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Stasys Keidūnas: Šaudė Lietuvos žmogžudžiai, nė vienas vokietis nešaudė, ir vokiečių 
čia nematėm. 
Saulius Beržinis: Aš norėsiu dar vieną dalyką paklausti apie tą šeštadienį prieš karą. Jūs 
pasakojot, kodėl jūs draugavote su žydeliais. 
Stasys Keidūnas: Už tai, kad mano tėvai... Su Gužansku, pas jį dukra buvo Chaja. Toji 
Chaja ateidavo kiekvieną antradienį žuvies kepimui. Trečiadienį turgai buvo. Tai ji 
ruošdavo užkąst, o jie restoraną turėjo. Kur valtį imdavo plaukt, visi mano jauni 
pažystami. Su Gordonu (draugavau), skardininkas buvo, rūgštynių pririnkdavau, 
nešdavau, pečių pakūrendavau. Tai už tai aš su žydeliais, o su katalikais neturėjau nieko 
bendra. Už tai per karą (prieš?) 30 metrų manęs prie tilto neprileidžia. Ir pamačiau 
(pavardė nesuprantama), sako, ryt karas bus. Grįžau namo. Pirmiausia buvau pas 
Gordoną vakare, pasikalbėjom, jis pradėjo juoktis. O dabar mes jį čia turėtume, sakyčiau, 
Gordonai, prisimeni, ką sakiau? Sakytų, prisimenu... 
Saulius Beržinis: Tėvuk, aš noriu jūsų tokį dalyką paklaust. Va, tą dieną, šeštadienį, kai 
jūs supratote, kad bus karas, ar jūs pagalvojot, kad žydeliams bus bėda? 
Stasys Keidūnas: Apie žydelius... Kada aš... Kai atėjo vokietis... Aš kasdieną būdavau pas 
Kaževniką, kasdieną, sakau, Aizik, /įrašas nutrūksta/ 
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