
Interview with Augute Mituziene 
 
 
Kl.: Nu, tai einam, ponia. 
 
Ats.: Nu, einam. 
 
Kl.: Dabar sakykit vat, kada jūs atėjot į šitą vietą? 
 
Ats.: Nu, rytą. Mes atėjom rytą anksti, viską, nieko nebuvo. Tyliai, 
ramiai, užsigalvojom, kad reikės ateiti ir atėjom apžiūrėti, bet nieko 
neberadom. Nuėjom ligi tol, va, jau reikia eiti? 
 
1:09 
 
Kl.: Nu, sustokim gal tada vat. Va čia visą tą ir papasakokit, reiškia, 
kas čia buvo. Čia buvo grynas laukas, ar ne? 
 
Ats.: Ja, čia buvo va taip, kaip matosi tie medžiai. 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Bet dabar tas paminklas gal ir vietoj pastatytas yra, bet va tie, 
ta duobė tai taip buvo. Va taip buvo iškasta ten nuo tvoros ligi gal to 
medžio ir daugiau taip. 
 
Kl.: Ai, jinai buvo užsisukusi, ta duobė? 
 
Ats.: Nu, užsisukusi, va taip ir vat taip. O ten matyti dabar ten ne 
toj 
vietoj pastatė, tik prie šono pastatė tą paminklą. Biškį čia arčiau 
buvo 
iškasta ta duobė. 
 
Kl.: Gerai, ponia, tai gal prieinam arčiau tada. 
 
Ats.: Nu, vat. 
 
Kl.: Ir ką jūs dabar čia pamatėt, kai jūs atėjot? 
 
Ats.: Mes pamatėm, dar nebuvo visai apkasti. Vienam galva matėsi, kitam 
koja, kitam ranka. Galvojom, dar šaukėm, "ar jūs esat gyvi, ar jūs esat 
gyvi", niekas nebeatsiliepė. Niekas nebeatsiliepė. Nu, ir ilgai mes 
nebegalėjom stovėti, čia gi bėgo frontas, ką žinai, kas ateis. Ir mus 
pačias galėjo į tą duobę įversti. Nu, ir parėjom, ir viskas. 
 
Kl.: Bet neatėjo niekas? 
 
Ats.: Ne, neatėjo. Mes labai anksti ėjom ryte, labai anksti mes nuėjom, 
jo. Bet dar nei vieno gyvo nebebuvo. 
 
Kl.: Tai koks čia mėnuo buvo, ponia, kada čia buvo? 
 
Ats.: Nu, čia buvo ruduo, kai kūlė, jau mašinkūliai buvo. Va, matai, 
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mano vyrai išbėgo į kaimus, ir viskas. 
 
2:47 
 
Kl.: Kaip ten, ponia, gulėjo toje duobėje, jie buvo nurengti? 
 
Ats.: Nebematėm, jau jie buvo tiek uždengti su žemėm. Nematėm, bet jau 
drabužių nebuvo nei vieno, tylu. Nei kraujų nebuvo nei, nei drabužių 
buvo, nieko. 
 
Kl.: Gal matėt kokius nors daiktus, kad mėtėsi prie krašto? 
 
Ats.: Ne, ne, nieko nebematėm, nieko nebuvo. Aniems neleido vežtis, 
aniems neleido neštis nieko. Buvo vokiečių įsakymas, vokiečių įsakymas 
buvo, ir eik. Nu, va. 
 
Kl.: Tai nuo ko dabar ta duobė ėjo, parodykit, ponia? 
 
Ats.: Nu, tai va taip va, nuo ano medžio taip, nuo ano medžio va ten 
va, 
tas paskutinis kur yra. Nu, tai va ligi tiek, tai tiek ir tegali, tiek 
ir tėjo ir daugiau čia taip sukosi, taip sukosi. Va, matot. 
 
Kl.: Kokio platumo buvo duobė? 
 
Ats.: Nu, duobės nebuvo, kaip tie trys va, gal dar biškį platesnė buvo. 
 
Kl.: Tai žmonės buvo suguldyti ne išilgai, skersai? 
 
Ats.: Suguldyti, ne, taip. 
 
Kl.: Skersai? 
 
Ats.: Ne, išilgai, kaip duobė buvo, tai taip va ir suguldyti. 
 
Kl.: O tvarkingai buvu suguldyti? 
 
Ats.: Tvarkingai. Nebuvo vienas, ant kitas kito buvo sumesti ten jau. 
Taip jau nebuvo, kad vienam galva būtų aukšta, kitam, buvo rankelė 
vienam, biškį koja. Mačiau vienai, vienam buvo plaukai, ar ten moteris, 
ar vyras buvo. 
 
4:19 
 
Kl.: Ar pažinot ką nors iš tų nušautų žmonių? 
 
Ats.: Nemačiau čia - kas kasė juos - nepažinau, ne. Ir mums niekas 
nesakė nieko. 
 
Kl.: Nu, o kokios šautuvų tūtelės mėtėsi ar kas? 
 
Ats.: Ne, nieko. Čia buvo tylu, švaru, viskas sutvarkyta, tik 
neužkasti, 
biškį užberti ir viskas. 
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Kl.: Tai kas čia užbėrė? 
 
Ats.: Nu, tai, matyt, tie iš vakaro, iš vakaro. Labai vėlai jau pradėjo 
juos ten... Vėlai atvežė paskutinius tos mašinos, ir nebespėjo užkasti, 
paskiau į rytą gal ir užkasė. Jau gi mes nebėjom, nebežiūrėjom. 
 
4:51 
 
Kl.: Kokiam gilume buvo patys jau tie viršutiniai žmonės? Kaip giliai 
buvo? 
 
Ats.: Nu, koks pusantro metro, koks pusantro metro. Kokie trys metrai 
buvo gylio gal. 
 
Kl.: O kodėl taip galvojat, kad trys metrai? 
 
Ats.: Nu, kad ten jau didelę kasė, bet kiek čia, jų daugybė buvo, o ta 
jau duobelė nebuvo plati labai, suguldyti. Ir čia kokie, musiet, kokie 
trys tūkstančiai suguldyti. Nu, gal tiek daug nebuvo, bet čia labai 
daug 
buvo svetimų suvežtų. 
 
Kl.: Iš kur? 
 
Ats.: Nu, nežinau. Nežinau, iš kur, kas mums pasakys, nežinau. Matai, 
dar jie buvo užtverti ir juos niekas niekur neleido. Ir mus tą dieną 
kai 
juos šaudė, tai nei vieno mama neleido iš kiemo išlįsti. 
 
Kl.: O jūs šaudymą girdėjot? 
 
Ats.: Jo. Nugi čia pačiam centre gi, ir čia jau taip girdėjosi. vėl 
nutyla. Atvažiuoja mašinos, vėl paima. 
 
Kl.: Ai, tai kai mašina atveža? 
 
Ats.: Jo, kaip atveža mašina ar dvi, kiek čia anų važiavo, tų mašinų, 
nežinau. Nu, va ir viskas, nebeliko žmonių. Gaila, kuo tie vaikeliai 
maži kalti. Tai tuos jaunuosius, jau buvo ten ką nors padarę, bet kam 
tuos senus žmones ir mažus vaikelius. Ta paskutinė mašina, tai ten nuo 
to centro vežė iš tų namų, mažutis kokią dviejų mėnesėlių paėmus, iš 
kur 
tai ištraukus... Rodos, nu, duok tą vaiką man! Negali pasakyti, gausi 
pats per galvą su kulka! Va, matai, kaip išėjo. 
 
Kl.: Kas ten saugojo juos? 
 
Ats.: Kareiviai. 
 
Kl.: Uniformuoti? 
 
Ats.: Nu, nebepamenu. Buvo ir uniformuotų, buvo ir neuniformuotų. 
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Kl.: Buvo civilių? 
 
Ats.: Jo. Buvo ir civilių, buvo ir latvių. Girdėjau, kad latviškai, 
latviškai šnekėjo. 
 
Kl.: O tie, kur latviškai kalbėjo, jie uniformuoti buvo ar civiliai? 
 
Ats.: Nu, kad aš nebegaliu pasakyti, kokie anie buvo. Jau daug metų 
aplinkui, jau koks penkiasdešimt metų, musiet, jo. Nu, ir va, nebeliko 
ir nebeliko. 
 
Kl.: Tai čia ištrypta buvo, išmindyta? Čia juk žolė buvo. 
 
Ats.: Jo, jo. Aiškiai buvo išmindyta tiek. 
 
Kl.: Gal krutėjo kas nors? 
 
Ats.: Ne. Mes žiūrėjom, nekrutėjo. Sakom, gal kur gyvas yra, gal dar 
galėjom ištraukti. Ką tu ištrauksi, jau visi nebegyvi. 
 
Kl.: Tai būtumėtę ištraukę. 
 
Ats.: Tai būtume, jo, būtume. Svarbiausia tai vaikus būtume, kad būtų, 
vaikus tai tikrai būtume ištraukę. Kuo tie vaikeliai kalti. Nereikėjo 
taip daryti. 
 
7:13 
 
Kl.: Ponia, o dabar papasakokit, vat kaip buvo toj aikštėj, reiškia, iš 
vakaro kaip buvo? Ką jūs matėt? 
 
Ats.: Iš vakaro? Iš vakaro nieko nematėm, tik girdėjom, kad aplinkui 
centrą buvo apsiausta. Ir kareivių buvo, ir civilių buvo, o nuo ryto... 
Nuo ryto, kaip aš jums sakiau, vokietis užlipo ten, buvo toks balkonas 
ten, kur mes gyvenom. Nu, ir užlipo vokietis ir liepė visiems, ten jau, 
musiet, buvo kokie kareiviai, liepė susirinkti. Šiaučiai, kariai, 
kriaučiai, siuvėjai, nu, ir susirikiavo tie jaunieji visi pagal eilę. 
 
Kl.: Tai jau paliko savo šeimynas? 
 
Ats.: Jo. Ne, senų žmonių ir jaunų nevarė, nei mažų vaikų nevarė. Nu, 
ir 
daugiau... Tas vokietis vieną kartą sušvilpė, antrą kartą sušvilpė. 
 
Kl.: O jūs tą vokietį matėt? 
 
Ats.: Nu, mačiau. Tai kaip nežinosiu, nu, kaip nematysiu, jeigu aš 
viršuj gyvenu, o toj, kitoj pusėj tai tas balkonas mūsų buvo. Nu, ir 
trečią kartą kaip jisai... Kiti sako, kad buktai, kad iš tų žydų kas 
šovė į tą vokietį viršuj. Nu, ir kaip jau per tą trečią švilpuką davė, 
tai visi vokiečiai išbėgo, tie kareiviai ar ten ne kareiviai, kaip ten 
anie buvo, nežinau. Nu, tai tie žydeliai pradėjo bėgti, nu, ir šaudė į 
anuos. Buvo ten anų ir sušaudytų, paskui pradėjo guldyti visus ant 
žemės, kuriuos jau sugaudė. Tai paskui pradėjo iš namų, iš namų ir 
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senus, ir jaunus, ir mažus, visus varė, visus guldė. Guldė ant rinkos 
(= turgaus aikštės). 
 
Kl.: Ai, tada pradėjo iš geto varyti? 
 
Ats.: Jo, jo. Pradėjo varyti visus, ir senus, ir jaunus. Nu, suvarė ir 
čia suguldė ant tos rinkos ir davė tuoj mašinas ir pradėjo vežti. Ir 
tie 
vaikeliai pakėlę galvas gerti prašo, kiti duoda gerti, kitas bulkos 
atneša, kitas kaukšt per galvą vaikams. 
 
9:07 
 
Kl.: Tai kas per galvą mušė, tie sargybiniai ar tie žmonės paprasti? 
 
Ats.: Ne, ne, tie sargybiniai. Žmonių tai neprileido prieiti, kas ten 
leis žmones prieiti. Juk sakė, "nei vienas iš kiemo nelįskit į lauką, 
nušausim kartu", ir bijojo. Niekas nelindo. Nu, ir va, ir viskas. Vežė, 
vežė ten dabar kur Spirga buvo Vytas kur, ar nebuvot... 
 
Kl.: Buvom. 
 
Ats.: Nu, tai ten pumpis (= vandens pompa) gyvena anam gale, 
nepastebėjot. Nu, tai va. 
 
Kl.: Tai kas? 
 
Ats.: Nu, tai ten tokia privažiavo mašina, tokia stora kaip aš, biškį 
aukštesnė žydelkelė, įmetė į tą mašiną. Ana pakėlė galvą, pažiūrėjo, 
ana 
plumpt ant šaligatvio ir prasiskėlė galvą, ir išlindo smegenys. Atėjo 
vėl tie šovėjai, įmetė aną, o kitus užmetė ant viršaus ir nuvažiavo 
???. 
Ir taip pasibaigė. Paskutinė mašina tai tą vaikelį, paskutinė tai tas 
moteris jau va, prietema buvo jau. Ot, nebespėjo vieną išvežti. 
 
10:03 
 
Kl.: Kas buvo tas žydas kur šovė? Sakot, į tą vokietį šovė. 
 
Ats.: O kas ten žino? Iš to pulko. 
 
Kl.: O jūs matėt, kaip jisai šovė? 
 
Ats.: Ne, aš nemačiau, tik taip šneka, nemačiau. Kur ten matysi, sakau, 
kad mums neleido į lauką išeiti. O kas, kiek ten teisybės buvo, 
nemačiau, ne. 
 
Kl.: O iš kur jūs žiūrėjot vat į tą vietą, kur šaudymas? Kur jūs 
stovėjot tuo metu? 
 
Ats.: Aš stovėjau ten, gyvenau, dabar matėt, kur gėlių parduotuvė, tai 
aš ten viršuj gyvenau. 
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Kl.: Tai jūs pro namo langą žiūrėjot? 
 
Ats.: Jo, pro namo langą. Neleidžia, į gatvę neleido išeiti, bijojom ir 
eiti. Aš ten gyvenau, viską mačiau, ką jie ten darė. Ir užsibaigė, 
išsivežė ir užsibaigė. 
 
Kl.: O kaip juos į getą varė ar matėt? Kaip suvarė į getą jūs matėt? 
 
Ats.: Ne, ne, nematėm kada juos atvežė. Matyt, juos naktį atvežė į tą 
Vilniaus gatvę. Ten Vilniaus gatvė buvo užtverta, tai ir juos ten. Nu, 
ir va. 
 
Kl.: Nu, o kaip prieš tai žydai gyveno? 
 
Ats.: Labai gerai gyveno. 
 
Kl.: Bet vat kai vokiečiai užėjo, bet dar va prieš tą sušaudymą? 
 
Ats.: Nu, jau gerai gyveno. 
 
Kl.: Ką su jais darė? 
 
Ats.: Nieko nedarė, kol jau užėjo vokiečiai. Davė jiems laisvę, o jie 
laukė, kol žydai... Aš sakau, kiek nugyveno, gal du metus, kiek čia pas 
mus nugyveno, nu ir ką. Dabar kai vokiečiai jau užėjo, mes galvojom, 
kad 
iššaudys, tai nebeišleido, nei... Už tai užtvėrė ir viskas. 
 
11:20 
 
Kl.: Kas čia tokie šaudė iš žagariškių? 
 
Ats.: Nu, jau mirę yra, jau mirę. 
 
Kl.: Tai kas tokie? 
 
Ats.: Rasi Gerikas, Gerikas, tas jau gavo dešimt metų, išsėdėjo. 
 
Kl.: Gerikas? 
 
Ats.: Jo, ir parėjo, nu, ir paskiau Lipskis kažin koks. Dabar jau mirė 
ir ano pati mirė, ir anas mirė. Daugiau tai nežinau, kas čia. 
 
Kl.: Gerikas, Lipskis. 
 
Ats.: Daugiau tai nežinau, kas. 
 
Kl.: Tai kodėl jie ėjo tuos žydus šaudyti? 
 
Ats.: Aš nežinau, aš tai nesuprantu. Gal pasamdė, gal savanoriai buvo, 
aš tai nežinau, kas ten buvo, negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Ponia, dabar sakykit, vat tas vienas vokietis kalbėjo nuo balkono. 
Ar daugiau vokiečių buvo uniformuotų? 
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Ats.: Ne, ne, ten nebuvo. Ten nebuvo, tik vienas buvo kur... Gal ten jų 
daugiau buvo, bet ten nebuvo, tik vienas. 
 
Kl.: O kiti kas buvo? 
 
Ats.: Daugiau ten niekas nebuvo, tik vienas. Davė įsakymą. 
 
Kl.: Ant balkono? 
 
Ats.: Ant balkono, davė įsakymą ir veikė. O tie, kur buvo ar jie buvo 
pasamdyti, ar jie savanoriai buvo, kas ten dabar žino, kas ten pasakys. 
 
12:19 
 
Kl.: Jau tie, kurie ten saugojo? 
 
Ats.: Jo, jo, kur saugojo. 
 
Kl.: Tuos žydus? 
 
Ats.: Jo, jo, nu, ir va. Ir bėgo, buvo plačiai žmonės išbėgę - tie 
žydeliai - ir sugavo, atvarė atgalios, matai. 
 
Kl.: Taigi ir prie varymo ten vokiečių nebuvo? 
 
Ats.: Ne, nebuvo. Vienas vokietis buvo, o daugiau tarnai visi buvo. O 
čia tai nežinau čia buvo vokiečių ar nebuvo ir kiek čia anų buvo, 
nežinau. Mes nuo ryto kai atėjom, tai nieko, švaru, gražiai sutvarkyta, 
nei jokio, niekas nesimėtė ir nebuvo dar... Apibarstyti su žemėm buvo, 
nematėm, ar jie pliki buvo, ar ne. Tik ranka, kojelė, vienam plaukai 
buvo išlindę. Va taip pamatėm iš ryto. 
 
13:05 
 
Kl.: Ir visa duobė jūsų. Reiškia, apėjot nuo vieno krašto iki kito? 
 
Ats.: Ne, va taip nuėjom, va taip ėjom, va taip ir nuėjom. 
 
Kl.: Ir visa ta duobė buvo pilna žmonių? 
 
Ats.: Jo. Pilna žmonių buvo priguldyta. Nu, ir va. Ir bėgom greitai 
namo, ba kad nepamatytų, kad ir mūsų nesušaudytų kartu. 
 
Kl.: Nu, čia įdomu. Matot, vieni žmonės sako, kad, sako, buvo tas šūvis 
iš žydų pusės, kiti sako... 
 
Ats.: Jo, jo. Čia negali pasakyti, čia negali pasakyti, čia ne. Čia gal 
žmonės išleidę, gal jie patys, tie žydeliai, nusigandę pradėjo bėgti, 
kai jau tą trečią švilpuką davė. Kas ten dabar jau žino. 
 
Kl.: Bet jūs nematėt šito žmogaus? 
 
Ats.: Ne, ne. 
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Kl.: Kur šovė į žydus? 
 
Ats.: Ne, ne. Kur ten matysi, tiek daugybės pulkų. Jau anie tai iš 
pradžių buvo sustatyti gražiai, išrikiuoti, kur kriaučiai, kur 
šiaučiai, 
kur kriaučiai, kur šiaučiai, nu. Ar jie būtų vežę, ar jie būtų vedę, ar 
pėščius juos, ką jie būtų darę, nežinau. Nu, va ir viskas, ir nebėra. 
Paminklas pastatytas gražioj vietoj. Tų medžių tiek daug čia nebūdavo, 
matyt, prisodinta tų medžių yra. Jo, tai matai. Daugiau nieko negaliu 
pasakyti. 
 
14:24 
 
P E R T R A U K A 
 
Kl.: Prašau. Reiškia, jūs pasakojot, kad ten siūlė kažką tai iš geto 
jūsų mamai. 
 
Ats.: Ai, siūlė, siūlė. Nu, drabužių ana turėjo, drabužių parduotuvėj 
siūlė jau kad imk tu, kelios partijos tų drabužių. 
 
Kl.: Kas tokia? 
 
Ats.: Percmanienė. 
 
Kl.: Percmanienė? 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Koks vardas jos buvo? 
 
Ats.: Aš vardo nežinau jos, tos žydelkelės. 
 
Kl.: Jinai turėjo drabužių parduotuvę? 
 
Ats.: Jo, ana turėjo tokią, o mama ten ruošėsi (= tvarkydavo) pas ją. 
Nu, tai ana, musiet, žinojo, mato, kad mama, jau mergos nuplyšusios. 
Tuoj duoda drabužius, medžiagos, nešk, siūk, panas parėdyk. Mano ten 
mama viską ruošėsi pas aną. 
 
Kl.: Tai jau jos buvo ar gete uždarytos, ar?.. 
 
Ats.: Ne, ne, dar ne, dar ne. Dar parduotuvėj buvo. 
 
Kl.: Ai, jos laisvos dar buvo? 
 
Ats.: Dar laisvos, dar laisvos jos buvo. 
 
Kl.: Tai jūs gaudavot tų, ar drabužių, ar medžiagų? 
 
Ats.: Medžiagų, medžiagų, kartuniukų tokių suknioms pasiūti gaudavo 
mama, nu, ir pasiūdavo. Mano mama eidavo dirbti čia, pas anuos, ten 
bliną plauti, grindis išplauti, valgyti patiems pasitaisyti. Čia Žagarė 
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buvo žydų miestelis, čia jau tie biednieji tai iš tų žydų ir gyveno. 
Vienam kambarį išplauni, kitam malkų atnešti, kitam vandenio atneši ir 
pragyveno. Kitokio darbo tai nebuvo. Nu, va ir viskas. 
 
17:50 
 
Kl.: Nu, ponia, dabar vat jūs pasakojot, reiškia, kas buvo po to, jau 
kada čia iššaudė, reiškia. Ką jūs girdėjot dar? 
 
Ats.: Nieko negirdėjau, ką ten girdėsi. Tyliai, ramiai iškrovė Vilniaus 
gatvėj, iškraustė mantą tų žydų, čia į vieną vietą suvežė, o kada juos 
išvežė, mes nematėm nei vienas, kada juos išvežė. Čia daug tų mantų 
daug 
nebuvo, ten žydų vietiniai buvo, o tie kiti žydeliai kur buvo atvežti, 
tai jau atvažiavo ir su tašėm. Anie jau nesivežė nei baldų, nei nieko. 
Iš kur jie čia buvo atvežti? Ir vat. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, o tie, katrie šaudė žydus, ar jie praturtėjo iš tų 
žydų turto? 
 
Ats.: Nieko, ką jie praturtėjo. Žinok, kito kraujas ant gero neina. 
 
Kl.: Taigi ten auksai buvo ir dantys buvo visokie, ir auskarai. 
 
Ats.: Nu, va čia jau... Tai gal čia išlupo tie, kur šaudė, tie gal liko 
bagoti. 
 
Kl.: Tai gal, nu, kokius namus išsistatė ar žemes nusipirko? 
 
Ats.: Kas čia dabar žino, ką čia patys pasistatydavo, ką čia patys 
pasistatydavo, niekas nežino. 
 
Kl.: Ką jie darė po to sušaudymo? 
 
Ats.: Kas tie? 
 
Kl.: Tie žudikai. 
 
Ats.: Pražuvo, dingo. Čia daug svetimų buvo suvežta, tų šaudytojų, kur 
šaudė ir nebeliko. 
 
Kl.: O nebuvo jie susirinkę po to sušaudymo? 
 
Ats.: Ne, ne. Kam čia buvo įdomu, važiavo išvažiavo, vežė išvežė. 
 
Kl.: O koks ten, sakėt, balius jų buvo? 
 
Ats.: Nu, taip sau. Baliavojo tą vakarą ir gana. Gal dar jiems davė 
išgerti ką nors, kad jie tokie smagūs buvo. Ėjo su garmoškom, dainavo, 
o 
kas ten dainavo, o kas ten žino. Žmonės, jie nesirodė mums. 
 
Kl.: O tai kur jūs matėt su garmoškom juos? 
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Ats.: Girdėjom, girdėjom už sienos, kaip namas yra, tai už sienos. 
 
Kl.: Tai jie kieme buvo susirinkę? 
 
Ats.: Ne kieme, o visai, ant daržo. Nesirodė jie kieme prie žmonių. 
 
Kl.: Tai jiems ten valgyti kas davė? 
 
Ats.: Nu, musiet, kas davė ar nedavė, o kas ten žino. 
 
Kl.: O kas ten juos maitino? 
 
Ats.: Aš nežinau, kas juos ten maitino. 
 
Kl.: Ką jūs girdėjot? 
 
Ats.: Nieko daugiau negirdėjom. 
 
Kl.: Ar šnekėjo jie ką nors? 
 
Ats.: Ne, ne. Nesiklausėm mes ką. Vat nugrajino pradžioj, nudainavo tai 
ir nutilo biškį. Juk žinok, kad nuo ryto reikėjo eiti. Nu, ir viskas. 
 
Kl.: Tai čia buvo, reiškia, tą vakarą jie baliavojo? 
 
Ats.: Jo, ant ryto šaudė juos, ant ryto jau juos šaudė. Ar jie suprato, 
ar jie nesuprato, kad juos šaudo, turbūt kad suprato, musiet, gal ir 
suprato. Tie jaunieji tai tikrai nesuprato, kad jau jie atėjo geruoju 
stoti į tas eiles, kur šiaučiai, kur kriaučiai, kur siuvėjai. Jau jie 
galvojo, gal kur veš į darbus, ar kur. 
 
20:33 
 
Kl.: Tai tie baltaraiščiai baliavojo prieš šaudymą? 
 
Ats.: Jo, jo. Prieš šaudymą tą vakarą, o ant ryto šaudė. 
 
Kl.: O po šaudymo nebaliavojo? 
 
Ats.: Ne, ne. Nei vieno nesimatė daugiau, važiavo ir išvažiavo, kur kam 
reikėjo. 
 
Kl.: Nu, o jie kai šaudė, jie girti buvo ar ne? 
 
Ats.: Nu, kas ten. Mums jie nesirodė, mums jie nesirodė, mes nematėm. 
 
Kl.: Nu, dėkui tamsta. Gerai. 
 
Ats.: O nuo ryto tai ką, neleido nei vienas galvos, neleido nei iš 
kiemo 
ir galvos iškišti, kraustėsi į krūvą. Ar jau mikrofoną išjungėt, ne 
dar? 
 
Kl.: Išjungėm, išjungėm. 
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