
SAUSIO 13-oji 

Mokiniai po vieną prieina prie stendo su žuvusiųjų nuotraukomis, dega žvakutes ir perskaito: 

Šią žvakutę uždegsiu LORETAI ASANAVIČIŪTEI. Tą naktį Loretai tebuvo 23-eji, kai lūpose 
sustingo paskutiniai jos žodžiai: „Daktare, ar aš gyvensiu?..“  
Loreta – trapi, užsisklendusi savyje, kukli ir drovi mergaitė nebuvo klasės lyderė. Nemėgo 
trankios muzikos. Liaudies melodijos kvietė ją šviesiam susimąstymui. Ji dainavo folkloriniame 
ansamblyje ir daina Loretos lūpose skambėjo iki pat tragiškos gyvenimo valandos. 
Baigusi vidurinę mokyklą, Loreta mokėsi technikume ir, norėdama padėti mamai, sunkiai 
auginusiai tris vaikus, dirbo „Dovanos“ susivienijime. Gal jos megztus megztukus mes ne vienas 
taip pat nešiojome?.. 
Prieš lemtingą naktį ji savo sesutei pasakojo susapnavusi tamsų debesį ir juodą būtybę, 
besikėsinančią ją sugauti. Kas galėjo patikėti tokia kraupia nuojauta?.. 

Šią žvakutę uždegsiu VIRGINIJUI DRUSKIUI. Tą naktį jam tebuvo 21-eri, kai savo jaunajai 
žmonai pasakęs „Nieko man neatsitiks... Jeigu visi bijosim, Lietuva niekada nebus laisva“, 
išbėgo prie televizijos bokšto. Tik po kelių dienų ji rado savo vyrą. Nušautas. Pataikyta į krūtinę, 
plaučius. Liudytojai sakė, kad Virginijus buvo tos nakties pirmoji auka. 
Virginijus labai skubėjo gyventi, visko norėjo. Jam viskas buvo įdomu. Turėjo daug draugų, 
kurie, tarsi nujausdami kažką negero, tomis dienomis eidavo ir eidavo pas jį į svečius. Buvo labai 
mylimas ne tik tėvų, žmonos, bet ir draugų. Virgis mokėjo džiaugtis gyvenimu. Tarnavo Sovietų 
armijoje, grįžo kaip tik tą dieną, kada visa Lietuva stovėjo Baltijos kelyje... Laukė, kada Lietuva 
bus nepriklausoma, ir norėjo eiti tarnauti jai savanoriu. 
Jis nieko nebijojo, tiesiog lindo į pavojus. Daug treniravosi, susipažino su Rytų kovos metodais. 
Mokėjo save apginti. Sakė, nesiduosiąs žeminamas. Bet ar beginklis apsiginsi, kai į tave atstatyti 
automatų vamzdžiai?.. 

Šią žvakutę uždegsiu DARIUI GERBUTAVIČIUI. Tą naktį jam buvo vos 17-ka. Ėjo ramios ir 
nerūpestingos dienos savo kambaryje prie magnetofono ir knygų. Jo žūtis sukrėtė bendraklasius: 
visi stovėjo ašarų pilnomis akimis. Visą naktį nuojautos įtariama motina skambinėjo jo 
draugams, tačiau visi sakė viena – nieko nematė, nieko nežino. Be abejo, žinojo, tačiau šią baisią 
žinią norėjo atitolinti... 
Darius buvo prie televizijos bokšto. Mačiusieji pasakojo, kad jis iš kelių vaikinukų krito 
pirmutinis. Kulkos jam suvarpė kojas. Įsikibęs tvoros jis dar bandė perlipti, tačiau peršovė ir 
rankas. Penktoji kulka į nugarą buvo paskutinė... 

Šią žvakutę uždegsiu ROLANDUI JANKAUSKUI. Rolandas buvo švelnaus būdo, guvaus proto, 
nors atrodė aukštas, stambus vaikinas. Buvęs sportininkas, tarnavęs jūrų laivyne Vladivostoke.  
Tą naktį prieš savaitę jam buvo suėję 22-eji. Prie bokšto buvo dviese su broliu. Pasipylus 
šūviams pametė vienas kitą iš akių. Apie Rolando mirtį šeima išgirdo tik po kelių dienų. Per 
Kauno televiziją parodė kūną su neatpažįstamai sumaitotu veidu. Bet... motina jį pažino.  

Šią žvakutę uždegsiu RIMANTUI JUKNEVIČIUI. Jo charakteris buvo tvirtas: žūt būt apginti 
silpnesnį, skriaudžiamą, sutramdyti akiplėšą, chuliganą. Taip ir girdi jo žodžius: “Kas kitas, jei 
ne aš?”  



Vasarą jis būtų šventęs 25-ąją savo jaunystės vasarą. Tą naktį kaip ąžuolas stovėjo prie žmonių, 
ragino nesitraukti net nuo švilpiančių kulkų. Netrukus viena jų kliudė ir Rimantą. Draugai jį 
greitai nuvežė į ligoninę. Deja... 
Tėvai tris sūnus augino tvirtus fiziškai ir stiprius dvasiškai. Tėvas suvokia laisvės kainą, jam 
pritaria ir likę du sūnūs: brolio poelgį jie pakartotų nesvyruodami. 

Šią žvakutę uždegsiu ALVYDUI KANAPINSKUI. Sausio tryliktosios rytą kėdainiškių 
Kanapinskų bute sustojo laikrodis. Tą minutę Taikos gatvėn atėjo baisi žinia. Grįžęs po naktinės 
pamainos gamykloje Alvydas susiruošė į Vilnių. “Nebijok,- pasakė jis žmonai.- Nieko neatsitiks, 
mes tik budėsim”.  
Jis toks buvo visuomet. Visuomenininkas, donoras. Alvydas seniausiai ėmė kalbėti, kad Lietuva 
laisva bus kada nors. O sovietų armijoje tarnauti atsisakė. Su žmona išgyveno 17 metų, du vaikus 
augino. Tą naktį jam buvo 39-eri, kai mirė nuo krūtinėn įstrigusios automato kulkos. 

Šią žvakutę uždegsiu ALGIMANTUI PETRUI KAVOLIUKUI. Apie sausio 13-osios nakties 
košmarą Gintaras Kavoliukas sužinojo iš taksisto, kuris jį, tik grįžusį iš Maskvos, vežė namo. 
Grįžo vaikinas atostogų. Sustoti prie televizijos bokšto jis nenorėjo, mat tankų prisižiūrėjęs 
tarnaudamas sovietų armijoje. Įėjęs į namus pamatė motiną ir gimines gedulo rūbais. Po kelių 
akimirkų sužinojo, kad tą lemtingąją naktį jo tėvą pervažiavo tankas.  
Algimantas Kavoliukas dėl Lietuvos sielojosi jau seniai. Jis buvo ten ir pirmą sykį 
desantininkams užėmus Spaudos rūmus. Dar tada jį, protestuojantį prieš užgrobėjus, įamžino 
norvegų televizijos žurnalistas. Mokęs savo vaikus doros ir neskriausti kitų, Algimantas 
Kavoliukas išėjo sulaukęs 52-iejų.  

Šią žvakutę uždegsiu VIDUI MACIULEVIČIUI. Vidas buvo aukštas, gražus, aistringas 
krepšinio mėgėjas. Dar studijuodamas vedė, ėmėsi darbo, kad išlaikytų šeimą. Prie televizijos 
bokšto ėjo, kaip visada ir visur, su savo broliu Rimu. Neišskiriami buvo. Rimui buvo sužeista 
ranka. Tačiau Vidui kulka pataikė į nugarą. Tą naktį jam tebuvo 25-eri. Po kelių dienų tokio 
smūgio neišlaikė ir Anapilin išėjo ir jo devyniasdešimtmetė močiutė. Gal ir galime pasiguosti, 
Vidas paliko atžalą – sūnelį, dabar jau paauglį. 

Šią žvakutę uždegsiu TITUI MASIULIUI. Titas – tai balandis. Taikos simbolis. Jis toks ir buvo. 
Nepriešgyniavo, mylėjo kiekvieną gamtos sutvėrimą. Dešimties metų remontavo mašinas. 
Namuose nuolatos konstruodavo, klijuodavo. Sutaisydavo net tai, ko meistrai negalėdavo 
sutaisyti. 
Politikuodavo su namiškiais, pasiginčydavo. Dar 1988-ųjų vasario 16-ąją matė, kaip milicininkai 
mušė žmones. Važiavo į Baltijos kelią. Su šeima sausį budėjo prie Parlamento. Tik paskutinę 
dieną, liepęs tėvams važiuoti namo į Kauną, pats nubėgo su draugais prie bokšto. Telefono 
skambutis rytą pranešė beviltišką padėtį: sūnaus krūtinėje – šautinė žaizda. Tą naktį jam buvo 
29-eri. 
 
Šią žvakutę uždegsiu ALVYDUI MATULKAI. Išvykdamas iš Rokiškio, nors iš gimtojo Bajorų 
kaimo teko eiti pėstute, Alvydas pasakė motinai: “Nors menka dalele reikia prisidėti prie 
Lietuvos laisvės”. Iš pradžių pasimeldė Katedroje, vėliau nuėjo prie Parlamento. Nakties tamsoje 
išgirdęs tankų pabūklų trenksmą, automatų tratėjimą, sušuko: ”Negi jie šaudo į žmones?..” Tik 
per radiją anksti rytą Bajorų kaimas išgirdo baisią žinią: Alvydui Matulkai plyšo širdis. Motina 



suprato – per daug jautri jos sūnaus širdis buvo.  
Alvydas buvo geriausias kaimo padėjėjas, visiems ištiesdavo pagalbos ranką, už tai neprašė 
nieko. Domėjosi technika. Mėgo skaityti. Tą naktį jam buvo 35-eri. 

Šią žvakutę uždegsiu APOLINARUI JUOZUI POVILAIČIUI. Jis – pats vyriausias iš žuvusiųjų 
prie televizijos bokšto kraupią naktį. Jam buvo tik 54-eri. Šis geradariškai besišypsantis žmogus 
paveldėjo taikų, bet tvirtą būdą genties, kuriai priklausė ir Lietuvos prisikėlimo šauklys Vincas 
Kudirka. Apolinaro Povilaičio senelė buvo Kudirkaitė. Apolinaras nuolatos dirbo ir tvarkė 
namus, laikė bites. 
Pirmąjį nepriklausomybės kovų “krikštą” jis gavo Katedros aikštėje 1989-aisiais, desantininko 
“bananu”. Mat užstojo seną moterį… Bet tai neatšaldė noro veržtis į pirmąsias pozicijas vis 
budėjo nepriklausomybės aikštėje ir prie bokšto. 

Šią žvakutę uždegsiu IGNUI ŠIMULIONIUI. Jam buvo vos 17-ka. Dvyliktokas. Šauniai vairavo 
automobilį, mėgo muziką, humorą, skaityti knygas, rengėsi stoti į universitetą. Mėgo ir žuvauti. 
Apie vieną žvejojimo dieną parašytą rašinį mokytoja skaitė visai klasei. Motina prisimena jį kaip 
paklusnų, atidų, teisingą. Niekada neišeidavo iš namų nepabučiavęs tėvelių.  
Sausio 10-ą ėjo prie televizijos bokšto. Grįžęs namo juokavo, kad kareiviukai gana mieli žmonės, 
leido net neperšaunamą liemenę pačiupinėti. Po kelių dienų nuėjęs ten grįžo susimąstęs. Nieko 
nesakęs krito į lovą ir žiūrėdamas į lubas kažką mąstė. Po kelių minučių vėl išėjo TEN. Visam 
laikui… 

Šią žvakutę uždegsiu VYTAUTUI VAITKUI. Tai smarkus žemaitis nuo Šilalės. Buvo stiprios 
sveikatos, iš ilgaamžių giminės. Gyveno tikrą vyro gyvenimą: mylėjo savo žmoną, augino sūnų, 
sodino obelis. Nespėjo tik namo pastatyti, kuriame prieglobstį rastų ir ateinančios giminės kartos, 
ir paklydęs svečias. 
Tą naktį jį pažadino tankų griausmas. Greitai apsirengė, o prie durų trumpam susvyravo. Tarsi 
nujausdamas, kad nebegrįš. 
Skaudžią žinią atnešė sūnus persigandusiomis akimis: tėvelio mašina stovi prie bokšto,- ir ištiesė 
“Respubliką” su žuvusiųjų pavardėmis. Vytautas Vaitkus krito pakirstas kulkos. Jam buvo 48-
eri. 

Šią žvakutę uždegsiu VYTAUTUI KONCEVIČIUI. Jo aštuoniasdešimtmetė motina Teklė 
Koncevičienė pasakojo: “Visas ašaras išliejau tremty, Sibire. Ten žuvo vyras, palaidojau šešerių 
metų sūnelį. Štai kvėpuoju, gyvenu, ir antrą sūnų palaidojusi. Visa, ką turėjau brangiausia – 
Lietuvai atidaviau.” 
Vytautas gyveno su motina 9 kvadratinių metrų bendrabučio kambarėlyje. Ankštas gyvenimas ir 
nelemtis tremtiniui susirasti darbą sovietų Lietuvoje atėmė svajonę sukurti šeimą. Tačiau jis 
niekada nesiskundė. Įsidarbinęs Kėdainiuose nuolatos galvojo apie Lietuvą. 
Vytautui pataikė centruota kulka. Daugiau kaip mėnesį prasikankinęs jis paliko mylimą tėvynę 
jau nepriklausomą. 

MOKYTOJAS. Prieš daugelį metų katedros aikštėje stovėjo Vytauto Didžiojo karstas. Prieš 
trylika metų ten atgulė mūsų vaikai. Apraudame jų žūtį, suprasdami, kad jie priklauso istorijai, 
kad jie jau šildosi rankas prie Amžinosios ugnies kartu su didžiausiais lietuvių tautos vyrais. 
Pasaulis metė – pasiekta smurto ir žiaurumo viršūnė: nužudyti, tankų vikšrais sutraiškyti 



beginkliai žmonės, kurie niekam negrasino, niekam nekėlė jokio pavojaus. Savo rankomis jie 
laikė apglėbę ne svetimą, bet SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į automatų 
šūvius jie atsakė skanduodami: LIE-TU-VA! jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie 
Dievo kojų. Nedidelė Lietuva tomis dienomis tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų 
didvyriškumas, dvasios stiprybė, laisvės meilė. 
Ne keršto šaukiasi mūsų širdys. Teisingumo, jei jo dar yra pasaulyje. Žmoniškumo, jeigu jis dar 
nesutryptas. Mūsų rankos jų rankose – taip susikabinę tarpusavyje mes gyvensime savo didvyrių 
šviesoje. (Justinas Marcinkevičius. Iš žodžio Katedros aikštėje, atsisveikinant su žuvusiais 1991-
01-16). 

Susikabinkime rankomis visi visi. Pasistenkime keltą minučių patylėti, pamąstyti apie save ir 
tuos, vardan mūsų visų išėjusius Anapilin. Pabandykime pajusti per mūsų rankas judančią 
šilumą. Tegu ji sušildo mūsų krūtines, padaro mus geresnius, atsakingesnius už mūsų visų 
ateitį... 
BŪK ŠALIA... 

 


