


Tūkstantis aštuoni šimtai pirmųjų metų sausio dvidešimtą die-
ną Dono atamano Vasilijaus Orlovo kazokams įsakyta žygiuoti į 
Indiją. Mėnuo skiriamas kelionei iki Orenburgo, o iš ten trys mė-
nesiai „per Buchariją ir Chivą prie upės Indo“. Netrukus trisdešimt 
tūkstančių kazokų perkirs Volgą ir patrauks gilyn į kazachų stepes.

Kovojant už valdžią. Rusijos XVII amžiaus politinės istorijos puslapiai. 
M., Mysl, 1988, 475 psl.

1979 metų gruodį sovietinė vyriausybė priėmė nutarimą apie 
kariuomenės įvedimą į Afganistaną. Karas vyko 1979–1989 me-
tais. Jis tęsėsi devynis metus vieną mėnesį ir devyniolika dienų. Per 
Afganistaną perėjo daugiau nei pusė milijono ribotojo sovietinės 
armijos kontingento karių. Sovietinės ginkluotosios pajėgos kare 
iš viso prarado 15 051 žmogų. Dingo be žinos ir pakliuvo į nelaisvę 
417 kariškių. 2000 metų duomenimis, negrįžę iš nelaisvės ir neras-
ti tebebuvo 287 žmonės...

Polit.ru, 2003 m. lapkričio 19 d.
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– Esu viena... Dabar man ilgai teks būti vienai...
Jis nužudė žmogų... Mano sūnus... Virtuviniu kirvuku, kuriuo 

kapodavau mėsą. Grįžo iš karo ir štai užmušė... Rytą parnešė ir pa-
dėjo kirvuką atgal, į spintelę, kur laikau indus. Man regis, kad tą 
pačią dieną aš jam muštinukus paruošiau... Po kurio laiko per tele-
viziją pranešė ir vakariniame laikraštyje parašė, kad žvejai miesto 
ežere ištraukė lavoną... Gabalais... Skambina man draugė:

– Skaitei? Profesionali žmogžudystė... Afganistano braižas...
Sūnus buvo namuose, gulėjo ant sofos, skaitė knygą. Aš dar 

nieko nežinojau, nieko nenujaučiau, bet kažkodėl po šių žodžių 
pažvelgiau į jį... Motinos širdis...

Jūs negirdit šunų lojimo? Ne? O aš girdžiu, vos pradedu apie 
tai pasakoti, iškart girdžiu šunų lojimą. Laksto šunys... Ten, kalėji-
me, kur jis dabar sėdi, didžiuliai juodi vilkšuniai... Ir žmonės juo-
dai aprengti, visi juodi... Sugrįžtu į Minską, einu gatve, pro duonos 
parduotuvę, vaikų darželį, nešuosi pieną ir batoną ir girdžiu šunų 
lojimą. Kurtinantį lojimą. Aš darausi kaip trenkta... Kartą bemaž 
po mašina pakliuvau...

Galėčiau vaikščioti prie sūnaus kapo kauburėlio... Gulėti šalia 
jo... Bet nežinau... Nežinau, kaip man gyventi su šia nelaime... Kar-
tais netgi baisu eiti į virtuvę, matyti spintelę, kurioje gulėjo kirvu-
kas... Ar jūs negirdit? Nieko negirdit... Ničnieko?

Šiandien nebežinau, koks tas mano sūnus. Kokio sulauksiu po 
penkiolikos metų? Jis nuteistas penkiolikai metų griežto režimo... 
Kaip aš jį auklėjau? Jam patiko pramoginiai šokiai... Mudu buvom 
nuvažiavę į Leningradą, aplankėm Ermitažą. Knygas kartu skaitė-
me... (Verkia.) Tai Afganistanas atėmė mano sūnų...

...Gavom iš Taškento telegramą: pasitikit, lėktuvas toks ir toks... 
Išpuoliau į balkoną, norėjau rėkti iš visų jėgų: „Gyvas! Mano sūnus 
gyvas grįžo iš Afganistano! Tas baisusis karas man pasibaigė!“ – ir 
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praradau sąmonę. Į oro uostą mes, žinoma, pavėlavome, lėktuvas 
buvo seniai atskridęs, sūnų radome skverelyje. Gulėjo ant žemės 
įsikabinęs rankomis į žolę, stebėjosi, kad ji tokia žalia. Netikėjo su-
grįžęs... Tačiau džiaugsmo jo veide nebuvo matyti...

Vakare mus aplankė kaimynai, atsivedė mažą dukrelę, įrišę jai į 
plaukus ryškiai mėlyną kaspiną. Jis, pasisodinęs ją ant kelių, glau-
džia prie savęs ir verkia, ašaros teka ir teka. Todėl, kad jie ten žudė. 
Ir jis... Vėliau aš supratau.

Pasienyje muitininkai nugvelbė importines glaudes. Amerikie-
tiškas. Negalima... Taip ir atskrido be apatinių. Man vežė chalatą, 
tais metais man sukako keturiasdešimt, chalatą taip pat atėmė. Se-
nelei vežė skarelę – irgi atėmė. Jis atskrido tik su gėlėmis. Su karde-
liais. Bet džiaugsmo jo veide nebuvo.

Rytmetį atsikelia visiškai normalus: „Mamyt! Mamyt!“ Vakarop 
veidas apniunka, akys įdumba... Nemoku apsakyti... Pradžioje ne-
gėrė nė lašo... Sėdi, žiūri į sieną... Pašoka nuo sofos, stveria striukę...

Užstoju duris.
– Kur dabar, Valiuša?
Jis pažvelgia į mane kaip į tuščią vietą. Išeina.
Vėlai grįžtu iš darbo, gamykla toli, antra pamaina, skambinu 

prie durų, o jis neatidaro.
Neatpažįsta mano balso. Be galo keista, na gerai, neatpažįsta 

draugų balsų, bet mano? Juolab kad tik aš jį taip vadinu – „Valiuša“. 
Sakytum, visą laiką kažko laukia, bijo. Nupirkau jam naujus marš-
kinius, matuoju, ar tinka, žiūriu: rankos supjaustytos, randuotos.

– Kas čia?
– Menkniekiai, mamyt.
Paskui sužinojau. Po teismo... Mokomojoje kuopoje pjovėsi ve-

nas... Per parodomuosius mokymus buvo radistas, nespėjo užmes-
ti radijo stotelės ant medžio, netilpo į tam skirtą laiką, ir seržantas 
privertė jį iškuopti iš tualeto penkiasdešimt kibirų ir pražingsniuo-
ti su jais prieš rikiuotę. Jis ėmė nešioti kibirus ir prarado sąmonę. 
Ligoninėje jam buvo nustatytas lengvas nervų sukrėtimas. Tuomet 
naktį bandė persipjauti venas. Antrą sykį jau Afganistane... Prieš iš-
eidamas į reidą patikrino: radijo stotelė neveikia. Dingo deficitinės 
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detalės, kažkas iš saviškių nugvelbė... Kas? Vadas apkaltino bailu-
mu, tarsi jis būtų paslėpęs tas detales, kad nereikėtų su visais eiti į 
reidą. O jie gi ten vieni iš kitų viską vogdavo, išardydavo mašinas, 
detales nešdavo į dukanus, parduodavo. Pirkdavo narkotikų, ciga-
rečių. Maisto. Jie nuolatos buvo alkani.

Per televizorių rodė laidą apie Editą Piaf, mudu kartu ją žiū-
rėjome.

– Mama, – paklausė manęs, – o ar žinai, kas yra narkotikai?
– Ne, – pamelavau jam, o pati vis seku: ar tik nerūko?
Jokių pėdsakų. Vis dėlto ten jie vartojo narkotikus – gerai žinau.
– Kaip ten, Afganistane? – kartą paklausiau.
– Tylėk, mamyt.
Kai kur nors išeidavo, skaitydavau jo laiškus iš Afganistano, 

norėjau prisikasti iki esmės, suvokti, kas jam yra. Nieko ypatingo 
laiškuose neradau, rašo, kad pasiilgo žalios žolės, senelės prašo nu-
sifotografuoti ant sniego ir atsiųsti jam nuotrauką. Bet aš mačiau, 
jaučiau, kad jis nesitveria savyje, kažkas jame vyksta. Man buvo 
sugrąžintas kitas žmogus... Tai ne mano sūnus. Pati išsiunčiau jį į 
kariuomenę. Šaukimas jam buvo atidėtas. Norėjau, kad jis taptų 
vyriškesnis. Tikinau sūnų ir save, kad kariuomenėje jis sustiprės, 
subręs. Išsiunčiau į Afganistaną su gitara, atsisveikinimui suruo-
šiau saldų stalą... Jis sukvietė draugus, mergaites... Pamenu, nupir-
kau dešimt tortų.

Vienintelį kartą jis prakalbo apie Afganistaną. Pavakary... Užei-
na į virtuvę, aš triušį ruošiu. Dubenėlis kraujo. Jis pamerkia pirštus 
į tą kraują, pakelia prie akių. Apžiūrinėja. Ir sako pats sau:

– Parveža draugą išdraskytais viduriais... Jis prašo, kad pribaig-
čiau... Ir aš jį pribaigiu...

Pirštai kruvini... Nuo triušio skerdenos, ji šviežia... Tais pirštais 
jis čiumpa cigaretę ir žengia į balkoną. Daugiau tą vakarą su manim 
nė žodžio.

Nuėjome pas daktarus. Grąžinkit man sūnų! Gelbėkit! Viską 
papasakojau... Apžiūrėjo jį, ištyrė, bet, išskyrus radikulitą, nieko 
nerado.

Kartą grįžtu namo: užstalėje ketvertas nepažįstamų vaikinų.
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– Mamyt, jie iš Afgano. Sutikau stotyje. Neturi kur pernakvoti.
– Aš jums tučtuojau iškepsiu saldų pyragą. Akimoju, – kažko-

dėl apsidžiaugiau.
Pas mus jie pragyveno savaitę. Neskaičiavau, bet manau, kad 

išgėrė tris dėžes degtinės. Kiekveną vakarą namuose rasdavau pen-
kis nepažįstamus žmones. Penktasis buvo mano sūnus. Nenorėjau 
klausytis jų šnekų, bijojau. Betgi tame pačiame bute... Nejučiom 
nugirdau... Tie žmonės pasakojo: kai tykodavo pasaloje, jiems 
duodavo stimuliatorių, kad būtų drąsesni. Bet tai buvo laikoma pa-
slaptyje. Kokiu ginklu geriau užmušti... Iš kokio nuotolio. Paskui, 
kai visa tai nutiko, daug ką prisiminiau... Vėliau ėmiau mąstyti, vis-
ką paskubom prisimindama. O ligi tol mane kaustė baimė: „Ai, – 
kalbėjau pati sau, – jie tiesiog pamišėliai. Kažkokie nenormalūs.“

Naktį... Prieš tą dieną... Kai jis nužudė... Sapnavau, kad laukiu 
sūnaus, o jo vis nėra ir nėra. Ir štai parveda man jį... Parveda tie 
keturi afganai. Ir numeta ant nešvarių cementinių grindų. Ar su-
prantat, mūsų namuose tokios grindys... Virtuvėje... Cementinės – 
kaip kalėjime.

Tuo metu jis jau buvo įstojęs į Radiotechnikos instituto pa-
rengiamąjį fakultetą. Gerą rašinį parašė. Buvo laimingas, kad jam 
viskas sekasi. Net ėmiau manyti, kad apsiramino. Pradės mokytis. 
Ves mergaitę. Bet ateina vakaras... Bijau vakaro... Jisai sėdi ir nykiai 
žiūri į sieną. Užminga krėsle... Man maga pulti prie jo, užstoti kelią 
ir niekur neišleisti. O dabar vis sapnuoju sūnų: jis mažiukas ir pra-
šo valgyti... Visada alkanas. Tiesia rankas... Visuomet sapne matau 
jį mažiuką ir skriaudžiamą. O gyvenime? Kartą per du mėnesius – 
pasimatymas. Keturios valandos pokalbio per stiklą...

Per metus du pasimatymai, kai galiu jį bent pamaitinti. Ir tasai 
šunų lojimas... Vis sapnuoju tą šunų lojimą. Jis veja mane iš visur.

Aplink mane ėmė rėžti sparną toks vyriškis... Atnešė gėlių... Kai 
tik atnešė, ėmiau rėkti: „Traukitės nuo manęs šalin, aš žmogžudžio 
motina!“ Pirmomis dienomis bijojau sutikti ką nors iš pažįstamų, 
užsidarydavau vonioje ir laukdavau, kad užgriūtų sienos. Man at-
rodė, kad gatvėje visi mane atpažįsta, rodo pirštais, šnabžda: „Pa-
menat tą kraupų atvejį... Tai jos sūnus nužudė. Ketvirčiavo žmogų. 
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Afganistano braižas...“ Išeidavau iš namų tik naktį, klausydavausi 
nakties paukščių. Atpažindavau iš balsų.

Vyko tardymas... Praėjo keletas mėnesių... Jis tylėjo. Nuvažiavau 
į Maskvą, į Burdenkos karo ligoninę. Susiradau ten vaikinus, tarna-
vusius specialiosios paskirties dalinyje, kaip ir jis. Pasipasakojau...

– Vaikinai, už ką mano sūnus galėjo užmuti žmogų?
– Tikriausiai buvo už ką.
Turėjau pati įsitikinti, kad jis galėjo tai padaryti... Nužudyti... 

Ilgai klausinėjau jų, kol supratau: galėjo. Klausinėjau apie mirtį... 
Netgi ne apie mirtį, apie žudynes. Tačiau tasai pokalbis nekėlė 
jiems ypatingų pojūčių, jausmų, kuriuos tokios šnekos paprastai 
kelia žmonėms, neregėjusiems kraujo. Jie kalbėjo apie karą kaip 
apie darbą, kuriame reikia žudyti. Vėliau sutikau vaikinų, kurie grį-
žo iš Afganistano, o kai Armėnijoje įvyko žemės drebėjimas, išvy-
ko ten su gelbėjimo būriais. Mane domino, tiesiog persekiojo klau-
simas: ar jiems buvo baisu? Ką jie patyrė regėdami mirtį? Ne, jiems 
nebuvo baisu, netgi jų gailesčio jausmas buvo atbukęs. Sudarky-
tos... suplėšytos į gabalus... kaukolės, kaulai... Palaidotos po žeme 
ištisos mokyklos... Klasės... Kaip sėdėjo mokinukai pamokoje, taip 
ir susmego į žemę. O jie prisimindavo ir pasakodavo apie kitką: 
kokius gausius vyno rūsius atkasdavo, kokį konjaką, kokį vyną ger-
davo. Juokavo: būtų neblogai, kad dar kur nors sudrebėtų. Bet tik 
šiltuose kraštuose, kur auga vynuogės ir daromas geras vynas... Tai 
ką, nejaugi jie sveiki? Jų psichika normali?

„Aš jo ir mirusio nekenčiu.“ Neseniai jis man taip parašė. Po 
penkerių metų... Kas tada įvyko? Tyli. Tik žinau, kad tasai vyru-
kas, vardu Jura, gyrėsi Afganistane uždirbęs krūvą čekių. O vėliau 
paaiškėjo, kad jis tarnavo Etiopijoje, buvo praporščikas. Apie Af-
ganistaną melavo...

Teisme tik advokatė pasakė, kad teisiamas ligonis. Kad teisia-
mųjų suole – ne nusikaltėlis, o ligonis. Kad jį reikia gydyti. Tačiau 
tada, prieš septynerius metus, teisybė apie Afganistaną dar buvo 
slepiama. Jie visi buvo vadinami didvyriais. Kariais internaciona-
listais. O mano sūnus tapo žmogžudžiu... Todėl, kad padarė tai čia, 
ką jie darė ten. Už ką jiems ten buvo duodami medaliai ir ordinai... 



Kodėl teisiamas jis vienas? Neteisiami tie, kurie jį ten pasiuntė? Iš-
mokė žudyti? Aš jo šito nemokiau! (Nesitvardydama šaukia.)

Jis užmušė žmogų mano virtuviniu kirvuku... O rytą parnešė 
kirvuką ir padėjo į spintelę. Kaip paprasčiausią šaukštą ar šakutę...

Pavydžiu motinai, kurios sūnus grįžo be abiejų kojų... Tegul jis 
nekenčia jos, kai pasigeria. Nekenčia viso pasaulio... Tegul puola 
ant jos kaip žvėris. Ji perka jam prostitutes, kad neišprotėtų... Pati 
kartą meiluže pabuvo, nes jis brovėsi į balkoną, norėjo iššokti iš de-
vinto aukšto. Aš su viskuo sutinku... Visoms motinoms pavydžiu, 
netgi toms, kurių sūnūs guli kapuose. Sėdėčiau sau prie kauburėlio 
ir būčiu laiminga. Nešiočiau gėles.

Ar girdit šunų lojimą? Jie bėga paskui mane. Aš girdžiu...
Motina


