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Įkelk naujieną

 
Disidentė Nijolė Sadūnaitė: „Meldžiuosi už prokurorus ir teisėjus – kad
negalima nekalto teisti“ 

2015-09-14 10:47 | Naujienos | Komentarų (43)

Disidentė sesė Nijolė Sadūnaitė prie Lukiškių kalėjimo užtraukė posmą, dėl
kurio sovietmečiu jos, suimtos, visą pusmetį neišvedė į lauką. KK nuotr.

Pas mus viskas ne kaip visame normaliame pasaulyje. Net ten, kur nesusidūręs
ir nesusimąstytum. Štai sesė disidentė Nijolė Sadūnaitė, norėdama susitikti su
Konstantinu Nikulinu, paaukotu Temidei mūsų teisėsaugos ir politikų be
menkiausių įrodymų Medininkų byloje, beveik keturiasdešimt laipsnių karštyje
šalia Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau TI-K) rugpjūčio 25 d.
turėjo laukti dvi su puse valandos.

Gavusi Lietuvos Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko
Aloyzo Kruopio leidimą susitikti K.Nikulinu, N.Sadūnaitė į Lukiškių TI-K
atvyko rugpjūčio 25 d. 11.30 val. – mat taip, susiskambinus su šia įstaiga dėl
susitikimo, disidentei buvo pasakyta. Tačiau, pasirodo, tuo metu N.Sadūnaitei
tik reikėjo užsiregistruoti, o pasimatyti su K.Nikulinu buvo leista tik 14 val.

Taigi, dvi su puse valandos reikėjo laukti karštyje – jeigu nori ant šaligatvio,
jeigu kojos nelaiko – tada tiesiog atsisėdus ant žolės (nes jokio suoliuko ten nė
su žiburiu nerasi).

Tokia, matote, tvarka: jeigu užsiregistruoji 9 val., įleidžia pasimatyti 11 val., o
jeigu užsiregistruoji 11.30 val., įleidžia 14 val. Taškas. Nors visame normaliame
pasaulyje pasimatymų tvarka yra elementari: atvykai, užsiregistravai, yra vietos
pasimatymų salėje – įeini. Tačiau kadangi šioje šalyje daug kas nenormalu, tai
net ir tokie, atrodo, elementarūs dalykai – kaip susitikimai įkalinimo įstaigoje,
– irgi, kaip matome, sutvarkyti nenormaliai.

Na, bet Nijolė Sadūnaitė, 10 mėnesių praleidusi KGB požemiuose, po ko sekė
penkerių metų „perauklėjimas“ tolimajame Sibire, kur spaudė 40-50 laipsnių
šaltis (už „Lietuvos Katalikų Kroniką“), – jau gyvenimo užgrūdinta, todėl kas
tos dvi su puse valandos svilinančiame karštyje?

Pažvelgusi į aukštas Lukiškių TI-K tvoras, sesė Nijolė Sadūnaitė prisiminė ir
savo įkalinimą: kai ją po tardymų pirmą kartą išvedė į kiemą pasivaikščioti,
Nijolė Sadūnaitė garsiai uždainavo:
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Lietuvos nepriklausomos!“

„Tuo prie manęs pribėgo: „Molčyj!“ („Tylėk!“), uždėjo antrankius ir išvedė.
Kitą kartą į lauką išvedė tik po pusės metų“, – juokėsi Nijolė Sadūnaitė, po
Lukiškių TI-K langais ir vaizdo kameromis garsiai užtraukusi laisvės dainą.

Šį kartą Nijolė Sadūnaitė galėjo dainuoti netrukdoma – iš pastato jokie
pareigūnai neatbėgo ir nutilti neliepė.

Sesė Nijolė Sadūnaitė kaip visuomet geros nuotaikos, švytinti ir kupina vilties:
nei KGB, nei Sibiro „perauklėjimo stovykla“ jos nepalaužė, vilties ir tikėjimo
nenužudė.

Kokia likimo ironija: šitaip nukentėjusi tarybiniais laikais nuo režimo ir KGB,
sesė Nijolė Sadūnaitė šiandien yra tas žmogus, kurį Konstantinas Nikulinas
vadina „antrąja mama“ – kadangi jo mama yra gimtojoje Latvijoje, čia,
Lietuvoje, juo rūpinasi „antroji mama“ – sesė Nijolė Sadūnaitė.

O ji be įrodymų Medininkų byloje iki gyvos galvos nuteistam Konstantui
Nikulinui yra didžiulė moralinė atrama – sunkiausiais K.Nikulino gyvenimo
momentais būtent Nijolė Sadūnaitė dalinosi savo kuklia pensija su Medininkų
bylos „kankiniu“, nes yra elementariausių buitinių dalykų, be kurių įkalinimo
įstaigoje neišsiversi: pradedant tualetiniu popieriumi ir baigiant apatiniais
rūbais ar kojinėmis…

„Aš turiu antrą mamą Vilniuje “

„Dvi valandos praėjo kaip viena sekundė. Sublogęs labai. Labai negerai su
širdim. Ruošia jį operacijai. Matosi, kad jam labai sunku su sveikata“, – po
susitikimo su Konstantinu Nikulinu pirmaisiais įspūdžiais dalijosi sesė Nijolė
Sadūnaitė.

„Mes daugiausia kalbėjomės religiniais klausimais. Jis labai Dievui dėkingas,
nes tame kalėjime surado Dievą“, – pasakojo sesė Nijolė.

Kaip nuteistas iki gyvos galvos (nors teismo nuosprendis dar neįsiteisėjęs,
tačiau net nekyla abejonių, kad Lietuvos Apeliacinis teismas, šį rudenį
priimdamas sprendimą, nežiūrės įrodymų, tačiau vadovausis tik politiniu
spaudimu ir ilgus metus formuota klaidinga visuomenės nuomone, sąmoningai
formuota siekiant iš Medininkų žudynių bylos „išplauti“ Vilniaus OMON), jis
„gyvena“ vienutėje – septyni metrai ant pusantro metro.

„Kasdien išveda pasivaikščioti pusantros valandos. Maistas, aišku, ne kurorto –
kažkokia košė su kažkokiu skysčiu. Tačiau maistu jis nesiskundė“, – po
susitikimo įspūdžiais dalijosi N.Sadūnaitė.

„Sakė, kai jį areštavo, sūnui buvo dešimt metų. O dabar – devyniolikti, jau
paskutinėje klasėje. Jo mamytei kaip ir man – 77 metai. Ir jis sako: „Aš turiu
antrą mamą Vilniuje“, – pasakojant tai, sesės Nijolės akyse pasirodo ašaros.

Ir iš tiesų – kažin, ar už ką nors dar tiek buvo melstasi ir yra meldžiamasi, kaip
stipriai meldžiasi už Konstantiną jo mama Latvijoje ir sesė Nijolė čia,
Lietuvoje.

„Meldžiuosi, kad pajustų atsakomybę“

Beje, jau ketverius metus stebėdami Konstantino Nikulino teismo posėdžius,
atkreipėme dėmesį į vieną dalyką: per visus teismo posėdžius, o sesė Nijolė
Sadūnaitė atvykdavo beveik į visus (nebent liga būdavo kokia užpuolusi ir dėl
to vieną ar kitą kartą negalėdavo ateiti), ji… melsdavosi. Per teismo posėdžius
jos lūpos nuolat krutėdavo – sesė Nijolė nesustodama kalbėdavo maldas.

„Sakykite, jeigu ne paslaptis, už ką jūs medžiatės per Konstantino Nikulino
teismo posėdžius?“ – pasiteiravau Nijolės Sadūnaitės.

„Kad Dievas duotų supratimą ir atsakomybę. Nors supratimą, manau, teisėjai ir
prokurorai turi. Meldžiuosi, kad pajustų atsakomybę – kad negalima nekalto
teisti. Juk jie tą dalyką geriau žino negu aš ir jūs, ar ne?…

Na, ką tokioje situacijoje gali padaryti? Gali tik prašyti: Dieve, pasigailėk šitų
vargdienių, kurie… žino, ką daro – va, tas baisiausia.

Kristus irgi ant kryžiaus meldėsi: „Dieve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką
daro“. O argi fariziejai nežinojo, ką daro? Žinojo…

Tai va, smerki blogį, bet to vargdienio, kaip nusidėjėlio, gailiesi. Mes juk
nežinome visų sąlygų – kokie spaudimai, kokie grasinimai, kaip jie ten uodegą
įkišo į tą liūną, kad dirba melui“, – apie savo maldas teismo posėdžių metu
atsakė sesė Nijolė Sadūnaitė.

„O ar jūs pati nepatyrėte kokio nors spaudimo – kad, kaip čia taip, esate
disidentė, o palaikote ruselį ir dar tokioje byloje?“ – paklausiau Nijolės
Sadūnaitės.

„Aš asmeniškai – ne. Man niekas nieko nesakė. Jokio priekaišto, kad pasakytų į
akis: „Kur tu įlindai?“, nesu girdėjusi “, – atsakė sesė Nijolė.

Beje, Konstantiną Nikuliną Lukiškių TI-K lanko ir pranciškonų vienuolis, ir
rusų šventikas. „Šventikai irgi netiki, kad jis kaltas, ir sako, kad jis nekaltas. Ir
Konstantinas Nikulinas sako „ačiū“ visiems, kurie už jį meldžiasi“, – perdavė
Konstantino Nikulino padėką sesė Nijolė Sadūnaitė.

Skaityti žvilgsnius

„Žinote, kartą pas mane į redakciją atėjo viena nukentėjusioji Medininkų byloje.
Aš jos paklausiau: „Sakykite, gal aš ko nors nežinau? Gal yra kokių nors
įrodymų – kad Medininkuose buvo būtent Konstantinas Nikulinas, tačiau apie
kuriuos aš nežinau? Nes byloje jokių įrodymų aš nemačiau. Iš ko jūs
sprendžiate, kad dėl Medininkų kaltas būtent jis?“Ir ta moteris man taip atsakė:
„Žinote, per teismo posėdį jis į mane taip pasižiūrėjo, kad aš supratau, kad jis
kaltas“. Suprantate, kas gaunasi? Kad vienintelis Konstantino Nikulino kaltės
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įrodymas – ne taip pasižiūrėjo… Ką apie tai manote?“ – paklausiau sesės
Nijolės.

„Kiekvienas žmogus apie kitus sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Kartais
neapykanta gali užtemdyti veidą – ji užkrenta tarsi uždangalas. Ir jeigu esi
užvaldytas pykčio, keršto, nieko nematai…

O Konstantino akys tokio gerumo, tokio nuoširdumo… Tos akys tokios tikrai
šviečiančios… Nekalto vaiko gerumo akys… Juk sako: akys – sielos veidrodis.

Pamenu, kai mane nuvežė į Mordoviją, ten buvo tokia vargdienė Francevna,
dirbo KGB, buvo užverbuota, tai iš karto mane tarsi peiliais kas pjaustytų –
kokios baisios akys. Iš karto mane „supjaustė“, kai tik pirmą kartą aš ją
pamačiau. Tik paskui paaiškėjo, kad ji užverbuota – kai broliai kagėbistai į
„psichuškes“ veždavo, tai pasirašydavo, – ten dvi tokios būdavo: Griunvald ir
Kagan. Politinio griežto režimo lageryje buvo dvi užverbuotos moterys, kurios
sekė mus ir perduodavo KGB, už tai gaudavo lengvatų, ligonių maistą.

Tai, va, ten akys buvo „pjaustančios tarsi peiliai“. Arba kartais, žiūrėk, akys
būna šaltos: pažiūri į broliuką kabėgistą – be uniformų, bet pažiūri į akis, o jos
– tarsi negyvos.

O Konstantino gi – šitokio gerumo akys…“ – reikėjo pamatyti, su kokia
krikščioniška meile ir šiluma šiuos žodžius pasakė sesė Nijolė Sadūnaitė.

O aš pagalvojau: jeigu mane teistų be jokių įrodymų už tai, ko, aš žinočiau,
tikrai nepadariau, o nukentėjusi pusė nenorėtų nieko girdėti, o tik palaikytų
prokurorų „prašau atmesti gynybos prašymą“, kad tik neišaiškėtų tiesa, įdomu,
kaip aš pati žiūrėčiau?

O gal K.Nikulino žvilgsnis tada ir sakė: „Brangieji, negi jūs nenorite
išsiaiškinti, kas nužudė jūsų artimuosius, kad pučiate vieną dūdą kartu su
prokuratūra?!“

„Kaip galima teisti žmogų, kuris turi alibi, kur nėra jokių įrodymų, jokių
liudininkų? Čia jau ir mažam vaikui aišku, kad čia kažkas suraizgyta,
sumaišyta, gale lauko pastatyta“, – sakė sesė Nijolė.

„Kaip galima be humoro gyventi?“

„Beje, kodėl teisėjas A.Kruopys jums leido susitikti su Konstantinu Nikulinu, o
man – neleido?“

paklausiau N.Sadūnaitės.

„Gal aš mažiau griešna – nerašau straipsnių“, – nusijuokė sesė Nijolė.

Taip, ko jau ko, bet humoro jausmo net KGB iš jos „neišmušė“.

„Ne, ne, angelėli, kaip galima be humoro gyventi? Ypač šiomis dienomis“ –
retorišku klausimu į mano pastebėjimą atsakė N.Sadūnaitė.

Tiesa, disidentė į Lukiškių kalėjimo pastatą dabar pateko pirmą kartą – kaip
sakoma, savo noru, kad aplankytų Konstantiną Nikuliną. Tarybiniais metais ji
buvo kalinama KGB požemiuose, o į Lukiškių kalėjimo kiemą buvo užvežta tik
trumpam – prieš išvežant Sibiran.

„Išbuvau dešimt mėnesių KGB. Ir paskui, kai jau vežė mane į Mordoviją, į
griežto režimo lagerį, tai jie mane atvežė čia, į Lukiškes, įkišo į „geležinę
dėžę“ „voronoke“, prigrūdo pilną „voronoką“ kitų, ir vežė mus „voronoke“ į
geležinkelio stotį. Per kur mane čia įvežė, nežinau. Tik pamenu, kad į tą „dėžę“
įgrūdo. Aš dar mušiausi: „Oro trūksta“, o man – „nie v kurort prijechala“ („ne į
kurortą atvažiavai“). Nes toje „dėžėje“ nebuvo jokios ventiliacijos. Tai, va, taip
buvo, bet kad lankyti, įeiti čia į vidų, tai esu pirmą kartą“, – sakė Nijolė
Sadūnaitė.

„Labai liūdna…“

„Kovojote už nepriklausomą Lietuvą, kentėjote KGB požemiuose, Sibiro
lageriuose, ar įsivaizdavote, kad po tiek kančių, iškovojus nepriklausomybę, čia,
jau nepriklausomoje Lietuvoje, liks tokia iškrypusi teisėsauga?“ – paklausiau
disidentės.

„Labai liūdna… Labai liūdna… Labai liūdna… Labai liūdna…“ – susimąsčiusi
vis kartojo sesė Nijolė.

Ji mano, kad Lietuvos bėda – neįvykusi liustracija.

„Štai Vaclavas Havelas suprato – nereikia į kalėjimus tų brolelių sodinti,
nereikia jų šaudyti, bet reikia juos atitolinti nuo valdančių postų – kad neateitų
ir nebedarytų nusikaltimų. Būkit pardavėjais, inžinieriais, biznieriais, bet ne
valstybės pareigose. O pas mus to nebuvo. Kiek pas mus jų yra – tų buvusių ir
nepražuvusių? Juk jie dirbo aukštuose postuose CK, o kagėbistai buvo jų
pavaldiniai…“ – mano Nijolė Sadūnaitė.

Taip, iš tikrųjų sesė Nijolė teisi: asmuo, kadaise Komunistų partijos Centro
komitete kuravęs prokuratūras, kalėjimus, teismus, KGB ir miliciją, šiandien
sėdi aukštame politiniame poste ir kuruoja šalies nacionalinį saugumą, o
Generalinėje prokuratūroje dar ir šiandien dirba buvę kadriniai KGB
pareigūnai…

Ant melo pamato nepriklausomybės nepastatys

Sesė Nijolė Sadūnaitė mano, kad šitą negandą Konstantinas atlaikys: „Jis turi
dvasingumą“.

„Jis turėjo man klausimų religine tema. Pavyzdžiui, ar bloga mintis –
nusikaltimas? Nes, sako, užeina kokia mintis, o paskui dėl to labai pergyvena.
Pasakiau, kad jeigu nuo tos minties nusigręži, jokio nusikaltimo nėra. Jeigu
minčiai nepritari, viskas gerai.
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Pas mus visus tų minčių kiek praeina pro galvą – „o kad jis sprandą nusisuktų“
ar panašiai, bet kai pajunti ir iš karto pasakai: „Dievuli, atleisk…“, viskas –
nušluota… Atsiprašome – ir aleliuja.

Pagalvojau: kad mes, kunigai taip rūpintumės dėl savo minčių, kaip rūpinasi
savo sąžinės švarumu šitas žmogus…“ – kalbėjo Nijolė Sadūnaitė.

Tačiau ir tardymo metu, ir teisme mūsų pareigūnai ne kartą bandė akcentuoti,
kad Konstantinas Nikulinas nėra nuoširdus.

„Nesąmonė“, – į pastebėjimą vienu žodžiu atsakė sesė Nijolė.

„Įsivaizduokite, jeigu jis iki šiol rūpinasi dėl minčių, tai, jeigu būtų didesnis
nusikaltimas, čia net kalbos nėra – jį dėl to siaubingai graužtų sąžinė… O jis
išgyvena dėl to, kad yra laikomas kalėjime nekaltas.

Kai mes kalbėjomės, jis man sakė: „Taigi teisėjai žino, kad aš nekaltas, tai
kodėl iki šiol viskas čia taip…?“ Sakau, turbūt tas sovietmečio neišsivalymas –
liko buvusieji, bet nepražuvusieji, turi užsakymus, nežinom, kaip jie tuos galus
sukišo… Jie turi priklausomybes kažkam ir juos panaudoja.

O byloje – jokių faktų, jokių liudininkų, dingsta įrašai, dingsta parodymai… Ir
kur dingta? Prokuratūroje. Čia kas, sakykit, vaikų darželis ar senelių prieglauda
– „bobutė kažkur nukišo“?“ – kritikos jau nepriklausomų Lietuvos laikų
teisėsaugai negailėjo disidentė Nijolė Sadūnaitė.

„Jūs turite be galo didelę patirtį, esate labai giliai tikinti. Nesuklysiu turbūt
pasakydama, kad jūs esate mūsų valstybės Moralė ir Sąžinė. Sakykite, ar galima
pastatyti valstybės nepriklausomybę ant melo pamatų?“ – paklausiau sesės
Nijolės, be abejonės, turėdama omenyje 1991-ųjų Medininkų įvykių „ištyrimą“.

„Negalima. Negalima“, – net kelis kartus pakartojo Nijolė Sadūnaitė.

Čia pokalbį turėjome baigti, nes disidentės jau laukė kitame susitikime…

Ką kalbėjo teisme teisiama N.Sadūnaitė 1975 metais?

O aš dar kartą perskaičiau Nijolės Sadūnaitės kalbą 1975 m. dar tarybiniame
teisme, kur ji buvo teisiama už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“
platinimą. Pateikiu ir jums ištrauką – pamąstykite, ar ši kalba neaktuali… ir
šiems laikams, ir šių dienų teismams?

„Jūsų pergalės triumfą lydi moraliniai griuvėsiai. Ir jūs džiaugiatės pergale?
Virš ko tad kyla jūsų pergalės triumfas? Virš moralinių griuvėsių, virš milijonų
nužudytų negimusių kūdikių, virš išniekintos žmogaus vertės, virš menkų,
suniekšėjusių žmogiūkščių, apkrėstų baime ir gyvenimo aistros nuodų. Visa tai –
jūsų vaisiai. Teisingai Jėzus Kristus pasakė: „Juos pažinsite iš jų darbo
vaisių“. Jūsų nusikaltimai stumia jus kaskart didesniu greičiu į istorijos
sąšlavyną.

Kovoti už žmogaus teises – kiekvieno šventa pareiga, nuolaidžiauti blogiui –
didelis nusikaltimas.

Ačiū Dievui, dar ne visi žmonės palūžo. Neturime visuomenėje kiekybinės
atramos, bet mūsų pusėje – kokybė. Nebodami nei kalėjimų, nei lagerių,
privalome smerkti visus veiksmus, kurie neša skriaudas ir pažeminimą, sėja
nelygybę ir priespaudą. Kovoti už žmogaus teises gyvenime – kiekvieno šventa
pareiga! Džiaugiuosi, kad man teko garbė pakentėti už „LKB Kroniką“, kurios
teisingumu ir reikalingumu aš įsitikinau ir tam liksiu ištikima iki paskutinio
atodūsio.

Tad leiskite įstatymus kiek tik jums patinka, bet pasilaikykite juos sau. Reikia
atskirti tai, kas parašyta žmogaus, nuo to, kas įsakyta Dievo. Mokestis Cezariui
yra likutis nuo mokesčio, sumokėto Dievui.

Svarbiausia gyvenime išlaisvinti širdį ir protą nuo baimės, nes nuolaidžiauti
blogiui yra didelis nusikaltimas“.

O savo baigiamąją kalbą Nijolė Sadūnaitė užbaigė kalėjime gimusiais posmais:

„Kuo sunkesnis kelias, kuriuo eit turi,

tuo stipriau gyvenimą junti.

Degt mes privalom teisybės ryžtu,

blogį nugalėti, nors ir kaip sunku.

Trumpos žemės dienos ne ilsėtis duotos,

o kovot už laimę daugelio širdžių.

Ir tik tas, kas viską kovai atiduos,

tas pajus, kad eina keliu tiesiu.

Ir didesnės laimės niekam nepatirti,

jeigu pasiryžęs tu už žmones mirti.

Tada sieloj šventė visada skaisti,

nepagrobs kalėjimai jos, lageriai šalti…“

„Tad mylėkime vieni kitus ir būsime laimingi. Nelaimingas tik tas, kuris
nemyli“, – savo tuometiniams budeliams palinkėjo teisiama disidentė Nijolė
Sadūnaitė…
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Dieve, sugrąžink Lietuvą purvais dergiantiesiems protus! Kas su šitais
žmonėmis pasidarė? Nejaugi jie nesupranta, kad vieną dieną turės stoti prieš
Tavo teismą ir atsakyti už savo žodžius, mintis ir veiksmus? Bet daugiausia
kaltės turėtų jausti štai tokių rašliavų autoriai. Aš už jus pasimelsiu ir Dievo
paprašysiu, kad jums grąžintų nors trupinėlį proto.
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Plaka Putinui mūsų širdelės.

“Tėvynė galinga, nebijom pavojų,

Tebūna padangė taiki ir tyra.

Mes darbu sukursim didingą rytojų,

Ir žemę nušvies putinizmo aušra.

Rosijos Sąjungoj šlovingoj,

Tarp lygių lygi ir laisva,

Gyvuok per amžius, būk laiminga,

Brangi Rosijos Lietuva!”
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Šimtaprocentinė tiesa ir neginčyjami faktai,kad Lietuvoje
valdžiažmogių šaikoje yra įsitaisęs VAGIŲ LIZDAS SU GERU STODU

SiųstiSiųsti
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DAUKANTINĖJE.Jie vieni kitus dengia,o vakarų šefams laizo užpakalius
per visokius Friklius su Kuperiais,o šie tik tyčiojasi iš visokių
Vasiliauskų ir jo Co.

 2  2

KAI SNORO APVOGIMUI VADOVAUJA GRYBAUSKAITĖ Su
Landsbergio gauja, – nusikalteliai neteisiami!

 2  3

Nijolė Sadūnaitė visada buvo, yra ir bus Didžiausiu Moraliniu TEISINGUMO
Autoritetu Lietuvos žmonių tarpe !

 2  4

Siai moteriai linkiu daug, daug istvermes ir stiprybes.

 19  3

Sveikatos Jums ir ilgų gyvenimo metų. Kol esate- Lietuva turi Viltį, jog ne
viskas prarasta! D.V., Šilutė

 18  2

Kaltas, nekaltas – nežinau. Bylos neskaičiau, apie įrodymus nežinau. Tačiau
abejoju ar ilgai Rygos OMONE būtų laikę tokį “geraširdį, tyromis akimis, dorą
sąžininguolį”.

 4  11

Turi priešingų žinių?

 5  0

Sesė Nijolė Sadūnaitė visuose teismo posėdžiuose buvo, matė
savo akimis tikrąją situaciją, nepameluotą

 12  3

Pasitikiu s. Nijolės nuomone.

 13  4
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Disidente Nijole Sadūnaite besąlygiškai pasitikiu. Ji oras ir sąžiningas žmogus.
Jei ji sako, kad ne tas žmogus pasodintas, reiškia taip ir yra. Prokurorai su
teisėjais gali kalbėti ir rašyti priešingai, bet pasitikėjimo jiems nėra.

 17  4

Stiprybės Tau ,Nijole.

 17  3

Kapitalistinę Lietuvą vagys sukūrė,
Už valdžią ir turtą kovojo ilgai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
Ten nyksta mūs miestai, parduoti laukai.

Europos Sąjungoj šlovingoj,
Tarp bomžų klūpinti , biedna
Gyvuok kaip vergė, būk išmirus,
Brangi Buržujų Lietuva!

Į skurdą mums landsbergis nušvietė kelią,
Padėjo kovoj didi žydų tauta.
Mus šungrybis grūda į žopą totalią,
Mūsų vergystė kaip plienas tvirta.

Europos Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygiai pavergta,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi pedrylų Lietuva!

Tėvynė parduota, nebijom maskolių,
Teskamba padangėj pindosų kalba.
Mes prievarta bruksim iškrypėlių rojų
Kol žemę nušluos sodomitų banga.

Europos Sąjungoj šlovingoj,
praradus tautą ir tuščia,
Vergauk per amžius, būk niekinga,
Brangi bevalių Lietuva!

Prigrūsim čia negrų, babajų, beždžionių,
Paruošim indėnų likimą kitiems,
Padėsim ant trypiamos liaudies dejonių
Bandysit kelt balsą-kulka snukin lėks!

Europos Sąjungoj šlovingoj,
Tarp biednų biedna ir kvaila,
Gyvuok kaip vergė, būk išmirus,
Brangi konservų Lietuva!

 9  2

Sergejui Sokolovui už šią poetinę kūryba iš anksto skiriu 2016
metų Poezijos Pavasario premiją.

 2  0

O Putino žaliesiems žmogeliukams
Šaukiu: “Ateikit, gelbėkite mus!”
Baisios Amerikos, dar ir Europos pavergtus
Kiniosios ir gerosios Rusijos vaikus!
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nuostabus zmogus. Kad visi tokie butu…..

 14  1

Malda stiprus dalykas

 12  1

Politinė ir kriminalinė mafija- tai grybės, ožio ir kubilo sąjunga!

 14  2

Dabar SNORE vagia ADOMONIS, MAŽINTIENĖ, SUTKIENĖ, RIMŠELIS,
VALIŪNAS, KUBILIUS, ŠIMONYTĖ ir aišku VASILIAUSKAS. O
GRYBAUSKAITEI otkatus perduoda RIMA KAZILIŪNIENĖ.

 10  1

Neringute užlipo ant grėblio,nieko naujo.
O straipsnis tai pievos…
Nėra kibą ką rašyt ?gorienės etatiniai išsikvėpė…

 7  19

Moralė – ne tavo pasaulio dimensija. Todėl nieko ir nesupranti.
Eik kokį piarą savo naujo maudymosi kostiumėlio užsisakyti.

 15  7

N. Venckienei pralobti nepavyko – skundas atmestas

 5  17

Gal Dievas duos, naujoji prokurore pasodins Asta Kuznecovaite
uz lietuviu sukirsinima. Savo karstais straipsniais Kauno Dienoje
sitiek doru zmoniu sukviete prie Tvoros ir i Bado Akcija prie GP,
o dabar pati ant ju ir sika.

 11  5
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kaip geriau

ką sutaupė, atiduos pedalų klanui
Kur jau čia Venckienei mokėsi – ir taip milijonus kainuoja
biologinės apsauga, išlaikymas, liudininkų-melagių ir advokatų
samdymas, įkalčių praganymas, anstoliai, sambo čempionų
traumos, mergaitės nenešimo įrodinėjimai, faktų išvertimai ir
kiti, visiems matomi cirkai, kad pedofilų LT nėra.

 15  6

tam skirtos tokios lėšos ir tokios pajėgos,
vadinasi.,… Vadinasi. Supratot.

 13  4

Kas saugos savo gyvybe del melo ja praras o kas atiduos savo gyvybe uz tiesa
gyvens amzinai.Todel Patackas mirdamas ir pasake ,kad tokie kaip jis niekada
nemirs!

 16  6

Apie mirusius( turiu mintyje A.Patacką ) arba gerai arba nieko,
bet …………..

 7  1

dabar i teisma o vykdytojai tai tie patys.Nes ju metodas juos isduoda.

 15  2

Todel jiems dirbti tapo dar sunkiau.Pabandykite tiesa paversti melu o mela
tiesa kai vidinis balsas tam priestarauja.O dar dvasinis prakeiksmas atima
dvasine ramybe.Tikrai Sadunaite teisivreikia uz juos melstis,kad jie pradetu
vykdyti tikraji teisinguma o ne kankintu kitus ir kentetu patys.

 17  1

Maldomis nei prokurorus palenksi, nei Kodeksą pakeisi, nei sirus
nuo veržimosi Europon atbaidysi. Bet N.Sadūnaitė to nesupranta,
gyvena pagal savo teisingumo supratimą, bet kur reikia ar
nereikia kaišioti savo tremtinės talismaną ir vaidinti kovotoją gal
ir nederėtų, lyg ji viena tebūtų buvusi ištremta…

 7  11
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o ar meldiesi, sese Nijole, už Islamo Kalifato kovotojus-taip vadinamus
teroristus, kurie nupjausto, nukelta žmonėms galvas ar tuos mažus vaikus,
kurie iš pistoletų ar automatų šaudo į gyvus žmones, jų galvas? Galbūt
maldomis tik pati išgyveni, sese Nijole, bet kitiems ne taip gerai baigiasi –
arba kovoji, arba… Juk tie, kurie kapoja galvas ir šaudo žmones tik to ir siekia,
kad kiti tik melstųsi ir aniems netrukdytų. Kaip geriau kovoti ir nepasiduoti –
tik malda ir to pakanka?

 5  15

Na tu ir šūdo krūva…

 14  7

tokių chamų atsirado ? Ar ne per daug sau leidi ?

 3  10

“Vakarietiška demokratija” priperėjo.
O leidžiu sau kaip tik tiek, kiek reikia.

 4  1

matyt gerokai į tą krūvą įklimpęs esi, nes ir
supratimas ytesiekia tiek pat, kiek ta krūva – ne
daugiau…kuo pats kvepia, tuo kitą tepą. o
klausimas net labai į temą – ar verta tik melstis ir
laukti, kol galvą kas nukirs, ar vis tik kažką rimčiau
daryti

 5  5

Gal ir įklimpčiau, tik kad nebėra kur.
Tu su savo bendraminčiais visą laisvą
vietą užpildei. 

“… vis tik kažką rimčiau daryti”.
 Ir ką gi tu darysi? Kas tavęs klausys,

nabagėli?
 :))

 3  1

??? !!

 0  0
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O kokio kito pavadinimo vertas
dvikojis padaras, leidęs sau šitaip
suniekinti Nijolę Sadūnaitę???

 5  0

protingas supras kas
buvo pasakyta, o mėšlo
krūva nelemta
suprasti…Sadūnaitės
normaliais klausimais
nepaniekinsi, tai tik
pačio iškrypėliškos
fantazijos vaisius – bet
dėl to pačiam nėra ko
taip išsigąsti. paniekinti
galima tik su panieka,
kurios klausime nėra, o
nepanieka nepaniekinsi

 0  1

Nemalk šūdą, dūrikas.

 0  0

o dabar uztrauk internacionala ir gausi ta pati arba net ir daugiau,todel niekas
nesikeicia kaip buvo taip ir liko,nebent kaip dabar nekaltus teisia to net
tarybiniais laikais nebuvo nekalbant apie taip vadinamus iskrypelius kurie
buvo uz istatymo ribu

 21  0

Nuostabi Moteris…

 29  4
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Aktualu. Komentarai

Ką dovanoti krikšto
tėveliams?

Sportas tampa
madingu

Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
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Dovanos sužadėtuvių
proga: kaip pasveikinti
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Politika  Bylos, sukrėtusios Lietuvą

EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų
Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
(1)

Europos Parlamento
narys, Euronest
Parlamentinės Asamblėjos
(PA) pirmininkas Andrius
Kubilius,...

Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais:
3,5 mlrd. eurų deficitas

Išankstiniais duomenimis,
2020 metų Lietuvos
valdžios sektoriaus
deficitas sudarė 3,5...

Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės
rizikos grupių skiepijimui (2)

Lietuvos Respublikos
Prezidentas Gitanas
Nausėda, antradienį
nuotoliniu būdu susitikęs
su...

 LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo
išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos
atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos
kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)

Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas atmetė Vilniaus
universiteto kasacinį
skundą ir paliko...

Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti
teisėjai ir prokurorai? (5)

Giedrė Gorienė „Ir mažas
akmenukas didelį vežimą
išverčia“, – sako...

Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)

Giedrė Gorienė Kada
naikinsime aukštesnės
instancijos teismus? Kam
jie apskritai...

 

 

Teisėsauga  Verslas, ekonomika

Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos –
aiškesni pagrindai ir procedūros (2)

Geriau įgyvendinti asmens
teisę apginti savo laisvę,
aiškiau reglamentuoti
laikinojo...

Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio
teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)

Lietuvos Respublikos
Prezidentas Gitanas
Nausėda, vadovaudamasis
Konstitucija, Teismų
įstatymu ir...

Lietuvos advokatūra apie šios dienos
sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo
prezumpcija“ (2)

Lietuvos advokatūra,
reaguodama į žinomų
mūsų šalies asociacijų ir
asmenų...

 

Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon
Advanced Optics Worldwide“ vadovų
komandos

Aukštųjų technologijų
bendrovės „Yukon
Advanced Optics
Worldwide“, gaminančios
civilinius termovizorinius...

R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje
atsakomybėje yra atsakomybės?

Rolandas Viršilas  Jau
metai, kaip gyvename
naujos realybės –
pandemijos...

„SME Finance“ steigia neobanką verslo
klientams

Tikimasi, kad tik verslo
klientams skirtas
neobankas veiklą pradės
2021...

Krašto apsauga  Užsienis

Krašto apsaugos viceministras M.  Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė

Neseniai susižadėję draugai pakvietė

paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės,

dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip
jų atsikratyti? 

Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis

nėra šimtu procentų atviras? Normalu,

visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos
žmonėms,
besidomintiems
konditerija 

Draugų rate turite žmogų, kuris

kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką

saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti
judėjimo ribojimai tarp
savivaldybių 

Po antradienį įvykusio neformalaus

ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos

ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą

informavo,...
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Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų
atsakomybė“

Efektyviai užtikrinti
ypatingos svarbos
informacinių išteklių
valdytojų kibernetinį
saugumą, stiprinti...

Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji
sunkvežimiai „Unimog“

Spalio 21 d. Lietuvos
kariuomenei perduoti dar
142 nauji penkių...

R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo
Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)

Krašto apsaugos ministras
Raimundas Karoblis
naujuoju Lietuvos
kariuomenės vadu
Prezidentui...

europarlamentarų reakcijos (1)

Pretendentė į Europos
Komisijos (EK) pirmininkės
postą Ursula von der...

V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)

    Pomaidaninio Ukrainos
prezidento Petro
Porošenko „puota karo
metu“...

Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu
dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)

Rusijos URM ministras
Sergejus Lavrovas
pareiškė, kad Cheminio
ginklo draudimo...

Sportas  Laiškai

“PingPongiuko”akademija kviečia (1)

Oficialus klubo Facebook
puslapis>>>...

Cristiano Ronaldo sezoną temdo
priekabiavimo skandalas (1)

Cristiano Ronaldo – vienas
geriausių planetos
futbolininkų. Apie šį
portugalą...

Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
(1)

  Lietuvos nacionalinė vyrų
krepšinio rinktinė tęsia
kovą dėl galimybės...

 

Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)

Kaip manote ar visi Šaulių
sąjungoje pritaria jūsų
sąjungos nariui...

Geradarei savanoriai pačiai prireikė
pagalbos (1)

Nuo nelaimės nėra
apsaugotas niekas.
Likimas skaudžiai
skriaudžia ir tuos,...

Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)

Šiuo metu – 2019.05.11,
17:30, – portale lrytas.lt 
vykdoma apklausa,...

© 2009 UAB „Goruva". Visos teisės saugomos. (Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autorių nuomone, už išsakytas mintis atsako autorius.) Komentatorių atsakomybė 

„Baltic Block“ plečia
partnerių tinklą:
pradeda bendradarbiauti
su tarptautine padėklų ir
konteinerių nuomos
bendrove „Chep“ 

    Viena didžiausių medienos drožlių

padėklų gamintojų Europoje, Latvijos

kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks
piketų banga dėl Seimo
darbo grupės netinkamai
išnagrinėtos situacijos
Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos
tyrimo centre (4)

Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad

„istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių

dienų įvykiai...
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