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PALIKIMAS
Palikimas. Tas žodis, visa is lai

kais skambėjęs viliojančiai, mūsų 
tikrovėje įga vo  piktybinę, gąsd inan
čiu prasmę, juk mūsų kartos pa
likimas —  tai Černobylis ir sp ro g i
mai dujotiekiuose, kortelių sistema 
ir organ izuotas nusikalstamumas.

štai naujasis Lensovietas nuspren
dė išsiaiškinti: ką gi šiaurės Palmy
rai pa liko  ankstesnieji miesto tėvai? 
šiuo  tikslu buvo  sudaryta speciali 
komisija.

Oešimtmečiais miesto likimą 
sprendė ribotas skaičius asmenų, 
priklausančių Len ingrado  nom enk
latūros viršūnei. Sprendė savo aukš
tų kabinetų šešėlyje, slapčia nuo 
pašalinių akių. Manom a, jog at
skleista tik maža dalis to, kas da
rėsi tuo laiku Len ingrado valdžios 
užkulisiuose.

štai statistika. Jos kitaip nepava
dinsi, kaip kracho aritmetika.

45 procentai visų ligonin ių  —  ava
rinėje būklėje. Iš k iekvieno tūkstan
čio, reikalaujančių remonto, namų
—  remontuojama 50. Pagal aprūp i
nimą p rekybo s sandėlių tinklu Le
n ingradas užima 72 vietą iš 73 
RTFSR.

Per pirmąjį 1990 metų pusmetį 
Len ingrado prekyba dėl maistininkų 
kaltės negavo  3000 t dešros, 6 0 0 1 
grietinės, 22000 t pieno. P ieno pra
monės įrengim ų susidėvėjim as sie
kia 80 proc. B e v r :k kas ketvirtas 
v isuom eninio tran >rto autobusas
—  nurašytinas. V , -a u s  reikalų or
ganuose  trūksta 2661 žmogaus. V i 
daus reikalų organai turi tik dvi 
importines racijas, likusios tokio 
miesto sąlygom is praktiškai netin
kamos. Iš 180 V A Z  markės mašinų, 
naudojamų teisėtvarkos pažeidėjų 
sulaikymui, pusė nurašytos...

(Nukelta ( 2  psl.)
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SVEČIAS IŠ „KRANTŲ" ŽURNALO
P raė ju sią  savaitę Šiauliuose vie

šėjo ,,K rantų" žurnalo vyriausias 
redak to rius poetas V aidotas Dau
nys. Svečias išsakė savo nuomonę, 
kas y ra  kūrėjas. P oetin į k ū rin į jis 
lygina su malda. Koks bebūtų kū
rėjas, laisvam anis a r  tik in tis, vė
liau a r  anksčiau jis  susiduria su 
Dievo klausim u. V. Daunys nelin
kęs p raė jusį penkiasdešim ties metų 
la ikotarpį vadinti kultūros krizės 
la ikotarpiu . T ikroji krizė prasideda 
tik dabar, krizė g e rą ja  šio žiodžio 
prasm e. J i  y ra  re ika linga m eninin

kui, nes tik  ją  pergyvenęs, kūrėjas 
tik ra i tam pa kūrėju .

D iskutuodam as su klausytojais, 
V. Daunys palietė kai kurias etines 
problem as: laisvės ir dogmos mūsų 
ku ltū ro je , pirm enybę teikdam as pa
sta ra ja i, m enininko kaltės ir  a tsako
mybės, nuodėm ės ir  nuodėm ingo 
žm ogaus sam pratos. Papasakojo  
apie redaguojam ą žurnalą, būsim ų 
num erių  tem atiką, paskaitė savos 
kūrybos eilėraščių .

V. DAUNYTÉ

V AI D O T AS  D A UN YS  
P E L E N Ų  SPALVA.  RYTAS

Argi  tai ne j isa i  
Jo  l in i jos  š v in ta  nakty  
J o  r ūbas  p a s i ū t a s  m u m s  m i e g a n t  
M u m s  m i e g a n t  argi  tai ne  j isa i

A š  laikau t a v o  rankę  a š  g y v y b ę  ta v o  la ikau  
N u pin ta  ji iš t a v o  m ie g o  
T a v o  s a p n a s  d e ln e  a t s i s p in d i  
B a i k š t u s  š v i e s o j e

Argi  tai  ne j isa i  tai g y v e n i m a s  bur iant is  naktį
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PALIKIMAS
(Atkelta Iš 1 psl.)

Leningradas i! gražiausių pasau
lio miestų ir pagrindinių mokslo ir 
kultūros centrų palaipsniui išsigimė. 
Šiandien Lensovieto pirmininkas ir 
daugelis kitų oficialių asmenų va
žinėja po pasaulį, ieškodami me
cenatų. Užsienyje kuriamos labda
ringos organizacijos ir fondai, no

rintys iš visos širdies padėti Lenin- 
gradui.

Nuo pat 1917 metų Lenin
gradas niekada prabangoje nesi
maudo. Kiek žmogus cechuose ir 
laboratorijose beuždirbo —  beveik 
viskas buvo atskaičiuojama j kiaurą 
valstybės kišenę. Ir vis tik miestui 
pinigai buvo skiriami, ir nemaži. 
O  kur gi dėjosi tie milijardai?

Nesuskaičiuojami pinigai ėjo ne
mokšiškų sprendimų, priimamų pu- 
siauraštingų vadovų, pagimdytų

nomenklatūrinės kadrų politikos, 
įgyvendinimui. O  kiek pinigų nu
plaukė pompastiškiems priėmimams 
ir banketamsl

Visa tai nors ir bendrais bruožais 
buvo žinoma ir be specialios Len
sovieto komisijos. Baisiausia nau
jiena pasirodė, kai pačiu paskutiniu 
metu kai kurie miesto tėvai ir kita 
miesto nomenklatūra, naudodamasi 
naujausia ekonomine struktūra, su
kūrė miesto apiplėšimo sistemą.

(Nukelta ( 3 psl.)

SA NK T P E T E R B U R 
GAS.  1917 M.  L A P K R I 
ČI O 7-ĄJĄ J Į  U Ž L I E J O  
K R U V I N A S I S  B O L Š E 

VI KŲ P O T V Y N I S ,  G R A 
S I NU S  T E R O R O  BA N 
G O S E  IR V E R G O V Ė J E  

P A S K A N D I N T I  VI SĄ 
C I V I L I Z U O T Ą  P A S A U 

LĮ,  N U Š L U O T I  N U O  
Ž E M Ė S  P A V I R Š I A U S  

T Ū K S T A N T M E T Ę  Ž M O 

N I J O S  KU L T U RĄ,  R E 

LI GI JĄ.

Aido SABALIAUSKO  nuotraukos. i



PALIKIMAS
(Atkelta Й 2 psl.)

Šiandien, besiruošdami palikti Sa
vo aukštas kėdes, jie Leningrado ir 
leningradiečių sąskaita rinkos eko
nomikos sąlygom is kuria ištisą „at
sarginių aerodrom ų" tinklą vėl tu
rėti geras pajamas, o svarbiausia 
—  valdžią. Tik valdžia dabar jau 
bus apibrėžiama ne galimybėmis 
įsakinėti iš administracinio olimpo 
aukštumų, o valiutinėmis sankau
pomis, kapitalo apimtimi, jdėtų lė
šų apyvarta. Iš kur atsiranda šitas 
pradinis kapitalas?

Iš miesto vykdom ojo komiteto 
valiutinės sąskaitos 250 tūkst. rb 
pervesta širmai „Lentek": kaip pa
jinis indėlis j bendros įmonės fon
dą (apie lėšų grąžinimo sąlygas 
net nekalbama). Tokia pat suma iš 
tos pačios sąskaitos pagal asmeni
nį Leningrado buvusio mero Hodi- 
riovo parėdymą pervesta j rusų 
baleto fondą Šveicarijoje. O  tai 
buvo padaryta ne pagal kolektyvinj 
sprendimą, o pagal asmeninį Hodi- 
riovo parėdymą. V irš trijų milijonų 
rublių iš miesto kišenės buvo per
duota jvairių firmų fondams. Kas 
penkta Leningrado jmonė sukurta 
miesto bei rajonų vykdom ųjų komi
tetų. M a žo s  įmonės kuriasi ir prie 
rajoninių partijos komitetų.

Iki šiol Leningrade mažai kas ži
no, kuo užsiima bendros jmonės ir 
kaip, iš. kieno kišenės buvo finan
suojami pradinia i kapitalai.

Dar vienas pavyzdys. Leningrade 
trūksta 2,5 tūkst. gydytojų, daugiau 
nei 10 tūkst. med. seserų, felčerių, 
sanitarų. 2m onės išbėgiojo dėl el
getiško jų darbo apmokėjimo. Šitas 
skurdas privertė Leningrado medi
kus suruošti protesto mitingą Rūmų 
aikštėje. O  štai tuo pačiu metu Le
ningrado sveikatos apsaugos val
dyba atlyginimo fondo sąskaita tau
po pinigus profilaktinėse gydym o 
įstaigose. Tik praeitais metais tokia 
ekonomija viršijo 6 mln. rublių. Ši
tie milijonai atimti iš gydytojų ir 
med. seserų. Ir tuo pačiu taupioji 
vaidyba netikėtai parodo sunkiai 
paaiškinamą dosnumą —  pusantro 
milijono rublių atrėžia j asociacijos 
„Nauka —  Se rv is " kišenę dėl 
mokslinių darbų vykdymo, netgi ne- 
nurodydama konkrečių tyrimų kryp
ties.

Na, o je igu valdininkas yra už
siėmęs asmeninės ekonom ikos au- 
tonomizacija, tai miesto reikalai jam 
nerūpi. Nekontroliuojamas Leningra
das iš. savo suliesėjusių kišenių pra
randa vis daugiau ir daugiau.

A r nugalės šalyje demokratija? 
A r taps atnaujintos tarybos realia 
valdžia? A r  pakaks joms jėgų su
stabdyti pyrago  dalybas apsišaukė
liams paveldėtojams?

Pagal O. Capanovičiaus slraips- 
nj „Palikimas", išspausdintą laik
raštyje „Izvestijos" (spalio 11 
11 d.), sutrumpintai paruošė
P. KUDRtCKIS

UŽMUŠK
DRAKONĄ
SAVYJE,
A R B A  D E M O K R A T I J O S  

T U R I M E  D A U G ,  O 

Ž M O N I Š K O  G Y V E N I 

M O ?

2inomas dėsnis skelbia: kieno jtako- 
je visos gam ybos ir aptarnavimo gran
dys, to įtakoje visa vietinės valdžios 
struktūra, tuo pačiu ir visų regiono 
žmonių reikalai.

K ieno įtakoje buvo ir tebėra profsą
jungos, gerai žinome. 2inom e ir kas 
laimėjo rinkimus j viefines savivaldy
bes miestuose ir kaimuose.

Senoji ekonominė ir valdžios struktū
ra ne tik išliko, bet ir tvirtėja. Taip 
yra todėl, kad žmonės (visų pirma dir
bantieji) labai ir labai priklauso nuo 
struktūrų. Permainos vėliausiai ateina j 
mažesnius miestus, o miestelius ir kai
mus dar ilgam palieka snūduriuoti vie
tinių kunigaištukų šešėlyje.

2monės jaučia: kad ledai pajudėtų, 
pradėtų buksuoti stagnacijos laikų 
inercija, jeigu pradėtų irti senoji struk
tūra. Profsąjungos, kurios dar tik pra
deda kurtis, būtų tuo svertu. Darbinin
kai noriai prisidėtų prie Laisvųjų prof
sąjungų kūrimo, jei žinotų, kaip tai 
daryti, būtų aktyvesni. A š  sakau kūri
mo, nes profsąjungų Lietuvoje praktiš
kai nebuvo. Todėl taip sunkiai sekasi 
tą darbą pradėti Darbininkų sąjungai. 
Žmonės neturi net teorinio supratimo 

apie profsąjungų esmę, jų grandžių 
veiklą ir santykj su kiekvienu darbi
ninku. Buvusios (ar tiksliau —  tebesan
čios) bolševikinės profsąjungos ir jos 
lyderių bei jų krikštatėvių, įvairiuose 
lygiuose tebesėdinčių partinėse - ad
ministracinėse - ūkinėse nomenklatūro
se mažesnio rango veikėjų jtaka labai 
trukdo laisvųjų profsąjungų kūrimo 

pradžiai.

Liūdna būna stebint darbininkų susi
rinkime profsąjungų klausimais taip 
sklandžiai besiliejančią demagogiją 
apie tų veikėjų būtinumą, svarbumą 
tiais sunkiais ekonominės suirutės lai
kais. Nesistebi, kaip lanksčiai ir ve id
mainiškai spekuliuojama šventais, la
biausiai socialiai neapginto sluoksnio 
buitinių reikalų klausimais. Nesistebi, 
juk per tiek dešimtmečių sėdėję šilto

se deficitų skirstytojų kėdėse, tobulai

3

įsisavino pagrindinį mafijinj „išvystyto 
socializm o" ekonominj principą: „Tu 
—  man, aš tau", tobulai jsisavirto ad
ministracinės - biurokratijos manipulia
vimo pusiau melu, pusiau tiesa mecha
nizmą apgauti, suvilioti, įbauginti pa 
syvų darbininką. Menkai informuotus, 
daug ko nežinančius, įbaugintus žmo
nes labai nesunku vedžioti už nosies 
ir pasiimti jų teises bei privilegijas. 
Ką jau ką, o šitą meną jie jsisavinę 
tobulai. Matyt, todėl taip dažnai ir taip 
garsiai girdėti šauksmai apie kompe
tenciją ir jos būtinumą (juk nesakys, 
kaip jiems būtinos jų šiltos kėdės).

Bet argi tikrai be šios jų pseudo- 
kompetencijos žmonės savo kolekty
vuose prapultų? Vargu. Arba, teisin
giau pasakius, jokiu būdu. Gal kaip 
tik priešingai —  atsigautų. Atgautų 
savo prarastą pasitikėjimą ne tik 
gamybos reikaluose. Pamestų baimę 
prarasti eilę butui, mašinai, negauti ke
lialapio ar dar kitų malonių, kurias 
skirstyti buvusioji bolševikinė profsą
junga neturi teisės.

2monės šito nežino, nesuvokia, ne

įsivaizduoja, kad gali būti kitaip, kad 
profsąjungos galėtų būti be Lenino, 
kad be tų žemutinių administracinės- 
ūkinės biurokratijos grandžių pseudo- 
veiklos neįmanomos socialinio teisin
gumo garantijos.

Tačiau baimės akys didelės. Per tiek 
dešimtmečių sužalota sąmonė labai ir 
labai sunkiai atsigauna. Ir liūdniausia, 
kad mes, suvokdami tos biurokratinės 
grandies apgaulingą, netikrą jtaką, ne
drįstame nuo jos atsiriboti. Noriu čia 

pacituoti labai tiksliai apibūdinančią 
dabartinės mūsų visuomenės būseną 
Rusijos Demokratinės sąjungos vieno 
lyderio žodžius: „M es dabar, apšau
dydami kumyrus: Gorbačiovą, Jelciną, 
Leniną, Dzeržinskj, Buchariną, tačiau, 

visų pirma, sakome —  užmuškime dra
koną savyje, todėl, kad totalitarizmas 
—  tai ne tas drakonas, kuris savo nas-

(Nukelta i 4 psl.)
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UŽMUŠK
DRAKONĄ
SAVYJE

(Atkelta ii I psl.)

rail plėšo bejėgišką liaudį, bet visuo
menės būsena, kuomet drakonas turi 
tiek galvų, kiek liaudis. Kas mus dabar 
verčia dalyvauti lapkričio 7-osios ir 
gegužės 1-osios ritualuose! Niekas mū
sų nevaro, durtuvus įrėmę j nugarę —  
patys einame. Kas dėl laisvos dienos, 
o kas ir su džiaugsmu. Kas mus ver
čia visur laikyti stabus ir portretus! 
Patys nenorime arba neišdrįstame jų 
pašalinti. Todėl nereikia atpirkimo ožio 
ieškoti netgi pačiame bjauriausiame 
tirone. Mes visi esame bendrininkai...'1

A rg i nepanaši ir mūsų būsena da
bar? Argi nesame bendrininkais tos 
partinės • administracinės - ūkinės biu
rokratijos, kuri tebesėdi ant mūsų pa
čių sprando? Nuo pat Sųjūdžio susikū
rimo dalyvaudami visuose jo žygiuose 
ir renginiuose padėjome jam laimėti 
rinkimus j mūsų parlamentų ir tuo pa
čiu atkurti Lietuvos Nepriklausomybę. 
O  išlaikyti jų, apginti nuo tamsių jė
gų, grasinančių ir bauginančių ar pa
dedame? Balsavome už tris mūsų Są
jūdžio šūkius: „Atgimstančiai Lietuvai 
—  nepriklausomybę, nepriklausomai 
Lietuvai —  demokratijų, demokratiškai 
Lietuvai —  žmoniškų gyvenim ų".

Nepriklausomybę jau turime, demo
kratijos net per daug (tik, žinoma, ne 
tikros), o žmogiškas gyvenimas kur? 
Matyt, dar toli. Visų pirma, kad dar 
ne visi esame laisvi. Dar neatgimėme. 
Kų tenl —  dar nepradedame atgimti 
dvasiškai. Dar neužmušėme drakono 
savyje. O  tas drakonas —  baimė. Bai
mė prarasti šiokių ar tokių lengvatų, 
elgetiškų privilegijų, baimė prieš taria
mų vieno ar kito nomenklatūros vei
kėjo autoritetų. Dėl to jie ir laimėjo 
rinkimus į vietines tarybas, mikliai spe
kuliuodami tikrais ir jų pačių sukurtais 
sunkumais, savo tariama kompetencija, 
sumaniai išnaudodami daugelio mate
rialinį priklausomumų nuo jų valios, 
bet —  svarbiausia —  daugumos abe
jingumų savo reikalams, kurie dirban
tiems svarbiausi ne tik šiai dienai, bet 
—  rytdienai.

Man atrodo, kad demokratija —  tai 
visų pirma žmonių laisvė nuo baimės, 
nuo abejingumo. Laisvė —  pasirinkti 
kam patikėti savo reikalus. Neturėdami 
tos vidinės laisvės, dvasinio nusistaty
mo, tebeūkdami tik paklusnūs sraigte
liai buvusiųjų (deja ir dabar lebesan- 
čiųjų) rankose, smarkiai atitoliname vi
sų svarbiausių mūsų Sųjūdžio tikslų: 
Atgimstančiai Lietuvai —  žmoniškų 

gyvenimų".

Turime teisę, turime jėgų, bet neiš
drįstame pasinaudoti jomis. Drakonas 
tebesėdi mumyse.

1. KAZITENAS

Birutė ŽYMANTIENĖ

JAUNYSTĖS DIENOSE 
NEPAMIRŠK

Ėjome po žingsnelj Sv. Jurgio 
parapijos klebono Prospero Bub
nio randais ir žaizdomis, viltimis ir 
džiaugsmais... Viskas buvo stebėti, 
nai sava ir kažkaip ypatingai gra
žu, tarsi saugoma šviesos sluoksniu, 
kuris neprileido prie jauno kunigo 
jokio lagerių purvo, jokios bjau
rasties, vien tik šaltj ir skausmų. 
Vien kančių...

Bet vienų kartų nuėjusi paimti ei
linio interviu, klebono neradau. 
„Toli, —  sako, —  klebonas. Šven
toje Romoje".

Trumpos Kražių gatvelės užteko 
tik dviem klausimams: „Kažin kada 
žmogus daugiau gauna: kai jj api
plėšia, ar kai jam duoda? Kažin 
kada tylusis klebonas buvo laimin
gesnis: kai pavykdavo išsaugoti 
kielikų kruopščiausiai atliekamų kratų 
metu lageriuose, ar stojęs Popie
žiaus akivaizdoje?"

Retoriniai, žinoma, klausimai.

J juos neabejodama atsako kiek
viena klebono gyvenimo diena: 
laimė —  turėti atramų, neatimamų 
ir nepajudinamų, laimė —  žinoti, 
jog gyveni tam, kad niekada ne
numirtum. Jeigu kiekvienas žmogus 
pasaulyje pasakytų sau: jaunystės 
dienose nepamiršk savo Kūrėjo: Jis 
tavyje ir tu Jame. Nepamiršk: tu 
niekada nesi vienas, niekada nesi 
atsakingas, tik sau ir už save.

Praėjo keletas savaičių, j savo 
kuklių klebonijų Prosperas Bubnys 
parsivežė Europos blizgesj ir prieš
taravimus, senų ir šiandieninių ste
buklų bei tylių rekolekcijų šviesų.

Rugsėjo pabaigoje iš visų katali
kiškų kraštų suvažiavo j Romų ku
nigai rekolekcijoms. Mačiau nuo
traukų: didžiulėje moderniškoje sa
lėje juodaodžiai, geltonieji, baltie
ji. V isi vienodais rūbais, vienodi 
prieš Popiežių ir Dievų. Lietuvos 
delegacija važiavo autobusu, dienų 
ir naktį, rytais nusiprausdami pake
lės upeliuose. Bet užtai, kiek pa
matė! Buvo sustoję Jugoslavijos 
Medjugorėje, kur nuo 1981 metų 
birželio 24 dienos kas vakarų maž
daug 18.15 val. pasirodo žmonėms 
Dievo Motina Marija. Iš pradžių Jų 
matė (kasdien) šeši jaunuoliai, da
bar jų liko keturi. Dviems regėjimai 
nutrūko. O, apie tai yra ištisa kny
gelė ir čia, matyt, bus atskira kal
ba. Bet vienų dalykų reikia pasakyti
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nedelsiant: Marija kasdien prašo 
susirinkusių j susitikimų su Ja tūks
tantinių minių: Taikos! Taikos su
Dievu, su savimi, su žmogumi, tai
kos tarp tautų ir valstybių! Melski
tės ir atgailaukite! Keiskite ir va
lykite save, o ne kitų. Tik taip pa
keičiamas pasaulis... Tik pasninku ir 
rekolekcijomisl Beje, gal ne vi
siems suprantamas tas žodis: „Re
kolekcijos (lot. recollectio —  vidi
nis susikaupimas) —  katalikų Baž
nyčioje kompleksas religinių apei
gų, kurių tikslas yra padėti tikin
tiesiems susikaupti ir morališkai at
sinaujinti, —  vyksta periodiškai ar
ba prieš svarbias religines šven
tes" (Tarptautinių žodžių žodynas, 
V., 1985).

Suprantama, tarybinis žodynas 
aiškina taip, kad numotume ranka, 
esu, čia Bažnyčios vidaus reikalas. 
Betgi kuriam iš mūsų nereikia susi
kaupti, moraliai atsinaujinti ir pripa
žinti, kad pasaulio gėris (ir blogis) 
priklauso tik nuo manęs? Nuo Die
vo, t. y. Meilės manyje, nes tik ji 
viena, anot Dž. Rokfelerio, yra ga
linga apsaugoti mane nuo pykčio 
ir neapykantos, nuo vaidų šeimoje 
ir nuo tarpvalstybinių karų. Tik ji 
viena...

Italijoje yra Monfecassino mies
telis, kurio vienuolyno abatijos baž
nyčioje yra Šv. Benedikto —  Euro
pos kultūros tėvo —  ka.nas. Pasku
tiniojo karo metu kažkoks genero
las (musulmomas) jsakė subombar
duoti bažnyčių, nors aplink nebuvo 
jokių karinių objektų. Subombarda
vo. Iš bažnyčios neliko nieko. K e 
lios bombs krito ir ant Šv. Benedik
to kapo ir... nesprogo. Mačiau nuo
traukų —  kapas su daugybe pa
auksintų, skulptūrų ir kitų puošy
bos elementų sveikutėlis, autentiš
kas. Dabar jau atstatyta ir bažnyčia. 
2inoma, pačių italų lėšomis ir jėgo
mis. O  kokios jėgos apsaugojo ka
pų? Vienas Dievas težino... 2mogus 
nutyla šitokių laktų akivaizdoje ir 
susikaupia apmųstymams...

Po rekolekcijų Vatikane sugrį
žo j Lietuvę 29 kunigai. Kiekvienas 
jų parvežė ne tik įspūdžių, ne tik 
romantiškų įdomybių, bet ir šventų 
priesakų mums visiems: sustokite 
bent trumpam, stabtelėkite savo am

žinajam bėgime. Nuprauskite skai
driam pakelės upelyje savas ambici

jas ir svetimas skolas nuo savo sie
los. Ieškokite savyje meilės, Ieško
kite, kol rasite. Ji tikrai yra.
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