
1958–1959-ieji. Sugrįžimas į ansamblį

1958-ieji. Spalio 11 d., šeštadienis
Jau kelios dienos, kai aš, baigęs visais atžvilgiais įdomią, turtingą (o ir jausmų srityje – drama-

tišką) gamybinę praktiką, sugrįžau į Maskvą.

Užvakar gavau nuo R. laišką. Vangus... Nežinau, ar berašysiu jai daugiau...

Mes, „Balticum“ ansamblio aktyvas, posėdžiavome Gneseno (teatrinio meno) institute ir nu-

tarėme šiais metais ansamblio veiklą praplėsti dar į platesnę klubinę veiklą. Ji nieko per daug 

neįpareigoja, yra laisva nuo įtemptos programos, repeticijų ir koncertų. O suburti pabaltijiečius 

gali. Tik vėl... Lengva kelti idėjas, bet pasišventėlių jas įgyvendinti nelabai yra. Kad ir dėl ansam-

blio valdybos pirmininko... Sukandęs dantis vėl to darbo ėmiausi, nes visi žiūrėjo į mane. 

Pasisekė prikalbinti Juozą Gudavičių, kad ir toliau jis „vargtų“, būdamas ansamblio meno 

vadovu. Koncertinės veiklos scenarijaus darbas vyksta gerai. Padėtis būtų visai normali, jei 

ne Energetikos instituto Kultūros rūmų (kur bazuojamės) direktoriaus atsargi užuomina, kad 

mūsų veikla ir mano „persona“ yra atsidūrusi nuolatinio saugumiečių dėmesio centre ir kad 

mums reikia elgtis labai apdairiai... Seniai įsitikinau, kad direktorius (panašus į kaukazietį) mūsų 

pusėje.

Iš ansamblio grįžtu kaip išspausta kempinė. Guodžiu save klausydamasis muzikos. Ir mąstau. 

Apie ką? Apie save...

... Imk, Romai, keliauninko lazdą ir keliauk. Nesidairydamas. Keliauk ten, kur tavo sielą šaukia 

dar neištirti plotai, kur nėra pramintų takų. Kelk savo susmukusią dvasią, nes ji tau bus labai 

reikalinga. Būk pasiruošęs grumtynėms, nes nežinai, kas tyko už pakelės krūmų. Nesėsk poil-

siui, nes dar ne tas laikas. Dar nematyti, dar nesigirdi krištolu čiurlenančio šaltinėlio, kuris tave 

atgaivintų... O aną, kurį manei priėjęs, priglobė miražas... Keliauk toliau... Keliauk nepaisydamas 

troškulio. Keliauk per klampų smėlį, per aštrius akmenis. O sužeistas vietas neinkšdamas išmok 

pats persirišti ir išsilaižyti... Ir neprarask tikėjimo. Be jo – tu niekas! Tikėk net ir tada, kai tavo tikslas 

nuolat tolsta kartu su horizontu. Tikėk tuo, ką darai, nes tai gal ir yra to tikslo pakaitalas. Tikėk – 

prieisi ir tą šaltinėlį, krištolu čiurlenantį...

Tik nesistebėk ir nesipiktink publika. Ji visuomet liks tokia – nepatenkinta, inkščianti. Tai jos 

prigimtis. Ir niekas dar negimė, kuris tokią jos prigimtį įstengtų patenkinti. Atvangos valandėlė-

mis šypsokis sau į kumštį ir siūlyk savo... valią. Diktatorių ji nemėgsta, bet ir gyventi be jų nelabai 

išgali. Tik apie tai nekalbėk garsiai – liksi nesuprastas. Pasistenk nors krašteliu giliau suvokti, kaip 

yra sutvarkytas pasaulis...

Nuo šiandien tavo priešas ne tautų priespauda, ne tavo tautos ir jos laisvės „žagintojas.“ Ne. 

Jis nėra stiprus... Galąsk savo ašmenis prieš daug rimtesnį priešą – prieš bukaprotiškumą, prieš 

minties despotizmą, prieš miesčioniškumą, prieš abejingumą... Kovok už gėrį, skink jam kelią.

Ir tausok savo žvaigždę, po kuria gimei, kuri tave pavergė, nulėmė tavo neramų, maištingą 

gyvenimą... Nieko iš to keiksnojimo nebus. Nuo tos žvaigždės nulemto kelio tu niekur, kaip ir nuo 

savo šešėlio, nepabėgsi...

126-127



KOMENTARAS

Prisipažįstu: šiandien aš pats tuo tekstu, kuris žodis žodin 

nurašytas iš „Dienoraščio“ (III dalis, 1958–1962 metai) 40–41 

puslapio, stebiuosi... 

Spalio 28 d., antradienis
Vakar išlydėjome studentes iš Lietuvos, dirbusias mūsų res-

publikos parodų paviljone... Iki širdies gelmių mane jaudino 

mergaitiškos jaunystės spindesys, jo natūralumas ir tyrumas... 

„Šiukšle buvai, šiukšle ir paliksi“, – išgirdau riterišką Antano 

Jasaičio balsą. Taip jis pasakė Rimui Tuminui (būsimam gar-

siam teatro režisieriui), kuris vieną iš tų merginų įžeidė.

Manau, kad su Antanu J. tapome puikiais bičiuliais. Mane 

traukia jo charakterio tvirtumas, samprotavimų gilumas, logiškumas, tvirtos pažiūros. Jis priklauso 

tiems, su kuriais bendraujant, patiems tenka pasitempti, atrandi savyje tai, ko gal ir nesitikėjai turįs.

Jis persikėlė iš Kauno žemės ūkio akademijos į „timiriazevką“ studijuoti agrochemiją. Mes – 

vienmečiai, bet aš jau penktame, o jis tik antrame kurse.

Parodė savo nuotraukas. Suvirpėjo mano širdis, išvydus Rimutę Stakionytę. O dar ir Antano 

palydimieji gražūs apie ją žodžiai....

... O juk aš bėgau iš technikumo kuo toliau dar ir dėl tos priežasties, kad, atsidūrus šalia jos 

(už mane jaunesnės net keturiais metais), mane ištikdavo „stabligė“... Nesugebėdavau nei kaip 

pašmaikštauti, nei kaip pasielgti... O čia, Maskvoj, kai būnu tyloje ir vienas, rodos, taip ir girdžiu 

net jos suknelės šlamesį... Širdimi su ja bendrauju... Tai mano nepasiekiama, bet mano tapatybę 

palaikanti vizija.

Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Švenčių išvakarėse ansamblis „gavo dovaną“...

Latviai, pasekę mūsų pavyzdžiu, irgi nuėjo pas savo respublikos atstovą prašyti patalpų šven-

tėms švęsti. Tačiau vietoj sutikimo netikėtai į juos pasipylė kruša priekaištų ir įžeidinėjimų. Mūsų 

ansamblį „Balticum“ Latvijos atstovas išvadino nacionalistų lizdu. O tą atsilankiusių studentų pra-

šymą – pasikėsinimu demoralizuoti tarybinę įstaigą!

Supratau, kad kai kurią informaciją latvių respublikos atstovas bus gavęs iš mūsiškio 

(„baltikumiečio“)...

Kai latviai apie tai man pasakė, galvoje man dingtelėjo du galimų mūsų veiksmų variantai: 

pirmas, parašyti skundą funkcionuojančiam prie TSKP partinės kontrolės komitetui; antras, man 

nukeliauti į Latvijos atstovybę ir, kaip ansamblio vadovui, turinčiam dar ir partijos bilietą, detaliau 

išsiaiškinti mums metamus priekaištus.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Štai mano jaunystės 
„Mėlynoji paukštė“ Rima St. 
1961 m.



1958–1959-ieji. Sugrįžimas į ansamblį

Su latviais – visada taip. Ir viena, ir kita pusė paženklinta ekstremizmu.

... Šiandien mūsų ansamblio-klubo meno taryba beveik užbaigė libreto mūsų siuitai 

svarstymą.

O vakar, per pačias šventes (lapkričio 5 d.), reikėjo gelbėtis už mums, t. y. ansambliui, su-

teiktą „prieglaudą“... Skambutis iš paties rūmų direktoriaus! Aš pats nuvažiavau į Konservatoriją, 

paėmiau pusiau girtą Dainį (latvių kompozitorių), Iją Bitę ir Uldį Galandersą (baleto šokėjus) ir 

išvykom gelbėti visų – ir Kultūros rūmų, ir ansamblio. Estradoje kaip solistas dainavau ir aš (tik iš 

klausos be natų  akompanuojant Dainiui)... 

Gruodžio 6 d., šeštadienis
Prieš savaitę, lapkričio 30 dieną, įspūdingai šventėme pirmąsias jungtinio ansamblio įkūrimo 

ir jo veiklos metines. Susirinkimą pradėjome giedodami „Gaudeamus“... Paskui aš kalbėjau, ap-

žvelgdamas nueitą kelią. Kalbėjo ir kiti. Buvo ir trumpas koncertėlis, kuris visiems labai patiko, 

prašė kartoti...

Parodžiau gautas dovanas ir perskaičiau pluoštą sveikinimų telegramų, gautų iš Vilniaus, 

Rygos, iš Tartu, iš Leningrado, Kijevo ir net iš Tbilisio.

Iškilmingame vakare dalyvavo apie 100 žmonių. Žinoma, turėjome ir bendrą stalą... Iš gar-

bingesnių svečių buvo Karlis Ozolinš, Latvijos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas, 

Visasąjunginės parodos Latvijos ir Estijos paviljonų direktoriai ir daug kitų. Nors ir kvietėme, 

bet iš Lietuvos pusės nieko nesulaukėme. Tarp garbingųjų svečių buvo ir Energetikos instituto 

Kultūros rūmų direktorius.

Iš mano kalbos-tosto:

„Gerbiami mūsų svečiai! Brangūs bičiuliai – „Balticum“ bendražygiai!

...Tas siūlas, kuris ansamblio dėka visus mus čia sujungė, tegu toliau stiprėja ir pavirsta tvirtu 

audiniu...

Mes kartu mokomės mylėti savo gimtąsias šalis, savo tautines kultūras ir jomis viešai didžiuo-

tis. Tai mūsų prigimtinė teisė... Dar daugiau – tai mūsų pareiga. Betgi taip pat mes mokomės 

gerbti ir kitų nacionalines kultūras. Čia niekas nepralaimi. Nuo to pasaulis tampa turtingesnis, 

dvasingesnis. Turtingesnis tampa ir socializmas. 

Tegu ta bičiulystės dvasia neužgęsta. Tegu ji sustiprina mūsų širdžių plakimą, jos dvelksmą, 

jos atmintis telydi iki pat mūsų gyvenimo pabaigos...

Tegyvuoja mūsų ansamblis!“

Žinoma, savo kalboje aš įvardinau pačius ryškiausius mūsų laimėjimus, daugelio aplodismen-

tų susilaukusius mūsų koncertus. 

Šovė į galvą viena avantiūra... Garsiai pareiškiau, kad mūsų ansamblis jau turi du garbės na-

rius – Lietuvos AT Prezidiumo pirmininką Justą Paleckį ir dabartinį Lietuvos švietimo ministrą 

Mečislovą Gedvilą (o faktiškai jie buvo ano mūsų, lietuvių, ansamblio garbės nariai, gavę iš mūsų 
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ir seno tipo kepuraites). Net neatsiklausęs latvių garbingo svečio, pareiškiau: „Leiskite mūsų an-

samblio garbės nariu išrinkti Latvijos AT Prezidiumo pirmininką drg. Ozolinšą!“

Salėje sujudimas, audringi aplodismentai. Paskui tyla. Nepasimečiau: „Liaudyje sakoma: ty-

lėjimas – sutikimo ženklas...“ Vėl audringi plojimai. „Tad leiskite pasiūlyti tostą už naująjį mūsų 

ansamblio garbės narį...“

Užspaustas drg. Ozolinš atsiliepė: „Yra asmenų, kurie prieštarauja ansamblio idėjai. Bet yra 

ir jį palaikančiųjų... Na, o kadangi tapau išrinktas jūsų garbės nariu, būsiu priverstas visur jus 

palaikyti...“

Po šių Karlis Ozolinš žodžių man drąsiau buvo jam ant galvos uždėti mūsų ansamblio kepu-

raitę. Na, o kai sukrutom fotografuotis vakaro dalyvių bendrai nuotraukai, naujasis ansamblio 

garbės narys nutvėrė mane, tą minutę šiek tiek pasimetusį, už rankos ir ryžtingai pasisodino 

šalia, centre...

Mūsų jubiliejinio (tik metai!) susirinkimo bei vakaro turinys, visa jo pakili dvasia dar labiau vi-

sus suartino. Mūsų visų organizuotumas padėjo, tad nebuvo progos pasireikšti ir išsišokėliams – 

susipriešinimą su valdžia provokuojančioms grupelėms (kaip kad būdavo anksčiau).

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

1.
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1959-ieji. Sausio 4 d., sekmadienis
... Ką tik praėjęs naujametinis mūsų ansamblio banketas, lyginant su prieš mėnesį įvykusia 

jubiliejine švente, buvo du žingsniai atgal. Kalbu ne apie stalą... Programa buvo neapgalvota, 

neparuošta. Buvo asmenų, kurie savo įžūlumu gadino bendrą nuotaiką. Ypač tai pasakytina apie 

latvių grupę ir suomį iš Kinematografijos instituto. Įsitikinome, kad tautietis – gana santykinė 

sąvoka...
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„Balticum“ ansamblis pirmųjų savo veiklos metinių šventėje. 
Centre sėdi (su akiniais ir ansambliečio kepuraite) tuometis 
Latvijos SSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Karlis 
Ozolinis (Ozolinš). Dešiniau nuo jo – choro vadovė Akvilija 
Gureckytė ir aš. Pirmas iš dešinės pirmoje eilėje – Jonas 
Trinkūnas, dabartinis senosios lietuvių etnokultūros 
puoselėtojas. Pirma iš kairės stovi Birutė Almonaitytė, toliau 
tarp ansambliečių stovi Kultūros namų direktorius (1.) ir 
būsimasis signataras prof. Bronius Genzelis (2.). 1958 m.

2.



KOMENTARAS

Šį įrašėlį iš dienoraščio dabar suvokiu kaip tuometį mano 

polinkį į „autoritarizmą“ ir kategoriškumą. Tuomet man atrodė, 

kad bet koks, politinio ar dorovinio pobūdžio nukrypimas nuo 

„šventos“ idėjos, t. y. tos, kuri jungia pabaltijiečius, yra ne tik nepri-

imtinas, bet ir viešai smerktinas.

Sausio 11 d., sekmadienis
Ansamblio pirmųjų metinių šventimas davė impulsą platesnei veiklai. Planuotas „ypatinga-

sis“ mūsų, t. y. Pabaltijo šalių studentų aktyvo, posėdis pagaliau įvyko! Bet pasirengimas jam iš 

manęs išsiurbė daug energijos (o gal pridėjo?). Nedidelis būrelis „išminčių“ susirinkome Gorkio 

literatūros institute – Knuto Skujeniekso ir Virgilijaus Čepaičio „tėvonijoje“, jų kambaryje. Sausio 

8-ą dieną. 

Kaip jau buvo įprasta, pasakiau įžanginę kalbą, suformuluodamas keletą programinių klausi-

mų, skirtų atviros diskusijos „užtaisui.“

Kam turi tarnauti mūsų susivienijimas (kuris toli gražu nėra įrėminamas vien ansamblio rė-

mais)? Kokie jo tikrieji strateginiai tikslai, uždaviniai ir programa? Gal nuolat reikia galvoti apie tai, 

kas turi pasilikti tik „išminčių“ tarpe, ir apie tai, kas, apeinant KGB, galėtų būti labiau paskleista? 

Kaip, kokiomis priemonėmis suieškoti ir nužymėti kelią, kuris pritrauktų kuo daugiau žmonių, da-

rytų jiems įtaką ir kuris būtų „taupus“ laiko ir energijos sąnaudų požiūriu? Kaip panaudoti mūsų 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Latvių ansambliečiai, 
kartu su visais dalyvavę 
pirmųjų ansamblio metinių 
šventėje, su Karliu Ozoliniu 
nusifotografavo ir atskirai



1958–1959-ieji. Sugrįžimas į ansamblį

įdirbį Pabaltijo respublikų aukštosiose mokyklose? Mes gi esame imperijos sostinės studentai ir 

į mus iš ten žiūri kaip į sektinus pavyzdžius...

Sumanėme organizuoti studentų tautų draugystės šventę – festivalį. Tai būtų puiki proga iš 

Pabaltijo šalių pakvieti studentų kolektyvus ir tuo sustiprinti visų mūsų solidarumo dvasią.

KOMENTARAS

Net ir dienoraštyje tais metais ne viską rašiau... Tačiau puikiai 

menu, kad tuometinė mūsų vizija buvo ta pati: priešinimosi 

rusifikacijai aktyvinimas; savo tautų istorinės atminties ir kultūros 

paveldo akcentavimas; tuometinių Pabaltijo sovietinių respublikų 

didesnės federatyvinės (tarp savęs sutelktos) autonomijos siekis. 

Nederėtų pamiršti tos aplinkybės, kad mes tada priklausėme tai 

kartai, kurią palietė sparti tuometinė aukštojo mokslo plėtra. 

Puikiai (intuityviai) suvokėme, kad, grįžę į savo šalis, galime užimti 

išskirtinius postus ir kad mūsų pasaulėžiūrinės vertybės, taip pat 

tarpusavio sąsajingumas, mūsų neformalūs ryšiai lems aukščiau 

įvardintų tikslų siekio sklaidą...

„Ypatingajame“ pasitarime svarstėm klausimą ir ieškojom jo sprendimo dėl naujų, papildo-

mų mūsų veiklos organizacinių formų. Jos turėtų būti skirtos grynai mūsų bendros ideologi-

jos sklaidai. Tos formos, panašiai kaip šešėlinės, turėtų egzistuoti šalia legalaus ansamblio vei-

kiančios struktūros. Tuo tikslu sutarėme, kad turi būti stiprinamos atskiros estų, latvių ir lietuvių 
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Svečiuose pas estų 
ansambliečius. Aš – 
viršutinėje eilėje, per vidurį. 
1958 m.



Romualdas Grigas. Dienoraščio langą pravėrus.
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Kito Maskvos lietuvių 
studentų ansamblio 
aktyvisto Eduardo 
Ambrazevičiaus, jau baigusio 
studijas, 1957 m. gruodžio 
22 d. iš Kauno man į Maskvą 
rašytas laiškas



sekcijos – jų vadinamieji biurai: pirmininkas, pavaduotojas ir atsakingasis sekretorius. Sutarėme, 

kad pirmininkais galėtų būti Ilmar Lilleorg, Maris Motė ir Jonas Trinkūnas – asmenys, kuriuos 

pažinojome kaip stiprius ideologus ir organizatorius.

Pasitarimas visus uždegė...

KOMENTARAS

Jonas Trinkūnas, nebaigęs Maskvoje inžinerijos studijų 

(suprato, kad tai ne jo prigimtinis pašaukimas), sugrįžo į Lietuvą 

ir pradėjo studijuoti tuomet lietuvybės tęsimui (ir jos gynybai) 

priimtiniausią filologiją. Vėliau, jau Leonido Brežnevo „metais“, 

buvo persekiotas – pašalintas iš Kultūros ministerijos darbuotojo 

pareigų už etnografinių ansamblių organizavimo inicijavimą ir 

jų globą.

Praeis nepilnas dešimtmetis po Nepriklausomybės atkūrimo ir 

Jonas su žmona Inija inicijuos baltų religinio paveldo restauravi-

mą; sugebės surasti šalininkų netgi mūsų „superracionaliajame“ 

Seime, kuris įteisins senąjį lietuvių tikėjimą (pavadintą romuviečių 

vardu) kaip vieną iš šalyje praktikuojamų tradicinių religijų (!). Abu 

jie priklausys pasaulio entuziastų ir šviesuolių grupei, kuri rengs 

pasaulinius kongresus ir plėtos senųjų (vadinamų prigimtinėmis) 

religijų atminimą ir jų gaivinimą. Susiorganizavus Lietuvoje ke-

letui romuviečių tikėjimo centrų, Jonas Trinkūnas bus iškilmingai 

inauguruotas Krivių Krivaičiu...

Kai kam visa tai gali atrodyti kaip „suaugusiųjų žaidimai.“ 

Tačiau pamąstymams pastebėsiu: ar mes šiandien galime įsivaiz-

duoti Izraelio valstybę, jos (žinoma – ir žydų tautos) ideologinį 

kryptingumą be žydų ortodoksų fundamentalistinio judėjimo?

Tų dienų dienoraštyje radau įrašą apie tai, kad Jono tėvas 

1941 metais vokiečių buvo sušaudytas Kauno fortuose. Jo motina 

po karo ištekėjo už ruso, atvykusio į Lietuvą dirbti aukštosios 

mokyklos dėstytoju. Na, o „valantis“ Lietuvai nuo „komandiruotų“ 

šios kategorijos darbuotojų (tokį valymą iš karto po Stalino mirties 

inicijavo Laurentijus Berija, po to labai greitai buvo likviduotas...), 

Jono motina kartu su vyru išvyko gyventi į tuometinį Stalingradą...

Dramatiška, tragiška Jono tėvų istorija. Ji tik dar labiau išryš-

kina paties Jono asmenį ir jo pasirinktą vertybinę, pasaulėžiūrinę 

gyvenimo liniją.

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus

Jonas Trinkūnas, išgarsėjęs 
savo etnokultūrine ir 
etnopasaulėžiūrine veikla
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Sausio 17 d., šeštadienis
Apmaudu, bet J. Trinkūnas po mūsų „ypatingojo“ pasitarimo kažkaip labai jau staigiai visam 

laikui grįžo į Lietuvą... Bet... Pagaliau pasirodė anksčiau suprojektuotos naujosios mūsų kepu-

raitės! Nauja, išskirtinė mūsų ansambliečių uniforma. Tai estų ir latvių laimėjimas, nes pagal jų 

stilių jas ir užsakėme siūdinti. Rizikuojame, bet kepuraičių lankų spalvas palikome skirtingas: lie-

tuvių – žalias, latvių – tamsiai raudonas, o estų – tamsiai mėlynas. Aiškus mūsų „nacionalizmo“ 

ideologijos akcentas.

... Dabar, įsigiję kepuraites, toliau gaminame ir platiname savo ženkliuką. Jo piešinys: trys vie-

nas už kito sustatyti skydai, virš kurių – lotynų kalbos žodis „Balticum.“

Ir vis dėlto... Sudėjęs viską į „krūvą“, matau kaip latviai veržte veržiasi į mūsų judėjimo „valdžią“ 

ir siekia jo kontrolės. Betgi būtent latviai labiausiai iš mūsų išsiskiria savo karštakošiškumu, lanks-

tesnės diplomatijos stoka (ką galime regėti ir jų vyriausybių kaitoje). Štai kad ir toks pavyzdėlis... 

Aš nesuprantu, kodėl toks ypač aktyvus, o kartu ir „išlaikytas“ mūsų pabaltijiečių judėjimo dalyvis 

Janis Losevas neįleidžiamas į savo tautiečių branduolį?..

Sausio 21 d., trečiadienis
Prasidėjo atostogos.

Vykstant traukiniu į Vilnių, atvirai išsišnekėjome su Benjaminu Kiburiu. Jis į „timiriazevkos“ pe-

dagoginį fakultetą (yra toks, ruošiantis ž. ū. mokslų dėstytojus) yra atvykęs metams stažuotis. 

Yra baigęs tą patį mano Joniškėlio ž. ū. technikumą (keliais metais anksčiau) ir neakivaizdžiai – 

Kauno žemės ūkio akademiją. Poetiška, jautri asmenybė. Benjamino tėvas vokiečių laikais dirbo 

valsčiaus viršaičiu, turėjo nuosavą malūną... Kartu su vokiečiais, palikęs šeimą, pabėgo į Vakarus. 

Artimieji ir  valdžia to nežinojo, manė – kad miške. Begaliniai tardymai. Betardydami stribai, anot 

Benjamino, „netyčia“ nušovė Benjamino jaunesnįjį, 12-os metukų broliuką Vytą. Motiną ištiko 

sunkus insultas ir ji dabar suparalyžiuota ir slaugoma pašalinių gyvena pirtelėje, nes namas 

nacionalizuotas.

Ir dabar, nepriklausomai nuo „chruščiovinio“ atšilimo, jis gyvena nuolatinėje įtampoje ir bai-

mėje. Vos ne kiekvienas kolegos, bendradarbio „kostelėjimas“ jam sukeliąs įtarimus...

... Ėmiau geriau suprasti, kodėl mūsų inteligentija taip laikosi nuošalės nuo šių dienų gyveni-

mo. Kodėl ji tokia iki apmaudumo „prisitaikėliška“...

KOMENTARAS

Jau po Benjamino K. „iškeliavimo į anapilį“ (2006 m.), iš jo 

tėviškės kaimyno Audronio Vilko (dabar profesoriaus) sužinojau 

kitą, greičiausiai realesnę, Vytuko Kiburio žūties versiją: prie jo 

mirties, žinoma netyčia, bežaidžiant prisidėjęs pats Benjaminas... 

Jeigu tai teisybė, tada man tampa suprantamesnė jį visą likusį 
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gyvenimą lydėjusi moralinė bei psichologinė trauma. Tada 

suprantamesnė tampa ir jo, kaip neeilinio poeto, tragizmo 

filosofija...

Apsilankiau Vilniaus universitete. Lankiausi ir pas rektorių, siūlydamas palaikyti mūsų inici-

atyvą – atsiųsti universiteto studentų delegaciją (su gražia programėle), kuri dalyvautų mūsų 

numatytame tarptautiniame studentų (faktiškai – pabaltijiečių) vakare. Tai į tą patį, dėl kurio 

buvome sutarę aname „ypatingame“ pasitarime ir į kurį buvome susibėgę (keliese) Gorkio lite-

ratūros institute pas Virgilijų.

Sausio 22 d., ketvirtadienis
Lankiausi ir Kaune. Mūsų kvietimą čia irgi priėmė. Maskvoje lauksime Politechnikos instituto 

ir Žemės ūkio akademijos delegacijų. Lyg ir užsitikrinta, kad lietuvių liaudies tradicijos ir kultūra 

tame tarptautiniame vakare bus mūsų studentijos atstovaujama visai neblogai.

Tiesa, viešėdamas Vilniuje, aplankiau ir komjaunimo CK. Čia irgi sveikino mūsų iniciatyvą ir 

žadėjo ją paremti.

KOMENTARAS

Taip viskas gražiai klostėsi (visi su savotišku entuziazmu 

priiminėjo kvietimą) dar ir dėl tos priežasties, kad mūsų ansam-

blio (įskaitant ir pradinį – lietuvių) veikla buvo neblogai nušviesta 

tuometinėje respublikos, taip pat ir atskirų universitetų spaudoje. 

Šiandien mąstau, kad ši mūsų iniciatyva ugdė lietuvių studentų 

Lietuvoje lietuvybės dvasią.

Sausio 23 d., penktadienis
Kaune mano širdį paglostė bičiuliški, taip pat ir „lyriniai“ susitikimai...

Žemės ūkio akademijoje trečiame kurse studijavo mano bičiulis nuo Joniškėlio laikų Jonas 

Ivaška. Akademijoje tapo reikšminga persona – apmokamu komsorgu. Technikume sekė mano 

pėdomis, tačiau nuo komjaunuoliškos ligos mane labai staigiai išgydė Maskvos tikrovė. Turėtos 

šviesaus socializmo iliuzijos, kurias puoselėjome atskira, beveik uždara kolonija funkcionavusia-

me technikume, išsisklaidė. Didžiausias smūgis tam buvo rusiškasis šovinizmas. Drįstu sakyti – 

įgimtas. Kaip gi kitaip dar galima sakyti, jeigu ne kartą, susitikus su tautiečiu ir kalbantis su juo 

lietuviškai, iš aplinkinių išgirsdavau: „Končiaite baltat na durackom jazykie!..“ (baikite plepėti ta 

savo kvaila kalba... – R. G.). Bandžiau panašius savo išgyvenimus paaiškinti ir Jonui. Kaip ne kaip – 

jo akyse aš buvau autoritetas...

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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KOMENTARAS

Jonas I. su manimi buvo vienmetis, bet į technikumą įstojo 

dviem metais vėliau. Neaptramdė savo vyriškumo ir ten – jau 

paskutiniame kurse susituokė su mažai raštinga valytoja (kuri 

gyveno atskirame kambarėlyje). Pamenu, rašiau jam laišką iš 

Maskvos, kad jo skyrybos bus neišvengiamos. Taip ir atsitiko.

Jau dirbdamas Vilniuje,  ministerijoje, ką tik baigusį Žemės 

ūkio akademiją Joną rekomendavau Rietavo ž. ū. technikumo di-

rektoriumi. Tuomet tai buvo antras pagal prestižą (po Joniškėlio) 

žemės ūkio profilio technikumas. Tos klasės mokymo įstaigos 

tada turėjo keleriopai aukštesnį negu dabar kolegijos prestižą... 

Jonas I. technikumą išplėtė, gavo leidimus naujoms statyboms. 

Bet ir vėl suklupo kaip vyrijos atstovas. Suklupo ir kitoje darbovie-

tėje, kur buvo įsikūręs... Vargšas.

Kaip man yra pasakojęs, 1963 ar 1964 metais kartu su Lionginu 

Šepečiu (tuometiniu atsakingu LKP CK darbuotoju) ir dar su trečiu 

asmeniu buvo kaip kultūros ir mokslo atstovai komandiruoti į JAV. 

Tikslas: kuo daugiau aplankyti tautiečių organizacijų ir šeimų, 

aiškinantis jų nuotaikas, pažiūras ir galimybes užmegzti dialogą.

... Tą vakarą su Jonu I. susitikome garsiojoje „Tulpės“ kavinėje. Trise... Jonas dėl manęs pakvietė 

ir Rimutę St. To aš nebūčiau išdrįsęs padaryti. Nežinau, kokia magiška galia ji mane veikia... O čia 

dar Jono pasufleruotas faktas, jog, būdama bene gražiausia akademijos mergina, beveik nesi-

lanko į šokius. Gal jai to visai ir nereikia, nes ji – studentų ansamblio šokėja. Studijuoja vienais 

penketais. Turi daug gerbėjų, tačiau nė vienas iš jų (anot Jono) nesugebėjo pavergti jos širdies. 

Nors irgi, kaip Jonas, jau trečiame kurse.
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Mano bičiulis iš Joniškėlio 
žemės ūkio technikumo laikų 
Jonas Ivaška. Apie 1960 m.



... Gal aš nenormalus?.. Stengiuos viską gaudyti širdimi, bet iš jos jokių unisoninių impulsų 

nepagaunu... Ir tada mane ištiko eilinis „paralyžius“... Ji net nenujaučia, kad man ji – ne tik mergai-

tiško grožio ir tobulumo įsikūnijimas, bet kad man ji asocijuojasi su Tėvyne, su Lietuva (netgi su 

Motina Deive), su Gėriu ir Grožiu.  Žodžiu, su visu tuo, kas yra tobuliausia, gražiausia...

O anoji Rima? Panevėžietė... Ji buvo konkreti. Šioji vizija nedaug ją lietė. Bet... lietė ir dėl to 

vyko psichologinė trintis, trintis su pakankamai dramatiška atomazga.

Vasario 19 d., ketvirtadienis
Jau po atostogų, pilnas įspūdžių ir vilčių, su dviem pagalbininkais nuskubėjau į sąjunginį 

komjaunimo Centro Komitetą. Bet čia tarsi kas koją būtų pakišęs – negalėjome susišnekėti. 

Skirtingai nuo ankstesnių apsilankymų į šią įstaigą (reguliuojančią jaunimo reikalus), dabartinis 

mūsų prisistatymas buvo priimtas su aiškiu nepasitikėjimu ir šaltumu. Reikalą dar pagadino ir 

Knutas (Skujenieks), „bobiškai“ leptelėjęs: „Ansamblis nėra mūsų tikslas...“ „Tiesiog įdomu... Tai koks 

tasai jūsų tikrasis tikslas?“ – su nenuslepiamu įtarimu ir į rankas įgytu tūzu šoko kabineto šeimi-

ninkas, studentų skyriaus vedėjas.

Pasimetę paraudome ir mes, t. y. aš ir estas Rehe Harri . Matėme, kaip raudonomis dėmėmis 

išmušė ir mūsų bičiulio Knuto veidą, kaip bando kitais žodžiais išsikapstyti iš duobės. Bet taip ji 

ir paliko išrausta...

„Nors ir nenoriu griauti jūsų autoriteto, bet vis tiktai pasakysiu: jūs neteisingai orientuojate 

žmones, tikėdamiesi pagalbos vien iš Pabaltijo aukštųjų mokyklų“, – rėmė ir mane prie sienos. – 

Tai ne išeitis. Tokio, kaip jūsų siūlomas, varianto mes negalime palaikyti...“

Tai – apie mūsų sumanytą organizuoti tarptautinį studentų vakarą Lomonosovo universitete. 

... Ar aš galėjau pasakyti ir ar jie būtų supratę, kad šitoje idėjoje aš mačiau viską: ir šiltą, dvasingą 

to vakaro nuotaiką (kurią gali paskleisti į Maskvą atvykę pabaltijiečiai), ir mūsų respublikų origi-

nalaus liaudies meno bei tautiškumo demonstravimą, ir to vakaro dalyvių draugystę. O svarbiau-

sia – ar galėjau kalbėti apie tą mūsų pabaltijiečių federalizmo idėją, kurią skleis į namus sugrįžę 

mūsų šalių kolektyvai... Todėl nenuostabu, kad atsidūriau sužlugdyto, palaužto veikėjo padėtyje. 

O juk į tą renginį per atostogas kviečiau iš Lietuvos ne tik aš! Knutas kvietė latvius, Rehe – estus...

KOMENTARAS

Tada niekas iš mūsų trijulės nepagalvojome, kad visa ano 

mūsų „ypatingojo“ pasitarimo medžiaga, aptartos pagrindinės 

mūsų judėjimo idėjos bus detaliai perduotos sovietiniam KGB 

saugumui. O šis – dėl mūsų sumanymų bus įspėjęs komjaunimo 

Centro komitetą.  Kas gali paneigti, kad tokią provokaciją galėjo 

padaryti savo laiku „į kampą užspaustas“ ir gal „dūšią velniui 

pardavęs“ Virgilijus. 

Romualdas Grigas Dienoraščio langą pravėrus
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Man ir bičiuliui A. Kalinkinui adresuotas kvietimas dalyvauti studentų mokslinėje konferencijoje. 
Po dokumentu 2009 metais mirusio prof. A. Stancevičiaus parašas. Jis buvo vienas iš 
pasišventėlių, nuosekliai gynusių Lietuvos kaimą, jo ir šalies didžiausią turtą – žemę nuo 
išpardavimo užsieniečiams... Su profesoriumi mano draugiškas ryšys nenutrūko iki pat jo 
mirties. 1959 m.



Tai jis tada mūsų „ypatingajam“ pasitarimui pasiūlė savo „tė-

voniją“, kur ir galėjo būti „implantuoti“ pasiklausymo taškai. Šiuo 

atveju negaliu užmiršti ir to fakto, kad jo kambario bičiulis Knutas 

Skujenieks, dar jam bestudijuojant tame pačiame institute, buvo 

suimtas ir nuteistas keleriems metams kalėti (už antisovietinę vei-

klą). Virgilijus Č., kaip „Balticum“ žurnaliuko redaktorius, visada 

dalyvaudavo mūsų diskusijose ir, žinoma, atviruose pokalbiuose 

su Knutu. Bet tada apie  panašius „kaltinimus“ Virgilijui nei aš, nei 

kiti mano bičiuliai bendražygiai negalvojome.

Manau, kad tuometinis „pralaimėjimas“ komjaunimo CK 

mane sukrėtė ir davė impulsą netrukus parašyti štai tokio turinio 

laišką Knutui, kurio kopija užsiliko įrašyta į mano tų dienų dieno-

raštį. Rašytas jis buvo iš Rogačiovo kaimo (kažkur pamaskvėje), 

kur tuomet atlikau mėnesio trukmės praktiką.

Vasario 22 d., sekmadienis
„Knutai,

Jau po mūsų to „ypatingojo“ pasitarimo man gimė mintis, kad aš ne visai teisingai tada 

elgiausi, sumenkindamas ansamblio veiklos reikšmę ir siūlydamas bei palaikydamas tas idė-

jas, kurios išplėstų mūsų įtaką. Suabsoliutinau idėją, kad kuo daugiau kolektyvų iš Pabaltijo 

būtų pakviesti į mūsų planuotą tarptautinį draugystės vakarą. Vadovavausi tomis nuostatomis 

ir derybose komjaunimo CK. Visos mano mintys ir lūkesčiai buvo nukreipti tik ta kryptimi. O ir 

prieš tai aš veikiau tik tąja linkme. Bet, atrodo, egzistuoja ir kitas kelias, kurį Tu geriau už mane 

įsivaizduoji.

Kiekvienas vadovas vadovaujasi savo politika, kuri neišvengiamai „primetama“ kitiems. Tai 

štai... Suvokiu, kad su savo politika aš patekau į savotišką aklavietę ir vargu ar užteks man fizinių ir 

dvasinių jėgų ištaisyti padėtį, kad nenukentėtų tai, ką mes jau esame pasiekę. Štai tas paskutinis 

lašas, kodėl aš galutinai ir nebegrįžtamai nutariau atsisakyti savo, kaip valdybos pirmininko, posto 

ir perleisti jį kitam. Tą kitą įsivaizduoju tik Tave, pasiaukojančiai ir nuosekliai dirbantį mūsų fronte...

Išgyvenu didžiulį bendrą išsekimą. Tarptautinis studentų vakaras, jo organizavimas buvo pa-

skutinis mano ėjimas, paskutinis koziris...

Manau, kad nėra jokio reikalo rinkti mane ir į valdybą nariu. Na, o patariamojo balso teisė ga-

lėtų būti man palikta. Suvokiu taip pat, kad per daug artimas atsistatydinusio „fiurerio“ buvimas 

kaustytų naujai išrinkto „fiurerio“ veiksmus, dėl ko gali iškilti principinių nesutarimų kad ir dėl 

priemonių, siekiant tų pačių tikslų.

Linkiu Tau sėkmės! Remkis Genzeliu, Lilleorgu, Mote... Mažiau kalbėk, bet susitelk pokal-

biuose ir ginčuose, išsiryškindamas esmę, pagrindinę kryptį, neleisdamas jai kaitaliotis. Ir dar 
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palinkėsiu: būk griežtas ir reiklus... Siūlau neatidėliojant sukviesti pasitarimą ir patikslinti „naujo-

sios vyriausybės“ narių pareigybes.

P. S. Vieno prašau: neminėkite bloguoju mano veiklos, kuriai paaukojau visus tris metus. 

Pasitarkite, ką daryti su Lietuva. Ten tebelaukia mano pažadėto oficialaus kvietimo į mūsų supla-

nuotą pabaltijiečių vakarą balandžio pabaigoje Maskvoje...“

KOMENTARAS

Iš laiško atrodytų, kad aš tiesiog pabėgau „iš mūšio lauko“ net 

kitų neįspėjęs. Bet pažinodamas dar ir „aną“ save, manau, kad 

taip tikrai negalėjo atsitikti. Atsistatydinimo būta ir anksčiau, 

prieš metus. O dabar? Kankino diplominio darbo rašymas, artėjo 

valstybiniai egzaminai ir mano ieškota tik stumtelėjimo šiam 

žingsniui progos. Ji ir atsirado. Žodžiu, mano atsistatydinimas 

iš ansamblio valdybos pirmininko visiems atrodė pakankamai 

motyvuotas ir neišvengiamas.

Taip baigėsi vienas iš įspūdingiausių mano jaunystės veiklos 

etapų. Be kita ko, jis, kaip žinau iš kai kurių šaltinių, buvo gausiai 

„nužymėtas“ tuometinio KGB agentų bei seklių pranešimuose.

Giliai mane sujaudino nutikimas (įvykis), atsitikęs po 45-erių 

metų – 2004-aisiais.

... Kažkas iš Latvijos MA ieškojo ir per mūsų Mokslų akade-

miją mane surado. Tas „kažkas“ Latvijoje buvo išgarsėjęs fizikos 

akademikas (pavardę pamiršau). Anais laikais mes su juo šokome 

ansamblio šokių grupėje. Buvo tylus ir drausmingas. Suradęs 

mane, ryšius perdavė Rygos universiteto docentui Juriui Prikuliui. 

Pasirodo, jų sugalvota rugpjūčio pradžioje organizuoti jubiliejinį 

„Balticum“ ansamblio dalyvių suvažiavimą. Kadangi Lietuvoje 

visąlaik buvau „blokuojamas“, taip pat buvo blokuojama ir bet 

kokia informacija apie ansamblį, į Rygą pasikviečiau tik Bronių 

Genzelį. Šis mielai sutiko – su jo vairuojamu automobiliu ir 

nuvairavome. 

Buvau apstulbintas gausaus dalyvių būrio – apie 60 asmenų. 

Žinoma, daugiausia latvių. Bet ir estų buvo keliolika. 

Iš karto pažinau ne tik barzdotą Knutą Skujenieką, bet ir 

aktyviąsias ansamblio dalyves Dzintrą ir Ainą, taip pat kaip ir 

Knutas iškalėjusias, 4-erių ar 5-erių metų laikotarpį. Nenustygome 

šnekėdamiesi, o mano ausį malonino jų senasis kreipinys – „Naš 
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Romas...“ Kiti senbuviai buvo „priversti“ man prisistatyti (neat-

pažinau!). Kaip „Balticum“ ansamblio „pirmapradininkui“ man 

buvo suteikta teisė kalbėti pirmam ir neribotą laiką. Prašnekėjau 

visą valandą, matydamas, kaip auditorija gaudo kiekvieną mano 

žodį. Atrodė, kad absoliučiai daugumai šį kartą visai atviras mūsų 

tuometinės politikos ir vadinamųjų diplomatinių veiksmų atpasa-

kojimas buvo tikra naujiena. Kitaip ir būti negalėjo...

Po manęs kalbėjo dar du trys buvusieji „Balticum“ prezidentai.

Juris Prikulis trumpam pasiskolino mano atsivežtąjį ansam-

blio laikų nuotraukų albumą, mūsų spausdintus kvietimus į 

ansamblio koncertus. Rodos, nusikopijavo ir keletą mano išsau-

gotų Knuto ir Virgilijaus redaguoto „Golos „Balticum“ leidinio 

numerėlių. Juris prisipažino, kad rašysiąs ansamblio ir viso mūsų 

judėjimo Maskvoje istoriją. Na, o šitą suvažiavimą jis inicijavęs 

dėl to, kad primintų šiuolaikinėms, šaltoku atstumu besilaikan-

čioms mūsų šalių vyriausybėms ir visuomenėms anais metais 

mūsų dėtas pastangas ir, deja, tos gražios tradicijos nunykimą. 

Juris galvojęs ir apie bendrą visuomeninį judėjimą, kurį sudarytų 

„Balticum“ veteranai. Bet įsitikinęs, kad tokiai idėjai entuziazmo 

per mažai...

Išsiskyrėme kaip ilgai nesimatę broliai.

Bronius Genzelis prisipažino, kad net nepagalvojęs, kokio būta 

plataus mūsų judėjimo ir kokį stiprų užtaisą jisai palikęs. O aš 

susimąsčiau apie tai, kodėl mūsiškasis „Balticum“ judėjimas buvo 

tapęs ir toliau kultivuojamas kaip visos latvių tautos nacionalinio 

atgimimo organiškas elementas? Tame suvažiavime tada daly-

vavo ir Parlamento, ir Mokslų akademijos, ir kiti garbūs asmenys, 

buvę „Balticum“ dalyviai... Ir kodėl Lietuvoje kitaip? 

Ničniekas apie anuos laikus Lietuvoje nerašė, o mano bandy-

mas iš karto buvo užblokuotas.

Aš po tuometinio Rygos suvažiavimo apie tai negalėjau net 

„Atgimimo“ laikraščiui kaip nors įpiršti informaciją. Lygiai kaip ir 

Atgimimo metais „Jaunimo gretos“ atmetė mano su kita žurna-

liste (Šepetyte) paruoštą straipsnį apie ansamblių organizavimo 

pradžią, patirtus vargus ir pan. Tuometinis redaktorius Žilėnas 

tada nemirkčiodamas man pasakė, kad tokia medžiaga „... mūsų 

redakcinės kolegijos nariai nesidomi“... Senoji sistema tebeveikė.
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Saulėtos „gegužinės“ – 
privaloma sovietinė 
eisena (demonstracija) 
Maskvoje. Stovi (iš kairės) 
Benjaminas Kiburys, jo 
katedros laborantė, aš, Petras 
Rečiūnas, neatpažintoji, 
Antanas Jasaitis, jo mokslinio 
darbo vadovas. Tupi Algirdas 
Žaltauskas, keistai greitai 
pelnęs sovietų valdžios 
palankumą... 1959 m. 
pavasaris

Paskutinės dienos 
akademijoje. Su 

vyresniais bičiuliais 
Vladu Gaidamavičiumi ir 

Benjaminu Kiburiu, tuomet 
„timiriazevkoje“ lankiusiais 
vienerių metų pedagogines 

kvalifikacijos kėlimo studijas. 
Abu pasipuošę mūsų 

ansamblio kepuraitėmis – 
seno ir naujo modelio
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Vieno Maskvos lietuvių studentų aktyvisto Vytauto 
Ramanausko man rašytas laiškas. Savaip įdomus laiško 
pradžioje man adresuotas kreipinys „Sveikas vade ir 
diktatoriau“... 1958 m.



Kovo 7 d., šeštadienis
... Palikau ansamblį ir triukšmingą, audringą savo bičiulių būrį... Tarsi kažkas manyje būtų įtrū-

kę. Likau vienas. Vienintelis nusiraminimas – knygos ir muzika. Jos visuomet paguodžia, pajau-

nina ir... pataiso apgadintus sparnus. Vakar buvau Čaikovskio konservatorijoje. Koncertavo stu-

dentai ir Didžiojo teatro aktoriai. Koncertas mane pavergė. Nieko panašaus neprisimenu. Rodės, 

kad nuo įspūdžio plyš galva...

Neseniai Vytas Maciulevičius (gretimo Žemės ūkio mechanizacijos instituto studentas) man 

pasakė: „Romai, aš tave myliu už tavo paprastumą, draugiškumą ir... nekenčiu tavęs už tavo 

pranašumą.“

Nustebino, kad jis mane vertina dar ir kaip „paprastą, draugišką.“ Aš gi neslepiu nuo jo to, kad 

į jo elgesį žiūriu kaip į balamuto ir nepripažįstančio dorovės normų...

Gegužės 14 d., ketvirtadienis
Kenčiu išbarstęs dvasinę pusiausvyrą. Lyg kas iš tiesų su kuolu būtų mane išmušęs iš vėžių... 

Krūtinėje kažkas be perstojo dega. Jaučiu aižėjančią tuštumą, kurios užpildyti nežinau kuo. Jokio 

gyvenimo džiaugsmo. Jokio ilgesio... Nėra net jaunystės pajautos.

Nusiraminti nepadėjo nei Mocarto, nei Grygo, nei Čaikovskio muzikos koncertai. Nepadėjo 

nei Prancūzijos radijo ir televizijos simfoninis orkestras, nei amerikiečių baletas ant ledo. 

Atvirkščiai – visa tai tik pagilino mano vienatvę, jos keliamą sielos kančią...

Žinau... Prie viso to prisidėjo sunkus, nervų sistemą draskantis diplominio darbo rašymas. Bet 

tik prisidėjo...

Už poros savaičių baigsiu akademiją, įgydamas vyriausiojo mokslinio agronomo ekonomisto 

diplomą. Akademijoje praleidau penkerius savo geriausius metus. Ji tapo tarsi antraisiais mano 

namais. Čia gavau tai, ko tikrai nebūčiau gavęs Kauno žemės ūkio akademijoje. Mano diplominį 

darbą „Lietuvos kolūkių vadovaujančiųjų darbuotojų atlyginimo principai“ labai puikiai įvertino 

itin kietas oponentas – profesorius Sergejevas, Statistikos katedros vedėjas. Baigiu studijas... Bet 

tai manęs nė kiek nejaudina, lyg būtų įprastas kasdieninis įvykis.

KOMENTARAS

Apie tuometinį išsekimą, artimą depresijai, byloja kad ir 

toks komiškas nuotykis, kurio dienoraštyje nėra (bet kurį puikiai 

menu).

... Gegužės pabaigoje vyko Petro Laugalio, dviem metais 

anksčiau baigusio Timiriazevo akademiją, vestuvės. Tuo metu jis 

dirbo Visasąjunginės liaudies ūkio pasiekimų parodos Lietuvos 

paviljone. Puota buvo surengta paviljono direktoriaus, arogan-

tiško inteligento Astiko (kaip vėliau paaiškėjo, save kildinusio iš 
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senos lietuvių kunigaikščių giminės...) bute. Ten pat permiegoję, 

iš ryto sukilome ir be pusryčių trise suėjome į vieną iš balkonų: 

direktorius, paviljono partsekretorius rusas ir aš. Diskutavome, o 

direktorius vis lašino po taurelę konjako ir užkandai padavinėjo 

po konservuotą slyvą. Atrodo, po trečios taurelės man dingo pa-

saulis... Po kiek laiko atsikvošėjau ir supratau, kad esu paguldytas 

vonioje... Pasirodo, mano bėgta iš to balkono į kitą, saulėtą, ir 

iš ten, iš 13-to aukšto, tuštintas skrandis tiesiog ant pensininkų, 

sėdėjusių saulės atokaitoje, galvų... Buvo prisistačiusi milicija. Bet 

jie, pavaišinti ir įtikinti mano poelgio nepiktybiškumu, protokolo 

nesurašė...

Jis, anas, per balkoną persisvėręs Romas, šiandien man atrodo 

tada įgijo įdomesnių spalvų ir nuoširdesnio paprastumo, kurio 

jam tada tikrai stigdavo...

148-149

Maskvos Lietuvių studentų 
„Balticum“ ansamblio 
„išsikovota“ uniforminė 
kepuraitė. Sovietų Lietuvos 
vėliavos spalvų juostelė, 
dengianti kepuraitės 
vienspalvę žalią juostelę, 
uždėta vėliau


