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Šiame interviu Antanas Kmieliauskas, gimęs 1932 metais Olendernė, Butrimonių valsčiuje, 
Alytaus apskrityje, žemvaldžių šeimoje, detaliai apibūdina (o taip popieriaus lape nubraižo 
sceną, kaip jis ją prisimena) Butrimonių žydų žudynes, kurias jam teko matyti, kai jam buvo 
devyneri. Kmieliauskas taip pat kalba apie žydams priklausiusią fermą, kuri ribojosi su jo tėvų 
žeme, ir pamnea, kad po žudynių joje nebuvo nė vieno žmogaus, bet buvo pilna daiktų, kol 
kažkas neįsikraustė ten gyventi. Jis perpasakoja iš tėvų girdėtas istorijas apie tai, kaip vokiečiai 
dalino žydų turtą. 
 
 

Failas 1 iš 2 
[užsklanda] 
 
Q: Keista, kad tas filmas nebuvo anksčiau sugalvotas. Taigi, sakau, daugelis tiek žmonių 

aplinkui mirė. Pavyzdžiui mano tėvas buvo nepaprastas pasakotojas, jis norėjo užrašyti, 
reiškia, jis norėjo visus atsiminimus užrašyti ir neužrašė— 

 
[naujas kadras] 
 
Q: Daiktus žmonėms, jei... Paskui juos fabrikam parduodavo. Ir atveždavo prekių tiesiog 

ūkininkam: ten silkių, ten cukraus, dar vėl kokio muilo – ten va tokių. Reiškia, jie 
gaudavo, žmonės su rinkdavo tuos visus nereikalingus rūbus, daiktus. Šerius pirkdavo, 
vat, reiškia, tiesiog kiaules kada, reiškia, paskersdavo, tai nulupdavo tuos šerius, 
sudėdavo irgi, reiškia, parduodavo šitus. 

 
[01] 01:10:24 – [01] 04:20:12 
01:06 – 04:24 
Q: Mhm. Tai dabar, ponas Antanai, pasakykit, prašau, savo vardą pavardę, gimimo datą ir 

vietą.  
 
A: Aš, Antanas Kmieliauskas, gimęs1932 metais kovo 8 dieną, Olendernės kaime, 

Butrimonių valsčiuje, Alytaus apskrityje.  
 
Q: Ir apie šeimą truputį papasakokit.  
 
A: Mano, reiškia, kur aš gyvenau, tai buvo dieduko, Kmieliausko Antano, nupirktas žemės, 

septyni hektarai. Jis ją nupirko, prieš tai dirbęs tris metus geležies fabrike Amerikoj, 
Pitsburge. Ir, reiškia, jis nusipirko, o ta žemė, kur mūsų buvo, buvo Tiškevičiaus 
(Lithuanian nobleman), atrodo, dvaras ir, kadangi tą dvarą išpardavė, tai, reiškia, mūsų 
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kaime gyventojai buvo labai skirtingų, reiškia: ir lenkų, ir čigonų, ir žydų, ir lietuvių – 
reiškia, įvairių tautybių buvo žmonės,  

 
Q: Kas žemę pirko— 
 
A: Įvairių vietų. Tai nebuvo kaimas, susikūręs iš senų laikų. Man įdomu dar, reiškia, apie tą 

dvarą... Ten tėvas pasakojo labai įdomią istoriją, kad... Kad, reiškia, buvo kažkoks tai 
žmogus jį nusipirkęs, nes buvo labai gražūs ąžuolų miškai. Paskui tuos miškus iškirto, ir 
tada vėl perpardavė kitam. Bet jau aš ten gerai neprisimenu šito. Tiktai, reiškia, pasakojo 
dar bobutė, kad buvo tokie ąžuolų miškai, kad jie paleisdavo kiaules iš tvarto, ir žiemos 
metu jos nubėgdavo į mišką, knisdavo sniegą, giles rydavo. Ir ten,reiškia, tos kiaulės 
senos ratu apsupdavo, o viduj – paršiukai mažesni, ir jas gindavo, nes naktimis tai, nu, 
žiemą metu tai vilkai staugdavo. Ir pasakojo, kaip tie vilkai staugdavo. Taip, reiškia, tie 
pasakojimai atrodytų taip nelabai į gilią senovę, bet mum sunku įsivaizduoti, reiškia. Ir 
kadangi mano tėvas tų miškų labai gailėjo, tai jis paskui savo ūkyje dalį žemės užsodinęs 
buvo mišku, eglaitėm ten, reiškia, tiesiog specialiai, nors... Jam taip labai ilgėjosi miško. 
Ir jis taip pat turėjo tvenkinius, žuvis augino, nors aplinkui nebuvo žuvų. Reiškia taip. Be 
to, mano diedukas, kada buvo Amerikoje, tai jis įsitikino, kad nemokytiem žmonėms yra 
sunku gyventi. Tai jisai labai norėjo, kad, reiškia, tėvas mano baigtų mokslus. Bet jis 
nelabai norėjo mokytis, tai jis viską bandė, ir paskui mokėsi smuiku grot. Ir smuiku grot 
jisai turbūt pas žydus mokėsi, nes jisai pasakojo, kad jis kartu su žydais grodavo, reiškia, 
vestuvėse, ir jam labai patiko. Kartu, reiškia. Ir jis jau turėjo tokį smuiką. Žinoma, jis 
muzikantas buvo kaimo. Bet tokią, reiškia vat jo... Jisai dažnai ir pasakodavo, kaip, 
reiškia, tuos papročius, reiškia, pasakodavo, reiškia, nes tai buvo gan toks... Jeigu kartu 
grodavo vestuvėse, tai gan bendravimas buvo artimas. 

 
[01] 04:20:12 - [01] 05:40:06 
00:04:24 – 00:05:47 
Q: Bet jie grodavo žydų vestuvėse? 
 
A: Kartu su žydais kažkaip. Tai gal ir žydų vestuvėse gal, reiškia, grodavo.  
 
Q: O ką jis apie papročius pasakodavo?  
 
A: Nu, ten tų papročių jie, be abejo, daug pažino, kadangi jie gi vaikai bendravo ir... Bet aš 

taip dabar jau galbūt nuosekliai kažko nepapasakosiu.  
 
Q: Ką prisimenat apie tuos kaimynus žydus? Sakėt, kad ribojosi jūsų žemė su žydais. 
 
A: Nu, ribojosi žemė, ir man taip įsivaiduoju, kad jie buvo aukštesniam lygyje, reiškia, žemė 

dirbama nei mūsų buvo. Nes ir sodyba graži buvo, tvarkinga. Matot, pastatai... Aš taip 
ypatingai ko... Nes tą žemę, aišku, tuomet visi dirbo, arkliais arė, ir taip kažką ypatingo 
negalėčiau pasakyti.  

 
Q: Bet jie žemės daugiau turėjo?  
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A: Nu, man rodos, ten ne tiek daug. Gal kokie 15 hektarų, gal... Ne taip dideli tie ūkiai. 

Mano diedukas turėjo septynis hektarus.  
 
Q: Nu, o tas va žemdirbystės skirtumas – ar Jūs pastebėjot, prisimenat kažokį tai? 

Ūkininkavimo...  
 
A: Nu, žinot , aš vaikas mažas buvau, man sunku ką nors pasakyt taip konkrečiai.  
 
Q: O kas išliko atminty?  
 
A: Kažką...  
 
[01] 05:40:06 - [01] 07:54:11 
00:05:47 – 00:08:07 
Q: Jūs ten apie šeštadienį sakėt...  
 
A: A, šeštadienį jie dažnai... Reiškia, kadangi tai buvo sodas mūsų, daug obuolių, o žydai 

nupirkdavo visus tuos obuolius, tai jie dažnai pas mus ateidavo. Mes, vaikai, reiškia, ypač 
tuos obuolius, kurie nukrisdavo ant žemės, surinkdavom, sudėdavom, jie paskui juos 
pasiimdavo. Nu ir šeštadieniais dažnai pas mus, kaipo, reiškia, lietuviai, tai mes 
dirbdavom, o jiem būdavo šventė. Tai ateidavo dažnai, pasakodavo. Mėgdavo, reiškia, 
pasipasakot. O mano taip diedukas, tėvas buvo labai tokie mėgėjai, nu, pasišnekėti, 
reiškia taip.  

 
Q: Mhm. Kaip jie tą sodą nupirkdavo? Vat, koks buvo paprotys „parduoti žydui sodą“?  
 
A: Juos nupirkdavo visus obuolius ant medžių kurie yra. Reiškia, galbūt tą obelį kurią 

pasilikdavo sau valgyt, bet, reiškia, nupirkdavo obuolius ant medžių ir paskui 
atvažiuodavo juos nusiskindavo.  

 
Q: Patys žydai skindavo? 
 
A: Taip, žydai nusiskindavo. Būdavo, kad vaikai mes padėdavom. Reiškia, visus tuos 

obuolius, kurie nukrenta, surinkdavom ir paruošdavom, kad jie nesimindžiotų, 
surinkdavom. Toks reiškia... Nu, ir kadangi tai daugiau tas sodas buvo daugiau mano 
dieduko jau skaitėsi, jisai ten vežt pardavinėt jisai nei laiko neturėjo, nei sugebėjimo gal, 
tai jis labai džiaugdavosi, kad jam viską sutvarkydavo.  

 
Q: Tai kokie žydai pirkdavo tuos obuolius? 
 
A: Nu, iš Butrimonių. Aš taip dabar konkrečiai pavardės negaliu pasakyt. 
 
Q: Nu, o miestelio žydų... Tai Jūsų miestelis yra, kaip Jūs sakėt, Butrimonys buvo? 
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A: Butrimonys buvo. Taip. 
 
Q: Iš miestelio žydų gyvenimo... 
 
A: Ir aš ten prisimenu, kad mano tėvas, reiškia, dar mane vaiką nusivedęs, reiškia, nusivedė į 

miestelį ir tada tokius, kaip iš kaimo man: gražus kambarys, viskas. Ir limonado man 
nupirko. Man atrodė toks labai skanus. Reiškia, pavaišino. Va, toks man prisiminimas, 
žinot. Irgi buvo pas žydą, reiškia.  

 
Q: Tai ten buvo, reiškia, tokia kaip arbatinė žydo?  
 
A: Nu, turbūt. Turbūt. 
 
Q: Ar jūs į svečius užėjot pas juos? 
 

 
A: Ne , tėvas turbūt ten viską... Turbūt kaip arbatinė, kaip, reiškia... Tai va man liko toks 

prisiminimas, kad tai buvo nepaprastai skanu, reiškia. 
 
[01] 07:54:11 - [01] 09:24:23 
00:08:07 – 00:09:41 
Q: Kokie buvo Butrimonys? Jūs buvot pradėję pasakot, bet mes, atrodo, nenufilmavom. 

Kokie tada buvo Butrimonys? 
 
A: Nu, Butrimonys, matyt tas, reiškia, kadangi tie turgūs būdavo, tai, reiškia, labai buvo 

vertingas tas centras. Tai tie namai prie namo buvo, ir visuose buvo parduotuvės, reiškia, 
arti. O paskui dar buvo žydų škala, mokykla, ir, aš žinau mes stebėdavomės, kad jų raštas 
toksai, reiškia kitoksai. Reiškia, tas, tą prisimenu – tas šriftas toks, reiškia, visai kitokios 
rūšies.  

 
Q: Kur jūs matydavot jų raštą? 
 
A: Nu, kartais tekdavo matyt, nežinau. Mes, kaip vaikai, matyt, lakstydavome, tų, reiškia, 

laikraščių buvo. [Pauzė.] Va tokie nedideli prisiminimai. Kadangi vaikas buvau... 
 
Q: O kiek sinagogų buvo Butrimonyse?  
 
A: Aš tai vieną žinau. Bet gal ir daugiau buvo, negaliu pasakyti. Vieną tai tikrai žinau – 

didelis pastatas, viską buvo... 
 
Q: O Butrimonių gyventojų tarpe žydai maždaug kokią dalį sudarė?  
 
A: Aš manau, kad miestelio tai gal didžiąją dalį sudarė. Aš negaliu pasakyti. Bent centrą, tai 

aš taip manau, kad sudarė daugiausiai turbūt žydai. Ne jie vistiek daugiau prekyba, buvo 
krautuvės, lietuvių tai aš nežinau, ar buvo... Daugiau gal tose gatvėse šoninėse retai buvo.  
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[01] 09:24:23 - [01] 11:27:00 
00:09:41 – 00:11:48 
Q: Dabar sakykit, vat pati karo pradžia. Žmonės prisimena labai įvairiai. Vieniem tai buvo 

netikėta, kiti žmonės, reiškia, matė kelios dienos prieš karą kažkokius tai, kaip dabar 
prisimena, ženklus kažkokius tai, iš kurių paskui maždaug – ar buvo ta nuojauta, ar 
nebuvo nuojata. O Jums vat karas – netikėtas buvo, ar vis tiktai kažkokia nuojauta buvo? 
Paskutinės trys dienos prieš karo pradžią...  

 
A: Prieš karo pradžią.... Sunku pasakyt, kadangi aš vaikas buvau. Tiktai žinau tą dalyką, kad 

mes... Kaip kartas aš tada buvau pirmos komunijos tą dieną, kai karas prasidėjo, ir išėjom 
iš bažnyčios, kaip vaikai stovi, ir žiūriu, reiškia, kad Butrimonių miestelyje labai daug 
žmonių, žydų susirinkę. Ir, reiškia, jie susijaudinę, kažką šaukia, rėkia, kad karas 
prasidėjo. Jie taip subėgę, reiškia, labai susijaudinę buvo daug. Ir man tas vat vaizdas 
stovi. Ir paskui mes išėjom toliau... Reiškia, lėktuvai: skrido lėktuvai vokiečių ir rusų 
lėktuvai, jie susišaudė, ir vieną lėktuvą nušovė. Man atrodo, kad tai rusų lėktuvą turbūt. Iš 
to lėktuvo nusileido parašiutu, ir tas parašiutas leidosi, o į jį lėktuvas aplinkui lėkė ir 
šaudė – į tą besileidžiantį parašiutą. Ir tada tėvas sako: „Čia baisūs dalykas – karas.“ Ir 
jisai dar turėjo... Reiškia, tuo metu labai retai kas turėjo – jis turėjo radiją, klausė. Ir jis be 
to mokėjo, reiškia, rusų ir lenkų kalbą, tėvas, tai jisai girdėjo, ir jisai stebėjosi, kad, 
reiškia, iš Maskvos praneša, kad čia manevrai, reiškia, Maskva pranešinėjo. Tėvas sako: 
„Kokie čia gali būt manevrai? Mes gi patys matėm: lėktuvai šaudosi, krenta.“ Reiškia, 
jokie čia negali būti manevrai. Reiškia, kažkokie, nežinau, tą pusę dienos ar kiek Maskva 
vis įrodinėjo, kad čia, reiškia, manevrai, kad čia ne karas. Nežinau, kokio... Tai va aš tiek 
galėčiau pasakyti, reiškia, apie karo pradžią. 

 
 
[01] 11:27:00 - [01] 14:48:22 
00:11:48 – 00:15:19 
Q: Nu, o sakykit, vat ta žydų bėda, vat: pirmieji, sakysim, tokie ženklai, kuriuos Jūs pamatėt, 

ar buvo tokie – mušė ką nors, varė?  
 
A: Nu, pirmiausia tai reikia pasakyt, kad kai karas prasidėjo, tai iš karto toks siaubas buvo, 

aišku, visiem žmonėm buvo baisus, didelis. Ir jis galbūt dar žydų dar dar nebuvo tas dar 
prasidėję, bet buvo prasidėję pirmiausia Alytuj. Reiškia, kažkaip vokiečiai, kai įėjo, tai du 
vokiečius nušovė. Ir tada jau žmonės labai pasakojo, kad tada jie, reiškia, tuos vokiečius 
nušovė. Kas juos nušovė, tai ten tie pabėgo. Tai jie surinko 200 žmonių, reiškia visiškai 
niekuo nekaltų, ir, tame tarpe, jiem trūko, tai ir kunigą paėmė. Ir juos visus sušaudė. Tai 
tada žmonės stebėjosi, reiškia, vat, reiškia, kad niekuo nekaltus, ir, reiškia, sušaudė, ir, 
žinai žmonėm, kaip ir kunigas – reiškia kažkas tai, žmogus tikrai jau jau niekam nieko... 
Jau jo ir pati specialybė yra tokia. Ir jį vistiek sušaudė. Ir juo labiau vokiečiai... Kadangi 
tai vokiečiai, reiškia, save laikė tikinčiais ir krikščionim ir taip toliau... Tai čia, reiškia, 
žmonėm buvo toks neįtikėtinas, reiškia, reiškia, dalykas, ir paskiau daugiau tokių, reiškia, 
buvo dalykų: kad ten tėvas vėl pasakodavo...Aš sakau – tik iš pasakojimo – kad ten 
kažkoks žmogus,reiškia, užsirinkęs tą baltą raištį (turbūt jau čia lietuvių tų jau savanorių) 
lėkė su brauningais kažkur, ir, vokiečius susitikę, tie vokiečių kalbos nemokėjo, klausia 
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tas vokietis: „Kur tu čia leki?“ Jisai sako: „Komunistų šaudyt.“ Tai tas vokietis: 
„Komunistas? Gerai.“ – tai jį ir nušovė, reiškia. Toks, reiškia... Paskiau kažkur tai 
vokietis įėjo, rado, reiškia, girtą, reiškia, girtas sako „kiaulė“ ten, reiškia, vokiškai – jį ir 
nušovė. Reiškia, iš karto žmonės iš kart – pradžių labai daug pasakojo tokio absoliučio 
nesiskaitymo su žmonių, reiškia, gyvybe... Tai, reiškia, dar... Dar prieš žydų šaudymą. 
Reiškia, žmonės jau iš karto pajuto, kad čia jau su žmonėmis nesiskaitoma. O paskiau, 
reiškia, jau... Po to žydus ten registravo ir jiem prisegė tas geltonas žvaigždes. Žvaigždes, 
reiškia, šičia, tas geltonas, reiškia. Tai dar lygtai buvo kaip tai panašiau. Bet buvo labai, 
reiškia, taip nemaloniai, kad ta žvaigždė ir ant nugaros būdavo. Tokia tartum specialiai 
jau, reiškia, nu, taikinys šaudyti ar kam. Reiškia, toks labai įžeidžiantis. Ir pirmiausia 
atskyrė jaunus vyrus. Jauniausius ir Butrimonių. Jaunus, ir atseit juos darbam išvežė į 
Alytų. Paliko, reiškia, moteris ir senesnius. Ir, reiškia, dar man labai prisimena: tada 
diedukas, jis, reiškia, labai piktinosi ir .stebėjosi, kad, reiškia, tuos žydus, reiškia,varė 
ardyt bruką. Tada buvo, reiškia, grindinys iš akmenų apvalių. Kad jie ardė bruką, ir, 
reiškia, tas diedukas sako: „Kokias jie nesąmones daro? Tas brukas visiškai geras 
grindinys, o jie vistiek, reiškia, vokiečiai, verčia, reiškia, jį ardyt.“ Reiškia, jau iš karto 
jautėsi, reiškia, kažkokios tai jau nesąmonės, neteisybės kokios tai didelės, reiškia. 

 
 
[01] 14:48:22 – [01] 18:02:22 
15:19 – 18:41 
Q: O Jūs ką matėt? 
 
A: Nu, aš... aš esu matęs kaip žydai su tom žvaigždėm vaikščiodavo, kaip, reiškia, jau, 

reiškia ir jie, reiškia, kažkokią... aišku, tos moterys ten kada tuos jaunesnius vaikus 
paėmę, labai liūdnai vaikščiojo ir verkdavo, reiškia. Bet jiems drausdavo verkti. Tai anos 
kažkur sužinodavo, kad jau Alytuje ar šaudo, ar ką, tai tokio... tai jau pradėdavo, reiškia... 
iš kažkur tai slaptai jiems sakydavo, kad darbus dirba. O jau jie sužinodavo, kad, reiškia, 
jau ten sušaudė ar kaip nors, tai pasakydavo, tai tie pradėdavo, reiškia, verkt. Bet jie, 
vokiečiai drausdavo verkt. Tai jie užsidarę verkdavo. Tai juos, reiškia, bausdavo, reiškia, 
toks, reiškia, reiškia, piktindavosi, žinoma, mano tėvai, kad, „įsivaizduojat, kad neleidžia, 
reiškia, verkti, reiškia.“ Reiškia, nu toks lyg dar tęsėsi melo, tas toks, reiškia.  

 
Q: Butrimonyse būdavo vokiečių?  
 
A: Nu, jų buvo, bet aš negaliu labai skirti. Bet kadangi, tai reiškia, buvo aišku ir lietuvių 

uniformom, bet aš dabar nieko negaliu pasakyti, nes tada man buvo neaišku, kas ten... Bet 
kažkokių buvo turbūt viršininkų. Bet aš taip jau konkrečios informacijos, tikslios negaliu 
pasakyti, nes vaikas buvau. Bet aišku, kad ten, reiškia, aišku, vokiečiai tvarkė viską.  

 
Q: O sakykit, vot, tą šaudymo dieną, ar, čia... koks buvo pirmas, nu sakysim, pirmas ženklas, 

kad jau šiandien žydus šaudys, va tą dieną kai Jūs matėt tą šaudymą?  
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A: Nu, žinot, pirmiausia tai aš išgirdau iš tėvų, iš kur, kad, reiškia, juos, žydus suvarė 
aikštėje ir liepė nusivilkt rūbus, reiškia. Ir juos be rūbų, reiškia, jau tada, reiškia, aišku, 
buvo baisus siaubas, reiškia, viską tai ten... 

 
Q: Tai čia buvo kelios dienos prieš šaudymą?  
 
A: Aš manau, kad turbūt tą pačią gal dieną. Gal jie ten dieną, reiškia, kažkokią... miestelis 

netoli, matyt, tie dalykai jaudino, tai jie, reiškia parėjo... Namuose, reiškia, ten dejuodavo 
ir stebėdavo, ir mes vaikai vis išgirstam tą, vis tiek kažkas baisaus darosi.  

 
Q: Ir paskui?  
 
A: O paskiau jau vakare, taip kažkaip tai jau į povakarę, kažkoks tai toks -kadangi ten 

miestas yra Butrimonių į vakarų pusę -tai kažkoks tai dangus buvo rausvas. Man tai 
vaizduotėje lyg tai -kažkoks lyg raudonas. Ir kažkaip mes girdėjom dejavimą tokį. Matyt, 
juos varė, ir reiškia mušė dar juos varydami, reiškia. Nes girdėjosi dejavimas, reiškia. Ir 
tas aiškiai nuo Butrimonių. Juos ten šaudė taip netoli, koks kilometras galbūt. O mes ten, 
kaimynų vaikai buvo vyresni, mes su jais, reiškia, bėgom. Ten žinau, kad mes kai bėgom, 
paskui, reiškia, jie sakė, kad vaikų kažkaip varė, neleido. Bet mes iš tolo taip.  

 
 
[01]18:02:22 – [01]20:37:02 
18:41 – 21:21 
Q: Tai jūs bėgot – ką jūs tikėjotės pamatyti? 
 
A: Nu, pažiūrėt, kas ten darosi, reiškia.  
 
Q: Ar jau žinojot, kad šaudys?  
 
A: Nu, kažkoks. tai turbūt... Turbūt kažką gal ir žinojo... ten nes, sakau, aš buvau jaunesnis ir 

vyresni. Tai vyresni turbūt žinojo, kad kodėl ten mes ėjom, reiškia. Nes ten prieš tai jau 
kalbėjo, kad duobės iškastos. Kasė – tai jau reiškia žinojo, kad šaudys, aišku. 

 
Q: Ir Jūs žinojot, kam tos duobės yra, taip? 
 
A: Tai jau jau žinojo, kad šaudyt duobes kasa. Ir matyti... Dar kas man prisimena: kad jie 

norėdami turbūt įtikint, kad čia tas jau šaudo teisingai... Tai įtikint, kad vat žydai 
išnaudojo žmones: "Išnaudojo, jie turtingai gyvena, tai jus išnaudojo". Ir, reiškia,

 

man, 
reiškia, keista ten: tų buvo, reiškia, žmonių, kurie biednai gyveno, ir jie galvojo, kad už 
tai jie biedni, kad juos išnaudojo žydai. Ir paskiau, reiškia, tie patys žmonės, kurie ten 
prisidėję buvo, jie paskui, kada kolūkius kūrė, tai irgi, reiškia, jie prisidėjo žmones, 
reiškia, vežti į Sibirą – irgi kad juos išnaudoję turtingi. Reiškia, čia ir vokiečiai, ir rusai 
naudojo tą patį, reiški, pretekstą, nu tą... Aišku, žemo lygio žmonėm, reiškia, biedniem. 
Dažniausiai būdavo tokie, kurie tokie girtuokliai, biškį tinginiai, nusigyvenę. Tai juos 
įtikint, kad jie blogai gyvena dėl to, kad vat, reiškia, žydas išnaudojo, arba ten vėliau – 
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kad gyvena ūkininkas gerai. Reiškia, čia toks buvo tas pats beveik metodas. Ir ten 
pasakojo... Aš dabar bijau suklysti, bet ten, kadangi žmogus miręs: tai ten tai toks 
kaimynas, Pilevičius, man rodos, buvo. Jisai žydui vežė druską į Kauną. Tai paskiau, 
reiškia, jie ten ėjo ir, reiškia, ėjo ten rūbų ėmė – žydų jau tų, ir atseit vat: „Mane žydas 
išnaudojo..." Ir, reiškia, va tas toks, reiškia, vietoj to žydas jam davė užsidirbt duoną, 
reiškia, praktiškai, o, reiškia, vokiečių tų įtikinta, kad: „Jūs nekęskit, jie, reiškia...“ Toks, 
reiškia, vat žinau, kad mano tėvas tuo labai piktinosi, sako: „Įsivaizduoji, reiškia, žydas 
jam duodavo, reiškia... Jis ten girtuoklis, tinginys, reiškia, neturėtų, ko valgyti – jam 
duodavo užsidirbt. Tas veždavo arkliu iš Butrimonių, kadangi, sakiau, tą druską iš lenkų 
kažkur jie gaudavo Butrimonyse. Veždavo į Kauną, duodavo uždirbt, o jis paskui: už tai, 
skaityk, kad vat jis buvęs žydo tarnas, reiškia... Reiškia, va tai toks, ir žinau, kad mano 
tėvai piktinosi tuo.  

 
[01]20:37:02 – [01]22:53:10 
21:21 – 23:43 
Q: Tai žydų turtą duodavo už dyką, jų?... 
 
A: Reiškia, tuos jų rūbus kur tai jie paskui dalindavo. Ir mes, reiškia, pas tą kaimyną buvom 

nuėję, tai man, kaip dabartis, reiškia, pas tą, vat sakiau ir žydui turtą vežė... Tai mes 
užėjom, reiškia, kad žiūriu, reiškia, rūbų prikišta ten kampuose. Mums taip nemalonu. Ir 
mano tėvas, reiškia sakė -kadangi ten buvo žydo ūkis netoli mūsų -tai mes taip su tėvu 
vienąkart einam pro tą ūkį -o to ūkio žydai jau suimti, reiškia, tušti namai, ir toks, reiškia, 
sklepas didelis, nu rūsys toksai. Ir to rūsio, reiškia, atdaros durys, ir tas, reiškia, sklepas 
pridėtas labai daug daiktų visokių. Nes kadangi Butrimonyse žydų buvo labai turtingų -
ten jie laikė krautuves... Ir jie... Va čia ūkiai buvo... Tai pirmiausia tuos geresnius daiktus 
atidavė ūkiui, dar nežinojo, kad taip gali būt, reiškia. Tai tėvas ėjo, va, sako: „Va, sklepas 
atdaras, – sako, – galėčiau, imt ką noriu.Bet aš– sako, – nenoriu jokio daikto imt, nes ąš 
nenoriu, reiškia, žmogaus nelaime pasinaudoti.“ Žinau, reiškia, mes jokio daikčiuko 
neėmėm. Tuo labiau, reiškia, mum buvo vat, kaip vaikam, buvolabai, reiškia, kažkaip 
baisu, kad žmogus gali, reiškia, paimti sušaudytų žmonių rūbus ar ką nors turėt, reiškia. 
Tai vat, toks labai, reiškia, nemalonus prisiminimas. Ir paskui aš žinau tie patys, reiškia, 
žmonės paskui ten, reiškia, nu, tiesiog padėjo ir žmones į Sibirą vežti, ir kolūkius, reiškia. 
Ir vokiečiams tarnauja, ir rusams tarnauja. Čia, reiškia, toks... Man atrodo, kaip tik tai 
šitie, jie naudodavosi žmonių tuo... Nu, žemu lygiu, kaip sakant.  

 
Q: Ar Jums yra tekę matyti, kaip dalina tą žydų turtą? 
 
A: Aš pats nemačiau, reiškia. Tiktai, reiškia, ten kažkaip pasakojo tėvai, kad jie, reiškia, ten 

iš antro aukšto surišdavo ten tų rūbų ir su virve leisdavo, ir jiem ten turbūt atiduodavo, 
atiduodavo turbūt veltui. Buvo žmonių, kurie ėmė. Tai reiškia tas buvo labai toksai, 
aišku, bjaurus dalykas, naudotis, reiškia, žmonių nužudytų turtu... 

 
Q: O kas dalino tą turtą?  
 
A: Nu tai tie vokiečiai, viršininkai, kas, aš... Aš pats nemačiau, reiškia.  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



RG50‐473*0020   04/19/1198   9 

 

 

 
[01]22:53:10 – [01]26:10:12 
23:43 – 27:09 
Q: Tai dabar apie tą dieną papasakokit. Reiškia, pasigirdo... Jūs išgirdot tą garsą varomų 

žmonių... 
 
A: Ir, reiškia, mes nuėjome, už namo taip užsislėpę, kadangi vaikų neleido, žiūrėjom, tai 

reiškia, juos, reiškia, atvarė tokius jau senus žmones, ir jie nuogi buvo. Nu, nežinau, gal 
čia kažkiek jie buvo rūbų prisidengę, bet jie be rūbų. Reiškia, pastatė, reiškia, jų, gal kaip 
aš mačiau, reiškia, gal kokia dešimtis buvo. Ir, reiškia, tai ten stovėjo tie kurie šaudė, nu 
gal 10 metrų atstumu, reiškia, iš užpakalio, reiškia šovė, ir griuvo, reiškia, visi. Na mes 
paskui pabėgome. Aišku, tas siaubas man paskui liko visam gyvenime. Aš, paskui 
galvoju, reiškia, dabar gi galvoju, reiškia, dėl ko taip galėjo būti, reiškia? Kažkokia ta 
neteisybė, reiškia visą laiką egzistuoja, ir kad jokiu būdu, reiškia, gyvenime neprisidėti 
prie tų dalykų. Nes, kaip vat sakiau, reiškia, va tų kaimynų, kur sakiau, kurių reiškia turtu 
nadojosi, ko kad reiškia, jokiu būdu neįmanoma... Nes tai ir mano tėvai labai šitą smerkė, 
baisiausiai, reiškia. Reiškia, jokiais, reiškia... Nei vieną, kaip sakant... Jokių... Jokių 
teisinimų taip negalėjo būti, mažiausių, nes, reiškia, nes žmonės nei kalti, nei, nei, nei... Ir 
vaikai, ir seni. 

 
Q: Iš kurios vietos Jūs žiūrėjot sušaudymą? 
 
A: Jeigu nuo Butrimonių va šitaip kelias eina, [rodo kelio kryptį] tai ten būtų anoj pusėj 

Vakarai, saulė, o mūsų kaimas Olendernės šičia, tai mes vat iš šitos pusės, nuo rytų pusės, 
reiškia, nuo Rytų pusės, reiškia, ten žiūrėtum į Vakarų pusę. 

 
Q: Tai ten palei kelią teka upeliu... 
 
A: Teka upeliukas... 
 
Q: O ta šaudymo vieta yra kitam upelio krante, taip?  
 
A: Taip.  
 
Q: Tai dabar, ar Jūs buvot, reiškia, duobės krante, ar kelio krante?  
 
A: Mes buvom daugiau kelio, kelio. Už kažkokio tai namo mes užsistoję, atsimenu, man taip 

užtiko. Ir mes ten žiūrėjom, reiškia. Ir toks, reiškia, liko tas baisus įspūdis.  
 
Q: Tai ten buvo atstumas iki duobės kiek maždaug? [pauzė] Apytikriai taip, nu taip grynai... 
 
A: Nu gal...  
 
Q: 50, ar porą šimtų? 
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A: Gal apie porą šimtų metrų, mes tolokai, vis gi mum tas baisu buvo viskas tas, reiškia.  
 
Q: Tie žmonės, kuriuos nušovė, jie buvo... 
 
A: Jie buvo be rūbų. 
 
Q: Visiškai nuogi? 
 
A: Nu galbūt... Gal triusikai ar kas nors gal ir buvo. Bet taip žinau, kad taip nuogi buvo. 

[pauzė] O paskiau, žinoma, po to žmonės labai ilgai pasakojo apie visą tai. Ir ten tiesiog 
vaidenosi. Ir ten tie žmonės, reiškia, prie jų gi namų ten sušaudė kažkokių. Ir ten eidavo, 
ir jie ten dejuodavo, ten visokių, reiškia... Buvo ilgai, reiškia, taip pasakojo. 

 
[01]26:10:12 - [01]29:30:12 
00:27:09 – 00:30:37 
Q: Reiškia, žmonės – tie, kurie buvo nušauti, jie... Juos statydavo ant duobės krašto, ar 

varydavo į duobę?  
 
A: Jie buvo taip vat ant duobės krašto stovėjo. Prie pat duobės, reiškia, privaryti. Ir kai šovė, 

nežinau, jie ten gal dalis jų krito duobėn, dalis... Bet prie pat krašto, bet ne duobėj.  
 
Q:  Ne duobėj šaudė...  
 
A: Ne duobėj. 
 
Q: O tie, kurie šaudė – jie stovėjo priešingoj duobės pusėj, ar toj...?  
 
A:  Jie stovėjo už.... Jeigu taip va būtų duobė, tau čia pastatė tuos, kur šaudo. O tie – vat už 

jų. Taip ir nuo miestelio pusės juos atvarė, kai atvarė, tai juos pirma prie duobės, o tie... 
 
Q: Palei kurį kraštą: ar tą kraštą, kuris yra...?  
 
A: Nuo miestelio pusės jie stovėjo, ir jie, reiškia, iš nugaros šovė į juos.  
 
Q: Tai tie žmonės, jie buvo nugarom atsistoję?  
 
A: Jie buvo nugarom. Juos iš nugaros šovė, reiškia. Juos privarė prie duobės ir šovė iš 

nugaros. Ir jų, jų buvo rankos, man atrodo, kad surištos. Aš dabar bijau... Bet man toks 
įspūdis. Taip labai tiksliai, tiksliai... Kadangi aš iš tolo žiūrėjau , man rodos, kad ko gero 
buvo surištos. Kažkoks vat toks vat lyg įspūdis, kad jie kažkaip taip lyg tai taip buvo.  

 
Q:  Kaip atrodė tie, kurie šaudė?  
 
A:  Man rodos, kad jie su uniformom kažkokiom tai buvo. Lyg uniformuoti.  
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Q: Kokios uniformos jų, dabar neprisimenat?  
 
A: Kažkokios žalsvos, bet aš dabar tiksliai negaliu pasakyti. Negaliu. Mano tie prisiminimai 

bus netikslūs.  
 
Q: Sakykit ir... [trukdžiai už kadro] 
 
A: Vienas žmogus, aš tik pavardės nežinau, kuris, reiškia... Ar jisai mušė žydus, ar jisai 

šaudė... Butrimonyse buvo toks, jį vadino Perkūnsargiu. Jūs gal ten Butrimonyse kai 
buvot , gal girdėjot? Jis buvo... Jį vadino Perkūnsargiu dėl to, kad jis labai aukšto ūgio. 

 
Q: Jūs jį pažinojot?  
 
A: Aš jį kažkur tai esu matęs. Ypatingai aukšto ūgio. Aukštesnis... Nu, nenormaliai aukšto 

ūgio buvo, reiškia. Ir jisai, reiškia, po to, kai čia jau rusai atėjo, ir buvo partizanai, tai jį, 
reiškia...Jį... Jisai dar tarnavo prie rusų ir kankindavo partizanus tuos. Ir mano tėvas buvo 
kažkur tai buvo paso netekęs, jis buvo suareštuotas Butrimonyse. Jis, žinoma, nieko 
nebuvo padaręs. Ir ten kitas buvo pažįstamas Butrimonių miestelyje, kažkoks tai lietuvis 
jo. Tai naktį, pirmą valandą, tasai atėjo, tas vadinamas Perkūnsargis, ir: "Einam į 
tardymą". Reiškia, išsiveda. Paskui tėvą ten paleido už kelių dienų, tai tėvas pasakojo: jį 
išvedė į tardymą, ir ryte, reiškia, rado –darže nušautas, reiškia. Atseit jis, tas žmogus bėgo 
– į jį šovė. Bet tai specialiai... Ir reiškia, jau po kiek laiko, jau kai tų partizanų jau mažai 
beliko, [su]šaudė, tada jį išaiškino, kad jisai žydus šaudė – jau rusų valdžia. Ir jį 
suareštavo, atvežė į Vilnių, Lukiškių kalėjimą, ir ten; sako, tie, kuri buvo kalėjime, 
sužinoję jį užmušė tiesiog.  

 
[01]29:30:12 - [01]32:42:20 
00:30:37 – 00:33:57 
 
Q: Tie lietuviai ,kurie buvo?  
 
A: Lietuviai. Jie ten, kurie...  
 
Q: Politiniai?  
 
A: Politiniai kaliniai. Tai vat, reiškia, tas įdomu, kad, reiškia, jisai ir žydus šaudė, ir tuos 

lietuvius šaudė, reiškia. Faktiškai, matyt, aš taip galvoju, reiškia, tam tikri žmonės, kurie 
linkę į kažkokį sadizmą, reiškia, jie bet ką šaudytų. Kaip turbūt ir dabar,žiūrėkit, Lietuvoj: 
tai ten Šiaulius išsprogdino. Tai kur gi? Reiškia, ar žmogus kaltas, ar nekaltas, ar vaikas... 
Jeigu tai būtų, kaip dabar, pavyzdžiui, ateitų kokie kiniečiai ir, pavyzdžiui, sakytų, kad 
reikia dailininkus šaudyt, nes jie jie ne dirba, o išnaudoja. Ir atsirastų pakankamai 
žmonių, kurie šaudytų. Čia užtenka, kad atsirastų tokia valdžia, toks organizatorius, tai... 
Reiškia, matyt, tam tikras tipas žmonių, ypač... Ypač kaip va aš sakiau, va, matyt, 
mažesnio to intelekto ar dar išsilavinimo. Juos, matyt, nesunku jiem įkalbėti, reiškia. Kaip 
negaila, bet vat buvo tokių žmonių, ir jų, matyt, ir visais laikais turbūt būna. 
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Q: Kokia tai buvo diena, koks tai buvo metų laikas – maždaug mėnesį galėtumėte pasakyt 

gal? Žinot, kaip, nu, kai kaimo atmintis tai yra pagal obuolius ar bulves ar...  
 
A: Nu, tikrai nepasakysiu. Aš taip įsivaizduoju, kad lygtai į rudenį, bet... Bet gal tai vasara 

buvo. Man rodos, kad taip maždaug vasara buvo, nes atrodo, kad buvo šilta lygtai.  
 
Q: Bet jau pavakarys, saulė leidosi... 
 
A:  Taip, jau pavakarys... Man kažkur tai taip vat vaizduotėj raudonas dangus lygtai. Gal nuo 

tos baimės man vaizduojasi, bet toks, reiškia... 
 
Q: O tą nušovimą Jūs matėt jau tamsoj, prietemoj? 
 
A: Ne, dar matėsi, reiškia, tokia dar...  
 
Q: Šviesu buvo.  
 
A: Dar tokia gal brėkštant vakarui. Bet buvo kažkokia šviesa. Paskiau kažkaip tai mus ten 

pamatė kas tai ar kaip tai ir mus pravarė, reiškia. Išvarė, kad liepė eit, reiškia. Turbūt jie 
nenorėjo, kad mes prisimų ar ką turėtume. Tas prisiminimas, žinoma, liko liūdnas. 

 
Q: Tai dabar kaip Jums atrodo, kiek laiko Jūs žiūrėjot į tą šaudymą?  
 
A: Nu, pirmiausia, ten jau kai, kadangi jau buvo tos duobės , tai kažkaip jau turbūt buvo 

kalbos, kad šaudys... Tai mes kažkiek tai laukėm turbūt. Bet mes... Aha, kadangi mes jau 
girdėjom, reiškia, tą kažkokį dejavimą – ten juos, matyt, einančius turbūt mušė. Dar 
einančius.  

 
Q: Ar dejavimas girdėjosi ir tuo metu, kai šovė?  
 
A: Nes mes jau, kai... Ne. Mes jau kada užgirdom kažkokį dejavimą, jau paskalos buvo, tai 

mes tada ir bėgom ten žiūrėt. Reiškia.  
 
Q: Kas čia dejuoja? 
 
A: Reiškia, ir mes atbėgom ir... Dejavimas... Ir jau lygtai laukiam – ir pamatėm, reiškia. Tai, 

reiškia, tas, nežinau, galėjo užtrukti... Nežinau – apie 15 minučių kokių.  
 
[01]32:42:20 - [01]36:25:04 
00:33:57 – 00:37:49 
Q: Sakykit, tai Jūs pamatėt tuos žmones, kurie...į kuriuos šovė... Jie nukrito į duobę...O kiti 

žmonės, kurie laukė savo lemties – kur jie buvo tuo metu, Jūs matėt?  
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



RG50‐473*0020   04/19/1198   13 

 

 

A: Ne, tokių nebuvo, kurie laukė. Tai suos tiesiog atvarė ir šaudė. Ir mes... Turbūt pravarė ir 
po to turbūt dar varė. žmonių. Mes jau paskui jau nelaukėm. Ir, reiškia, matyt atvarydavo, 
nušaudavo ir kitus varydavo. O tie va, kad atvaryti stovėtų – taip turbūt nebuvo. Jie atvarė 
– ir iš karto ir sušaudė. Juos tiesiog: atėjo, ir iš karto juos nušovė. Reiškia, prie duobės kai 
privarė, ten jų... Nei jiem kalbėjo, nei jie ten laukė. Tiesiog iš karto. 

 
Q: Tai tiesiog tos partijos, jos buvo atskirai varomos iš miestelio? 
 
A: Tokiom partijom varė iš miestelio. Tai, matyt, juos nurengė ir varė, reiškia. Ir tai 

daugiau... Tai, ką mes matėm, tai jau senesnius žmones. Nes, sakiau, tuos jaunesnius jau 
jie anksčiau į Alytų išvežę buvo jau. Tokius... Matyt, jie ten turbūt ta vokiečių valdžia 
turbūt galvojo, kad tokio pasipriešinimo nebūtų – jaunesni, energingesni, ar kas nors... 
Tai pirmiausia juos lyg į darbus išvarė, o jau kai liko jau moterys ir seni, jau jie ir ir... 
Jiem ir organizuotis sunkiau, ir ką nors. Tai turbūt todėl buvo taip.  

 
Q: Ar šitų šaudytojų, lygiai kaip ir aukų, Jūs veidus matėt tą egzekucijos momentą?  
 
A: Buvo biskį per toli, kad aš būčiau galėjęs matyt. Tik toks vat vaizdas, reiškia. Beveik 

nupaišyt galėčiau, reiškia – vaizdas toks vat. Iš toli, bet taibeveik tapybinis kaip sakant – 
toksai kada nei jokių bruožų, nieko negalėčiau pasakyt. 

 
Q: Sakykit, po to, kai jūs pabėgot namo, kiek laiko dar girdėjosi šaudymas?  
 
A: Nu, aš dabar negaliu pasakyt, bet man rodos, kad turbūt dar ten ilgokai, turbūt gal šaudė 

ir naktį. Tik žinau, kad nu, tokis būdavo, žmonės tiesiog siaubo buvo apimti, reiškia: 
„Kas čia darosi, kas čia, kaip čia?“ Reiškia, tėvai pasakojo: nekaltus žmones, reiškia, 
šaudo ir taip, reiškia... Ir apie vokiečius buvo, kad jau, reiškia, jau jie tiesiog, reiškia, su 
žmonėm nesiskaito ir, reiškia... Nu va toks, reiškia, buvo. O paskiau, reiškia, jau, reiškia, 
kada buvo... Dar praėjo... Kiek čia metų?Daugiau turbūt, kai jau Lenkijos buvo tas prie 
Varšuvos sukilimas, tai žmonės kalbėjo, kad va, dabar ir lenkam bus taip, kaip ir žydam – 
šaudys vokiečiai, reiškia, už tą sukilimą. Reiškia, tai žmonės buvo baisiai pergąsdyni, 
išsigandę, reiškia... Ne, nes, nes, reiškia, nu, vokiečiai iš tiesų... Turbūt buvo toksai, 
žmonės bent kalbėjo, kad, sako, jiem, reiškia, įsakymas duotas kiek galima daugiau 
žmonių išnaikint, iššaudyt, kad būtų vokiečiam erdvė, reiškia... Gyvenimo tokia... Reiškia 
taip žmonės taip kalbėjo, žinoma, žydus čia jau ištisai šaudė, bet, reiškia, šaudė ir 
lietuvius ir visus. Jie buvo lygtai, bent taip žmonės buvo įsitikinę, kad jų buvo tikslas kiek 
galima daugiau iššaudyti, reiškia. O paskiau, žinoma, buvo, po viso to, reiškia, gi tęsėsi 
ištisai rusų belaisvių varymas. Tai irgi buvo siaubas, reiškia. Galbūt niekas dar 
nepasakojo, bet mum tai paliko... Reiškia, juos varydavo, reiškia, ten tūkstančiais – 
baisiai daug, ir jie absoliučiai, reiškia, alkani. Visiškai alkani. Tai žmonės ten kaimiečiai 
jų gailėjo, ir, žinau, ir mūsų ten namuose, reiškia... Valgyti. Reiškia, valgyt negavę 
žmonės – tai jie žinojo, kad jei suvalgys, tai jie ištins iš bado ir mirs, reiškia, nuo to. Tai, 
reiškia, kažkas, reiškia, jiem šutindavo bulves.  

 

Failas 2 iš 2 
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[02]00:40:21 – [02]03:45:21 
00:00:34 – 00:03:47 
A: Belaisvius, reiškia, varydavo tuos belaisvius, o jie tokie būdavo alkani, ir jie, reiškia, kai 

ateidavo, jų kojos sutinę, jie griūdavo, kojas iškėlę į viršų gulėdavo… Ir nešė: ir mano 
tėvai, ir visi kaimynai nešdavo tas bulves iššutytas. Ir kadangi, jeigu jiem duoda, tai jie 
taip veržiasi, kad gatavi vienas kitą sutrypti, reiškia, išbadėję. Rusų belaisviai. Tai 
atnešdavo, reiškia, moterys tuos puodus didžiulius bulvių, o tie belaisviai… Prie 
pieninės Butrimonyse, ten už pieninės tokia buvo pievelė, ir jie ten būdavo suvaryti. 
Labai didelė krūva jų ten gulėdavo tų belaisvių. Tai vyrai imdavo tas bulves iš tų puodų, 
ir mesdavo per namo stogą per viršų, kad jau jie ten kai meta, jau jie ten griebia vienas 
už kito tas bulves valgyti. Nes jeigu šiaip jų neleisdavo, reiškia, duot, va taip tiesiog 
negalėdavo paduoti, ir būdavo baisiausiai išbadėję... Ir paskui dar jau, reiškia, irgi išvarė 
mano dieduką vokiečiai su arkliu vežti, reiškia, tuos, kurie nepaeina belaisvius rusų. 
Tai, reiškia, sakė nuo Butrimonių ligi Alytaus kol juos nuvežė (ten yra 18 kilometrų), tai 
nušovė septynis, reiškia, septynis tuos belaisvius. Reiškia, eina ir nepaeina... Ir, sakė, 
toks jaunas vokietukas atsisėda, reiškia, ir ir šaudo, reiškia, juos, reiškia. Ir, reiškia, ten 
pasakojo, kad vieną, reiškia, taip kažkaip tai... Jau jisai nepaeina – atsisėdo. Tas 
vokietis, reiškia, šauna – tas vistiek sėdi ir žiūri. Šauna – ir dar vis sėdi ir žiūri. Tas jau, 
reiškia, siaubo apimtas, reiškia, tas vokietis – kad jisai, reiškia, jį peršovęs keletą kartų, 
o tas vistiek sėdi ir žiūri, ir negriūva – ten nesuprasi kaip, reiškia... Tai vat, žodžiu, va 
diedukas pasakojo ir jau, reiškia, jam buvo siaubas. Tai, reiškia, va tas vokiečių, reiškia, 
kažkoks tai tas nesiskaitymas su kitais žmonėmis buvo neįsivaizduojamas, reiškia. O 
paskiau man pasakojo dar kiti, kad, reiškia, irgi jau pasakojo kaip žydus šaudė... Kas čia 
man paskojo? Klebon... Bet jam irgi kažkas pasakojo, bet, reiškia, jau ten buvo kažkur 
tai duobė iškasta žydus šaudyt, sustoję tie vokietukai, reiškia, laukia – atveš partiją. Ir , 
sako, atsisėdę jie ten, linksmi kaip niekur nieko, reiškia. Atveža, sušaudo – ir toliau jie, 
reiškia. Visiškai. Ir jie stebėjosi, reiškia, koks tai, matyt buvo auklėjimas, reiškia, nacių, 
kad jie, reiškia, yra aukštesnė rasė, kad viskas... O tie tartum, reiškia, ne nežmonės, 
reiškia... Jiem visiškai, reiškia, va tokio psichologinio... Tartum, reiškia, tenai reiškia, 
vat stebėjosi, reiškia, tartum jiem čia visiškai, reiškia... Pagalvojus, reiškia, tai žmogui 
turėtų... Jau tas, kurisai ten vykdo tą šaudymą, tai jis pats turėtų būt baisiai, reiškia... O 
jiem, reiškia, buvo toks... Matyt jiem įkalta buvo į kažkokias tai galvas...  

 
[02]03:45:21 – [02]06:54:06 
00:03:47 – 00:07:03 
Q:  Žmonės labai dažnai prisimena, kad visiškai skirtingai elgdavosi: kad tie, kurie buvo 

jauni, jaunosios kartos vokiečiai, tie, kurie susiformavę ten, tai jie būdavo ypatingai 
žiaurūs.Tai čia visiškai atitinka...  

 
A: Taip man pasakė: „Jauni vokietukai, gražūs, viską, simpatiški.“ Ir, reiškia, ir tokia va...  
 
Q: Sako vyresni – iš jų dar būdavo galima, reiškia, kažkokį tai pamatyt žmogiškumą, 

kažkokį gailestį, dar kažkokį...  
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A: O tėvas, kadangi mano tėvas mokėjo lenkiškai, vokiškai, tai jis pasakojo: kada vokiečiai 
keliavo, tai jisai stebėjosi vokiečiais. Susitiko vieną vokietį karininką, sako: „Tai kaip 
jūs, reiškia, laimėsite karą,reiškia, ką jūs darysit visi?“ O tas vokietis sako: „Vargu, ar 
mes laimėsim, čia, – sako, – dar nieko tas nereiškia.“ Ir tada tėvas sako: „Matai, 
pasirodo vokiečiai ne visi taip galvoja.“ Matyt, tie vyresni. Reiškia, ten buvo, matyt, 
irgi... Jisai, reiškia... Nu, aš taip irgi net stebiuosi, kad, reiškia, kažkokiam lietuviui 
vokiečiui, reiškia, pasakyt, kad, kad jau: „Vargu, ar mes laimėsim,“ – reiškia, tai čia aš 
net sakyčiau net neįtikėtina, reiškia. 

 

Q: Aš noriu Jūsų paklaust: ar Jūs esat nuėjęs prie to kapo, kur žydus sušaudė?  
 
A: Aš buvau nuėjęs, bet tada, kai aš buvau, ten nieko nebuvo. Ten mes paskui buvom nuėję 

pažiūrėt. Ten, reiškia, duobės užgriuvę... O šiuo metu nesu buvęs.  
 
Q: O po kiek laiko Jūs nuėjot? [Petraukia, kažką sumurma trečiam asmeniui.] Po kiek 

laiko? 
 
A: Nu, aš buvau tarybiniais tais laikai, nes dabar tai aš tai Nepriklausomoj Lietuvoj 

nebuvau. Man rodos, kad dabar ten paminkliukas turbūt kažkoks yra 
 
Q: Jo, ten aptverta yra, ten dabar tokiom eglėm apsodinta yra, jo...  
 
A: Dabar nebuvau. 
 
Q: Bet aš... Vat, man dabar būtų įdomu, vat, reiškia: Jūs, vaikas, ar nuėjot paskui pasižiūrėt 

to kapo?  
 
A: Mes buvom po kiek tai laiko, žinau, kad buvom pažiūrėti.  
 
Q: Po kiek laiko? 
 
A: Pažiūrėjom ten žemė taip kažkaip kažkaip įtrūkusi. Vat aš negaliu dabar pasakyti, po 

kiek mes laiko... Ar tais pačiais metais, ar kitais – bet žinau, kad mes buvom nuėję 
paskui pažiūrėt. 

 
Q: Bet ne sekančią, ne kitą dieną? 
 
A: Galbūt po kažkiek tai laiko. Mes...Nežinau, mes, po to mum buvo kažkoks tai siaubas, 

reiškia, kažkaip tai toks, reiškia, košmariškas... Baimė kažkokia. Nu, neaišku, kas 
darosi, žinot, po tokių dalykų. Mes bijojom iš viso paskui. Ir aplamai, būdavo jau, 
reiškia, kada mes pamatom iš miesto einant kažkokį karį karine uniforma, tai mes jau 
pradėdavom drebėt, bijot, reiškia. Nes mes nežinom, gal jau mus sušaudys, gal ką, 
reiškia. Reiškia, buvo toks, reiškia... Mat tada visi žmonės buvo baisiai persigandę, 
išsigandę, reiškia.  
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Q: Sakykit, galbūt Jūs galėtumėt prisimint: kai jūs parbėgot, kai jus ten pavarė – jūs matėt 
kiek salvių? Kiek partijų? 

 
A: Mes.. Tą vieną grupę nušovė, ir po to mes, reiškia, jau daugiau mes ne...  
 
Q: Kur jūs bėgot?  
 
A: Mes bėgom į namus, reiškia, Olenderinės kaimą, reiškia. Per laukus, per krūmus. Mes 

tiesiog ten slėpėmės, reiškia, nes kažkaip tai mum irgi, atsimenu, kažkaip tai baisu buvo, 
kažkas tai darosi, kažkas... 

 

[02]06:54:06 – [02]09:06:04 
00:07:03 – 00:09:20 
Q: Ką jūs kalbėjot parbėgę į namus?  
 
A: Nu, kad baisu, kad kas čia darosi, reiškia. Aš dabar negalėčiau tiksliai pasakyt ką nors. 

Nu, tuos įspūdžius, kaip, reiškia, tas viskas buvo...  
 
Q: O gal prisimenat, kaip praėjo pirma naktis po šito sušaudymo, kai jūs atbėgot į namus?  
 
A: Nu, man sunku pasakyt, kaip tai buvo vaikystėj, bet tik aš žinau, kad kažkaip man tokie 

košmariški sapnai vis sapnuodavos: kažkokios duobės, kažkokie lavonai – kažkas 
tokios. Gal tai susiję su tuo, ar nesusiję – man sunku pasakyt. Ar tai visi vaikai 
sapnuoja. Bet aš žinau, kad man vaikystėje buvo tokių košmariškų sapnų baisių, reiškia. 
Gal tai yra susiję su tuo?  

 
Q: O pirmą naktį Jūs ėjot miegoti, tą naktį, kai šaudė? 
 
A: Vargu, aš nežinau. Aš turbūt neužmigau tą naktį. Mes jau, reiškia, mum vaidenosi, 

sapnavosi. Ir aš pasakysiu: va tas matymas šaudymo tai galbūt turėjo visam mano 
gyvenimui man įtaką, nes aš tada apsisprendžiau, kad jokios... Prie jokio, reiškia, 
neteisybės neprisidėt nė per nago juodymą. Bet kokiu atveju, bet kokiu, reiškia. Nes... 
Be abejo, tai buvo tėvo nuopelnas, nes tėvai buvo labai nusiteikę prieš tai. Ir, reiškia, vat 
kaip sakiau, va nors tėvas šalia ėjo, ir ten turtai didžiausi buvo, reiškia, reiškia nieko 
nelietė, nes negalima, reiškia, naudotis kito žmogaus nelaime.Buvo grynai toks 
įsitikinimas ir, reiškia... Nė vieną sekundę nebuvo, kad mano tėvai kas nors, reiškia, 
reiškia, būtų kuo nors pateisinę tuos žudymus. Ir sakė: „Jokie čia argumentai jokie, 
reiškia, neįmanomi, reiškia, kad tai galima būtų, reiškia...“ Ir... Ir va tėvas visuomet 
sakydavo, reiškia, kad vokiečiai pralaimėjo karą dėl to, kad, reiškia, žydus šaudė ir kad 
rusų belaisvius šaudė. Reiškia, tokiu būdu laimėt, reiškia, jie negalėjo. Čia buvo, reiškia, 
nesąmonė, nesusipratimas.  

 
[02]09:06:04 – [02]11:37:23 
00:09:20 – 00:11:59 
Q: Aš dar norėjau paklaust apie Jūsų tuos kaimynus žydus. Dabar sakykit, prašau: reiškia, 
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kada jie dingo iš savo ūkio? Koks jų buvo likimas?  
 
A: Nu, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet man rodosi, kai tiktai ten vokiečiai juos gi visus 

turbūt, kaip sakiau, jaunus jaunus iškarto areštavo, į Alytų suvarė, o šituos irgi turbūt 
tenai buvo trubūt kažkaip tai jie, man rodos, tam miestely turbūt žydai buvo kaip ir 
areštuoti. Jie gi neturėjo jokių laisvių, nes... Nes... Kažkaip tai aš prisimenu, kad 
kažkoks tai lietuvis ten turbūt policininkas buvo Butrimonyse... Kad jis kažkaip ten 
stengėsi kažkokią žydaitę, tėvai pasakojo –graži žydaitė, ir jis ją, reiškia, stengėsi 
išgelbėt, kažkam tai siūlė, reiškia, kad ją globotų Nežinau, ar ten išgelbėjo, ar ne, 
reiškia, vat kažkas tai buvo. Matyt, kad ten ta policija kas... Jie buvo turbūt buvo kaip ir, 
reiškia, saugomi aplinkui – taip aš taip įsivaizduoju. Aš nežinau, bet turbūt visi. Ir aš 
taip spėju, kad ir tą ūkininką. Turbūt iš karto ten suėmė atsimenu kažkur miestely, ar jie 
ten... Kokios vat, aš nežinau – aš vaikas buvau, nieko nežinojau. Bet čiat turbūt jie buvo 
panašiai kaip Vilniuj getas buvo, ir tenai reikia, reiškia, kažkokis tai... Aš taip tik spėju, 
žinoma. 

 
Q: Tai Jūs dabar manot, kad tie kaimynai buvo sušaudyti taip pat su visais kitais, ar kur 

kitur?  
 
A: Aš taip manau. Aš taip manau, kad sušaudyti. Nes aš... Tenai buvo keletas, kur žmonės 

kažkur slėpė juos. Aš žinau, kad buvo ten. Tėvai pasakojo, kad kažkur kaimuose kažkur 
tai slėpė. Bet aš dabar nieko negaliu pasakyti. Kažkokių keletą ten iš Butrimonių buvo 
išsigelbėję ten, reiškia, kažkur pas žmones buvo. Bet šiaip man rodosi, kad jie, jie buvo, 
neturėjo galimybės, reiškia, iš to miestelio ir išbėgt turbūt. Aš nežinau, kaip ten buvo. 
Vat man tikrai net būtų įdomu, kaip ten iš tiesų buvo, nes aš tikrai nežinauaš. Man 
rodos, kad jie buvo saugojami namuose. Nes, vat, kaip aš sakiau, kai ten moterys, kur 
sužinojo, kad jų ten sūnus ar ką jau sušaudė, jau sužinojo, kad ten žiauriai darosi, jie 
pradėdavo verkti ir viską... Tai juos ten, reiškia, bardavo ir kažkur grasindavo, ir, 
reiškia, ta vyriausybė neleisdavo – reiškia, kad panikos nekeltų. Reiškia, matyt, buvo 
kokia tai priežiūra.  

 
[02]11:37:23 – [02]13:31:22 
00:11:59 – 00:13:57 
Q: O po žydų šaudymo ar yra užėję pas jus į namus žydų?  
 
A: Po šaudymo ne. 
 
Q: Išsigelbėjusių. 
 
A: Nea. Pas mus tai nebuvo, ne. Mes ten... Kilometras nuo mūsų... Bet man rodos, kad jie 

nei jie turbūt jokių galimybių neturėjo išbėgt. Aš nežinau, ten va matyt, vat kaip sakau, 
kažkoks policininkas, ten pasakojo, kažkokią ten merginą, žydaitę, kažkur jisai tenai jos 
gailėjo ar kaip tenai jisai ten stengėsi, kad lietuviai... Kažkas tai ten buvo tokio, bet aš 
irgi labai abstrakčiai, nieko konkretaus... 
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Q: Nes ten miškuose yra išsigelbėjusių žydų, ir jie labai klaidžiojo, po apylinkę vaikčiojo. 
Tai, sakau, galbūt užeidavo... 

 
A: Pas mus negalėjo, kadangi mes kilometras nuo to, o arti nei miško, nei nieko nėra. Mes 

beveik atviroj vietoj, ir miestelis – kilometras. Reiškia, tai tokia vieta, kur, reiškia, nu 
nebuvo. Pas mus faktiškai ir rusų laikais ir partizanų nėgalėjo būt, nes mes ten per daug 
atviroj vietoj – nei miško, nei nieko, reiškia. Tokiu atžvilgiu, reiškia, tiesiog ir nebuvo 
galimybių. Bet ten truputį toliau: Klydžionys ten yra, vat už tų, tokie krūmai, miškai – 
ten kažkur tai aš žinau, kad kažkiek tai slėpėsi. Buvo kažkiek ir žydų. Kokiu būdu: ar jie 
patys pabėgę, ar ten žmonės kažkaip gelbėjo, bet kažkiek tai buvo. 

 
Q: Mhm. Kas buvo toliau su šito žydo ūkiu? Jūs jį matėt po sušaudymo, kaip Jūs pasakojot, 

ištuštėjusį, pilną daiktų žydiškų...  
 
A;  buvo kažkiek tušti namai. Aišku, po kiek laiko juos visus išgrobstė ten tuos daiktus 

[Skamba telefonas.]. Kas ten juos išgrobstė? O paskui tie namai tušti buvo, paskui, po 
kiek laiko kažkas apsigyveno.  

 
Q: Vieną minutėlę. Atsiprašau. Sustabdom. 
 
[Naujas kadras.] 
 
Q: Prie to Jūsų kaimyno ūkio, reiškia. Aš labai, vat, sakau, man tiesiog stovi prieš akis, 

reiškia, tas atviras, tuščias, ištuštėjęs namas pilnas daiktų... 
 
A: Sodas tenai, reiškia, buvo. Namas, sodas gražus. Taip aptverta, reiškia, ta vieta. Ir jisai 

buvo taip nuo mūsų arčiau į miestelio pusę. 
 
Q: Ar jums yra tekę matyti, kaip žmonės neštų iš tos sodybo, iš to namo, iš to rūsio -daiktus 

kaip neša?  
 
A: Aš šito nesu matęs. Šito nežinau. Apie tą nešimą aš daugiau iš tėvų pasakojimų ką 

girdėjau. O pats nei nešant... Nes mes teisiog bijodavom į miestelį eiti. Gal net tėvai 
neleido, aš nežinau. Bet mes tada užsidarę namuose daugiau buvom. Matėm tą žydų 
šaudymą mes ištrūkę be tėvų žinios.  

 
Q: O į tą tuščią žydo namą nueidavot? 
 
A: Kad kažkaip ne. Mes tiesiog bijodavom eiti įto miestelio pusę.  
 
[02]13:31:22 – [02]15:40:02 
00:13:57 – 00:16:11 
Q: Ar Jum yra tekę matyt, kaip žmonės neštų iš tos sodybos, to namo, iš to rūsio – daiktus 
kaip neštų? 
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A: Šito nesu matęs. Tiesiog nežinau va, aš daugiau, reiškia, apie tą nešimą tai iš tėvų 
pasakojimo ką girdėjau, o pats nei nešant, nei ką – nebuvo, nes ten taip bijodavom į tą miestelį 
eit. Gal ir tėvai net neleido, aš nežinau. Kad mes tada kažkaip tai tiesiog taip, kaip sakant, 
užsidarę namuose daugiau buvom. O vat tą vat tą matymą žydų šaudymo mes ištrūkę tiesiog be 
tėvų žinios šitą, žinoma, nubėgom. 
 
Q:  O į tą tuščią žydo namų nueidavot? 
 
A: Kad kažkaip ne. Mes tiesiog jau bijodavom eit į tą pusę – į to miestelio pusę. 
 
Q: Kas toliau buvo su ta sodyba – su kaimyno sodyba?  
 
A: Nežinau, po kiek laiko ten kažkoks tai dar žmogus apsigyveno. Bet po kiek jis laiko 

apsigyveno, aš nieko negaliu pasakyti. Kažkiektai ta sodyba dar buvo, kažkiek tai ten 
laiko. Tokie topoliai augo aukšti. Sodas, reiškia.  

 
Q: Kas ten liko dabar?Jūsų tėvų sodyba yra? 
 
A: Mano tėvo sodyba yra. Tėvas ir mama numirę. Ir yra... Mano mama pirma numirė, tai 

paskui tėvas apsiženino, ir yra dukra su antra žmona – ji dabar tenai gyvena, Stasė. Turi 
du vaikus, reiškia. Ir ji ten išlaikius viską.  

 
Q: O žydo sodyba yra?  
 
A: Žydo ta sodyba, ji kažkaip tai lygtai yra. Bet aš pro ją jau labai senai ėjęs – nežinau, 

kaip dabar ji stovi. Man rodos, kad ten kažkas tai lygtai turėtų būt: koki tai namai, kas 
tai, medžiai. Aš pro tą vietą niekad dabar nesu jau nežinau kiek, daugelį metų nesu 
vaikščiojęs pro tą vietą. Nes ji taip truputį toliau. Priekyje mūsų medžiai dabar užaugę. 
Tokie beržai prieky užstoja tenai. Tenai jis jau daugiau į pieninės... Netoli pieninės, į tą 
pusę buvo tenai.  

 
[02]15:40:02 – [02]18:09:08 
00:16:11 – 00:18:46 
Q: O sakykit... Bandykit dabar palygint savo atsiminimus: reiškia, tie prieškariniai 

Butrimonys – kokie jie buvo, prieškariniai, kokius Jūs juos atsimenat, ir. kokie buvo 
Butrimonys, kai Jūs, nu, tarkim, pirmą kartą pamatėt juos po žydų sušaudymo? Kaip 
atrodė Butrimonys? Kuo jie skyrėsi nuo tų Butrimonių, kurie buvo anksčiau?  

 
A: Nu, įsivaizduokit sau, reiškia: krautuvės pilna, žmonės perka, atsidaro, judėjimas eina, 

reiškia, tose krautuvėse visko yra. Reiškia, žmonės gi, išėję ten iš bažnyčios miestelio, 
visi eina į krautuves. O po to jau kaip apmirę viskas gi, tai jau nieko neliko. Gi siaubas, 
tie namai paskui išplėšti, langai užkalti, išdaužyta, paskui išgriauta namų, reiškia. 
Nepalyginamas dalykas, aišku. Tas meistelis Butrimonių pasidarė labai jau – nuketėjo 
baisiausiai, aišku. 
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Q: O iš vietinių žmonių ar buvo Butrimonyse kažkas, kas... Nu, kad Jūs būtumėt žinoję, 
kad jisai prisidėjęs prie žydų šaudymo? Perkūnsargis, dar kažkas.  

 
A: Nu vat, aš tą, sakau, Perkūnsargį girdėjau – aš jį ir sakau. O daugiau aš nežinau, ir man 

atrodo, jeigu taip būtų, tai jau ir prie rusų Tarybų valdžios, jis būtų vis tiek jis neišlikęs. 
Nes pirmiausia, jeigu jisai žydus šaudė, tai jisai, aišku, tarnavo ir vokiečių, ir vokiečių 
toj valdžioj. Tai jisai jau, kaip sakant, jeigu jau žydų ir negailėtų rusai, tai jie būtų 
nekentę, kad su vokiečiais ten. Tai vis tiek jis būtų arba nužudytas, ar jisai kalėjime 
sėdėtų, kaip vat... Tai aš labai abejoju, kad ten galėjo būt. Ten tik galėjo Butrimonyse 
būti tų žmonių, kurie ten turto pasisavino žydų po to. Tai be abejo, nes ten Butrimonyse 
nemažai tų žmonių, galbūt tokios žemesnės kultūros žmonių, ko nors yra – tai jiem tas, 
turbūt, kai kuriem tas mažai gal egzistavo, tokie dalykai, aš nežinau. Va, tai tokių 
žmonių tai gal būt, reiškia. Bet jau, be abejo, kad jie irgi visi numirę, nes jau tiek laiko 
praėjo. Tai ten jau jų tik vaikų jeigu galima... O kad tie, kurie šaudė, būtų, tai jau, man 
atrodo, jie negalėjo išlikti bet kuriuo atžvilgiu. Arba jie turėjo išbėgti, arba jie turėjo būti 
suareštuoti.  

 
[02]18:09:08 – [02]21:22:11 
00:18:46 – 00:22:07 
Q: O taip nebuvo, kad, sakysim, tėvas jum kada nors einant per miesteli, parodytų, sakytų: 

"va čia šitas žudikas"? Jums, vaikui, kad parodytų… Ar Jūs… 
 
A: Ne, šito nebuvo. šito nebuvo. Šito niekad nebuvo. 
 
Q: Neteko tai patirti, kad, sakysim kažkokį tai… [Skamba telefonas.] 
 
A: Kad ne, kad šitas, šito taip man neįsidėmėjo nieko...  
 
Q: Mhm. 
 
A: Kaip negaila, mano prisiminimai labai, labai riboti.  
Q: Du dalykai yra labai vertingi.  
 
[Trukdžiai, už kadro kalbama angliškai. Kadras nutrūksta. Naujas kadras: pašnekovas piešia.] 
 
A:  O, kažkokie tai čia va namai, reiškia, man rodosi, aš dabar… Ten taip va, o, duobė. Ten 

kažkokių tai žemių… Ir čia, reiškia, stovėjo, reiškia, jie, reiškia, tie žmonės, ir man 
rodos, kad lygtai užpakaly ranko surištos va taip...  

 
Q: Reiškia, palei šitą kraštą, taip?  
 
A: Va, palei šitą kraštą, va. Jų, nežinau, tenai maždaug apie 10 kokį tai buvo. O čia jie 

kažkokiu tokiu nedideliu atstumu, reiškia, tie kareiviai. Ir jų irgi ten buvo keletas. 
Reiškia, jie vat taip va kažkaip taip stovėjo. Ir jų čia keli, reiškia su… Šaudė...  
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Q: O kiek jų buvo, lyginant… O kiek jų buvo, lyginant su tais žmonėmis, kuriuos šaudė – 
ar jų buvo daugiau, negu šaudomųjų, šitų kareivių? 

 
A: Nu, man dabar sunku pasakyt, bet tarp penkių, tarp dešimt. Vat kažkokiam tokiam 

maždaug skaičius tų šaudomųjų... Maždaug apytikriai panašus… Panašus kiekis. 
Galimas daiktas, kad jie gal ir po vieną turėjo. Gal varė būriais... Bet va taip, reiškia, iš 
kažkokio atstumo, ir jie, čia va kai šovė, tai, žinau, jie kažkaip čia va kai griuvo, reiškia, 
prie tos duobės. O čia šalia duobės tokių geltonų žemės... O ten va kažkur ne taip toli 
namai buvo čia. O čia, reiškia va, kažkaip tai krūmai buvo, medžiai va tie. Čia kažkur 
pro tuos medžius mes čia irgi vat kažkur pro plyšį ten matėm, reiškia, iš toliau. O čia 
kažkokie tie medžiai, upelis čia, amn rodosi, kad čionai, vat kažkiu tokiu ne taip dideliu 
atstumu, reiškia, tiktai vat šovė, ir, matyt, pagal komandą, nes iš karto visi griuvo. Visi 
griuvo, reiškia, jie čia. Kažkoks tai toks buvo. [Baigia piešti, paduoda brėžinį 
interviuotojui, šis atsuka brėžinį į kamerą.] 

 
[02]21:22:11 – [02]22:07:03 
00:22:07 – 00:22:54 
Q: Visiškai tiksliai sutampa. Visiškai tiksliai sutampa su Gramausko pasakojimu. 
 
A: Aha. Tai Gramauskas tai jis ten turbūt jum gali vertingos medžiagos duot. Nes jis ten 

miestely gyveno, tai aš manau...  
 
Q: Taip, taip... 
 
A: Nes su Gramauskaite aš kartu mokiausi.  
 
Q: Tai tas policininkas... 
 
A: Jo yra duktė Gramauskaitė. 
 
Q: Taip taip. Dabar jinai atsikėlė, atsikėlė pas tėvą gyventi, nes jinai išsiskyrė su vyru. 
Atsikėlė pas tėvą gyvent... 
 
A: Mes mokėmės... 
 
Q: Ir jie tenai... Graži mergina labai. Nu, tokia graži. 
 
A: Jo. 
 

 
Q: Ai, tai gal ten dabar ta kokia  jaunesnė duktė. Nes jinai yra už mane jaunesnė.  
 
A: Tai gal jos dukra.  
 
Q: Gal jos dukra. 
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A: Nes tai mano jau... 
 
Q: Jai yra apie 30 metų – tai anūkė... 
 
[02]21:22:11 – [02]22:07:03 
00:22:07 – 00:22:54 
Pokalbio pabaiga. 
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