
Nuo Mergezerio iki Griskabudzio 

\ 

Vainilaitis - tikras Dzukijos, dainq ir pasaku krasto, sunus. Nevykeliu ta
me kraste buvo laikomas ne tas, kuris neturedavo duonos, o tas, kuris nemo-
kedavo dainuoti ir grybauti. 

Ne kart^ teko su Martynu lankytis jo gimtajame Mergezeryje. kaim^ 
gliidintj pusyntj apsuptoje apylinkeje, dabina Dereznos ir dviejq bevardziij 
per geletas pievas besiranganciij, upeliuktj kaspinai. Didziausia kaimo puos-
mena — pietryciq kraste tyvuliuojantis „nedidelis, ajerais ir meldais apaugqi 
ezerelis", kaip ir kaimas, kaip skarotas pusynas to paties Mergezerio vardo. I ; 
visq keturiq pusiij pusyno apsuptas kaimas buvo ir liko kaip nuosali girios 
sala, kurios paslaptingo osimo nejstenge nustelbti ir uz keturitj kilometre ai-
dintis Varenos I I baznyteles varpas. Savo miel^ tevisk^ autobiografijoje poetas 
taip mena: „Kairi4Ja pakrante brenda per smelj j ezero pakrastj kresnos pusai-
tes. Brenda, bet niekaip neisbrenda. Taip ir lieka smiltyneje. O kitu ezerc 
krantu, uzsimaukslinusios siaudines kepures, nuo kalveles ant kalveles driekia-
si pietq kryptimi zemos vargingq, bet visada linksmij zmonii| pirkaites. Glaudi^ 
viena j kit^ panasii^ pirkaicii^ virtine, dvieJ4 skaidriij upeliq perkirsta, sustoja 
prie aukstos simtametes liepos. (. . .) Prie tos liepos ( . . .) sakais kvepiancioje 
pirkioje as gimiau ir buvau jkeltas [ zilvitinj lopsj"^. 
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Martyno senelis 

Simas Vainilavicius 

Vainilaiciai - seni Mergezerio gyventojai. Cia kadaise jsikure Martyno 
prosenelis, gav^s is Varenos dvaro nemaz^ senovinj valak^ zemes; didziuma jos 
buvo miskas, pievos, nedirbama pamiske. Kai senelis zem^ padalijo trims 
sunums, tai kiekvienam isejo net po keturiasdesimt sesis hektarus. Pasakoja-
ma, proteviai vadinqsi Vainilaviciais, aktyviai dalyvav^ 1863 m. sukilime ir del 
to skaudziai nukentejq, bet jau trys paskutiniosios kartos, gyvenusios lietuvis-
kame kaime, kalbedavusios tik lietuviskai, nors Mergezeris 1920 m. buvo len-
h \, visaip stengtasi j j polonizuoti, ir mergezeriskiams teko priesin-
tis brutaliam lenkinimui. Cia pat, Martyno gimtojoje sodyboje, gyveno ir du 
jodedessuseimomis;pokariometaisjosbuvoistremtos jSibir^. \ 

Augo Martynas gausioje triji^ broliq ir sesers draugeje. Daug gero jis pa-
tyre is savo tevij, desimcia metq vyresnio brolio Juliaus ir jaunesniojo Adolfo, 
su kuriuo kartu augo, mokesi. Labiausiai jo atmintin jsireze tevo, kaimo svie-
suolio ir liaudies dainininko, paveikslas. 

Jonas Vainilaitis, Martyno tevas, buvo sumanus mergezeriskiij atstovas, zi-
nomas ir placioje apylinkeje. Nors tebuvo lank^s vos du carines pradzios mo-
kyklos skyrius, tiems laikams buvo pakankamai prasilavinqs ir rastingas. Jei-
gu kam reikedavo rasyti kolq prasym^, visi kreipdavosi \ j . Lenkq okupacijos 
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Martyno tevai — 

Paulina ir Jonas, 1922 m. 
I 
I 

metais priklause Perlojos sauliq buriui, j susirinkimus slaptai brisdavo per Merk 
tuometin^ Lenkijos-Lietuvos demarkacinq linij^. Burys turejo ginklij, ruose; 
ginkluotai kovai. Namiskiams jisai sak^s, kad jam buv^s paskirtas Vytauto Di 
dziojo ordinas, bet Perlojos klebonas, „patais^s" dokumentus ir ordinas tekq 
vienam verteivai, kuris net nebuv^s saulys. Pokario metais tevas dziaugesi ne 
gavqs to apdovanojimo - saugumieciai butij isuost^ ir isvez^ pas baltas meskaj 
1939 m. Lietuvai atgavus Vilniq ir vis^ jo krast^, tevas tapo apylinkes seniiini] 
Tas pareigas ejo ir vokieciq okupacijos metais. Nors ir neatrode labai veikluf 
bet daug nuveike, kad is jam priklausiusiij keturiq kaimtj ne tik kad ne viena 
jaunuolis nepatektq \^ ar j reicho darbo tarnybq ,̂ bet kad nebuti 
paimtas ir ne vienas arklys. O gelbejo visus, negailedamas virsininkams vokie 
ciams nei lasiniij, nei samanes. 1944 m. frontui nudundejus j Vakarus, liepo 
menes} tevq̂  arestavo, bet is sovietinio kalejimo Stakliskese, nerad^ jokiij jkal 
0 4 , paleido, ir rugsej j jis pescias per Prienij tilt^ parejo j namus. Ir Sibiro, kai] 
spejama, isvengta prisimenant buvusio seniuno nuopelnus seniunijai. 

Martyno tevo visuomenine veikla kad ir nebuvo labai akivaizdi, uzta 
sviesioji jo asmenybes puse — pasakotojo ir dainininko sekme — j j lydejo 
kaip sakoma, nuo lopsio iki karsto. { poetus isej^s sunus puikiai prisimena 
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Martynas-pradines mokyklos mokinys 


