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Laiškai žmonai ir šeimai


Marijampolė, balandžio 22 d.

Mieloji mergaite!

Tęsiu vakarykštį laišką. Einam pagrindine gatve – pavieniai didesni namai, kai kurie gana dideli, stovi apleisti, parduotuvės, viešbučiai, kur maitina arklidėse, o ant biliardo stalų galima galąsti kardus. Grindų ir laiptų linoleumas panaudojamas langams užtamsinti ar vietoj trūkstamų durų.
	Prie katalikiškos bažnyčios prisišliejęs vienuolynas. Kunigo prižiūrimas jaunas vienuolis tvarkosi sode, vasarą čia bus labai gražu. Leidimo įeiti mes, žinoma, nesiprašom, visur čia mūsų valdžia, niekas nesistebi. Ir dabar nieko nesako, tik pasisveikina ir paaiškina, ko klausiam. Viduj bažnyčioj, kaip įprasta, labai puošnu. Pirmiausia, kas man krito į akis, tai Kristaus statulėlė prie durų – jai greit reikės naujų kojų pirštų, nes tie jau visai nubuvę. Kiekvienas katalikas apsišlakstęs švęstu vandeniu prieš ir po maldos pabučiuoja Kristaus kojas. Gyvas ligų užkratas šis paprotys, bet žmogeliai kvaili, nesupranta, kokį pasišlykštėjimą mums tas vaizdas kelia. Visur bažnyčioj klūpo moterų, senių, jaunos žmonos raudodamos meldžia už savo vyrus, tėvai ir motinos už savo sūnus. Apėjom tyliai, kad netrukdytumėm, su užuojauta, jie gi irgi žmonės, irgi jaučia kaip mes, nors ir menkiau apsišvietę. Viską gerai apžiūrėję grįžom į gatvę.
	Juk ir pasišnekam dažnai su žmonėm, daugiausia jie mus užkalbina. Beveik visi šiek tiek moka vokiškai, siena čia gi nebetoli. Bendrai paėmus niekas prie ruso grįžti nebenori, bet išdavikų dar vis pasitaiko. Vienuose namuose buvo telefono laidas – ryšiui su priešu. Vyrą, kartu su žmona naudojusį telefoną, nusikaltimo vietoje užklupo artilerijos karininkas iš vietos kareivinių. Žmonos akivaizdoje įtūžio pagautas perskėlė jam galvą. O ją areštavo.
	23 dienos rytą nuėjom į žydų sinagogą pažiūrėti, kaip ten meldžiasi. Irgi įsileido, buvom šeši vyrai. Žydai šūkčiojo, bučiavo purvinas grindis, pančiojosi rankas ilgom virvėm meldėsi vienas per kitą. Kiekvienas norėjo nustelbti kitus. Tikra žydų mokykla, kaip sako. Visi vilkėjo ilgus margus šalius iki pat žemės, buvo užsimovę skrybėles su ilgais raiščiais. Antram šventyklos aukšte meldėsi moterys, dar smarkiau. Vis buvo girdėti sakant Germane Germane (vokiečiai). Ar juos keikė, ar laimino, kas pasakys, bet veikiau pirma, nei antra. Be ginklo, mes žinoma, niekur nesirodom, o ypač tokiose vietose.
	Šįryt praskriejo lėktuvas, numetė ant miesto dvi bombas. Viena nieko nekliudė, kita pataikė į namą, apgriovė ir sunkiai sužeidė intendantą, lengviau du pėstininkus, vieną moterį mirtinai. Kai ėmė šaudyti iš bažnyčios bokštų, lėktuvas dingo. Ant visų bažnyčių, vandens bokštų pastatyti stebėjimo postai su automatais.
	Nuostabus šiandien oras, tikras pavasaris. Būtum sau namie, eitum į sodą, padirbėtum kiek ar dar ką nusitvertum. Vėl pakartosiu, ką vakar rašiau: saugok save, mergyte mano, žiūrėk, neapsirk. Vidurdienis, rašau savo laišką, tylu ramu. O kambario vaizdų margumas, patikėkit manim – ant grindų guli keturi sanitarai ir miega pasiknarkdami, Kallis – visų knarkikų knarkikas. Stalą mums atstoja didelė dėžė, o kėdžių turim net visas tris. Į tris komodos stalčius telpa visa mūsų manta, pasidarėm mažai išrankūs. Tarnybos paskutiniu metu nebe taip daug bėra. Na, bet baigiasi jau mano išmintis, neilgai trukus, trečią valandą eisiu pas viršilą parsinešti įsakymų rytdienai. Ar tėvas gavo laišką iš Novinkos su pieno kibiru? Kai tik ką įdomaus sužinosiu, parašysiu jam.
	Kada tavo gimtadienis? Mergaite mieloji, vaikučiai man, kad tik greičiau suskambėtų taikos varpai, amžinos taikos tarp galingųjų, taikos žmonių namuose.

Gyvuokit laimingi, tūkstantis bučinių ir linkėjimų nuo
Jūsų tėvelio.

Įdedu keletą žemėlapių, prašau pažiūrėkit, kad neprapultų.



