kad
ieškotų formų, spalvų, dangaus įvairumo, kad tie vaizdai nugrimztų
į pasąmonę... Be romantikos...
Po pietų instruktorius Čiornas skaito paskaitą. Ramus, savim pasitikintis. Jis man patinka. O žygio vadovė labai netaktiška, kažkokia
palaida.
Vakare laužas svečiams. Tik turistų pasirodymai gana menki.
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Liepos 23. Valtina–Visis
Šiandien turime nužingsniuot 14 kilometrų. Vėl su 4-u skyrium.
Aš patenkinta – šalia bus Petras. Per miškus, per uogas. Nuo Tolosio
pasukam per balotą pievą prie Ilgajos ežero. Sustojimas aukštumoje.
Puiki saulė. Papietavę visi išvirto pakrūmiais. Aš adau Petro kelnes, o
jis pasakoja apie savo darbą su mokiniais, apie venų išsiplėtimą. Man
jo truputį gaila – norisi kuo nors padėti.
Paskui užlipam ant kalnelio, uogaujam. Netoliese tyvuliuoja išsirangęs, išsivingiavęs ežeras, apglėbtas melsvų eglynų. Smagu! Smagu, kad mes dviese, kad tiek daug erdvės. Saulė taip kaitriai glamonėja. Iš pakalnės atvinguriuoja vėjelis. Šventiškai giedra, kai esi
ne vienas – po vidurdienio saule... Ir dar pajunti, lyg būtum kokia
nesuprantama gija susietas...
Pavakare vėl į kelionę. Iš ežero išteka upelė, kurią turime perkirsti. Kur dingsi – brendame iki pusės. Ir vėl pirmieji į sutartą vietą.
O miške daug grybų – koks malonumas! Naktį nudunda smarkus
griaustinis.
Grupėje ir vėl nesantaika. Amžina nesantaika, nes vis atsiranda
dykaduonių, kuriems viskas plaukia paviršium.
Liepos 24. Visis–Valga
Šiandien visos grupės traukia kartu. Kolona po keturis. Daina.
Net lengviau eiti. Nors didelė grupė ne tokia judri – daug laiko
sugaištama persirikiavimui. Kažkodėl į žygio pabaigą kuprinės taip
neapsakomai apsunko...
Paskutinė diena, ir tempas lėtas. Vieškelis rangosi, o aplinkui pušynėliai, eglynėliai. Išsikalbu su jaunaisiais žalgiriečiais. Aišku, jiems
neįprasta ir daug kas vargina. Aš jau galiu duot praktiškų patarimų,
prisiminusi savo keliones.
Paskutinė diena palapinėse. Egzaminai. Tvarkom dienoraščius,
schemas, kartojam kursą. Egzaminuotojai įsitaisė po didele pušim.
Kai kam nelabai sekasi. Manęs kažkodėl atsakinėt nekviečia. Ir tik
vėliau paaiškėja, kad iš šimto dalyvių tik dviem (man ir vienam kauniečiui) be egzaminų suteikiamas jaunojo instruktoriaus vardas. Žinoma, to nesitikėjau. Iš tikro esu labai labai patenkinta.
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Šiandien aš budžiu, todėl su dviguba energija imuosi šeimininkauti. Skamba šaukštai, puodai, plepa košė. Instruktoriui leidžiu pietums pasikviesti svečių. Aišku, ateina ir Petras. Visa grupė liko „užganėdinta“, tik Vytas kažko niurzga ir nesistengia padėti...
O vakare vėl lietus. Gamtoje jokio pastovumo...
Liepos 25–26. Ryga. Viešbutis „Viktorija“
Kaip gera po dulkių ir nuolatinio rūpinimosi grupe, virtuve,
tvarka, po nuolatinio klampojimo Estijos pelkėmis, po gulėjimo palapinėje ant eglių šakų, atsidurti sausame, švariam kambary, lovoje.
Palaima.
Grupė išsiskirsto. Ją kelionės netikėtumai, nepasisekimai, nuovargis buvo gerokai suartinęs, net subūręs šiokį tokį kolektyvą, nors
per tą laiką buvo visko.
Rygoj galybė ekskursijų. Man jau pažįstamas miestas, bet su malonumu aplankau iš naujo kapus, muziejus, bažnyčias, senamiestį.
Išleistuvės! Vadovė nori, kad iš mūsų saviveiklos būtinai pasirodytų „balerina“. Gyvai užprotestavom – neduosim kompromituot lietuvių vardo pigiais pokštais – kas tiko miške, netinka koncertų salėj.
Išleistuvės!.. Iš karto pagyvėju. Ir koks kipšas pagundė mane susidėti su Gunaru! Prie stalo sėdim trise, bet visas mano dėmesys Gunarui. Kodėl aš tokia vėjavaikė ir visai nepaisau kitų jausmų? Petras
toks liūdnas, apsiblausęs, žiūri nustebusiom akim. O man lyg tyčia
užėjo noras siausti, kvatotis... ir, aišku, paerzinti.
Visi atsipalaidavę. Po komandų, drėgmės, sunkios kuprinės, nutrintų kojų – stengiasi atsigriebti. Geriam, šokam, dainuojam... Kažkas lipa ant stalų... kažkas siautėja... Vyksta komedijos ir tragedijos.
Šitokioj „puslaukinių“ minioj gali visko tikėtis. Žmona užtinka instruktorių besibučiuojantį su leningradiete. Mūsų estukai kvailioja su
Nina, jauna ožkele, kuri juos vėliau išlydi su ašarom...
Ir aš kvailioju. Palieku Petrą, ir lekiam lyg padūkę su Gunaru per
visą miestą į viešbutį. Jutau, ko tikisi tas šelmis Gunaras! Bet aš taip
pat ne pėsčia – galvos tai nepamesiu... Smagu paerzint ir buliuką, ne
tik tą avinėlį Petrą. Tik atsisveikinimo žymė paliko ant kaklo...
Pasaulio pabaiga! Net nesitikėjau kvailiojimu užbaigt kelionę po
Estijos dangum. Deja, deja. Pasibaisėtina! Ir pasipainiok tam kipšui
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Gunarui... Bet iš kur tas siutas kyla? Net nustembi, kad ne vienas
kipšiukas ir tavyje dar tūno...
Dangus ugninis su tamsiais debesimis – tai mano gyvenimas
lekia. Kokia aš vis dėlto nevientisa... Buvau rimtumo įsikūnijimas,
o į pabaigą – užsižaidžiau... Tik pora taurių... Ar dabar galėčiau
Petrui pažiūrėt į akis? Visus palikusi, išvažiuoju viena. Neatsisveikinus. Namo.
Namo? O kas laukia? Kas sutiks? Tuštuma... Pūstynė! Sachara...
Kai palieki vienas... Sugelta širdis. Net įvardint negaliu, dėl ko sugelta...
Deja, ne tik gamtoje, bet ir manyje – jokio pastovumo...
Į TIKRĄJĄ ŠIAURĘ. 1954

Seniai svajojau apie Šiaurę. Ir visai atsitiktinai – kelionė. Žvejai
ir medžiotojai: du juristai ir du žurnalistai. Tarp jų – mano geras
pažįstamas Jonas Ž. Su juo – nors į pasaulio kraštą. Mielai prisidedu.
Svarbiausia, aš jiems reikalinga kaip teisėtas instruktorius gauti leidimą kelionei.
Sudaromas maršrutas: Archangelskas–Pinega–Kulojus–Dolgoščelė. Ir atgal: Mezenė–Archangelskas. Gerai pasiruošti man nėra kada.
Egzaminai, ataskaitos. Krauname į dėžes dešras, lašinius, cukrų, arbatą ir kitas gėrybes – vykstam į „negyvenamą“ Šiaurę... Vėliau toks
bagažas pasirodė visai nereikalingas, nes produktų puikiausiai galima
gauti ir vietoje. O kiek prisitampėm su tom dėžėm.
Bendrakeleiviai entuziastingi: nebaigiami juokai, šmaikštūs gąsdinimai meškomis, lūšimis, vilkais. Pasakojami šiurpiausi nuotykiai,
tragiškiausi atsitikimai – nė vienas nepabūgsta.
Bendrakeleiviai – kokio jie plauko? Aleksandras – teisininkas,
porą metų už mane vyresnis, sąmojingas, bet fiziškai silpnas. Nuo
taurelės apsvaigsta ir kvailioja. Kelionėje erzino nevykusiais klausimais, dėl to teko pasikandžioti.
Mišelis – žurnalistas, redaktorius, partinis, su dviem spiningais
ir šautuvu. Aštrialiežuvis, nuostabiausių anekdotų sekėjas. Laimei,
„riebiausius“ pasakojo man nutolus. Niekad neužsigauna. Į išpuolius
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atsikerta puikiu kūrybingu sąmojum. Be jo būtų nuobodu. O švilpauja nuostabiai ir sąžiningai šeimininkauja. „Tram tara ram...“
Romas – taip pat žurnalistas. Jauniausias. Pagyrūnas ir smaližius.
Truputį pasipūtęs. Nuolat suranda priežastį ginčytis ir niekad nenusileidžia. Be galo mėgsta pasakot apie medžiokles, o prie stalo – apie
nuostabius kepsnius ir padažus: kiškelaičius su burokaičiais... „Cukreliu“ praminėm. Saldutis toks, mamytės išlepintas sūnelis. Visą kelią
sąžiningai užsirašinėjo – būsimai apybraižai.
Jonas – juristas. Aistringas žvejas. Mūsų vyriausias, visų atrama.
Plačios erudicijos, įdomus pašnekovas. Nepaprastai sodrus, aksominis balsas, lengva eisena, kerinti šypsena... Truputį – savimeilis... Tai
dėl jo aš važiuoju. Nors į pasaulio kraštą...
Ir visi – vedę. Žmonas paliko namuose. Tuo geriau... O aš – nerami būtybė. Man svarbiausia – keliauti, pamatyt, pažinti. Praktiška
ir truputį pedantiška. Reikli ir piktoka. Juridiškai – kelionės vadovas,
tik be jokios diktatūros.
Liepos 9
Iš Vilniaus išlydi žmonos. Su širdgėla ir nuogąsčiu – lyg keliautume į patį ašigalį. Paskendę kuprinių, lagaminų, spiningų, šautuvų
masėje. Tik aš – viena. Ir mano kuprinė viena. Ir nieks manęs nepalydi... Kai pamačiau, kaip jos mane nužvelgė, širdis tik nutirpo, šaltis
kūnu nuvilnijo... Nedrįsau nei prieit, nei pasisveikinti. Tik sprukau į
kupė ir pirmą kartą dingtelėjo, kad važiuoju ne tik su žvejais, bet ir su
keturių žmonų vyrais... Suprantu, ką galėjo pagalvoti. Norėtųs pasakyti – ak, būkit ramios, negundysiu tų jūsų vyrų. Dėl savęs tikra – dar
niekam nepavyko iš kelio išvesti... Bet kaip tą pasakysi? Tai būtų
akibrokštas! Todėl tūnau viena ir laukiu, kol jie atsisveikins.
Iki Maskvos – mūsų kupė triukšmingiausia. Anekdotai, kvatojimas, juokai. Mišelis negali atitrūkti nuo meškų: istorija po istorijos...
Be galo sunku Maskvoje gauti bilietus į Archangelską. Aleksandras „užpakaliniais“ keliais gauna iš stoties viršininko „žvejišką“
paramą. Bilietai rankose. Kupė atitenka mums su Jonu. Traukinyje
neapsakomas karštis. Termometras rodo 40. Tokia vasara buvusi tik
1897 metais.
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Liepos 10
Antrą kelionės dieną nuotaika smagesnė. Peizažas keičiasi. Ech,
išsvajotoji Šiaurė! Kokia ji iš tikrųjų? Prišvino baltosios naktys. Neįžengiama taiga. Nuostabiom pasakom ir legendom turtingi šiauriečiai – nencai. Nebaidytų paukščių ir žvėrių karalystė, kur nėra stovėjusi žmogaus koja, kur karaliauja meškos, maudosi ruoniai, baltuoja
žąsų, gulbių salelės.
Taiga. Neįžengiama, pavojinga, paslapčių pilna taiga. Išsvajotoji
Šiaurė! Perkirsim Archangelską, perplauksim Kulojų, panardysim po
Baltąją jūrą – ir ką rasime? Ką žada šių metų kelionė?
O šalia – šypsena. Nuo jos ir šilčiau, ir jaukiau. Ta vasara karšta,
pribrendusi...
Vaizdai pro langą taip greitai keičiasi. Ir nuotaika tokia pakili.
Kaip smagu! Pralekia balti balti berželiai, lieknutės kiparisinės eglės,
garbanotos pušys. Keista, ir beržai, ir eglės auga šeimynomis: po tris,
keturias iš kamieno. Žemai – baltų dobiliukų kilimai ir ramunės
baltosios... Tikros kosmopolitės: ir Pamyro kalnuose, ir Lietuvoj, ir
čia – pilnateisės šeimininkės.
Medžiai lyg ir tie patys, tik miškas nebe toks kaip Lietuvoj. Neperžengiamas, nepabaigiamas, nusagstytas ežeriūkščiais, perpintas
balomis, nudžiūvusių medžių stagarais, baltapūke balų augmenija.
Sena, skurdu, nyku. Tai ne mūsų linksmi pušynai, o kažkoks rūstis ir
didingumas viešpatauja juose.
Pralekiame tundrų plotus: samanų kupstai, mažaūgiai berželiai,
pušaitės. Tik žmogaus pėdsakai be galo reti. Susmaigstytos kartelės
miške – šienui ginti nuo briedžių. Aptverti ploteliai bulvėms, miežiams. Ir milžiniški žmogaus nepajudinti žemės plotai.
Pralekia medinės stotelės – dviaukščiai namai nuskliaustais stogais tarp beržų. Visur medis. Rąstų, lentų milžiniškos stirtos, paruoštos transportuoti. Kaukia lentpjūvės, laksto laikos, pešasi žmonės... O
man labai linksma: viskas nauja, neįprasta, gūdu.
Artėjam prie Archangelsko. Diena tokia ilga. Atrodo, niekad ji
nepasibaigs. Vienuoliktą pasislepia saulė, bet diena iš tikro nesibaigia. Jau dvylikta, pirma, bet lauke taip pat vasariškai šviesu. Moteris šalia geležinkelio pjauna šieną, laksto vaikai, ganosi karvės, dega
šienpjovių laužai, sporto aikštelėje – tinklinio varžybos. Bemiegė
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šiaurės naktis. Pagaliau tai ir ne naktis – gal tik pailsus diena. Noriu išbandyt jos jėgą. Mūsiškiai jau ilsisi. Išsiimu Šekspyro sonetus.
Puiku! Žaviuosi jausmo jėga – gyvenimo įprasminimu palikuonyse.
Žaviuosi spindinčia šiaurės naktim. Fantastiškai išsistiebusiomis pušimis. Skaitau. Žiūriu pro langą. Svaičioju...
Po antros – vėl pasirodo saulė. Taip trumpai ilsėjosi. Kokia gausi
rasa. Spinduliai, prasiskverbdami pro berželius, sužaižaruoja, sumirga
įvairiausiomis varsomis. Kaip miela! Sulaukus patekėjimo, galima ir
pamiegot.
Liepos 11
Archangelskas. Stotis. Ankstyvas rytas. Daug vargo su bagažais – nerandam persiųstų iš Maskvos. O miestas – anapus upės. Dvina plati,
ruda, galinga. Baltų laivų sirenos. Išsistiebę kranai kroviniams. Dvina
skuba, Dvina gyvena. Keliamės į miestą. Upe siuva laivai: lengvi kateriai, balti šviesūs keleiviniai, sunkūs krovininiai. Garlaiviukai puškuodami tempia sielius, plaustus, baržas.
Archangelskas gražus, saulėtas. Atidavę bagažus prieplaukoj (vežikas nuplėšia „padorią“ sumą), skubam žvalgybai į miestą. Puikūs
upių stoties, puošnūs teatro rūmai. Paminklas Petrui Pirmajam, didingas paminklas žuvusiems dėl tarybų valdžios, tarp kitų ir vienam
lietuviui.
Archangelskas plačiai išsiskleidęs prie Dvinos ir Baltosios jūros.
Miestas – uostas. Medis, medis, medis – turtai šiaurės milžiniškų
miškų.
Surandam sporto komiteto pirmininką. Nuoširdus, puikus žmogus. Patvirtina kelialapį, gaunam instrukcijas, rekomendacijas – ir į
kelionę. Dar išbandėm šiauriečių pirtį...
Pavakare su visom dėžėm, kuprinėm įsisodinam, tiksliau sakant,
įsibraunam į garlaivį, kuris veržiasi prieš tėkmę. Dvina savo aukštais
krantais, gausiom salom, vandeningumu – nustebino. Įsivaizdavau
šiaurės upes siauras, sraunias, slenkstėtas, užvirtusias medžiais, pelkėtais krantais. O čia – platuma, jėga, smėlio kriaušiai, mažytės
medinės cerkvės, išsistiebusios pakrantėmis. Išsirikiavę nameliūkščiai – vos įžiūrimi. Ir savotiški stotelių pavadinimai: Paimovo, Tri
gorki, Jura...
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Mūsiškių nuotaika pakili. Įsitaisom denio kampelyje. Skaitom,
„šildomės“, nes vėjas darosi aštrus, vakaras vėsus. Keleivių sausakimša. Grįžta iš centro su pirkiniais: kruopom, makaronais, duona. Žurnalistai užmezga ryšius su kapitonu, mes – su keleiviais. Išsikalbam.
Gąsdina uodais. Visi skundžiasi: „doskà, treskà, toskà...“ (Medis,
menkės, nuobodulys...)
Praplaukiam Cholmogorus, Lomonosovką – didžiojo mokslininko gimtinę. Vietos gyventojai – menininkai, išgarsėję kaulo raižiniais, kuriems naudoja mamuto ir jūros vėplių iltis. Jų darbai jau
carinės Rusijos laikais žavėjo ne tik Maskvos, bet ir užsienio dailės
parodas. Dabar ten mokykla ir artelė. Grįždami šių meno dirbinių –
sagučių, peilių, statulėlių – radome Archangelske, Leningrade, net
Vilniuj...
Bespėliojant, kaip atrodys Kulojus ir koki malonumai mūsų laukia, atėjo vakaras ir baltoji šiaurės naktis. Jei daugiau nieko įdomaus
nebūtų, vien dėl jos vertėtų važiuoti tūkstančius kilometrų...
Nuostabi šiaurės naktis. Pasislėpė saulė – šviesūs, gelsvi horizontai, žydras dangus. Lengvučiai debesėliai žaidžia spalvų varsomis.
Šviesu. Lengva. Gera. Dangus kaip jūra žėruoja. Negalima akių sumerkti, negalima užmigti – tikra baltoji naktis – spalvingoji naktis.
Vaikštau po denį ir galvoju: būtų smagu, jei Regina keliautų kartu. Dabar negaliu jai parodyt šio šviesų siautėjimo, šio gamtos didingumo.
Liepos 12
Antrą valandą sustojam Ust Pinegoje. Čia išsikraustom. Koks
ankstyvas rytas! Nepastebimai atėjo diena. Saulė patekėjo ten pat,
kur nusileido. Ji tik truputį buvo užkritusi už horizonto.
Klampojam stotelės smėliu – lauksim sunkvežimio, kuris pavėžės
15 kilometrų, nes upelės Pinegos žiotys dabar užverstos rąstais – šiaurės auksu, ir garlaiviukas negali prasibrauti.
Užsiropščiam su bagažu į sunkvežimį. Įlipt ne taip lengva, tenka gerokai pasivikruoti. O kelias sunkiai įsivaizduojamas. Dešimtis
kartų bagažas iš vidurio užgriūna ant keleivių, mašina pasvyra į tokią kritišką padėtį, kad nelieka abejonės – išlėksime kūlversčiais. Bet
sunkvežimis atsitiesia ir vėl puola į naują duobę, pakeldamas tirštą
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sluoksnį melsvų dulkių... Pagaliau kankynė pasibaigė. Išsirangėm iš
po čemodanų, pakeitę savo rasę. Virtom tikriausiais negrais. Ne! Tokio kelio ir tokių dulkių net sapne nesusapnuosi.
O šalia raitosi Pinega. Penkiolikos kilometrų pušinis tiltas –
gruoblėto aukso tiltas pagaliau pasibaigė. Pinega laisva! Iš čia garlaiviukas nuplukdys iki Kulojaus. Dar laukt penkias valandas. Aplink
aukšti krantai ir milžiniški miškai. Pirmas susitikimas su uodais.
Dvi naktys beveik nemiegotos. Krintam prieplaukoje po medžiais
kaip akmeniniai. Per alpinantį miegą jaučiamas pasiutęs vėjas. Šaltis
persisunkia kiaurai iki kaulų, tačiau nėra jėgų atmerkti akių, nėra
jėgų ištiesti ranką ir užsitraukti ant savęs apsiaustą. Kankindamiesi
pabundam, užsiklostom, ir vėl užmarštis. Keturios valandas per dvi
naktis – vėl budrūs, jaučiamės tvirtai. Poilsis poilsis! Mano vasara...
Sulaukiam garlaiviuko. Pinega – dar įdomesnė upė. Arčiau krantai. Bet gana srauni, plati. Valdyti garlaivį gana pavojinga – daug
smėlio salelių sunešta vandenyje. Saulė. Rimas atsidėjęs rašo. Miša
kalbasi su bendrakeleiviais. Jonas teiraujasi apie žvejybą. Aleksandras
snūduriuoja. Aš sėdžiu, atsirėmus laivo stiebo, ir stebiuosi. Vėl raikom
upių vandenis. Šiek tiek primena Volgą, tik čia skurdžiau, rūsčiau. Ir
tas šaltas, geliantis vėjas, nežinia iš kur atklydęs... Kelionė – poilsis.
Kelionė – dovana. Kelionė – šypsena...
Ateina naktis, ir nėra kur dėtis. Įsitaisom vidury denio. Kuprinėm užsibarikaduojam nuo vėjo, kuris kiaurai prasiskverbia. Išsitiesiam ant grindų. Man šilčiau – aš vidury.
Liepos 13
Antrą valandą nakties garlaiviukas atsirita iki Pinegos miestuko.
Teka saulė. Rausvai balto marmuro prieplauka. Stotelė medinė, sena.
Krintam kas kaip ant bagažo ir vėl kietai užmiegam, neturėdami jėgų
apsiversti, pasitaisyti.
Kietai užmiegam. Nutirpsta rankos, kojos, sprandai. O devintą
valandą visi ant kojų. Svarbiausias ir lemiamas kelionės momentas –
ar gausime valtis praplaukti Kulojumi. Sporto komiteto pirmininkas Gubkinas nuoširdžiai padeda. Visą dieną išvargsta su mumis, kol
gauname tas valtis. Tada jos smaluojamos, užkamšomos ir pagaliau
pavakare pakraunamos. Jis netgi pasiryžta mus palydėt ir, gavęs mo333

torlavį, nutempia mūsų valtis Pinega prieš srovę ir kanalu iki Kulojaus. Puikus tai vaikinas, juodai įdegęs, taip pat žvejas.
Paliekam nuoširdų medinį miestelį. Čia žmonės ramūs, tylūs, apsipratę su gamtos išdaigom. Su nuostaba žiūrėjom į keleivius, kurie
liko stotyje. Jie neseniai buvo sulipę į garlaiviuką su savo kroviniais,
bet šis, nupuškavęs keletą kilometrų, įklimpo smėlyje ir grįžo atgal. Žmoneliai išsikraustė į prieplauką, atsirišo savo krepšius ir ėmė
ramiai valgyti. Be jokio jaudinimosi, be jokių priekaištų ar pykčio.
Nors kada galės išvažiuot – visiška nežinia: po dienos ar dviejų. Toks
šaltakraujiškumas turbūt tik šiauriečiams įmanomas. Jų gyvenimą
tvarko gamtos stichijos.
O mes skubame pirmyn. Motorlaivis įsiręžęs tempia mūsų
valtis prieš vandenį. Glaudžiamės nuo vėjo. Pinega plati, nuolat
besikeičiančiu dugnu. O kanalas siauras, užsibaigiantis šliuzu. Romantiškai atrodo šliuzas dvyliktą nakties. Laukiame tarp dviejų
aukštų bokštų, kol pasirodo šarvuotas riteris, apsiginklavęs ietimi, ir atidaro milžiniškus geležinius vartus... O ten toliau – pilies
kuorai, saulėlydžių nušviesti... Susižvalgom tarpusavy: nors minutei patekom į viduramžius, tarp pasakų herojų. Tai šiaurės naktis
šliuzo sargą, užsidėjusį gobtuvą nuo uodų ir pasiėmusį milžinišką
raktą, pavertė fantastišku. Tai šešėliai, krintą nuo šliuzo vartų ir
sargo namelio į mus, žemai apačioje belaukiančius, sukėlė mums
pilies kuorų miražą.
Dar vienas žingsnis, ir mes jau Kulojuje. Sustojam santakoj. Iki
pečių šiurkšti žolė, nežmoniška rasa, marmuro luitai – nuo čia ir
pradėsime.
Dėkingi pinegiečiams, kuriam pirmąjį laužą, verdam kavą, vaišinam konjaku ir šiaurės spiritu. Vaikinai linksmi, patenkinti, ir visiems gera. Darom nuotraukas, o pasirodžius saulės krašteliui, kylam į šlaitą, kad iš ten apžvelgtume mūsų laukiamą Kulojų. Nuo
aukštumos – savotiškas vaizdas. Kulojaus aukštupys išsirangęs, slėnys
aptrauktas tirštu rūku. Saulės spinduliuose švyti kalkiniai šlaitai ir
marmuro nuolaužos, tarp kurių kyšo maumedžiai ir lieknų šiaurės
eglių viršūnės. Pagaliau tikras Šiaurės peizažas. Nuotraukos, juokai.
Padėkojam, palydim...
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Liepos 14
Į kelionę! Kulojumi per dvi savaites turime nuplaukti iki Dolgoščelės, prie pat Baltosios jūros – 350 kilometrų. Ten palikti valtis. Tada
garlaiviu – iki Kamenkos uosto ir iš ten laivu sugrįžti į Archangelską.
Pirmieji irklų smūgiai nelygiai kabina krištolinį vandenį. Kulojus čia dar siaurutis, matyti dugnas. Vanduo šaltas ir kietas, nes ištakose daug kalkakmenio, seklumų, slenksčių. Nuo šliuzo jis ne toks
pavojingas – lygus, ramus.
Godžiai sekam nuslenkantį rūką, ryto tyloje sustingusius maumedžius nudžiūvusiom viršūnėm. Molėti krantai, kuriuos slepia žolė
kaip giria. Kažkas laukiniško tose stagarotose maumedžių viršūnėse, šiurkščiais krūmais apaugusiuos ar baltumu žėrinčiuos marmuro krantuose. Kažkas laukiniško tokioje aukštoje žolėje, saulėto ryto
ore, upėje – ir visur visur... Stebimės, šypsomės, juokaujam, lenktyniaujam.
Tačiau įtampa nuvargina. Saulė jau pusryčiuose, nors šiaurėj sunku pagal ją susigaudyti. Laikas poilsiui ir nakvynei. Penkta diena
kelionėj, o dar nė karto žmoniškai neišsimiegojom.
Sustojam prie mažyčio intako. Upeliūkštis sraunus, smėlio salelytė. O rasa rasa – kiaurai sušlampam milžiniškoj žolėje. Ir tik keli
krūmai. Iškraunam visą valčių turinį – reikia iš pagrindų persitvarkyti. Pastatom po medžiais palapines. Deja, nei miego, nei poilsio čia
nesurandam. Saulė greitai sukasi, o palapinės nežmoniškai įkaitusios,
nors kaišom berželių šakomis, bet jose tvanku – miegot neįmanoma.
Nėr kur slėptis nuo karščio, nėr kur slėptis nuo uodų. Pirmą kartą
stojam į aršią kovą su tiršta uodų mase. Iš dėžių iškeliami buteliai,
buteliukai su etiketėm ir be jų. Sėdim ir tepamės paeiliui. O jie akiplėšiškai puola storai išteptus veidus, rankas ir skaudžiai gelia. Nors
pasiusk! Ant skrybėlių užsiuvam tinklelius, užkaišom, užvyniojam, o
jie, suradę neįsivaizduojamą plyšelį, jau sminga į kaklą, nosį, ausis.
Nėr kur dingt...
Iš pradžių aš mėginau juokauti: mano kraujas neskanus, oda per
kieta, todėl nei skruzdės, nei uodai neperkanda. Vaikštau išdidi ir
juokiuosi iš sutrikusių vyrų. Bet greit teko negarbingai nutilti. Keli
beviltiški šūktelėjimai išdavė: oda, nors ir kieta, bet perkandama.
Kraujas, nors ir nelabai skanus, išbadėjusiems šiauriečiams pasmali335

žiauti kaip tik. Tuos postringavimus nuvainikuoja smagus draugiškas
kvatojimas. Tačiau teko pripažinti – visoj kelionėj mažiausiai kentėjau nuo uodų. Ech, uodai uodai! Kiek gražių valandėlių sugadinot...
„Skanu“ jus prisiminti...
Truputį numiegam. Bandom išsimaudyti. Vanduo už ledą šaltesnis. Net nusipraust neįmanoma – kietas, nemuilina. Jonas su Miša
sugauna pirmąsias lydekas. Kepam, pietaujam, pertvarkom bagažą ir
pavakare išplaukiam.
Ir vėl romantiška šiaurės naktis. Kulojus po keleto intakų gerokai
praplatėja. „Jauniklių“ valtis plaukia pirma.
Aukštai kalne – Krasnyj boro gyvenvietė. Nuo jos turėtų toli toli
matytis. O gal palypėt? Pasivysiu! Prisiiriam prie kranto. Šoku ant
rąsto, plūduriuojančio vandeny, ir... pasineriu kartu su juo. Netikėtas
išsimaudymas. Sinjorai kvatoja. Niekis! Išsikapstau ir pabėgom – į
kalną. Tenai, kur saulė teka ir leidžiasi, raudonuoja dangus, plaukia
auksiniai debesys. Netoliese sodyba – juodi kaip išmirę namai – nei
šunelio, nei žmogaus. Tiesa – vidurnaktis. Šlaitu tęsiasi milžiniškas,
baugus miškas. O žemai – išsirangęs, ramus ir taip pat baugus Kulojus.
Užsisvajojau. O valtys plaukia vis tolyn tolyn tolyn. Dar kartą
žvilgteriu aplink, dar kartą atsikvepiu ir lekiu į pakalnę. Staiga – kelią pastoja upelis. Klampus, pelkėtas. Bandau vienur, kitur: krintu,
klimpstu, griūnu ir vėl bėgu. Išsipurvinu. Ir jokio tiltelio, jokio liepto,
jokio perėjimo. O valtys plaukia sau pamažu vis tolyn tolyn tolyn...
Beviltiška! Mane apima siaubas. Miške prietema. Blaškausi kaip pamišusi. Norėčiau sušukt iš visų jėgų – nedrįstu. Sustingęs miškas, sustingusios kalno dvasios, sustingus šiaurės upė – užgniaužia kvapą...
Bėgu užuolanka, tempiu rąstą, noriu nustumt į upelį, kad jo įsitverčiau. Slystu. Išsimaudau. Krintu į šlykščias žoles. Vėjo apdžiovinti drabužiai vėl sušlampa, išsipurvina. Širdis beprotiškai daužosi.
Atrodo, lyg kas mane vytųsi... Dieve Dieve... Tos valtys... Ir ko taip
išsigandau? Ta mirtina ramybė šviesiam vakarų fone ir mano kraupūs
bandymai įveikti šmėklas...
Kai drebančiom rankom įsikabinu valties krašto, kuri pagaliau sustojo, dusdama tepasakau: „Nuo kalno – nuostabiai gražu! Pritrenkta!
Šiaurė paslaptinga...“ Apie tą siaubą negaliu ištarti nė žodžio...
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O naktis tikrai nuostabi. Sinjorai žaismingi, pakilūs, net nenujaučia, kad mano širdis vis dar krūpčioja ir tik pamažu pamažu rimsta. Atsipalaidavus įtempimas atslūgsta. Iriamės neskubėdami, snūduriuojam ir juokaujam, kad žuvys jau sumigo ir nebenori ant jauko
kabintis.
Liepos 15
Mažu upeliuku iš Kulojaus pasukam į Šilinius (Borovyje) ežerus.
Prasideda tikra egzotika. Ežeras užaugęs fantastiškiausia augmenija:
vešlios švendrės, meldai, įvairūs plačialapiai, pūkuočiai, aštriadančiai vandens augalai čia karaliauja. Dairausi nepatikliai: atrodo, iš po
tų lapų tuoj tuoj pradės kaišiot galvas krokodilai, vėžliai ar kitoki
siaubūnai. Salelytės medžių. Prieš vandenį kastis reikia labai daug
jėgos – taip ir traukia atgal. Pagaliau – laisvo vandens plotai. Prasideda intensyvus žvejojimas.
Jonui su kiekvienu užmetimu įsikabina lydekos. Aleksandras sugavo upėtakį – netyla šauksmai po ežerą. Sustojam puikioje pievoj
prie miško – ruošiam pusryčius.
Aš surandu didelių raudonų serbentų ir uogaudama nuklystu
giliau į girią. Kas tai per giria! Tūkstantmetė! Vargiai ar čia buvo
įžengusi žmogaus koja. Laipioju suvirtusiais, sutrūnijusiais medžių
kamienais. Tikras raizginys. Žemė kažkur toli, beveik nematyti. Nuo
amžių nugriuvę, sukritę milžinai. Iš jų išaugę nauji galiūnai ir vėl
nuvirtę, ir vėl... Pritrenkiantis įspūdis! Kaip beždžionikė šokuoju
kamienais, krentu ir vėl lipu. Vis tolyn, gilyn. Taip pavergė šiaurės
egzotika, net baimę pamiršau. Ir uodus, kurie nepakenčiamai kandžiojas, pamiršau. Stojuos ant kamieno ar kelmo, grimztu į išpuvusią
drevę, šoku staigiai, kad gyvatės kur neprispausčiau, aikčioju nuo
uodų ir siautėju kaip laukinukas po amžinai jauną taigą. Įstrigo man
tas kampelis ilgam... Dar prisirinkau juodųjų, raudonųjų serbentų.
O kokie linksmi pusryčiai ant eglės kamieno. Su žuvim, šviežia,
skania žuvim ir kompotu. Palapinės ištiestos. Romas skuba į vieną,
aš – į kitą. Net nesitarus – aiškus pasiskirstymas: jie visi trys, o mes su
Jonu. Argi gali būti kitaip...
Numiegoję, persisotinę žuvies, nualpinti karščio, išsimaudę, vedami palydovų pinegiečių, kurie netoliese šienavo, leidžiamės pir337

myn. Jie mums parodo naują, tiesesnį kelią. Plaukiame siaurais vingiuotais ežerais, apaugusiais siauromis eglėmis, aukšta žole. Vietomis
užvirtę medžiais – išties laukiniai ežerai. Juos jungia upeliai, gilūs,
sraunūs, neįmanomai išsivingiavę. Įdomu! Nauja! Romantiška!
Iš ežerų sausuma keliamės į Keldos upę, kitą Kulojaus intaką.
Sunkios valtys ir bagažas – pertempti reikia jėgos ir sumanumo. Pinegiečiai nuoširdžiai padeda – tikrai šaunūs vaikinai. Vikrūs, stiprūs, palyginti su mūsų baltarankiais, kurie daugiau ilsisi, o ne įsiręžę traukia
virves. Aš fotografuoju. Pagaliau kliūtys nugalėtos. Išgeriami paskutiniai ištekliai spirito ir konjako. Žurnalistai labai smalsūs – leidžiasi
net į atviresnius pokalbius, aišku, kaupia medžiagą būsimoms apybraižoms. Tik vis skundžiasi: per retai geriama, nors man atrodo – per
dažnai ir per daug.
Padėkoję naujiems draugams, pavakare dar sukariam neblogą
atkarpą Keldos upe. Sustojam puikioje pievoje su šieno kupetom.
Palapinėms minkštai klojame ir statome prie pat upės. Pirmą kartą
miegosime normaliai – naktį. Nors tos nakties nesijaučia: palapinėj
šviesu, ir jokių žibintuvėlių nereikia (o prisidėjom!). Nuotaika visų
nepaprastai gera. Šaudom į taikinį, erzinam budintį Rimą, kad jis
nenori virti nušauto ančiuko. Bet arbatą jis pagamina pasakišką. Į
puodą suverčia tiek arbatžolių, kad man akys iš nuostabos apraibsta.
Medžiotojai ir žvejai tarpusavyje vis „kandžiojasi“.
Liepos 16
Rytą anksti prisistato „caras“– žvejybos inspektorius. Oficialus,
raidiškas. Nenori prisidėt prie mūsų pusryčių. Reikalauja dokumentų. Su žvejais ginčijasi dėl spiningo vartojimo. Nufotografuojam...
Vyrai, ypač jaunikliai, nuostabiai ilgai krapštosi. Aš širstu ir paleidžiu
vieną kitą repliką. Gal ir be reikalo – juk atostogos. Vis dėlto surašau
dienotvarkę ir budėjimo grafiką – visi sutinka.
Išplaukiame vėlai. Jonas bando žvejot, bet rezervate, kur veisiasi
vašylai ir lašišos – nieko nepagauna. Pagaliau iš Keldos įkrintam į Kulojų. Pakrantėse pasitaiko būreliai žmonių, atvykusių šienauti. Šiandien pasieksime Kulojaus miestelį. Iki jo – krantai tikrai stebėtini.
Negaliu atsidžiaugt tom ištįsusiom lyg kiparisai eglėmis, į padangę
išsišovusiais maumedžiais. O kalkakmenio krantai, vandens išplauti,
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baugina fantastiškom figūrom. Čia požeminis įėjimas su paslaptingom angom, ten stūkso nematytos pabaisos, keistų žvėrių galvos.
Milžinai, nykštukai, priešistoriniai paukščiai. O vietomis, įsikibusios
į marmurą, stiebiasi pušys. Mane džiugina tos keistos skulptūros, o
žvejus – retkarčiais pasitaikantys duburiai, kuriuose tiesiog tiršta žuvies.
Kulojus! Šis miestukas nustebino. Dairausi išplėtus akis, pilna pasigėrėjimo. Nė vienas iš mano matytų nepadarė tokio svaiginančio
įspūdžio. Maskva, Leningradas, Gorkis, Astrachanė, Talinas, Sočis –
puikūs miestai, bet Kulojus – nuostabus!
Medis medis medis – pajuodęs, rūstus medis. Gūdu, nyku, stilinga. Tamsių dviaukščių namų gatvė, puikiausiais ornamentais išdabinta. Visi namai kaip vienas: gonkeliai, laiptai, langinės, tiltai į antrą
aukštą šienui sukrauti. Vieniša! Jokio medelio, jokio darželio, jokio
augalo – beviltiška nykuma! Savotiška ramybė.
Gatvės viduryje ant smėlio susėdęs vaikų būrelis šildosi. Bandau
fotografuoti. Pamatę aparatą, išsigąsta ir pasileidžia bėgti. Tarpvartėse pasirodo seniai, barzdoti, galingi, ramūs, šimtamečiai. Moterys,
nemačiusios pasaulio, nuo jo atskirtos taigos – čia gimusios, čia ir
mirsiančios. Užkampis galingų medžių apsuptyje.
Susirenka būrelis gyventojų, padrąsėja vaikai, ir visų lydimi einam prie druskos šaltinio. Karo metu čia gaminosi druską, nes pristatymas iš centro buvo nutrūkęs. Čia pat ir pora sūrių ežerėlių, apvalių
kaip bliūdas. Juose maudosi nuo įvairių ligų ir – pagyja.
Parduotuvėj apsirūpinam maistu: duona, gėrimais ir kitais mažmožiais. Dar įsiprašom pasižvalgyti po trobesių vidų. Namai nerakinami.
Jei šeimininkų nėra namuose, durys užremiamos lazda. Batai paliekami priemenėj. Viduje nepaprasta švara. Grindys, stalai, suolai nušveisti
iki baltumo. Kampe stovi samovaras, ant sienų kabo varinės lėkštės.
Kitas namo galas ūkinis, ten – gyvuliai, šienas. O viduryje šulinys, kad
žiemą, siaučiant speigui, nereikėtų iš trobos išeiti. Viskas po vienu stogu. Sunku įsijausti, kaip reikia gyventi, kai pusę metų trunka naktis...
Išvykstam ketvirtą valandą. Ir toliau krantai malonūs akiai.
Juodmargių karvių bandos, neblogi arkliai – ganyklos milžiniškos.
Nutarę miegot „naktimis“, ieškome vietos nakvynei. Aš ginčijuos su Aleksandru – jis vis kvailioja. Juokaujam. Negali atsilaikyt,
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kai Mišelis į kiekvieną klausimą atsako sąmoju. Dabar, Jono sliekams nuleipus, siūlo jiems padaryti dirbtinį kvėpavimą... Ir visi nusikvatojam.
Po ilgų ieškojimų surandam idealią vietą nakvynei: smėlio plotelis ir vienintelis karklas netolimų maumedžių fone. Milžinišką pievos
žolę panaudojam guoliui. Perleidžiam „traktorių“ – paritenam Joną
su Aleksandru, ir storas žolės sluoksnis tampa paklotu palapinėms.
Guolis paruoštas. Iš paskutinių jėgų skubam statyt vėjo draskomas
palapines – staigiai artinasi audra. Vėjo gūsiai plėšia audeklą, blaško
karklą. Suošia, susiūbuoja miškas. Sutvyksi žaibai, nežadą nieko gero.
Pasipila negailestinga liūtis, bet mes jau palapinėse. Audra nudunda,
nuošia, ir vėl tylu ramu. Pavakariuose švysteli saulutė.
Aleksandrui sunku surasti kuro vakarienei. Brendam per šlapią
žolę į mišką, laužom sausas šakas ir laukiam žuvienės su arbata. Balsų
dauguma priimtas nutarimas būtinai išsimaudyti – sunkiai įgyvendinamas. Ypač Rimui. Nes nusirengt ir apsirengt reikia vikrumo,
tiesiog heroizmo, kai uodai prie tavęs limpa kaip smala. Problemiška
atlikti ir elementariausius reikalus...
Užmiegam kietu akmeniniu miegu ir neišsimiegam. Gal tai uodai, iš pasalų prasiskverbę į sandariai užsagstytą palapinę, o gal šiaurės
baltoji naktis kalta...
Liepos 17
Rytą Aleksandras pavaišina saldžia, neiškepusia žuvim. Pasišaipom ir nuplukdom Kulojumi. Žuvies niekas nebenori. Žvejai gaudo
ir vėl paleidžia. Azartas ir persisotinimas. Čia tikrai jos tiršta.
Vyrukai visada ilgai tvarkosi. Tą laiką aš panaudoju žvalgybai.
Žolė tokia aukšta, kad einu kaip per girią. O giria taip pat savotiška.
Suvirtę, sugriuvę medžiai tarp galingų pušų, maumedžių, siaurašakių
eglių. Pelkės, ežeriukai, akivarai, serbentų krūmai. Baugi, paslaptinga, įdomi giria – tik mūsų medžiotojai ten kojos nekelia: gal akivarų,
gal uodų, gal meškų bijo...
Ir šiandien Kulojus savotiškai gražus. Po penketo saulėtų dienų
dangus niaukiasi, debesys tirštėja, ir dunksi perkūnija. Žuvis gaudoma ir toliau su nemažėjančiu azartu. Susitinkam su vietinio laikraščio
redaktorium – atostogauja ir žvejoja. Pasikalbėjimas žvejokliško po340

būdžio: apie intakus, duobes, žuvų rūšis. Padovanoja šviežių kiršlių ir
upėtakių, nors jie mums visai nereikalingi.
Iki Olmos pramiegu, palikusi vyrams irkluoti. Ties intaku pietaujam kartu su vietiniais žvejais, kurie pamoko, kaip reikia išdarinėti ir sūdyti lydekas. Jiems atiduodam ir savo grobio dalį. Po pietų
ir mano draugus kankina miegas. Užsnūsta jie patogiai, tad viena
pasileidžiu pasroviui. Truputį irkluoju, vairuoju ir akimis klaidžioju. Dangus giedras, be galo daug šviesos. Kulojus platus. Retkarčiais
pakrantėse išdygsta mažyčiai tušti medžiotojų nameliai, juose galima pernakvoti, pasinaudoti ten esančiu maistu: druska, svogūnais,
kruopom. Priimta ir pačiam palikti. Galinga upės tėkmė. Gera. Tylu.
Ramu. Didinga.
Liepos 18
Sustojame puikiame baltučių smilčių paplūdimyje. Laikinai ištiesiamos palapinės. Pietūs su spiritu, po kurių, budinčiojo pasipiktinimui, iš palapinės į pakrantės smėlį skraido puodukai, lėkštės,
šaukštai. Tai Aleksandras įsilinksmino. O vieta poilsiui tikrai vykusi.
Upė daro lanką, riaumodama per akmeninį slenkstį, ir vilioja spiningistus. Jonas su Mišeliu išvyksta „užsigardžiuoti“. Tik per greit
grįžta susijaudinę. Jono veidas kruvinas: perkirstas antakis, sudraskytas žandas, o prie lūpos styro nulūžęs kablys. Situacija sukrečianti.
Tai Miša nemokšiškai užsimojo... Ką daryt? Kas drąsiausias? Greitas
pasiruošimas – Aleksandras ryžtasi atlikt operaciją. Miša, nerasdamas
sau vietos, išblyškęs vaikšto pakrante ir murma: ką aš padariau, ką aš
padariau...
Aleksandrui šiaip taip pavyksta kablį išimti. Dabar visas dėmesys nukentėjusiam. Žaizda plaunama ir „šildoma“ spiritu. Man lieka
subtiliausias darbas – trinu streptocidą ir barstau veidą. Visų nuotaika
prislėgta, tik vienas ligonis dar sugeba juokauti. Iki Severnyj majako
irkluojame pakaitom su Aleksandru. Ligonį įtaisėm patogiai. Miega –
gal nuo skausmo, gal nuo spirito...
Severnyj majako gyvenvietė iš dviejų dviaukščių namų, tirštai apgyventa žmonių ir uodų. Perkam pieną, kiaušinius. Aštrialiežuvė neūžauga moterėlė įsiūlo grietinės, kurią pakelyje priversti išmesti – kažkokia rūgšti, tiršta košė. Merginos taip pat dantuotos – užsigeidė nors
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vieną vyriškį pasilikti, mažai jų beturinčios. Užerzino vyrukus – tik
šaiposi patenkinti pasiūlymais. Juokai juokais, bet, truputį nusiyrę,
išgirdom, kad jos vejasi krantu. Sąmojui vietos iki kraštų. Jaunikliai
susidomėjo: o gal?.. Ir pasuko savo valtį į krantą. Įsisodino merginas.
Pavėžės iki šienpjovių stovyklos. Kupinoj valty linksma, netyla juokas, šauksmai. Tik laikas jau sustoti – 12-a nakties. „Seniai“ murma.
Truputį pikta – labai jau pavargę. Apibara jaunikaičius, ir šie, išsodinę
gražuoles, priversti grįžti į mūsų krantą.
Budintysis serga, tad aš perimu šeimininkavimą. Kava suverda.
Ai, tos gražuolės – ir pienas užburtas!.. Pasišaipė iš pirkėjų. Tad kepama kiaušinienė – iš 20 kiaušinių.
Užtaisau, užsiuvu marle palapinės įėjimą, išgaudau patekusius
į vidų uodus – ne vienas jau spėjo kraujo paragauti. Už palapinės sienų – simfoninis koncertas. „Muzikantų“ – siuvančių aukštyn
žemyn – juodas debesis. O zyzia, o puldami zvimbia lyg kariniai
lėktuvai. Tik pamėgink priglausti ranką prie audeklo, per sekundę
susmigs šimtai aštrių adatų... Siaubingi padarai, nesinori net Dievo
tvariniais pavadinti. Baugus koncertas! Įsiklausyk – ir pernakt neužmigsi.
Ir pernakt neužmigsi! Gydau. Barstau žaizdas streptocidu ir
džiaugiuosi – ši misija man atiteko... O rytą – – –
Liepos 19
O rytą nutariame plaukti iš lėto. Ligonis jau atsigavęs. Upėje gausu
puikių duburių. Kiršliai tik šokinėja, ešeriai žvilga savo žvynais, grobuonės lydekos puola tuntą mažų žuvyčių, kurios lyg sidabrinis lietus
sublyksi virš vandens. Žvejyba sėkminga. Pietums su Jonu kepame
blynus – savotiškus, iš manų kruopų. Savotiški ir išeina. Pasišaipom,
bet kelionėje viskas skanu. Sotūs pietūs, puiki saulė, o juokų niekuomet netrūksta. Vis dėlto pekliškai linksma mūsų grupė. Nenuobodi.
Po pietų palieku sinjorus ir išplaukiu su Mišeliu. Šie murma nepatenkinti. Man tai, žinoma, labai patinka. Kam gi nepatiktų parodytas
dėmesys? Įsigeidžiau įvairumo. O Mišelis nuostabiai švilpiniuoja...
Bet ir ši diena neapsieina be nuotykių. Jonas pameta spiningą.
Aistringiausiam žvejui – tai jau tragedija! Dabar Mišelis iš kailio neriasi, kad tik surastų ir taip atsiteistų už tą nemokšišką užsimojimą...
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Ir man be galo norisi, kad ne kitam, o Mišai pasisektų. Jis jau pasiryžęs į dugną nerti ir ten grabalioti. Vanduo vietomis permatomas.
Darom lankus upe ir, persisvėrę per valties kraštus, žiūrim žiūrim
žiūrim į vandenį. Net apsvaigsta galva. Pagaliau! Spiningas surastas.
Deja, išgriebtas ne Mišelio.
Sustojam po maumedžiais, dobiliukų pievoj. Šiuokart žuvį skusti
pasitelkiami visi. Uodai tokie įkyrūs, kad Rimui ir valgyt nesinori.
Kurstom, kad nueitų į mišką pamedžioti, užuot kiurksojęs palapinėj.
Neuždegam medžiotojiškos aistros. Mūsų palapinėj – abu ligoniai.
Man sužeista kulnis. O miego norisi...
Liepos 20
O miego norisi. Kodėl šiaurėj negalima atsimiegot? Taip tingisi
lįst iš palapinės. Ir budintį raginu neišraginu – tik dešimtą išsirango.
Dvylikta! Pagaliau Rimas su Miša išeina medžiot, o mes su Jonu – į
mišką. Nuostabus milžiniškas pušynas baltose samanose. Tik jokios
uogos, jokio grybo – ir bandos uodų, net tamsu nuo jų. Pabaidom
didžiulį kiškį. Patraukę elnių taku, randam puikių didelių ragų ir iškilmingai kaip trofėjus parsinešam. O medžiotojai – nieko.
Išplaukiam tik trečią valandą. Aš negaliu išsivaduot iš slogučio –
neatplėšiamai miegu valtyje. Užeina baisi perkūnija, smarkus lietus,
ir nuotaika iš karto keičiasi. Net uždainuoju. Po perkūnijos – pietūs
su spiritu ir kvailas anekdotas nuotaiką vėl sugadina. Jonas erzina,
kad mano akmeninis veidas, stiklinės akys, kad aš sfinksas, kurio
nieks nedrįsta prisiliesti...
Nieko sau portretėlis! Gal ir tiesa? To betrūko, kad būčiau „liečiama“... O gal visiems keturiems to norėtųs? Ką gali žinot, kas krebžda
tų vyrų galvose? Cha cha! Ne ant tokios pataikėt... Įsivaizduoju, koks
būtų furoras, koks pasitenkinimas, jei jaunikliai išgirstų mūsų palapinėj įtartinus šlamesius ar atodūsius. Manau, klausė, ištempę ausis...
Deja, mūsų palapinėj švari tyla – ir jokios progos liežuviams palaidyti. Net gaila... Bet kad Jonas nusiskundė – cha cha cha...
Liepos 21
Nakvynė puikiama šlaite su uodais, tankia žole ir gausia rasa. Ir
šiandien keliamės vėlai, gal kad apsiniaukę. Iki Karjapolės tik trys ki343

lometrai. Susipažįstam su miestu. Pokalbiai su seniais, barzdotais, karo
metu buvusiais Maskvoj, net Vilniuj. Nuotraukos. Pas pašto viršininką
pasėdim minutėlę – tipiškas šiaurės namas. Grindys ir lubos – baltos
baltos. Švara pavydėtina. Kambariuose tik su šlepetėm ar vilnonėm
kojinėm, o batai paliekami už durų. Karjapolėj klubas, skaitykla ir
mokykla, kurioje tik 9 vaikai.
Nuo Karjapolės nuvairuojam tik porą kilometrų iki užuolankos
ir duburių. Nebėra kur skubėt. Gražiausios vietos su maumedžiais ir
eglėm praplauktos. Žvejyba beveik baigta – vanduo drumzlinas, bet
žvejai nesijaudina – persisotino.
Aleksandras verda avieną. Jonas dar žvejoja. Rimas abejingai vartosi ant kauburio. Sugundau medžioti. Persikeliam į kitą upės pusę –
ten aibės ežerų. Šlubuodama braunuosi per krūmus ir baidau antis.
Rimas sėkmingai šaudo ir parsineša laimikio. O serbentų – marios...
Į pavakarę staiga praūžia lietus. Po avienos ir spirito vėl nelinksmi
juokai. Pasirodo, Aleksandras nepririšo valčių, kurios dabar pakilo ir
ėmė plaukti. Mūsų valtys! Srovė jas pagauna ir neša tolyn. Tai beprotybė! Viešpatie! Valtys! Mūsų namai! Mūsų viskas! Be jų – bejėgiai,
beginkliai taigoj. Plaukai pasišiaušė, nutirpo širdis. Valtys tolyn tolyn... Nieks nesijudina. Suglumę. Lyg druskos stulpai... Gelianti tyla!
Tragiška!!!
Pagaliau Rimas pašoka, griebia guminę valtelę ir pasileidžia
pasroviui. Šiaip taip pasiveja. O varge – sustabdo. Šiaip taip atsuka...
Ir vos vos partempia. Išlipa pavargęs, išsekęs – patenkintas, šypsena
iki ausų. Šiandien jis dukart didvyris: primedžiojo tiek ančių ir išgelbėjo nuo katastrofos. Rimas pirmąkart taip sužibėjo. Kaip gera!
Šypsomės dėkingi. Puikuolis Rimas!
Aleksandrui – nė žvilgsnio, nė žodžio. Tai didžiausia visų panieka...
Liepos 22
Savijauta drumzlina – miegota ant drėgnos žemės. Bet planai
dideli. Juokais svajojam nuplaukti iki gražiausio Kulojaus intako –
Sojanos. Tik 50 kilometrų! Ką mums reiškia? Nors kurią dieną tik
penkis nusiritom. Sinjorų valtis, kaip visada, išjuda pirma. Vanduo
drumzlinas – žvejų rezultatai nuliniai, tad be jokių trukdymų neriam
pirmyn.
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Už penkiolikos kilometrų pasukam į buvusį upės lanką – „tiesius
vandenis“. Panašu į ežerą. Susižavėję stebim antį „didvyrę“ su dvylika
ančiukų, žvejojam, uogaujam. Puikusis ežeras mus užlaiko pusantros
valandos. Man labai neramu. Pasimesim! Antroji valtis plauks ir nuplauks pro šalį. Aš raginu duot ženklą. Buvom susitarę tokiu atveju
paleisti šūvį. Pasirodo, signalizuot neįmanoma. Aleksandras lyg tyčia kažkuo užkišo šautuvą, kad jokio šūvio – triūbuok neištriūbuosi.
Aišku, jie pravažiavo. Galvodami, kad mes priešakyje, tikriausiai vejasi iš visų jėgų. O jau pietų metas. Ką gi – kalti, paspauskim, gal ir
prisivysime. Grįžtam į Kulojaus vagą – jų valties nė ženklo. Tikriausiai jau toli nusiyrė. Spaudžiam – vejamės, spaudžiam – vejamės. Net
Aleksandras bendru reikalavimu priverstas stipriau užgulti irklus. Jų
valties – nė ženklo!
Laikas pietauti. Pas juos lašiniai – pas mus duona. Pas juos keptuvė – pas mus puodas su mėsa. Mums nieko – jų padėtis tikrai blogesnė... Tad spaudžiam – vejamės.
Jau ir penkta, šešta, septinta valanda – matyt, juniorai skrenda
kaip viesulas. Nė ženklo! Spaudžiam – vejamės iš paskutiniųjų...
Smagu plačiai užkabinti irklais – raumenys išsitempia, ir valtis šuoliais skrieja pavandeniui.
Čia pat ir Krasnyj severas. Šienpjovių nusėtas laukas. Palapinės,
iškabinėti indai, sargios laikos, iš medžio kamieno išskaptuoti laiveliai. Teiraujamės. Pasirodo, kažkokia valtis neseniai praplaukusi. „Otdochnite u nas... Skoro vas vstretit voda!“ (Pailsėkit pas mus... Greit
jus pasitiks vanduo!) Šiauriečiai vaišingi, bet gaišti nėra kada. Juokiamės, kad mūsų vyrukai gana šaunūs, taip išvystė tempą, net sunku
patikėt... Užgulame irklus. Reikia pavyt iki potvynio! O alkani...
Reikia pavyt iki potvynio! Kaip jis atrodys? Gal ūždamas, putodamas, gal?.. Spėliojam ir vejamės. Staiga pasidaro sunku irkluoti. Srovė dingsta. Valtis sustingsta vietoj. Ir tik dabar pastebim: visu
plotu į mus teškena mažytės bangelės. Vanduo drumzlinas, su savim
neša šakas, rąstus, šiukšles ir mūsų valtį spaudžia atgal. Potvynis! Upė
grįžta! Iš jūros upė grįžta atgal, prieš srovę. Skubiai kapstomės prie
kranto... Putota, galinga srovė greit užlieja smėlio saleles ir kelia valtį
vis aukštyn aukštyn. Dabar be vargo išlipam į anksčiau statų krantą.
Sustojam. Galim ir papietauti. Truputį paabejoję, pasisemiam „kavi345

nio“ Kulojaus vandens ir verdam sriubą. O Kulojus vis auga, pilnėja,
plečiasi, tampa milžinu. Įmesta šaka nežmonišku greičiu skrenda į
aukštupį. Smagu matyti tokį gamtos stebuklą, kai tokia plati, tokia
vandeninga upė sustabdoma ir priverčiama pasiutusiu greičiu nešdintis – atgal.
Kokia galinga vandenyno jėga, kai jis pasipurto kas 12 valandų,
įsisiūbuoja, pakyla ir kaip milžinas puola krantus ir į jį krintančias
upes. Jas sustabdo ir gal šimtą kilometrų nustumia jų vandenis prieš
plauką... Niekada nemaniau, kad pasaulyje gali taip būti. Dabar tie
nuzulinti, nugraužti statūs krantai prisipildo, ir prieš mus tyvuliuoja
ne upė, o visa jūra. Vėliau išsiaiškinom: tie potvyniai būna dukart
per dieną, kaskart 50 minučių vėliau. O priartėjus dvyliktai, pakyla
„didysis vanduo“. Tada potvynis labai galingas.
Po poros valandų plūstančios bangos silpnėja, sustoja, ir vanduo
ima grįžti. Skubiai pasikraunam ir pasileidžiam su atoslūgiu. Srovė
kaip šapelį pasigriebia valtį. Smagu, irkluot nereikia, tik žiūrėt, kad
neužkliūtume už šakų ar nuolaužų. Pašėlęs greitis, net šiurpu. O
mūsiškių niekur nesimato. Kvatojamės įsivaizduodami, kaip Rimas
su Mišeliu skrieja lyg aitvarai, net pavyt nebegalime.
Būtina pasiekti Sojaną, gražiausią Kulojaus intaką. Vėl atslenka
baltoji naktis. Aleksandras murma ir užsnūsta ant irklų iš nuovargio.
Susižvalgom su Jonu, šyptelim. Atstatau sinjorus. Manyje kažkoks
jėgų antplūdis – irkluoju plačiai, stipriai. Valtis lekia šuoliais. Aš laiminga! Nuostabi naktis! Šviesus spalvingas dangus virš plieninių ir
melsvų debesų, o Kulojus lyg galinga Indijos upė Gangas, nešanti
gelsvo lioso nuosėdas. Vanduo žaižaruoja alyvinėm spalvom. Tolimos
ir paslaptingos pakrantės su blizgančiais dumblo krantais, neįžengiamais brūzgynais, neprasibraunamais krūmais. Egzotika egzotika!
Vienišas namas dešinėj, kriaušio lopelyje. Jo gyventoja – moteris.
Romantiška? Nemanau. Liga, pavojus ar mirtis – neprisišauksi. O
aplink – taiga. Man sunku ją įsivaizduoti... Reguliariai teka ir grįžta
Kulojaus vandenys, dieną naktį ošianti taiga, vakaro spalvų okeanas,
pusė metų dienos, pusė metų nakties – bijau ir pagalvoti apie tokį
buvimą. Vienintelis susisiekimas su pasauliu – laivelis: kas 12 valandų
juo galima nuplaukti ir grįžti. Visam mūsų kelyje pasitaikė tik kelios gyvenvietės. Atostogauti į jas parplaukia moksleiviai, studentai.
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Daugelis ir nebegrįžta – miestas pasiglemžia. Tik vasarą čia daugiau
žmonių: atvyksta žvejai ar šienautojai iš Dolgoščelės.
Dangaus, vandens ir oro spalvos mainosi, keičiasi. Paslaptingai
blizga ir šviečia dumblo krantai. Vandeniui nusekus, upė tamsėja –
iš alyvinės daros plieninė. Debesėliai nuspalvinti violetiniais tonais.
Egzotika! Aš pilna pilna džiaugsmo.
Pagaliau ir Sojanos žiotys. O juniorų vis nėra. Antra valanda nakties. Dangus gelsvėja. Tuoj saulė pasirodys. Laikas sustot. Įplaukiam
į išsekusios upelės vagą. Snūduriuodami, sustingę klampojam dumblu. Kraustomės ir statom palapinę nežmoniškai rasotoj pievoj. Taip
ir nepasivijome. Sunku dabar ką galvot, per daug nuvargę. Krintam
negyvu miegu. Šiąnakt trise – bus šilčiau.
Iš užmaršties pažadina šūvis. Šoku iš miegamojo maišo, atplėšiu
užsiūtą palapinę. Įstriži saulės spinduliai nušviečia smėlio saleles ir
tolumon nuskubančią valtį. Šaukiu! Iš visų jėgų šaukiu. Praplaukė
pro šalį, net nepastebėjo palapinės, stovinčios ant paties kriaušiaus.
Viešpatie, negi nesustos? Išgirdo! Grįžta. Pagaliau vėl kartu. Išlipa
nuvargę, išalkę, vos besilaiką ant kojų.
Pasirodo, jų nebūta priekyje. Per ilgai užtruko pačioj pradžioj,
na, ir teko šitiek vytis... Šildosi mūsų pagamintą valgį ir krenta miegot. Rangausi ir aš atgal užbaigt nutraukto sapno. Juk gerokai padirbėta. Juokais sukorėm rekordą. Taip plaukt man patinka, nors delnai
gerokai sugargažėjo...
Liepos 23
Susitaisė šviesi, linksma diena. Instinktyviai pabundu pusę aštuntos. Nutarta su potvyniu pasikelt į Sojanos aukštupį. Nesuspėsim
laiku – tai ir liksim. Kaip sunku atsikelti! Žadinu visus. Aleksandras
svyrinėja kaip girtas dėl nemigo ir nuovargio. Mišelis visai atsisako
judintis. Lendu į palapinę, ir tik mano maldavimo paklauso. Rimui
nuo irklavimo sutinus ranka. Šiaip taip susirikiuojam...
O nauja potvynio banga lengvai mus kelia į Sojaną. Antroji valtis ir šiandien atsilieka. Pagaliau visai dingsta. Matyt, grįžo – nutarė
išsimiegoti...
Sojana – smagi, linksma upė, ryškiausias Kulojaus intakas. Įdomūs miškingi krantai. Vanduo be galo švarus ir švelnus. Gausu upė347

takių. Už 35 km – lašišų rezervatas. Jame iš ikrų išaugina mažas žuvytes ir sustiprėjusias paleidžia į vandenį.
Sojanoj išsimaudžiau, išsiskalbiau – tikrai švelnus vanduo. Mūsų
valtis vėl viena. Dar geriau. Braidžioju. Slampinėju pakrante. Ieškau
nematytų žolynėlių. Tikras poilsis. Nei rūpintis, nei skubėt. Noris
parymot ir visu kūnu pajust ypatingą šiaurės kvapą. Taip šviesu dūšioj...
Žvejams nesiseka – nekimba...
Su Jonu kopiam į statų krantą pasigėrėt Sojanos vingiu. Aukštyn,
aukštyn... Pagaliau atsiveria plati panorama. Po kojų taiga. Neaprėpiama. Neužmatoma. Lyg būtume ant planetos stogo, o apačioj – rodos,
visu kūnu pajuntu – didžiulis Žemės rutulys. Apkibęs žmogučiais.
Taip keista – persmelkia ryšys su visu pasauliu. Pajuntu jo Amžinumą. Kūrėjo rankos Tobulumą... Žemai mirguliuoja vanduo. Tokia
švelni melsva šviesa. Čiurlioniška...
Ilgai stovim nutilę. Nurimę. Gamtos didybė atrišo jausmus.
Žvilgsniai susipina... Ir be žodžių aišku – esam labai labai artimi.
Gal net vienas kitam pažadėti... Gal tai – daugiau negu meilė... Kaip
gera... Kaip gera...
Penktą valandą grįždami, surandam išalkusią antrąją valtį. Pasistiprinam. Mūsų smalsumas pasotintas. Sojaną vertėjo pamatyti.
Ach, vertėjo... Vėl galime lėkti pirmyn. Į Dolgoščelę – paskutinį kelionės valtimis tašką. Liko tik 15 kilometrų.
Balachonoj linksmos moteriškės užkviečia mus arbatos. Nebetoli
„vanduo“! Norėtųsi pabūt su žmonėmis, bet kai minia – neįdomu.
Klampojam per dumblą iki savo laivų ir kasamės tolyn. Prieš potvynį sustojam paskutiniam laužui. Verdamos bulvės, kepami tilvikai –
Rimo laimikis. Laistomas kavos likeris. Vyrai greit įsilinksmina. O
man atvirkščiai, vos paragaunu – darosi liūdna...
Su potvyniu pasipylė virtinė laivelių. Juodi, aukštom nosim –
jūriniai. Staiga atsiradę, jie vikriai šauna į aukštupį, kad su atoslūgiu
spėtų atgal sugrįžti. Tik mes neskubam. Dar atsikvėpkim. Laiveliams
grįžtant, pas mus užsuka Andrejus Andrejevičius. Iš pradžių tylus,
vėliau išsikalbam, užkanda, užgeria ir pažada mus iki Dolgoščelės
„nuvesti“. Ši pagalba, kaip vėliau pasirodė, buvo labai pravarti.
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Paskutinė naktis Kulojuj – viena nuostabiausių naktų gyvenime.
Baltoji naktis! Kulojus plačiai plačiai išsiliejęs. Gal tai Nilo, gal
Amazonės žiotys? Bekraščiai vandens plotai. Siluetai aukštanosių laivelių, karavanu grįžtančių iš pievų. Viename motina su dviem mažaisiais jūreiviais, sutartinai besiiriančiais. Kitame vaikinas su šieno barža
ir kiauksinčia laika. O krantai pasakiškai blizga. Vanduo šimtavarsis:
alyvinis, violetinis, auksinis. Ir nusklinda melancholiškos dainos.
Kokia laimė patekti į Šiaurę! Esu pripildyta iki kraštų. Sustok,
valandėle! Sustok, mieloji! Sustok!!!
Irkluoju. Mūsų žvilgsniai pinasi. Net debesėlis šypsosi kartu...
Net vėjas žodžius dar neištartus šmėsteli... Ech, kad liktų taip visados! Kad ši naktis būtų begalinė!.. Ir tavo šypsena, šiltas žvilgsnis,
kupinas švelnumo – būtų begalinis... Pagaliau... Šviesų žaidimas padangėj ir širdyje... Daugiau man nieko nieko nereikia...
Deja, laimės valandos visada per trumpos... Iš vandens nuolat pasirodo smėlio ir žolių kuokštai – „katės“, jos tiesiog nagais įsikimba į
valties dugną. Sukinėjamės tarp jų, iriamės fantastiško rūko apgaubti.
Prie Dolgoščelės prasideda smulkūs krūmai – tundra: žemaūgės pušelės,
beržiukai ir statūs rudo molio krantai. Svajonės kažkur tolsta tolsta.
Priplaukiam krantinę – keistoka jinai. Du krantai: vienas status, antras – lėkštas, keliolikos metrų, potvynių plaunamas, nusėtas
įvairiausiais laiveliais. Prasideda proza. Klampu, glitu. Išsigabenam
daiktus ir su visu turtu prisiglaudžiam pas Andrejičių. Troba jo didelė. Viename gale – trys kambariai, kitas skirtas visam ūkiui. Čia ir
tvartelis karvei, ir klojimas šienui. Sandėlis, šulinys – viskas vietoj.
Žiemą, per speigus, kai namus užpusto sniegu, galima ir kojos nekelt
iš trobos.
Miegame ant šieno. Naktis šalta. Gatvėj girdėti girtų vestuvininkų eisena, trypimas, ištęstos dainos. Vasarą žmonės čia, kaip ir saulė,
nežinia kada miega. Jau antra valanda, o jie visą naktį ulioja...
Liepos 24
Pabudina grįžtančių vestuvininkų triukšmas: girtų moterų šauksmai ir hopakas. Pažiūrėjau pro sienos plyšį – taip gūdu. Trečia diena
linksminasi, keliaudami iš vieno kaimo galo į kitą. Čia tai įprasta:
girtuokliavimas – kasdienis reiškinys.
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Šeimininkai labai vaišingi. Padeda sukurt ugnį. Jie mus laiko ekspedicija, o ne turistais. Andrejičius įdomus, apsiskaitęs žvejas. Dar
prie laužo jis mums pranešė apie sėkmingą Ženevos konferencijos
pabaigą. Politikoje nusimano ir ja domisi.
Aplankom miestą, kurį sudaro keturios gatvės be pavadinimų.
Visi gyventojai vienas kitą puikiausiai žino. Kolūkio pirmininkas pasakoja apie būsimą elektrinę, varomą mazutu. Vėliau statysią hidroelektrinę penkiems kolūkiams. Gyventojai – daugiausia žvejai, ir gana
turtingi. Uždirba iki tūkstančio per mėnesį. Na, bet ir geria. Spirito
kiekvienoj parduotuvėj pilna.
Aplankom Vorošilovo tremties namelį su memorialine lenta. Šalia
varpinė, iš kurios atsiveria puikus krantinės vaizdas. „Katės“ potvynio
metu užtvindomos, tada Kulojaus delta panaši į jūrą.
Matėme ir keletą nencų su elnio batais ir visa apranga. Vasarą
jie išgena bandą, apie 500 elnių, į tundrą. Žiemai persikelia su visa
manta į miškus.
Turtingas kolūkis, tačiau pieno primelžimo plano neįvykdo. Pagrindas – žvejai. Jie išvyksta net ruonių medžioti. 1952 metais, jūros
liūtus bemedžiodami, buvo pasiekę net Naująją žemę. Mums parodė
įdomų stendą su tų vėplių iltimis. Žvejų išlydėjimas ir sutikimas –
iškilminga šventė. Pasilikusieji gaudo ir sūdo žiemai lašišas.
Neapsieinam ir čia be nuotykių. Sutrumpintas Rimo parašas po
telegrama sukelia pašto viršininko įtarimą. Iškyla kvailas incidentas –
dokumentų tikrinimas ir kiti turistui nemalonūs dalykai. Vykdomojo
komiteto pirmininkas, patvirtindamas maršrutą, taip pat atidžiai pasižiūri, net ilgiau, negu reikia.
Ryt išplaukiam į jūrą. Paliekam ištikimąsias valtis. Garlaiviukas
jas partemps į Pinegą, o mes – į naują etapą. Garlaiviu nulinguosime
į rajono centrą, iš ten laivu grįšim į Archangelską.
Vakare – šiltas skruostas... Lyg patvirtinimas – mes artimi, viens
kitam reikalingi... Ach... ach...
Liepos 25
Naujai persitvarkom. Dėžes, vaistus, dalį produktų paliekam
šeimininkui. Dovanų gaunam lašišą. Išplaukiam su atoslūgiu. Garlaiviuką išlydi minia. Ir mes jau turim nemažai pažįstamų, tai vis
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žurnalistų dėka – jie spėjo visur išlandžioti. Ir vestuvininkai vyksta
kartu. Maišosi dainos ir raudos. Nejaukiai skamba žodžiai dar neišsipagiriojusios motinos: „No ty mne dorog i takoj...“ (Tu man brangus
ir šitoks...) Vestuvinę nuotaiką su dainom ir šokiais nutraukia kapitonas, kuris, į pašto karbasą „Bodryj“ sutalpinęs apie 30 žmonių, išveja
palydovus su tram tara ram...
Naujas etapas, nauji įspūdžiai. Su širdgėla palydim Dolgoščelę,
valtis ir akimis ieškom Baltosios jūros. Ji dar negreit pasirodys – už
30 km. Kulojaus delta plati, panaši į įlanką. Pakeliui pamatom jūrų
zuikį, pilką, buldogo snukiu. Jis sveria iki kelių tonų.
Puiku sėdėti ant kateriuko nosies. Mūsų „Bodryj“ smagiai supasi,
visą laiką matyti status granitinis dešinysis krantas. Klykia žuvėdros,
praskrenda laukinės antys. Išsitiesiam viens kitam ant kelių. Rimas
išnaudoja kiekvieną tinkamą sekundę pasnausti. Jis naiviai vaikiškas
savo džiaugsmu, kai kalba apie jūrą, kai galvoja apie jūrininkų mokyklą, kai svajoja, perplaukęs speigiratį, pasiųsti žmonai telegramą ir
išgerti spirito. Mes šypsomės pro ūsus...
Mišelis dabar turi laiko, tad vėl nuostabiai švilpauja įvairiausias
melodijas. Atsiklausyt negali. Jis puikiai sako šimtus anekdotų. Nors
kartais baramas dėl vulgarumo, bet sąmojį reikia vertint. Kas per kelionė be jo? Ir paslaugus – dalinamės viena kepure, nes vėjas aštriai
veriantis.
Jonas labiau susikaupęs, reiklus. Į žmones – lyg truputį iš aukšto.
Mano atžvilgiu – korektiškas, mielas. Ir jokio „šapelio“ – lyg po mūsų
galvas lekiotų tos pačios mintys. Nežinau, ką anksčiau galvojo, ko tikėjosi. Kelionė atlapojo... Be žodžių suartino... Koks džiaugsmas – aš
vėl rimtai įsimylėjus...
Aplink šiauriečių kalba – akuojanti, dainuojanti, net suprast
sunku. Apsirengę švariai, tvarkingai, nors neišrankiai – susisiekimo
priemonės tai reguliuoja. Trobos išdailintos. Dolgoščelės žmonės dar
labiau išprusę – jūra lengviau susisiekt su pasauliu.
Baltoji jūra. Kateriukas nardo putotomis bangomis, nenutoldamas
nuo dešiniojo kranto. Vėjas švilpia pro ausis – šaltas vėjas. Jūra ošia,
nerimsta, lengvai kilnodama juodus, smailianosius žvejų laivelius – čia
išmesdama ant bangų nugaros, čia vėl nugramzdindama į duobę. Net
351

baisu, ar jie dar iškils... O karbasas, pasūpuodamas ir pamėtydamas
tarp bangų, neša mus, sugulusius ant dugno ir besišildančius prieš
saulutę. Tolyn tolyn į nežinomą uostą – Kamenką.
Tačiau į jį patekt ne taip jau paprasta. Du miestai – Kamenka ir
Mezenė – įsikūrę abipus Mezenės upės deltos. Pasiekti juos galima
tik su potvyniu. Sustojam porai valandų – laukiam. Keleiviai nusiiria
į krantą pasirinkti tekšių. Tai šiauriečių turtas – uogos geltonos, panašios į mūsų avietes, tik auga ne ant krūmų, o ant kelmiukų – kaip
spanguolės. Aš braidau po tundrą tarp karlikinių beržiukų ir postringauju: kaip žavu, kai miškas tau nesiekia iki kelių... Užėjau ir
kapines, beviltiškai liūdnas, nykias kapines. Jos tiek daug pasako
apie žmones.
Su potvyniu smunkam į Kamenką. Tai nemažas uostas. Jo medienos gamykla palaiko ryšį ir aprūpina daugelį Europos šalių. Eksportuojamos pušinės, eglinės lentos – į laivus jas pakrauna per 3–4
dienas.
Mezenės žiotys. Sunku atskirt, kur baigiasi jūra, kur prasideda
upė. Ypač per potvynį. Pasitinka mus laivų miškas. Reide sustingę
daugiausia užsieniečių laivai: balti, aukštastiebiai, numarginti vėliavėlėm. Bandom skaityt pavadinimus. Štai olandų grakštus dyzelinis,
vokiečių „Hamburgo Sãga“, norvegų, anglų. Norvegai daugiausia
užsiima transportu. Į vienus jau kraunama miško medžiaga, kiti dar
laukia.
Išsilaipinam Kamenkoj, o laivas į Archangelską išplauks tik po
pusantros paros. Laiko yra, tik sunku susirast nakvynę. Jokio kambario stotyje, jokio viešbučio. Nuoširdus stoties viršininkas ateina
į pagalbą. Įtaiso karbase, kuris stovi krante tarp rąstų – motinos ir
vaiko kambaryje. Ekspedicija! Tyrinėtojai! Reikia padėt. Geresnės
viešnagės ir nesitikėjom.
Žvalgyba į miestą. Ir Kamenka – visa medinė. Be medžių, be
sodų, be darželių, be gėlių. Tik vienoj vietoj pamačiau jurginus palangėj, net šilčiau akims pasidarė. Stirtos lentų, apdengtų stogeliais,
paruoštų eksportui. Gyventojų – iki 5 tūkstančių. Kitapus upės, kurios plotis deltoje keletas kilometrų, Mezenė – rajoninis miestas, tačiau į jį pateksim tik potvynio metu.
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Liepos 26
Išaušo graži diena. Viršininkui gelbstint gaunam bilietus į Archangelską trečiąja klase. Iš Maskvos reikalavom geresnių vietų, o
dabar patenkinti ir tuo. Poreikiai sumažėjo, kelionė užgrūdino. Laisvą dieną sunaudojam išvykai į Mezenę. Karbasas „Delnyj“ su potvyniu permeta į kitą krantą, kad po dvylikos valandų galėtume su kitu
atoslūgiu grįžti.
Mezenėj nieko įdomaus. Vaikštom po krautuves, ieškom literatūros apie Šiaurę. Renkamės kaulo raižinius dovanoms. Išsiimam pinigų pagal akredityvus. Kažkodėl vykdomajam komitete į mus pažiūri
įtartinai. Rimo pasas sukelia neaiškumų. Prašo antrą kartą užeiti ir jį
atsivesti. Tai mums nepatinka, nutariam nesismulkinti...
26-a – mano diena – Oninės. Užeinam atšvęsti į kavinę. Meniu
šiaurietiškas: severnaja okroška ir keptas kiršlys. Svarbiausia – šampanas! Atidarytas su triukšmu išjudino visą kavinę. Po galingo šūvio į
lubas – nuo vieno staliuko brinkteli užsnūdęs girtas žmogelis. Pašoka
išsigandęs, o jį sutinka visuotinas kvatojimas... Pralinksminom visus,
tad su dvigubu malonumu gurkšnojam šampaną...
Iki potvynio dar gabalas laiko. Truputį nusnaudžiam miesto parke. Paskui laukiam pakrantėje, varstomi geliančio vėjo. Bet turistas
visada suras išeitį: iš įvairių nuolaužų pakriaušėj sukuriam laužą. Kaitri liepsnelė maloniai laižo sugrubusias rankas. Pasišildyt ateina ir
daugiau žmonių. O upės dugne, ant smėlio, kėpso pakrypę laiveliai,
garlaiviukai – visi laukia vandens.
Ir jau pirmos potvynio bangelės nuteškena smėliu. Jūreiviai, atsiraitę kelnes, skuba prie savo laivų. Jūra iki kelių... Vienas vargšelis
nespėja – vanduo vis kyla kyla. Jau šlampa kelnės, jau iki pusiaujo –
jis maldaujamu balsu šaukia, kad atsiųstų laivelį. Draugai suskumba.
O vanduo vis kyla kyla. Iš pajūrio grįžta juodanosiai laiveliai
su malkomis, rąstais, šienu, žuvimis. Srovė juos neša milžinišku
greičiu. Vairuoti reikia didelio įgudimo. Pasakoja, kad dažnai būna
nelaimių – gamtos stichija reikalauja aukų. Tai pats įdomiausias
mūsų kelionės patyrimas – pajust, kaip šiauriečių gyvenimą reguliuoja mėnulis, kaip potvyniai tampa vienintele jų susisiekimo priemone. Mano galva neišneša, kokia nepaprasta, nesuprantama jėga
taip įsiūbuoja vandenis. Tiksliai kas 12 valandų, ir kaskart 50 min.
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vėliau. O kai laikrodžio rodyklė ateina į pusiaudienį ar pusiaunaktį – pats dangus ar pragaras išmeta tą jūrą apie 20 metrų į viršų ir
sviedžia į krantą... Galva neišneša...
Vanduo vis kyla kyla. Garlaiviukai atsitiesia, atsiplėšia nuo dugno,
atplaukia prie kranto ir mus paima. Grįžtam į Kamenką. Peizažas
nuostabus. Alyvinis vanduo, stikliniai krantai su horizonte sustingusiais spalvingais laivų siluetais. Reti ugniniai debesėliai. Puiku! Kad
taip Rokvelo Kento teptuką! Ir vėjas – vėjas iš jūros. Slepiuosi už
tvirto, mielo peties – lyg už šiltos uolos... Norėtųsi visam gyvenimui
išsaugot – glaudi, miela ranka, alyvinis vanduo, alyvinis dangus ir
sustingę, išsistiebę laivai...
Į krantinę išlipam alkani, sušalę ir jau svajojam apie šiltą, skanią
vakarienę. Bet pasienietis žmonių minioj mus puikiausiai suranda,
sustabdo ir mane, kaip vadovę, pasiima. Laimė, kad Miša eina kartu.
Ilgai trukęs dokumentų patikrinimas. Šiaip taip išsiaiškinam. Padėjo
Mišelio gražbylystė ir partiškumas.
Grįžtam patenkinti, bet jam užeina noras pajuokauti. Mūsų laukė
su nekantrumu, tad rimtais veidais pranešam: „draugai“ ir juos kviečia
„asmeniškai susipažinti“. Murmėdami, su tram tara ram sunkiai keliasi
ir visi trys slenka iš karbaso. Mišelis plyšta juoku ir tik iš pusiaukelės sugrąžina. Šie išsibara, bet per daug nepyksta. Spiritas nuramina. Miegot
ruošiamės smagios nuotaikos. Vyrai užima suolus, o man lieka garbingiausia ir pavojingiausia vieta – vidury kambario ant siauro staliuko.
Kitą dieną stoties viršininkas papasakojo, kad pasieniečiai mus
palaikė šnipais, banditais, diversantais – jam buvę daug nemalonumų
už suteiktą pagalbą.
Liepos 27
Į Archangelską! Devintą valandą sulipam į baržą, susigrūdam.
Per 40 minučių mus pritraukia prie laivo, didelio okeaninio laivo.
Žmonių gausybė. Susikraustom visai ramiai, be didesnių nuostolių.
Trečia klasė apačioj – denio palubėj. Keleivių daug, tvanku. Susitvarkom ir užmiegam ant kažkokių gultų kaip užmušti – palikę daiktus
likimo valiai. Suradom nejudintus – Šiaurė neapvylė.
Jūra gerokai supa. Daug kas prastai jaučiasi. Mišelis vaikšto perbalęs. Aleksandras svyruoja kaip žolytė. Vakare susipažįstu su lenin354

gradiete istorike, atvykusia aplankyt savo motinos į Mezenę. Iki trijų nakties ji pasakoja apie vietinius žmones, papročius, apie buitį ir
gamtą, studentavimo dienas. Rimas su Miša išeina miegot į denį. O
ten puikūs debesėliai ir ramiai besileidžianti, į okeaną panirusi saulė.
Liepos 28
Stovim prie borto ir žiūrim į beribius vandenis. Raudonos medūzos tyliai grimzta į gelmę. Netoli laivo ruonis iškišo juodą galvutę.
„Na, ir smagu Šiaurėje!“ – „Smagu... Aš tik dėl Jūsų važiavau...“ –
„Taip?!“ Stovim petys prie peties. Tylomis žiūrim į juodas Baltosios
jūros bangas. „Ooo! Kad būčiau aš – laisvas...“ – su kartėliu prabilo
širdis. Ir ji, ir jūra – amžinai nerami. Kunkuliuoja, verda. Ir ošia
ošia...
Nepažvelgiam į akis, tik į jūrą – tegu kunkuliuoja, verda. Atsimušusi į bortą, aptaško veidą. Norėčiau būti banga. Plačiai, laisvai siūbuoti. Taškytis purslais... Ir – – – ir stoviu nepajudinama kaip
sfinksas. Kaip sfinksui sustingo širdis – – – Ir niekad neįsisiūbuos
laisvai, plačiai kaip jūra – – – Ir niekad ne–pri–si–šlies – – –
Ruonis visai arti laivo. Kraipo juodą galvutę – muzika vilioja.
Subėgo, susigrūdo žmonių. Ir pri–si–šlie–jo – – – tvirtai, visu kūnu.
Nudegino prisilietęs veidas, smakras ant peties, plati krūtinė. Siūbtelėjo kraujo banga – – – Suspurdėjo širdis – – – Neatsigręžiau – – –
Ruonis vėl pasinėrė ir iškilo kitoj laivo pusėj, patraukdamas žiūrovus... Ir vėl tylu, ramu – – –
Prasišvietė saulė. Sužaižaravo bangų keteros. Tylu, ramu – – –
Vėjas nuvarė debesis ir aptingo. Ir bangos, per dieną plakusios laivo bortus, aptingo. Tik sarkastiškas šypsnys nudilgė lūpas. Ir
žvilgsnis, pilnas žavesio ir nuoskaudos, nuskrido auksiniu saulės taku
tolyn tolyn tolyn – – –
Praplaukiam speigiratį. Vyrai siunčia radiogramas žmonoms. Aš
neturiu kam pasiųsti... Saulė slepiasi. Išnyra didelės žvaigždės. Dangus nusidažo keistom varsom. Norėtųsi pernakt sėdėti ir leist fantazijai pasiblaškyti tais plačiais, neaprėpiamais horizontais, tirštais nuo
spalvų gausumo. Bet – – – kam aitrinti širdį – – – Parymau valandėlę
ir traukiu miegot – – – sustingusi kaip sfinksas – – –
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Liepos 29–31
Į Archangelską atplaukiam iš kitos pusės. Daugiau kaip valandą iriamės Dvina pro fabrikus, lentpjūves, miško kalnus. Apsistojam
Kolūkiečių namuose. Į Murmanską patekti – jokių vilčių. Nei kateriu, nei lėktuvu. Sutvarkom dokumentus ir per vargus pajudam į
Leningradą.
Traukinys neskuba. Kartais sustoja pusei dienos. Lankom miestą,
muziejų. Važiuoti linksma. Aš šeimininkauju, rūpinuosi. Tris dienas
praleidžiam Leningrade – Mokytojų namuose.
Leningradas! Nuostabusis Leningradas! Dar kartą aplankom Ermitažo sales, didžiuosius dailininkus Rusų muziejuje, Peterhofo fontanus, Vasaros sodo statulas, sodus, parkus ir – į Vilnių...
Po mėnesio spalvingoje Šiaurėje – kokia bedugnė, niūri, juoda
Vilniaus naktis – – –
Bet aš parsivežiau kai ką didelio, šviesaus, jokiais žodžiais nenusakomo – ko ir ieškom visą gyvenimą – kelias gražias žmogiškos
pilnatvės dienas ..............................................................................
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