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	 Dusetų	Nepriklausomybės	 aikštėje	
tradiciškai	 įžiebta	 kalėdinė	 eglė.	 Jau	
antrus	metus	 čia	 puošiama	natūraliai	
auganti	graži,	 išlaki	žaliaskarė.	Įžiebta,	
kaip	ir	visoje	šalyje,	be	žmonių	susiėjimo,	
dalyvaujant	tik	valdžios	atstovams.
	 Zarasų	rajono	meras	Nikolajus	Gu-
sevas	 palinkėjo	 visiems	 šiuo	 sudėtingu	
laikotarpiu	 išlikti	 sveikiems.	Dusetų	
seniūnui,	 seniūnijos	 darbuotojams,	
Kultūros	centro	Dusetų	dailės	galerijos	
kolektyvui,	 Dusetų	 bendruomenėms	
padėkojo	už	Dusetų	krašto	puoselėjimą,	
jo	 vardo	 garsinimą	Lietuvoje	 ir	 už	 jos	
ribų.
	 Kraštiečius	 pasveikino	Dusetų	 se-
niūnas	Saulius	Kėblys:	„Šie	metai	mūsų	
kraštui	ir	visam	pasauliui	yra	sudėtingi	
dėl	viruso	plitimo,	todėl	nedarome	kalė-
dinių	švenčių	renginių,	eglutės	įžiebimo.	
Noriu	palinkėti	 geros	kloties,	 stiprybės,	
sėkmingų	 darbų,	 svarbiausia	 –	 geros	
sveikatos.“

Gerbiami seniūnijos gyventojai,

Mielieji,
stebuklingos žiemos šven-
tės – šv. Kalėdų – pro-
ga linkiu Jums ramybės, 
jaukių namų šilumos bei 
džiaugsmo. Naujaisiais  
2021 metais  telydi Jus 
prasmingi darbai, artimų-
jų dėmesys ir meilė bei 
gerumas vieni kitiems. 
Būkite sveiki ir laimingi!

 Pagarbiai

tik tie metai yra gražiausi 
mūsų gyvenime, kurie 
kupini ieškojimų ir atra-
dimų džiaugsmo, nuskai-
drinti bendradarbiavimo 
ir abipusio pasitikėjimo, 
turtingi prasmingų darbų 
ir reikšmingų pasieki-
mų.
 Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, 
laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys – meilės, džiaugs-
mo ir vilties.
 Šviesių šv. Kalėdų, kūrybingų, laimingų Naujųjų 
metų!
 Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius KeblyS

Kalėdų eglė 
nušvito 
Dusetose

 VšĮ	 „Užstato	 siste-
mos	 administratorius“	
(USAD)	iniciatyva	Sartų	
ir	 Gražutės	 regioninių	
parkų	 direkciją	 pasiekė	
lėšos,	 surinktos	 iš	 dau-
gybės	 žmonių	 paaukotų	
vienkartinių	 pakuočių	
užstato.

 „Nuo pat užstato sis-
temos starto Lietuvoje 
siekiame parodyti gy-
ventojams, kad maži kas-
dieniai pasirinkimai gali 
atnešti didelę naudą. Šie-
met per įvairius renginius 
jų dalyviai galėjo rinktis 
grąžindami pakuotes už-
statą skirti vaizdingų Lie-
tuvos regioninių parkų 
atnaujinimui. Pasiekėme 
dvigubą pergalę – per 
populiarius renginius ap-
saugojome aplinką nuo 
paliktų šiukšlių, pakuo-
čių atliekų ir prisidėjome 
prie konkrečių pokyčių 
Sartų regioniniame par-

Seimo narys                                                          
Algimantas Dumbrava

Užstatas už vienkartines 
gėrimų pakuotes šiemet pavirto 

parama gamtai
ke“, – sako USAD vado-
vas Gintaras Varnas. 
 Į iniciatyvą įsitraukę 
gyventojai iš įvairių Lie-
tuvos vietų įrodė, kad yra 
neabejingi aplinkosau-
gos problemoms, nori 
prisidėti prie gamtos 
išsaugojimo ir suvokia 
gerų kasdienių įpročių 
įtaką visos planetos atei-
čiai. Žmonės surinko ir 
paaukojo tūkstančius 
panaudotų vienkartinių 
pakuočių.
 Dalis už paaukotą 
užstatą sukauptų lėšų 
buvo skirtos aplinkai 
prie Bradesių ąžuolo 
(Rokiškio r.) sutvarky-
ti. Maždaug 500 metų 
amžiaus ąžuolas mena 
laikus, kai Lietuvoje ve-
šėjo ąžuolų šventgirės. 
Prieš 60 metų šis galiūnas 
paskelbtas gamtos pa-
minklu ir yra įtrauktas į 
Lietuvos gamtos paveldo 
objektų sąrašą. Ąžuolo 

kamieno apimtis siekia 
per 6 metrus, o aukštis – 
maždaug 29 metrai. 
 Už žmonių skirtas 
lėšas įspūdingas gamtos 
paminklas buvo aptver-

tas nauja tvora, pasta-
tytas suoliukas lankyto-
jams, kurių netrūksta, 
– Bradesių ąžuolas yra 
vienas iš populiaraus dvi-
račių tako „Tarp Zalvio ir 

Zalvės“ maršruto objek-
tų. Atnaujinus aplinką 
parko lankytojai galės 
patogiai atsipūsti ir pa-
sigėrėti Lietuvos gamtos 
milžinu. 
 Kita paaukotų lėšų 
dalis pagerino gyvenimą 
pelėdoms – sertifikuotas 
liaudies meistras Zeno-
nas Striška pagamino 
uoksinius inkilus, skir-
tus šiems saugomiems 
paukščiams. Inkilai buvo 
iškelti Antazavės šile.
 „Natūrali gamta yra 
didžiausias Lietuvos tur-
tas. Gamtos apsauga 
prasideda dar žmogaus 

namuose, kai jis sąmo-
ningai ir atsakingai pa-
sveria savo sprendimus – 
rūšiuoja, grąžina tuščias 
pakuotes perdirbimui ar 
žiemą kieme pastato le-
syklėlę. Mūsų ir kitiems 
regioniniams parkams 
kiekvieno žmogaus pa-
rama yra labai svarbi ir 
reikalinga. Džiaugiamės, 
kad tuščios pakuotės gali 
virsti gerais darbais“, – 
teigia Sartų ir Gražutės 
regioninių parkų direk-
cijos direktorius Saulius 
Mažiulis, pažymėdamas, 
kad Bradesių ąžuolas yra 
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Tarp to „tarp“ – sutelkto 
vakaro artuma

Justas Jasėnas

 Šventinis reportažas iš Žemaitijos. Aplankiau Mosėdį, perskaičiau 
Romualdo Granausko apysaką „Jaučio aukojimas“. Tik ten vaikš-
tinėjant ir dairantis kūrinys giliausiai atsiveria. Esmingas jis – apie 
kruviną krikščionybės atėjimą į pagonių žemes. Barstyčių miestelyje 
padovanojo juodai baltą kalėdinį atviruką, turbūt iš praėjusio amžiaus 
7 dešimtmečio, mano tėvų laikų. Anksčiau mėgdavo tokius neryškius, 
pablukusius vieni kitiems siųsti. Kiti būdavo šiek tiek paspalvinti: 
rusvai, žaliai, geltonai... Tomis spalvomis galima daug pasakyti tiems, 
kurie jaučia, kurie geba skaityti „tarp“. Dar ir užrašas „Gloria in 
excelsis Deo“. Žmonės nemokėjo lotynų kalbos, bet žinojo, ką šis 
sakinys reiškia, gal klebonas kada pasakė, gal priminė – garbė Dievui 
aukštybėse. Pavarčiau, palaikiau rankose, reikės bičiulius Zarasuose 
pasveikinti. Skuodo rajone, Puokės kaime, užsikabarojau ant akmens, 
senokai norėjau. Lietuvoje įspūdingi parametrai, įspūdingesnių netu-
rime – 13,4 m ilgio, 7,5 m. pločio ir 3, 6 m aukščio. Plačiai matosi nuo 
jo Lietuva – stūkso platybėse ąžuolai, gyvena žmonės visur: Alizavoje, 
Naujajame Daugėliškyje, Aštriojoje Kirsnoje ir dar kitur, jungia ke-
liai, gyvenimas virte verda, valandos skuba... Tirščiau ir gausiau apie 
Vilnių: Lentvaryje, Riešėje, Vokėje, bet Lietuva visur, ne tik ten... 
Lietuva, kad ir kaip geltų, kaip besopėtų, tebėra Paneriuose. Ten 
taip pat tebėra „tarp“. Nulipęs nuo akmens prisiminiau: Sušaukti 
bendruomenėn / Eucharistijos pavieniai daigai / Dykvietėse / (Ne)
taikingai / Mokysimės būti /Abraomo šaknis / Atsiminę.

Iš vaikystės. Iš sodo ir iš laukų
 Klausyti(s) kitų, bet neužmiršti savęs, vertinti tai, kas įgyta, patirta, 
tai artimiau, tai sava, tai lydi, to niekas jau nebeatims. Atplaukia, ataidi 
iš vaikystės. Dar gerokai iki advento pradžios užtrukindavo karvę. 
Nebadavome, neskurdome, bulvių turėjome, bet pieno nebuvo. Na-
miškiai vis pasakodavo, kad tvartuose Kūčių naktį gyvulėliai kalbasi. 
Nesulaukdavau tų vėlyvųjų valandų, užmigdavau, taip niekada jųjų 
kalbos ir negirdėjau. Bet palikdavo pažadą, kad mūsų Žaloji visą 
naktį mūks ir mažytį veršelį ankstyvą rytmetį iš netoliese esančio 
miškelio prisišauks. Taip ir būdavo, jį mažą, dar visai tokį mažytį, 
ryte į tvartą nuėjęs surasdavau. Vadinasi, tikrai jau Kalėdos, į namus 
pagaliau sugrįžta pienas. Gersiu pieno, godžiai gersiu daug pieno, vai 
tai gyvensiu, vai tai didelis augsiu, tai būsiu stiprus, uoliai mokysiuos, 
dar uoliau savo gyvulėlius auginsiu.
 Aš pats auginau triušius ir pulką vištų, dar šunį, padėdavau sene-
liams prižiūrėti paršelius ir karvę. Patys užsiaugindavome, patys par-
duodavome, patys sveikai, gausiai, sočiai pilnais žandais valgydavome. 
Gal ir baimės, tos didelės baimės tiek daug nebuvo, tik kasdieniniai 
ruošos reikalai, tik savieji laukai. Neužguldavo epidemijos, neapsto-
davo velniai, tokių reiškinių nežinojome, visai nepažinome, sutikę 
nebuvome, tokioms smulkmenoms papildomo laiko ir dėmesio visai 
neturėjome. Dirbome, dirbome sunkiai, nes gyventi, nes labai gyventi 
norėjome. Mūsų niekas neslėgė, mūsų niekas nebuvo prispaudęs, 
mūsų Kalėdos buvo lengvos ir šviesios. Norisi atsidusti aktorės Unės 
Babickaitės prisiminimų žodžiais: „Ir kokie laimingi tada buvom.“
 Kad tik neužmiršus apeiti savųjų laukų. Gruodas, grubiai suversta 
žemė, aparta, slidi ir aštri toji žemė, bet sava, maisto mums dovanoja, 
reikia ją apeiti, kad ir slydinėjant, baisiausiai nelygu, žengi žingsnį 
ir nežinai, kaip bus. Įsikimbu į didelę senelio ranką, į dar didesnių 
jo kailinių skverną, man būtina, man taip būtina eiti kartu. Paskui 
trauksim į sodą, čia jau lygu ir šviečia namų langai. Apkabinsim obelis, 
paglostysim kamienus. Sakau, kaip gerai, kad yra tiek daug visokių 
medžių, kad mūsų gyvenimas ne tuščias, bet apkabintas. Pripuolęs 
prisiglaudžiu prie savo „papinkos“ – mano obels, vai daug obuolaičių 
kas rudenį ji sunokindavo. Kalėdos namie, užgimęs Jėzulis kažkur 
labai toli, Izraelyje, ir arčiau, Uliūnų bažnyčioje, o mes savo laukuose, 
namuose, sode, o mes tarp to „tarp“. Taip ir liko visų svarbiausia man 
– apkabinti savo gyvulį, savo obelį... Tai iš vaikystės atėjo, pasiliko, 
niekur jau nebepasitrauks...

Iš dienoraščio
 Angelo Žinia Izraelio mergaitei. Kaip taikliai pranešti, kad 
nebijodama priimtų? Daug sumaišties ir nežinomybės. Kaip reikės 
toliau gyventi? Tūkstantmečiai Bendruomenės įstatymai. Kaip bus, 
jei ne pagal taisykles gyvensiu? Kur mano valia? Nazareto draugystė. 
Nematomas Dievas kalbasi su žeme vaikštinėjančiais žmonėmis. 
Juntama širdimi, kalbėti nebūtina. Kalba kartais apsunkina buvimą. 
Gyvenimo uždavinys – išbūti vardan, išbūti dėl... Ant vienos sienos 
pamačiau Aušros Vartų paveikslo ir koplyčios kopiją. Vėl lietuviškas 
krislelis. Nudžiugau. Pratęsiu rašydamas: Angelo užkalbinimas /
Nepažįstamas / Susitikimo vanduo / Įsčiose sužibo.
 Jeruzalės priemiestis. Žalia, grynas oras, aukšti, laibi medžiai, 
panašūs į kiparisus. Ramu, čia ne centras ir ne turgus, atsikvėpsiu. 
Zacharijo giesmė, Marijos giesmė, Elžbietos giesmė. Kalbamasi 
giedant. Jono Krikštytojo laukimas. Dviejų Nėščiųjų giminaičių 
susitikimas. Jono ir Jėzaus gyvenimai. Moterų susitikimas kalnyno 
namuose. Amžinasis pašlovintas giesme, gyvenimu, ap(si)lankymu, 
ėjimu. Bažnyčioje tarp daugelio kalbų Marijos giesmė užrašyta ir 
lietuviškai. Iš tų tolių, iš platumų, kur žvilgsnio niekas nestabdo, 
mintis atkeliavo: Kokią žinią vėjai atpūs / Dangaus dykumos tyla / 
Oazėje slepia žmogus / Gimdančią savąją.

 Karantino	metu	 parodos	
tebevyksta,	 tačiau	 tik	 užra-
kintose	 galerijose	 arba	 virtu-
alios	 –	 stikliniuose	monitorių	
„akvariumuose“.	 Tokiu	 būdu	
eksponuojama	ir	nauja	paroda	
Dusetų	dailės	galerijoje	–	savo	
kūrybą	 čia	 (ne)rodo	 fotome-
nininkė	Liucija	Karalienė.	 Jos	
fotografijų	tema	–	fizinis	ir	dva-
sinis	 žmogaus	 laisvės	apriboji-
mas,	psichologinis	 spaudimas,	
žmogaus	vienišumas	ir	laikinu-
mas	–	ypatingai	tinkama	šiam	
mūsų	išgyvenamam	suvaržymų	
laikotarpiui.	 Juodai	 baltose	
nuotraukose	 –	 pačios	 autorės	
aktai,	portretai.	Nuogo	supan-
čioto	kūno,	 skausmo	 iškreiptų	
grimasų	keliamą	nejaukų,	ne-
patogų	emocinį	poveikį	autorė	
sustiprina	juodais	plačiais	dažų	
potėpiais.

 Vilniuje gimusi jaunosios 
kartos fotomenininkė L. Ka-
ralienė gyvena ir kuria Pa-
nevėžyje. Fotografė Kauno 
technologijų universitete baigė 
vadybos ir industrinių techno-
logijų vadybos studijas, nuo 
2015 metų rengia asmenines ir 

dalyvauja bendrose parodose, 
meniniuose projektuose. L. 
Karalienė – Lietuvos fotome-

nininkų sąjungos narė, Pane-
vėžio fotografų draugijos narė. 
Autorės teigimu, fotografuoti 

ji pradėjo tam, kad nereikėtų 
kalbėti: „Fotografija man pa-
deda atskleisti, kas slypi mano 
viduje. Padeda pasakyti, kaip 
aš jaučiuosi, kas mane slegia, 
kas džiugina, kuo aš gyvenu. 
Vaizdas man yra priimtiniau-
sias būdas kalbėtis.“
 Savo parodą „Nuodai“ 
L. Karalienė apibūdina taip: 
„Mano kūrybinis pažadas 
tęsiasi nuo pat tos akimirkos, 
kai pradėjau savo fotografijos 
kelią. Šių fotografijų serija 
tiesiog buvo būtinybė man kaip 
kūrėjui. Autoportreto paroda 
glaudžiai susijusi su mano pačios 
asmeniniais išgyvenimais bei 
matymu, kas vyksta visuomenėje. 
Psichologinis smurtas – galimy-
bė be bausmės žaloti žmogų. 
Atimant iš jo vidinę ramybę, 

Liucija Karalienė: „Vaizdas 
man yra priimtiniausias 

būdas kalbėtis“

(Nukelta į 4 psl.)

V. Visockienės nuotr.
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Miglė VAlKAUSKIeNĖ,
Zarasų atviro jaunimo centro darbuotoja

 Visi	kartu	kuriame	gerus	dalykus,	kurie	padeda	gražinti	ir	gerinti	pasaulį.	Bendra-
vimas	ir	bendradarbiavimas	atveria	visus	kelius,	tai	tiltas	nuostabaus	tikslo	link.

Mes tai 
padarėme! 

 Apžvelkime per metus 
Zarasų atviro jaunimo centro 
nuveiktus darbus. Nepaisant 
siaučiančio COVID-19, mums 
pavyko suburti didelę jaunimo 
bendruomenę – turime sukū-
rę ne vieną erdvę jauniems 
žmonėms, gražias ir jaukias 
patalpas, kur jaunimas jaučiasi 
kaip namie. 
 Pas mus rasite  įvairių lavi-
namųjų stalo ir kompiuterinių 
žaidimų, čia galima sudalyvauti 
varžybose arba tiesiog susitikti 
ir bendrauti su bendraamžiais. 
Muzikos kambaryje galima 
išreikšti muzikinius gebėji-
mus ar išmokti groti norimu 
instrumentu. Taip pat turime 
kelis biliardo stalus – žaidžiant 
puikiai praleidžiamas laikas ir 
tobulinami žaidimų įgūdžius. 

Videožaidimų patalpoje turi-
me xbox ir playstation konso-
les su daug žaidimų.
 Per metus dalyvavome dau-
gelyje Jaunimo reikalų depar-
tamento  konkursų, ne vieną 
iš jų laimėjome. Įgyvendiname 
projektą „Zarasų jaunimo cen-
tro veiklos kokybės gerinimas 
dėl jaunimo užimtumo didi-
nimo“. Teikėme ir laimėjome 
bendradarbiavimo projektus 
su Zarasų rajono jaunimo vi-
suomenių organizacijų sąjunga 
„Apskritas stalas“. Zarasų 
atvirame jaunimo centre vyko 
daug iniciatyvų, susijusių su 
jaunimo socialinių įgūdžių 
stiprinimu, bendravome ir 
bendradarbiavome su įvairio-
mis institucijomis, žinybomis, 
Vaiko teisių apsaugos tarnyba, 
policija, jaunimo organizacijo-
mis, asociacijomis...

 Zarasų atvirame jauni-
mo centre mokomės vieni iš 
kitų. Turėjome daug įvairių 
mokymų ir seminarų (psi-
chotropinių medžiagų žala 
organizmui, komunikacija ir 
bendradarbiavimas, paauglys-
tė ir lytiškumas bei kitomis 
aktualiomis temomis). Pa-
teikėme nemažai iniciatyvų: 
Pyragų diena, Kovo 11-osios 
minėjimas ir kt. Visa tai su-
spėjome įgyvendinti po pir-
mojo karantino iki antrosios 
COVID-19 bangos. 
 Atvirame jaunimo centre 
galima nuveikti daug įdomių 
ir naudingų dalykų. Labai 
laukiame, kada vėl galėsime 
visus pakviesti į Zarasų atviro 
jaunimo centro erdves. Ne tik 
miesto, bet ir viso rajono jau-

nimą. Kitiems metams numa-
tėme daug iniciatyvų, kurios 
vyks ne tik Zarasų mieste, bet 
ir seniūnijose, įvairioms insti-
tucijoms pateikėme net penkis 
projektus. Skatinsime mobilų 
darbą su jaunimu, savano-
rystę, jei pavyks – pradėsime 
plėtoti jaunimo erdvę Salake, 
suteiksime daugiau galimybių 
jauniems žmonėms atvykti į 
Zarasų atvirą jaunimo centrą 
iš atokesnių seniūnijų. 
 Ačiū Jaunimo reikalų de-
partamentui prie SADM, 
Zarasų rajono savivaldybės 
administracijai, Zarasų kul-
tūros centrui, visiems, kurie 
prisideda, padeda ir  kuriems 
rūpi, kuo jaunimas gyvena ir 
ką jis veikia.

Nuotraukos	iš	Zarasų	
atviro	jaunimo
	centro	albumo.
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Sveikinimas

(Atkelta iš 2 psl.)
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Miela Linute,
Ne, širdis nesensta,
Jeigu ji turtinga ir dosni,
Lyg saulės spinduliuos sušyla
Tie, kuriems gerumą dalini.
Aštuoni dešimtmečiai praėjo,
Širdy gerumo neužgniaužė,
Ir jis išsaugotas tarp vėjų
Visus dar šildo, tarsi laužas.
 Liną Morkūnienę sveikina Rita, Gražina, Aldutė.

Mieli laikraščio 
„DUSETOS“ skaitytojai,

 Kviečiame prenumeruoti „Utenio“ priedą – 
„DUSETAS“ – laikraštį apie dusetiškius, bet skirtą ne 

tik dusetiškiams! Galima prenumeruoti 
abu arba po vieną atskirai!

 Užsiprenumeruoti galima Dusetose — pas Antaniną 
Kavoliukienę, Viliją Visockienę arba tel.: 861459875.

Utenoje „Utenio“ redakcijoje A. Baranausko g. 17 
(tel.: 8-389-61481).

 Skaitykime ir būkime kartu su naujienomis apie 
Dusetose vykstančius įvykius!

vienintelis gamtos pa-
minklas šioje vietovėje. 
 Nuo pat užstato siste-
mos starto USAD akty-
viai dalyvauja įvairiuose 
renginiuose ir šventėse, 
kurių metu lankytojus 
skatina atkreipti dėmesį 
į užstato sistemos naudą 
ir galimybę prisidėti prie 
visai Lietuvai svarbių 
iniciatyvų. Už paauko-
tas užstatines pakuotes 
surinktos lėšos jau buvo 
skirtos Pajūrio regioni-
niam parkui, Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių me-
dikų draugijai, Gyvū-
nų globos organizacijai 
„Lesė“, Tautmilės gyvū-
nų prieglaudėlei. 
 Šiemet galimybę pri-
sidėti prie paramos Sar-
tų regioniniam parkui 
USAD suteikė Laisvės 
pikniko dalyviams Tau-
ragėje, Marijampolėje, 
Utenoje ir Alytuje, taip 
pat – Vilniaus maratono 
bėgikams ir žiūrovams, 
kurie per renginį išgėrė 
tūkstančius vandens ir gai-
viųjų gėrimų buteliukų. 
 „Grąžinti verta“ pala-
pinė renginiuose kvietė 
žmones pramogauti ir 
smagiai kartu daryti ge-
rus darbus metant tuščias 
pakuotes į tam skirtą 
taromatą, taip savo už-
statą už pakuotes skiriant 
Sartų regioninio parko 
atnaujinimui.
 Užstato sistema Lie-
tuvoje veikia nuo 2016 
m. Jos veikla šalyje rū-
pinasi Lietuvos gėrimų 
gamintojų, importuotojų 
bei pardavėjų įsteigta ne 
pelno organizacija VšĮ 
„Užstato sistemos admi-
nistratorius“. USAD 
kasmet surenka 9 iš 10 į 

Užstatas už vienkartines 
gėrimų pakuotes šiemet 
pavirto parama gamtai

 Jau Palestinos valstybė, apie 6 – 8 ki-
lometrus nuo Jeruzalės. Čia pat, galima 
ateiti pėsčiomis. Muitinė, patikrinimai, 
aukštos tvoros, spygliuotos vielos. Įta-
rios pasieniečių merginų akys. Esame 
įtariamieji be jokio įtarimo, įtartini 
todėl, kad esame, kad kažkas pykstasi, 
nepasidalina. Kodėl žmonės negali tai-
kiai sugyventi, kodėl jiems visada kažko 
trūksta, visada norisi žudyti, grobti? 
Niekas niekada taip ir nepaaiškino. 
Išsiblaškau, pabandyk, jaunas piligrime, 
melstis. Jėzaus gimimo miestas. Tėviškė. 
Pieno grota. Kažkur čionai būta pie-
menų, ganyti gyvulėliai. Maitinančios 
Moters ikoną mačiau. Pamatęs pagal-
vojau: Betliejau mažiausias  / Esi ir gal 
būsi / Žvaigždė atlydėjo mus / Uolynėje 
pasisveikinti.
 Betliejaus apylinkės. Ganyklos, pie-
muo, avys. Ir anksčiau taip buvo. Čia 
taip turi būti. Natūralus, kasdieninis 
gyvenimas, tėkmė, nieko per daug ne-
laukiant, nesitikint. Tiesiog būti, gyventi, 
auginti, rūpintis, verstis, stumtis į priekį, 
paskiausiai lieka numirti. Nei vienam 
kitaip nenutiko. Piemenys – pirmieji 
Apaštalai, pirmieji Žinios nešėjai, 
paštininkai. Toli pasklido žinia – iki pat 
nežinotų, nežinomų pakraščių. Buvo 
nepriimta, priimta, įsišaknijo, keitė pa-
vidalus, prarado, atrado, o vis tiek yra 
šiandien. Ir dabar ataidi iš Betliejaus, iš 
Piemenų lauko... Ką ir kaip daryti, kad 
ji ir mūsų dienomis būtų ne seniena, bet 
gyvastis – palaikanti, prasminga, esmin-
ga, gyva, jungianti, kad paliestų sielos 
vidurius. Žiūrėdamas į piemenį ir avių 
bandą pats sau pagalvojau: Tiek leista / 
Iki ribos  / Nutolti / Grįžti skausmingai 
/ Kruvini keliai / Ramiame piemenukų 
lauke.

rinką išleidžiamų gėrimų 
skardinių bei vienkarti-
nių stiklinių ir plastiki-
nių butelių. Planuojama, 
kad dėl sistemos daly-
vių bei šalies gyventojų 
sąmoningumo, šiemet 

bus surinkta ir perdirbti 
perduota daugiau kaip 
600 mln. vienkartinių 
pakuočių.
 VšĮ „Užstato sistemos 

administratorius“ info
Algio	Pažūsio	nuotr.	

(Atkelta iš 1 psl.)

Tarp to „tarp“ – sutelkto 
vakaro artuma

Iš skrynelės po stalu
 Ar karas, ar maras, ar badas, ar 
dar kas nors, ypatingasis metų vakaras 
su savaisiais, mylimais, pasiilgtaisiais 
vis tiek ateis, turėtų ateiti. Niekada 
nebijojau savųjų namuose ir kaime, 
nesidroviu, nebijau ir nevengiu net da-
bar prie jų laisvai prieiti, būti su jais ir 
apsikabinti, jie gi taip pat nenusigręžia 
nuo manęs. Ach, kaip gera namuose be 
kaukių, dujokaukių, antvožų, plačios 
paskirties antsnukių... Tą vakarą pabū-
sime be baimės bičiuliškai, pabūsime 
savimi, reikėtų šitaip pabūti. Sėdėsime 
kartu prie stalo, valgysime, žiūrėsime ir 
liesime vieni kitus, vieni kitiems ką nors 
iš širdies pasakysime. Kaip čia išmokti 
nevaikyti vienas kito, negainioti, nesi-
stumdyti susitikus, netramdyti kalbant 
ir dirbant, neprimesti savų įsivaizdavi-
mų, jie nebūtinai teisingi, reikalingi ir 
svarbūs, laisvai alsuoti... Prisiminiau 
Irenos Veisaitės knygą „Gyvenimas 
turėtų būti skaidrus“. Ji tai sakė, ji tai 
savo gyvenimu jau pasakė. Nedaug te-
reikėtų, tik stovėti ant savo žemės, tik 
kartais pažvelgti į dangų, kai pajusim, 
kad reikia pažvelgti...
 Gležnas kūdikėlis Betliejuje... O 
taip kantriai ieško maisto, taip tvirtai 
siekia krūties... Balto pieno lašeliai 
ant jo kūnelio... Kruvinos pamuilės, 
kruvinos kruvinos pamuilės... Atitekėjo 
iš tūkstančių bendraamžių Palestinos 
kūdikėlių kūnelių, mergyčių, berniu-
kų, mažų, mažulyčių vaikelių, Erodo 
nužudyti įsakytų... Tas kraujas tą pieną 
nudažė, niekas nebepakeis nei skonio, 
anei spalvos... Kuo kaltas vaikelis, kad 
jam šitaip... Kuo jis kaltas, kad jam taip 
buvo lemta užgimti... Kuo jis kaltas, kad 
bus jo gyvenimas toks – būti „tarp“, ir 
niekaip kitaip... 

atimant laisvę mąstyti, pažaboti jo iš 
esmės turimą laisvę. Taip negali būti. 
Žmogus negali leisti sau būti sudaik-
tintas, žmogus negali būti aksesuaras 
namuose, negali būti kažkieno emocinė 
kempinė. Tačiau taip yra. Pažeidžiamas 
žmogaus trapumas, nepagaunama 
dvasia tampa uždaryta, suplėšyta, 
suniekinta žmogaus kaip asmenybės 
duotybė. Mane tas liūdina. Norėjau 
parodyti kontrastą tarp žmogaus lais-
vės ir jausenos, kuri veda į beprotybę. 
Trapumas ir vulgari prievolė. Sukurta 

Liucija Karalienė: „Vaizdas man 
yra priimtiniausias būdas kalbėtis“

pačio žmogaus. Sukurta, tačiau nėra 
būtina išgyventi psichologinio smurto 
aukai. Tai aukos pasirinkimas, nors gal 
atrodytų, kad ji negali rinktis. Tačiau 
gali. Tik prieštaravimas yra sunkesnis 
išgyvenimas išreiškiant meilę sau, o ne 
tam, kuris mano turintis teisę niekinti 
kito esmę.“
 Paroda vyks iki vasario 2 d.
 Virtualią parodą galima pamatyti 
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos 
svetainėje http://www.dusetukultura.lt/

Vilija VISocKIeNĖ
Liucijos	Karalienės	nuotr.

 Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netek-
ties valandą. Dėl mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Aušrą 
KrišTApAvičieNę. 

Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos kolektyvas


