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Kol laikas 
mus myli

Ažūriniai margučiai – ir šventės 
simbolis, ir meno kūrinys

Toks šventiškai vaiskus dan-
gus neša saulėlydžius šviesius. 
Saulė ir vėjas džiovina sklidinas 
vandens arimų akis. O ten toli – 
laukuose, žemiau žiemkenčių 
šaknų, nežinomais, nematomais 
takais upeliūkščiai šnara. Padan-
gėje virš laukų užkimusiu balsu 
vyturys čirena dainą seną. Kas 
pavasarį girdėtą, bet nuskam-
bančią vis naujai, platybėje dan-
gaus ir širdyje žmogaus.

Bičiuliai, lemties, negalios 
paženklinti keleiviai ir draugai! 
Ir mums pavasaris atvėrė lan-
gus ir duris. Kvies, vilios pabrai-
džioti žydinčiuos laukuos, kur iš 
dangaus kaip auksas krinta sau-
lės spinduliai. Sakau, Dieve, atsi-
liepk, į gyvenimą jėgų įliek, kad 
pavasariu džiaugtis galėčiau.

Kaip rašė poetas Justinas 
Marcinkevičius, „Mes visi lai-
ku aprengti“. Kol laikas mus 
myli, kol juo aprengti, gyvenimu 
džiaugtis privalom. Nors skau-
da, kenti, o gyvenimas ir pavasa-
ris bėga. Kažkas pravirksta. Kaž-
kas nueina nieko nepasakęs. Kaž-
kas nustemba – „Jau karklai iš-
sprogo!“ Išplaukė upių ižas. Ga-
gena ant stogo sugrįžę gandrai.

Bičiuli mielas, sakai, miške 
jau volungė kvatojas? Kas pasa-
kys, ko juokias ji? Tame balse tiek 
giedros, tiek laimės. Ir iš kur jos 
maža širdis taip džiaugtis gyve-
nimu išmoko? Atrodo, kas gam-

toje vyksta, pirmąkart regėta ir 
girdėta. Žaibas ir griaustinis toks 
trankus. Matau! Girdžiu! Džiau-
giasi žmogus, pasaulį apkabinęs.

Man toli pažadėtoji žemė. 
Lyg debesys mintys sunkios. 
Nieko nepaliesi, neapglėbsi. Be 
manęs sprogs medžiai, žydės 
gėlės. Ak, tie laiptai, vargo ir bū-
ties, niekur eiti jie neleis. Nepa-
dės, nes statūs, slidūs ir pasilai-
kyt nėra už ko. Kol neįtraukė ne-
tikėjimo viskuo klampi gelmė, 
kol žvilgsnis prie pasaulio pri-
rakintas, tu tiki. Gyveni.

Bičiuli, jau tu eit gali. Gal ir 
skauda, ašarą nuryk. Į laukus eik 
kaip sėjėjas. Mintis kaip grūdus 
išbarstyk. Teauga žodžiai atvi-
ri, kaip ilgesys ir kaip vainikas. 

Žmogau, pavasario žalumą 
rieškutėm gerk. Jos labai reikės. 
Kad metus nejaustum troškulio 
vilties, kad nieko neskaudėtų, 
kad būtų širdyje ramu, kad pa-
sakyt galėtum – su meile gyve-
nu. O kai gyvenimas mums eiti 
užtrenkia duris, mintis augin-
kim lyg paukščius. Kad jie skrai-
dytų ir nutūpę ant kartelės, kur 
džiūsta mūsų kantrybės šaltiniai, 
giedotų. Ir tau, ir man bent lašą 
džiaugsmo pažadėtų.

Su artėjančiom šventėm, bi-
čiuliai! Būkit laimingi! Laiku ap-
rengti.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys 

Velykos – artimųjų rate
Vidos ir Vytauto Kusų šei-

mai niekada nekyla klausimas – 
kur šiemet švęsime Velykas? Jau 
daugiau kaip 20 metų gražiau-
sias metų šventes jie sutinka pas 
močiutę (taip visi įpratę vadinti 
Vytauto žmonos Vidos mamą). 
Prie šventinio stalo susirenka 13 
žmonių arba 4 šeimos. Vytautas 
neslepia besididžiuojąs, kad yra 
šios šeimos narys. „Esame vie-
nas kumštis – visada vieni kitus 
palaikom, padedam.“

Šventinis Velykų stalas – visų 
išmonės rezultatas. Nors močiu-
tė ir prieštarauja, stengdamasi iš-
laikyti šeimininkės pozicijas, ir 

925 skylutės putpelės kiaušinyje, 4 400 – žą-
sies, 8 350 – stručio – ar galite įsivaizduoti, 
kiek atkaklumo, kruopštumo, susitelkimo 
reikia, kad sukurtumėte tokį gražuolį ažū-
rinį velykaitį? O neįgalus palangiškis me-
nininkas Vytautas Kusas su šia užduotimi 
susidoroja puikiai. Šioms Velykoms kurta-
me stručio kiaušinyje jis buvo planavęs iš-
gręžti tūkstantį skylučių. Ir būtų išgręžęs, 
jei ne savo amžių jau bebaigiąs, vis labiau 
vibruojantis grąžtas. Vos vos slystelėjęs jis 
būtų galėjęs sugadinti visą kūrinį, todėl 
menininkas šįkart nerizikavo. Toks vely-
kinių kiaušinių dekoravimo būdas – gana 
naujas, tik kelerius metus tetrunkantis šio 
kūrybingo žmogaus užsiėmimas, tačiau 
vos savaitei iki Velykų belikus Klaipėdoje 
surengtoje parodoje menininkas pristatė 
net 100 tikrais meno kūriniais tapusių ažū-
rinių velykaičių ekspoziciją. 

kitos giminės moterys nepralei-
džia progos savo paruoštais pa-
tiekalais nustebinti susirinku-
siuosius. 

Žinoma, neapsieinama ir be 
margučių. Nors paprastai tai – 
moterų rūpestis, šiame šventi-
niame rituale dalyvauja ir Vy-
tautas. Prieš kurį laiką mėgęs 
skutinėti (arba, pasak jo, žemai-
tiškai – kaišinėti) juodai dažy-
tus kiaušinius, ne kartą, atiduo-
damas duoklę menininko pri-
gimčiai, ir teptuku velykaitį yra 
išgražinęs. 

Pastaraisiais metais tradici-
nės velykinės margučių kraite-
lės ruošimą palikęs žmonai ir jos 

fantazijai (o jai puikiai sekasi žo-
lelėmis kiaušinius apdėlioti, me-
džiagos skiautelėmis apraišioti 
ir taip originaliausius raštus iš-
gauti), Vytautas ėmėsi kitos mi-
sijos – kurti Velykų šventės sim-
bolį. Taip į šią šeimą atkeliavo 
vienintelis kam nors padovano-
tas jo graviruotas ažūrinis vely-
kaitis. Jame kruopščiai išpjausty-
ti visos šeimos Zodiako ženklai.  

Menininko kolekcijoje – 
8 rūšių paukščių kiaušiniai

Kiaušinių lukštuose gręžio-
ti ažūrinius ornamentus meni-
ninkas V.Kusas pradėjo visai 

Vilties akimirka
 atsimuša ir vėl nutolsta.
Dabar
    gali klausytis spengiančios tylos.
Rytojus bus – 
                                 tereikia kantriai laukti 
akimirkos,
 kai liūdesys išnyks šešėlyje maldos.

Sonata Paliulytė

Vytauto Kuso šiemet sukurti velykaičiai.           Vidos Kusienės nuotr.

Velykų rytas
Kaip švelniai aidi varpas vėlei,
Vargonų gausmas toks svaigus.
Velykų rytas. Kristus kėlės,
Nušvito žemė ir dangus.

Juoda mirtis jau nugalėta,
Keliai į dangų atviri.
Ir šypsosi diena saulėta,
Vien džiaugsmas liejasi širdy.

Už mūs kaltes tiek daug kentėjo, –
Kokia prasmė ir atgaiva.
Gėlių žiedai ir giesmės liejos, –
Tai Atpirkėjui dovana.

Margučiai puošia švenčių stalą,
Tokia palaima ir rimtis.
Smagiai ant kraigo gandras kala,
Varnėnų švilpauja būrys.

Ignas RAUDONIS, Skuodas



Jau nė pėdsakų neliko tų riebalų, kurie varvėjo per 
barzdą valgant Užgavėnių blynus. Nusitrynė jie ir nuo 
smagurių pirštų, lanksčiusių tuos blynus prieš dedant 
į burną – paskutinio pasisotinimo metu. Prabėgo ilgos 
ir sunkios šešios Gavėnios savaitės ir vėl ruošiamės su-
sirinkti šeimomis prie margučiais išpuošto Velykų sta-
lo. Laimingi tie, kurių stalą apsups trys keturios kartos, 
kurių kiekviena turi savo šios gražios pavasario šventės 
supratimą. Įdomu bendrauti su mūsų senoliais, kurių 
atmintyje kaip gamtos istorijos knygoje surašytos visų 
keturių kartų patirtys, besisukančios apie bendrą ašį – 
tradiciją. Tiesa, kartais, nutolę nuo tikrųjų tradicijos šak- 
nų, norime ją surašyti į nedidelę popieriaus skiautelę, 
bet negalima „surašyti“ kiekvieno žmogaus džiaugsmo, 
rimties ar liūdesio į pamokymais kvepiantį pergamentą.

Štai ir šį šiek tiek žvarboką Šv. Velykų rytą, stebėda-
ma šėlstančius vaikaičius, kaip bites dūzgiančius suau-
gusiuosius, ruošiančius Velykų stalą, sėdi Močiutė rami, 
lyg jai tas šurmulys jau nerūpėtų. Valgių gaminimo bei 
kiaušinių marginimo paslaptis ji seniai perdavė vaikams 
ir jos akys išmintingai pritaria viskam, kas vyksta aplin-
kui, bet laikas negali ištrinti asmeninės patirties ir min-
tys kaip šeivos audimo staklėse glotniai nardo po atmin-
ties siūlų audinį...

„Visi žino, kad Velykų bobutė ar kiškutis dovano-
ja vaikams margučių krepšelį, bet mūsų krašte buvo 
daug kam negirdėta ir labai graži tradicija – dovanoti 
vaikams per Šv. Velykas trumpas spalvotas kojinaites. 
Kaip ženklą, kad jau galima numesti šalin žiemos ava-
lynę ir apsiavus batelius bėgioti pradžiūvusiais kaimo 
takeliais. Kojinaites (močiutės nupirktas) per tvorą pa-
duodavo kaimynė, kuri matė, kaip jas pametė per kie-
mą bėgdamas kiškutis.

Jaunimo Velykų šventimas daugiau primindavo Ver-
bų sekmadienio eiseną su giesmėmis, šokiais, dainomis 
ir nesibaigiančiais juokais net ten, kur juoktis nereikė-
tų. Džiaugsmu šurmuliuojanti šventė – jaunų žmonių 
Dievas yra daug linksmesnis. Margučius apklijuodavo-
me surastais želmenėliais. Pabirdavome po laukus kaip 
žirniai po aslą. Žiūr, jau rasakila kelia saulėn vėduoklės 
formos lapą, o ten garšva dairosi tripirščiu lapeliu, dar 
toliau – rugio želmenėlis, o įkalnėje – žibuoklių ežerai. 
Stipriai priglausti prie kiaušinio želmenėliai palikdavo 
geltoname svogūno lukštų fone žalsvai baltą pavasario 
antspaudą. Ir, žinoma, inkilėliai varnėnams, zylutėms... 
O kas yra Gavėnia ir Šv. Velykos man šiandien, įkopus 
į devinto dešimtmečio vidurį?“ 

Ramaus Džiaugsmo Šventė? Senoji lietuvių kultū-
ra nepasižymi ryškiomis materialaus gyvenimo apraiš-
komis. Kai kam atrodo, kad ji paliko tiek nedaug – dai-
nas, padavimus, pasakas, sakmes, juostų raštus, margu-
čių ornamentus ir spalvas, tačiau žvelgiant dvasios aki-
mis, ji mums paliko labai daug – tą gyvybingą būties 
pusę. Esu gamtos žmogus ir man svarbiausia tuo metu 
gamtoje vykstantys ritmai. Kalėdos buvo vilties metas, 
naujos gyvybės atėjimas, o dabar – kova tarp gyvybės ir 
mirties. Rugio želmenėlis kenčia po sniego danga, anks-
ti parskridęs paukštelis krūpčioja išvydęs baltus sniego 
kalnus, pumpurėlis paskubėjo išlįsti iš rudų kailinukų 
ir sušalo. Gamta visas gyvybines jėgas sukoncentruo-
ja į išgyvenimą – šešios savaitės išbandymų. Na, o mes 
kaip? Bandome nevalgyti mėsos, kartais ir pieno neper-
kame, bet visa tai tik išoriniai ženklai. Kam jie? Aplin-
kiniams ar sau? Jei šis metų laikas apsiribotų tik tokiais 
„atsižadėjimais“ – neverta net savęs kankinti. Svarbiau-
sia – įsiklausyti į vidinį Žemės ritmą ir pajusti solidaru-
mą su visa gyvybe. Sąmoningi save „gavi“ nuolankiai 
pripažindami savo silpnumą prieš gamtos dėsnius, bet 
suvokdami ir savo išskirtinę vietą joje. Kiekvienas esame 
nepakartojamas ir tuo brangus, bet savęs neatradę nepra-
turtinsime savo originalia patirtimi ir visatos. Ir kartais 
ta vidinė ramybė ir įsiklausymas pasiekia tokį sakralu-
mą, kurį galima išreikšti poeto Antano Baranausko žo-
džiais: „Vidunakty teip tyku, – kad girdi, kaip jaunas la-
pas arba žiedelis ant šakelių kraunas.“ Po tokio gavėji-
mo ateis tikras prisikėlimas, kurio taip visi laukiame...

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Ramaus džiaugsmo 
šventė

Apie tai, 
kas 

jaudina

Artėja Šv. Velykos – 
gražiausia pavasario šven-
tė, kurios simboliai – mar-
gučiai, saldūs pyragai, zui-
kučiai ir viščiukai. Šventės 
laukdami kovo pabaigoje į 
velykiškai papuoštą Pasva-
lio rajono neįgaliųjų drau-
gijos laisvalaikio salę rin-
kosi draugijos nariai.

Įžvalgomis apie Gavė-
nios laikotarpio aktualu-
mą šiuolaikiniam žmogui 
dalijosi Pasvalio Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos ku-
nigas vikaras Feliksas Čiš-
kauskas. Jis kalbėjo, jog 
pavasarinės ruošos reikia 
ne tik mūsų namams, so-
dams, bet ir mums, mūsų 
pačių kūnams, protams ir 
mintims.

Pasvalys:

Džiaugsmingo atgimimo 
laukiant

 Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugijos darbo tera-
pijos užsiėmimų vadovė Dalė 
Baltanavičienė „Bičiulys-
tei“ atsiųstame laiškelyje pa-
pasakojo apie aktyvų 2 sa-
vaičių užsiėmimų laikotarpį.

Užsiėmimai draugijo-
je vyksta kiekvieną pirma-
dienį ir antradienį. Norint 
pasiruošti Šv. Velykoms, 
dirbta intensyviau – su-
rengtos darbo terapijos 
dienos. Draugijos pirmi-
ninkės Valės Jasionienės 
parengta darbo terapijos 
užsiėmimų programa su-
kvietė neįgaliuosius kurti.

Kaip pasigaminti gra-
žų karpinį ar velykinį at-
viruką, kaip papuošti 
margutį jiems patarė Bi-

Vilkaviškis: Darbo 
terapijos 
dienos

Tarp dvasininko ir su-
sirinkusiųjų užsimezgė 
nuoširdus pokalbis: savo 
patyrimais dalijosi Nijo-
lė Lapinskienė, Jonas Ar-
lauskas, Gražina Petraus-
kienė, Danutė Matulienė. 
Atsidėkodamas už kartu 
prasmingai praleistą laiką 
švenčių belaukiant neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Juozas Matulis su Ni-
jole Lapinskiene, rankdar-
bių būrelio vadove, vika-
rui įteikė neįgaliųjų pada-
rytų velykinių dovanėlių. 

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

rutė Duobienė, o nau-
jų mezgimo raštų mokė 
D.Baltanavičienė. Vieną 
dieną svečiavomės Kybar-
tuose, Neįgaliųjų draugi-
jos rankdarbių dienoje, ga-
minome atvirukus.

Dirbdami ir pertraukė-
lių metu dainavome, pa-
sakojome įvairius nutiki-
mus, minėme mįsles. Juk 
svarbiausia – bendrauti, 
dalytis mintimis, patirti-
mi, kurti. Į darbo terapi-
jos užsiėmimus kviečia-
mi visi: ir juos jau lankiu-
sieji, ir norintys prisidėti 
prie būrelio.

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Juozas Ma-
tulis ir rankdarbių būrelio vadovė Nijolė Lapinskienė įteikė do-
vanėlių vikarui Feliksui Čiškauskui.

Darbščiosios Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos narės 
mokėsi naujų mezgimo raštų                                      A.Jotauto nuotr.

Elektrėnai: Dalyvavo 
dosnumo 
akcijoje

 Elektrėnų neįgaliųjų 
draugijos „Bičiulystei“ at-
siųstame laiškelyje rašoma 
apie organizuotą akciją, kurio-
je dalyvavo ir neįgalieji.

Kovo 23–24 d. Elektrė-
nų neįgaliųjų draugija da-
lyvavo „Maisto banko“ ak-
cijoje, kuri vyko parduotu-
vėje „Iki“. Draugijos nariai 
šioje akcijoje dalyvauja jau 
antrą kartą. Nors šiais me-
tais Elektrėnuose suauko-
ta perpus mažiau produk-
tų lyginant su praėjusiais, 
draugija džiaugiasi, kad 
ir šiemet sunkiau gyve-
nančius organizacijos na-
rius galės paremti maisto 

paketais.
Didžiumą surinktų 

maisto produktų suda-
rė kruopos ir makaro-
nai. Taip pat elektrėnie-
čiai aukojo aliejaus, mil-
tų, cukraus, margarino, 
kitų greitai negendančių 
maisto produktų. Akcijo-
je 2 dienas dalyvavę sava-
noriai Vladas Lažaunin-
kas, Antanas Gudeliaus-
kas, Rasa Ščerbavičiūtė tei-
gė, kad dosniausiai aukojo 
jauni žmonės.

Elektrėnų neįgaliųjų draugijos savanoriai, dalyvavę „Maisto 
banko“ akcijoje. 

Tauragė:
 „Bičiulystei“ atsiųsta-

me laiškelyje Tauragės rajono 
neįgaliųjų draugijos narys 
Vladislovas Kirkickas pa-
pasakojo apie organizacijos 
veiklą ir darbščių neįgaliųjų 
pasiruošimą Šv. Velykoms.

Gavus finansavimą vi-
siems 12 mėnesių veikla 
Tauragės rajono neįgalių-
jų draugijoje verda nuo 
pat metų pradžios. Vyks-
ta meno kolektyvo „Sva-
ja“ repeticijos. Tauragėje, 
Žygaičių bei Batakių se-
niūnijose teikiamos skalbi-
mo ir asmens higienos pa-
slaugos. Vyksta darbo tera-
pijos klubo, kuriam jau an-
trus metus vadovauja Kris-
tina Jakštaitienė, užsiėmi-

Šventei pasiruošta iš anksto
mai. Moterys noriai renka-
si į auksarankių būrelį, da-
lyvauja mugėse, draugijo-
je rengiamos jų darbų pa-
rodėlės. Pernai surengtos 3 
tokios parodėlės, dalyvau-
ta respublikinėje neįgalių-
jų mugėje „Tau, Vilniau!“ 
Ir šiemet bent kas ketvirtį 
žadama suteikti galimybę 
visiems pasigrožėti mote-
rų rankdarbiais. Dalis dir-
binėlių išdalijama neįga-
liesiems įvairių švenčių 
proga. Artėjančioms Ve-
lykoms darbštuolės pra-
dėjo ruoštis anksti, tad jau 
gali džiaugtis numegztais 
krepšeliais, zuikučiais, siu-
vinėtais ar klijuotais mar-
gučiais.

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos darbo terapijos klubo 
darbštuolių padarytos grožybės.
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  „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Akmenės rajono neįga-
liųjų draugijos Akmenės seniūni-
jos padalinio aktyvių neįgaliųjų 
pirmininkė Zofija Švažienė pa-
pasakojo apie vykdomas veiklas, 
neįgaliesiems teikiamas paslaugas.

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugija pradėjo įgyvendinti 
2012 metų socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektą. Jau gau-
tas finansavimas, šiemet pro-
jektui numatyti 54 tūkst. Lt. Jį 
įgyvendins 12 vykdytojų.

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugija susiskirsčiusi į 5 pada-
linius, kiekvienas jų turi atski-
ras patalpas. Akmenės seniū-
nijos padalinys – pats didžiau-
sias, vienijantis per 300 narių.

Siekiant kuo geriau paten-
kinti kiekvieno draugijos nario 
poreikius, šiame padalinyje iš-
rinkti 11 aktyviausių neįgalių-
jų. Jie tvarkys narių duomenis, 
rinks nario mokestį, žinos kon-
krečių žmonių problemas, juos 
dažniau aplankys.

Nuo vasario draugijos 
Akmenės seniūnijos padaliny-
je skalbiami neįgaliųjų skalbi-
niai, organizacijos nariai nau-
dojasi kirpėjos paslaugomis. 
Kad darbas būtų sklandus, su-
daromi grafikai. Dukart per 
savaitę į užsiėmimus renkasi 
darbščiųjų rankų būrelis, ruo-
šiami suvenyrai šventėms.

Atėjus pavasariui, nuo kovo 
vėl skamba muzikos garsai po-
sėdžių salėje – čia repetuoja mo-
terų ansamblis „Akmena“, va-
dovaujamas Česlovo Liaugmi-
no, kuris taip pat atsakingas už 
nuolatinį meninių gebėjimų la-
vinimą.

Pradėtos teikti ir biosociali-
nių funkcijų atkūrimo paslau-
gos. Akmenės seniūnijos pa-
dalinyje šias paslaugas gauna 
7 žmonės, kuriems nustatytas 
didelių specialiųjų poreikių ly-
gis. Jas jau ne pirmus metus tei-
kia masažuotoja Regina Kontu-
tienė. Neįgalieji ypač džiaugiasi 
šias paslaugas galėsiantys gau-
ti namuose.

Besibaigiant kovui įvyko ir 
pirmoji psichologo konsulta-
cija. Ši veikla Akmenės rajono 
neįgaliųjų draugijoje yra nau-
ja. Psichologė Rima Mokušie-
nė konsultuos, teiks grupinės 
terapijos paslaugas, atsakys į 
klausimus, kvies diskutuoti. Į 
organizuotą pirmąjį susitiki-
mą susirinkę draugijos Akme-
nės seniūnijos padalinio nariai 
liko patenkinti ir skirstėsi paki-
liai nusiteikę.

Akmenė:

Įsibėgėjo 
darbų 

karuselė
(pradžia 1 psl.)

atsitiktinai. Šiam žingsniui jį iš-
provokavo draugas, į delną 
įspraudęs žąsies kiaušinį. Bičiu-
lio „mestą pirštinę“ Vytautas pa-
kėlė. Pavartė, pavartė kiaušinį 
saujoje ir sugalvojo – kodėl ne-
sukūrus naujos Faberžė kiauši-
nio versijos? Ir ėmėsi darbo. 

Šiandien menininkas juo-
kauja nė pats nepajutęs, kaip 
įklimpęs į naują kūrybinę veik- 
lą. V.Kusas neslepia, kad ne kiek- 
vienas į rankas paimtas kiauši-
nio lukštas tampa kolekcijos eks-
ponatu. Daug jų duženomis yra 

šinių lukštus išgražino tapyto-
mis miniatiūromis (ant išgaub-
to paviršiaus tai padaryti pasi-
rodė esą gana sudėtinga), į tra-
pų kiaušinio lukštą inkrustavo 
tikrą laikrodžio mechanizmą. O 
šioms Velykoms prikūrė sudve-
jintų eksponatų – į vištos, anties 
kiaušinių lukštų vidų įkompona-
vo balandžio kiaušinukus. 

Nepamiršo V.Kusas ir per 
praėjusias Velykas duoto pažado 
– išgraviruoti tamsiai žalią emu 
(į strutį labai panašaus paukš-
čio) kiaušinį. Jo ėmęsis meninin-
kas netikėtai susidūrė su rimta 
problema. Šio paukščio kiaušinio 
paviršius grublėtas, o ant jo lukš-
to nei pieštuku, nei kreidele neį-
manoma nusibraižyti sumanyto 
ornamento. Sprendimą Vytautas 
vis dėlto rado. „Patenkintas, nosį 
užrietęs vaikščiojau, – šmaikšta-
vo humoro nestokojantis meni-
ninkas. – Niekada nereikia šauk-
ti, kad vienas ar kitas dalykas ne-
padaromas. Reikia duoti darbo 
smegenims ir eksperimentuoti.“

Tokių eksperimentų rezulta-
tas – ir V.Kuso kolekciją ką tik pa-
pildę ne vien estetinį pasitenkini-
mą keliantys, bet ir buityje pritai-
komi kūriniai. Šįkart – tai origi-
nalūs prie lubų ar sienos tvirti-
nami šviestuvai iš stručio kiau-
šinių lukštų. „Iš 100 mano ko-
lekcijos eksponatų vos 5 yra vie-
nodi. Tokius sukūriau tik įgy-
vendindamas šviestuvo idėją“, 
– sako V.Kusas. Ir priduria, kad 
ant kiaušinio lukšto išgraviruo-
ti kelis vienodus ornamentus – 
ko gero, sunkiau nei sugalvo-
ti naujus.

Vytautas pasakoja, kad naujo 
kūrinio bandymams teko sugaiš-
ti šiek tiek laiko. Nesėkme baigė-
si mėginimas išgraviruotą kiau-
šinio lukštą montuoti tiesiai ant 
lemputės. Tik parą trukusį įjung-
tos lemputės gaubto testą išlaikęs 
kiaušinio lukštas buvo pripažin-
tas tinkamu šviestuvo funkcijai.

Kitoms Velykoms meninin-
kas tikisi išgraviruotame kiau-
šinio lukšte pasėti ir išauginti... 
kaktusą. 

Su negalia menininkas 
sutaria taikiai

Savo negalią V.Kusas juokais 
vadina turtu. Kaipgi kitaip, jeigu 
drauge su ja – jau 40 metų. Pri-
prato, susigyveno, išmoko nu-
spėti artėjančius priepuolius, jų 
saugotis. „Aš astmatikas. Jau esu 
žiūrėjęs Dievui į akis, – pasako-
ja V.Kusas, prisimindamas iš-
gyventą būseną, kai ir tunelį, ir 
šviesą jo gale matė. – Buvo ap-
ėmęs labai malonus jausmas – 
gera, šilta, spalvinga. Visai ne-
sinorėjo priešintis tai traukai...“ 
Bet šiapus tunelio buvo žmonės 
– artimieji, medikai, draugai, ku-
rie iš visų jėgų stengėsi jį išplėš-
ti iš tos apgaulingos palaimos. 

Vytautas prisimena, kad tą-
kart blogai pasijuto eidamas gat- 
ve. Supratęs, kad su savimi ne-
turi „pypkytės“ (inhaliacinių 
vaistų), puolė pas arčiausiai gy-
venusius draugus. Šie iškvietė 
medikus. Priepuolis buvo labai 
stiprus. Menininkas duso, plė-
šė nuo savęs marškinius... Lai-
mei, medikai sugrąžino jį iš mir-
ties tunelio. 

V.Kusas savo sveikata skųs-
tis nelinkęs. Pasak jo, šiuolaiki-
niai vaistai, protingas elgesys – 
išankstinis pasirengimas gali-
miems ekstremaliems atvejams 
(tokie šia liga sergantiems žmo-
nėms gali būti net senų kny-
gų vartymas, nervinis šokas ar 
didelis fizinis krūvis), padeda 
kontroliuoti ligą, neleisti jai įsi-
siautėti.

Vis dėlto reikia pripažinti, 
kad kiaušinių lukštų graviravi-
mas, gręžiojimas – ne pats tin-
kamiausias užsiėmimas astma 
sergančiam žmogui. Tačiau Vy-
tautas suskumba išsklaidyti ki-

Ažūriniai margučiai – ir šventės simbolis, 
 ir meno kūrinys

www.biciulyste.lt

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete

Stručio kiaušiniai-šviestuvai.

pavirtę. Užtat į žąsų, ančių, stru-
čių kiaušinių paieškas įsitraukė ir 
Kaune gyvenantis brolis (Žemai-
tijoje žąsų mažai kas beaugina, 
todėl ir tenka jų po Vidurio Lie-
tuvą ieškoti), ir raseiniškis bičiu-
lis (iš šio rajono pakraštyje stru-
čius auginančio ūkininko Vytau-
tas perka šių paukščių kiaušinių 
lukštus). Azarto pagautas meni-
ninkas neatsisako ir draugų vis 
pasiūlomų smulkesnių paukš-
čių kiaušinių. Ažūriniais raštais 
V.Kusas yra išgražinęs 8 rūšių – 
putpelės, balandžio, vištos, an-
ties, žąsies, kalakuto, emu ir stru-
čio kiaušinius. Ir juokauja belau-
kiantis žvirblio kiaušinėlio.

Kiaušinių lukštų graviravi-
mas – didžiulio susikaupimo rei-
kalaujantis darbas. Jo negali im-
tis pavargęs ar sudirgęs. O ir ge-
rai nusiteikęs kelias valandas be 
pertraukos negali grąžtu darbuo-
tis – tada, pasak meistro, jau ne-
beseki savęs, užsimiršti, praran-
di budrumą, nebejauti judesių 
tikslumo, gali per daug spuste-
lėti grąžtą ir visas darbas nueis 
niekais. Apmaudžiausia, kai sau-
ja lukštų pavirsta jau visiškai bai-
giamas ar net pabaigtas darbas. 
Meistras prisimena, kaip ilgai 
kurtam kiaušiniui buvo belikę 
paskutiniai atsargūs brūkštelėji-
mai švitriniu popieriumi, kai jis 
pažiro smulkiomis šukelėmis...

Kiekvienoms Velykoms – 
staigmena

Palangiškis menininkas nie-
kada nesitenkina tuo, ką jau yra 
sukūręs. Ne išimtis ir kiaušinių 
lukštų ornamentavimas. Kiek- 
vienoms Velykoms jis sugalvoja 
ką nors naujo ir netikėto. 

Iš pradžių visus stebinęs ori-
ginaliais ornamentais, netru-
kus V.Kusas ėmėsi sudėtinges-
nių užduočių – šiek tiek pagravi-
ruotus žąsies ir balandžio kiau-

lusias abejones – jis dirba su spe- 
cialia kauke, sulaikančia ne tik 
dulkes, bet ir kvapus. Kaipgi ki-
taip, jeigu padirbėjus su stručio 
kiaušinio lukštu ant spintos durų 
galima laiškus rašyti, o į plaukus 
šukos nelenda...

Visa laimė, kad velykaičių or-
namentavimas – tiktai nedidelė ir 
gana fragmentiška V.Kuso kūry-
binės veiklos sritis. Šis žmogus 
turi daugybę ne tokių pavojingų 
sveikatai užsiėmimų. Pirmiausia 
tai – tapyba. Menininko galerijo-
je-studijoje daugybė įvairiausių 
paveikslų. Lietuvos vardo tūks-
tantmečio proga dailininkas buvo 
surengęs tūkstančio vienodo for-
mato paveikslų parodą. Ji įrašy-
ta į Lietuvos rekordų knygą, kaip 
ir ilgiausia – net 7 m. ir vos 2 cm 
pločio jo miniatiūra bei mažiau-
sia – 9 mm aukščio ir 8 mm plo-
čio knyga. V.Kusas rašo eilėraš-
čius (išleidęs 7 poezijos knygas), 
kuria miniatiūrinius baldus, yra 
aistringas kolekcininkas, atidaręs 
šunų muziejų. Kūrybinė šio žmo-
gaus biografija – lyg daugiabriau-
nis deimantas, kaskart sužėrintis 
vis nauja spalva, nustebinančia 
ir sužavinčia jo talento gerbėjus. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
  Vidos Kusienės nuotr.

Stručio kiaušinis-šviestuvas su 8 350 
skylučių.

Įgyvendinta šviestuvų idė-
ja Vytautą paskatino dar vie-
nam eksperimentui – jeigu ant 
stovo pritvirtintas ornamentuo-
tas kiaušinio lukštas su elektros 
lempute viduje gali skleisti iš-
skaidytą šviesą, tai kodėl jis ne-
galėtų skleisti ir aromato? Paka-
ko kiaušinio lukšto viršuje, virš 
lemputės, suformuoti vietą, kur 
būtų galima įstatyti indelį, į kurį 
įlašinama eterinio aliejaus – ir 
originalus aromatą skleidžiantis 
įtaisas baigtas. O jeigu dar įsuk-
tum spalvotą lemputę – dekora-
tyvesnės bei jaukesnės aplinkos 
velykinėms šventėms nė nesu-
galvotum. 

Praėjusių metų kūryba. Apatinėj lentynoj kampe – šiais metais dekoruotas 
emu kiaušinis.

Stručio kiaušinis-laikrodis.
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Pavasario dovanos: beržų sula

Atlikus daugybę mokslinių 
tyrimų nustatyta, kad apie 3 sa-
vaites kasdien geriant bent po sti-
klinę beržų sulos, sumažėja va-
dinamasis pavasarinis nuovar-
gis, siejamas su vitaminų ir sau-
lės šviesos stoka, nervinis dirglu-
mas, mieguistumas, klimaksui 
būdingi reiškiniai, depresijos ap-
raiškos, iš organizmo greičiau ša-
linami toksinai, pagerėja skran-
džio veikla. Taip pat gerokai pa-
didėja organizmo atsparumas 
peršalimo, infekcinėms ir aler-
ginėms ligoms, greičiau atsinau-
jina raumenų ir kaulų audiniai.

Liaudies medicinoje nuo seno 
rekomenduojama gerti beržų su-
los sergantiems ateroskleroze, 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opalige, inkstų bei tulžies 
pūslės akmenlige, podagra, skor-
butu, reumatu, radikulitu, artri-
tu, tuberkulioze, osteochondro-
ze, taip pat nutukusiems žmo-
nėms. Ji naudinga ir atsiradus 
pabrinkimų, ilgai negyjančių 
odos žaizdų, opų. Beržų sulos ge-
riama kai skauda galvą, vargina 
bronchitas, turima kirminų, ser-
gama įvairiomis kepenų ligomis, 
trūksta vitaminų.

Pastaba. Sveikiems žmo-
nėms galima gerti beržų sulos 
vietoj arbatos, kavos, kompoto 
ar vandens 1–2 mėnesius. Svar-
bu neperdozuoti bendro skys-
čių kiekio.

Sula ne tik geriama
Beržų sula naudojama ir iš-

oriškai – įtrynimams, kai turi-
ma pigmentinių dėmių, spuo-
gų, sergama egzema. Ji tinka vei-
do ir kaklo odai drėkinti ir valyti. 
Taip pat beržų sula tinka ir plau-
kams – ja lengvai įtrinamos plau-
kų šaknys. Jau po kelių savaičių 
plaukai pradeda sveikai žvilgėti, 
sutvirtėja, pagreitėja jų augimas, 
nyksta pleiskanos.

Pastaba. Beržų sulos nege-
riama ir nevartojama išoriškai, 
jei žmogus alergiškas beržų žie-
dadulkėms, taip pat esant indi-

vidualiam organizmo nepakan-
tumui beržų sulai.

Naudinga ne tik troškuliui 
malšinti

Kartkartėmis kai kuriuose 
mūsų šalies periodiniuose leidi-
niuose pasirodo rašinių, kuriuo-
se abejojama beržų sulos maisti-
nėmis ir gydomosiomis savybė-
mis, tvirtinant, jog tai neįrody-
ta moksliškai, ir teigiama, kad 
šis produktas tinka tik trošku-
liui malšinti.

Reikia pripažinti, jog tokios 
žinios prasilenkia su realia situ-
acija. Pavyzdžiui, nuo 1995 m. 
Suomijoje pradėti moksliniai ir 
praktiniai tyrimai neginčijamai 
įrodė beržų sulos naudą žmo-
gaus sveikatai. Nustatyta, kad ji 
gerina bendrą savijautą, normali-
zuoja virškinimą, padeda suma-
žinti kūno masę ir t.t. Šiandien 
Suomija beržų sulą eksportuoja 
net į 22 šalis. Didžiausia ekspor-
to dalis tenka Centrinei Europai, 
kiek mažiau – Azijos šalims, Ja-
ponijai ir Šiaurės Amerikai.

Beržų suloje, be fruktozės ir 
gliukozės, yra gausybė kitų bio-
aktyvių medžiagų: angliavande-
nių, kalio, natrio, kalcio, magnio, 
aliuminio, mangano, silicio. Mi-
krogramais matuojamas titano, 
vario, nikelio kiekis beržų suloje. 
Taip pat joje yra organinių rūgš-
čių, fermentų, eterinių aliejų, fi-
toncidų, rauginių medžiagų, sa-
poninų, vitaminų C, PP ir kitų  
biologiškai aktyvių medžiagų. 
Žinotina, kad panašių medžia-
gų turi ir klevų sula.

Greitai gendantis 
produktas

Beržų sula – greitai gendan-
tis produktas, ji surūgsta. Jeigu 
šviežiai pritekėjusi sula iš kar-
to neišgeriama, ją galima laiky-
ti stiklinėje taroje šaldytuve, ta-
čiau ne ilgiau kaip 2–3 paras. Kai 
beržų sulą numatoma laikyti il-
giau, ją geriausia užšaldyti (šal-
dytuvo šaldymo kameroje) arba 
konservuoti. Pramonės įmonėse 
daroma šitaip: litrui beržų sulos 
įmaišomi 125 g cukraus, 5,5 g ci-

trinų rūgšties, vėliau produktas 
filtruojamas, išpilstomas į bute-
lius, stiklainius, pasterizuojamas 
ir užsandarinamas.

Pavyzdžiui, prieškario Lietu-
voje, kai kaime žmonės neturė-
jo šaldytuvų, beržų sula būdavo 
laikoma, supilsčius į butelius (į 
kiekvieną jų įmaišius po 2 šaukš-
telius cukraus), tamsiuose ir vė-
siuose rūsiuose. Be to, kai kas iš 
beržų sulos gamindavo sirupą, 
kuris turėdavo apie 60 proc. cu-
kraus. Toks sirupas būna citri-
nos spalvos, jo klampumas pri-
mena medų.

Kaip pasigaminti giros
Beržų sula išsilaikys ilgiau, 

jei iš jos pasigaminsime giros. 
Daroma šitaip: sula pakaitina-
ma iki 35° C temperatūros, įmai-
šoma 15–20 g mielių, įmerkia-
mos 3 razinos (litrui sulos), pa-
gal skonį įdedama citrinos žie-
velių. Tada stiklainis (ar butelis) 
užsandarinamas ir paliekamas 
1–2 savaitėms.

Kitas receptas: jei turime 10 
litrų sulos, į ją reikės išspausti 4 
citrinų sultis, įmaišyti 50 g mie-
lių, 30 g medaus (arba cukraus). 
Išpilsčius mišinį į stiklainius ar 
butelius, į kiekvieną jų dar įde-
dama po 2–3 razinas. Giros ruo-
šinys laikomas tamsioje vėsioje 
vietoje 1–2 savaites. Praėjus šiam 
laikui, gėrimą bus galima vartoti 
ir laikyti visą vasarą.

Pastaba. Girą galima gerti 
jau po 5 dienų.

Liaudies medicinos 
receptai

1. Sergant egzema, taip pat li-
gomis, pasireiškiančiomis karš-
čiavimu, geriama po stiklinę su-
los 3–4 kartus per dieną 20–30 
min. prieš valgį. Gydymo kur-
sas 2–3 savaitės.

2. Esant grybelinėms odos li-
goms kasdien daromi kompresai 
su sula ir prieš kiekvienus pus-
ryčius geriama po stiklinę sulos.

3. Sergant ateroskleroze, tu-
berkulioze, trūkstant vitaminų, 
turint kirminų, dantų ėduonies 
profilaktikai geriama po stiklinę 

sulos 3–4 kartus per dieną. Gy-
dymo kursas 3–4 savaitės.

4. Sergant podagra, artritu, 
reumatu geriama po stiklinę su-
los 3 kartus per dieną. Gydymo 
kursas 1–1,5 mėn.

Kaip leidžiama sula
Jei beržas yra privačioje val-

doje, leidžiant sulą gamtosaugos 
reikalavimai netaikomi. Tiesa, 
nerekomenduojama leisti sulą iš 
silpnų, ligotų, užterštose vietose 
augančių medžių. Valstybiniuo-
se miškuose galioja specialios tai-
syklės, kurių nesilaikantiems su-
los rinkėjams gali būti skiriamos 
piniginės baudos. Sulą leisti gali-
ma tik iš tų medžių, kuriuos nu-
matyta iškirsti per artimiausią 
penkmetį. Taip pat svarbu, kad 
kamieno skersmuo būtų per 20 
cm (jei medžius numatyta iškirsti 
po metų, kamieno skersmuo gali 
būti ir mažesnis).

Skylė pragręžiama šiaurinėje 
kamieno pusėje 60–70 cm aukš-
tyje nuo žemės ir į ją įstumiamas 
latakėlis sulai kauptis. Skylė tu-
rėtų būti maždaug 1 cm skers-
mens, 3–4 cm gylio, be to, ne-
pageidautina viename kamiene 
pragręžti dvi ar daugiau skylių. 
Tinkamiausias indas po latakė-
liu – 3 litrų stiklainis ar emaliuo-
tas puodas, kibiras. Plastmasi-
nė tara netiks, nes joje esančios 
cheminės medžiagos gali pakeis-
ti sulos skonį ar kitaip sugadin-
ti produktą. Prieš leidžiant sulą 
derėtų pasikonsultuoti su apie tai 
nusimanančiu žmogumi, kuris 
patartų, kiek sulos galima išleis-
ti nepakenkiant medžiui. Baigus 
leisti sulą būtina užkimšti skylę 
mediniu kamščiu (sausos šake-
lės netinka) ir dar užtepti spe- 
cialiu sodo tepalu. Taip medis ap-
saugomas nuo puvinio.

Romualdas OGINSKAS

Pastaraisiais metais pasauly-
je atsiranda vis daugiau moks-
linių įrodymų, kad psichologi-
niai veiksniai gali turėti didelę 
reikšmę išeminės širdies ligos – 
pagrindinės mūsų laikų žudikės 
– vystymuisi. Pyktis, neapykan-
ta, nerimas, depresija ir izoliaci-
ja nuo aplinkos, ypač neigiamas 
emocijas kaupiant savyje ilges-
nį laiką, padidina galimybę vys-
tytis širdies vainikinių krauja-
gyslių ligoms. Ir atvirkščiai, tei-
giamos emocijos, atvirumas ki-
tiems, empatija gali saugoti mus 
nuo susirgimo. 

Keletas mokslininkų iš Klini-

kinės fiziologijos instituto Pizo-
je (Italija), vadovaujami dr. Fran-
ko Bonagvidžio, 10 metų vykdė 
eksperimentą, kuriame dalyva-
vo 228 asmenys, patyrę širdies 
infarktą. Norėta patikrinti, kaip 
per dešimtmetį ilgalaikis stre-
sas, pyktis atsiliepia tiriamųjų 
sveikatai. Dalyviams tirta šir-
dies raumens susitraukimo jėga 
arba fermentų, susijusių su pro-
gresuojančiu raumens pažeidi-
mu, lygis. Visi dalyviai užpildė 
anketas apie tai, kaip dažnai ir 
kaip stipriai jautė pyktį, įtampą 
arba elgėsi agresyviai. Per ste-
bėjimų dešimtmetį dalyvavu-
siesiems iš viso įvyko 51 pakar-
totinis infarktas, 23 asmenys iš-
gyveno, 28 – ne. Susumavus vi-
sus kitus veiksnius, galinčius iš-
provokuoti pakartotinį infarktą 
(amžius, lytis, rūkymas), paaiš-
kėjo, kad vien pyktis daugiau 
kaip dukart padidina pakarto-

tinių, rimtų širdies bėdų riziką.
„Pyktis – primityvi emoci-

ja, kuri nepriklauso nuo mūsų 
valios – žmogus negali jos pa-
prastai „nugalėti“. Kai kada jis 
gali mums padėti: mobilizuo-
ti mus įveikiant pasipriešinimą 
arba siekiant užsibrėžto tiks-
lo. Tačiau viršijus tam tikrą lygį 
arba kai slypi tam tikras polin-
kis į šią emociją, ji gali išjudin-
ti organizme keletą sveikatai la-
bai nenaudingų mechanizmų, 
pavyzdžiui, neurologinių arba 
susijusių su kai kurių hormo-
nų išsiskyrimu. Tuomet pyktis 
tampa potencialiu žmogaus sa-
vigriovos įrankiu“, – aiškina dr. 
F.Bonagvidis.

Kartais pyktis gali slėpti 
gailestį, liūdesį arba kitus la-
bai skausmingus ir gniaužia-
mus jausmus. Gydytojo nuo-
mone, tyrimo rezultatai įrodo, 
kokia svarbi ligų profilaktikai 

arba kovoje su jomis gali tapti 
psichoterapija.

Merilendo universiteto Bal-
timorėje (JAV) tyrėjų teigimu, 
juokas – tai sveikata, o baimė ir 
išgąstis siaurina arterijas. Atlik-
tame tyrime dalyvavo 300 vyrų 
ir moterų, kai kurie jų anksčiau 
turėję širdies problemų. Jiems 
reikėjo atsakyti į klausimus 
apie įvairaus pobūdžio juokin-
gas, humoristines situacijas. Vie-
nas iš klausimų skambėjo taip: 
„Eini į priėmimą ir staiga pasi-
rodo, kad vienas iš svečių vilki 
taip pat, kaip ir tu. Kaip reaguo-
ji?“ Pasirodo, sergantieji širdies 
ligomis net 40 proc. dažniau at-
sakė, kad tokios situacijos jiems 
visiškai nejuokingos. Mokslinin-
kai padarė tokią išvadą: su hu-
moru žvelgiant į gyvenimą ir 
kasdienes situacijas, galima ap-
sisaugoti nuo kraujotakos ligų.

Įdomūs procesai vyksta ir 

kino žiūrovų organizmuose. 
Amerikiečių tyrimas parodė, jog 
kino komedijos ir jų sukeltas juo-
kas turėjo įtakos tam, kad krau-
jo indai imdavo plėstis, o stre-
sas, susijęs su filmuose rodo-
momis skausmingomis situaci-
jomis, akimirksniu susiaurinda-
vo širdies arterijas. Atlikus mata-
vimus, pasirodė, kad kraujagys-
lės spindžio skirtumas juoko ir 
liūdesio fazėse siekė 30–50 proc.

Baltimorės tyrėjai juoką va-
dina sportu, nes yra pastebėję, 
kad juokas, kaip ir fizinis judėji-
mas, labai teigiamai veikia krau-
jagyslių sienelių gleivinę. Gydy-
tojai primygtinai rekomenduoja 
kiekvienam žmogui ne tik kas-
dien gauti porciją juoko, kurio 
poveikis organizmui trunka ne 
vieną valandą, bet ir būtinai kas-
met atostogauti, mat ilgos pa-
pildomos darbo valandos arba 
stresą keliantis darbas yra svar-
bus kraujotakos ligų vystymosi 
ir net infarkto veiksnys.

„Eltos“ ir „Bičiulystės“ inf.

Gera nuotaika – sveikos širdies garantas
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Neįgalūs studentai 
problemas sprendžia patys?

Laura Mockuvienė, Klaipė-
dos universiteto (KU) Studijų 
departamento vyresnioji spe-
cialistė, pasakojo, kad žinomas 
tik bendras studijuojančių neį-
galiųjų skaičius, mat jie kreipia-
si dėl pašalpų. KU Studentų są-
jungos prezidentė Aurima Šve-
daitė teigė žinanti, jog neįgalių 
studentų Klaipėdos universite-
te studijuoja, bet kokia jų nega-
lia ir kokias studijas jie renkasi 
– nežinanti, jie taip pat nesikrei-
pia, siekdami, kad būtų išspręs-
tos jiems kylančios problemos.

Priežasčių, kodėl, pavyz-
džiui, rateliais judantys neįgalie-
ji nesirenka Klaipėdos universi-
teto, ilgai ieškoti nereikia – pir-
miausia, jis nepritaikytas. Pasak 
Tęstinių studijų instituto Andra-
gogikos katedros vedėjos prof. 
dr. Birutės Jatkauskienės, pasi-
naudojus Europos Sąjungos lė-
šomis įrengtas patogus įvažiavi-
mas į pastatą, neįgaliesiems pri-
taikyti tualetai. Tiesa, dar nėra 
lifto, tad ne visos auditorijos pa-
siekiamos vežimėliu judančiam 
neįgaliajam.

Pasak Klaipėdos universite-
to dėstytojos Jolitos Viluckienės, 

pasiryžęs baigti studijas univer-
sitete neįgalusis turi būti labai 
stiprus dvasiškai – juk kasdien 
tenka prašyti bendramokslių pa-
galbos, tartis su universiteto va-
dovybe dėl patogių pasiekti au-
ditorijų. Universiteto nepritai-
kymas, J.Viluckienės įsitikini-
mu, mažina neįgaliųjų motyva-
ciją jame studijuoti.

Šiai minčiai pritarė klaipė-
dietė rateliais judanti Jūratė Ruš-
kė, turėjusi rinktis studijas jos 
poreikiams pritaikytame Šiau-
lių universitete, užuot studijavu-
si gimtajame mieste. Ji pasakoja 
svajojusi stoti į Klaipėdos uni-
versitetą, bet pradėjusi mokytis 
edukologijos specialybės supra-
to, jog studijuoti bus labai nepa-
togu, mat šalia nuolat nebus ar-
timųjų, kurie padėtų įveikti vi-
sus barjerus. Jai teko stoti į Šiau-
lių universiteto Socialinės gero-
vės ir negalės studijų fakultetą, 
kuris puikiai pritaikytas.

Lietuvos jaunųjų mokslinin-
kų sąjunga atliko analizę, kuri 
parodė, kad visų pakopų neįga-
liems studentams tenka patirti 
įvairių sunkumų stojant į aukš-
tąsias Lietuvos mokyklas.

„Vakarų ekspreso“ tinklalapyje paskelbtame Editos Gudavi-
čės straipsnyje „Neįgaliųjų adaptacija universitetuose – jų pa-
čių reikalas“ rašoma apie neįgaliųjų galimybes studijuoti Klai-
pėdos universitete ir iškylančias kliūtis.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįveikiamas bortelis

Beveik visur Kelmėje pada-
ryti tvarkingi nuolydžiai neį-
galiesiems užvažiuoti ant ša-
ligatvio, bet minėtoje gatvėje 
važiuojamojoje dalyje esančią 
perėją nuo šaligatvio skiria 5 
cm bortelis.

Būtent šis bortelis elekt- 
r i n į  ve ž i m ė l į  t u r i n č i a m 
E.Rafanavičiui neįveikiamas. 
Jis – tarsi šaukštas deguto su-
tvarkytoje ir neįgaliesiems pa-
togioje aplinkoje. Vyras daž-
nai išvažiuoja pasidairyti po 
miestą, lanko muzikos pamo-
kas Kelmės meno mokyklo-
je. Edmundas pasakoja per di-
džiulius skausmus galintis nu-
važiuoti nuo šaligatvio, bet už-
važiuoti ant jo tiesiog neįmano-
ma. Kartą jis net buvo apvirtęs, 
laimei, atsirado padėjusių atsi-
kelti žmonių. Visai neseniai vy-
ras tikėjosi įveiksiąs bortelį, mat 
tarp jo ir perėjos susidarė ledo 
sluoksnis, užšalęs nuolydžiu. 
Deja, vežimėlis ėmė slysti ir vy-
ras vos neatsitrenkė į netoliese 
pastatytą automobilį, laimei, jį 
sulaikė pro šalį ėję žmonės.

Kelmės rajono savivaldy-
bės Statybos, komunalinio ūkio 
ir paveldosaugos skyriaus vy-
riausiasis specialistas Kęstutis 
Kneižys, sužinojęs apie neįga-
laus Edmundo skundą, patvir-
tino, kad borteliai nuolydžio 
vietoje negali būti aukštesni 
kaip 2 cm ir pripažino, jog Vy-
tauto Didžiojo gatvėje jie išties 

aukštesni – siekia 4–5 cm. Pasak 
jo, tokio aukščio borteliai palik-
ti planavus šioje gatvėje keisti 
kelio dangą. Paaukštėjus dan-
gai skirtumas tarp kelio ir šali-
gatvio sumažėtų, tačiau danga 
neatnaujinta. Tiesa, K.Kneižio 
teigimu, problema lengvai iš-
sprendžiama – pavasarį, kai ke-
lininkai taisys kelio duobes, su-
tvarkys ir nuolydį.

Neįgalusis kreipėsi ir dėl 
keltuvo, kuriuo galėtų nuleisti 
vežimėlį į rūsį, nes gyvena an-
trame aukšte, įrengimo, tačiau 
pagalbos nesulaukė. Pats vyras 
ant laiptų padėjo lentas, jomis 
vežimėlį nuleidžia į rūsį, tačiau 
ištempti jį iš rūsio į lauką tik su 
ramentais vaikštančiam neįga-
liajam labai sunku.

Socialinių paslaugų tarny-
bos Socialinio darbo organiza-
torės Dalios Raubienės teigimu, 
dėl neįgaliojo prašymo įreng-
ti keltuvą į rūsį kreiptasi į Ne-
įgaliųjų reikalų departamentą 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos. Gautas atsaky-
mas, kad rūsys pagal įstatymus 
nepritaikomas neįgaliesiems.

Namo pritaikyti taip pat 
neįmanoma, mat j is – se-
nos statybos, jo laiptinė la-
bai siaura. D.Raubienė pata-
rė E.Rafanavičiui elektrinį ve-
žimėlį laikyti pas kitoje gatvės 
pusėje gyvenančius kaimynus, 
turinčius privatų namą ir ga-
ražą.

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje paskelbtame Reginos Musneckie-
nės straipsnyje „Neįgalieji neįveikia bordiūrų“ rašoma apie kel-
miškį Edmundą Rafanavičių, kuris nuolat patiria problemų va-
žiuodamas Vytauto Didžiojo gatve.

Prasmingą gyvenimo kelią 
nuėjęs 85-erių geros nuotaikos 
nestokojęs S.Kudirka ir šiandien 
yra energingas, kupinas sumany-
mų, tebedrožinėja įamžindamas 
Zanavykijos praeitį ir dabartį.

Pedagoginiam darbui 
paskirta pusė amžiaus 
Mokytojauti S.Kudirka pra-

dėjo 1948 m. Kudirkos Naumies-
čio mokykloje. Miestelis po ne-
seniai praūžusio karo buvo su-
griautas, trūko vadovėlių, pieš-
tukų. Mokiniai buvo pusalka-
niai, daugelis jų avėjo batais su 
iš medžio išskaptuotais padais... 
Bet jaunasis mokytojas nenulei-
do rankų, stengėsi vaikus mo-
kyti taurumo, meilės grožiui, 
Tėvynei.

1952 m. mokytojas buvo nu-
siųstas dirbti į tolimiausią Šakių 
rajono pakraštį – Šilgalius. Čia jis 
įkūrė pirmąją būsimos septynme-
tės mokyklos klasę, vėliau – ir ki-
tas klases. Paskirtas šios mokyk- 
los direktoriumi S.Kudirka su-
būrė darnų pedagogų kolekty-
vą. Teko mokytojui patirti ir ne-
teisybės – dėl susirašinėjimo su 
Amerikoje gyvenusiu broliu ir 
tariamo nepaklusnumo valdžiai 
jis buvo atleistas iš direktoriaus 
pareigų, o į jo vietą paskirta kita 
mokytoja. Šios permainos sukėlė 
daug išgyvenimų, bet nepalaužė.

Šilgalių, vėliau – Panovių sep-
tynmetėje mokykloje S.Kudirka 
dėstė tai darbus, tai istoriją ar 
fiziką. Šiandien jis džiaugiasi 
savo auklėtiniais: Ona Liepuo-
nyte-Piešiniene ir Feliksu Dau-
baru, tapusiais mokytojais, Zeno-
nu Grigošaičiu, Vinco Kudirkos 
muziejaus Kudirkos Naumies-
tyje kūrėju ir rėmėju, žurnalis-
te Laimute Užupyte ir kitais. Pa-
sak S.Kudirkos, didžiausia pa-
dėka už, jo žodžiais, kuklų dar-
bą ir pastangas – buvusių auklė-
tinių darbas tautos labui.

Kudirkos Naumiestyje, jaukiame pasienio miestelyje Šešu-
pės ir Širvintos upių santakoje, gyvena Simanas Kudirka. 
Čia tikriausiai nėra žmogaus, kuris jo nepažintų, nežino-
tų, ką S.Kudirka nuveikė gimtojo krašto praeičiai įamžinti, 
visų žmonių labui. Apie jį, šio krašto šviesuolį, yra girdėju-
si visa gimtoji Zanavykija. S.Kudirka – mokytojas pensinin-
kas, jaunosios kartos mokymui ir auklėjimui atidavęs net 
50 savo gyvenimo metų. Jis – tautodailininkas, medžio 
drožėjas, Šakių tautodailininkų bendrijos „Dailius“ narys, 
nuo 1975 m. – Šakių rajono neįgaliųjų draugijos Kudirkos 
Naumiesčio skyriaus narys.

Didžiausia padėka už darbą – 
mokinių pasiekimai

Meilė medžiui ir gimtajam 
kraštui

Mokydamasis iš vyresniojo 
brolio Justino, S.Kudirka „kal-
binti“ medį ėmėsi nuo pat ma-
žens. Novos upelio, čia pat įte-
kančio į Šešupę, lankose gany-
damas gyvulius darė švilpynes, 
skraidykles, lėktuvėlius...

Vėliau, jau mokytojaudamas 
Šilgalių septynmetėje, S.Kudirka 
mokyklai ir Šilgalių kolūkiui 
darė įvairius stendus. Už tai yra 
gavęs daug garbės raštų, padė-
kų. Didžiausių darbų iš medžio 
jis ėmėsi tik atkūrus Lietuvos ne-
priklausomybę, kai niekas ne-
draudė, nevaržė.

Pirmiausia savo gimtojoje so-
dyboje Panovių kaime pastatė 
savo darytą koplytstulpį. Vėliau 
S.Kudirkos koplytstulpiai buvo 
pastatyti pedagogo, vaikų rašy-
tojo Prano Mašioto gimtojoje so-
dyboje Pūstelninkų kaime (Vil-
kaviškio r.), prie Šakių „Žiburio“ 
gimnazijos, Kudirkos Naumies-
čio Šv.Kryžiaus Atradimo baž-
nyčios šventoriuje. Jo padaryti 
kryžiai stovi Kudirkos Naumies-
čio, Plokščių, Plieniškių kapinė-
se, jo restauruoti kryžiai puošia 
Bliuviškių, Degutinės, Voverių 
kaimus.

Pasak Socialinių paslaugų 
centro socialinės darbuotojos 
Genovaitės Vabalienės, darbš-
tus ir talentingas S.Kudirka ne-
pamiršta ir šios įstaigos – jo pa-
darytas stendas, skelbimų lenta, 
o meistriškai išdrožtas Kudir-
kos Naumiesčio herbas yra tikra 
puošmena.

Pomėgį perdavė ir 
mokiniams

Kudirkos Naumiesčio ben-
druomenei svarstant, kaip būtų 
galima užimti paauglius, kad 
nenuklystų nuo doros kelio, 
S.Kudirka pasisiūlė mokyti juos 
medžio drožimo meno. Jis teigė 

pastebėjęs, jog vaikams ir paau-
gliams patinka liesti medį, jiems 
įdomu, kaip jį drožti, raižyti. 
Bet tam reikėjo dirbtuvių, dar-
bo įrankių.

Bendruomenei ši mintis pa-
sirodė priimtina ir imta ieškoti 
rėmėjų. Už jų skirtas lėšas buvo 
nupirkta: 2 tekinimo, 2 šlifavimo 
staklės, gręžimo, galandymo ir 
kitų priemonių. Kudirkos Nau-
miesčio seniūnija skyrė patalpas 
dirbtuvėms įrengti. Mokytis at-
ėjo apie 50 Vinco Kudirkos gim-
nazijos moksleivių. Savanoriškai 
vaikus mokiusio S.Kudirkos pa-
stangos nenuėjo veltui – moki-
niai išmoko daryti įvairius dro-
žinius: skryneles, lėkštes, tau-
res ir kt.

Stiprybės suteikia šeima
Kartu su žmona Onute, taip 

pat pedagoge, vargais ir džiaugs-
mais S.Kudirka dalijasi jau 60 
metų. Jis prisimena laikus, kai 
teko iškęsti net 20 operacijų – 
inkstų, tulžies, stuburo, kojos, 
rankos... 1978 m. iš vieno do-
cento S.Kudirka net išgirdo, esą 
jam belikę gyventi tik 3 mėnesiai. 
Laimei, rūpestinga žmona nesi-
traukdavo nuo jo, nors ir pačios 
sveikata nebuvo gera. Taip vie-
nas kitu besirūpinantys neįga-
lieji nugyveno darnų gyvenimą.

Abu džiaugiasi savo atžalo-
mis. Duktė Giedrė Kudirkaitė-
Čepaitienė – Šiaulių universite-
to Lietuvių kalbos katedros pro-
fesorė, sūnus Arūnas – geode-
zininkas.

Nors likimas S.Kudirkai ne-
pagailėjo išbandymų, siuntė 
daug ligų, jis nepasiduoda – vis 
skuba, vis kažką drožia iš me-
džio.

Antanas ORINTAS
Autoriaus nuotr.

Simanas Kudirka džiaugiasi savo 
naujausiu dirbiniu iš medžio – pra-
kartėle. 

 Laiškelyje „Bičiulystei“ Vilkijos miesto bibliotekos vyriau-
sioji bibliotekininkė Zita Ruzgienė papasakojo apie vykusius ne-
įgaliųjų mokymus.

Kovą 10 neįgaliųjų iš Vilkijos mokėsi kompiuterinio raštin-
gumo. Kauno technologijos universiteto neformalaus švieti-
mo kursų dėstytojas Martynas Švitra mokė neįgaliuosius nau-
dotis kompiuteriu, programomis, padėjo susikurti elektroninį 
paštą. Taip pat parodė, kaip įdiegti bendravimui skirtas pro-
gramas, leidžiančias susisiekti su artimaisiais ir draugais, ku-
rie gyvena kituose Lietuvos miestuose, užsienyje.

Pasak dėstytojo M.Švitros, ši neįgaliųjų mokymo patirtis 
jam – nauja ir labai džiugu, kad jis padėjo atverti mokiniams 
galimybes tobulėti. Juk visos žinios praverčia – ką išmoksi, ant 
pečių nenešiosi. Stropūs mokiniai nuoširdžiai stengėsi ir gavo 
jų kompiuterinį raštingumą patvirtinančius pažymėjimus.

Dėl neįgaliųjų stengiasi ir Vilkijos miesto bibliotekos bib- 
liotekininkės: nepalieka jų nuošaly, bando įtraukti juos į įvai-
rius renginius, kad jie būtų matomi ir įvertinti bendruomenėje.

Praverčia visos žinios

Kompiuterinio raštingumo kursų dalyviams 
įteikti pažymėjimai.                Jolantos Bačėnienės nuotr.
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Paminklų nusipelnė ne tik 
didvyriai

Neįgalieji pasaulyje

Prieš kelerius metus įžymiojoje Anglijos Trafalgaro aikštė-
je, šalia reikšmingų šalies istorijai didvyrių paminklų be-
veik 2 metus stovėjo ir neįgaliąją Elison Laper vaizduojan-
ti skulptūra. Žinoma, ji sulaukė prieštaringų nuomonių ir 
vertinimų, bet neabejotinai kiekvieną privertė susimąstyti 
apie tai, kas yra negalia ir kur slypi tikrasis didvyriškumas.

Pasaulyje

Prancūzijoje Velykos švenčia-
mos labai iškilmingai. Nuo Velykų iki 
Sekminių visa šalis tampa didžiuliu 
šokoladinių kiaušinių, kiškių ir vištų 
rojumi. Prancūzijoje Velykų simbo-
liais laikomi ir varpai bei žuvis, vadi-
nama „Poisson d'Avril“. Šioje šalyje vis 
dar gyva tradicija Velykų dieną daly-
ti margučius. Tai susiję ir su gavėnios, 
per kurią kiaušinius valgyti yra drau-
džiama, pabaiga. Atėjus Velykoms, 
margučiai dalijami kiekvienam ga-
tvėje sutiktam praeiviui. Kita svarbi 
Velykų tradicija Prancūzijoje – skrai-
dantys varpai. Katalikai tiki, kad penk-
tadienį prieš Velykas visi Velykų var-
pai skrenda į Romą ir nešasi su savimi 
kančią ir sielvartą tų, kurie apraudojo 
Kristaus nukryžiavimą. Manoma, kad 
šie varpai sugrįžta į Prancūziją Velykų 
sekmadienio rytą ir atsineša su savimi 
daugybę šokolado ir kiaušinių. 

Ispanijoje Velykų savaitė pra-
sideda Palmių sekmadieniu, kai mi-
nimas Jėzaus įžengimas Jeruzalėn, 
ir baigiasi Velykų Pirmadieniu. Di-
džiuosiuose miestuose, kaip antai 
Malaga ir Sevilija, Velykos minimos 
ypač iškilmingai. Senovinių brolijų 
nariai rengia įvairias procesijas, susi-
jusias su Velykomis ir jų tradicijomis. 
Vien Sevilijos mieste yra net 52 reli-
ginės brolijos, kurių nariai dalyvauja 
procesijose. Šios procesijos praside-
da kiekvieną Velykų savaitės rytą, kai 
tik pasirodo pirmi saulės spinduliai. 

Palmių Sekmadienį dauguma 
bažnyčių taip pat organizuoja pro-
cesijas, paminint Kristaus įžengimą į 
Jeruzalę. Šiose procesijose gali daly-
vauti visi norintys, ne tik brolijų nariai. 
Vaikai dažnai nešasi nedidelius pal-
mių lapus, o suaugusieji – didžiulius 
palmių lapus ar alyvų šakas, pašven-
tintas bažnyčioje.

Čekijoje Didžiosios savaitės 
pirmadienį vaikinai simboliškai čai-
žo merginoms kojas šakelėmis. Yra 
manoma, kad tokia tradicija turi su-
teikti sveikatos ir jaunystės. Kol mer-
gina čaižoma, vaikinai dažniausiai 
gieda įvairias giesmes, prašydami 
kiaušinių. Apdovanodama vaikiną, 
mergina paduoda nudažytą kiau-
šinį ar saldainį ir užriša kaspiną ant 
šakelės. Kiaušinius dažniausiai dažo 
merginos Velykų sekmadienį, kol vai-
kinai ruošia šakeles. Velykų metu ren-
giamas ir nacionalinis Velykų kiauši-
nių konkursas Prahoje bei mažesni 
konkursai kituose Čekijos miestuose. 

Airijoje Velykų sekmadienį įvai-
rios šokių trupės, kurias sudaro dau-

giausia vyrai, šoka senovinius pava-
sario šokius. Manoma, jog šie šokiai, 
trunkantys iki paryčių, turi išbaidy-
ti žiemos dvasias. Kaimuose Velykos 
švenčiamos labai iškilmingai ir su di-
džiuliu atsidėjimu. Bažnyčios puošia-
mos gyvomis gėlėmis, o Velykų kiškis 
paslepia kiaušinius, kad vietiniai vai-
kai galėtų leistis į velykinių kiaušinių 
„medžioklę“. Velykų stalui namuo-
se kepamos įvairios bandelės ir vai-
sinis pyragas su marcipano sluoks-
niu viduje. Taip pat būtina ant sta-
lo padėti 11 baltų marcipano rutu-
liukų su kokosais – jie simbolizuoja 
11 apaštalų (išskyrus Judą Iskariotą, 
išdavusį Jėzų).

Italijoje per Velykas labai po-
puliarūs įvairūs vaidinimai, kuriuose 
dalyvauja miestelių gyventojai. Pa-
vyzdžiui, Sulmonoje (Abruco regio-
nas) per miesto aikštę eina didžiulių 
statulų procesija. Šv. Jono ir Šv. Pe-
tro statulos pabeldžia į šalia esan-
čios bažnyčios duris ir praneša apie 
Jėzaus prisikėlimą. Į lauką išeina juo-
du apsiaustu apsigobusi gedinti Švč. 
Mergelė Marija. Ji lėtai eina per aikš-
tę ir staiga pamato prisikėlusį sūnų. 
Tuomet pasileidžia bėgti pas jį, nu-
simeta juodą drabužį ir vaidinimo 
žiūrovai išvysta prabangų žalią ap-
darą – vilties simbolį. Nustojusi siel-
vartauti Marija numeta savo nosinai-
tę ir vietoje jos susirinkusieji pamato 
raudoną rožę.

Namuose visi šeimos nariai pri-
valo apsikeisti dovanomis, t. y. savo 
nudažytais margučiais. Velykų rytą 
ruošiami įmantrūs pusryčiai, ku-
riuose patiekiama saliamio, kiauši-
nų, specialus sūrio tortas ir „colom-
ba“ – tradicinis pyragas su migdolais 
bei vaisiais cukruje.

Rusijoje, kur Prisikėlimas šven-
čiamas pagal stačiatikių tradiciją, 
dažnai ir kitu metu nei pas mus (šie-
met – balandžio 15 d.), margučiai 
dažomi tik raudonai, mat raudona 
spalva simbolizuoja pralietą Kristaus 
kraują, taip pat ir džiaugsmą jam pri-
sikėlus. Čia kiaušinių dažymo tradici-
ja siejama su Marija Magdaliete, kuri, 
pasak legendos, sužinojusi apie Jė-
zaus Kristaus prisikėlimą, atėjo pas 
imperatorių ir padavė jam baltą kiau-
šinį, džiaugsmingai sušukdama „Kris-
tus prisikėlė!“ Imperatorius suabejo-
jo: „Tai taip pat neįtikėtina, kaip ir tai, 
kad šis kiaušinis gali tapti raudonas.“ 
Ir tą patį akimirksnį  baltas kiaušinis 
paraudonavo.

Viešai pavaizduotas 
heroizmas

Pasak skulptūrą sukūrusio 
Marko Kuino, jis ėmėsi šio dar-
bo todėl, kad menas retai repre-
zentuoja neįgalųjį, palieka jį tarsi 
nuošaly. Todėl esame įpratę ma-
tyti gražius, gal net tobulus kū-
nus, ir manome, kad tik gražios ir 
estetinį pasitenkinimą sukelian-
čios skulptūros vertos puikuotis 
miestų aikštėse.

Tarp neįgalios nėščiosios, be 
rankų ir su neproporcingai trum-
pomis kojomis, skulptūrą pama-
čiusiųjų atsirado tokių, kuriems 
ji pasirodė atstumianti, šokiruo-
janti. Kiti teigė, jog šalia didvy-
rių skulptūrų neturėtų būti pa-
našių kūrinių, mat E.Laper ne-
nusipelnė šaliai, nepasižymėjo 
jos istorijoje. Laimei, buvo ir to-
kių, kurie šį drąsų žingsnį įver-
tino teigiamai. Šie žmonės prita-
rė skulptūros autoriaus M.Kuino 
minčiai, jog Trafalgaro aikštei, 
kur kelios skulptūros yra nuolat 
keičiamos, reikėjo paminklo mo-
ters heroizmui.

Deimė Džeinė Kembel, vie-
na iš Didžiosios Britanijos neįga-
liųjų teisių komisijos narių, pa-
žymi ir kitą skulptūros ypaty-
bę – pavaizduota neįgali mote-
ris yra nėščia. Taip tarsi oficialiai 
ir drąsiai teigiama, jog neįgalie-
ji – mūsų bendruomenės nariai, 
kuriantys šeimas, susilaukian-
tys vaikų, todėl negalima jų nu-
stumti į šalį ir laikyti kitokiais. Ji 
pripažįsta, jog nors nei E.Laper, 
nei kitų neįgaliųjų kasdienybės 
skulptūra nepakeitė, ji turėjo la-
bai didelę simbolinę reikšmę ir 
neliko nepastebėta.

Gimė kitokia
Ko gero, klausimas „o kas gi 

čia?“ domino ne vieną, pamačiusį 
šokiruojančią skulptūrą, bet tik- 
rai ne visi sužinojo, kas yra Eli-
son. Ji gimė Didžiosios Britani-
jos šiaurėje, be rankų, su trum-
pomis, iškrypusiomis kojomis 
be kelių. Jos motina, pamačiusi, 
kaip atrodo ką tik gimusi duktė, 
paliko ją ligoninėje. Elison pasa-
koja, kad nuo tada ir prasidėjo jos 
gyvenimas tarp panašaus likimo 
vaikų ir su tarsi priklijuota etike-
te, skelbiančia, jog ji nieko negali. 

Padėties nė kiek negerino ir dar 
ankstyvoje vaikystėje sutikti ne-
jautrūs svetimi žmonės, šaipęsi 
iš jos negalios.

Prie gyvenimo visomis jėgo-
mis bandžiusi prisitaikyti Elison 
nelaukė, kol jai bus pagaminti 
protezai, ir ilgainiui suprato, kad 
jai adaptuotis kasdieniame gyve-
nime labiausiai padeda kojos ir 
burna, tad ėmėsi lavinti judesius.

Sulaukusi 17 metų ir išmoku-
si tvarkytis savarankiškai ji pali-
ko globos įstaigą ir toliau laikė 
gyvenimo jai siųstus egzaminus. 
Ji ryžosi studijuoti ir įgijo meni-
ninkės laipsnį Braitono univer-
sitete. Laikui bėgant ji įsitraukė 
į Burna ir kojomis piešiančiųjų 
asociaciją ir savo gebėjimus pa-
naudojo piešdama atvirukus, lip-
dukus ir kitus asociacijos leidžia-
mus gaminius. Taip ji užsidirbo 
pragyvenimui.

Gražūs ne tik tobuli kūnai
Domėdamasi skulptūra Eli-

son suprato, kad esame įpratę 
žavėtis tik proporcingais, nuo 

susitarė aptarti galimybę sukur-
ti Elison skulptūrą po kelių mė-
nesių. Tuomet moteris jau lau-
kėsi ir prisipažino neabejojusi, 
jog tai sužinojęs skulptorius pats 
nebenorės imtis sumanymo, bet 
ji klydo – M.Kuinui tai pasirodė 
dar įdomiau nei buvo planuota.

Prisimindama pozavimą Eli-
son pasakoja, kad jis buvęs labai 
sunkus – jai teko 14 valandų sė-
dėti nejudant, išteptai tam tikra 
medžiaga, padengtai tvarsčiais, 
kuri turėjo išdžiūti ant jos kūno. 
Ji taip pat prisipažįsta niekada 
nemaniusi, jog jos skulptūra bus 
pastatyta Trafalgaro aikštėje.

Sūnaus gimimas išsklaidė 
baimes

Dar vienas dalykas, kurio 
niekaip negalėjo įsivaizduoti Eli-
son – motinystė. Prieš pat gims-
tant vaikeliui ji išsiskyrė su vai-
kinu, vertusiu ją pasidaryti abor-
tą, ir laukė gimdymo viena. Ji pri-
sipažino nerimavusi, kad vaikas 
gali gimti taip pat neįgalus, bet 
ginekologė, prižiūrėjusi jos nėš-
tumą, patikino, jog to tikimybė 
yra mažesnė nei 5 proc. Viską 
apsvarsčiusi Elison suprato, kad 
jei kūdikis vis dėlto gims neįga-
lus, visame pasaulyje nebus jo ir 
jo poreikių geriau suprantančio 
žmogaus už ją.

Laimei, sūnus Paris gimė 
sveikas, tačiau tai anaiptol ne-
reiškė, jog jį auginti moteriai bus 
lengva. Žinoma, daugelį dalykų 
ji išmoko, tačiau kitiems atlikti jai 
reikėjo padėjėjų. Berniukas augo 
prižiūrimas dviejų auklių, kurios 
keisdavosi pasavaičiui.

Žinoma, neretai jau paaugusį 
berniuką suerzina įkyrus aplin-
kinių dėmesys, bet į tai 45-erių 
metų daugiausia rateliais judanti 
Elison atsako, jog žmonės spok-
so dėl to, kad Paris labai gražus, 
o jo mama – kitokia.
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pasąmonėje susidarytos normos 
nenukrypstančiais kūnais. Su 
tuo nesutikdama moteris pradė-
jo fotografuoti savo kūną ir kurti 
kompozicijas. Dabar ji teigia besi-
didžiuojanti savo kūnu ir sulau-
kianti aplinkinių susidomėjimo 
jos nuotraukų kompozicijomis. 
Tiesa, Elison pažymi, kad žmo-
nės linkę tik žiūrėti į jas, bet ne 
pirkti ir turėti namuose. Ji teigia 
nežinanti, kodėl taip yra, ir spė-
ja, jog galbūt taip žmonės bando 
išvengti tam tikro kaltės jausmo.

Sulaukusi skulptoriaus 
M.Kuino skambučio ji jautėsi 
tam dar nepasiruošusi ir jiedu 

Velykų tradicijos 
svetur

Velykos – viena svarbiausių metų švenčių. Ji simbolizuoja Kris-
taus prisikėlimą iš numirusiųjų ir yra minima visose krikščioniš-
kose šalyse. Kiekvienoje jų – savos šios šventės paminėjimo tra-
dicijos, apie keletą jų norėtume jums papasakoti. 

Prie bendrovės „Google“ ku-
riamo automatinio automobilio 
„Toyota Prius“ vairo atsisėdo aklas 
amerikietis Styvas Mahanas. Šis vy-
ras neteko 95 proc. regėjimo, todėl 
turbūt nė nemanė kada nors galė-
siąs vairuoti automobilį. Prieš ke-
lionę „Google“ specialistai kruopš-
čiai suplanavo maršrutą – numatė 

Aklasis prie vairo imtuvai, įvairūs davikliai ir kompiu-
teriai su dirbtinio intelekto progra-
mine įranga. Šie automobiliai va-
žiuoja bet kokiomis eismo sąlygo-
mis ne tik greitkeliais, bet ir siauro-
mis miestų gatvėmis. Jie laikosi nu-
statyto greičio, patys stabdo, didina 
ir mažina greitį, o šalia sėdintys „ins-
truktoriai“ – vairuotojas ir programi-
nės įrangos inžinierius – yra pasiren-
gę autopiloto sutrikimo atveju iškart 
perimti automobilio valdymą. Tačiau 

to daryti dar nebuvo prireikę: pasak 
„Google“ atstovų, šie robotizuoti au-
tomobiliai į pasikeitusias eismo są-
lygas reaguoja greičiau nei žmonės.  
„Google“ bendrovė pabrėžė autono-
minių automobilių teikiamą naudą 
neįgaliems žmonėms tęsdama ban-
dymus. Mokantys patys save vairuoti 
automobiliai jau yra nuvažiavę dau-
giau nei 320 000 kilometrų ir dar ne-
pateko nė į vieną avariją. 

užkandinės ir drabužių valyklos ap-
lankymą. Eksperimentas įvyko be jo-
kių nesklandumų, nors S.Mahanas 
nelietė nei vairo, nei akseleratoriaus 
ar stabdžių pedalų.

„Google“ Kalifornijoje nuo 2010 
metų bando 7 automobilius, kuriuo-
se įrengti radarai, vaizdo kameros, 
atstumą matuojantys lazeriai, GPS „Bičiulystės“ inf.
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„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

o
Ilga bemiegė naktis

Ilga naktis, kai negali sudėti bluosto
Ir kai kiti
Sapnus ant vienas kito klosto.

Ilga naktis – 
Tarytum užsibuvęs svečias,
Kai jaunatis
Pilnėja pamažu virš medžių.

Ilga naktis
Prasideda, vis nesibaigia.
Žvaigždėkritys?
Ne. Tiktai baltos krinta snaigės.

Kartų jungtis

Išdžiausto rytą palutes
Naujos gyvybės sukūrėjai.
Vėl žmogų sveikina gamta
Ir jį į saulę pamėtėja –
Esmė štai, jungianti kartas.

Tiesa, keistybių daug yra...
Ir išimčių, beje, netrūksta,
Kai tamsoje vakaris dūksta.

Klaida

Išėjau aš į didelį kelią –
Horizontą norėjau pasiekti
Ir pakeisti man skirtąją dalią.
Viskas buvo, atrodo, per sieksnį.

Bet, deja, viskas buvo netikra,
Neturėjo nei galo, nei krašto.
Žingsniavau per gyvenimo dykrą
Ir bijojau atgal atsigręžti.

Viskas buvo toli pasilikę –
Ir beržai prie senovinės gryčios,
Tie svyruokliai, šakų tas vainikas,
Baltas kryžius ant kaimo bažnyčios.

Patikėkite jūs: viskas buvo.
Gal reikėjo gi man neišeiti?..
Nūnai ten dar virkauja durys
Vėjo gūsiui atskriejus nuo šlaito.

***

Žinia, kad buvęs veterinarijos 
gydytojas rašo eilėraščius, jog iš-
leista pirmoji jo knyga „Su nega-
lia suklupęs“ (2004 m.), dauge-
liui jį pažinojusių žmonių buvo 
staigmena.

Dirbdamas veterinarijos gy-
dytoju Paežeriuose (Vilkaviškio 
r.) Kostas Miliauskas buvo rim-
tas, kartais net griežtas. Į savo 
darbą jis visada žiūrėjo profe- 
sionaliai, išgyvendavo dėl ne- 
sėkmių. Ne visi tai pastebėdavo.

Šį gyvūnams padėti besisten-
gusį žmogų vieną dieną neti-
kėtai užgriuvo nelaimė – insul-
tas. Po kurio laiko jis pasikarto-
jo ir K.Miliauskas atsidūrė netoli 
Elektrėnų įsikūrusioje Abromiš-
kių reabilitacijos ligoninėje. Vy-
ras buvo paralyžiuotas – visiš-
kai negalėjo valdyti vienos kūno 
pusės. Neklausė rankos pirštai, 
K.Miliauskas negalėjo net po-
pieriaus lapo suplėšyti. Norėda-
mas pamankštinti rankas jis ban-
dė braižyti netaisyklingų formų 
figūras, rašyti.

Tuo sunkiu metu šalia Kosto 
buvo ir jo likimo brolis ukmer-
giškis Julius Baikštys, tuomet 
–  „Komjaunimo tiesos“ kores-
pondentas, išleidęs savo poezijos 
knygelę. Vyrai susibičiuliavo, o 
Kostas, mankštindamas rankas, 
perrašė kelis J.Baikščio eilėraš-

Šešupės krašto vieversys
čių sąsiuvinius.

P i rmą j į  savo  e i l ė raš t į 
K.Miliauskas parašė grįžęs po 
reabilitacijos. Kūrinėlis buvo hu-
moristinis, skirtas giminaičiui Jo-
ninių proga. Dabar K.Miliauskas 
jau yra išleidęs 75 eilėraščių kny-
geles, viena jų neseniai parašy-
ta rusų kalba. Išskyrus pirmąją, 
savąsias knygas Kostas leidžia 
pats – ne tik eilėraščius rašo, bet 
ir kompiuteriu į puslapius juos 
suguldo. Į savo kūrybą jis žvel-
gia kritiškai, pasak vyro, tikra 
sėkmė, jei iš 100 eilėraščių vie-
nas būna geras. Kosto nuomo-
ne, šiuolaikiniam žmogui poe-
zija neįdomi, mat jis vis skuba, o 
dvasiniame jo pasaulyje kaupia-
si pavojingas konservantas „E“.

Be paties K.Miliausko spaus-
dinamų knygų, jo eilėraščiai pu-
blikuojami laikraščiuose, alma-
nachuose. Jis – Kaimo rašytojų 
sąjungos narys, diplomų ir įvai-
rių nominacijų pelnęs poetas.

Tapęs neįgalus Kostas nevirto 
namisėda – jis mėgsta bendrauti, 
dalyvauja susitikimuose, šventė-
se. Daug jam padeda žmona Eu-
genija, vis dažniau visur kartu 
su juo važiuojanti. Kartu su se-
neliais gyvena ir judri bei smalsi 
šešiametė vaikaitė Miglė.

Kasdien saulei kylant vis 
aukštyn K.Miliauskas su vaikai-

te eis prie šalia namų esančio Še-
šupės vingio. Kartu gėrėsis pa-
vasarėjančių pievų, krūmokšnių 
grožiu, klausysis vieversių bal-
sų. O nepaliaujanti Šešupės šne-
ka šnabždės daugybę spalvingų 
žodžių, kuriuos K.Miliauskas su-
dės į eiles.

Juozas Vitalijus PAŠKAUSKAS

Negesinki
Negesinki dar žvakės,
Tamsoje nejauku,
Neišeik nepasakęs
Šilto žodžio „myliu“.

Nepalik subrandintos
Dirvos meilei klestėt,
Nepalik sugraudinto
Manęs skausmo kentėt.

Negaliu aš be žodžių
Nuraminti širdies,
Tik pražydusios rožės
Man suteikia vilties.

Dar pabūk, pakentėki,
Kūnas dar atsigaus,
Tikslą, viltį turėki,
Mes to prašom dangaus.

Nors gyvenimas trumpas,
Gležnas toks ir trapus,
Kas daug dirba, suklumpa,
Nes esi tik žmogus.

Kostas MILIAUSKAS
Vilkaviškio r.

KONKURSUI Kaip negalia pakeitė mano gyvenimą

Pavasarėja
Jau nutirpo sniegas, nedrą-

siai pasveikino saulę pirmieji 
tulpių žiedai. Bailiai sučiulbėjo 
vieversėlis, pražydo žibutės. Pa-
vasarėja ir žmonės eina šypsoda-
miesi gėlei, dangaus žydrynei ir 
vienas kitam.

Eilėraštis
Poetas rašo eilėraštį apie pir-

mąją žibutę, pavasarinį laukų 
vėjelį, pirmąjį žolės daigelį, dan-
gaus mėlį, besiruošiančias pra-
žysti obelis, apie mėlynas kaip 
ežerai mylimosios akis. Rašo ei-
lėraštį apie pavasarį, apie gražią, 
žiedais besidabinančią žemę.

Skaito žmonės eilėraščius ir, 
rodos, tuose posmuose iš naujo 
pamato, koks gražus ir spalvin-
gas juos supantis pasaulis.

Žibutės žiedas
Pražydo melsvas trapus žibu-

tės žiedelis. Kažin ar jo nenušal-
dys pirmosios pavasarinės šal-
nos. Žiūrim į jį ir jaučiam savo 
trapią būtį žemėje. Juk ir mes 
kaip gėlės pražydime, džiaugia-
mės jaunyste, sulaukiame bran-
dos ir išeinam saulėlydžiui at-
ėjus. Tad visas gyvenimas gali 
tilpti viename trapiame žibutės 
žiedelyje.

Miniatiūros

Namai toli,  
žodžiai arti

Namai toli,
Labai toli be galo,
O liaunos vyšnios
Kiaurą dieną bąla.
Paskui ims balti
Obelys ir kriaušės.
Dar saulės daug,
Bet kažkur jau griaudžia.

Pavasario griaustinis pirmutinis
Pakvies visus suktinio,
Nors bitės jį jau šoka.
Pakvipę medumi jų aviliai.
Žiedais pakvipę sodai,
Ir tavo žodžiai,
Man kadaise ištarti,
Dabar visai arti.

Tik tie namai,
Kur tu kadaise gyvenai,
Labai toli.
Toli, bet kelią rasti
Dar gali.
Parodys jį širdis
Nei per vėlai, nei per anksti.
Ar tu girdi?

Sėdint prie  
magnetofono

Brangus be galo tavo balsas,
Mane per tolumas pasiekęs.
Sakai, ir vėl sodybos balsią,
Kvepės ruginės duonos riekės.

Jis man toks artimas ir savas –
Per ilgus amžius nepamiršiu.
Kieme šakotas aukštas klevas
Dar kels pavasarius į viršų.

Tas balsas – muzika gražiausia;
Ir kai nukaršęs senis būsiu,
Šių tavo žodžių pasiklausęs
Eisiu į saulėtąją pusę.

Auksu tviskantis margutis.                                         Egidijaus Skipario nuotr.

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

Vytautas VITKŪNAS 
Vilnius

Ši pilkuma, šios blankios dienos – 
                                                          baigsis.
Sunki šalta dangaus spalva – išblės.
Ir nusileidus dieviška palaima
nusės ant veido, rankų ir širdies.
 
Iš lėto skleisis pumpuras ir lapas,
sparnus ištiesęs, garsiai atsidus.
Ir nusileis ant žemės saulės takas.
Ir sugrumės palaimintas dangus.
 
O kai dangus palaimintas, tai nieko
daugiau nereikia. Vėjo paliesta,
srovė nubunda. Ir paplūsta pievom
vandens, žiedų ir džiugesio banga.
 
Suoš upeliai,o padangėj – pušys.
Ploni karklai gelsvai nusišypsos.
Strazdai giedos. Ir žemė atsibudus
paukščiu, grumstu ir želmeniu giedos.
  
Ateis. Atlis. Švelniu lašu. Iš lėto.
Saulelę ves nematomi takai
į patį viršų. Ir prapliups žydėti
obels ir vyšnios kvepiantys žiedai.
 

Rasa STANKEVIČIENĖ
Kėdainiai
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