
Tevyne pavojuje, 
arba Vietoj [zangos 

Rainiai ir graziai gyveno lietuviai jau visus trylika metn, net iki pat 
tredojo tukstantmedo tre^iojo pavasario. Didziuliuose plotuose lingavo ir 
zaliavo dar ne perpus neiskirsti miSkai; ose, nors ir praretejusios, tafiau 
iSsaugojusios didziulius Silus Simtametes girios; ramiai plukde sraunius, 
nors ir nusekusius, bet jau tyresnius vandenis upes; augo Vilnius ir aukS-
tyn, ir platyn, bet daugiau vis stiebesi j dangq it koks Niujorkas ar Sancha-
jus, tarsi butq uzsigeid^s vis^ pasaulj matyti; rainiai dirbo sesliis ir darbS-
tus lietuviai, nuo amziq savo zem? laiste ne tikprakaitu suriuoju... Ne visi, 
tikedainiesi pakliuti \^ s^jung^, iSsizioj? lauke pagalbos i§ sve-
tur Dauginna kantriai kuresi gyvenim^ patys ir sicia. T i k kai kurie, matyt, 
vis dar negalintys painirSti gal zagriskos savo kilmes, gal jprocio begti sve-
tur vos tik iskilus pavojams ir sunkumams, budami dar jauni, trauke ber-
nauti j sve^as §alis. Buvo ir tokiii, kurie, galbut prisiinin? karing^ savo 
proteviii biid^ ir jiems padarytas skriaudas, suskubo j sve6as Salis iSmuSi-
neti skolij uz nms\\s per ilgcj laik^ padarytas skriaudas. O gal Siais 
demokratijos klestejimo laikais teisus ir vieni, ir kiti , ir treti? 

Zodziu, gyveno Lietuva kaip ir kitos seses bei broliai prie Baltijos juros 
ir toleliau nuo jos, kaip ir jq dideliq bei mazq kaimynq gentainiai. Ir alq 
gere aludese Snekuciuodainiesi, ir vyn^ baruose filosofuodami, ir degtin? 
vieni pas kitus politikuodanu, ir krumin? dziaugdamiesi ar keiksnodairii 
savo gyvenim^. O gyveno zmones, kaip ir turi buti, nevienodai. Juk patys 
neseniai juos slegusios lygiavos atsisake. Todel, ai§ku, kad vienaip gyveno 
zmones kaime, it nmkeUai } zem? jaug?, kitaip mieste. Vienaip zmones 
gyveno, kitaip - jq tarnaite valdzia. lOiip ir visame pasaulyje. Juk ir rupes-
c5iai jq buvo skirtingi, ir atsakomybes na§ta nevienodai siege tautos ir jos 
valdzios pef ius, tad apie kokicj lygyb? ir broliaviin^si galima sneketi? O ir 
vyskupii bei popieziq rumuose argi buna kitaip? Visi mes zmones, visi 
nuodemingi. Ziitoma, pries rinkimus valdzia su zmonemis butinai bro-
liuojasi, vos ne giminemis vieni kitiems tampa. Bet vos tik zmones sau 
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tinkamus valdzios tarnus issirenka, netrukus ir vel pradeda savo valdziq 
keiksnoti. Ir kuo toliau - tuo garsiau. Ir dar kaip - lyg versiai j skerdykl^ 
vedanii - bliauna ant jos. Kaip ir dera giminems. Taip buvo, yra ir, matyt, 
bus tol, kol gyvuos zmonija. 

Gal taip ir toliau jprastai ir, sakyciau, ramiai biitii gyventa, jeigu ne 
netiketas ir net nesapnuotas jvykis, isjudin^s miisi} zirvones, sujauk^s ra-
mii jq gyvenimcj. Ypac vieno, bene atokiausio Bezdoniii miestelio ran\aus 
bezdoniskio gyvenim^. Ar tikne todel valdzia prisimine karing^ miisq pro-
teviii bud^i? Bet kodel, regis, nei is sio, nei is to biitent dabar ir kas del to 
kaltas? Ramus sodietis sakytij, kokios cia vadeles po kumeles, suprask, 
valdzios, uodega jstrigo, kad toji eme taip nerimauti? Kodel jai parupo ne 
tevq, o svetimos zemes? Kraipe vyrai galvas, snabzdejosi moterys bazny-
cioje - kas dabar bus? 

Priezastis paaiskejo greitai. Pasirodo, kad del §itos it viesulas j zmoniij 
gyvenimus jsisukusios sumaisties buvo kaltas ne kas kitas, o kazkur toli 
gyven^s ir savo zemes vald^s kazkoks diktatorius Husinas (biitent taip jo 
vardij miisii tautieciai tare). Taip, jis, juk ne veltui net is valdzios liipri 
sklido kalbos, kad biitent tasai turtingos naftos musulmonq salies valdo-
vas myriop del bado ir skurdo buvo pasmerk^s vis^ savo taut^, kad siuo 
metu tik jis - pasaulyje ziauriausias, ziauresnis ne tik uz buvusj tiron^ 
Hitlerj, bet ir uz patj seton^ Staling, sestadal| pasaulio pries pus? ainziaus 
valdziusj. Tiesa, tas Rytq salies tironas gal ir ne toks galingas kaip anie, bet 
ziaurtnnu juos tikrai lenke. Ir dar sklido baisios kalbos, kad jis gainina 
nuodus, mat ketina pasaulio demokratijq, net vis^ pasaulj isnuodyti. Ne-
gana to, jis zmogzudzius priglaudzia ir siuncia juos plesikauti po pasaulj. 
Baisi bed a pasaul| uzgriuvo. Aisku, ir Lietuvai, kfj jau kalbeti apie Bezdo-
niv} miesteil bei visq parapijjj, iskilo gresme. Nors, teisyb? pasakius, dar 
nebuvo tek? girdeti, kad diktatorius kam nors is lietuviq, juolab is bezdo-
niskiq, biitij grasin?s. Sito paprasti zmones niekada nebuvo girdej?. Juo 
labiau is jo liipii. Gal todel, kad Lietuva ituo to Qsociaus nutolusi per tiiks-
tancius kilometnj, kad nuo jo mus skiria ir jiiros, ir auksciausi kabiai. Ta-
ciau ko negirdi tautos, privalo girdeti jij valdzia. Tam ji zmoniq ir i§rinkta, 
todel turi istikimai tarnauti savo tautai, juolab kad ji gyvena geriau nei 
paprasti zmones. Del sventos teisybes reiketq pasakyti, kad zmones is val
dzios jau suzinojo apie blogus to nedorelio Husino darbelius: iikiskai kal-
bant, jljsdavo jis ir \q darz^, valdiskai tariant, be leidimo perzeng-
davo kaimynq sienos slenkstj, dairesi j svetimas zemes, kuriose ne vanduo, 
o nafta teka. Taciau, kaip ir dera tokiu atveju, gaudavo j nosj ir vel grjzda-
vo j savo aukso riimus, \i savo haremjj, o nurim?s pasaulis ir vel 
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Idausesi jo sosto mieste sukurtq pasakq apie tiikstant| ir ne vien^ naktj. 
Tuo metu jis pavesdavo sQnums valdyti savo kalifato zemes, o pats ir vel 
lyg voras imdavo regzti planus. Gal pasauliui sitai tik vaidenosi, bet prak-
tiski musq zmones, ypac zemaiciai ir suvalkieciai, prisimin? nesenus jvy-
kius savo zemese su Ivano naftos vamzdziu, tvirtai tikejo kiekvienu val
dzios pasakytu zodeliu. Aukstaiciams zodziai „nafta" ir „vamzdis" buvo 
itin svarbus. O kodel - tik jie patys zino, kam kitiems zinoti? Todel ir 
nesiruose zmones kisti nosies ne j savo reikalus. 

Kol kas, aciii mOsij Dievui ir jq Alachui, jokie nedorelio Husino ir mu-
siskiij interesai niekur - net ir prie magiskojo vamzdzio - nesusikirto. Ir tie, 
ir anie gyveno per amzius vieni apie kitus mazai k^ zinodami. Botii ir toliau 
taip gyven? nezinodami, o jeigu ir zinodami, tai tik is Bagdado kalifate su-
kurtq ir po pasaulj isplitusiq pasakq „Tukstantis ir viena naktis" bei pasakis-
kai graziq persiskiyn kilimq. Taigi, kaip matome, nei vieni, nei kiti neturejo 
jokii} bendrq nei gen ,̂ nei blogq reikalq. Galbut niekada taip ir nebiitum? jij 
turej?, nebent musii grazuoles merguzeles it kvapniis drugeliai buti} nuskri-
dusios ir j t^ tolim^ salj, jei tik tasai Husinas biitq sienas nors kiek joins 
praver?s, ziniij apie Lietuv^ butq nunesusios, gal net haremii gyvenim^ pa-
gyvinusios. O ir sumaitiis jqjq prekeiviai didziuliais orlaiviais biiti| atskraidi-
n? nuo vandeningq Tigro ir Eufrato krantij j Lietuv^ dryzuotq tarsi jq chala-
tai arbOzij ir medumi kvepianciq melionq, ir musij turgus bCitq uzvert? 
arabiskoinis gerybeinis, brangiaisiais silkais. Bet kas zino, gal tatai ir miisuo-
se biitq jvertinta kaip jziilus kisimasis j prekybinius mOsq salies reikalus? 
Na, bet si^ problemel? ne valdziai biiti| reikej? spr?sti. akimirksniu bOtq 
issprend? „tulpiniii", „daskiniq", „kampinii|" vyrukai. Cia juk ne valdzios 
reikalas! Pries kvadratinius miisii apsukruolius neatsilaikytij nei rytietiskas 
grazbyliavimas, nei rytietiskas gudrumas ir dosnumas. Aciii jq Alachui, kol 
kas to nejvyko. Net nebuvo kesintasi. Todel ir neciaumojo lietuvaiciai seno-
sios Babilonijos, rojaus tarpupio arbuzq, neskanavo prisirpusiq Rytq zemiq 
diktatoriaus vynuogii|, augintq amzinojo rojaus zemese, lietuvaites neuzka-
riavo nei sachq, nei seichq, nei emirq, nei klajunii dervisq sirdziq. Lietuvai
ciai dar nenarse po Bagdado turgus, o arabai - po musiskius, taciau vis vien 
»ei is sio, nei is to vien^ grazi^i dienq miisn taut^ nuo jiiros iki pat Gediinino 
pilies lyg perkixnas sudrebino zinia: 

- Karas Husinui! Visuotine mobilizacija! Versime Cisuot^ diktatoriij is 
aukso sosto! Gelbesime pasaulio demokratijos prestiz^! Pasaulis pavoju
je... pavojuje jo civilizacija, demokratija! 

Tai isgird?, zmones issigando, eme nerimauti. Netikedami savo ausi-
"^Us, klausesi musq tautieciai pranesimq, sklindanciq ne is bet kur, o is 
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pac îq didziausiij ir auks6ausiq tautos valdymo rumq. Is ten ir apie kar^ 
prabilta. Net senoliai, met? darbus, kraipe galvas: 

- Va tai tau! Pasidziaugeme laisve ir nepriklausomybe. Vos trylika me-
tq suejo! Ne veltui sako, kad skaifius „trylika" nelaimes nesa... ai ai a i . . . " 
Del to kaltas deguto ir dervos vamzdis, vebtiq pripiltas, o dabar dar ir 
Gusinas ar Husinas, ar kaip ji ten, vebiiai zino, sunku ir istarti... 

- Prie§ ai\ kar^ ar ne dvi desimtis metq buvome laisvi, a? O dabar -
perpus maziau ramiai gyveitome. 

- Tada joks degutas vamzdziais per musq zemes netekejo... Vehtiq 
pramanas tjj degut^j is peklos pumpuoti... 

- Mokslo vyrai sako, kad civilizacijos tempas vis greiteja... pagal kaz-
kokias progresijas, susigaudyk, zmogau... Ir karas, regis, bus toli, ne miisq 
zemese, kas mums darbo? Savq rijpesciq iki kaklo... - pasisnekedavo vy
rai, numodavo ranka ir vel kibdavo j darb^. Nemego lietuviai tusciazo-
dziauti. Ir darbai nelauke - pats jq jkarstis zemdirbiq kraSte. 

Visa tai vyko pavasarj, darbq jkarstyje. Zemdirbiai, panaSiq kalbq pri-
siklaus?, tik dar stipriau spaude pliigi} rankenas ir nesileido j ilgas kalbas. 

Nelabai jieins ir riipejo Husinas ar kaip jj ten vadina. Nesidomejo 
zmones ir tuo, k^ jis savo kraste veikia. Cia, savoje zemeje, sunku susivok-
ti , kas k^ daro. Savo tevq zemes dar negali zmones is valdzios gniauztq 
atsiimti. O ir valdzios vos ne kas antrjj pavasarj arba net kas rudenj vienos 
kitas ver^ia, dar gerai, kad vienos kitas, kad ne tautos §akemis. Pagaliau ar 
supaisysi, kas kq sneka apie tjj, kaip jj ten, regis, Husin<}! Savij uztenka... 
Apie savus prezidentus bei ministrus daugybe gandq gandeliq sklando. Ar 
yra tokiq, kurie mate, kaip tas Husinas (zmoniq lupose jau prigijo toks 
diktatoriaus vardas) savo tautiecius zudo? Ir apskritai - kas ten bloga vyksta? 
Na, bet musq valdzios vyrai nesnaude, vykde tautos tarnq ir iSrinktqjq 
priederm?, tautai kaipmat mete Jiikj: 

- Demokratijos prieSai - musq priesai! Musq priesai - demokratijos 
prie§ai! 

Ir kilo zmoniq galvose baisi sumaiStis. Netrukus visa tauta jau buvo 
sukelta ant kojq. Ne juokas - musq valdzia zino, k^ daro. O ant kojq sukel-
ta tauta - baisi jega! 

O gal ir reikia nors kartq tuos Rytq krastus pamokyti! Juk visos nelai
mes - i§ ten! Ne vienas, net j aukstas sakyklas uzkop?s virs tautieciq galvq, 
galbut pnsuTun?s kryziaus zygius, ragino tautiedus nebuti abejingus. Zmo
nes krapSte pakauSj nrintydanii. Budavo, kad ir rasdavo pritarianciqjq zo-

ziams: „Vyrai, airt zirgq ir pirmyn, kol §iltose jiirose jq nepagirdysime!" 

_ Be^ juk tas diktatorius gyvena ir valdo pietuose, o ne rytuose. Nieka-
(ios is jo zemiq nekilo mums pavojus, - atsikirsdavo daugiau ismanantis 
inteligei^tas arba kitaip manantis zn\ogus. 

_ Tas pats velnias! Ne musq jis zmogus. Ir net ne miisq tikejimo. Mon-
golas ai gal met kacapas, amziais miisq zemes puldinej?s... Visi jie toto-
riai.. kartu su tais husinais ir alachais, - pasigirsdavo ir piktesniq zmoniq 
snekq. 

Pabaridyk tokj argument^ atremti! Apie paneigim^ ir Snekos negalejo 
biiti. 

_ Eth, broliukai, arkime savo zem?, o ne j svetim^j dairykimes! Noooo, 
beri, ko sustojai, ko ausis istempei? Tempk plug^. Ziiirek j savo vagq. O gal 
pasiilgai babio ir juodii jiirq? Uzteks ir savq zemiq, savosios nejstengiame 
suarti. Nooo!.. Tfu man j tai! - nusipjaudavo ir toliau dirbdavo zemdirbys, 
net neketindamas plilgo perkalti j kalavij^. - Uztenka, prisikariavo miisq 
proteviai ir tevai! - Pasispjaudydavo delnus ir vel kibdavo j darbus darbS-
tiis miisii vyrai. 

Pagaliau argi zemdirbiai mato toliau nei savo vag^, savo lauktj, savo 
ezer^? Toliau jzvelgia tik valdzios, jsikorusios j aukstumas, ir del to ismin-
tingi tap? valdzios vyrai. Kaipgi kitaip? Pro valdzios lang^ jie mato Lietuv^ 
kaip klebonas is sakyklos savo parapij^! Ir ne tik vis^ Lietuvfj, bet ir vis^ 
Europjj, kone vis^ pasaulj. Ir reikalai jiems tik anie, globaliniai, rijpi. K^ £ia 
Lietuva? LaSas! Siniltele. Is pasaulio aukstumq ne nejziiiresi. Nejziiiresi 
net ir kaiinynq, prisispaudusiq prie tos pacios jiiros, prie Dauguvos vande-
nq. K^ jau kalbeti apie tuos, kurie gyvena prie Volgos, Dunojaus ar Vyslos? 
Valdzios vyrai mato tik uz vandenyno esancias zemes ir aukSfiausius pa
saulio bokstus. Tiesa, jau net ir t^ vandenyn^ paniekinamai bala vadina. 
Na, o eiliniams zmonems labiau riipi savi, zemiski, reikalai: savas zemes 
gabalelis, savas ezeras, sirdziai mielas silelis, sava trobele. 

Bet nenutolkime, sugrjzkime prie Bezdonyse vykstan^iq jvykiq. 
Taigi, kaip jau supratote, tasai nedorelis diktatorius tikrai pietuose 

kazk^ iskrete, ir tai, matyt, labai nepatiko pasaulio demokratijai. Savo 
uepaklusnumu labai jis jjj uzrCistino. Tai ne panel? jzeisti! Turbiit ne tik 
orum^ir garb? pamyne... TaCiau, kas i§ tiknyq ten atsitiko, niekas nezino-
jo. Zmones suprato tik tai, kad nedorelj demokratijos ir ramybes drumste-

reikia suciupti ir is sosto isvyti - kaip sunj, sergejusj aukso skryniq ir 
uieko prie turtq neprileidusj. Argi gerai taip elgtis? Ar demokratiSka sedeti 
vienamuztupus vamzdj su degutu? Nutare ir miisq valdzia padeti demo
kratijai nedorelj sugauti arba bent jau i§ salies, kurioje jis gyveno, iSvyti, 
kad zmones galetq kitaip joje jau be jo tvarkytis... Taciau nuo ko pradeti ir 
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