
Perkūnijų naktys36
Į Druskininkus39
Beržų daina40

Poeto pradžia42

Kelias43
Padovanoti eilėraščiai43

Akmuo44
Pareis46

Poilsis46
Pavasaris47

Po daugelio metų47
Ne viskas gražu48

(Iš dienoraščio)50
Kas po to?51

„Par mus kalneliai alavėlio..."53

n. į grožio Salį60
Atsigręžiau60
23-iojoje61
Kai žmogus prabunda grožiui63
Auklėtiniai65
Rašysiu memuarus67

Klasės ir mokiniai67
Akimirkos73
Kryžkelėje74
Bus tvarka!79

Klasikos interpretacijos82

Kasdienybės krislai83
Demagogijos smūgis88
Vai gerki, žeme, mane88

Aktorių namai91

Išleistuvės92

Beidėjiški95

ĮŽANGAii
„Rytoj" - nėra!12

I. PRIE EŽERŲ13
Pirmieji metai14
Atšalo širdis14
Pamoka15

Stasys Tatulis16

Nesakykit mamai18
Talka19
Mėrgavimas20

Tėvų susirinkimas21

Ak, Petrai Nanartavičiau!22

Kontrastai23

...aitis24

Slidinėjame!25
„Bežino lankos"25

Būsi tigras!26
Visi esame „Mes"!27

Pas Saliutienę!29
Iš pirmosios algos30

Barysas Juozas31

Našlaitėliai33
Dzūkų raudos34
Į teatrą!36

TURINYS



Prie turgaus151

Palikti negalėjau152
Negerai, bet ir gerai153

Viktoras154

I proftechnines!159
Augome drauge160

IŠsiravėk žodyną!162
Paskutinis skambutis163

Gelmė, Gerumas164

„Pavyzdingųjų" drama165

„Rėmo" nesulaužė166

„Mokytoja, negaliu..."167

Naujieji auklėtiniai168
Gerbiamoji spinta170
Vestuvės171

Jau kitaip172
Gelbėkimės!173
„Mažosios moterys"174

„Aš visų bijau"176
Nudaužyti krumpliai177
„Graži tu, mano brangi Tėvyne"178

„Užnešė ant posūkio"179

Pajuoka ar juokas?180

Ritualai183
„Sliekas"184

Darbinis auklėjimas185
Socialistinis turinys, nacionalinė forma185

Atvira komjaunimo pamoka187

Dalyvavimas būtinas188

Gal iš Marso?189
Idėjinės tvirtybės paieškos190

Ne ritualai194

Tavo laikas ir tavo erdvė96

Prasiplėtė erdvė96
„Ar yra tas namas?"97

Tvenkiasi debesys98
Supainiojo profesijas99
Vis „anti" ir „anti"100

Stiprėja įtampa102
Dzūkijos kelučiais103
Gervėčiuose104

Tai vesėla toji ūlytėlė107

RMTI117
Kaip lapė ant laužo juodvabalį kepė120

III.JIE AUGO MANO AKYSE126
Su ketvirtokais130

Pirmieji nesusipratimai131

Robertas132

Andrius133
Komandos kapitonas,134

Teisybės ieškotojas135
Gaivalas135

Ką mes auginame?136

Pavargusios137

Dar labiau pavargusios139

Egzaminas140

IV.SEPTYNI ŽIEDAI142
Naujoje mokykloje143
In memoriam144

Kuriamės147

Technikos tobulybės148
Likimo dovana149
Žemė — žmonių planeta150

Kawiarne151



ĮŽANGA

Aprėpti mokyklos gyvenimą, kurio ir dalyvis, ir stebėtojas buvai be
veik ištisą pusę šimto metų, — neįmanoma, ne mano jėgom.

Reikėtų kalbėti apie daug ką:
•istorijos lūžių atneštas permainas,

•sovietinės mokyklos ideologinį nuožmumą,

•mokytojo pažeminimą, jo profesinį ir moralinį sumenkėjimą,

•skaudų mokyklos ir tėvų supriešinimą, prievartinį tradicijų, pa

pročių ir nusistovėjusių moralinių normų laužymą,

•gana savotiškus ir dažnai komplikuotus kolegų santykius,

•pasipriešinimą ir prisitaikymą,

•pagaliau apie tai, kas mokykloje svarbiausia — mokytojo ir moki

nio bendrystę.

Tai išties neaprėpiama. Ir man jau ne metas.

Bet tokio tikslo sau ir nekėliau.

Labiausiai norėčiau kalbėti apie mokytoją ir mokinį.
Kita vertus, negali tų mokytojo ir mokinio santykių perkelti į ste

rilią aplinką. Jie formavosi ne natūralioje gyvenimo tėkmėje, o rūsčiais

istorijos pervartų, melo ir prievartos laikais. Nuo to atsiriboti negali.

Noriu palikti ir laiko ženklus, nes daug kam tas laikas darosi jau visai

nesuprantamas.
Rankioju laiko nuoskilas.

Kas giliai širdin įkrito.
Tikrai tai net ne patys svarbiausi dalykai.

Bet jeigu per pusšimtį metų iš atminties neisdilo, tai gal jie ir ne
visai atsitiktiniai?
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Gražūs Daugai. Ežerai. Pražulnūs vakaro spinduliai atsimuša van

deny. Skraido voratinkliai, rudens ilgesį verpia vorai. Skrenda baltos

driekanos dangumi, kliūva už nuraudusių erškėčių krūmų, švelniai ko

jas nuglosto.

Skaidrus rudens liūdesys. Taip ir atvykau į tą liūdesį...

Kambarį gavau sodyboje prie ežero, geras kilometras nuo miestelio.
Šeimininkė, ligota moteris, gyveno su savo nebyle dukra. Ji apsidžiaugė

sulaukusi nuomininkės. Kolegos mokytojai santūriai nusišypsodavo,

sužinoję, pas ką gyvenu. Moteris miestelyje turėjo keistuolės vardą.

Savotiška buvo toji keistuolė, ne vien buitišką gyvenimą gyvenusi,

dar amžiaus pradžioje į knygnešių veiklą įsitraukusi. Didžioji jos gyve
nimo pramoga - teismo procesų lankymas. (Daugai tada buvo rajono

centras ir turėjo savo teismą.) Komentuodavo juos, savaip interpretuo
davo, vertindavo teisėjų, prokuroro, advokatų kompetencijas. Į daug ką

turėjo savarankišką požiūrį.

Jos žvilgsnis į gyvenimą buvo didžiulė pagaila žmogui, kad ir klys
tančiam. Esu užsirašiusi keletą jos kalbos krislų:

Po klaidos žmogus geresnis.

Rudens saulė kaip motinos širdis.

Jeigu jau žmogus negali savęs apsigint, tai jau ne žmogus.

Jie visi į vieną maišą dergia!
Durna būtau ant ožkos (sūnaus ožkos) pykt, jeigu jau ant sūnaus

pykstu.

Ir šventojo pirštai į save lenkti. Kur tu matei, kad Šventasis būtų nuo

savęs rankas atkišęs — vis į save glaudžia.

Kiaulei ne do paršų, jei ją svėia.
Gera prie kelmo ugnį kūrenti.

I. PRIE EŽERŲ

„RYTOJ" - NĖRA!

Randu kai ką senuosiuose savo popieriuose. Juos dabar — garbaus

amžiaus sulaukusi, - mėginu kiek įmanydama sutvarkyti. Kai ką sū

nui ir vaikaičiams palikti, o kitus — brangius tik man vienai — šventai

ugnelei atiduoti. Nemaža jų jau virto plėnimis ir nuskrido į erdvę Jaurų
kaimo atšlaitėje.

Tų visokių popierių labai daug. Prikraigliotų bet kaip. Užmestų. Pagel
tusių nuo laiko, išblukusiu rašalu. Sukimštų į aplankus, sumestų į maišą.

Visada trūko laiko prie jų prisėsti.
Visada trūko vietos juos išskleisti.

Kiekviena diena skubindavo savo darbais, atnešdavo savo įspūdžius,

savo nuotaikas. Vis ištardavai „rytoj".

Ir staiga pamatei, kad to „rytoj" jau tik atkarpėlė belikusi.

Ir graudžiai supranti, kad darbas dirbamas tik šiandien. „Rytoj" — nėra!

Savojo laiko nei tamsinti, nei išbalinti nenoriu.

Nenoriu ir nieko įskaudinti.

Pačius sunkiausius išgyvenimus laiko tėkmė jau gerokai nugludino.

Bet apie savo patirtis papasakoti noriu.

Kad būtų suprantamesni mūsų nugyventi metai.

Kad būtų atspara atsakingai pasitinkant ateitį.

Jaučiu — bus priekaištų: kodėl šitaip, o ne taip? Kodėl taip, o ne
kitaip?

Man buvo taip.



PAMOKA

Na ir sunkūs man kliuvo šeštokai. Net dvi klasės. Po keturiasdešimt

mokinių. Eidavau į pamokas kaip į mūšį. Stabtelėjusi prie durų, giliai
giliai įkvėpdavau. Žinojau, kas laukia. Darbui jie susitelkdavo tik ke
lioms minutėms. Paskui lyg netyčia tarpsuoliais nuriedėdavo obuolys,

sukeldamas naują juoko bangą, iki lentos nuplasnodavo popierinis kar

velis. Kikendavo ir kraipydavosi mergaitės, šūkalodavo berniukai.

Nekęsdama ir vaikų, o dar labiau savęs, laukdavau išgelbėtojo skam

bučio. Kartais neiškentusi riktelėdavau savo galingu altu. Įspūdis būda

vo netikėtas nelauktas - tai bent! Pajusdavau jų nusistebėjimą. Netikė

tumo pritrenkti, nutildavo.

Nugirdau netyčia pašnekesį:
—Pas jus šiandien rėkė?

—Ne, - nusivylęs prakošė pašnekovas.

—O pas mus rėkė! - aiškus pasididžiavimas pirmojo balse.

Gavau pamoką! Buvau įvertinta! Ir priversta pamąstyti...
Šįsyk labai skubėjau į klasę, nes porą trejetą minučių vėlavau. Nu

stebau — tylu! Nejaugi direktorius užėjo?

Darau duris ir sustoju prie jų. Už mokytojo stalo stovi „mokytojas" -

tas padūkęs, pats iŠdykiausias žaliaakis Stasys. Jis nori sprukti į suolą,

bet aš užbėgu už akių. Nedrąsiai trypiu prie durų ir klausiu:
—Ar galima sėstis, tamsta mokytojau?

—Labai negerai... eee..., kad vėluojate... eee... Labai negerai. Sėskitės.

Paklebena duris. Dvi nedrąsios sulytos mergytės. Mano auklėtinės.

Painiodamosi kalba, ir aš sunkiai suvokiu jų pasakojimą. Viena jų su

sirgusi, tai iš bendrabučio ėjo namo — septynis kilometrus. Ėjo, ėjo,

nueiti tepajėgė vieną kilometrą, o paskui grįžo ir atėjo čia, pas mane.
Draugė parodžiusi, kur aš gyvenu. Žiūriu į tas nedrąsias, dar mažai man

pažįstamas mergytes. Sulytos, suvargusios, akutės ašarotos, bet tokios

pasitikinčios... Atėjo pas savo mokytoją, savo klasės auklėtoją...
Šios dvi sulytos apsiverkusios mergaitės privertė mano širdį suspurdėti.

Netiesa. Neatšalo mano širdis.

ATŠALO ŠIRDIS

Atrodo — staiga Širdis atšalo. Ir mylėti, ir pagailėti nebemoka. Dienos

nužvarbo, nupilkėjo. Ir gyvenimas toks nereikšmingas, nereikalingas at

rodo. Aš čia, toje naujoje mokykloje, tokia svetima. Ir man visi svetimi.

PIRMIEJI METAI

Pirmieji mano metai Dauguose. Čia aš dar svetima. Kai einu per

miestelį, vis dar matau, kaip smalsiai pripuolama prie langų. Mane tai

stebina. Suvalkijoje taip nepriimta. Negražu. Ten jei ir pasmalsaujama,

tai nemačiom, pro plyšiuką...

Pačios trumpiausios dienos. Taip anksti temsta. Susivėlinau grįžti iš

mokyklos. Ežeras juodas. Vėjas. Gūdžiai ošia tuopos pakely.

Ir šioj tamsoj iš tolo matau, kad mano kambario langas šviesus. Ne

jaugi pas mane atvažiavo?! Spartinu žingsnį! Ir noriu, ir bijau žvelgti į

šviečiantį langą - geriau jau iš karto įeiti ir apsidžiaugti.

Įeinu. Niekas manęs nelaukia. Tik žiburys ant stalo.

- Panele, aš užžiebiau tą lempą, kad iš tolo matytum, kad baisu

nebūtų!.. — aiškinasi senoji.

Kas atsitiko? Ko staiga taip baisiai liūdna? Kiek kartų aš laukiau, kad
kas pravertų mano duris. Kiek kartų, kiek kartų jų niekas neatidarė.

Bet žiburys tai švietė.

Kad man nebūtų baisu

Mama kaip saulelė, šiandien šviečia, o ryt gali nusileisti.

Driganto skūra ir ant balkio žvengia!

-Ir ta mano vaikas, ir ta mano vaikas. Ji buvo jauna, neprityrus, ji

savo jau atkentėjo.

-Jam gėda! Kap kumelei vežimą išvertus. Geram žmogui tai gėda.

O tokiam!..

Svetimo gaila, ale nesopa.

Valdžios ateina ir praeina, o kaimynai, o žmonės pasilieka.


