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Jonas Šereiva 

Jonas Šereiva, sovietų armijoje tarnavęs 1979–1981 metais, prisimena, kad 
Afganistane jau buvo ištarnavęs apie pusę metų, kai tėvai gavo oficialų laišką 
iš jo dalinio. Jie dvi dienas bijojo atplėšti voką, nes manė, kad viduje bus pra-
nešimas apie sūnaus žūtį. Todėl paprašė, kad atplėštų visai svetimi žmonės. 
Paaiškėjo, kad tai buvo tik padėkos raštas už pavyzdingą tarnybą.

Į armiją mane paėmė 1979 metų gegužės 9 dieną. Po kelių dienų jau 
buvau Ferganoje, Uzbekistane. Paskui išsiuntė į Azadbašą. Paskyrė į de-
santininkų pulko artilerijos divizioną. Tačiau netrukus mūsų pulką iš-
formavo, atėmė desantininkų uniformas ir apvilko uniformomis su rau-
donais antpečiais. Bet paliko jūreiviškas palaidines telniaškas. Pranešė, 
kad tarnausime daliniuose Čekijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje ir VDR.  
Apsidžiaugėme. (Vėliau sužinojome, kad 1979 m. iš tų socialistinių ša-
lių išvedė tankų dalinius, o vietoj jų atsiuntė desantininkus.) Mūsų pul-
ką išrikiavo, perskaitė „laimingųjų“, važiuosiančių į užsienį, pavardes, 
o likusiems liepė grąžinti naująsias uniformas ir atsiimti desantininkų. 
Tarp pastarųjų buvome tik lietuviai, latviai, estai ir keli ruseliai. Mus pa-
skyrė į atskirą oro desanto pulką –  vozdušno desantnyj polk.

1979 metų gruodžio 24 ar 25 dieną Ferganoje mus susodino į lėktu-
vus ir kažkur nuskraidino. Kai lėktuvas nusileido ir mes iš jo išlipome 
bei išsirikiavome, karininkai sako: „Sveikiname, jūs esate Afganistano 

žemėje.“ Kas tas Afganistanas, nežinojome. Tik vėliau pasakė, kad esa-
me Bagramo oro uoste, netoli Kabulo. Šį oro uostą vėliau ir saugojome.

Tris keturias dienas Afganistane gyvenome neblogai. Pradėjo labai 
gerai maitinti: cukraus – kalnai, ėmė duoti ir medaus, košėje mėsos buvo 
daugiau nei pačios košės. Tuo metu priiminėjome Vitebsko diviziją. Aš 
buvau artilerijos divizione, prie haubicų, kurios buvo išdėstytos aplink 
mūsų ginamą objektą.

Vieną dieną pasigirdo šūviai, sprogimai. Mūsų leitenantas Ščetininas 
pasakė, kad vyksta perversmas. Ne revoliucija, ne sukilimas, o pervers-
mas. Visus mūsiškius kažkur išvežė. O mane su praporščiku paliko, pa-
skyrė sandėlininku – kaptiorščiku, turėjau saugoti baterijos turtą – gin-
klus, šaudmenis, asmeninius daiktus.

Naktį, pasibaigus didžiajam susišaudymui, liepė lipti į paruoštą sun-
kvežimį ir išvažiavome. Reikėjo surinkti nukautus afganistaniečių ka-
reivių, kurie priešinosi sovietams, kūnus. Tada pirmą kartą tiesiogine 
prasme išsimaudžiau kraujyje. Sumetėme lavonus į kėbulą kaip maišus, 
ir viskas. Kur juos išvežė, nežinau. Daugiau nukautųjų rinkti neteko, tik 
vieną kartą, važiuojant iš operacijos kažkur prie Bamiano, mačiau, kaip 
mūsiškiai sušaudė grupę dušmanų, kitaip dar vadinamų duchais*. Kūnus 
suguldė kalno papėdėje, o virš jų išminuotojai sudėjo sprogmenis. Uolą 
susprogdino ir nukautieji liko po nuolaužų krūva.

Rytą karininkai paaiškino, kad mus, sovietinę armiją, pakvietė 
Afganistano komunistų partija padėti nuversti „neteisėtai užėmusį val-
džią“ prezidentą Aminą. Tą pačią dieną ir maistas suprastėjo, baigėsi 
resursai.

Atsimenu, atskrido vienas krovininis lėktuvas ir atgabeno šimtą skys-
tu kuru kūrenamų „Polaris“ krosnelių. Jos buvo neįprastos formos, plo-
nos ir pailgos. O jau kitą dieną per rusų kalba transliuojamą „Amerikos 
balsą“ girdėjome, kad rusai atseit į Afganistaną atsigabeno 100 balisti-
nių raketų „Polaris“, kurios buvo NATO šalių ginkluotėje. Juokėmės, 
kad ne tik mūsų žvalgyba apsirinka, bet ir amerikiečių.

Po to pirmojo susišaudymo, Kabule įvykusio perversmo kurį laiką 
buvo labai ramu. Nesigirdėjo nei šūvių, nei sprogimų, vyko normali 
tarnyba, saugojome oro uostą. Nuolat girdėjome pažadus, kad mus iš 
čia labai greitai išves. Iš pradžių minėjo vasario mėnesį, paskui – kovą. 
Vėliau žadėjo, kad namie, Sovietų Sąjungoje, būsime gegužės mėnesį, 
* Dušmanai (pers. dushman – priešas). Per Afganistano karą dušmanais buvo vadinami vietiniai kareiviai ir 

partizanai. Duchas – rusiška žodžio dušmanas adaptacija.

Jonas Šereiva

„Tą dieną išsimaudžiau 
kraujyje“

Pagrindinio pabūklo taikytojas
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paskui  – birželį. Galiausiai sakė, kad grįšime per spalio šventes. Taigi ir 
gyvenome nuolat laukdami žadėto išvykimo. Galų gale nustojo žadėti ir 
pranešė, kad mes čia ilgam. 

Kai laiškuose namiškiams ėmiau rašyti nebe dalinio pavadinimą, 
o  polevaja počta (lauko paštas), tėvai viską suprato. Motinai buvo di-
džiulė trauma, vargšė per kelias dienas pražilo. Pačioje pradžioje mes ir 
negalėjome rašyti, kur esame, nes tai buvo laikoma tėvynės išdavimu,  
o Sovietų Sąjungoje už tėvynės išdavimą buvo skiriama tik viena baus-
mė – mirties. Rašydavome, kad viskas gerai, esame pavalgę, tarnyba se-
kasi puikiai.

Mūsų pozicijos nuo rajonų, kur vyko kovinės operacijos, būdavo už 
septynių–dešimties kilometrų. Iš pradžių turėdavome nurodytą kva-
dratą „praarti“ haubicomis, o tada jau ten eidavo desantininkai. Ne vi-
sada pataikydavome į nurodytus taikinius, tačiau bent jau parodydavo-
me savo galią. Dušmanus tai išgąsdindavo ir išvydavo iš slėptuvių. Aš 
buvau artilerijos diviziono pagrindinio pabūklo taikytojas. 

Mano užduotis buvo pradėti apšaudymą. Jei gaudavome pranešimą 
apie neramumus, pagal nurodytas koordinates iššaudavau pirmąjį šūvį. 
Pagal jį būdavo koreguojama visos baterijos pabūklų ugnis. Vieną kar-
tą užteko vienintelio mano šūvio. Gerai nesupratau, ar iškart pataikiau į 
nurodytą vietą, tačiau kitiems šaudyti jau nebereikėjo. Iškart ten pasiun-
tė mūsų kuopos desantininkus. 

Man už tą šūvį ir medalį norėjo duoti, tačiau šiek tiek prisidirbau – 
vienam tinginiui, užmigusiam poste, kaulus sulaužiau. Tikrinau pos-
tus, o jis miega – nė cypt. Iš pradžių atsegiau jo automato dėtuvę. Nė 
cypt. Tada paėmiau prie diržo nešiojamą peilį. Nepabudo. Ėmiau purty-
ti abiem rankomis. Vis tiek miega, ką nori, tą daryk. O ką turėjau dary-
ti? Juk jei būčiau ne aš, o dušmanai, visus mus galėjo išpjauti. Apie tokius 
atvejus mes ne kartą girdėjome. Už tokius dalykus apdaužyti reikia. Tai 
ir perėjau automato buože per nugarą. Vėliau sakė, kad dėl sulaužyto 
stuburo jį išvežė gydyti į Sąjungą. Taip ir nukentėjau per jį. Vietoj meda-
lio „Už narsumą“ davė tik medalį „Už kovinius nuopelnus“.

Kai pradėjo mus vežti į „reidus“, kovines operacijas, iš pradžių į tai 
žiūrėjome kaip į pramogą. Sakė, kad pastebėti neramumai, kuriuos rei-
kia numalšinti ir palaikyti tvarką. Kitaip tariant, padėti cerandojams – iš 
pačių afganistaniečių sudarytai vidaus kariuomenei.

Tačiau pavasarį, jau nutirpus sniegui, turbūt buvo balandis, prasidė-
jo daug rimtesni susirėmimai su dušmanais. Tada sužeidė ir pirmuosius 
mūsiškius, buvo ir nukautų.

Gavę pranešimą, kad kažkur pastebėtas būrys ginkluotų vyrų, mes 
iškart šokdavome į mašinas, šarvuočius – ir į tą vietą. Einame per kai-
mą, iš vieno molinio namo išeina senukas pasiramsčiuodamas lazdele. 
Mūsiškis Andriucha sako: „Įleisk.“ Senis ramiai pakelia savo lazdelę, 
tik „pliaukšt“, dūmų kamuolys, o tas karys jaučia, kad skrenda atbu-
las. Pasirodo, senis ne lazdelę, o titnaginį šautuvą rankoje laikė. Laimė, 
Andriucha liemenę buvo užsivilkęs, taigi jo net nesužeidė. Užtat senis 
vietoje automatais buvo suvarpytas.

Daugiau nei 2000 metų senumo Budos statulos Bamiano mieste centriniame 

Afganistane. Talibano režimas jas sunaikino 2001 m.
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Mūsų pulką taip pat apšaudydavo. Iš toli, atsargiai. Kartą buvome 
savo pozicijose, draugai susėdę apkase pasakojo anekdotus. Aš stovėjau 
atsirėmęs į apsauginį haubicos skydą ir žiūrėjau į juos. Kažkas pajuo-
kavo, turėjome savų anekdotų, aš iš juoko net susiriečiau, ir kaip tik tą 
akimirką dzingtelėjo ir nudiegė man kairiosios rankos bevardžio piršto 
patį galiuką. Pažiūriu į pirštą – kruvinas. Nesupratau, kas tai buvo. Gal 
snaiperis? Bet buvome atviroje vietoje ir jokio šūvio garso negirdėjome. 
Tik piršto galiuko odą nubraukė, ir viskas. 

Pulko, kuriame tarnavau, vadas buvo toks Serdiukovas. Atvažiavo 
majoras, o per metus užsitarnavo pulkininko laipsnį ir buvo pakvies-
tas atgal į Sovietų Sąjungą, į patį generalinį štabą. Jis tikrai buvo geras 
strategas, jam vadovaujant pulko nuostoliai buvo labai menki. Taip pat 
buvo ir teisingas vadas. Kartą įvyko toks incidentas. Postus tikrinęs ka-
pitonas rado vieną kareivėlį, į kapanyro (požeminio angaro karinei tech-
nikai slėpti) sieną atsirėmusį, ir ėmė šaukti: „Kodėl ne taip stovi? Aš tave 
sušaudysiu!“ – ir išsitraukė pistoletą. O kareivis atstatė automatą. Sako, 
tu į mane vieną iššausi, o aš į tave visas trisdešimt suvarysiu.

Mes visi tuo metu miegojome. Buvo diena, tačiau tuo metu visi turė-
jome būti lovose. Galėjome daryti, ką norėjome: miegoti, laiškus rašyti, 
šachmatais žaisti, bet lovoje.

Išgirdęs triukšmą išlindo vadas, abu nuramino, o kitą dieną kapito-
nas dingo. Girdėjome, kad Serdiukovas jam paaiškino, jog kitoje ope-
racijoje gali gauti kulką ne į kaktą, o į pakaušį. Ir išvarė jį į Sąjungą 
„pasitobulinti“.

1981 m. balandžio gale mūsų haubicų baterija saugojo Mahmud-e-
Raki kaimelio prieigas nuo kalnų pusės. O kito bataliono vyrai budėjo 
viename iš keturių senovinės pilies bokštų įrengtame slapukų poste, se-
krete. Jame budėtojai keisdavosi kas keturias valandas. Į postą galėdavai 
patekti tik šūktelėjęs ir sargybiniams pasakęs slaptažodį, sutartą skaičių. 
Tarkime, vienuolika. Jei mano eilė budėti sekrete, aš atėjęs pakeisti šūkte-
liu, jis atsiliepia ir pasako „septyni“, aš privalau „pridėti“ keturis. 

Poste budėjo Viktoras Butylovas. Karininkas nutarė patikrinti, ar sar-
gybiniai nemiega, ir atėjo prie sekreto su viršila ar seržantu, nebeatsime-
nu, tačiau su viena stora juosta ant antpečių, Deriglazovu. Prie pilies 
bokšto sekreto jie prisėlino nuo kito kampo palei sieną ir pasiekė įėjimą 
į pilį, kuris sargybiniams buvo už nugaros. Butylovas su kitu kariu į tą 
pusę nė nežiūrėjo, nes tą įėjimą dengė kitas jų kuopos postas, todėl iš ten 

jokio pavojaus nelaukė. Be to, įėjimo jie net nematė, nes šalia augo labai 
didelis medis.

Karininkas, prisėlinęs iki vartų, liepė Deriglazovui pagąsdinti ir šauti 
į orą. Tas nieko blogo nepagalvojęs ir iššovė. Išgirdęs už nugaros, iš ten, 
kur nesitikėjo jokio puolimo, šūvio garsą, Butylovas akimirksniu užtai-
sė automatą ir paleido šūvį atgal. Kulka pataikė Deriglazovui po nosimi. 
Smegenys ištiško ant sienos. Viršila žuvo vietoje.

Butylovą iškart atšaukė iš posto. Kadangi aš turėjau jį pakeisti, paža-
dino ir nusiuntė mane. Kai atėjau į sekretą, nesupratau, kas čia įvyko. Tik 
vėliau perspėjo, kad neišsigąsčiau, ir paaiškino, jog įvyko nelaimingas 
atsitikimas. Suvažiavo karininkai ir pradėjo tyrimą. Stovėdamas savo 
poste aš taip pat norėjau įsitikinti, ar įmanoma pamatyti ateinantįjį pa-
lei tą sieną ir įeinantįjį į pilies kiemą pro vartus. Niekaip. Karininkai irgi 
lipo pas mane, žiūrėjo.

Tyrimo esmė buvo – kodėl tu šovei? Juk tamsu, nieko nematai, kas 
ten stovi, tai kodėl šovei?

1981 m. netoli Mahmud-e-Raki kaimelio, pilyje, panašioje į pavaizduotą nuotraukoje, 

Viktoras Butylovas per klaidą nušovė savo tarnybos draugą.
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O budintiesiems sekretuose buvo aiškiai pasakyta, kad jei atsako ne-
teisingai – šauk. Išgirdai triukšmą – šauk. Matai, kad šliaužia, tačiau ne-
žinai kas – šauk arba mesk granatą. Ką nori, tą daryk, tačiau prie tavęs 
niekas negali prieiti. Tokia buvo geležinė taisyklė.

Kol jie aiškinosi, baigėsi mano budėjimo laikas, aš grįžau į savo sto-
vyklą, kur mes gyvenome. Pamačiau užklotą Deriglazovo kūną. Tačiau 
tyrimas nesibaigė ir truko, kol birželio 2 d. išvažiavau iš Afganistano. 
Butylovo, kaip įtariamojo, per tą laiką į jokias užduotis nebesiuntė. Kiek 
atsimenu, jam labai aiškiai pasakė, kad gresia disbatas – drausmės ba-
talionas. O leitenantas, liepęs Deriglazovui šauti, kur buvęs, kur nebu-
vęs parašė prašymą priimti į komunistų partiją. Juk varnas varnui akies 
nekerta.

Kuo baigėsi ta istorija, nė nebežinau. Girdėjau, kad Butylovą paleido, 
tačiau su juo pačiu jau nebesusitikau.

Baisiausia būdavo važiuoti kolonoje, nes nežinodavai, iš kurios pusės 
šaus ar mes granatą. O gal užvažiuosi ant minos?

Taip pat būdavo baisu, kai eidavome maudytis ir skalbti į upe-
lį. Eidavome po šešis septynis žmones, bet visi iškart nepuldavome į 
vandenį. Keli saugodavo, kad negautume kokio varžto, paleisto iš 
šautuvo. Dušmanai – neblogi šauliai, jiems puikiai sekėsi „nuseginėti 
žvaigždutes“.

Visą laiką, kai buvau Afganistane, jaučiau nuolatinę įtampą. Net mie-
godamas neužsimiršdavau. Tik truputį kas nors trekšt – pašoki, tikrini, 
ar automatas vietoje. Tarnyba Afganistane niekam sveikatos nepridėjo. 
Jei būtume ten nuvažiavę jau suaugę, susiformavę, gal būtų buvę kitaip. 
O juk mus ten nusiuntė visai žalius, dar nesubrendusius. Gerai, kad kar-
tais „žolės“, čarso (hašišas su opijaus priemaiša) užtraukdavome, nors 
šiek tiek po tų mėsmalių atsipalaiduodavome. Aišku, koks ten rūky- 
mas – vieną porciją keturiese. Išeidavo po du tris dūmus. Tačiau mums, 
vaikėzams, ir nuo to kiaulės skraidydavo.

Čarso nusipirkdavome iš tų pačių afganistaniečių. Budėdami postuo-
se prie kokio plento stabdydavome įtartinus automobilius. Jei atvažiuo-
ja „Toyota“, o salone sėdi trys keturi vyrai, ją būtinai stabdydavome. 
Tikrindavome, ar neturi šaudmenų, ginklų, taip pat ir čarso. Jo radę pra-
šydavome, kad duotų dovanų – bakšiš – ar pavaišintų. 

O jau paskui iš mūsų „žolės“ prašydavo ir karininkai. Išrikiuodavo ir 
liepdavo parodyti cigaretes. Jei pas kurį rasdavo išardytų ir „žolės“ pri-
kimštų cigarečių, nepykdavo, siūlydavo kartu parūkyti.

Važiuojant namo įvyko linksmas atsitikimas. Į kupė, kurioje važiavo-
me dviese su draugu Liova iš Latvijos, įlipo vyras su žmona. Mudu gu-
lėjome ant viršutinių gultų. Pasisveikinome, jiedu atsisėdo apačioje ir aš 
užmigau. Ėmėme važiuoti, o traukinio ratai subildėjo, lyg patranka šau-
dytų: bum, bum, bum. Susapnavau, kad mus puola. Pašokau, pagalvę ir 
antklodę nusviedžiau į šalį ir, šokdamas žemyn, dar ore ėmiau graibytis 
ieškodamas automato. O automato – nėr. Atsipeikėjau tik nukritęs ant 
grindų. Žiūriu, to vyro akys iššokusios ant kaktos, moteriškė įsitempusi 
ir kiek galėdama atšlijusi, vos į sienelę nesulindusi. Liova taip pat pabu-
do ir ėmė žvengti. Atsiprašiau, aiškinau, kad prisisapnavo. Tas vyras pa-
stebėjo, kad esu su kariškomis kelnėmis, ir paklausė, ar aš kartais ne „iš 
ten“? Atsakiau, kad „iš ten“. Paaiškėjo, kad tas vyras, papulkininkis, va-
žiuoja į Vokietiją, į naują paskyrimo vietą, priimti pulko. Paskui jis sakė, 
kad gerai ir jam būtų tokių kareivių turėti. 

Jonas Šereiva (viduryje) su tarnybos draugais.
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Likimas lėmė, kad Vytas Lukšys, norėdamas išsisukti nuo tarnybos laivy-
ne, kuri trukdavo ne dvejus, o trejus metus, tapo desantininku. Jo batalionas į 
Afganistaną buvo išsiųstas vienas pirmųjų.

Iki tarnybos armijoje dirbau Nemuno laivininkystėje, buvau baržos 
kapitono padėjėjas. Suėjus šaukiamajam amžiui pabūgau, kad mane 
gali paimti į laivyną, kuriame tektų tarnauti trejus metus. Žiemą, kai 
Nemunas užšaldavo, turėdavome ilgas atostogas. Taigi aš sugalvojau 
įstoti į tuometę DOSAAF, parašiutininkų kursus. Kelis kartus šokau su 
parašiutu ir nusiraminau, kad galimybės, jog paims į laivyną, tapo ly-
gios tarnybai desantinėse pajėgose. Taip ir buvo.

Likimas lėmė, kad Afganistane atsidūriau dar prieš oficialią karo pra-
džią. SSRS karas Afganistane oficialiai prasidėjo 1979 metų gruodžio 
25-ąją. Tačiau žinodami, kur siųs, mus rengė jau nuo tų metų vasaros. 
Tarnybą pradėjau Kirgizijoje, Ošo kalnų desantininkų pulke. Netrukus 
pulkas buvo išformuotas ir iš jo sudaryti du batalionai. Mus perrengė 
kitomis uniformomis, be skiriamųjų ženklų, todėl buvo sunku atskirti 
karininką nuo kareivio. Mokė užimti miestus ir kitų dalykų, reikalingų 
kariaujant. Jau žinojome, kur teks skristi. 

Vieną iš tų dviejų balionų vasaros pabaigoje ir išsiuntė į Afganistaną, 
o mūsiškį prijungė prie atskirojo Ferganos desantininkų-parašiutininkų 

pulko Uzbekistane. Į Afganistaną išskridome iš ten, gal kokiai savaitei 
likus iki oficialios karinės kampanijos pradžios. 

Prieš išskrisdami apie mėnesį gyvenome siaubingomis sąlygomis, 
nervingi, nuolat laukdami įsakymo lipti į lėktuvus. Turėjome visur 
vaikščioti su ekipuote, ginklais, buvome nuolat įsitempę. Ginkluoti ei-
davome ir į valgyklą, miegodavome tik ant čiužinių. Dažnai būdavo 
šaukiamos rikiuotės, tikrindavo, ar nepametėme automatų, peilių, šau-
dmenų. Po kelių dienų įtampos taip viskas įgriso, kad mielai būtume 
skridę bet kur, kad tik ta kankynė užsibaigtų. Tai truko keletą savaičių.

Neatsimenu, kur mus nuskraidino, – į Kabulą ar Bagramą. Kai nu-
sileidome, aplink oro uostą jau vyko mūšis. Šovinius ir granatas mums 
išdalijo dar lėktuve. Nusileidus ir iškraunant iš lėktuvo atvežtą krovinį 
kažkam neišlaikė nervai ir jis ėmė šaudyti. Paskui jį – visi kiti. Pliekėme 
nežinodami, kur ir į ką. Panika truko apie pusvalandį.

Pasibaigus mūšiui gavome pylos. Už bausmę buvo surengtos praty-
bos, per kurias turėjome kasti apkasus kietoje it uola žemėje, pulti, atsi-
traukti, šliaužti per dygliuotus krūmus. Po tokių alinančių užsiėmimų 
daugiau niekas be komandos nebešaudė.

Po pratybų išžygiavome į Kabulą. Orai buvo bjaurūs, tai lijo, tai sni-
go. Gyvenome palapinėse, kurias reikėjo patiems pasistatyti. O Kabule 
jau dalyvavome prezidento Amino rūmų šturmo operacijoje. Tiesa, rū-
mus šturmavo specialūs daliniai, mūsų pulko užduotis buvo neprileis-
ti pagalbos rūmų gynėjams, jei tokia kartais būtų pasiųsta. Laimei, pa-
galba neskubėjo. Kitaip nežinia, kuo būtų pasibaigęs susirėmimas. Juk 
mes praktiškai ten ir gavome tikrą kovos krikštą, iki tol šaudėme labai 
mažai. 

Mane tik prieš savaitę buvo paskyrę kovinės desanto mašinos BMD 
taikytoju. Šis šarvuotis buvo ginkluotas, turėjo patranką, stambaus kali-
bro kulkosvaidį ir prieštankinę sistemą. Iki Amino rūmų šturmo aš gal 
kokį kartą ar du tebuvau iššovęs. Jei gynėjai būtų sulaukę pagalbos, bū-
tume neišvengę daugybės aukų.

Po operacijos grįžome į savo bazę, įrengtą oro uoste. Gyvenimo sąly-
gos buvo baisios – gyvenome palapinėje. Palapinės viduryje stovėjo me-
talinė krosnelė, į kurią įpildavome dyzelinio kuro ir įsidegusi krosnelė 
įkaisdavo iki raudonumo. Taip šildėmės visą žiemą. Ginklus, peilius ir 
granatas visuomet laikydavome šalia savęs. Kai grįžau iš armijos, man 
dar kokius metus neišnyko nuo diržo atsiradusios mėlynės ant klubų. O 

Vytas Lukšys

„Afganistane atsidūriau 
dar prieš oficialią karo 

pradžią“

Desantininkas (1979–1981)


