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Vilma NEMUNAITIENĖ

Ukmergės simbolis – paminklas 
„Lituania Restituta“ – mūsų miesto 
centre buvo pastatytas 1930 metais. 

Istoriniai šaltiniai byloja, kad 
paminklo statyba pagal Liudo 
Truikio projektą buvo sumanyta 
1928 m., pasitinkant Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
dešimtmetį (lotyniškai „restitutio“ 
reiškia atstatymas, grąžinimas, 

Laisvės paminklas – Ukmergės simbolis

atkūrimas).
Tuomet paskelbtas konkursas, 

o pačia statyba rūpinosi Lietuvai 
pagražinti draugijos Ukmergės 
skyriaus valdyba. Paminklas pasta-
tytas skyriaus ir žmonių suaukoto-
mis lėšomis, nors ir miesto valdyba 
1930 ir 1931 m. skyrė Ukmergės 
skyriui 1 500 ir 1 000 litų pašal-
pas. Pasak žmonių pasakojimų, 
paminklą statant daugiausia dirbo 
savamoksliai skulptoriai broliai 

Jakševičiai. 
Šio paminklo aukštis apie 18 

metrų.
Sovietmečiu, 1951 m., pamin-

klas buvo nugriautas, dvi didelės 
obelisko dalys užkastos aikštėje. 
Paminklą pakeitė sovietinę ideolo-
giją atspindinti „Kario išvaduoto-
jo“ statula, vėliau – „Vėliavnešiai“.

Lietuvoje papūtus laisvės vė-
jams, 1989 m. kovo ir balandžio 
mėnesiais užkastos paminklo dalys 

buvo atkastos. 1990 m. jis vėl grįžo 
į senąją vietą Kęstučio aikštėje, kur 
šiuo metu vyksta visi svarbiausi 
Ukmergės renginiai.  

Paminklas stovi plytelėmis 
išklotoje aikštėje, orientuotas į 
šalia jos esančią gatvę. Prie jo 
veda 3 pakopų laipteliai. Pamin-
klo pagrindas pusapskričio plano, 
sukomponuotas iš pakopomis 
išdėstytų blokų.
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Sukanka 45 metai, kai Varėnos 
rajone, Dubičių kaime, 1973 m. 
liepos 4 d. gimė Asta Krogertienė, 
Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Ukmergės 
rajono policijos komisariato Ko-
munikacijos poskyrio specialistė. 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
narė.

***
Sukanka 80 metų, kai Siesikų 

apylinkėje, Česonių kaime, 1938 
m. liepos 5 d. gimė Medardas Ši-
melis, dailininkas, tekstilininkas. 
Mirė 2014 m. kovo 23 d. Vilniuje.

***
Sukanka 85 metai, kai Pabais-

ko apylinkėje, Deltuvėlės kaime, 
1933 m. liepos 11 d. gimė Julija 
Unikauskaitė-Stašelienė, slidinin-
kė, biatlono trenerė, sporto orga-
nizatorė.

***
Sukanka 60 metų, kai Ukmergė-

je 1958 m. liepos 18 d. gimė Viole-
ta Raižytė-Janulevičienė, filologė, 
humanitarinių mokslų daktarė, 
mokslinių straipsnių Lietuvos ir 
užsienio leidiniuose, vadovėlių bei 
mokymo priemonių autorė. 

***
Sukanka 120 metų, kai Želvos 

valsčiuje, Kunigiškių kaime, 1898 
m. liepos 21 d. gimė Ignas Piščikas, 
tapytojas. Mirė 1984 m. birželio 26 
d. Vilniuje.

***
Sukanka 85 metai, kai Ukmer-

gėje 1933 m. liepos 22 d. gimė Al-
gimantas Grabauskas, agronomas 
ekonomistas, biomedicinos mokslų 
daktaras. 

***
Sukanka 85 metai, kai Surdegio 

kaime, Anykščių rajone, 1933 m. 
liepos 24 d.  gimė Karolis Rim-
tautas Kašponis, muzikos teoreti-
kas, choro dirigentas, pedagogas, 
humanitarinių mokslų (muzi-
kologijos) daktaras. 1956–1959 
m. gyveno Ukmergėje. 1956 m. 
Ukmergėje įkūrė vaikų muzikos 
mokyklą ir jai vadovavo.

***
Sukanka 120 metų, kai Želvos 

valsčiuje, Vederų dvare, 1898 m. 
liepos 27 d. gimė Aleksandras 
Vytautas Kupstas, aktorius, reži-
sierius, pedagogas. Mirė 1964 m. 
gruodžio 3 d. Kaune. 

***
Sukanka 285 metai, kai Kara-

liaučiuje 1733 m. liepos 27 d. gimė 
Mykolas Kosakovskis, grafas, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės politinis veikėjas, Vitebsko 
ir Braslavo vaivada, Vaitkuškio 
dvaro savininkas. Mirė 1798 m. 
Palaidotas Vaitkuškyje.

Vlado Šlaito viešosios 
bibliotekos inf.

Jie garsina 
Ukmergės 

kraštą

Alfas PAKĖNAS

Kažką daryti su melsvuojan-
čiais šilais. Su žydinčiom alyvom. 
Kažką daryti su šiom bažnyčiom. 
Ir pagaliau – su savo siela... Bū-
tent už šį eilėraštį „Rašyk. Kažką 
daryk su šia padange“ mūsų krašto 
poetas apdovanotas viena iš gra-
žiausių, savičiausių literatūrinių 
premijų Lietuvoje – „Žydinčios 
vyšnios šakele“. Romas Raila – 
34-asis „Žydinčios vyšnios šake-
lės“ laureatas.

Ši unikali šventė prasidėjo 
1984-ųjų pavasarį. Tada laureatu 
buvo išrinktas poetas Juozas Ma-
cevičius už eilėraštį „Tėvynė“, 
sklidiną meilės tėviškei, tėvynei, 
jos žmonėms. Šventę pradėjusi 
bendruomenės pirmininkė Rasa 
Vasiliauskienė priminė poetą, ku-
riam šį rudenį sueis 90 metų, o jo 
poezijos paskaitė aktorius Petras 
Venslovas.

Šįkart renginys saulėtą gegužės 
vidudienį svečius ir šio krašto 
žmones subūrė gamtoje, gra-
žiame Kultuvėnų kaimo slėnyje 
po širvišku beržu. Beje, Paulius 
Širvys kadaise yra čia lankęsis ir 
skaitęs savo eilėraščių – Leonora 
Jankeliūnienė išsaugojo to poezi-
jos vakaro nuotraukas. Ilgametis 
šventės globėjas, buvęs Salomė-
jos Nėries kolūkio pirmininkas 
Steponas Jankeliūnas, dabar jau 
pražilęs baltai kaip Vaižgantas, 
priminė pirmąją šventę, padariusią 
visiems stiprų įspūdį ir tapusią šio 
krašto kultūros savastimi. Prisi-

Laureatas siūlė kažką 
daryti su šia padange...

minė žmones, su kuriais rengė šią 
šventę. Tai šio krašto šviesuolės, 
poezijos gerbėjos – to meto kaimo 
bibliotekos vedėja Janina Gineikie-
nė, Veprių kultūros namų vadovė 
poetė Regina Pakėnienė. Abi jos 
jau iškeliavusios Amžinybėn. Pa-
grindinis šventės organizatorius 
buvo „Knygos bičiulių“ draugija, 
kuriai vadovavo lituanistė Leonora 
Jankeliūnienė – dabar žinoma šio 
krašto poetė ir metraštininkė. Geru 
žodžiu prisiminė ir tuomet popu-
liaraus žurnalo „Naujos knygos“ 
redaktorių, šventės sumanytoją, 
prisiėmusį visus organizacinius 
rūpesčius, Stasį Lipskį. Jis plačiai 
nušviesdavo šiuos renginius savo 
leidinyje.

„Žydinčios vyšnios šakelės“ 
laureatais po Juozo Macevičiaus 
tapo daugelis garsių poetų – Jus-
tinas Marcinkevičius, Eduardas 
Mieželaitis, Jonas Strielkūnas, 
Jonas Jakštas. Vienas iš paskutinių, 
jau atėjus Nepriklausomybei, 1990 
metais, laureatu tapo visų mylimas 
poetas Bernardas Brazdžionis, tuo 
metu lankęsis Lietuvoje. Kartu su 
piniginėmis premijomis laureatai 
būdavo pagerbiami skulptoriaus 
Viktoro Žentelio sukurtu poetišku 
mūzos su vyšnios šakele bareljefu, 
diplomu.

Vėliau, apmirus kultūriniam 
gyvenimui, ši graži šventė nutilo. 
Steponui Jankeliūnui, tapusiam 
ūkininku, dėl to sieloje buvo labai 
skaudu. Todėl jo svajonė buvo 
atgaivinti šį renginį. 
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Rasa GRIŠKEVIČIENĖ
Didžioji lietuvių meno olimpia-

da. Nacionalinis kultūros reiškinys, 
savo dvasia prilygstantis senosioms 
Graikijos olimpinėms žaidynėms. 
Taip rengėjai vadina Vilniuje vyks-
tančią Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui skir-
tą jubiliejinę, dvidešimtąją, dainų 
šventę „Vardan tos...“

Skaičiai ir faktai išties įspūdingi. 
Daugiau kaip 30 tūkstančių atli-
kėjų. Pusantro tūkstančio pasaulio 
lietuvių. Į sostinę susirinko ir 

Apie Dainų šventę – 
be sentimentų

stebuklingai sutilpo visa Lietuva 
su savo kaimų, miestelių ir miestų 
tarmių, senųjų šokių, dainų, amatų, 
patiekalų bei kitų tradicijų margu-
mynu. Intriguoja jau vien faktas, 
kad japonų choras išmoko 30 dainų 
lietuviškai. O kiek dar įvairiausių 
staigmenų, siurprizų, netikėtų 
susitikimų su senais bičiuliais, 
ankstesnių švenčių dalyviais! Juk 
tie patys choristai, šokėjai, muzi-
kantai važiuoja į šias „olimpines 
žaidynes“ jau daugelį metų.
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Ukmergiškiui Henrikui Gintau-
tui prieškario Ukmergė – ne tik 
istorija, bet ir gyvi prisiminimai. 
Ilgaamžis vyras prieš karą mūsų 
mieste baigė gimnaziją, o vėliau 
atvyko čia dirbti.

Perskaitęs mūsų laikraščio 
projekto „Kai miesto akmenys 
prabyla“ birželio 22 d. publikaciją 
apie pirmąjį Ukmergės kraštotyros 
muziejaus vadovą, pedagogą Petrą 
Tarabildą, H. Gintautas paskambi-
no į redakciją pasidalyti mintimis. 

Pasakojo, kad artėjant Antra-
jam pasauliniam karui, kuomet 
jis mokėsi Ukmergės gimnazijoje, 
žinojo du garbius vyrus, kaip tada 
sakydavo – moteriškomis pavar-
dėmis. Vienas – Tarabilba, kitas 
– Taranda. 

Laikraščio puslapis 
sugrąžino į jaunystę

Tarabilba tuomet dėstė dailę 
Ukmergės mokytojų seminarijoje. 
Tačiau ir gimnazijoje apie jį buvo 
labai gražiai atsiliepiama. 

Mokytojas Taranda dirbo moky-
toju gimnazijoje. Šio vyro likimas 
pasakota susiklostęs tragiškai. 
Tačiau ne dėl karo ar pokario, o 
dėl asmeninių aplinkybių. Pasa-
kota, kad po karo, jam jau išvykus 
dirbti į Kauną, su kūdikiu jo palikta 
mergina sieros rūgštimi išplikiusi 
vyrui akis...

Beje, mūsų laikraščio skaitytojas 
publikacijoje pastebėjo ir netikslu-
mą. Pagal lietuvių kalbos taisykles, 
kai vyriška pavardės galūnė baigia-
si balse -a, sutuoktinių pavardės 
galūnė – -ai. Taigi, ne Tarabildos, 
kaip rašėme, o Tarabildai. 

Ukmergės kraštotyros muziejaus archyvo nuotr.Akimirkos iš paminklo „Lituania Restituta“ 1989 m. atstatymo.
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„Lituania Restituta“ atidengi-
mas, kuriame dalyvavo minios 
žmonių, vyko 1990 metų vasario 
16 dieną.

Paminklą pašventino tuometinis 
sąjūdžio šauklys, deja, prieš kelis 
metus tragiškai žuvęs, kunigas 
Viktoras Aukštakalnis.

Paminklą atstatyti sąjūdžio 
dalyviai tuomet ėmėsi su dideliu 
entuziazmu. Vienas iš tų darbų 
organizatorių – ukmergiškis Juozas 
Daunys. Ilgametis AB „Ukmer-
gės keliai“ vadovas, tuometinės 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Ukmergės iniciatyvinės grupės na-
rys J. Daunys už indėlį organizuo-
jant paminklo „Lituania Restituta“ 
atstatymą šiemet, Vasario 16-ąją, 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
proga buvo apdovanotas Ukmergės 
rajono Mero padėkos ženklu.

Anų įvykių liudininkai mena, 
kad tiksli vieta, kur ieškoti užkasto 
paminklo, nebuvo aiški. Žinota tik 
tiek, kad fundamentas griaunant 
buvo sutrupintas, obeliskas per-
laužtas per pusę, o abi jo dalys čia 

pat užkastos.
Viršutinę dalį surasti pavyko 

greitai. Ji buvo negiliai užkasta 
ir skvero takeliu einantys žmonės 
kartais net užmindavo iš žemių 
kyšančią jos briauną.

Sunkiau sekėsi su apatine obe-
lisko dalimi. Nebuvo net įtarimų, 
kur ji galėjusi būti palaidota. Ka-
sinėjant aikštę ji atsitiktinai rasta 
netoli savivaldybės laiptų.

Vykdant paieškos darbus prisi-
dėjo miesto ir kitų rajonų statybos 
įmonės, entuziastingai prisidėjo 
daug talkose dalyvavusių ukmer-
giškių.

Atstatant paminklą, pasitvirtino 
viena sensacinga istorija. 

Širvintų rajone rastas žmogus, 
išsaugojęs originalią anotacinę 
lentą bei Vytį. 

Kaip vėliau paaiškėjo, gūdžiais 
sovietmečio laikais sužinoję, kad 
bus griaunamas paminklas, Vytį ir 
varinę anotacinę lentą nuo jo slap-
čiomis atlupo ukmergiškiai Jonas 
Fišeris ir Rapolas Diečkus. 

Apie Dainų šventę – be sentimentų
Atkelta iš 7 p.

Atnaujinto konkurso 1993 metų 
laureate tapo literatė Birutė Len-
gvinienė. Vėliau laurus laimėjo 
ir mūsų krašto poetai – Leonora 
Jankeliūnienė, Vytautas Jancikevi-
čius, Vincas Lukša ir kiti. Praeitų 
metų laureate tapo poetė ir kritikė 
Lina Buividavičiūtė už eilėraštį 
„Knygnešys“.

Šiemet atnaujinti „Žydinčios 
vyšnios šakelės“ konkurso įstatai. 
Sugrįžtama į ištakas – kai laureatais 
tapdavo jau pripažinti, skaitytojų 
pamėgti ir žinomi poetai. Pirmasis 
atnaujinto konkurso nugalėtojas – 
mūsų krašto poetas Romas Raila. Jau 
seniai mylimas skaitytojų. Skaitomas 
ir deklamuojamas aktorių, išleidęs 
dvi geros poezijos knygas: „Grafo 
manija“ ir „Rašyk. Kažką daryk 
su šia padange“. Seniai vertas šios 
premijos. Savitas, teisingas, turintis 
gilios valstietiškos išminties ir origi-
nalų požiūrį į pasaulį poetas. Henriko 
Radausko, Jono Strielkūno tradicijų 
tęsėjas, tačiau ne sekėjas. Romo 
kūryba labai ryški ir nepakartojama, 
kaip ir kiekvieno tikro poeto. Į jo 
poetinį kvietimą „kažką daryti su šia 
padange“ verta įsiklausyti.

Gražiai nuaidėjusioje pava-
sario ir poezijos šventėje, kurią 
nuoširdžiai rengė Rasa ir Artūras 
Vasiliauskai, dalyvavo Ukmergės 
ir Jonavos literatai, aktorius Petras 
Venslovas, „Eskizų“ redaktorius 
Vytautas Česnaitis. Buvo parengta 
įdomi „Žydinčios vyšnios šakelės“ 
istoriją nušviečianti nuotraukų paro-
da, kurioje gražiai prisimintas ir pir-
masis laureatas Juozas Macevičius.

Kažką daryk 
su šia padange

Romas Raila
Rašyk. Kažką daryk su šia pa-

dange,
Su šiais po ja melsvuojančiais 

šilais,
Su eržilais, kurie ant pievos 

žvengia,
Ir su didžiais gegužio vabalais.

Rašyk. Kažką daryk su šiom 
alyvom,

Prie tako raibuliuojančiom 

šiltai,
Su obelim, su kriaušėmis ir 

slyvom,
Ir su pilių senųjų pamatais.

Rašyk. Kažką daryk su šiais 
tvorynais,

Su šiais žmogeliais, stypsančiais 
juose,

Su jųjų duona, žuvimi ir vynu,
Su jų rakandais, rūbais ir dvasia.

Rašyk. Kažką daryk su šiom 
bažnyčiom,

Su tvenkiniais, su šuliniais 
giliais,

Su biblijom, su raštais Frico Nyčės,
Su skambesiais simfonijų žaliais.

Ir savo siela, kur aukštybėn 
žengia,

Dar degdama šėtono ugnimi...
Rašyk. Kažką daryk su šia 

padange –
Kaip daro ji kažką su tavimi.

Tankmė
Į tankmę tą nežiūri žvaigždės 

jokios,
ir pilnačiai įspisti jon sunku,
ir net pelėda, kur per naktį 

juokias,
aplenkia ją tylom plačiu lanku.

Į tankmę tą nežiūri Dievas 
griežtas,

nekišk savosios nosies jon ir tu.
Tenai linksmi graužikai graužia 

griežčius,
ir garsiai grikši griežčiai tarp 

dantų.
***

Neskaitykit poezijos – slepia
ji savy tik naujienas senas.
Jeigu liūdna, jei gatvėse šlapia,
padainuokite „Pūko“ dainas.

Susidėkit po litą ir bėkit
krautuvėlėn „Žaldoko“ alaus,
tik manęs jūs, prašau, neste-

bėkit,
mano laiko nelieskit gilaus.

Ir neklauskit, iš kur aš atėjęs,
ir neklauskit manęs, kur einu,
apsinuodijęs knygų idėjom,
apsinuodijęs knygų švinu...
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Ir todėl labai keista, net juokin-
ga, kai radijas ir televizija – tarsi 
prieš artėjantį škvalą – perspėdavo 
vilniečius ir ragindavo juos šiomis 
dienomis geriau išvis išvažiuoti iš 
miesto arba nekelti kojos iš namų. 
Nes, girdi, dainų šventė sostinės 
gyventojams, kaip ir specialiųjų 
tarnybų darbuotojams, – tikras 
galvos skausmas. Užsikimšusios 
gatvės, uždarytas eismas, perpildy-
ti prekybos centrai ir visuomeninis 
transportas.

Degtukai mokyklai padegti
Dėl medikų, policijos parei-

gūnų, ugniagesių darbo – viskas 
aišku. Jie budi savo poste visą 
parą, kad prireikus bet kuriuo metu 
atskubėtų į pagalbą. Vilniečiams, 
manau, tai puiki proga priimti 
pasisvečiuoti į šventę atvykusius 
giminaičius, draugus ar iki šiol 
nepažintus tautiečius, nes viešbu-
čiuose, kaip skelbė žiniasklaida, 
jau seniai buvo nebelikę vietų 
turistams.

Nebuvo tų vietų ir tada, kai 
kadaise į dainų ir šokių šventę 
Vilniuje atvykome iš Žemaitijos 
su muzikos mokyklos choru. O 
dalyvių buvo beveik tiek pat – 
daugiau kaip 29 tūkstančiai. Pra-
bėgo beveik pusšimtis metų, bet 
atsimenu viską lyg vakar, nors tą 
pavasarį buvau baigusi vos šešias 
klases.

Muzikos mokykla pirmaisiais 
mokslų metais man, paauglei, 
tikrai nebuvo saldainis, jau vien 
dėl to, kad į ją kelis kartus per 
savaitę tekdavo važiuoti auto-
busu 20 kilometrų. Fortepijono, 
solfedžio pamokos, o šeštadienį 
– choro repeticijos. Juk ruošėmės 
respublikinei dainų šventei! Kai 
kiemo draugai po visų savo darbų 
smagiai šėldavo seno dvaro parke, 
šalia kurio gyvenome, aš, vakarais 
sugrįžusi namo, dar tik sėsdavau 
ruošti pamokų. Todėl labai prita-
riau vaikystėje pamėgtos knygos 
herojui Sauliukui, kuris kuprinėje 
nešiodavosi dėžutę degtukų. „Aš 
vis tiek kada nors tą mokyklą pa-

Laureatas siūlė kažką 
daryti su šia padange...

degsiu“, – atsakydavo paklaustas, 
kam jam tie degtukai.

Nugvelbė patalus
Kelionė su choro kolektyvu į 

Vilnių buvo pirmoji mano sava-
rankiška išvyka iš namų. Ilgiau 
nei savaitei. Be mamos, sesės ar 
kitų artimųjų. Visą kelią neapleido 
liūdesys, o nerimas tik stiprėjo. 
Įkurdino mus, kelių rajonų choris-
tus, didžiulėje vienos iš sostinės 
mokyklų sporto salėje. Tiesiai ant 
grindų rikiavome vienas šalia kito 
čiužinius, kuriuos atsitempėme 
iš didžiulės pasienyje sukrautos 
krūvos.

Pasirūpinusi savo gultu, pasi-
šoviau padėti draugei ir dar kartą 
užsikoriau ant čiužinių kalno. Nu-
leisti žemėn „patalus“ ėmė prašyti 
ir kitos mergaitės. Argi sunku, argi 
gaila? Bet po keliolikos minučių 
sugrįžusi į savo laikinąjį būstą vie-
toje čiužinio išvydau tik kažkokių 
draiskanų kalną – mano „patalus“ 
kažkuris „kolega choristas“ tiesiog 
nugvelbė. Žinoma, pati kalta, rei-
kėjo saugoti, o ne po salę lakstyti, 
kitais rūpintis... Taigi ir pamoką 
gerą gavau.

Tą patį vakarą pasiguodžiau 
mamai, parašiusi jai graudų laiš-
ką. Mat mama, nujausdama, jog 
liūdėsiu, įdėjo pluoštelį vokų ir 
popieriaus laiškams, kad panorė-
jusi bent tokiu būdu galėčiau su 
ja pasišnekėti. Kiekvieną vakarą 
ir rašydavau. Kad ryte prausiamės 
kieme „iš ilgo vamzdžio, pro kurio 
skylutes bėga vanduo“, kad per 
repeticijas Vingio parko estradoje 
kasdien lyja ir mes visi – lyg šlapi 
viščiukai, batukai nespėja per naktį 
išdžiūti ir išvis aš noriu namo...

Gavusi porą tokių liūdnų laiš-
kų, mama apsiraudojo ir skubiai 
„išsiuntė“ tėvą manęs gelbėti. 
Dideliam mano džiaugsmui baigėsi 
naktys ant senų skudurų krūvos – 
apsigyvenome pas tetą, į kurios 
namus kiekvieną vakarą ir sugrįž-
davome po repeticijų. 

Į chorą nebenoriu
Gerai pamenu – lijo ir šventės 

dieną, bet man buvo labai smagu. 

Žinojau, kad žiūrovų minioje yra 
visa „palaikymo komanda“ – tėvas, 
tetos šeima ir paskutinę akimirką į 
šventę atskubėjusi mama.

Kitą dieną visi drauge dalyva-
vome miesto stadione vykusioje 
šokių šventėje. Man vėlgi „sekėsi“. 
Iš lėto su visa didžiule žmonių lavi-
na judant pro stadiono vartus link 
aikštės, kurios vejoje sukosi šokėjų 
poros, susidarė milžiniška spūstis, 
mat visi skubėjo kuo greičiau už-
siimti vietą ilgose medinių suolų 
eilėse. Šventės tais laikais būdavo 
nemokamos, nebuvo ir bilietų su 
nurodytomis vietomis. Tad kiek-
vienas stipresnis, įžūlesnis yrėsi 
per žmonių jūrą rankomis ir ko-
jomis, per daug nesižvalgydamas 
aplinkui. Kad tik gautų atsisėsti!

Buvau taip suspausta minios, 
jog atrodė, kad girdžiu, kaip traška 
kaulai, trūko oro, per virš galvos 
besiblaškančias rankas nesimatė 
dangaus lopinėlio. Nebuvo jėgų net 
šauktis pagalbos, iš paskutiniųjų 
stengiausi nepaleisti tėvo rankos. 
Dar pamaniau: „Ir kokio velnio aš 
į tą Vilnių važiavau? Kokio velnio 
į tą chorą mane paėmė? Kas išvis 
tas dainų šventes sugalvojo?“

Po daugelio metų kartą sulau-
kiau itin mielo, originalaus kom-
plimento: „Žinai, man su tavim net 
chore dainuoti būtų laimė“. Pasakė 
žmogus, kaip ir aš vaikystėje, 
didžiule kančia laikęs priverstines 
choro repeticijas. Nors vėliau, jau 
niekieno neverčiamas, baigė ne tik 
M. K. Čiurlionio menų mokyklą, 
bet ir Muzikos ir teatro akademiją.

Mėgstu muziką. Simfoninę, ka-
merinę, bažnytinę. Žaviuosi „Can-
tilenos“, „Klasikos“, „Žemynos“, 
„Vyturio“ ir kitais mūsų krašto 
kolektyvais. Bet taip ir nepamiršau 
savo pirmojoje dainų šventėje patirtų 
nuoskaudų. Todėl niekada nenorė-
čiau vėl dainuoti mokyklos chore...

R. Diečkus vėliau pasipasakojo, 
kad iš pradžių viską slėpė lovoje 
po čiužiniu, vėliau užkasė darže. 
Vyras su šeima buvo išvežtas į Si-
birą, tuo tarpu paslėptos relikvijos 
niekur neprapuolė. 

Dabar ant paminklo pritvirtinta 
tiksli anotacinės lentos kopija, o 
originalas saugomas Ukmergės 
kraštotyros muziejuje. Bronzinį ba-
reljefą atkūrė ir išliejo skulptorius 
Erikas Varnas. Vytis, įmontuotas 
atstatant paminklą, – autentiškas.

Ant paminklo pritvirtintoje len-
toje įrašas skelbia: 

„Šis laisvės paminklas pastaty-
tas Vilkmergės visuomenės auko-
mis 1930 Vytauto Didžiojo metais 
paminėjimui 12 metų Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo sukak-
tuvių. Pastatytas rūpesčiu Lietuvai 
pagražinti Vilkmergės skyriaus“.

Kitas užrašas skelbia: „Pamin-
klas atstatytas pagal Vilniaus pro-
jektavimo kooperatyvo projektą.  
Skulptorius E. Varnas. Darbus vyk-
dė Ukmergės kelių statybos valdy-
ba. Paminklas nugriautas stalininės 
priespaudos metais, ukmergiečių 
valia atstatytas 1990.“ Viršutinę obelisko dalį surasti pavyko greitai.


