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svečius padėkoti uţ ilgametę paramą, po to vedţiau jį laiptais ţemyn, jis leidosi iš paskos. 
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                                                                    ĮVADAS 
 

SLAPTUMAS 

 

Visi karai bei revoliucijos anksčiau ar vėliau baigiasi, slaptosios tarnybos amžinos. 

Tarptautinės įtampos metais jos kaip tik suaktyvina  savo nematomą veiklą. 

 

Vartosime demokratinėse šalyse  įprastą (A.Bukauskas: Sisteminiai skandalai – VSD atvejis 

// Laisvas lakraštis, 2007, 1-8, Nr. 13, p. 9, delfi. lt) slaptųjų žvalgybos tarnybų arba tiesiog 

slaptųjų tarnybų terminą. Mat specialiosiomis tarnybomis vadintini gaisrininkai, vandentiekio 

ir kanalizacijos, dujų bei kiti remontininkai. 

 

Bet kurios šalies slaptųjų tarnybų veikla yra apgaubta ne vien slaptumo šydu, bet ir 

uţkonspiruojama, uţkoduojama sudėtingomis bei gan išradingomis klaidinimo priemonėmis. 

Daţnai yra sakoma, kad slaptųjų tarnybų vadovai neturėtų per daţnai rodytis viešumoje, duoti 

interviu ir t.t., nes tai gali jiems trukdyti vaisingai triūsti ginant valstybės interesus bei 

kovojant su nusikalstamumu. Dėl to plačioji visuomenė menkai įsivaizduoja slaptųjų tarnybų 

veiklos mastą, t.y. tai, kad beveik kiekvienas pilietis yra arba tuoj pat gali atsidurti po jų 

“kalpoku”. Tikimasi, kad “jeigu aš nieko bloga nedarau, tai manęs ir neseka”, arba “tegul 

seka, aš vis tiek nieko bloga nedarau”. Todėl daugelį nemaloniai nustebino 2013 metų birţelį 

paviešinta JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) bendradarbio Edvardo Snoudeno 

informacija apie NSA vykdomą pasaulinio masto elektroninį sekimą. Tačiau, sekimo aukoms 

panašūs reti atviravimai - tai visai jokia sensacija. Visų pirma, “apie tai buvo šnekėta dar 

1960-aisias, kada du buvę NSA darbuotojai papasakojo ţiniasklaidai, kad NSA seka viso 

pasaulio, net ir savo sąjungininkų, pranešimus“ (Ţilvinas Butkus, Nuo ko ginsis Europa? // 

Karštas komentaras, 2006, Nr. 4, vas. 16 – kovo 2, p. 18). Antra, galima nebent pridurti, kad 

savo piliečių totalinį sekimą vykdo bet kurios šalies slaptosios tarnybos ir kad E.Snoudeno 

demaskavimai neatskleidţia to, jog bet kurį asmenį įmanoma ne šiaip pasiklausinėti dienos 

metu, bet sekti vizualiai apskritą parą metų metus. Tą leidţia šiuolaikinė technika, kurios dar 

neįsivaizdavo Dţordţas Orvelas, 1948-aisias metais leisdamas savo antiutopiją 1984-ieji. 

 

Sakydami “tegul seka” (o sielos gelmėse tikėdamiesi, kad “manęs tai jau tikrai niekas 

neseka”), pritariame savo privatumo panaikinimui, atsisakome savo pilietinio ir ţmogiško 

orumo ir nesuvokiame, kad virš mūsų galvos kabantis Damoklo kardas “valandą X” gali griūti 

ant mūsų galvos, nors mes “nieko blogo” lyg ir nedarėme. Nes pats slaptumo reţimas 
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skatina nusikalstamą slaptųjų tarnybų veiklą siaurais privačiais, ekonominiais, 

politiniais ir tiesiog asmeniniais interesais. Tiek, kiek ši veikla yra nukreipta prieš ţmogaus 

teises, teisinę valstybę bei pilietinę visuomenę, ji yra nusikalstama. 

 

  

 METODAS 

 

Autorius visu tuo įsitikino iš savo asmeninės patirties per daugelį metų. Pateikiu čia tą 

patirtį gal kiek diletantiškai, nes operatyvinės, ţvalgybinės veiklos mokslas yra slaptas ir 

pusiau slaptas, ţinomas specialistams, kai kuriems (t.y., baudţiamosios teisės) teisininkams, o 

paprastiems mirtingiesiems neprieinamas. Tačiau, jį įmanoma atkurti logiškai, rekonstruoti 

remiantis to sekimo sekimu.  

 

Sekimas – kriminalinės ţvalgybos informacijos rinkimo būdas, kai informacija gaunama 

išskiriant, atpaţįstant ir (ar) stebint objektą, ţr. LR kriminalinės ţvalgybos įstatymo 2 str. 17 

d. Įstatymas išskiria  (2 str. 18 d.) slaptosios operacijos, slaptojo sekimo sąvoką, tačiau nutyli 

atvirąjį. Juk viso pasaulio slaptosios tarnybos nuo seno praktikuoja tiek slaptą sekimą (rus.: 

тайное наблюдение, angl.: covert surveillance), tiek atvirą išorinį sekimą (rus.: открытое 

наружное наблюдение, angl.: overt surveillance). Pastarasis būna įţūlus, terorizuojantis, 

provokuojantis, t. y., visiškai, tyčia akivaizdus. Jis paprastai taikomas siekiant išprovokuoti 

sekamus nusikaltėlius jiems praţūtingiems priešlaikiniams veiksmams, tuo palengvinant 

slaptųjų tarnybų darbą. Jis taikomas ir antikonstituciniais politiniais tikslais kaip psichologinio 

teroro, bauginimo, provokavimo, erzinimo, ţeminimo priemonė neturint teisinių, legalių 

susidorojimo pagrindų. Jis yra skirtas būtent būti pastebėtam ir sekamam, bet jei taip, įduoda 

ginklą prieš save patį – viešo demaskavimo galimybę. 

 

Einu gatve ir matau priekyje praeivių tarpe ţmogų, sustingusį nugara į mane, kuris man 

priartėjus neatsigręţdamas į mane lėtai ţengteli šonan ir vėl sustingsta praleisdamas, arba man 

jį apeinant, vėlgi neatsigręţdamas į mane, lėtai pasisuka vietoje nuo manęs taip, kad visą laiką 

matau tik jo nugarą. Iš to logiškai seka, kad jis manęs čia laukė, t.y., jam kaţkas kaţkaip 

pasignalizavo, jog aš jau ateinu, o tai reiškia, kad aš buvau sekamas jau prieš tai nuo man 

neţinomo momento. Ir dar kad jis gauna signalą, jog aš jau prie jo nugaros, reikia praleisti 

arba nusisukti. Kai panašūs ir kitokie “atsitiktiniai sutapimai” ima kartotis vos ne kasdien, 

padėtis paaiškėja. 

 

Arba jeigu aš prieinu prie savo buto lango antrame aukšte ir matau lauke apačioje moterį, 

aiškiai laukusią manęs ir ţiūrinčią iš apačios į mane, nors tikrai beveik negali manęs matyti iš 

ten (po to tikrinau), tatai reiškia, kad ji ką tik buvo gavusi tam tikrą signalą apie tai, kad aš 

einu link lango, o tai reiškia, kad esu sekamas savo paties bute. Bute esu vienas, vadinasi, 

veikia kaţkokia techninė nuotolinė sekimo priemonė. Jeigu ji veikia dabar, vadinasi, ji gali 

veikti ir visą parą neribotą laiką. 

 

Tokiu būdu įmanoma bendrais bruoţais atkurti visą sekimo sistemą. Čia galiu klysti dėl 

detalių, tačiau siūlau mąstyti būtent tokia linkme. 

 

Šie liudijimai yra asmeniniai, t.y., liudiju tik tai, ką kasdien patiriu asmeniškai, dėl to 

knygos dėmesio centre neišvengiamai atsidūrė mano asmenybė ir problemos, įvairūs iš 

paţiūros grynai asmeniški aiškinimaisi. Neprityrusiems, naiviems ţmonėms gali kilti mano 

nekuklumo, net paranojos įspūdis, o jį dar stiprins piktavaliai demagogai. Bet tikrovėje man 

nėra nieko labiau svetimo uţ savo problemų demonstravimą, tiesiog esu priverstas jas 
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nenorom liesti, nes nėra kito būdo ištraukti į dienos šviesą nusikaltėlius slaptųjų tarnybų 

vadovus. Juk ir teismo procese nukentėjusieji, ieškovai, liudytojai privalo liudyti remdamiesi 

tik savo asmenine patirtimi, bet niekas neįtaria juos esant nekuklius ar paranojikus. 

 

 

KAS YRA SEKAMI IR TERORIZUOJAMI 

 

Kokiais kriterijais vadovaujasi slaptosios tarnybos, pasirinkdamos sekimo ir/ar terorizavimo 

auką? Oficialiai jos to niekuomet neaiškina, ypač jeigu jas dominanti problema yra ne 

kriminalinė, o ekonominė arba politinė. Pastaraisiais atvejais tik retokai slaptosios tarnybos 

siekia išaiškinti nusikaltėlį ir patraukti jį atsakomybėn. Šiaip savo daug metų kaupiamą 

informaciją apie ţmogaus asmeninį gyvenimą, jo verslą ar politinę, visuomeninę veiklą jos 

panaudoja savo nuoţiūra arba pašalinių įtakingų grupuočių uţsakymu. Tarkim, suvedinėjant 

kokias nors sąskaitas. (Man ne tik kad neaiškino, bet ir neigia patį terorizavimo faktą, kuris 

tęsiasi net ir skaitytojui skaitant šias eilutes. Gal būt, kai kas aiškėja iš mano politinės 

biografijos, ţr. 5-ą priedą). 

 

Tai, kas mūsuose vadinama atviru sekimu bei terorizavimu, JAV nuo 1993 metų vadinama 

gang stalking, gaujiniu piudymu, terminas priklauso Eleonorai Uait (Eleanor White) ir 

Normai Kross (Norma Cross). Naudojami ir tikslesni terminai organized stalking 

(organizuotas piudymas) bei state sponsored stalking (valstybės remiamas piudymas). Taip 

pat mobbing (angl. mob – minia, šutvė), kai ţmogų sutartinai piudo kaimynai ar 

bendradarbiai. Mūsuose taikytinas tik terminas valstybės organizuotas piudymas, nes vykdyti 

tokį puikiai techniškai organizuotą ilgametį gang stalkingą privačiame lygmenyje, koks yra 

Amerikoje, mūsų ţmonės, ačiū dievui, savarankiškai nesugeba. Yra nuomonė, jog terminas 

gang stalking buvo tyčia sugalvotas tam, kad nukreiptų dėmesį nuo būtent valstybės, ne 

privačių grupuočių, vykdomo piudymo. 

 

Gang stalking‟o bei elektromagnetinio ginklo objektai vadinami targeted individuals arba 

TIs, t.y. žmonėmis taikiniais. Apie juos pirmą kartą suţinojau iš vieno komentatoriaus 

atsakymo man prie Rimanto Varnausko straipsnio Mus seka nežinia kas ir kada (iš Lietuvos 

ţinių) delfi.lt portale 2007.11.14 17:19 :“Jurijui. Biškį perkaitai, todėl jau neadekvačiai 

reaguoji, ir, priedo, per siaurai ţiūri, bet tai ir nenuostabu, turint omenyje aplinkybes... 

Ţinoma, jei tik čia ne rimtesnės ligos pradţia. Šiaip nenustebk, nesi toks vienas, ir tautybė ar 

šalis čia ne prie ko. Berods, tai vadinasi „targeted individuals“ ar pan. Ir 2-3 metai, patikėk, 

dar nėra daug ... geriau patausok nervus ir nekreipk dėmesio į gyvenimo šiukšles“. Ne, tai ne 

liga, mano pasipriešinimas visiškai apgalvotas. Ir, ţinoma, būti ţmogumi taikiniu 2-3 metus 

nėra daug palyginus su visu likusiu gyvenimu nuo 2005 metų. Ačiū tau, drauge, uţ laiku 

ištiestą pagalbos ranką, aš tavęs nepamiršau. Dviem angliškais ţodţiais tu apginklavai mane 

kovai, išvedei į teisingą kelią. Pasirodo, nėra nei vieno čia aprašytų reiškinių, kurį stengiausi 

suprasti savarankiškai, kuris nebūtų slaptųjų tarnybų jau dešimtmečius praktikuotas 

Vakaruose. 

 

Ţmonėmis taikiniais visame pasaulyje, visų pirma NATO šalyse, daţniausiai tampa visiškai 

niekuo neprasikaltę ţmonės, patys negalintys suvokti tokio savo kartaus likimo. Kitaip nei 

eksperimentavimu, agentų trenaţu bei sadizmu to paaiškinti neįmanoma. Uţkliūva taip pat 

kuo nors išsiskiriantys asmenys – pernelyg iniciatyvūs ir dėka to sėkmingi verslininkai, ypač 

dirbantys su uţsienio partneriais arba uţsienyje, valstybės institucijų nusikaltimų 

demaskuotojai (whistle-blowers = pūčiantys aliarmo švilpuką, kaip E.Snoudenas), vietiniai 

visuomeniniai ekologiniai, paminklosauginiai, politiniai ir kitokie aktyvistai, ţmonės, per 
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neatsargumą kaip nors įţeidę kurį nors „gyvenimo šeimininką“, įvairių maţumų atstovai. 

Belgų kovotojo prieš elektromagnetinį ginklą Klifo Hoilebrioko (Cliff Huylebreuck) portale 

gangstalkingwiki.com pateikama diagrama: 60% ţmonių taikinių sudaro moterys, jų dauguma 

- vienišos bevaikės karjeros moterys; 40% - vyrai, iš jų 98% gėjai ir 2% - orūs, tiesūs, teisingi 

ţmonės. Lietuvoje, tikriausiai, tos proporcijos visiškai kitokios, tačiau akivaizdu, jog tiek 

visos slaptosios tarnybos, tiek joms patarnaujantys minios atstovai taiko tipišką rusišką 

diedovščiną, būtent gaujinį piudymą. 

 

Jeigu atviras sekimas yra dokumentuojamas, tuomet jis motyvuojamas, suprantama, tik 

grėsme valstybės saugumui. Tačiau „byla“ teismo niekados nepasieks, nes yra grėsmė ne 

saugumui, bet įvairioms mafijinėms ir politinėms grupuotėms, privatizavusioms valstybę. 

Todėl vandens drumstėjams taikomas užteisinis susidorojimas (внесудебная расправа, extra-

judicial punishment), visiškai antikonstitucinė banditiška priemonė, kai valstybė pati yra 

nusikaltėlis. Laikoma, jog tokį totalų psichologinį terorą itin ištobulino protarybinės 

Vokietijos Demokratinės Respublikos (VDR) slaptoji tarnyba Štazi (Stasi = Staatssicherheit = 

valstybės saugumas) pavadinimu Zersetzung der Seele, - sielos irimo skatinimas, ilgametis 

psichikos ardymas iš vidaus, jos nuoseklus laipsniškas „korodinimas“, stengiantis taikyti į 

ţmogaus psichikos silpniausias vietas. Kartą vieno VDR disidento ţmona paštu gavo 

vibratorių (jeffpolacheck.com: There is no Gang Stalking. There is only Zersetzung). Tuo 

siekiama sugniuţdyti neklauţadą, uţčiaupti jį, įvaryti psichinę ligą, privesti iki saviţudybės. 

 

Labiausiai informatyvūs portalai apie būtent politinį gaujinį piudymą slaptųjų tarnybų 

operacijų kontekste būtų šie: gangstalkingwiki. com, fightgangstalking.com (vienintelis, 

nuosekliausiai analizuojantis būtent valstybės (JAV) slaptųjų tarnybų veiklą, skirtingai nuo 

privataus grupinio piudymo), gangstalkingismurder.wordpress.com, gangstalkingworld.com, 

jeffpolacheck.com. 

 

KAIP ĮRODOMA 

 

Norint išgauti ir pateikti teismui tiesioginius nelegalaus sekimo įrodymus, tektų naktį 

įsibrauti į atitinkamos slaptosios tarnybos kabinetus, rasti, perfotografuoti arba geriau pavogti 

dokumentus su savo pavarde ir nepastebimam pasišalinti. 1971-ų metų kovo 8 dieną 

antikariniai aktyvistai įsilauţė į JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB) būstinę Media mieste 

Pensilvanijos valstijoje ir išsinešė gausybę dokumentų, įrodančių, jog FTB darė 

kontrţvalgybinius nusikaltimus Amerikos piliečiams (fightgangstalking.com > Gang Stalking 

Documents, The Importance of Documentary Evidences). Arba bent tapti chakeriu ir įsilauţti 

į slaptosios tarnybos duomenų bazę (jei išvis nelegalaus sekimo objekto pavardė ir sekimas 

bent kaip dokumentuojami). Būtent uţ tai 2013-ų metų lapkritį dešimčiai metų kalėti buvo 

nuteistas Dţeremis Hemondas (Jeremy Hammond). Aš visa tai atlikti gal nesunkiai ir 

sugebėčiau, tačiau bėda ta, kad Lietuvos teismas nepriima jokių įrodymų ar įkalčių, išgautų 

paţeidţiant įstatymą. Dėl to šis variantas paprasčiausiai netikslingas, taigi tiesioginių 

nelegalaus sekimo įrodymų negali būti.  

 

Tačiau, įrodymų įvertinimo teisme taisyklės numato, jog baudţiamajame procese logiškai 

teisingai apibendrinti netiesioginiai įrodymai nustato faktinę būklę taip pat, kaip ir tiesioginiai. 

Tarkim, aš nemačiau, kaip naktį snigo, nes miegojau, tačiau ryte pamatęs lauke pusnis, darau 

teisingą loginę išvadą, jog naktį snigo (prokurorės Marijos Semenenko išaiškinimas teismo 

tarėjams 2014 m. birţelio 9 d. prieš nuteisiant ţurnalistės Annos Politkovskajos ţudikų 

koordinatorių). Ji remiasi neklaidingais meteorologijos dėsniais. Nustatant faktą, leistina, 

mūsų manymu, remtis ir tikimybių (ne)pusiausvyros principu civiliniame procese, reiškiančiu, 
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kad byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. 

Elektroninio teroro taikinys Klifas Hoilebriokas (Cliff Huylebreuck) rašė net: “Manau, jog 

galite sakyti taip pat ir dalykus, kurių įrodyti neįstengiate” (gangstalkingwiki.com, Cliff 

Huilebreuck. Gang Stalking: Forbidden Book, 2013, p.14) . Taip, tas irgi būtina kovoje prieš 

nusikaltėlius su antpečiais, tačiau mano siūlomoje knygoje pateikiama per akis asmeninių 

liudijimų, išnagrinėjus kuriuos išsamiai ir nešališkai (LR BPK 20 str. 5 d.), teisėjas tikrai 

pripaţintų juos pakankamais netiesioginiais įrodymais. 

 

Taigi, ţinoti, koks yra tikras slaptųjų tarnybų poţiūris į pilietį, pravartu kiekvienam. Šioje 

knygoje mėginama tą poţiūrį rekonstruoti. 

 

 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uţ teisines bei kitokias konsultacijas ir ypač uţ moralinę paramą rengiant šią knygą autorius 

nuoširdţiai dėkingas svetainei fightgangstalking.com (JAV), Juliannai McKinney (JAV, uţ 

atitinkamas konsultacijas), Kennetui Wilbourne„ui jaun. (JAV, Facebook„o grupės „Targeted 

Individual – Evidence Collection“ steigėjas 2011 m., organizacijos Freedom From Covert 

Harassment and Surveillance (FFCHS) patarėjas 2009-2011 metais ir Komiteto narys nuo 

2011 metų, Facebook„o puslapio „Born-Again Christian“ steigėjas), Josifui Vassermanui 

(Rusija) ir visiems prisidėjusiems. 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Leidyklos, organizacijos ir asmenys, nieko neatsakę prašant padėti išleisti šią knygą: Kitos 

Knygos (Gediminas Baranauskas), Versus Aureus (Artūras Mickevičius), Obuolys, Eugrimas, 

Inforastras, D.Garnelienės l-kla, Homo Liber (Vilius Guţauskas), Jono Kernagio firma, 

Astėja, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija (pirm. Zita Sorokienė), 

Europos ţmogaus teisių fondas (EFHR, Lietuvos skyrius), IQ [ţurnalas] (Graţina Balcerienė, 

Atviros visuomenės forumas), TG Media UAB (L.Girinskas), Saulės Delta (Jadvyga 

Kauneckienė), Spauda (Rimantas Baradinskas), S.Jokuţio leidykla-spaustuvė (Klaipėda), 

Обзор, Литовский Курьер, Wilnoteka (Walenty Wojnillo), Znad Wilii (portal@zw), Gazeta 

Wyborcza (Adam Michnik, Lenkija), ţurnalistas Vitalij Milevskij (szhaman), Lietuvos 

Liaudies partijos Vilniaus skyrius (Deimantas Bertauskas), LR Seimo narys nuo Drąsos Kelio 

partijos Valdas Vasiliauskas (neatsakė į tris laiškus), LR Seimo narys nuo Drąsos Kelio 

partijos Vytautas Matulevičius, ţurnalistas Geoffrey Vasiliauskas ir dar apie 25 smulkių 

Vilniaus leidyklų bei uţsienio leidyklos. 

 

Leidykla Politika (Povilas Masilionis) atsakė, jog baiminasi teisminių ieškinių dėl šmeţto 

(turimas omenyje pateiktas knygoje slaptųjų agentų sąrašas), Tyto Alba (Viktoras Brijunas) 

atsakė, kad leidyklos planai jau yra sudaryti keliems metams į priekį ir nebegali plėstis, 

ţurnalistas Artūras Račas atsakė, kad nesąs kompetentingas leidyboje; Nataiva (operos 

solistas Algirdas Janutas, ţurnalistės Rūtos Janutienės vyras) atsakė, jog jie leidţia tik savo 

pačių knygas. Sandraugos „Kitokia Lietuva“, kovojančios dėl konstitucinės santvarkos 

atstatymo, prezidentas Kęstutis Pūkas perklausė, koks būtų šios knygos (demaskuojančios 

antikonstitucinę veiklą) tikslas, bet, gavęs papildomą paaiškinimą, susirašinėjimą nutraukė. 

Atsisakė priimti platinti knygų platinimo įmonė „Naujos knygos“ (E.Šlekienė). UAB „Vagos 

prekyba“ (Andrius Stankevičius) atsakė: „Man tai labiau ne knyga, bet akademinis darbas ir 

prekybai nėra tinkamas“. UAB „Alma Littera sprendimai – Pegasas“ (Dţelena Neniškė) 

atsakė: „Mes tokios knygos nenorėtume turėti savo knygynuose. Ačiū !“ 
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I SKYRIUS: KRIMINALINĖS ŢVALGYBOS BEI KONTRŢVALGYBINĖS     

VEIKLOS       TEISINIS REGULIAVIMAS 
 

Sekimas priklauso kriminalinės žvalgybos, žvalgybinės bei kontržvalgybinės žvalgybos 

veiklos rūšims. Jos skirtos nacionaliniam saugumui uţtikrinti. Nacionalinio saugumo 

uţtikrinimo pagrindus nustato Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų 

įstatymas. Jis nurodo šiuos nacionalinio saugumo sistemos elementus (I dalis, 2 skyrius, 

pirmasis skirsnis): ţmogaus ir piliečio teisės, laisvės bei asmens saugumas; tautos 

puoselėjamos vertybės, jos teisės ir laisvos raidos sąlygos; valstybės nepriklausomybė; 

konstitucinė santvarka; valstybės teritorijos vientisumas; aplinka ir kultūros paveldas; 

visuomenės sveikata. Jeigu jūs nepaţeidţiate šių elementų, tačiau jus seka ar kitaip represuoja, 

vadinasi, pati valstybė paţeidţia pirmąjį nacionalinio saugumo elementą – ţmogaus ir piliečio 

teises, laisves bei asmens saugumą. O gal laikote būtinu paţeisti kurį nors minėtų elementų, 

vadovaudamasis kuriuo nors jam prieštaraujančiu teisės aktu? Praktika rodo, jog net Europos 

ţmogaus teisių teismas Strasbūre perdėm daţnai būna šališkas bei konjunktūriškas, tad 

pasirenkite dalyvauti jums primestoje kovoje be taisyklių prieš valstybę ir, tikriausiai, ją 

pralaimėti. 

 

Institucijas, vykdančias kriminalinę ţvalgybą (iki 2013 m. sausio 1 d. ji vadinosi 

operatyvine veikla ir ją reguliavo Operatyvinės veiklos įstatymas) išvardija LR kriminalinės 

ţvalgybos įstatymo (toliau KŢĮ) 11 str.: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) prie 

LR Vidaus reikalų ministerijos (VRM); Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo m-jos; 

Muitinės departamentas prie LR Finansų m-jos; Policijos departamentas (jo Lietuvos 

kriminalinės policijos biuras) prie LR VRM; Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR 

VRM. Kriminalinės ţvalgybos pagrindinių institucijų teises taip pat turi Antrasis operatyvinių 

tarnybų departamentas (AOTD) prie LR krašto apsaugos departamento (KAM) ir Valstybės 

saugumo departamentas (VSD), kai jų padaliniai atlieka kriminalinės ţvalgybos tyrimą šio 

įstatymo nurodytais pagrindais it tvarka.   

 

Dviejų pastarųjų institucijų, VSD ir AOTD, pagrindinę veiklą – ţvalgybą ir kontrţvalgybą – 

reguliuoja LR ţvalgybos įstatymas (toliau ŢĮ); formaliai tai yra kiek kitokia veikla nei 

kriminalinė ţvalgyba, vykdoma aukščiau paminėtų institucijų, tačiau tik formaliai. Jo 2 str. 

numato: kontrţvalgyba – šiuo įstatymu įgaliotų institucijų veikla, apimanti informacijos apie 

vidaus rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes LR nacionaliniam saugumui ir valstybės 

interesams rinkimą, apdorojimą, vertinimą ir šios informacijos pateikimą nacionalinį saugumą 

uţtikrinančioms institucijoms, taip pat veikla, kuria siekiama šiuos rizikos veiksnius, pavojus 

ir grėsmes šalinti. Taigi, skirtingai nuo kitų institucijų, VSD ir AOTD veikla aprėpia platesnę 

sritį, yra, iš esmės, politinė ir taiko kriminalinės ţvalgybos priemones. (Kadangi ţvalgyba turi 

reikalą su išorės rizikos veiksniais, o mes tokie nesame, todėl mus šioje knygoje domina tik 

kriminalinė ţvalgyba ir kontrţvalgyba, sekančios vidaus priešus, uţsienio šnipus ir 

kriminalinius nusikaltėlius). 

 

Kriminalinės ţvalgybos ir kontrţvalgybinio pobūdţio veiklą vykdo taip pat Vadovybės 

apsaugos departamentas (VAD) prie VRM, LR specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), taigi, visų 

sekimą vykdančių institucijų kiekis yra 9. Prie jų reikia pridėti visas privačias ar pusiau 

privačias saugos firmas – Ekskomisarų biurą, G4S Lietuva (buv. Falck Security) ir daug 

dešimčių kitų visoje Lietuvoje, taip pat privačių seklių firmas. Pagrindinę kriminalinės 

ţvalgybos (operatyvinės veiklos aplamai) dalį atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras. 
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Visas kriminalinės ţvalgybos priemones numato KŢĮ. Jas taiko 1) kriminalinės ţvalgybos 

institucijos, jeigu yra tiriamas rengiamas, daromas ar padarytas nusikaltimas, numatytas LR 

BK (KŢĮ 8 str. 1 d.) ir 2) ţvalgybos ir kontrţvalgybos institucijos (VSD ir AOTD prie KAM), 

jeigu yra tiriamos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK straipsnių, kurias galima vadinti 

politinėmis, būtent 114 (valstybės perversmas), 118 (padėjimas kitai valstybei veikti prieš 

Lietuvos Respubliką), 121 (antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla), taip pat 

122,124,125,126, 296, 297 (KŢĮ 8 str. 2 d.). Šių eilučių autorius nepadarė jokio baudţiamojo 

nusikaltimo, tad kriminalinės ţvalgybos institucijos lyg ir neturėtų juo domėtis, tačiau jis, BK 

rėmuose viešai reikšdamas gan kritiškas mintis dėl Lietuvos politinių realijų, susilaukė bent 

nuo 2005 metų pabaigos tokio masinio bei intensyvaus sekimo, jog vargu bau jį vykdo tik kuri 

viena įstaiga – VSD ar AOTD. Darytina išvada, kad visos kriminalinės (nepolitinės) 

ţvalgybos institucijos tėra įrankis tų dviejų ţvalgybos bei kontrţvalgybos institucijų 

(politinių) rankose. 

 

KŢĮ 6 str. kriminalinės ţvalgybos subjektams suteikia plačias teises, iš kurių čia 

paminėtinos šios: naudoti technines priemones; naudotis asmenų ir specialistų paslaugomis; 

slapta gauti asmens pirštų atspaudų, balso, kvapo ir kitus pavyzdţius tyrimams; naudoti 

įvairius objektų ţymėjimo būdus; gauti informaciją iš įvairių ūkio bei bet kurių finansinių 

institucijų; atlikti slaptą pašto siuntų ir jų dokumentų apţiūrą (perliustravimą – J.R.), pašto 

siuntų kontrolę ir paėmimą (o kai kurie piliečiai stebisi, kodėl „Lietuvos paštas“, „Greitasis 

kurjeris“ kartais pradangina laiškus, šaukimus į teismą arba pristato pastaruosius po laiko ir 

pan., negi sunku net per 23 metus po okupacinės valdţios ţlugimo sutvarkyti pašto darbą), 

susirašinėjimo ir kitokio susiţinojimo slaptą kontrolę; slapta patekti į asmens būstą, tarnybines 

ir kitas patalpas, uţdaras teritorijas, transporto priemones (privačius automobilius – J.R.), taip 

pat atlikti jų apţiūrą, paimti tirti dokumentus, daiktus ir juos apţiūrėti ir (ar) paţymėti, 

neskelbdami apie jų paėmimą; naudoti kriminalinės ţvalgybos informacijos rinkimo būdus, 

įskaitant sekimą. 

 

KŢĮ Ketvirtasis skirsnis reguliuoja asmenų dalyvavimą kriminalinėje ţvalgyboje. 16 str. 1 

d.: kriminalinė ţvalgyba remiasi savanoriška, vieša ir slapta asmenų pagalba. 2 d.: aktyvi, 

veiksminga pagalba gali būti apmokama. 17 str. 1 d.: kriminalinės ţvalgybos slaptieji dalyviai 

yra [1] kriminalinės ţvalgybos subjektų darbuotojai, kurių tarnybinė priklausomybė 

kriminalinės ţvalgybos subjektui yra įslaptinta ir uţšifruota (slaptieji operatyviniai darbuotojai 

– J.R.) ir [2] slaptai su kriminalinės subjektais bendradarbiaujantys pilnamečiai asmenys, su 

kuriais kriminalinės ţvalgybos subjektai sudarė rašytines slapto bendradarbiavimo sutartis 

arba kriminalinės ţvalgybos subjekto darbuotojai sudarė ţodinius slapto bendradarbiavimo 

susitarimus (liaudyje vadinami informatoriais, agentais, bildukais=stukačiais, 

seksotais=sekretnyje sotrudniki – J.R.). Nesunku numanyti, kad ţodinė susitarimų forma yra 

labai paranki ne vien dėl konspiracijos (nes revoliucijos, valstybės perversmo išdavoje, jeigu 

būtų uţgrobtos slaptųjų tarnybų duomenų bazės, agentūra liktų neatskleista), bet ir paverčiant 

visas slaptąsias tarnybas labai gausia privačia „krautuvėle“, susidedančia ţymia dalimi iš 

įvairių giminių bei paţįstamų. Kartu tai ir nekontroliuojamas valstybės lėšų pasisavinimo 

būdas. 

ŢĮ lakoniškesnis, 2 str. 10 d.: ţvalgybos slaptasis bendradarbis – veiksnus fizinis asmuo, 

susitarimo pagrindu slaptai bendradarbiaujantis su ţvalgybos institucija. 

 

Slaptųjų dalyvių bei slaptųjų bendradarbių dėmesiui: vadinti jus slaptaisiais dalyviais bei 

bendradarbiais, nurodant kai kurių jūsų pavardes šios knygos 1-me priede, nėra nei įţeidimas, 

nei šmeiţtas, nes tai yra įstatymo numatytos pareigos. Apie tai turi prisiminti ir teisėjai, gavę 
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ieškinį prieš mane uţ įţeidimą ar šmeiţtą. Nurodydamas konkrečias pavardes, galiu nebent 

suklysti (nors to tikrai nėra), kaip kad galima suklysti pavadinus ţmogų chemiku kai jis yra 

programuotojas, tačiau čia būtų vėlgi tik klaida, ne įţeidimas ir ne šmeiţtas. Mane galima 

teisti nebent uţ valstybės paslapties atskleidimą (LR BK 125 str.), nes nurodau tikruosius 

slaptus agentus. 

 

Kriminalinės ţvalgybos veiksmų sankcionavimo bendroji formulė yra tokia: kriminalinės 

ţvalgybos subjektas teikia teikimą prokurorui, nurodydamas norimą priemonės taikymo 

trukmę, o šis gauna teisėjo sankciją. Atrodytų, nuo piktnaudţiavimų atsitverta dviem 

uţtvarom. Tačiau, bet kurioje stadijoje gausybė vienodų paraiškų uţpildoma vienodom 

formulėm, jų motyvų tikrinti nei prokuroras, nei teisėjas net ir norėdami neturėtų fizinių 

galimybių, tad pasirašo nesigilindami. Priemonės taikymui pratęsti vėl reikalinga sankcija, 

tačiau priklausomai nuo teikimo formuluotės techninių priemonių taikymo, slaptų patekimų į 

asmens būstą, sekimo pratęsimų kiekis neribojamas (KŢĮ atitinkami straipsniai 10 d. 5 ir 6; 

11 d. 6 ir 15 d. 5). Taigi, būtų paprasčiau sankcionuoti ţvalgybos priemones sekimo objektui 

iš karto iki gyvos galvos, o atsiţvelgiant į slaptumo reţimus pačių slaptųjų tarnybų viduje, kai 

ţemesniosios grandys praktiškai nekontroliuojamos, jokios sankcijos išvis nereikalingos. 

Tikriausiai, jos nė neprašomos. 

 

LR elektroninių ryšių įstatymas taip apeina prokurorus ir teisėjus, 77 str. 5 d.: “Vyriausybės 

įgaliota institucija – kriminalinės ţvalgybos subjektas, ţvalgybos institucija – organizuoja ir 

Vyriausybės nustatyta tvarka kiekvienam kriminalinės ţvalgybos subjektui, ţvalgybos 

institucijai, o baudţiamajame procese – ir ikitesiminio tyrimo įstaigai sudaro technines 

galimybes savarankiškai kontroliuoti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos 

turinį”.   

 

Pasipiktinęs slaptųjų tarnybų savivale pilietis turi visas teises jų veiksmus skųsti. Jis gali 

kreiptis į LR Seimo kriminalinės ţvalgybos veiklos kontrolės komisiją, kuriai KŢĮ 24 

straipsnio 3 d. 3)-ias punktas suteikia teisę reikalauti ir gauti iš Generalinės prokuratūros ir 

(ar) teismų pirmininkų, valstybės ir savivaldybės institucijų, organizacijų, kriminalinės 

ţvalgybos subjektų, ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, 

dokumentų, paaiškinimų ir kitos informacijos, reikalingos kontrolei atlikti, išskyrus 

(dėmesio!) kriminalinės ţvalgybos dalyvių tapatybę nustatančius duomenis bei detalią 

informaciją apie šių dalyvių kiekybinę ir personalinę sudėtį, kriminalinės ţvalgybos tyrimo 

bylas ir kriminalinės ţvalgybos veiksmų atlikimo taktiką. Kitaip tariant, visa tai, kas būtent 

leistų patvirtinti ar paneigti piktnaudţiavimo faktus bei kaltuosius. Tą patį apsisaugojimą 

randame 19 straipsnio 7-je d. Todėl į paklausimus gaunami standartiniai patikinimai, jog per 

labai grieţtą vidaus patikrinimą rasta viskas tvarkoje, tik pareiškėjas kaţikodėl liguistai įtarus. 

Parlamentarai tuo pasitenkina, nes jiems rūpi tik jų sklandi karjera ir priklausymas 

visuomenės elitui, o ne pavojingi konflktai vardan tarnystės kokiems bebūtų principams. 

 

VSD, AOTD prie KAM pareigūnų veiksmus galima apskųsti LR Seimo kontrolieriui (ŢĮ 23 

str.), tačiau ir pastarasis atlieka tik paštininko vaidmenį. Prezidento patarėjai teisės klausimais 

atsako, jog prezidentas neturi teisės kištis į (čia atitinkamos institucijos pavadinimas) darbą. 

 

Taigi, jokia veiksminga slaptųjų tarnybų veiklos kontrolė nėra įmanoma. 
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II SKYRIUS: SEKIMO PRIEMONĖS 
 

Sekimo priemonės naudojamos techninės ir agentūrinės (tai yra įstatymo numatytas asmenų 

dalyvavimas kriminalinėje žvalgyboje). 

 

TECHNINĖS SEKIMO PRIEMONĖS 

 

Publikai yra ţinomos gatvių stebėjimo kameros, taip pat parduodamos mikrokameros, 

įmontuotos į rašiklius, ţaislus, bet kokius kitokius daiktus. Tačiau, egzistuoja gerokai 

efektyvesnės įslaptintos priemonės. Kaip tos paslaptys yra saugomos, rodo interviu su kalintu 

slaptųjų tarnybų agentu Kęstučiu Vilkausku fragmentas (Giedrė Gorienė, Slaptųjų tarnybų 

agento išpažintis // Karštas komentaras, 2009 m. rugs. 18 – spal. 2, Nr. 19, p. 16). Į klausimą, 

kokią stebėjimo aparatūrą jis buvo sumontavęs Darbo partijos būstinėje Vilniuje, šis atsakė: ”- 

Ten buvo „blakės“ – įvairūs rašikliai, markeriai... Aš nuėjau į Darbo partijos būstinę prie 

Lukiškių aikštės, sekretorei palikau savo vizitinę kortelę, uţkalbėjau sekretorę ir visur 

prikaišiojau tų blakių... Po to įvykio buvo pradėtas tyrimas [...]“. Kyla klausimas, ar 

Vilkauskas visur „prikaišiojo“ rašiklius bei markerius? Tikriausiai, jis nesako, kad turėjo daug 

smulkesnius daiktelius (jei išvis nemeluoja), o prikaišioti juos galėjo ne „visur“, bet nebent 

tualete ir prie tos vietos, kur sėdėjo, juk nevaikščiojo po kambarius. Tačiau, kaţin ar didelė 

būtų buvusi iš jų nauda tokioje svarbioje byloje. Mūsų manymu, daug didesnė tikimybė yra ta, 

kad kurią nors naktį policijai ar saugos firmai išjungus savo signalizaciją, į būstinę buvo įeita, 

ramiai sumontuota reikiamuose kambariuose audiovideo mikrokameros ir durys vėl 

uţrakintos, signalizacija įjungta. Panašu, kad Vilkauskui ne tiek baisu demaskuoti slaptųjų 

tarnybų machinacijas, kiek atskleisti slaptus prietaisus, todėl profesionaliai klaidina. 

 

Atviros stebėjimo kameros stebi pagrindines miestų erdves. Vilniaus policija 2013 metais 

deklaravo Vilniuje 95 matomas vaizdo kame 

ras. Tačiau, yra dar daug šimtų, jei ne tūkstančiai, miniatiūrinių kamerų gatvėse ir viešosiose 

patalpose, tai yra aišku iš to, kad agentams net nesant visiškai tuščioje gatvėje, t.y., vizualiai 

jie manęs lyg ir nemato, vis tiek kaţkur priekyje agentas jau ateis manęs pasitikti, jau tam 

pasirengęs, nors manęs nematė. Tokiu būdu policijos operatoriai prie monitorių stebi visą 

miestą, ir taip yra bet kuriame Europos mieste. Atrodytų, tuomet nusikalstamumas seniausiai 

turėjo išnykti. Tačiau, slaptos mikrokameros visai nebūtinai skirtos kovai su baudţiamuoju 

nusikalstamumu, dėl to jos visai nebūtinai turi būti išslaptintos per ikiteisminį tyrimą. Jeigu to 

tyrimo kokybė dėl to nukentės – ne bėda, svarbiau išsaugoti slaptą informacijos šaltinį. 

 

Visi agentai mieste aprūpinti mobiliaisiais telefonais, bent kai kurie iš jų rodo sekamojo 

objekto judėjimą, vaizdą gaunant nuo vaizdo kamerų į mobilaus telefono monitorių. 

Pavyzdţiui, „Cisco“ įranga leidţia skaitmenizuoti stebėjimo kamerų vaizdus bei persiųsti 

vaizdą kompiuteriniu tinklu ar internetu į pageidaujamą stacionarų ar mobilų įrenginį. Taip 

kamerų transliuojamas vaizdas gali būti perduotas į bet kokią vietą pasaulyje, kur yra 

interneto ryšys, taip pat ir į belaidţio ryšio nešiojamus įrenginius (Stebėjimo kamerų vaizdas – 

apsauginio delne // Laisvas laikraštis, 2007 kovo 22 – bal. 5, Nr. 6, p. 17). Tuo būdu agentas, 

net stovėdamas nugara į objektą, mato monitoriuje jį ateinant. Gali būti, kad ten yra ne 

vaizdas, bet sąlyginiai signalai apie tą judėjimą. Kartą Kauno autobusų stotyje staiga priėjau 

prie tokio jauno agento, tyrinėjusio mobiliojo telefono ekraną ir pasilenkiau prie pastarojo. 

Agentas tylėdamas atsuko jį labiau į mane, kad patogiau pamatyčiau juodumą ir mirgantį 

kamputyje kaţkokį hieroglifą. Galėjo būti ir taip, kad agentas, man artėjant, išjungė vaizdą. 

Tikėtina, kad valkatoms agentams išduoda mobiliuosius tik operacijos laikui. 
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Sekamojo vietai nustatyti naudojamas jo paties mobilusis telefonas. Telekomunikacijų 

bendrovė „Omnitel“ jau seniai pradėjo teikti paslaugą „Lokator“, leidţiančia iki 50 m 

tikslumu nustatyti vaikų ar senių buvimo vietą. Ir sekant automobilį, galima iš bėdos slapčia 

pritvirtinti prie jo mobilų telefoną (Emilija Čepulionytė, Vietoj seklio – mobilusis telefonas // 

Savaitė, Nr. 43, 2008 spal. 22, p. 12-13). Vis tiktai, šiuo atveju tikslesnis yra GPS švyturėlis, 

ar paties vairuotojo naudojamas, ar slapčia policijos agentų instaliuotas. Tą galima atlikti kad 

ir autoservise per darbininką agentą, prieš tai „netyčia“ sukėlus automobiliui avariją. Rusų 

Антарес-2 dydis yra ~10х10 cm, nesunkiai paslėpiamas automobilyje, vykdo ir garso 

transliaciją.  

  

 Tiesa, ţinovas patikslino: „Sekti mobilaus kur jis yra nereikia, nes vietą nustato pagal SIM 

kortelę“ (komentaras: sim kortelė 2011-05-27 12:52 prie straipsnio portale komentaras.lt 

2011-05-26 13:27, Be teismo sprendimo įtariamųjų sekimas bus neįmanomas). 

 

Įrašinėjami ir pokalbiai mobiliaisiais telefonais. Šiuolaikinė įranga vienu metu pajėgi įrašyti 

iki 500 tūkst. mobiliaisiais telefonais kalbančių ţmonių (ar pokalbių? – J.R.), taip pat dar ir 

per neįjungtą telefoną (Giedrė Gorienė, Kaip pasiklausyti Prezidentą ? // Karštas komentaras, 

2007, rugp. 3-17, p. 24). Pasak G.Gorienės, Lietuvos policija turi įsigijusi penkis tokius 

Siemens įrangos komplektus. Taigi, įrašinėjami praktiškai visi pokalbiai. Nors, aišku, gyvai 

pasiklausomi vienu metu gal tik keli šimtai. Aplinka gali būti pasiklausinėjama per konkretų 

neįjungtą mobilų telefoną kad ir dešimt tūkstančių kilometrų atstumu per mobilaus ryšio 

bokštus. Pavieniams operatyviniams atvejams naudojami nukreipiamieji mikrofonai, kurių 

veikimo atstumas – 50-100 metrų (G.Gorienė, ten pat). Dar 80-aisias jis tesiekė 15 metrų. 

 

„Vien tik Vokietijoje NSA kas mėnesį suseka 500 mln. sujungimų, įskaitant telefono 

skambučius, SMS, elektroninius laiškus, pranešimus socialiniuose tinkluose ir t.t.“ (Евгений 

Пожидаев, Инструментарий тотальной слежки и современная система 

кибершпионажа , regnum.ru/news/polit/1683920.html). 

 

Patalpos, butai stebimi radarais bei jau minėtomis mikrokameromis. 

 

Radarai veikia elektromagnetinio spinduliavimo principu radijo daţnių bangomis. Yra 

ţinomi kariniai bei gelbėjimo darbų kiaurai sienas skenuojantys (through-wall-vision) radarai 

Xaver ar kitokių markių. Pridėjus prie sienos, jie rodo vidaus vaizdą. Jie yra pernelyg 

griozdiški slaptam sekimui (~80x80 cm). Labai tikėtina, jog yra naudojamas mažo galingumo 

impulsinis radaras = Micropower Impulse Radar (MIR), dar 1994 metais JAV Livermoro 

nacionalinėje laboratorijoje išrastas Tomo Makivano (Tom McEwan), ţr. 

ipo.llnl.gov>Industrial Partnership Office>paieškoje: MIR>Overview of MIR Technology. Jo 

dydis yra tik ~4x4 cm, dviejų AA baterijų uţtenka net keliems metams, kainuoja iki $10. 

Naujausių modelių vaizdo skiriamoji galia jau turėtų neviršyti 1 cm. Neradus MIRo techninės 

specifikacijos ir nebūnant fiziku, nėra lengva atspėti jo veikimo nuotolio, tačiau turėtų siekti 

10-15 metrų. Tuomet patalpinamas uţ gretimo buto sienos, arba viršutiniame, arba 

ţemutiniame bute. Jeigu veikimo nuotolis ilgesnis, gali būti paslėptas laptinėje kokio nors 

instaliacijos „remonto“ pretekstu. Vaizdas perduodamas per keliasdešimt arba 300 metrų į 

imtuvą (tarkim, mašinoje), kur intesyvinamas ir perduodamas į neribotus atstumus iki galinio 

operatoriaus displėjaus. Operatorius, stebėdamas objekto judėjimą, per mobilų ryšį vadovauja 

agentams. 

 

Yra galimas ir nuotolinio lazerio-radaro taikymas. Nebūnant fiziku, nėra lengva tiksliai 

aprašyti jo veikimą. Jo spinduliui mūras gal nepralaidus, tačiau pralaidţios mano buto 
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medinės durys, iš viso net dvejos, jei jis nutaikytas iš uţ priešingo (konspiracinio) buto durų. 

Lazerio spindulys vienu momentu atsispindi nuo visų buto sienų ir „pelenguoja“ ţmones bei 

jų judėjimus bute. Ar ne atsitiktinai pataikęs į akį toks atšokęs lazerio spindulys atrodo kaip 

blyksniai ant paviršių? Tokių atvejų būta šešių. 

 

1. 2007.10.26, penktadienis. Prieš guldamasis, ėjau tamsoje į virtuvę, ant buto durų, kiek 

ţemiau ţvilgsnio projekcijos, akimirkai ţybtelėjo maţas ryškus raudonas ţybsnis. 

Apţiūrinėjau tą paviršių tiek su šviesa, tiek tamsoje, - paviršius nepaţeistas. 

 

2. 2007.12.11, antradienis. Prieš guldamasis, ėjau tamsoje į virtuvę per svetainę, 

televizoriaus medinio korpuso kairiajame apatiniame kampe – baltas ţybsnis. 

 

3. 2007.12.12, trečiadienis. Dienos metu kylau savo laiptinėje, priekyje laiptinės aikštelės 

sienoje yra elektros skaitiklių metalinė spintelė, ant jos durelių paviršiaus dešiniau 

langelio blykstelėjo baltas ţybsnis. 

 

4. 2008.01.28, pirmadienis. Iš vonios kambarėlio grįţau į tamsų miegamąjį pataisyti prie 

lovos įkištą į rozetę kištuką (prastas kontaktas, ten uţgeso lemputė), kai tiesiau prie jo 

ranką, ant plastmasinio kištuko korpuso priekio, kairiajame šone ţybtelėjo baltas ţybsnis. 

 

5. 2008.02.19, antradienis. Prieš guldamasis, ėjau tamsoje į virtuvę per mūsų koridorėlį, 

kur dešinėje telefonas, o kairėje priešais jį kambarėlio durys, ant tų durų staktos akių lygyje 

blykstelėjo baltas ţybsnis. 

 

6. 2008.02.25, pirmadienis. Panašiai, kaip 01.28, atėjau į tamsų miegamąjį įkišti kištuką, 

per 20 cm kairiau rozetės ant sienos tinko ţybtelėjo baltai ţydras ţybsnis, tarsi kibirkštėlė. 

Sienos paviršius sveikas. 

 

Taip pat Dina Katabi Masačiusetso technologijos universitete (JAV) pritaikė WiFi 

stebėjimui kiaurai sienas, pavadinusi išradimą WiVi (Aspekty.net, 03.07.2013, С помощью 

WiFi можно подглядывать сквозь стены). 

 

Laidinės mikrokameros, kad ir kokios maţos (kelių centimetrų) jos bebūtų, reikia manyti, 

nėra patogios paslėpti sekimo objekto bute, tačiau tinka visuomeninėms patalpoms. 

 

Maţiausių belaidţių mikrokamerų (pinhole cameras, spy cameras) reklamas galima rasti 

portaluose sekimas.lt, slapukas.lt bei kituose. Pačia maţiausia pasaulyje laikoma 2.4 GHz, 

20x20x16 mm kamera, kainuojanti per 1 tūkstantį litų. Mikroobjektyvo skersmeniui esant tik 

1-2 mm, panašią kamerą tikrai būtų neįmanoma aptikti be specialios paieškos aparatūros, 

tačiau juk pačios kameros dydis yra, kaip sakyta, ~2x3 cm, tad man sunku įsivaizduoti, kaip 

įmanoma įtaisyti ją, tarkim, į buto sieną ar į bet kokį kitą paviršių ir po to uţtaisyti tą paviršių 

be pėdsako ar dėmės. Net jei pavyktų uţmaskuoti ją kuriame nors daikte, kur garantija, kad ji 

atsitiktinai nebus šeimininko rasta? 

 

Vis tiktai, iki bus įsigytas paieškos prietaisas, yra rekomenduojami palyginti paprasti 

pirminiai būdai kaip aptikti savo bute paslėptas vaizdo bei garso mikrokameras, ţr. 

wikihow.com/Detect-Hidden-Cameras-and-Microphones. Vienas jų yra tamsoje nuosekliai 

šviesti ţibintuvė-liu į visus paviršius,- sienas, paveikslus, veidrodį ir t.t., ţiūrint į apšviestą 

vietą pro kartono vamzdelį (ţvilgsnio koncentracijai). Jeigu blyksteli taškiukas, tai gali būti 

mikroobjektyvas. Kita vertus, ar ne paprasčiau tiesiog apţiūrėti paveikslo, veidrodţio 
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uţpakalinį paviršių, o sienoje dienos šviesoje turėtų matytis uţtaisymas... Įspėjama, jog 

mikrokameras įmanoma instaliuoti į baldus, sienas, palubes, pakabinamas lubas, buitinę 

elektroniką, plintusus, dovanas, suvenyrus, įvairius daviklius. 

 

Patekti į butą slaptosios tarnybos inţinieriai galėtų tik jeigu jame nėra šeimos narių, todėl 

liekantį šeimos narį gali kokiu nors pretekstu per netiesioginę agentūrą (gerą paţįstamą, 

draugą) aplinkiniais būdais pusvalandţiui išvilioti, antraip gal mėgins taikyti nuotolinį radarą 

iš kitur. 

 

Atsiţvelgiant į visa tai, galima pasvarstyti profesoriaus Vytauto Miškinio atvejį. Berniukų 

choro „Ąţuoliukas“ meno vadovą ir dirigentą Vytautą Miškinį buvo paparodijavę 

humoristinėje LNK TV laidoje „Dviračio ţynios“. Savatraščio Savaitė ţurnalistui Laimiui 

Straţnickui paklausus apie tai, jis atsakė: „Keisčiausia, kad pro kūrėjų akis netgi nepraslydo 

mano įprotis grįţus namo pirmiausiai atsidaryti šaldytuvą. Apie tai niekada nesu kalbėjęs, be 

to, kartu su manimi dirbanti ţmona Regina niekam nieko nepasakojo“ (Laimius Straţnickas, 

Vytautas Miškinis: „Likimas nuspręsdavo už mane“ // Savaitė, Nr. 12, 2009 kovo 18 d., p. 

25).  

Neţinome, kas kokią išvadą iš to fakto padarė, bet surizikuosim pasamprotauti. „Dviračio 

ţynių“ ţurnalistai akivaizdţiai paţeidė asmens privatumą, nes neįmanoma patikėti, jog tą 

Miškinio įprotį patys sugalvojo. Jie akivaizdţiai disponavo slapto sekimo medţiaga. Ja 

disponuoti jie galėjo dėl to, kad visų fotografų, kino bei vaizdo operatorių tarpe yra daug 

slaptųjų tarnybų agentų, atliekančių įvairias uţduotis. Sekamas Miškinio gyvenamajame name 

galėjo būti visai kas kitas, tačiau radaras galėjo uţgriebti keletą butų su visu jų privačiu ir net 

intymiu gyvenimu. Slaptos medţiagos tvarkymo ir naikinimo taisyklės yra gan smulkios, 

tačiau slaptumo reţimas neleidţia kontroliuoti, kaip jos vykdomos, o jaunieji slaptųjų tarnybų 

chuliganai yra bičiuliai ir laisvai galėjo pasisavinti pikantišką medţiagą ir štai jos dalį 

panaudoti laidoje. Kas tyrinės, kas tikrins, kam dėl to galvą skaudės? A. a. klaipėdiškis 

prokuroras Stanislovas Stulpinas manė: „Sekimas pagal asmenį faktiškai reiškia, kad, gavus 

sankciją sekti kokį nors asmenį, sudaromos visos galimybės, kad bus sekami jo artimieji, 

draugai, paţįstami. Kas gali paneigti, kad į sekamųjų ratą spec. tarnybos (slaptosios – J.R.) tuo 

pagrindu neįtrauks bet ko, net nesusijusių su sekamuoju asmeniu, kaip darė iki šiol“ 

(komentaras.lt, 2011-05-26, Be teismo sprendimo įtariamųjų sekimas bus neįmanomas; 

komentaras: Stulpinas 2011-05-26 21:44). 

 

Štai kitas labai tikroviškas techninio sekimo pavyzdys iš 2008 m. vas. 1-15 d. Karšto 

komentaro Nr. 3, 3-čio p.: “Karšto komentaro duomenimis, „MG Baltic“ koncerno 

prezidentas Darius Mockus nuo 2007 metų rugsėjo mėnesio yra po padidinamu stiklu. „Darius 

Mockus yra stebimas 24 valandas per parą [...]“, - sakė KK šaltiniai. Šaltinių duomenimis, 

D.Mockų stebi buvusių VSD pareigūnų privačių detektyvų kontora. [...] prie D.Mockaus 

automobilio yra prilpdytas prietaisas, rodantis, kur šiuo metu jis yra (GPS švyturėlis – J.R.). 

Tai leidţia padaryti seklio automobilyje esanti navigacinė sistema. [...] tokie prietaisai yra 

prilipdyti ne tik prie D.Mockaus, bet ir prie jo artimųjų automobilių“. Jei asmuo sekamas, tai 

jis sekamas totaliai, nes nėra prasmės, tarkim, tik įrašinėti jo telefono pokalbius, bet netikrinti 

jo elektroninio pašto, juk jis gali įvairiais kanalais ar skirtingose vietose kalbėti skirtingus 

dalykus. O iš jo giminių elgesio, pašnekesių išgaunama papildoma svarbi informacija. 

 

2012-2013 metų Gruzijos ministras pirmininkas Bidzina Ivanišvilis papasakojo: M. 

Saakašvilio prezidentavimo metu Gruzijos saugumo tarnyba „sukaupė didţiulę kompromato 

videoteką apie Gruzijoje ţinomus ţmones. Ten buvo kadrai iš daugiau nei 40 tūkstančių 

ţmonių asmeninio gyvenimo. Mūsų paskaičiavimais, tiems filmavimams organizuoti buvo 
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išleista per 100 milijonų dolerių“ (forbes.ru, 24.12.2013, Елена Березанская. Кто оплатил 

грузинскую мечту: первое интервью Иванишвили после ухода из политики). 2014 metais 

Gruzijoje gyveno 4 490,500 ţmonių. 

 

Teigia, jog ţmogus gali būti vizualiai sekamas iš palydovų geosinchroninėse orbitose 

(aukštis nuo 32 tūkst. km) tiek vizualiai, nepaisant debesuotumo, tiek būdamas nejučiomis 

paţymėtas (newworldwar.org, Marc M. Rich, New World War. Revolutionary Methods for 

Political Control, skyrius Surveillance Technology and Methods. Persistent Surveillance). 

 

Judėjimo daviklius laiptinėse montuodavo dar KGB. 

 

Kaip gyventi įsisąmoninus jog privatumo nebeturėsi nei pats, nei šeima? 

 

Galima įsigyti paieškos prietaisą (jei Lietuvoje parduodami) ir mėginti išmokti juo naudotis. 

Tai yra kiek patikimiau nei kreiptis į atitinkamas saugos ar seklių firmas, nes jose dirba tie 

patys buvę ţvalgybos darbuotojai bei policininkai, visai nesuinteresuoti demaskuoti savo 

buvusių kolegų, priešingai, jie pastariesiems tikriausiai talkina. Tad jie net gali pinigus paimti, 

bet paiešką tik imituoti. Šiaip paiešką turi atlikti tik kompetentingas ir patikimas specialistas, 

antraip sukišus didelius pinigus ir apsiraminus, rytoj jums bus pademonstruota, kad tebemato 

jus kaip ir anksčiau. Neturint tokio paţįstamo, teks išmokti gyventi tarsi nuogiems. Tam yra 

tam tikros technikos. 

  

„Ţmogus turėjo gyventi, - ir gyveno, nes įprotis virto instinktu, - ţinodamas, kad kiekvienas 

jo sukeltas garsas bus išgirstas, o kiekvienas judesys pamatytas, - išskyrus, ţinoma, kai tamsu 

(tuo metu dar nebuvo naktinio matymo prietaisų – J.R.)“ (Dţordţas Orvelas, 1984-ieji / 

Gyvulių ūkis. 1984-ieji / Vertė Virgilijus Čepliejus. V.: Vyturys, 1991, p. 81). “Vinstonas 

staiga atsisuko. Jo veidas dabar buvo įgavęs ramaus optimizmo išraišką – tai buvo patartina 

prieš teleekraną“ (ten pat, p. 83). Tikrai taip, operatorius niekuomet neturi stebėti jūsų tikrų 

jausmų. Atsiţvelgtina ir į tai, jog jis gali esant reikalui demonstruoti vaizdo įrašus savo 

agentui psichologui nusikaltėliui, kad tas interpretuotų, taigi, turite klaidinti būtent menamą 

psichologą profesionalą 

 

ELGESIO ESANT TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NUOLAT STEBIMAM 

INSTRUKCIJA 

 

1. Remiantis jūsų išankstinio slapto sekimo duomenimis, slaptojoje tarnyboje yra sudarytas 

jūsų psichologinis portretas arba profilis, neetatinio policinio psichologo-talkininko galimai 

suredaguotas. Jame nurodyti: jūsų psichotipas arba būdas, jūsų stiprūs ir silpni psichologiniai 

bruoţai, įpročiai, pomėgiai (laisvalaikio, kulinariniai, gal net seksualiniai), ligos pagal 

poliklinikos asmens sveikatos istoriją (tam ir reikalingos agentės registratorės) ir t.t. Visa tai 

gali būti panaudota prieš jus. Tad jūsų uţduotis yra stengtis nuolat klaidinti ţvalgybos 

darbuotojus dėl savęs, nerodyti, kas jums iš tikro parūpo, patiko arba ne, sukėlė kokią nors 

reakciją arba ne. 

 

1.1. Beaistriu normalus ţmogus būti negali, todėl reikia savo reakcijas atidėlioti, nukreipiant 

jas į pašalinius objektus. Tarkim, jūsų profilyje uţfiksuota, jog jūs mėgstat pinigus. Iš jūsų 

pavogė ar pametėt tūkstantį eurų. Natūralu tikėtis, jog nevalingai rodysite apmaudą, nevilti, 

pykti. To nereikia daryti, tačiau galima ţiūrėti futbolo transliaciją, kuomet išlieti visas 

neigiamas emocijas. Tuomet operatorius gali pamanyti, jog arba jūs ne toks jau priklausomas 

nuo pinigų, arba tūkstantis eurų jums nėra reikšminga suma. Tas pats ir dėl teigiamų emocijų. 
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Gavus elektroniniu paštu dţiaugsmingą ţinią, reikia tik vieną kartą formaliai pasidţiaugti, o 

tikrą laimę parodyti kiek vėliau, tarkim, geriant alų karštą dieną. Stengtis nesuklysti vaidyboje 

reiktų tik jums svarbiausiais atvejais, o šiaip kuo prieštaringesnės jūsų reakcijos, tuo geriau.  

 

  2. Kalbantis kambaryje arba telefonu, nereikėtų: dėstyti jokių savo tikrų planų arba buvusių 

įvykių interpretacijų, savo vertinimų ir emocijų, minėti datas, vietas, pavardes (ypač naujas), 

arba reikia daryti tai klaidinant. Kartoti tik tai, kas jau kartą buvo ištarta. Tinka vartoti 

nuvalkiotas frazes. Teks kaţkiek klaidinti ir gimines. 

 

  2.2. Pokalbis, gal būt, liks slaptas, jeigu ant popieriaus lapo susirašinėsite tylėdami ant stalo 

po išskleistu skėčiu, popierių dėl viso pikto suplėšyti ir išmesti į unitazą; šitas veiksmas 

patartinas ne dėl kiekvieno popierėlio svarbos, bet dėlei paties įgūdţio. E.Snoudenas 

Honkongo viešbutyje rinko savo elektroninio pašto šifrą uţsimetęs ant galvos ir leptopo 

antklodę. Tas pats dėl intymaus gyvenimo, jei vaikai gyvena atskirai: virš dvigulės lovos 

galima ištempti palapinę. Teisybė, uţsidengti įmanoma tik nuo paslėptų mikrokamerų, o jei 

oro uoste naudojamas atitinkamas radaras, jis rodo ţmogų kiaurai drabuţius nuogą. 

Tikriausiai, kai kurie through-wall-vision radarai taip pat. 

 

3.Prieš skelbdami šią instrukciją paranojiko kliedesiu, parodykite ją vertam jūsų pasitikėjimo 

slaptosios tarnybos darbuotojui, pageidaujama giminaičiui. 

 

AGENTŪRINĖS SEKIMO PRIEMONĖS 

 

Manytina, kad iki pastarųjų dešimtmečių pagrindinis informacijos apie sekimo objektą 

šaltinis buvo policijos ir saugumo slaptoji agentūra. Tačiau, maţdaug prieš 20 metų slapto 

techninio sekimo srityje įvyko revoliucija, leidţianti totaliai sekti reikiamą ţmogų beveik vien 

techninėmis priemonėmis. „Ţmogiškasis veiksnys“ vis tik išlieka reikalingas kaip teikiantis 

daugiau svarbių psichologinių detalių, būtinas informacijos dubliavimui, objekto 

terorizavimui, leidţiantis agentams pelnyti vieną kitą eurą ar slaptą privilegiją. Kokių 

kategorijų ar profesijų ţmonių tarpe verbuojami slaptieji agentai? 

 

Klifas Hoilebriokas išvardija taip (gangstalkingwiki.com, Gang stalking, skyrius 

Criminology):  

1. medicinos slaugytojos, 2. greitoji medicinos pagalba, 3. gaisrininkai, 4. privačios bei 

visuomeninės saugos kompanijos, 5. bankai, 6. vadybininkai, 7. ambasados, 8. uostų 

administracijos, 9. psichiatrai, 10. kai kurios privačios institucijos, kaip antai privatūs 

universitetai. Papildo:  

1. gydytojai, 2. dantistai, 3. autobusų vairuotojai, 4. traukinių mašinistai, 5. taksi vairuotojai, 

6. komunalinių tarnybų personalas (dujos, elektra, telefonas, kabelinė TV ir t.t.), 7. privačios 

ir visuomeninės sodų tarnybos, 8. mokytojai. Tą sąrašą belieka gerokai papildyti remiantis 

lietuviška praktika. 

 

Visos slaptosios tarnybos verbuoja neetatinius slaptuosius ţvalgybinės veiklos dalyvius, 

supaprastintai vadinamus agentais, absoliučiai visuose visuomenės socialiniuose 

sluoksniuose bei profesijose, įskaitant benamius ir dalinai paralyţiuotuosius. Kiekvienas jų 

yra savaip naudingas tiek vykdant plačias ilgalaikes, tiek vienkartines operacijas. Bet kuris jų 

įvykdys jam parinktą uţduotį arba bus papildomai apmokytas (pvz., uţsienio kalbų kursuose 

darbo birţoje ar kitur). Bet kurios slaptosios tarnybos agentų esama tarpe šių pareigybių bei 

uţsiėmimų, visų pirma kontroliuojant ţmonių srautus bei dokumentų apyvartą (tai nereiškia, 
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jog visi jie be išimties yra agentai, tačiau agentų būtinai esama jų tarpe kiekvienoje įstaigoje 

ar įmonėje): 

 

valstybinių, viešųjų ir privačių įstaigų, įmonių, firmų vadybininkai, sekretorės, ūkio 

direktoriai, darbininkai, rūbininkės ir valytojos; 

 

valstybinių ir viešų gamybos bei statybos įmonių, firmų darbininkai brigadose; 

 

visų bankų vadybininkai, specialistės, kasininkės; 

 

valstybinių ir privačių poliklinikų, ligoninių, klinikų registratorės ir medicinos slaugytojos 

(vargiai gydytojai, nes jie pernelyg apkrauti atsakingu darbu, tačiau jie visuomet atliks 

nusikalstamą paliepimą ligonio atţvilgiu), kai kurie ligoniai ir neįgalieji; 

 

gydytojai psichiatrai; 

 

visų komunalinių paslaugų įmonių inţinieriai bei specialistai (dujininkai, energetikai, 

elektros tiekimo, vandentiekio ir kanalizacijos specialistai); 

 

visų rūšių vairuotojai, transporto vadybininkai, kasininkės, kiti darbuotojai; 

 

ţurnalistai, įskaitant kai kuriuos garsius;  

 

vertėjos; 

 

visų įmonių fotografai, visų televizijų kino ir video operatoriai; paslaugų įmonių - kavinių, 

restoranų, kirpyklų ir t.t. – padavėjos, kirpėjos, vadybininkės; 

 

visų turizmo firmų, viešbučių vadybininkės, kambarinės, valytojos, darbininkai; 

 

prekeiviai turgavietėse ir kartais prie prekybos centrų; 

 

ypač gausiai aukštųjų mokyklų ir koledţų studentai, gal rečiau dėstytojai; 

 

įvairių jaunimo grupuočių (baikeriai ir pan.) nariai; 

 

vidurinių mokyklų mokytojai ir mokiniai (paţeidţiant KŢĮ 17 str., leidţiantį dalyvauti 

kriminalinėje ţvalgyboje tik pilnamečiams asmenims, o iki jo – tokį patį Operatyvinės veiklos 

įstatymo 15 str.); 

 

šventikai (paţeidţiant KŢĮ 17 str., draudţiantį dalyvauti kriminalinėje ţvalgyboje asmenims, 

privalantiems išlaikyti išpaţinties paslaptį, o iki jo – tokį patį Operatyvinės veiklos įstatymo 

15 str.) ir vienuolės; 

 

ypač gausiai pensininkės ir pensininkai, valkatos (bomţai) ir čigonės; 

 

taip pat kartais kuo nors labai išsiskiriančios „originalios“ asmenybės, kaip antai iki 2009 

metų Vilniaus Gedimino prospekto rajone veikęs neaukštas labai apkūnus pusamţis vyriškis, 

kartais garsiai kalbėdavęs tarytum absurdiškus patriotiškus dalykus aukštu veriančiu pusiau 
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moterišku balsu (tai buvo vaidyba); šiuo metu Vilniaus Antakalnio rajone veikiantis (matyt, ir 

gyvenantis) aukštas stambus ilgaplaukis apyjaunis tarytum „kūrybingas“ vyras; 

 

viena kita „nerimstanti tiesos ištroškusi siela“, keliaujanti iš vienos visuomeninės 

organizacijos į kitą; 

 

moterys, labai panašios į kūrybingas senmerges bei nusiprausiusios ir švariai apsirengusios 

liaudiškos alkoholikės; 

 

gali būti pasivaikščiojanti besilaukianti moteris, kaimo kapinaičių direktorius, nevalyvas 

barzdotas „protestuotojas“ prieš psichotroninį ginklą su prirašytais apdriskusiais plakatais ir 

dviračiu Vilniaus centre iki maţdaug 2009 metų. 

 

Visi tie ţmonės yra drausminga ir atsidavusi, gausi visų slaptųjų tarnybų pagalbinė armija. 

O visą tą sistemą esant reikalui aptarnauja, suteikia jai „stogą“ visa teisėsauga (prokuratūra ir 

teismai). Ten visi supranta visus iš pusės ţodţio, kaip ir pridera kriminalinei, nusikalstamai 

bendrijai. Kaip matyti, tų tikrųjų mūsų gyvenimo šeimininkų valdţia yra absoliuti. Įţvalgesnis 

profesorius jaučia, jog pats paskutinis bomţas slaptas agentas yra jo ponas. 

 

Būti uţverbuotam į slaptuosius agentus apsimoka labai įvairiopais  poţiūriais, nuo 

periodinio kuklaus piniginio atlygio pensininkei ar studentei iki įvairių socialinių ir karjeros 

lengvatų. 2015 metų spalio 14 d. VSD direktoriaus pavaduotoju buvo paskirtas Vaidotas 

Maţeika. Apie jį yra pranešama, kad jis yra baigęs Vilniaus Pedagoginį universitetą, 1999-

aisiais Vytauto D. Universitete ir MA Istorijos in-te apgynė daktaro disertaciją ir tais pačiais 

metais buvo priimtas į darbą VSD. Gan nelauktas posūkis. Kodėl atsisakė akademinės 

karjeros? Ir argi stoti į darbą VSD yra taipjau paprasta? Betgi ne moksliniai uţsiėmimai 

ţmogui rūpėjo. Priimtas į VSD etatą tegalėjo būti prieš daugelį metų uţverbuotas ir gerai 

patikrintas asmuo. Tikriausiai, Vaidotas Maţeika buvo uţverbuotas dar studentavimo metais, 

šnipinėjo draugus ir dėstytojus, jam buvo patarta gauti mokslo laipsnį su perspektyva būti 

priimtam į VSD. Jį priėmė ir 2004-aisias paskyrė “vienos iš VSD valdybų” viršininku. Labai 

tikėtina, kad jam kaip profesionaliam istorikui buvo patikėta 5-oji valdyba, atsakinga uţ 

partijų ir visuomeninių organizacijų kontrolę, rekomenduojanti ir įvairias provokacijas jose 

oficialiajai Tėvynės Sąjungos ideologijai stiprinti (šios knygos V-o skyriaus poskyryje 

Priedanga bei 4-am priede yra parodyta, jog VSD yra TS politinis įrankis).  

 

Taip pat, policijos agentai gali nevarţomai varyti kriminalinę veiklą, tarkim, gaminti ir 

platinti narkotikus. 2004 metų balandį daugiabučio Domeikavoje prie Kauno gyventoja VRM 

veteranė Skaista Rakauskienė įsitikino, kad jos kaimynai aukštu ţemiau (Neries g. 20-11) 

sutuoktiniai Andrius ir Kristina Kaladauskai yra organizavę savo bute nepertraukiamą 

narkotiko (spėjamai amfetamino) gamybą. Acetono-tolueno dujos garai, vibracija ėmė labai 

kenkti Rakauskienės sveikatai. Bet jos oficialūs skundai su ekspertizių išvadomis buvusiems 

kolegoms Kauno teisėsaugoje, Policijos departamento vadovybei, prezidentei atsimušdavo 

tarsi į sieną. Tuometis Policijos generalinis komisaras Vizgirdas Tėlyčėnas net tarė atėjusiai 

pas jį į priėmimą Rakauskienei: - Tai ką, vis kariauji, kaip Don Kichotas? 2008 metų gruodţio 

31 d. jau netekusi sveikatos dalies Rakauskienė tiesiog laiptinėje buvo sumušta ir suţalota 

Andriaus Kaladausko motinos Valentinos Kaladauskienės, ilgai gydėsi ligoninėse, tapo  

praktiškai neįgaliaja, o Kaladauskienės byla buvo tyčia “nuvaryta” į senatį. Daugelį metų 

Rakauskienei keliamos bylos uţ šmeiţimą, uţ neva melagingus pranešimus apie nesamą 

nusikaltimą, ją seka, psichologiškai terorizuoja. Vengdama neteisėto uţdarymo į psichiatrinę 

ligoninę, Skaista Rakauskienė 2015 metų pavasarį buvo priversta palikti Lietuvą.  
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Dalyko esmė akivaizdi. Gal būt, iš pradţių Kaladauskų šeima nebuvo policijos agentai, 

tačiau, pradėje dalintis didţiuliais pelnais su Kauno policija, kaip dar šimtai narkotikų 

gamintojų bei platintojų visoje Lietuvoje, jais tapo. Narkogamybos bei narkotrafiko problema 

maţoje Lietuvoje galėjo būti išspręsta per keletą mėnesių prieš daugelį metų, pradėjus kad ir 

nuo čigonų taboro Kirtimuose prie Vilniaus. Tačiau, pati policija, jos aukščiausiai vadovybei 

bei VR ministrams, ministrams pirmininkams, prezidentų patarėjams teisės bei saugumo 

klausimais ţinant, bendrininkauja šiame nusikaltime šalies paaugliams ir jaunimui.   

 

Atsiţvelgiant į tai, kokios yra techninės bei agentūrinės sekimo priemonės, galima dabar 

panagrinėti ir vieną Rūtos Janutienės atvejį. Savo knygos Raudonoji Dalia. Nuslėptieji Dalios 

Grybauskaitės biografijos puslapiai [2013] 158-me p. populiarioji ţurnalistė rašo: „ Vilniaus 

Gedimino prospekte, tarp Seimo ir Uţsienio reikalų ministerijos, yra jauki kavinukė, kur 

pardavinėjamas šokoladas. Vos tiktai pasklinda ţinia apie mano domėjimąsi Grybauskaitės 

biografija, man čia paskiriamas pasimatymas. Keista vieta slaptiems susitikimams. Langai – 

vitrininiai. Visi – kaip ant delno. Tačiau „Šokolade“ nuolat lankosi politikos uţkulisių 

veikėjai. O kur mano pašnekovas? Jis vis dėlto sugebėjo pasislėpti. Niukso tolimame kampe, 

uţ paltų kabyklos [...]“. Vieta slaptiems susitikimams tikrai keista, bet ne dėl to, kad seklys 

stebėtų iš lauko per didelius langus, vis tiek nieko neišgirstų. O dėl to, jog: 1) Janutienės kaip 

labai ţinomo asmens, juolab puldinėjančios „tautos vaduotoją“ Vytautą Landsbergį, o ir 

rašiusios apie „Maţeikių naftos“ privatizavimą ir t.t., telefono pokalbiai tikriausiai įrašomi jau 

gal 15-20 metų, ir susitikti „Šokolade“ ji buvo susitarusi telefonu; 2) „atsakingas“ uţ 

Janutienę saugumo ţvalgybos darbuotojas įspėjo apie tai kavinėje turimą saugumo ar policijos 

slaptą bendradarbę, - padavėją ar vadybininkę, įsakęs stebėti susitikimą, tad dideli langai čia 

niekuo dėti; 3) jeigu bet kuri kavinė yra miesto centre, gausiai lankoma uţsieniečių, o ypač 

numylėta politikos „uţkulisių veikėjų“, tuomet joje tikrai arba yra uţmaskuota nuolatinė 

vaizdo ir garso mikrokamera, arba ją prieš domimą susitikimą operatyviai ten įtaiso. Taigi, nė 

nebuvo prasmės pašnekovams slėptis uţ kabyklos, jie bet kurioje pačioje jaukiausioje 

kertelėje būtų buvę ir tikrai buvo tarsi ant delno. Slaptumas iš principo beveik neįmanomas. 

Beje, lankydamiesi toje kavinėje, o ir kavinėse aplamai, Janutienės paminėti uţkulisių veikėjai 

tik rodo savo intelekto lygį. 

 

 

III SKYRIUS: AGENTŪROS ORGANIZAVIMAS 

 

TERITORINIS IR INSTITUCINIS PRINCIPAI 

 

Slaptoji agentūra, kiek galima pastebėti, yra organizuota dviem besidubliuojančiais 

principais: teritoriniu administraciniu bei mūsų sąlyginai vadinamu instituciniu, turint 

omenyje šalies institucijas. Agentai būtinai turi kontroliuoti 1) teritorijas ir 2) institucijas. 

 

1) Visų slaptųjų tarnybų visuminis agentų tinklas apraizgė visą šalies teritoriją, visus 

miestus, rajonus, visas kaimo vietoves, visus laukų bei miškų plotus. Visuose tuose plotuose 

slaptosios tarnybos turi turėti pakankamą skaičių agentų, pasirengusių bet kuriuo momentu 

vykti vykdyti uţduoties (tam, pvz., ir reikalingi kaimo kapinaičių direktorius, eigulys ir pan.). 

Bent vienas agentas turėtų būti kaimelyje, per kurį kada nors galėtų pravaţiuoti paieškomo 

nusikaltėlio mašina. Kaimo vietovėse agentai turi dviračius, mašinas. 

 

Miestuose bent po vieną agentą turėtų būti nedideliame viešame ar gyvenamame pastate, po 

kelis dideliuose, o didelio viešo pastato – kiekviename aukšte. Gyvenamuose pastatuose 

tinkamiausi agentai yra pensininkės, švietimo įstaigose – studentai, moksleiviai. Yra 
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kontroliuojami visų pastatų rūsiai ir stogai, uţdari ir pereinamieji kiemai, aikštės ir t.t. 

Etatiniai slaptųjų tarnybų darbuotojai per ūkio direktorius ar apsaugos viršininką, arba ir 

patys, turėdami raktus, gali bet kuriuo paros metu įeiti į jų kuruojamą pastatą. 

 

2008-ais metais Sveikatos apsaugos ministro Rimanto Turčinsko pasitarimų kambario 

pakabinamuose lubuose, pasitelkus Ryšių reguliavimo tarnybą, aptiko pasiklausymo prietaisą. 

Buvo prasidėję svarstymai, kas jį ten įmontavo, kam, ar teisėtai ir pan. Akivaizdu, kad kaţkas 

mėgino slaptai rinkti informaciją apie ministrą. Netrukus tema iš ţiniasklaidos dingo. Tuo 

tarpu, kas būtent įmontavo tą prietaisą, labiau negu aišku: kurią nors išeiginę dieną, kai 

ministerijos pastate nėra darbuotojų, o gal ir šiokią dieną ministerijos apsaugos viršininkas su 

pavaldiniu atrakino visas reikiamas duris ir įmontavo kalbamąjį prietaisą. Galėjo dalyvauti 

ūkio direktorius. O pasiųsti juos tegalėjo jų viršininkai VSD ar policijoje. Pastarųjų pavardes 

uţfiksuoti nesunku per apklausą. O iš anų – suţinoti ir politinius uţsakovus. Tačiau, taip būna 

tik teisinėje valstybėje. 

 

Agentai anaiptol nėra prisaistyti prie savo gyvenamos teritorijos, jie naudojami ir 

komandiruotėse, o į jų vietovę gali būti tam kartui atsiųstas agentas iš kitur. 

 

2) Itin gausus agentų tinklas miestų institucijose. Čia viena iš jų svarbiausių funkcijų yra 

padėti apsaugai saugoti vertingą turtą, kompiuterius. O būnant uţklaustiems, teikti informaciją 

apie vidaus įvykius. Labai svarbus yra agentų darbas strateginės reikšmės įstaigose – elektros 

skirstomuosiuose tinkluose, transporto įmonėse, kelionių, viešbučių, restoranų versle. Kartas 

nuo karto gauna uţduotis gatvėse, privalu pradėti vykdyti tuoj pat, palikus kompiuterį ar 

popierius. Kartais popieriai pasiimami  į lauką, jeigu tereikia tiesiog palaukti objektą praeinant 

ir pasiųsti apie tai signalą sekančiam agentui. Iš to fakto seka, kad įmonės ar įstaigos vadovai 

yra informuoti, kurie jų darbuotojų tarpe yra slaptieji agentai, kad neturėtų pastariesiems 

pretenzijų jiems periodiškai dingstant porai valandų iš darbo vietos. 

 

TIKĖTINI ATRANKOS KRITERIJAI VERBUOJANT SLAPTUOSIUS 

AGENTUS 

 

1.Puiki fizinė sveikata, fizinė ištvermė: gali tekti daug valandų vaikščioti lauke be poilsio ir 

nevalgius, šaltyje, karštyje, per sniegą ar lietų; vienas iš agentų taikytų būdų atkreipti į save 

mano dėmesį per liūtį buvo toks: pasipuošęs stambus solidus pagyvenęs vyriškis su portfeliu, 

sustojęs tuščiame šaligatvyje ir per liūtį laikydamas skėti suskleistą, tarytum kvailai dairosi į 

dangoraiţio viršutinius aukštus; per liūtį tuščiame šaligatvyje mane pasitinka aukštas 

vienmarškinis jaunuolis be skėčio, nusimautą megztinį nešantis rankoje ir nesusigūţęs 

demonstratyviai spoksantis man į akis; buvo ir trečias toks atvejis. Mokėti rūkyti. 
 

2.Stiprus nervų sistemos tipas, psichologinė ištvermė, aktoriniai sugebėjimai: turi būti drąsus, 

niekuomet nepasimesti, mokėti improvizuoti, vaidinti įvairų elgesį, ypač „keistuolį“, 

„originalą“, „bukoką“, „priekvailį“. Visos agentės labai akiplėšiškos, drąsios ir piktos. 

Agentas turi būti psichologiškai pasirengęs klausytis iš terorizuojamojo įţeidimus, patirti 

spiūvius į veidą, stumtelėjimus ir nesavivaliaujant reaguoti į tai pagal instruktaţą, t.y. 

daţniausiai kęsti. Agentas/tė turi būti nuolat pasirengęs/usi rizikuoti savo sveikata ir gyvybe. 

Gebėjimas mokytis, tobulėti, turėti imlų protą, - reikės išmokti techninių dalykų minimumą 

(ryšių sistemas, kodavimus). Visų tautybių agentams tobulai mokėti lietuvių, rusų, 

pageidautina lenkų kalbas (šnekamąsias, skaityti ir rašyti), esant reikalui bus apmokintas 

uţsienio kalbos. 
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Turėti gerą atmintį ir ypač regimąją, nes reikia įsiminti dešimtis sekamų objektų asmens 

duomenų, balsus, išvaizdas iš garso ir vaizdo medţiagos, kad nesunkiai galėtų juos atpaţinti 

jiems apsirengus neįprastai arba pakeitus šukuoseną, uţsidėjus akinius, gal net uţsigrimavus. 

Geras šoninis regėjimas leidţia stebėti neţvelgiant tiesiai į objektą. Mokėti įsiminti kartą 

pamatytus veidus, perskaitytus tekstus, mašinų numerius. 

 

Prieš gaudamas uţduotį, agentas nepastebimai atvedamas arti objekto viešojoje vietoje 

„susipaţinti“ gyvai, turi būti psichologu, viską įsidėmėti. Pats bus apmokytas grimavimosi, 

keisti išvaizdą. Gera orientacija erdvėje ir laike, nes savo judėjimą reikia nepastebimai 

priderinti prie objekto judėjimo bei elgesio. Puikus gebėjimas dirbti kolektyve: ga-jiniame 

piudyme dalyvaujantis berniukas „išveda“ į sekimo objektą solidų vyriškį su portfeliu, šis – 

bomţą, bomţas – inteligentišką pensininkę, ši – studentą ir t.t. Turėti stiprią valią. Mokėti 

saugoti paslaptis. 

 

3.Antrasis punktas privalus bet kuriuo atveju, tačiau pirmojo kartais galima nepaisyti, nes 

sunkiai bepaeinanti pensininkė su alkūniniu ramentu, neįgalusis, nepilnametis, nėsčioji ir pan. 

nesukelia įtarimų ir gali būti naudojami retai, tačiau itin naudingai. 

 

APYTIKSLIS VISŲ SLAPTŲJŲ TARNYBŲ AGENTŲ KIEKIO LIETUVOJE 

PASKAIČIAVIMAS 

 

Kadangi verbuoti slaptuosius agentus pradeda ir po to jiems vadovauja etatinis slaptųjų 

tarnybų bendradarbis, todėl agentų kiekis skaičiuojamas priklausomai nuo visų slaptųjų 

tarnybų kriminalinės ţvalgybos (operatyvinių) darbuotojų, turinčių savo agentus, kiekio. Tam, 

kad toks paskaičiavimas nebūtų įmanomas ir ţvalgybos darbo mastas nebūtų atskleistas, tas 

kiekis yra įslaptintas. Todėl paskaičiavimai galimi tik labai bendrais bruoţais. 

2010 metais VRM Policijos departamento, kuriam priklauso ir Lietuvos kriminalinės 

policijos biuras (LKPB), darbuotojų kiekis buvo 14,6 tūkstančių. LKPB viršininko 

pavaduotojas Edvardas Šileris 2012 metais pranešė, kad teisę pradėti telefono pokalbių 

pasiklausymą turi 2 tūkstančiai ikiteisminio tyrimo pareigūnų. Belieka spėlioti, kiek LKPB 

turi kriminalinės ţvalgybos (operatyvinių) darbuotojų lyginant su tyrėjais. Manant, jog jų 

turėtų būti daugiau nei kabinetuose dirbančių tyrėjų, pasirinkim iš akies skaičių 3000. Įvairiais 

atsiliepimais, kiekvienas toks darbuotojas turi uţverbavęs nuo trijų iki dešimties ar daugiau 

slaptųjų agentų. Imkim vidutinį skaičių 7. Čia prisimena KGB, - “Paskutiniais metais KGB 

rūmuose dirbo apie tris šimtus operatyvinių darbuotojų, ir kiekvienas jų paprastai turėdavo 

bent jau po penkis šešis agentus” (Edmundas Ganusauskas, Penktoji kolona, V.: Vilnius, 

1996, p. 124). Turint po 7, vien tik LKPB slaptųjų agentų kiekis būtų 3000x7=21000. 

 

Kriminalinę ţvalgybą vykdo taip pat VSD, kurio 2014 metų biudţetinė darbo uţmokesčio 

suma (42,853 mln. Lt) dešimteriopai maţesnė uţ PD (434,525 mln. Lt), ţr. Lietuvos 

Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymas 2013-12-12. Prileiskim, kad atitinkamai ir VSD ţvalgybos darbuotojų 

turėtų būti dešimteriopai maţiau, - 300. Atitinkamai, VSD slaptųjų agentų 300x7=2100. Viso 

PD LKPB ir VSD slaptųjų agentų: 21000+2100=23100. 

 

Taip pat kriminalinę ţvalgybą (šiuo atveju kontrţvalgybą) vykdančio Antrojo operatyvinių 

tarnybų departamento (AOTD) prie KAM biudţetinės lėšos darbo uţmokesčiui įslaptintos, 

tačiau bendras KAM uţmokesčio biudţetas maţdaug ketvirtadaliu maţesnis iţ PD (plg. 372 

114 ir 434 525 mln. Lt). Nebūnant karybos specialistu, neįmanoma nuspėti, koks yra AOTD 

operatyvinių darbuotojų kiekis, tačiau panašu, jog jis turėtų būti nedidelis lyginant su visos 
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ministerijos etatais. Tad priimkim jį tokį patį kaip VSD, tuomet 300x7=2100. Taigi PD, VSD 

bei AOTD slaptųjų agentų skaičius yra 23100+2100=25200. 

 

Taip pat kriminalinę ţvalgybą vykdančios LR Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo 

uţmokesčio biudţetas triskart maţesnis nei VSD (plg. 13740 ir 42853 mln. Lt). Prileiskim, 

jog ir operatyvinių darbuotojų čia triskart maţiau -100. Tuomet STT slaptųjų agentų būtų 

100x7=700. Viso PD LKPB, VSD, AOTD ir STT slaptųjų agentų kiekis būtų 

25200+700=25900. 

 

Prie to kiekio pridūrus dar palyginti neskaitlingą kitų ţvalgybos veiklos subjektų – 

Vadovybės apsaugos departamento prie VRM, Muitinės departamento prie FM – agentūrą, 

galima sakyti, Lietuvoje slaptųjų agentų kiekis yra maţdaug 26000 asmenų. Gal ne gatvėse, 

bet savo darbo vietose ţvalgybinės veiklos subjektams kasdien talkina privačių saugos firmų 

darbuotojai, daţnai tie patys buvusieji policininkai, kurių galima apytiksliai priskaičiuoti net 

iki 30000 (Giedrė Gorienė, Egzaminas // Karštas komentaras, 2009, spal. 2-16, p.2). 

 

Yra galima ir kita slaptųjų agentų skaičiavimo metodika. 2013 m. kovo 22 d. LR Seimo 

Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisija (pirmininkas Darius Petrošius, dabar 

Kriminalinės ţvalgybos parlamentinės kontrolės komisija) paskelbė, kad 2012 metais šalyje 

pasiklausomi ar kitaip stebimi buvo 14-15 tūkstančių asmenų. (Aišku, jog kalbama apie 

įtariamus kriminaliniais nusikaltimais, o mums čia rūpimi įvairūs niekuo nekalti politiniai ir 

kitokie disidentai + sekami ar saugomi uţsienio ambasadų darbuotojai sudaro jų tarpe nebent 

2-5%, tačiau tie disidentai savo likimu parodo, kas gali ištikti visus kitus). Kas dieną 

kiekvieną iš stebimųjų stebi ne maţiau nei kelios dešimtys slaptųjų agentų, iš asmeninės 

patirties nurodau jų vidutinį kiekį 30 ir juo naudosiuosi. Belgų kriminologas Ţ.N.Desiurmonas 

nurodo apytikslį skaičių 50, teisingai pastebėdamas, jog pastarasis priklauso nuo to, kiek ilgai 

ţmogus-taikinys juda šią dieną (gangstalkingwiki.com, Dr. Jean-Nicolas Desurmont, Gang 

Stalking is Becoming a Problem, 2006, p. 61, 14). TSKP Politinio biuro narys Aleksandras 

Jakovlevas buvo prisiminęs, jog jam buvo atskleidę, kad kartą 1991-aisias jį sekė net per 70 

KGB agentų (Aleksandras Jakovlevas. Atminties akivarai: tarybinė epocha ir jos lyderiai 

istoriko ir liudytojo žvilgsniu. V.: Algimantas, 2002, 284 p.).   

 

Agentai rotuojami, nes juk ir tiesioginį darbą privalo šiaip taip nudirbti, tad mobilizuojami į 

gatves ne kiekvieną dieną. Priimkim maţiausią agentų kiekį ţadantį mobilizacijų ar budėjimų 

daţnį – kas antrą dieną. Vadinasi, vieną sekamąjį pasikeisdami nuolat seka 30x2=60 agentų. 

O 14 tūkstančių objektų sektų 14000x60=840000 slaptųjų agentų. Tačiau, kiekvienas agentas 

turi slaptą sekimo kontaktą su sekamuoju paprastai ne daţniau nei vieną kartą per dieną, 

neseka nuolat jam iš paskos, kaip tai būdavo XIX-XX-me amţiuose, to nebereikia, kad 

sekamasis nepastebėtų „uodegos“, o agentų dabar pakanka, kad bet kurį objektą lauktų bet 

kur. Atlikęs tą trumpą uţduotį, agentas gauna kitas, atleidţiamas uţkąsti ar pan. Tarkim, per 

dieną jis slaptai „susikontaktuoja“ su 10 sekamųjų. Tuomet skaičių 840000 reikia padalinti iš 

10 ir gauname 84000 slaptųjų agentų. Jeigu tik su 5-iais (kas lyg ir labiau tikėtina), tuomet 

840000:5=168000. Tačiau, nemaţa agentų dirba iš karto keliom šalies slaptosiom tarnybom, ir 

priešingai, tam tikras nuošimtis yra „popieriniai“, nenaudojami. Pastarųjų nereikia nurašyti, 

nes jie neabejotinai neatsisakys vykdyti nelauktai gautą, kad ir retą, uţduotį. O laikant, jog 

keliagubų agentų yra tarkim 1/4 nuo jų bendro kiekio, ir atimant tą ketvirtadalį iš mūsų dabar 

gautojo, gauname 168000-42000=126000. Atimant gi 1/3 gauname 168000-56000=112000. 

2014 metų rugpjūtį Lietuvoje gyveno 2 mln. 930 619 gyventojų.  
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Tikslus visų sekamųjų skaičius nei jų sekimo tvarka nėra oficialiai skelbiami, tad stebinčius 

juos tenka skaičiuoti štai taip apytiksliai, tačiau pats mastas yra neabejotinai būtent toks. 

 

Man „prisistačiusių“ agentų, kurių pavardes vienaip ar kitaip suţinojau, sąrašą ţr. 1-me 

priede. 

 

  

IV SKYRIUS: SEKIMO VYKDYMAS 
 

AGENTŲ IR AUTOTRANSPORTO JUDĖJIMAS 

 

Slaptam sekimui pradėti apie asmenį surenkama visa dokumentinė medţiaga, - adresas, 

darbovietė ir t.t. Apklausiami ir gauna uţduotį jį sekti visi jo aplinkoje esantys policijos ar 

saugumo, esant reikalui ir bet kurių kitų kriminalinės ţvalgybos subjektų agentai, - 

gyvenamojo namo agentė pensininkė, kaimo kaimynas, įstaigos patalpose vienas iš 

bendradarbių. Pastarąjį įpareigoja kuriuo nors pretekstu susipaţinti su objektu arba staiga 

atnaujinti bičiulystę, štai kam reikalingi aktoriniai sugebėjimai. 

 

Prie gyvenamojo ir darbovietės pastatų paskiriamas slaptas budėjimas, kurį atlieka šiai 

dienai mobilizuota agentų brigada, vadovaujama kriminalinės ţvalgybos etatinio 

(operatyvinio) darbuotojo. Agentas ar agentė ilgai “laukia troleibuso” ir išvaţiuoja pasirodţius 

kolegai pensininkui, atsisėdusiam ant suoliuko “pailsėti”, šis išeina atvaţiavus dviratininkui, 

atsisėdusiam ant bordiuro “pasišnekėti” mobiliuoju telefonu, šis, “susitaręs”, išvaţiuoja, kai 

prie šaligatvio sustoja lengvoji mašina, kurioje vyras “laukia ţmonos”, “ţmona” ateina ir 

mašina išvaţiuoja pasirodţius iš kitos pusės kolegai nevalyvam valkatai, šis atsisėda atsigerti 

alaus, tačiau pasitraukia, “išsigandęs” atvaţiavusios policijos mašinos ir t.t. 

Tuo pačiu metu, gausėjant informacijai, slaptosios tarnybos vadovybė sprendţia, kaip 

apiforminti sekimą, ar jis turėtų būti ilgas, ar būtina terliotis su sankcija ir reikės ţengti 

oficialiu keliu, t. y. ar reikalingas teismo procesas. Priklausomai nuo to, taip pat sprendţiama, 

ar reikalingos papildomos techninės sekimo priemonės, kaip antai papildoma mikrokamera 

darbovietėje ar sekamojo bute, ar pastarajam perţiūrėti įmanoma kaimyno bute patalpinus 

radarą ir t.t. 

 

Objektui išėjus iš pastato ir sėdantis į mašiną, netoliese esančiai jaunai motinai su vaiku 

staigiai prireikia pasikalbėti telefonu. Į darbą įsijungia GPS sistema per paties vairuotojo ar 

slapčia pritaisytą švyturėlį. Sekimo vadovas mobilizuoja visus agentus vairuotojus, išdėstytus 

po visą miestą. Objektui iš paskos vaţiuoja agentas, turėsiantis dubliuodamas pranešti 

vadovui, jeigu objektas netikėtai pasuks į šoną. Jeigu vairuotojas išvaţiavo uţ miesto, 

persekiotojas kiek atsilieka, kad nesukeltų įtarimo, tačiau mobilizuojami visi ratuoti ir 

neratuoti agentai palei plentą daug kilometrų į priekį, tame tarpe ir agentė padavėja pakelės 

picerijoje ir t.t. Suvokus, pro kurį miestelį vairuotojas netrukus pravaţiuos, mobilizuojama to 

miestelio agentūra ir, jam įvaţiuojant, prie kurios nors vietinės įstaigos durų jau stovi jaunas 

pasipuošęs klerkas, išbėgęs minutėlei “parūkyti”. Taigi, vairuotojo visur jau laukia. Po poros 

savaičių aiškėja, kur objektas daţniausiai lankosi, tad jam judant tam tikrame rajone, 

mobilizuojami tikriausiai nebe visi tame rajone esantys agentai, bet, tarkim, tik banko, vaikų 

darţelio, parduotuvės agentai. 

 

Analogiškai vykdomas ir pėsčiojo slaptas sekimas. Apsistosim ties juo smulkiau, kadangi 

autorius mašinos neturi. Kaip atrodo sekimas sekimo objekto akimis, spaudoje bene pirmą 

kartą aprašyta čia: Jurijus Radovičius, Piudymo džiaugsmas // Laisvas laikraštis, 2006 m. 
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liepos 13-27, Nr. 14, p. 14; Vidmantė Jasukaitytė, Kas tie pajacai // Karštas komentaras: 

komentaras.lt, 2012-02-08 (beje, pajacų sąrašą ţr. 1-me priede). 

 

Nutarta (matyt, kaip paprastai) per teismą objekto netraukti, tvarkytis su juo savomis 

priemonėmis, net nevarginant prokuroro bei teisėjo teikimu dėl sankcijų. Tai bus nebe slaptas, 

bet jau atviras išorinis sekimas, tai yra atviras sekimo demonstravimas, arba psichologinis 

teroras, arba Zersetzungas. Jam naudojamas visas tas pats slaptojo sekimo aparatas. Jau 

pavyko bute paslėpti mikrokameras arba kaimyno agento bute patalpinti radarą. Tuomet 

vienos sekimo dienos įvykiai rutuliojasi taip. 

 

Ankstų rytą mobilizuotosios šiai dienai agentų brigados arba būrio nariai jau išsidėstę 

objekto gyvenamo namo aplinkoje, laukdami kol sekimo objektas atsikels iš lovos. 

Techninėmis sekimo priemonėmis stebintis jį sekimo operacijos šią dieną vadovas siunčia 

jiems signalą, kad objektas keliasi iš lovos. Pastarajam išeinant iš buto, agentai pradeda veikti, 

laukia jo išeinant iš pastato. Jie praeivių vaidmenyse išsirikiuoja palei seniai išţvalgytus 

labiausiai būtent šią dieną tikėtinus objekto maršrutus, o pagal galimybę ir aplamai palei visus 

pėsčiajam nuo namo įmanomus kelius. Kad ir kur nuo savo namo objektas bepasuktų, jam uţ 

kelių dešimčių metrų būtinai prisistatys agentas, sukeldamas neprityrusiąjam nuostabą bei 

išgąstį: dieve, nejaugi jie tikrai moka skaityti ţmonių mintis? Ne, tikrai nemoka, uţtat radaras 

moka ţiūrėti per sienas ir agentų gausu visoms kryptims uţimti. 

 

Prieš keletą metų Varšuvoje buvo lenkų nacionalistų sumušti du Rusijos piliečiai (ir vienas 

Kazachstano, tačiau, matyt, tik atsitiktinai pakliuvęs po ranka). Po savaitės kitos Maskvoje 

buvo „chuliganų“ sumuštas Lenkijos ambasados darbuotojas, dar po kurio laiko ir kitas (nes 

rusų juk buvo sumušta du). Pirmasis geranoriškai pasakė nelabai tikįs kad tai buvęs Rusijos 

kerštas, nes girdi „iš kur jie galėjo ţinoti, kada aš išeisiu iš pastato ir kurlink eisiu, jei tuokart 

net aš pats to nebuvau susiplanavęs iš anksto, išbėgau trumpam, atsiradus reikalui“ (cigarečių 

nusipirkti ar ko). Šiuo, kaip ir kitų šalių diplomatų atvejais, stebina „diplomatų“ 

neprofesionalumas. Visų ambasadų pastatai visur yra nuolat stebimi, o nutarus sumušti du 

Lenkijos diplomatus, pastato apylinkėse tikriausiai buvo išdėstyti dar ir jaunieji slaptosios 

tarnybos bendradarbiai – dykinėjantys jaunuoliai skverelyje, muzikantai poţeminėje perėjoje 

ir t.t. Diplomatui išėjus iš pastato, viena iš tų grupių sutartu mobilaus ryšio signalu tuoj pat 

buvo pasiųsta jį pasitikti. 

 

Objektui ţingsniuojant gatve, jis nuolat yra apsuktas agentų, esančių gretimuose kvartaluose 

ir pastatuose, juda nuolatos likdamas jų plačiame taip pat slenkančiame ţiede. Jį laukia 

priekyje, o iš paskos jei seka, tai nebent minioje, kur agentas jam nėra matomas, arba labai toli 

atsilikęs, arba visai uţ matymo horizonto, jei šią gatvę stebi policijos vaizdo kamera. Kaip jau 

minėta, visos bet kur esančios bet kokios stacionarinės ar kilnojamosios, atviros ar slaptos, 

lauke ar patalpose išdėstytos vaizdo stebėjimo priemonės yra vienaip ar kitaip tarpusavyje 

sujungtos į vieningą stebėjimo sistemą. 

 

  Ryšys tarp sekimo operacijos vadovo ir jo agentų bei tarp pačių agentų palaikomas 

mobiliaisiais telefonais ir, labai tikėtina, per radijo ryšio komercines belaides mikro ausines, 

pašaliečiui visiškai nematomas (taip vadinama „mikro ausinė egzaminams“). Taip pat 

techninė signalizacijos priemonė gali būti mobilaus telefono begarsė vibracija, tuomet agento 

elgesio staigus pasiketimas taip pat gali atrodyti šėtoniška telepatija. 

 

Jei objektas pasuka į nenumatytą gatvę, visi aplinkoje esantys agentai tuoj pat perrikiuojami 

pagal jo judėjimo miesto kvartaluose naują kryptį, stengiantis pirmiausiai uţimti galutinį jo 
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šio kelio tarpsnio tašką, - posūkį, išėjimą iš pereinamojo kiemo, įėjimus į galimai jį čia 

dominančius pastatus ir t.t. Objektui nepriėjus ir vėl netikėtai pasukus kur nors į šalį, visi tuoj 

pat perrikiuojami vėl. Tas pats objektui staiga pasukus atgal. Jeigu objektas, įėjęs į netikėtą 

kiemą staiga jame dingo, tuoj pat mobilzuojamas to pastato agentas, kad apţiūrėtų visus 

uţkampius, tuo tarpu visus išėjimus iš kiemo bei lauko duris imama stebėti. Judėjimas 

liaujasi. Laukiama tiek laiko, kiek reikės, agentai pasikeičia. Objektui išėjus, jis sekamas 

toliau ir aiškinamasi, pas ką ir dėl ko jis buvo apsilankęs. 

 

Jeigu objektas netikėtai įėjo į specializuotą parduotuvę (sporto, raštinės prekių, knygyną), tai 

reiškia, jog jis, neradęs joje ko ieškojęs, gali apsilankyti ir kitoje tokioje pačioje. Taigi, jam 

vėliau lankantis kitoje miesto dalyje, kur irgi yra sporto prekių parduotuvė, į ją iš anksto taip 

pat gali būti pasiųstas agentas, kad savimi ten nustebintų objektą. 

 

Aplamai, objektui įėjus į bet kurią nenumatytą viešą patalpą, jau maţdaug po pusės minutės 

į ją taip pat įeina toli iš paskos sekęs nepastebėtas agentas arba iš pastato vidaus į ją iškviestas 

vietos agentas. 

 

Nėra visai aišku, ar miestų gatvėse kasdien nuolat patruliuoja agentų būriai, kurie tik esant 

reikalui talkina tam tikro objekto sekimo brigadai, koks yra organizacinis ryšys tarp jų. 

 

Jeigu objektas mieste netikėtai pasuka nelaukta ir jokio agento neuţimta kryptimi, jį tuoj pat 

paveja operacijai šiai dienai skirta mašina. Vairuotojas gali privaţiuoti ir sustoti prie šaligatvio 

keletą metrų ţingsniuojančiojo priekyje, jog pastebėtų, o gali toli į priekį uţveţti agentę ir 

paleisti ją atgal pasitikti jį šaligatvyje. Taip pat mašina reikalinga jei objektas netikėtai įsėda į 

viešojo transporto priemonę. 

 

Daţniausiai yra gerai išţvalgyta, kada ir kuriais autobusais ar troleibusais objektas 

naudojasi. Taigi, objektui įlipant į autobusą, jame jau gali būti atvaţiavęs nuo pirmesnės 

stotelės agentas. Arba agentas įlipa drauge. Palei autobuso ar troleibuso judėjimo trasą kas 

keli šimtai metrų iš pastatų mobiliuoju ryšiu iškviestieji agentai fiksuoja vykimą ir 

signalizuoja sekančiam agentui. Numanant ar ţinant, į kurią pusę objektas ţiūri per autobuso 

langą, agentai lauke gali papildomai maivytis. Yra maţdaug numanoma, kur šiuo maršrutu 

vaţiuoja objektas, tačiau dėl viso pikto yra rengiamasi pasitikti jį ir jam išlipus nenumatytoje 

stotelėje. 

Visi aprašytieji pėsčiojo sekimo (tiek slapto, tiek esant reikalui atviro) mieste veiksmai 

neabejotinai yra agentų gerai išmokti ir surepetuoti per apmokymus tiesiog tose pačiose 

gatvėse, mikrorajonų kiemuose, pastatuose, nes yra matyti, kaip darniai jie veikia. 

 

Ar esate sekamas gatvėse bei viešosiose patalpose, esant reikalui suţinosite iš agentų 

pantomimos (kūno kalbos, gestų, mimikos) bei ypač iš gatvės teatro (street theater) 

mizanscenų. Čia bus šiek tiek rimtesnis gatvės teatras nei vadinamieji „laisvųjų menininkų“ 

pamaiviški „performansai“. Suprasite ne iš karto, tačiau per porą savaičių jau būsite, tarsi 

Pavlovo šuo, kiek išmokintas atpaţinti jums siunčiamus iš minios signalus. Agentų tikslas yra 

kaip nors labai trumpam atkreipti į save jūsų dėmesį, kuo nors išsiskirti iš aplinkinių, 

pastariesiems nekreipiant dėmesio. Objektui bus viešojoje vietoje ar patalpoje primestas 

kitiems nematomas, grynai asmeniškas, net intymus ryšys su agentu.Tikėtina, jog kai kurie, o 

gal net visi signalai bus pritaikyti prie būtent jūsų asmenybės, kad greičiau juos suvoktumėte. 

Išvardinsiu, prie kuriu pripratino mane. Pabrėţtina, jog visi nurodomieji būdai yra taikomi 

serijomis, kai tam tikri dominuoja kelis mėnesius, po to juos pakeičia kiti. 
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1.Įdėmūs ţvilgsniai į akis: nuo tam tikro laiko jūsų ţvilgsnis vieną ar porą kartų dienoje ims 

susidurti su trumpu įdėmiu visai nepaţįstamo ţmogaus ţvilgsniu, tarsi dūriu į akis. Po kurio 

laiko taps aišku, kad tai daroma tyčia. Kartais veido mimika demonstruoja tarytum panieką. 

 

2.Pasivaikščiojimai: kartas nuo karto praeivių tarpe pradeda pasitaikyti lėtai 

„pasivaikščiojantys“ minoje smarkiai artistiškai krypuojantys ţmonės, kartais artistiškai 

leidţiantys dūmus, kartais su tamsiais akiniais per apsiniaukusį orą. 

 

3.Nusigręţimai nugara: priekyje, stovėdamas praeivių tarpe, į jūs iš tolo ţiūri ţmogus, kuris, 

jūsų ţvilgsniams susidūrus, tuoj pat nusisuka nuo jūsų vietoje, leidęs groţėtis jo nugara, o pats 

ţiūrėdamas į jūsų būsimą kelią, kuriuo eisite praėjęs pro jį, patys priversti „palįsti“ po jo 

ţvilgsniu, tad dabar jau jis gręš ţvilgsniu jūsų tolstančią nugarą. Jums po kelių sykių 

supratus,agentai nuo tol lauks jau iš karto sustingus nugara. Tai itin daţnai pasitaikantis 

būdas. 

 

4.Kelio kirtimo imitavimai: susimąstęs ţingsniuojate šaligatviu, kai per kelis ţingsnius 

priekyje kaţkas netikėtai priartėja prie jūsų kelio trasos ir sustoja taip, kad praeinate pro jį vos 

neuţkabinęs pilvo. (Variantas, skirtas objektui prie vairo: pastebimai tankiai ir tam tikru 

ritmu, jums ramiai vaţiuojant, pradeda atsirasti “kelių ereliai”, iššokantys į priekį, trukdantys 

ir nurūkantys). 

 

5.Atsiradimai arti nugaros: einate ar stovite ramiai, tačiau pajuntate, jog kaţkas vos neliečia 

nugaros, atsigreţęs matote nekaltą senutę su krepšeliu, įdėmiai ţvelgiančią į šoną, arba 

vyriškį, kurie tuoj pat pasitraukia. Arba pajuntate, jog kaţkas ţingsniuoja iš paskos vos ne 

lipdamas ant kulnų. Arba gali sutrepsėti uţ nugaros tarsi vaikas ir ramiai eiti toliau. 

 

6.Aplenkimai: jums ramiai einant, jus aplenkia tik kiek skubriau ţingsniuojantis ţmogus, 

kuris, jau toldamas, staiga sustingsta vietoje jūsų kelyje kol prieisite ir vėl nueina pirmyn. 

 

7.Vedimas: jums einant šaligatviu, maţdaug per penkis metrus priekyje iš šono atsiranda 

vyras (ar moteris), ţingsniuojantis tiksliai jūsų tempu daug dešimčių metrų, išlaikydamas 

distanciją, tarsi vedantis jus, pasukantis būtent tenai, kur ir jus norite sukti, o priešais jums 

reikalingą įėjimą sustoja, ţiūrėdamas į jį tarsi dvejodamas, ar įeiti, ir pasišalina. 

 

8.Ţvalgymasis į viršų: kartas nuo karto pasitinkate lėtai artistiškai krypuojančius ţmones, 

kaţko besiţvalgančius į viršutinę pastato atbrailą („mierkavoja, kaip remontuoti“). 

 

9.Kreivas sėdėjimas: laukimo kambaryje, sode, kur ant suolų, minkštasuolių visi sėdi tiesiai, 

viena moteris, išsikišusi truputį į priekį, labai nepatogiai sėdėdama įstriţai ant pusės sėdmenų, 

yra pasisukusi į jus ateinantį, nors į akis neţvelgia, to šiuo atveju nebūtina. Gali taip sėdėti ir 

visai viena laukiamajame, atsisukusi kūnu į jus įeinantį. 

 

10.Blaškymasis: ramiai sėdite ar stovite kur nors viešojoje vietoje, netrukus atsiranda kaţkas, 

artistiškai krypuodamas vaikščiojantis pirmyn atgal prieš pat jūsų veidą, o jeigu į jį neţiūrite, 

kartais stabteldamas trumpai dirstelėti jums į akis.  

 

11.Stovėjimas nugara: stovite gretoje ţmonių, laukiančių ţalios šviesos pereiti gatvę, 

priešingoje pusėje laukia tokia pati greta, tačiau joje vienas vyriškis, jums beţiūrint, apsisuka 

nugara į jus ir stovi, tarsi rengdamasis eiti per gatvę atbulas, tačiau vėl atsisuka ir prasilenkia 
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su jums normaliai; tai buvo pademonstruota du kartus („paţiūrėjo, ar nepasiveja atsilikęs 

draugas, - ne, nepasiveja“). 

 

12.Sustingimai: viešojoje vietoje, kur visi gyvai kalbasi, pasisuka, pasilenkia bei atsilenkia, 

pereina iš vienos vietos į kitą, prieš jūsų akis kaţkas stovi ar sėdi išsitiesęs visiškai 

nejudėdamas, tarsi negyvas, arba jam pasidarė bloga. Tai patraukia dėmesį, tuoj pat ţmogus 

pradeda judėti normaliai. 

 

13.Perdėtas aktyvumas: priešingai, visiškai ramioje aplinkoje kaţkas be garso, niekam 

netrukdydamas, pradeda sukiotis, pasilenkti ir pan., tačiau tik iki į jį paţvelgsite būtent jūs. 

 

14.Ţvilgsnio kontrolė: priekyje toli nuo jūsų nugara į jus esantis ţmogus staiga ima muistytis, 

keistai sukiotis vietoje, tarsi pajutęs jūsų ţvilgsnį. Jūsų ţvilgsnį gali stebėti skaitmeninė 

vaizdo kamera. Vadinasi, šiuo momentu esat jos apţvalgos lauke. 

 

15.Spėjant ţvilgsnį: objektui praėjus, jis gali atsigręţti į jam įtartiną ţmogų, reikia jo abejonę 

patvirtinti kaip nors lygiai įtartinai, pavyzdţiui, pačiam neatsigręţiant, įkišti ranką į 

uţpakalinę kelnių kišenę ir taip sustingti. 

 

16.Vietos uţėmimas: atsikėlėte iš vietos išmesti šiukšlę į dėţę uţ dviejų ţingsnių, o pasisukus 

atgal, jūsų vieta jau uţimta neţinia iš kur atsiradusio nenatūraliai išsitiesusio ir sustingusio 

vyriškio, įdėmiai ţiūrinčio į priešingą pusę. Arba gali kaip tik akiplėšiškai ţvelgti į akis. 

Psichologiškai neįtikėtina, kad taip smagintųsi ne paauglys, bet pusamţis vyriškis, o kai tai 

tikrai paauglys, tuomet iš kitų įvykių yra aišku, jog ir šis buvo suorganizuotas tyčia. 

 

17.Paţiūrėjimai: priekyje stovintis nugara į jus ţmogus smarkiai pasilenkia kairėn arba 

dešinėn, tarsi stengdamasis išsikišti iš uţ prieš jį nesančio, įsivaizduojamo pastato kampo. 

Jums įeinant į ţmonių kupiną viešą patalpą vienas jų nusigręţia į sieną, prikišęs veidą prie jos. 

Jums praeinant pro didelį gatvės reklamos skydą, jį „apţūrinėja“ prikišęs veidą prie stiklo 

vyriškis. 

 

18.Mankšta: nuošalėje kaţko stovintis vyras ar moteris staiga trumpam smarkiai atsilenkia 

atgal, išlenkę pilvą į priekį, tarsi atlikdami mankštą. Kartą vyriškis net du tris kartus pritūpė 

tiesiog tarp pirkėjų Maximos parduotuvėje Vilniuje, Gedimino prosp. 64. 

 

19.Atspindţių panaudojimas: Į kiosko vitriną įdėmiai ţiūri ţmogus, tačiau, praeidamas pro jį, 

pastebite jo ţvilgsnį, nukreiptą tiesiai į jūsų akis iš tos vitrinos stiklo. Vaţiuojate tuščiame 

lifte, į jį įeina vyriškis, prieina prie veidrodinės sienelės ir, nenatūraliai prikišęs prie jos veidą, 

ţvelgia jums į akis iš to veidrodţio. 

 

20.Dvejopas elgesys: ţmogus, su kuriuo ką tik kalbėjotės viešo renginio metu ar svečiuose, 

staiga, kitiems nematant, tylėdamas, prieš jūsų akis trumpam pamėgdţioja jūsų paties gestą ir 

nueina. Arba jūs, pajutęs tarsi neţymų nieţulį pakaušyje, atsigręţiate ir į jūsų akis tiesiog 

įsismeigia jo aštrus ţvilgsnis, jis tuoj pat vėl draugiškai prieina ar prisėda tęsti malonų 

pokalbį. Jis tarsi pasako: taigi, dabar suţinojai, kuris iš čia esančių yra čionai dėl tavęs, dabar 

bendraukim toliau. Nėra kaip į tai reaguoti: kelti skandalo negalima, nes įskaudinsi ir 

išgąsdinsi šeimininkus, kuriems jis yra geriausias bičiulis, jam pačiam ką nors šnekėti nėra 

prasmės, nes durniuos. Tenka kentėti arba išvis niekur nesilankyti. Agentas tokiais atvejais 

turi būti itin įţūlus, visiškos savitvardos ir puikus aktorius.  
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O štai gatvės teatro mizanscenos. Jose lemia vizualus agentų ryšys. 

 

21.Iššokimai. Artėjant jums prie pastato kampo, iš uţ jo staiga prieš pat jūsų nosį kerta kelią 

„ūkiška moteriškė“ su krepšiais net abiejose rankose, tarsi sovietiniais laikais. Bet a) niekur 

arti nėra maisto parduotuvės, b) moteriškė labiau panėši į lietuvę nei į rusę, o lietuvės Vilniuje 

taip su dviem krepšiais per miesto centrą nekeliauja, c) krepšiai akivaizdţiai lengvi, d) jums 

praėjus pro tą kampą, yra akivaizdu, jog moteriškei nebuvo iš kur pro ten eiti, juolab taip arti 

fasado sienos, ji buvo prieš tai tenai atėjusi ir stovėjo, laukdama momento. Kaip ji galėjo 

suţinoti, kada iššokti? Ji ten stovėjo, įdėmiai ţiūrėdama į uţ poros dešimčių metrų stovėjusį 

kolegą, iš savo taško stebėjusį jus, jums nekreipiant į jį dėmesio. Jums priartėjus iš savo pusės 

prie kampo, jis pasiunčia agentei signalą iššokti, – nusimauna arba atvirkščiai uţsimauna 

kepurę, pasisuka vietoje, ir t.t. Aplamai, agentas niekuomet nebūna šalia objekto vienas, uţ 

kelių metrų būtinai yra dar maţiausiai vienas, veikiausiai keli. 

 

22.Reikšmingos frazės: 

  a) jus išdavė visi draugai, einate susikrimtęs, priekyje sustoję kalbasi du vyriškiai, 

praeidamas pro kuriuos girdite vieno iš jų itingarsiai ištartus ţodţius: „mane išdavė visi mano 

draugai!“. 

 

b) 2006-ais metų vasarą nesulaukęs iš LŢTA apgynimo nuo saugumo teroro Vilniuje, 

turėjau planuoti tolimesnius veiksmus. Man tuo tarpu sėdint Vilniaus Centriniame pašte prie 

Darbo birţos kompiuterio, netoli manęs kaţkoks vyriškis, artistiškai besiblaškydamas, garsiai 

kalbasi rusiškai mobiliuoju telefonu. Po to skambina dar kaţkam ir pradeda rusiškai taip: - 

Alio, aš dabar kalbu iš Vienos, esu dabar Vienoje. Jam greitai pabaigus, prieš tai bendravęs su 

juo šio Darbo birţos skyrelio vedėjas lietuvis prieina sakydamas (taip pat rusiškai): padarėt 

vieną klaidą, ar skiriat Vilnių nuo Vienos, čia juk Vilnius. – Tikrai? A, nu jo, gal tikrai 

suklydau (ţr. sekimo dienoraščio 2006.06.06 įrašą). Į metų galą nutariau vaţiuoti apskųsti 

LŢTA jos motininei organizacijai Tarptautinei Helsinkio ţmogaus teisių federacijai, kurios 

būstinė yra Vienoje. Tik tuomet, po laiko man pamaţu paaiškėjo to tarytum absurdiško 

Vienos paminėjimo Vilniaus pašte prasmė. „Mes nepikti, patys tau patariam, kaip prieš mus 

kovoti, mėgink“. Arba: „Mes iš anksto ţinojome, ką sumąstysi“. Na, o ką? Juk taip ir įvyko. 

Nėra taip jau sunku prognozuoti ţmogaus mintis, daug metų įdėmiai sekant jį apskritą parą. 

 

c) Pardavėjos prašot: „dvi ţuvytes“, sekantis po jūsų prašo „dvi ţuvytes“; „du bilietus“, -„du 

bilietus“. Vėliau tokie sutapimai liaujasi. 

 

23.Nelaukiant atsakymo: kaţkas prieina prie jūsų paklausti kelio ar ko kito, tačiau 

nelaukdamas atsakymo tuoj pat pasitraukia arba, gavęs atsakymą, neskubėdamas nueina į 

priešingą pusę. 

 

24.Tariami nesusipratimai: suvaidinami analogiškai Leonido Gaidajaus 1965 metų komedijos 

„Operacija Y ir kiti Šuriko nuotykiai“ scenaristų Jakovo Kostiukovskio ir Moriso 

Slobodskojaus klausimui trečią valandą nakties: „atleiskit, kur čia biblioteka?“ Sėdite 

priėmime pas valdininkę, į kabinetą įsiverţia prieš tai koridoriuje nematyta „nesusipratusi“ 

moteriškė, klausianti, ar čia tiekimo skyrius. - Ne, čia pašalpų skyrius. – Negali būti, man 

sakė, kad tiekimo skyrius būtent čia. – Kas jums galėjo pasakyti tokią nesąmonę? – 

Petrauskas. – Koksai Petrauskas? – Na tas, pirmame aukšte. – Tai kad pas mus čia nėra jokio 

Petrausko, prašom netrukdyti. – Tai kad man sakė... Na ir taip toliau. 
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25.Netikėti susitikimai: šalia jūsų įvairiose vietose kas kelios dienos pradeda atsitikti nelaukti 

senų draugų susitikimai šūkaujant: o, sveikas/a, kur buvai prapuolęs/usi ir t.t. Po to jie liaujasi 

visam laikui. 

 

26.Antrininkas: jums einant susitikti su N, arba laukiant jo, arba einant po susitikimo, jums į 

akis gali netikėtai kristi iš arti ţvelgiantis į jus ţmogus, išvaizda ir charakteringais judesiais 

nepaprastai primemantis N. 

 

27.Grasinimai susidoroti, gal ir nuţudyti: jums priėjus prie bromos (tarpuvartės), staiga iš jos 

pro jūsų veidą išlekia suriaumojusi mašina ir nurūksta. Vilniaus apygardos prokuratūros 

apsaugininkas, jums įeinant jau išėjęs iš kabinos ir sustojęs veidu į jus, ima nemaţu kumščiu 

baksnoti sau į delną. Jums mieste pasukus uţ kampo, ten, pasirodo, vidury šaligatvio stovi 

tikriausiai ką tik išlipęs iš mašinos ir kiek panarinęs galvą vyriškis su alkūniniu ramentu 

rankoje, tarsi pasirengęs kaţkam su juo tvoti. Mieste pačiose netikėčiausiose vietose visiškai 

jums nepaţįstami ţmonės, jų tarpe moterys, kartas nuo karto trumpam iškelia į jūsų regėjimo 

lauką balto popieriaus lapą. Na, ir taip toliau. 

 

Naujokas agentas galėtų suabejojęs paklausti savo kriminalinės ţvalgybos darbuotoją 

vadovą: 

- Betgi jei taip darysiu, kiti ţmonės, praeiviai gali atkreipti į mane dėmesį. 

 

– Nesijaudink, neatkreips, niekas gatvėse kitais praeiviais nesidomi. O jei net ir atkreips, 

taigi ţino, kad mūsų laikais tiek daug keistuolių, neadekvačių ţmonių. Ir aplamai, dabar 

mūsuose laisvė, demokratija, kiekvienas elgiasi, kaip nori, o tu juk niekam netrukdysi. 

 

– O jeigu atsitiktinai draugai, paţįstami pastebės? Aš juk paprastai ten nevaikštau. 

 

–Sugalvok jiems ką nors iš anksto. Lauki dar kito draugo, kurio jie nepaţįsta. Jeigu uţtruks 

šalia tavęs ilgėliau, paskambink man, suvaidinsim, jiems pasakysi, jog nesulaukei ir 

atsisveikink. Vis tiek paskui objektą Romka eis. 

 

– O jeigu objektas mane pultų? 

 

– Tikrai nepuls. Juk jei tave pastebės, tai jau susipras, jog ir mes netoliese jus stebim. Jeigu 

uţpuls, sukelk kuo didesnį triukšmą, prieis Birutė, iškvies policiją, su Romka jį laikysite. Net 

jei pabėgs, - kur jis nuo mūsų dings? Ten tolėliau dar Sidorova sėdės skverelyje, o jei reikės, 

paţiūrėsiu, gal dar Karpavičienė jau bus laisva, taigi ţmonių turime visiems variantams. 

Tačiau, viso to tikrai neprireiks. 

 

Atviro išorinio sekimo iliustracijai siūlau 2-ą priedą: atviro išorinio sekimo 2000, 2004-2009 

ir 2014 metų dienoraščio ištraukas. Jose faktai pateikti taip, kaip buvo matomi sekimo objekto 

akimis. Privačios seklių firmos The Agency.inc (JAV) vadovas Dţonas Lopesas (John B. 

Lopes) patarė: „Besiskundţiantiems man neaiškiu sekimu patarčiau pirmiausia rašyti 

dienoraštį su tiek smulkmenų, kiek tik įmanoma“. Taigi, tai yra asmeniniai liudijimai, pagal 

kuriuos prokuroras privalo atlikti ikiteisminį tyrimą ir perduoti bylą teismui. 

 

Gali kilti abejonė dėl to, argi slaptosios tarnybos siųstų agentus atvirai sekti paţįstantį juos 

objektą, arba kai jam yra nesunku suţinoti jų pavardes, juk „atskleistas agentas nebe agentas“. 

Taip tikrai yra tik rimtoje tarptautinėje ţvalgyboje. Ir gal dar Amerikoje, kur slaptoji tarnyba 

rečiausiais istoriniais atvejais kartais būna priversta nenorom pripaţinti tam tikrą asmenį esant 
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savo agentu. O Vilniuje gatvės provokatorėliai profesoriai ir kiti ţinomi ţmonės nesibaimina 

būdami atskleisti kaip agentai, nes kam gi publika labiau patikės, ar didybės manija apsėstam 

psichiniam ligoniui, fantazuojančiam neva net profesoriai jį seka gatvėse, ar jiems patiems, 

tautos šviesuliams? O jei šviesuliai nėra agentai, tai juk tuo pačiu ir visi likusieji taip pat. O 

net jei yra, koks čia jiems dėl to nepatogumas? Viskas normalu. Jau man daug kartų paskelbus 

agentų sąrašą, vis tiek 2014 m. liepos 27 d. buvo atsiųstas dar vienas ţinomas ţmogus, 

ţurnalistė Nemira Pumprickaitė. Ai, skaitytojau, geriau apie tai visai negalvok. 

 

KODĖL ŢUDĖ TIKRIAUSIAI NE DRĄSIUS KEDYS 

 

Atsiţvelgiant į tai, kaip vykdomas sekimas, galima bent trumpai įvertinti „pedofilijos bylą“. 

Apsistokime ties klausimu, kas tikriausiai galėjo nuţudyti J.Furmanavičių ir V.Naruševičienę. 

 

2009 metų spalio 5 d. ankstyvą rytą Kaune buvo nušautas teisėjas Jonas Furmanavičius, o uţ 

poros valandų Violeta Naruševičienė. Oficiali įvykio versija yra tokia, kad Drąsius Kedys su 

savo seserimi teisėja Neringa Venckiene dėl asmeninių paskatų, kiekvienas savais motyvais, 

sumanė apkaltinti Andrių Ūsą, Joną Furmanavičių ir nenustatytą Aidą arba Vaidą Drąsiaus 

Kedţio maţametės duktrelės Deimantės seksualiniu tvirkinimu (pasakius tiksliau, nenatūralių 

lytinių aktų su ja imitavimu), kurį uţ atlygį organizuodavo jos motina, buvusi D.Kedţio 

sutuoktinė Laimutė Stankūnaitė. Tam jie 2009–aisiais metais primokino tuo metu penkiametę 

Deimantę pasakoti apie neva daugkartinius tvirkinimus bei jų aplinkybes bei įrašė jos 

parodymus į vaizdajuostę. N.Venckienė teigė, kad Deimantė pirmą kartą buvo pradėjusi 

atsiverti močiutei dar 2008 metų lapkričio 23 dieną (Giedrė Gorienė, kalbėjosi. N.Venckienė: 

Aš ir iš kalėjimo skundus rašysiu – jie manęs nesustabdys“ // Karštas komentaras, 2009 m. 

lapkr. 13-27, p. 6). 

 

Brolis ir sesuo parašė vos ne 200 skundų visoms Lietuvos oficialioms ir neoficialioms 

instancijoms, pridedami paminėtą vaizdo medţiagą, kreipėsi į Seimo narius bei ţiniasklaidą, 

tačiau gaudavo tik atsisakymus tirti tokius akivaizdţius prasimanymus. Patyrusiai teisėjai 

N.Venckienei, taigi, nepavyko įpiršti teisėsaugai savo nesąmoningų, fantastiškų popierių, kad 

juos nuodugniai ištyrus, būtų teisiniu keliu susidorota su nepatinkančiais jai ţmonėmis. 

Netekęs kantrybės, D.Kedys ėmė grasinti tiems ţmonėms nuţudysiąs juos, tam jį kursčiusi ir 

pamišusi dėl neapykantos (o gal priešingai, dėl nelaimingos meilės) Furmanavičiui 

N.Venckienė. Pagaliau, 2009 metų spalio 5 d. D.Kedys vieno ryto bėgyje nušovė 

J.Furmanavičių ir L.Stankūnaitės seserę V.Naruševičienę (taip pat su savo nepilnamete dukra 

dalyvavusią sąvadavime) ir pasislėpė. 

 

Po šio tragiško įvykio daugelis Lietuvos ţmonių (jų tarpe ir šių eilučių autorius) sveikino 

D.Kedţio poelgį. Lenkija pasisiūlė suteikti D.Kedţiui politinį prieglobstį, Kijeve grupė 

ţmonių išskleidė aikštėje specialiai pagamintą didelį plakatą su uţrašu Драсюс, ты поступил 

как настоящий отец! (Drąsiau, tu pasielgei kaip tikras tėvas!) 

 

Tačiau, perskaičius, jog Drąsius Kedys ţinojo buvęs sekamas (Giedrė Gorienė, Kauno 

morgo paslaptis: prokuratūra neleido ištirti J.Furmanavičiaus šautinių žaizdų ? // Karštas 

komentaras, 2009 m. lapkr. 13-27, Nr. 23, p. 4), bet kam turėjo kilti abejonė, kaipgi jam, 

sekamam, pavyko per vieną rytą skirtingu laiku sėkmingai nuţudyti net du ţmones ir 

pasislėpti! Ar tik nebuvo Kedys kaţkieno pats pagrobtas, „kas anksti ryte paėmė Drąsių Kedį 

iš namų ir kur nuveţė? Juk jeigu Kedys buvo sekamas, tokia informacija turėjo būti ţinoma“ 

(p. 5). Vėliau paaiškėjo, jog asmenys, kuriems Kedys grasino, buvo saugomi, visų bylos 

dalyvių telefono pokalbiai buvo įrašinėjami. Ypač Kedţio, kaip pavojingo asmens, grasinusio 
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nuţudyti ne ką kitą, o įtakingą teisėją, kiekvieną ţingsnį turėjo sekti pagal visą sekimo 

programą, aprašytą aukščiau. 

 

Iš to sektų, jog arba Kedţiui buvo sąmoningai leista padaryti dvi ţmogţudystes, arba ţudė 

ne jis. 

 

Vienam ar net dviem trim privatiems ţmonėms nuţudyti jiems menkai paţįstama asmenį 

nėra labai paprasta. Visų pirma, auką reikia profesionaliai sekti bent porą savaičių, tam reikia 

skirti visą dienos laiką, reikia pasirinkti saugius pasikėsinimo vietą ir metą, surengti pasalą, 

pasiruošti netikėtumams, pasirengti pasitraukimui į uţsienį ir gyvenimui ten inkognito iki 

gyvos galvos. D.Kedys su bendrininkais spalio 5 dieną turėjo visiškai tikrai ţinoti, kada 

J.Furmanavičius išvaţiuoja iš namų (arba, kaip teigiama kitoje versijoje, būtent grįţta į juos, 

tačiau tai nesvarbu), visus veiksmus sinchronizuoti su Furmanavičiaus ir daryti tai 

numanydamas, jog yra policijos akylai sekamas. Visam tam, kaip parodyta aukščiau, 

reikalinga bent poros dešimčių asmenų brigada, o kaip galėjo Drąsius Kedys, net su dviem 

trim bendrininkais visa tai suţinoti ir tą veiką organizuoti? 

 

Nušovęs Furmanavičių, Kedys, sutinkamai su oficialia versija, pabando sumedţioti Andrių 

Ūsa, tačiau neranda jo. („Nepasisekė“ veikiant aklai?). Tuo laiku L.Stankūnaitė telefonu 

dalijasi baisia ţinia su seserimi V.Naruševičiene, kuri nustebinta: „tu matai, nuo ko jis 

pradėjo...“ Stankūnaitė jai sako, jog pas ją atvaţiuos ţmogus saugoti. Bet pas ją tikrai 

atvaţiuoja tariamas Kedys, kuriam ji kaţkodėl nesibaimindama (ir negi neklausdama, kas uţ 

durų?) atrakina duris, nušauna ją ir įkiša vieną iš savo dviejų pistoletų, iš kurio šį kartą 

nešauta, į laiptinės plyšį vietoje savo vizitinės kortelės. Po to sėkmingai pasitraukia. 

 

Taigi, Kedys, būdamas sekamas, sugebėjo nušauti teisėją, po to dvi valandas vaţinėjo po 

Kauną, spėjo neidentifikuotas padaryti avariją, niekieno nevarţomas atvyko pas irgi sekamą ar 

net saugomą V.Naruševičienę (visai ne pas pagrindinę kaltininkę, savo buvusią sutuoktinę), ją 

nušovė ir nesuimtas sėkmingai pasislėpė visam likusiam gyvenimui? Ir visam tam  savo brolį 

kurstė patyrusi teisėja N.Venckienė?? Net jeigu Kedţiui tikrai būtų pasisekę padaryti teisėjo 

ţmogţudystę, tai tuoj pat pastačius ant kojų visą Kauno policiją, antros po dviejų valandų jis 

tikrai nebūtų sugebėjęs įvykdyti. 

 

Reikia taip pat ţinoti, jog visų slaptųjų tarnybų veiklos firminis bruoţas yra uţbėgimas 

įvykiams uţ akių. Tai tikrai reikalinga kriminalinių nusikaltimų prevencijai. Tačiau, pačių 

saugumiečių ar policininkų nusikaltėlių rankose ši priemonė tampa patikimiausiu jų 

nusikaltimų įrankiu. Visai tikėtina, kad ţudyti Kedţio vardu buvo pradėta ruoštis nuo pat to 

momento, kai jis tikrai neatsargiai ėmė grasinti berods 2009 metų vasarą. Spalio 4 dieną 

kalintas Kęstutis Vilkauskas telefonu paprašė J.Fur-manavičių rytoj perduoti 

apsilankysiančiam pas jį darbe ţmogui seniau K.Vilkausko padarytas tūlo prokuroro 

pasilinksminimų su maţamečiais vaikais vaizdo įrašus (K.Vilkausko išpažintis įgyja pagreitį – 

nušautas teisėjas J.Furmanavičius // Karštas komentaras, 2009, spalio 16-30, p. 5). Tarytum 

nesuvokdamas, jog bent jau jo paties, Vilkausko, visi pokalbiai įrašomi. Furmanavičius sutiko 

ir rytojaus rytą buvo nušautas. Šios akcijos sklandumas rodo, kaip tobulai ji buvo iš anksto 

parengta. 

 

2010 metų balandţio 20 d. Drąsius Kedys buvo rastas negyvas prie Kauno marių, pagal 

oficialią versiją „paspringęs savo skrandţio turiniu“ („girtas apsivėmęs“). Įtikėjęs, kad jam jau 

niekas nebegresia, galimai daug ţinantis Andrius Ūsas atsisako apsaugos ir 2010 metų birţelio 

13 d. ran-damas Alytaus rajone įvirtęs į griovį nuo savo naujo keturračio motociklo ir prigėręs 
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maţiau nei pusmetrio gilumo vandenyje. Oficialia versija – nesuvaldęs transporto priemonės. 

Sugebėjo įkristi veidu į vandenį ir nebejudėti, nors jokių kūno suţalojimų nerasta. Iš ţuvimo 

vietos nuotraukų (delfi.lt/archive/zuvo-pedofilijos-byloje-minimas-ausas.d?id=33425001) 

matyti, jog, norint taip ţūti, reikėjo pasukti iš tiesaus keliuko į griovį 90 laipsnių kampu. 

Blaivas vairuotojas, koks buvo Ūsas, vargu ar būtų daręs tokį manevrą. 

 

Atrodytų, ţuvus Kedţiui, taip pat ir L.Stankūnaitei išnyko bet koks pavojus. Tačiau, 2012 

m. geguţės 17 d. jai buvo perduota Deimantė, prievarta atėmus ją iš globėjos N.Venckienės, 

tada jųdviejų buvimo vieta įslaptinta ir vėliau jos net išgabentos iš Lietuvos, oficialia versija, 

saugant jas nuo (anoniminių ir nesugaunamų) Kedţio šalininkų keršto. 

 

Argi ne akivaizdu, jog visos pedofilijos bylos oficialios versijos ir tyčinai klaidinanti bei 

preištaringa „nutekinama“ medţiaga, isteriški kaltinimai N.Venckienei internete, aiškiai 

tiraţuojami policijos trolių, yra skirti dangstyti baisų slaptųjų tarnybų nusikaltimą – kelių 

ţmonių nuţudymą išsukant nuo nemalonumų šio pasaulio galinguosius. Betgi turint totalaus 

sekimo sistemą visai nesunku per 15 metų, to paties K.Vilkausko ţodţiais, likviduoti apie 20 

ţmonių (Kas siejo buvusį slaptųjų tarnybų agentą K.Vilkauską ir nužudytą teisėją 

J.Furmanavičių? // Karštas komentaras, 2009, spalio 16-30, p. 7). Per tiek metų tai, sakytume, 

netgi ne tiek jau daug, tad ką reiškia dar kelis taip pat nebaudţiamai pasiųsti Anapilin? 

Visų oficialių versijų bei duomenų čia nėra reikalo net minėti, nes jau iš to, kas išdėstyta, 

yra matyti, kokios tyčinai fantastiškos ir psichologiškai neįtikėtinos jos yra. Apie tai, kad 

pedofilijos byloje ţudė tikriausiai slaptosios tarnybos, ţr. taip pat hotcommenary.com, 2009-

10-10, Teisėją J.Furmanavičių nuţudė Lietuvos spec. tarnybos? Prie to straipsnio yra klai-

dinantis, matyt, agento, pasivadinusio „Buras“, komentaras 2009 10 15 12:33, mano jam 

demaskuojantis atsakymas 13:21, jo vėl klaidinanti replika 10 16 13:21 („p.Radovičiau. Na 

pats pagalvok, kodėl ţmogţudystė yra pirmojo valstybės vadovo [suprask, prezidentės 

D.Grybauskaitės – J.R.] monopolis“) ir mano replika 22:51. Taip pat ţr. V.Jasukaitytės 

straipsnį Saugokit savo vynuoges (Karštas komentaras, 2009, spalio 16-30, p. 8-10). Kad ţudė 

ne D.Kedys, įtarė ir a.a. Klaipėdos prokuroras Stanislovas Stulpinas.   

 

O ar įmanoma patikėti, kad pati N.Venckienė nebuvo visus pastaruosius metus sekama? Jai 

netikėtai 2013 metų balandį pasitraukus į uţsienį, prokuratūra, slaptosios tarnybos buvo 

tarytum uţkluptos ir pasimetusios. Po kurio laiko Lietuvos ryte pasirodė informacija, neva 

kaţkas ją matęs Berlyno oro uoste rengiantis išskristi į Ameriką. Po ilgesnio laiko ten pat 

buvo paskelbta N.Venckienės su sūnumi nuotrauka jiems kalbantis su kita moterimi Čikagos 

gatvėje. „Kaţkas“, matęs ją Berlyne neabejotinai buvo agentas ar agentė, slaptai atvykę į 

Berlyną drauge su N.Venckiene arba berliniškis agentas, slapčia pasitikęs ją ten pagal 

komandą iš Vilniaus ir išlydėjęs į Čikagą. Čikagoje ją seka ir fotografuoja gatvėse VSD 

agentės iš Čikagos lietuvių bendrijos tarpo arba atsiųstosios iš Vilniaus. Abiem atvejais tam 

tikrais sumetimais buvo nutarta nutekinti tas dvejas ţinias, kad pademonstruotų visuomenei, 

jog N.Venckienės paieškoma kuo uoliausiai, tik nelabai sėkmingai. Iš tikro jos ieškoti nė 

minutės nereikia, nes pasprukti iš po totalaus sekimo kalpoko neįmanoma. Vadinasi, dėl 

nevisai aiškių sumetimų buvo nutarta nekliūdyti N.Venckienei pasitraukti iš Lietuvos ir 

netrikdyti jos gyvenimo Čikagoje. Tik 2014 m. spalio 21 d. Kauno apylinkės teismas 

patenkino Kauno apylinkės prokuratūros prašymą skirti gyvenančiai Čikagoje N.Venckienei 

kardomąją priemonę – suėmimą. (Beje, visos tos keistenybės rodo, jog pedofilija tikriausiai 

buvo). 

  
Stebėjimo sudedamoji dalis yra taip pat apsilankymas objekto bute turint tikslą padaryti 

slaptą kratą (per slaptą sekimą) arba kas kartą palikti vis kitą apsilankymo pėdsaką (per atvirą 
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sekimą). Tikėtina slapto apsilankymo instrukcija galėtų būti ši. 
 
 
TIKĖTINA SLAPTO PATEKIMO Į ASMENS BŪSTĄ INSTRUKCIJA 

 

1.Rengiantis slaptai patekti į asmens būstą, išţvalgoma jo aplinka, visi kaimynai, laiptinės, 

ypač aikštelės kaimynų atsiradimų laiptinėje lai-kas ir daţnis, kaimynų ir šeimos narių 

gyvensena, ar lieka ir kada būstas tuščias, jei ne, tai ar įmanoma kuriuo nors būdu išvilioti 

nuolat bute esantį šeimos narį, tarkim, per seną paţįstamą pakvietus jį skubiai ateiti padėti 

keblioje situacijoje, geriau nelaimėje (juk niekuomet neatsisakys) ir pan.  

 

2.Slapto patekimo grupė turi būti pasirengusi patekti į butą bet kuriuo metu. Visiems šeimos 

nariams ir aikštelės kaimynams palikus butus, jie sekami mieste, siekiant numatyti, kiek laiko 

jie negrįš. Nuo to priklauso, ar atliks grupė kratos uţduotį per vieną patekimą. Jeigu butas jau 

slaptai iškratytas, sekimas yra atviras ir reikia tik palikti apsilankymo pėdsaką, tam uţtenka 

kelių minučių. 

 

3.Jeigu bute yra įrengta signalizacija, ji policijos ar atitinkamos saugos firmos operacijos 

laikui išjungiama, atlikus uţduotį vėl įjungiama. 

 

4.Grupės nariai (tikėtina du) apsirengia sutinkamai su parengta legenda – tarnautojai, 

remontininkai, be pakvietimo atėję šeimos draugai. Vienas jų, aukštos kvalifikacijos šaltkalvis 

raktininkas atrakina, o išeinant uţrakina uţraktus, nepagadindamas jų. Jis išţvalgo uţraktus iš 

anksto ir pasigami-na raktus, visraktį ir pan. Atrakinus duris, grupė įeina į buta ir jas uţdaro. 

Šaltkalvis lieka prie durų, kad netrukdytų pagrindiniam vykdytojui, vykdytojas (visai tikėtina 

moteris, nes reikalingi judesių tikslumas, pastabumas, tvarkingumas) dirba nesukeldamas 

triukšmo. 

  
   5.Vykdytojas įsidėmi visų pagrindinių daiktų, popierių, baldų, indų, drabuţių spintose, 

smulkių daiktų kišenėse, rakandų padėtį, nes, priklausomai nuo gautos uţduoties, reikės 

atlikus kratą sudėti juos atgal lygiai ta pačia tvarka, - vieną greta kito ar vieną ant kito ir 

ţinoti, ką su jais galima padaryti per sekantį patekimą. Arba palikti jų tvarkoje aiškų pa-

keitimą, kaip apsilankymo ţenklą, sukeitus vietomis, pakeitus kurio nors jų padėtį ir t.t. 

 

   6.Gavus mobiliuoju ryšiu agento iš miesto signalą, jog kuris nors šeimos narys grįţta į savo 

namo rajoną, operacija tuoj pat nutraukiama, durys uţrakinamos, signalizacija įjungiama. 

Suvaidinti mizansceną, jeigu išeinančius iš buto pastebėtų kaimynė. Jeigu kaimynai suvoktų, 

jog pašaliniai ţmonės lankėsi tuščiame bute, tų darbuotojų šiame rajone nebenaudoti. 

 

  7.Bute paliekami dviejų rūšių pakeitimai: pastebimi iš karto arba po laiko. Norint, kad 

objektas pastebėtų juos iš karto, reikia pakeisti kurio nors daţnai naudojamo ir gerai matomo 

daikto vietą ar padėtį: virtuvės taburetę perstatyti į kitą vietą, palikti atidarytas sandariai 

uţdaromas spintelės dureles, nuolat toje pačioje vietoje stovintį ţadintuvą perstatyti per 

keliasdešimt centimetrų į šoną, prie baldo krašto palikto skuduro dalį nuleisti tarsi savaime 

nukarusį po ţemės drebėjimo ir t.t. Jeigu daiktai sumesti netvarkingai – juos truputį 

patvarkyti, jei tvarkingai – truputį sujaukti. Kurį nors svarbų ar gerai matomą daiktą paslėpti 

kur nors bute. Norint parodyti, jog yra ţinomos ir iškratytos šeimos retai naudojamos jos 

slaptos vietelės, reikia jose padaryti pakeitimų, atrandamų tik po ilgo laiko. Pvz., dėţutę su 

reikšmingais smulkiais suvenyrais iš vienos spintos perkelti į kitos spintos gilumą (tai 
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demonstruotų, jog slaptoji tarnyba ti-kriausiai jau seniai ţino, kur yra slepiami ir brangūs 

papuošalai, ir svarbūs dokumentai). Pridėti vieną failą kompiuterio desktope. Kartas nuo karto 

apgadinti daiktus, smarkiai įplėšti naują uţvalkalą, pasisavinti kurį nors smulkų daiktą, tačiau 

ne tokį, kurio paiešką būtų priversta pradėti policija, pvz., ventiliatorių-šildytuvą iš kartono 

dėţės spintoje. 

 

 

Taigi, vykdytojas turi būti neprastas psichologas ir būti išradingas. Visi pakeitimai turi būti 

tokie, kad esant reikalui policija išjuoktų besiskųsiančius šeimininkus kaip netvarkingus 

uţsimiršėlius. 

 

 

 

V SKYRIUS: SEKIMO SLĖPIMO PRIEMONĖS 

 

NAUDINGI IDIOTAI  

 

Naudingais idiotais V.Leninas kartą pavadino tuos intelektualus, kurie, savo socialine kilme ir 

pasaulėjauta būdami svetimi darbo ţmonėms, vis tiktai, vadovaudamiesi savo supratimais, 

norom ar nenorom dirba proletariato diktatūros naudai. Čia nėra įţeidimas, veikiau ironija, net 

su simpatijos gaidele. „To negali būti, kadangi to negali būti niekados“. Taip patikino A. 

Čechovo satyros Laiškas mokytam kaimynui komiškas personaţas Vasilijus Semi-Bulatovas. 

Tai buvo tamsuolis (nenaudingas idiotas?), tačiau net ir dabartiniai valdantieji elitai siekia per 

ţiniasklaidą smukdyti ir be to po TSRS ţlugimo aiškiai smukusį visuomenės intelektą. VSD ir 

policijos agentūra čia grieţia pirmu smuiku, kartas nuo karto sukeldama ţiniasklaidoje 

absurdiškas propagandines kampanijas, isterijas, nuolat versdama viską nuo kojų ant galvos, 

tyčia ardydama jaunimo sveiką protą, gebėjimą savarankiškai skirti realybę nuo fantastikos 

visuomeniniame bei politiniame gyvenime.  „Tokio sekimo nėra, kadangi jo negali būti“ – štai 

toks yra vienintelis valdančiųjų atsakymas besiskundţiantiems sekimu ar teroru. Daugumas 

gyventojų sekimo tikrai nejunta, o suvokti neakivaizdţius dalykus stokoja protinio darbo 

įgūdţių.  

  
Politologai bei intelektualai aiškina, jog ţlugus Sovietų Sąjungai ir Lietuvai įstojus į NATO 

bei ES, dabar pagaliau turime demokratiją. Girdi, joje ir slaptosios tarnybos visiškai 

persigimė, įrašius į įstatymus, jog gina pirmučiausiai ţmogaus teises ir demokratiją. Tokį 

santvarkos įvaizdį politologai dėsto studentams, moksleiviams, tai kartojama per iškilmes. Yra 

įskiepyta ši paţiūra: „Lietuvos valstybės saugumo sistema esmingai skiriasi nuo KGB. Jos 

mąstas ţymiai siauresnis, kadangi nunyko tokios funkcijos kaip totalus uţsieniečių sekimas, 

disidentų persekiojimas, ideologinio „tyrumo“ šalyje uţtikrininmas ir t.t.“ (Владас Бутенас, 

Госбезопасность – в руках партий ? // Литовский курьеръ, 28 сент.- 4 окт. 2006, Nr. 39, 

стр. 2). Visiškai tas pats buvo ilgą laiką teigiama Rusijoje: FSB – tai jau nebe KGB. 

 

Taip, partijos, matyt, tikrai įtakoja Lietuvos saugumiečius. Tačiau, tai pasireiškia viešumoje 

nebent tik joms įtakojant VSD generalinio direktoriaus skyrimą. Betgi reikia atsiţvelgti į tai, 

jog visose be išimties partijose veikia VSD ir policijos agentūra. Rašau „be išimties“, kadangi, 

jeigu man agentai buvo prisistatę Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo bei Fronto 

partijose, tai galima kategoriškai teigti, jog jų esama ir visose likusiose partijose, 
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organizacijose bei judėjimuose. Taigi, savo patirtimi patvirtinu G.Gorienės teiginį „Valdo ne 

partijos, valdo slaptosios tarnybos“, tiksliau, visų pirma VSD 9-oji valdyba, kontroliuojanti 

partijas ir judėjimus. (Giedrė Gorienė, Kaip amerikonai Lie-tuvoje rusus apţaidė // Karštas 

komentaras, 2009 bal. 3-17, Nr. 7, p. 6). Tik manytume, jog tai daroma ne vien per tos 

valdybos agentus, jų negali būti daug tūkstančių, veikiau per daugiatūkstantinę policinę 

agentūrą. Be to, svarbiausią ţodi taria VSD 7-oji valdyba, uţsiimanti analitika ir sekimu. O 

kur dar verslo bei kitokios grupuotės, „švogerių respublikoje“ tampriai susietos su 

slaptosiomis tarnybomis? Jos dar ir kaitaliojasi, susiformuoja ir išnyksta, kai tuo tarpu slaptųjų 

tarnybų aparato vidurinioji grandis lieka daugiau ar maţiau stabili. Tarpţinybinės rokiruotės 

nieko iš esmės nekeičia. Taigi, realią valdţią turi tie, kas bet kurioje gyvenimo srityje gali bet 

ką realiai suţlugdyti ar net nuţudyti, tai yra valdantys agentūrinį aparatą. 

 

2008-ais metais prasidedant pasaulinei finansinei krizei tuometis ministras pirmininkas 

Gediminas Kirkilas patikino, kad bent jau Lietuvoje tos krizės poţymių nėra. Patyręs politikas 

ţino, ką ir kaip kalba. O tuo pačiu metu vienos televizijos diskisijoje ta pačia krizės tema 

filosofė profesorė Jūratė Baranova samprotavo taip: “kur gi yra toji visus bauginanti krizė? 

Juk nėra jos, čia mes patys daţniausiai įsikalbam panašius dalykus”. Profesorė nuoširdţiai 

vadovavosi postmodernizmo nuostata, pagal kurią visuomenės gyvenime nėra nieko 

objektyvaus, nes jis visas yra pačių ţmonių nuolat kūriamų prasmių, jų kontekstų (diskursų), 

vertybių kompleksai. Visa kas priklauso tik nuo pačių ţmonių. Tikrai, toks pasakymas 

išreiškia tam tikrą labai svarbų šiuolaikinio pasaulio bruoţą. Tačiau vis tiktai, ar krizė buvo, 

įvyko? Ir jei taip, ar buvo ji ţmonijos viso labo įsikalbėta?  

 

Tokios filosofijos absurdiškumas akivaizdus. Ji neatsiţvelgia į daugybę aplinkybių, kurias 

įmanoma pastebėti ir analizuoti tik naudojant racionalaus, mokslinio, materialistinio klasikinio 

mąstymo instrumentarijų. Postmodernizmas ne tik kad jo neturi, bet jau yra iš esmės 

panaikinęs tokias klasikines sąvokas kaip ta pati visuomenė, taip pat istorija, ţmonija, 

objektyvi tiesa, analizė ir sintezė, apibendrinimas, dėsnis, protas bei kitas. O skiepijo tas proto 

sutemas Švietimo ministerijos sistemoje nuo 1992-ų metų būtent tuo metu dar docentė Jūratė 

Baranova su kolegomis. Išdavoje turime, kad mokiniams filosofija – tai malonūs paplepėjimai 

apie šį bei tą. Analogiška padėtis ir aukštojoje mokykloje, tik jau pseudoteoriniame 

lygmenyje. Matyt, ţmonės nuoširdţiai tikėjo atsilaisvinsią nuo nekenčiamų Robespjero, 

marksizmo-leninizmo, stalinizmo bei maoizmo su polpotizmu. Ir dar Fidelio Kastro su Če 

Gevara nevalia pamiršti. 

  
Simboliška, kad paminėtoje ekonominei krizei skirtoje TV laidoje greta filosofės profesorės 

J.Baranovos stovėjo retai viešumoje pasirodantis britų privačios tarptautinės apsaugos 

tarnybos filialo “G4S Lietuva“ (buv. „Falck Security“) generalinis direktorius Saulius 

Tulevičius, pristatytas kukliai kaip „verslininkas“. Ši firma yra totalaus pasaulinio ir Lietuvos 

masto sekimo sistemos sudedamoji dalis. 

 

PRIEDANGA 
 
Tiesa, vienoje partijoje agentūra veikia, ko gero, ne „prieš“, bet „uţ“, toji partija yra šiuo 

poţiūriu išsikirtinė. Tai Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Konservatoriai). Buvusio KGB 

pertvarkymui vadovavo landsbergininkai Mečys Laurinkus, Zedelis, Zigmas Vaišvila, Balys 
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Gajauskas, Petras Plumpa ir kiti. To reikėjo Lietuvai stojant į NATO ir ES, ir pats įstojimo 

faktas byloja, jog egzaminas išlaikytas, jau seniausiai nėra reikalo ieškoti Viktoras saugume 

mitinės „rusų rankos“, (o tai, kas ja gali atrodyti, paaiškintina daug paprasčiau). Todėl visai 

teisingas yra britų ţurnalo The Economist apibūdinimas, jog 2004-ais metais prezidentą 

Rolandą Paksą atstatydino „lietuvių kontrţvalgybininkai – patriotai ir rusofobai“ su savo vadu 

Mečiu Laurinkumi („The Economist“: Atrodo, Lietuva keičiasi į gerąją pusę // Laisvas 

laikraštis, 2006, birţelio 15-29, Nr. 12, p. 21, OMNI naujienos). (2006-ų metų incidentas su 

Arvydu Pociumi įvyko dėl kai kurių konservatorių antisovietinės paranojos ir įgavo grynai 

asmenišką pobūdį. Nušalinus A.Pocių juk niekas VSD darbe nepasikeitė, o jo darbo 

parlamentinė kontrolė kaip buvo, taip ir liko neįmanoma). Kaip KGB buvo TSKP kovinis 

būrys, taip ir VSD yra TS(LK) kovinis būrys. 

  
Ši partija myli savo kūdikį. Profesorius Arvydas Anušauskas labai gerai ištyrė LTSR VSK 

(KGB) veiklą. Ţmonės skaito ir baisisi, - kiek daug būta bildukų, kokios klastingos būdavo 

provokacijos, koks saugumiečių cinizmas, techninės priemonės... Savaime peršasi mintis, - 

ačiū dievui, visas tas košmaras jau tolimoj praeity. Dabar jau nieko panašaus nesą. 

A.Anušauskas nekalbus, klausiamas apie savo kuruojamą VSD. Nes ţino, kad dabartinis 

totalus sekimas, tiek techninis, tiek agentūrinis, seniai gerokai pranoko KGBistinį. Aparatas 

nepaleidţiamas prieš ţmones atvirai ir masiškai tik dėl to, kad sekasi jais manipuliuoti per 

ţiniasklaidą, gandus, demagogines kampanijas, švietimo sistemą ir t.t. Valstybės aparatas 

dabar nebeatrodo iškilusiu virš ţmonių. Neatrodo jis toks Vakaruose. Neatrodo jis toks nė 

rusų daugumai (štai dėl to itin primityvi Rusijos propaganda nuo 2014 metų Ukrainos įvykių 

tokia ten veiksminga, nesukelia atstūmimo reakcijos, kaip kad sukeldavo tarybinė). Tas pats ir 

Baltarusijoje. Ţmonės negali įsivaizduoti, kad kilę iš Sąjūdţio ar Liaudies frontų dabartiniai 

politikai („idealistai romantikai“, kaip V.Landsbergis) ir dar gausesni neţinia iš kur atsiradę 

kiti veikėjai bei jų palydovai gali būti ciniški manipuliatoriai, banalūs sukčiai, piemeniškos 

psichologijos.  

Politikų dangstomi, slaptųjų tarnybų agentai uţ jų nugarų skleidţia mitus apie savo 

neįgalumą, nuolatinę lėšų stoką, net nelabai prieštarauja kaltinimams neprofesionalumu ir 

kartais net neištikimybe valstybei. Tuo jie skatina neteisingą kritikos kryptį, nukreipia 

publikos dėmesį į šalį nuo savo tikrų įslaptintų galimybių. Napoleonui priskiriamas aforizmas 

„netrukdykite priešui klysti“. 

 

Kartu publikos dėmesį atitraukia dar kitokiu masalu, kartas nuo karto skelbdami viską 

pataisysiančias reformas čia saugume, čia policijoje. Ţinisklaida pasiskirsto į verčiančius kurį 

nors jėgos struktūros viršininką ir jį ginančius. Pagaliau pakeitus vadovą skelbiamas laukimo 

laikotarpis, nes reikia leisti ţmogui kojas apšilti naujoje vietoje. Tuo tarpu visi kriminalinės 

ţvalgybos ir kiti darbai, operacijos, visas sekimas vyksta taip pat sklandţiai, kaip iki to, nes 

nuo vadovo jie priklauso tik formaliai. Tas pats vyksta bet kurioje valstybinėje įstaigoje, joje 

pagrindinį realų darbą atlieka vadovo pavaduotojai ir aparato vidurinioji grandis, ir joks 

naujas vadovas jų daţniausiai nepakeičia. Slaptojoje tarnyboje jie dar ir įslaptinti. VSD 

generalinio direktoriaus pavaduotojas analitikai ir sekimui, 7-os valdybos viršininkas Andrius 

Tekorius, vienas iš kelių Lietuvoje, tiesiogiai atsakingų uţ slaptųjų tarnybų nusikaltimus, 

dirba net nuo 1993-ų metų, vadovaujamas jau bene dešimtojo vadovo. 

 

Taip pat nepriklauso nuo triukšmingų parodomųjų „reformų“ bei „perversmų“ prokuratūros 
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ir teismų darbas dangstant slaptųjų tarnybų vykdomą sekimą. Man 2006-aisias prašant 

Generalinės prokuratūros ištirti galimą nesankcionuotą techninių sekimo priemonių man 

taikymą, priimamojo darbuotoja Daiva Kazlauskaitė pareikalavo: „Atneškite ir padėkite 

mums ant šito stalo tas priemones, tuomet ieškosime, kas jas buvo įtaisęs“. Jokie 

nusiskundimai agentų elgesiu, prašant pradėti ikiteismini tyrimą pagal skunduose aprašytus 

epizodus, įskaitant tarnybinių vaizdo kamerų įrašus, kad tie ţmonės būtų identifikuoti, 

atmetami kaip nieko nereiškiantys: „į mane irgi kasdien daug ţmonių ţiūri“, o oficialiuose 

atsakymuose rašo, kad tai tik niekuo nepagrįsta pareiškėjo subjektyvi nuomonė, todėl skundas 

atmestinas. 

 

Kreipiantis 2006 metais į VSD, gaunamas atsakymas, kad mano atţvilgiu joks operatyvinis 

darbas neatliekamas (gali gyventi ramiai, tačiau išeinant iš VSD pastato, laukia agentas). 

Kreipiantis į Vilniaus m. VPK 2-ojo PK VP Naujamiesčio PN, apsilankė tyrėjai Nerijus 

Pupeikis ir Ryšard Radiun. 2006-03-10 teikime viršininkui Feliksui Milaševičiui tyrimą 

uţbaigti N.Pupeikis raportavo: „nuvykome į namus pas J.Radovič tikslu įsitikinti ar yra pas jį 

įrengta vaizdo bei garso aparatūra. Vizualiai apţiūrėjus butą nebuvo pastebėta įrengtos 

specialios vaizdo bei garso stebėjimo technikos“. Taip rašyti yra pasityčiojimas, nes vizualiai 

aptikti paslėptą mikroaparatūrą nėra įmanoma. Jie to nė nedarė, R.Radiun turėjo rankoje kaţką 

panašaus į televizoriaus decimetrinę anteną su man nesuprantamu tarytum skaitikliu, kaip jis 

paaiškino, paslėptai aparatūrai ieškoti, kurios, kaip ir reikėjo tikėtis, nerado. Į teikimą šis 

klaidinimo epizodas apdairiai nėra įrašytas, matyt, iš anksto suderinus visą tą vaidybą su pačiu 

F.Milaševičiumi. Nėra įrašytas ir man suvaidintas medţiagos iš rakto skylės paėmimas neva 

tyrimams (ar buvo pritaikytas visraktis), antraip tektų dokumentuose kaţkaip sufantazuoti ir 

dėl tyrimo rezultatų. 

   
N.Pupeikis tęsė: „ Uţklausus Vilniaus m. psichikos sveikatos centrą, gautas atsakymas, 

kuriame nurodoma, kad J.Radovič gydytas psichoterapijos filiale nuo 2000-05-10 iki 2000-

05-30, diagnozė: vidurinio sunkumo depresijos epizodas ir II vyrų skyriuje nuo 2004-08-02 

iki 2004-08-10, diagnozė: šizoafektinis sutrikimas, depresijos tipas. Depresijos tipo 

susirgimams yra būdinga, kad ţmogų pastoviai kaţkas seka, ţmogus yra savyje uţsidaręs, 

todėl J.Radovič prašymuose minimi faktai neatitinka tikrovės“ (pabraukta mano – J.R.). 

Pabrauktųjų ţodţių nėra VPSC direktoriaus pavaduotojos medicinai Idalijos Zagurskienės 

oficialiame atsakyme policijai, ji juos spėjamai pasakė telefonu.  

Melas akivaizdus, nes ţinojo, ko iš jos norima. 1) Depresijos tipo susirgimams nėra 

būdingas persekiojimo jausmas, yra būdingi beviltiškumo, beprasmybės jausmai, kartais 

nemotyvuoti nerimas ar baimė, pačiam ligoniui ţinant, jog baimei nėra objektyvių prieţasčių 

ir norint išsigydyti. Diagnozė interpretuota sauvališkai. 2) Uţklausimo siuntimo metu aš jau 

beveik metus buvau pasveikęs nuo depresijos, jaučiausi gerai, tačiau galutinio pasveikimo 

faktai psichinių ligų istorijose neformuluojami, diagnozės nepanaikinamos, taigi jas galima iš 

naujo pasirinktinai naudoti bet kuriuo laiku, tą Zagurskienė ir padarė ţodţiu. 3) Kam iš viso 

tyrėjas kreipėsi į Vilniaus m. psichikos sveikatos centrą? Atrodytų, bute apsilankyta, neigama 

išvada padaryta ir gana. Kuo čia dėta psichiatrija? Tačiau, juk reikalingas galimo psichiatrinio 

susidorojimo įdirbis: toliau provokuojant pareiškėją nenurimti, visuomet bus galima nurodyti 

tą jau išgautą psichiatrinę išvadą. 

 

Mano policijai pateiktas įsibrovimo į butą daiktinis įrodymas ne tik kad neištirtas, bet ir 
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niekuomet neminimas ir tikriausiai buvo iš karto išmestas. 

 

Į VSD ir policiją aš pirmą kartą kreipiausi 2006 metų pradţioje dar naiviai nesuprasdamas, 

kas yra tie manimi taip besidomintys gatvėse ţmonės. Sukau galvą, kuri organizacija galėtų 

turėti tiek agentūros, tikriausiai kaţkuri labai rimta. Tačiau, štai VSD atsakė manęs nesekąs, 

policijai manęs sekti tikrai nėra reikalo, štai netgi stengiasi padėti, tad kas gi tai? Negi kuri 

nors uţsienio ţvalgyba su tiek agentų, įţūliai veikiančių Vilnaius gatvėse? Tačiau, iš kur mane 

paţįsta ir ko jiems iš manęs reikia? Tuo metu nesupratau, bet negalėjau neįsiminti Ryšardo 

Radiuno netikėtai aštraus ţvilgsnio, tarsi įbesto į mano akis man atidarant tyrėjams buto duris. 

Jis tuo demonstravo, jog kreipiausi skundais būtent į tuos, kurie mane terorizuoja, į juos 

pačius. Taigi, pasirodo, kreipeisi apgynimo į tuos pačius, kurie tave ir gniuţdo. 

  
Betgi tokiems atvejams demokratinėje valstybėje yra nepriklausomas teismas, visuomet 

apginsiantis ţmogaus teises. Deja, teismuose policijos dangstymo mechanizmas taip pat 

seniausiai rutininis. Gana paminėti, kad per 2006 metų birţelio 19 d. posėdį Vilniaus 

apygardos administraciniame teisme pagal mano ieškinį prieš policiją teisėja Ina Kirkutienė, 

netikėtai dėl kaţko sutrikusi, pasimetusi paklausė atsakovo, policijos atstovo to paties tyrėjo 

Nerijaus Pupeikio: „ką gi dabar daryti?“ Jaunuolis nusijuokė: „Neţinau“. Vis dėlto teisėja 

greitai apsisprendė. Savaime suprantama, visi mano rimtesni įrodymai buvo paprasčiausiai 

ignoruoti. 

  
Skundţiantis ţodţiu, pareigūnai iš pradţių vaidina naivuolius („prisidurnina“): “balti lapai? 

O ką tai reiškia? O kodėl manote, jog tai grasinimas, argi popierius pavojingas? Gal čia 

moteris tiesiog eidama dienraštį skaitė. Vaizdo įrašai? Nėra reikalo jų nagrinėti. Kodėl? Nėra 

reikalo ir tiek, visa tai nesąmonės. Stebėjimo priemonės? O kas jūs išvis toksai, kad jus 

stebėtų, negi ţinote kurias nors valstybės paslaptis? Uţ lango iš apačios moteris į jus ţiūrėjo? 

Gal tiesiog norėjo pasisveikinti, pasakyti „labas rytas“. Jums kaţkas signalizuoja? O gal 

tiesiog esat pervargęs?“ Po tokių patyčių pokalbis šiurkščiai nutraukiamas, tarsi neapsikentus 

klausantis tokių nesąmonių. 

 

Visa ta absoliuti policijos, prokuratūros, teismų banditiška savivalė tyčinai ţiniasklaidos 

vadovų neiškeliama į dienos šviesą ir nėra jos statistikos, nes jos kasdieniai mastai neįtikėtini 

ir neatitinka graţaus „demokratijos“ paveikslo. 

 

PSICHIATRAI NUSIKALTĖLIAI 

 

„To negali būti, kadangi to negali būti niekados“, - štai todėl tas, kuris šiuo pasakymu 

suabejoja, yra, savaime suprantama, psichinis ligonis. 

 

Gausybė liudijimų ir faktų rodo, jog visame pasaulyje jau ar tik ne šimtą metų psichiatrija 

tėra policijos ir saugumo klusnus ir labai patogus įrankis nukenksminant įvairiausių rūšių 

disidentus. Tai vienas iš tarytum „nepolitinio“ susidorojimo būdų. Mat nors psichinės ligos 

yra labai įvairios ir įvairaus intensyvumo, tačiau didţioji jų dauguma nebūna ūmios, nėra 

psichozės, nereiškia nepakaltinamumo, beveik netrikdo ţmogaus bendravimo. Ţmogus tik 

kenčia pats. Psichikos sutrikimas ar psichinis negalavimas daţniausiai pasireiškia viso labo 

valios, mąstymo tempo bei pobūdţio, jausmų, nuotaikos sutrikimais, tačiau tik retais atvejais 

tai kelia aplinkiniams bendravimo su ţmogumi sunkumų ar net pavojų. Visais kitais poţiūriais 

ţmogus išlieka visiškai normalus. Kiek trukdo ar kokį pavojų kelia kitiems ligonis, kartas nuo 
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karto jaučiantis jam pačiam nesuprantamą poreikį nusirengti ir būti nuogam, net ir viešojoje 

vietoje? Aišku, tai nėra normalu ir viešojoje vietoje turi būti nutraukta. Tačiau, ir tiek. 

Pagydyti jo, kiek ţinoma, neįmanoma, savo namuose jis turi teisę atrodyti kaip jam patinka, o 

visais kitais poţiūriais – valia, mąstymu, jausmais ir t.t. – yra visiškai normalus. Tačiau, jį 

kartas nuo karto vis guldo į psichiatrinę ligoninę ir intensyviai girdo vaistais. 

 

Kokį nepatogumą ar net pavojų aplinkiniams kelia ţmogus, nesugebantis koncentruoti 

dėmesio ir valios, kiek ilgėliau nepertraukiamai dirbti, net skaityti? Jis dėl to tik kenčia pats, o 

mąstymu ir jausmais yra visiškai normalus. 

   
Be to, nuo seno ţodţiai „psichikos sutrikimas“, „psichinis ligonis“, „vieną kartą gydėsi“ 

siejami vien tik su psichozėmis, agresyvumu, iracionalumu, pavojumi aplinkiniams, 

nepakaltinamumu. Slaptosios tarnybos visiškai sąmoningai tuo naudojasi psichiatrų pagalba, 

kai bet kurią, pačią nekalčiausią psichiatrinę diagnozę panaudoja ţmogui sukompromituoti ir 

nubausti izoliavimu. 

 

O kai diagnozės dar nėra – ji padaroma. Tam naudojama Tarptautinė statistinė ligų ir 

sveikatos problemų klasifikacija (TLK-10), Dešimtoji redakcija, II pataisytas leidimas, 1997, 

skyrius „Psichikos ir elgesio sutrikimai: klinika ir diagnostika“. Besiskundţiančiam nuolatiniu 

ilgalaikiu sekimu nuo seno automatiškai taikoma diagnozė kodu F22.0: „Kliedesinis 

sutrikimas. Sutrikimas, kai pasireiškia vienas arba keli tarpusavyje susiję nuolatiniai, kartais 

trunkantys visą gyvenimą, kliedesiai. Kliedesio ar kliedesių turinys būna labai įvairus“. Tikrai, 

vienas kliedi obuoliais, o kitas agentais. Taigi, tarpusavyje susijusiais agentais galima kliedėti 

visą gyvenimą. Atrodo, kad ši diagnozė suformuluota tiesiog saugumo darbuotojui diktuojant. 

Teisybė, tai nereiškia, kad tikrai būsi visam likusiam gyvenimui uţdarytas į psichiatrinę 

ligoninę. Turi prisiminti geradūšių tarybinių (sovietinių) tardytojų patarimą: „tupėk sau tyliai, 

ir niekas tau nė ţodţio netars“. Nesipriešink, nekovok, neturėk savigarbos, nebūk išpuikęs, 

kentėk. Tuomet tau leis gyventi sočiai ir garbingai. 

 
 
Antraip tau bus taip. 2007 metų liepos 17 dieną atvykau pas Respublikinės Vilniaus 

psichiatrijos ligoninės Klinikinių konsultacijų skyriaus vedėją Audrių Grigą, prašydamas jį 

dokumentiniai paliudyti mano psichinį sveikumą. Taip padariau dėl to, kad tuo metu, 

įsitikinęs, jog teisėsauga manęs apgynimui įstatymų netaikys, buvau pasirinkęs kovos su 

agentais priemonę šauksmu ir pirštu rodyti juos praeiviams. Tuomet agentai vis daţniau 

pasišaipydami ėmė vadinti mane pamišėliu, tuo įspėdami, kas manęs laukia. Tam atvejui 

naiviai nutariau apsirūpinti savo psichinio sveikumo dokumentiniu patvirtinimu. Tuo metu dar 

neţinojau, kad jau daug seniau tarybiniai disidentai kartais mėgindavo ţengti šiuo keliu, bet 

Vladimiras Bukovskis su Semionu Gluzmanu parašytoje lageriuose Psichiatrijos mokymo 

priemonėje kitamaniams buvo visus perspėję jokiu būdu to nedaryti, nes pasispęsit sau 

patiems spąstus.  

 

Pateikiau A.Grigui susirašinėjimą su policija kaip savo sveikumo ir policijos nesąţiningumo 

įrodymą. Išprašęs mane iš kabineto, Grigas perskaitė popierius ir pusbalsiu su kaţkuo pasitarė 

telefonu. Pasikvietė mane. Aš kelis kartus paprašiau nelaikyti šio mudviejų pokalbio 

anamneze ir mano nesveikumo įrodymu, po to ne vien sukonkretinau skundų turinį, bet ir 
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atsistojęs pademonstravau, kaip rodomi popieriaus lapai. Mano didţiausiai nuostabai, Grigas 

atsakė, kad operatyviniu darbu nesidomi, bet jam ir be to esą aišku, jog esu psichiniai 

nesveikas ir man reikalingas gydymas. Mėginau jį gėdyti, įvyko konfliktas ir išėjau. Man uţ 

akių Grigas mano asmens sveikatos istorijoje po anamnezės diagnozavo: Daugiametė lėtinė 

kliedesinė simptomatika (sistematizuotas persekiojimo kledesys). Atitinka lėtinio kliedesinio 

sutrikimo (F22.0) kriterijus. Gydymo atsisako, šiuo metu indikacijų gydyti prievarta 

nekonstatuojama“. Paskutinysis sakinys yra nuoroda kaip dorotis, jeigu agentams pavyks 

išprovokuoti mane aktyvesniems veiksmams. 

  
Beviltiška įrodinėti psichiatrams, kad bet koks ilgalaikis kliedesys negali neliudyti dar ir 

kitokių psichikos ir organizmo sutrikimų ar disfunkcijų, kurių aš neturiu, galėtų dar ir 

progresuoti. Beviltiška prašyti juos įrodyti mano ligą tuo, kad mano paties prašomu išsamiu 

ikiteisminiu tyrimu būtų nustatyta, jog jokio persekiojimo nėra. „To nėra, nes to negali būti“.  

principo. Apsimesdama geranoriška ir nepriklausoma, ji tik patvirtins saugumui reikalingą 

diagnozę.               

 

Ėmiau kartais papurkšti agentams į veidus skirtų šunims ašarinių dujų, buvau baustas 

administraciniai, tačiau priverstinį psichiatrinį gydymą paskyrė tik kai 2009 metų spalio 7 d. 

papurškiau gatvės provokatoriui buvusiam LR Konstitucinio teismo pirmininkui Egidijui 

Kūriui. Prokuroro Marijaus Normanto teikimu 2010 metų kovo 2 d. buvau patalpintas į 

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) prie LR SAM Utenos ekspertinį skyrių 

(ne)pakaltinamumo ekspertizei. Ekspertizė atlikta per vieną dieną, kovo 3. Ja pradėjo kartotis 

ta pati anamnezės eiga: ligonį tarytum maloniai prašo papasakoti savo problemas, tačiau kuo 

nuoširdţiau bei smulkiau jis pasakoja apie slaptųjų tarnybų terorą, tuo kaţkodėl pašaipesnis ir 

šiurkštesnis tampa psichiatras ir seka išvada apie psichinę ligą. (Beje, jeigu prieš jus ligonis, 

kodėl tik ant jo, ne ant kitų ligonių, taip pykstate ir iš jo šaipotės?). Utenos ekspertinio 

skyriaus viršininkas Arūnas Galinis, įsitikinęs, kad aš pasakoju tą patį, ką ir kitiems, padarė 

išvadą apie mano nepakaltinamumą ir priverstinio gydymo būtinumą. 

Pagal LR BK 17 str. “Asmuo yra nepakaltinamas, jeigu darydamas šio kodekso uţdraustą 

veiką, jis dėl psichikos sutrikimo negalėjo suvokti jos pavojingumo arba valdyti savo 

veiksmus”. Apskųsdamas teismui A.Galinio išvadą, įrodinėjau, jog uţdraustai veikai rengiausi 

samoningai ir ilgai prieš tai, puikiai suvokiau jos (visai neţymaus) pavojingumo laipsnį, 

visiškai valdţiau savo veiksmus, nes veikiau viską apskaičiavęs, laikau akciją nusisekusia, 

taiga esu pakaltinamas ir baustinas administracine tvarka. Vilniaus apygardos teismo tesėja 

Teresėlė Kazlauskienė 2010 metų bal. 7 d. nutartimi nutarė, jog Radovičiaus patikinimai 

“nelaikytini pakankamai pagrįstais konstatuoti, kad jis taip elgėsi suvokdamas savo veiksmų 

esmę ir galėdamas juos valdyti”, nes juk Utenos ekspertinis skyrius (kurio išvadą aš būtent 

ginčiju – J.R.) jau yra nustatęs, kad taip nebuvo ir nėra, Radovičius sirgo ir šiuo metu serga. 

Pagal teisėją išeina, kad, apskųsdamas dokumentą kaip neteisingą, skundėjas neteisus todėl, 

kad tas dokumentas juk teisingas, nes sudarytas specialistų teismo psichiatrų. Ir tame savaime 

teisingame dokumente parašyta, kad jis nepakaltinamas. Taigi, ka dir kaip jis bedemonstrotų 

savo protą bei pakaltinamumą, atitinkančius BK 17 str., daro tai likdamas bet kuriuo atveju 

nepakaltinamas. Teismas pasitikįs specialistais, o šie klysti negali. Plačiąjai publikai ši 

kazuistika neturėtų sukelti abejonių, nes lygia greta tyčia stiprinama nuomonė, neva 

pamišėliai visuomet laiko save tik sveikais ir tiki, neva visi kiti jiems tik darą pinkles. Tačiau, 

tikrovėje tokie klinikiniai atvejai itin reti.  
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Psichiatrinėse ligoninėse pacientai kas tris mėnesius pereina psichiatrų komisiją, kuri 

parengia teikimą teismui dėl tolimesnio gydymo (vadinamo stebėjimu), jo pakeitimo ar 

nutraukimo. Teisėjas daţniausiai persirašo teikimo formuluotes į nutartį. Ligonio būsena 

nustatoma sanitarų ir medicinos slaugytojos iš jo elgesio per tris mėnesius ir, svarbiausia, per 

pokalbį psichiatrų komisijoje. Jo likimas priklauso nuo to, ką ir kaip jis šnekės. Jeigu 

sergantysis kliedesiniu sutrikimu sugebės niekada nepasakoti savo vizijų, jis turi šansų dar po 

kokių metų išeiti į laisvę. Bet jeigu sveikas ţmogus tebepasakos tai, ką komisijos nariai 

apsimeta laiką kliedesiais, jis gali neišeiti niekada, kadangi trimėnesiniai pratęsimai 

neribojami (taip pat, kaip ir teismo sankcijos sekimui). 

 

Beje, pavieniai ligoniai visai ne prieš pabaigti gyvenimą tomis jiems visai pakenčiamomis 

valdiškomis salygomis. Kartą pasiginčyta, kur geriau, kalėjime ar čia, ir visi sutarė, jog visais 

poţiūriais čia, Respublikinės Rokiškio psichiatrinės ligoninės (RRPL) bendro stebėjimo 

skyriuje (zonoje). Kas rytą ateina valytojos, švaru, erdvu, medţio lovos plačios, patalynė 

meniška margaspalvė, tualetas kiekvienoje palatoje, dušas kas savaitę, moteriškas personalas 

dėmesingas, maitina prastai, tačiau kartą per savaitę sanitaras grupėmis po penkis septynis 

konvojuoja į privatų maisto „larioką“ (parduotuvėlę,), kuris geresnis nei kalėjime, kartais net 

dezinfekuoja orą palatose, yra psichoterapinė kino salytė su didţiuliais minkštais foteliais, kur 

rodo vaikiškus filmukus, yra biblioteka, rūkymo kambarys, išveda į kiemą pasivaikščioti (t.y. 

dar parūkyti) ir t.t. Netgi sustiprinto ir grieţto stebėjimo skyriai skiriasi tik tuo, kad tenka 

gyventi uţrakintiems keturių lovų palatoje ir maistą atveţa karučiu. 

    
Būnant psichiatrų nemalonėje, netikėtumai su diagnoze tęsis. Visa tavo gyvensena, būdo 

bruoţai bus kvalifikuoti kaip įtartini sutrikimai. Darboholikas pavirs paranojiku, analitikas 

suţinos, kad jo mąstymas smulkmeniškas, klampus ir paralogiškas, ramusis pavirs 

prislėgtuoju, nors neretai visa tai tėra tų pačių psichiatrų paskirtų neuroleptikų (halaperidolio 

su papildiniais) poveikis. Ramiai palatoje gyvenančiam ţmogui gali staiga pranešti, jog yra 

pastebėti jo asmenybės degradavimo poţymiai, todėl paleidimą į laisvę teks atidėti dar 

meteliams kitiems. Tokių pramanų, kuria grindţama kiekviena teismo nutartis, joje galima 

priskaičiuoti gal kelias. 

 

Visa ta psichiatrų iš esmės groţinė kūryba diagnozuojant paaiškintina ţymia dalimi tuo, kad 

daug psichiniai sveikų baudţiamųjų ir administracinių prasiţengėlių policija ir teismai 

įvairiais sumetimais nutaria bausti būtent priverstiniu psichiatriniu gydymu. Tuomet teismo 

psichiatrai ekspertai normalaus ţmogaus būdo savybes, o ypač kuriuos nors jo išskirtinius 

bruoţus ir neatsargius poelgius bei kalbas kvalifikuoja kaip gydytiną sutrikimą ar patologiją ir 

parenka iš klasifikacijos maţdaug tinkančią diagnozę. Tada pagal tą diagnozę paskiria vaistus, 

po kelių mėnesių jiems „nepadėjus“ juos keičia, išbando, visaip imituoja sudėtingą gydymą. 

Po kelių metų nutarus, jog jau nubaustas pakankamai, rašo, kad jo būsena pagerėjo ir 

paleidţia. 

 

Psichiatrai dar dėl to patarnauja policijai bei teismams, kad yra suinteresuoti nuolat turėti 

naujų pacientų priteklių, kadangi nuo to priklauso psichiatrijos įstaigos finansavimas. 

Vykdomi neoficialūs kas kelių mėnesių palatų atlaisvinimo ir pripildymo grafikai. 2010-2012 

metais nebent tik vienas nuošimtis RRPL gyventojų buvo tikri psichiniai ligoniai, dar gal keli 

kentėjo dėl tokių funkcinių sutrikimų kaip šlapinimasis per miegą, visi kiti buvo ir, 
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neabejotinai, yra psichiniai sveiki ţmonės, patekę ten dėl peštynių išgėrus, staigių 

uţsipuolimų, nesusivaldymo, vagysčių ir pan.   

 

Tiek, kiek psichiatrai patarnauja nusikalstamai teisėsaugos ir slaptųjų tarnybų veiklai, jie yra 

patys nusikaltimų bendrininkai ir taip pat doroviniai nusikaltėliai, kadangi paţeidţia 

Hipokrato priesaiką. Centrinę nervų sistemą slopinantys neuroleptikai stabdo viso organizmo 

funkcijas, ţmogus darosi vangus, judesiai sulėtėja (verčiantis lovoje ant kito šono gali 

sustingti skersas ir taip išbūti ilgai), beveik liaujasi tuštinimasis, beveik netenka gebėjimo 

rašyti, gali tapti pernelyg jautrus ir t.t., yra galimi individualūs variantai. Po tokio „gydymo“ 

reikalingas kokio mėnesio reabilitacijos laikotarpis.  
  
Kiekvienas vadinamųjų ligonių gali paliudyti apie tokius psichiatrus nusikaltėlius. Pateikiu 

čia tik tuos, su kuriais pats turėjau reikalą iki 2012 metų. VPSC tai direktoriaus pavaduotoja 

medicinai Idalija Zagurskienė (šiuo atveju spėjamai); Kauno klinikų Psichiatrijos klinikoje tai 

vedėja Virginija Adomaitienė, B.Burba, Regina Satkevičiūtė; RVPL tai Audrius Grigas, 

skyriaus vedėja Asta Abaravičienė, Gediminas Gerulskis, Jonas Jonikas, direktoriaus 

pavaduotoja Alina Stygienė, direktorius Valentinas Mačiulis. Šis pastarasis nuo seno vadino 

lietuvių tarybinius disidentus psichiniais ligoniais (Psichiatrinės inkvizicijos siautiėjimas 

Lietuvoje [aut. Algirdas Statkevičius, nenurodytas], V., 1999, p. p. 42, 47, 307), o rašytojai 

V.Jasukaitytei buvo pareiškęs: „pas mus negalioja jokia konstitucija“ (Vidmantė Jasukaitytė, 

Amžina amžina amžina... // Karštas komentaras, 2008 sausio 4-18, p. 20). VTPT Utenos 

ekspertiniame skyriuje psichiatras nusikaltėlis yra direktorius Arūnas Galinis. 

 

RRPL psichiatrai, kaip ne savo sprendimų vykdytojai, nebuvo per daug piktybiški. Jie 

negali paleisti sveiko ţmogaus anksčiau diagnozuotai ligai gydyti numatyto termino, tad kas 

tris mėnesius sukūria teismui vis naują literatūrinę nepakaltinamumo gydymo eigos versiją. 

Tačiau, ir neviršija minimalių terminų, ypač jeigu ligonis sukalbamas (visai pakaltinamas) ir 

šiaip simpatiškas.  

Psichiatrų savivalė aprašyta be jau paminėto V.Jasukaitytės straipsnio dar Giedrės Gorienės 

publikacijose savaitraštyje „Karštas komentaras“ , skirtose Jūratės Kiaunienės bylai: 

Grigaravičiaus voratinklis: Policija – prokuratūra – teismas – „psichuškė“, 2008 m. vas. 1-15, 

p. 5; Generalinė prokuratūra skalbia purviną Kauno teisėjų mundurą, 2008 m. geg. 23 – birţ. 

6, p. 4; Jie siautėja, 2008 m. birţ. 6-20, p. 5; Kuo uţsiima Prezidento slaptoji saugumo 

tarnyba?, 2008 m. rugs. 12-26, p. 6.  

2014 metais Jūratė Kiaunienė gavo politinį prieglobstį Didţiojoje Britanijoje. 

   Psichiatrų savivalė aprašyta be jau paminėto V.Jasukaitytės straipsnio dar Giedrės Gorienės publikacijose savaitraštyje „Karštas komentaras“ , skirtose Jūratės Kiaunienės bylai: Grigaravičiaus voratinklis: Policija – prokuratūra – teismas – „psichuškė“, 2008 m. vas. 1-15, p. 5; Generalinė prokuratūra skalbia purviną Kauno teisėjų mundurą, 2008 m. geg. 23 – birţ. 6, p. 4; Jie siautėja, 2008 m. birţ. 6-20, p. 5; Kuo uţsiima Prezidento slaptoji saugumo tarnyba?, 2008 m. rugs. 12-26, p. 6.  2014 metais Jūratė Kiaunienė gavo politinį prieglobstį Didţiojoje Britanijoje.  
Drauge mums neatrodo, jog psichiatrų savivalė buvo legalizuota VTPT direktoriaus 

pavaduotojos Jelenos Marcinkevičienės paaiškinimuose, kaip medicininė diagnozė 

kiekviename elgesio epizode sukonkretinama pritaikant (ne)pakaltinamumo juridinį kriterijų 

(Kas lemia pakaltinamumą-nepakaltinamumą // Karštas komentaras, 2008, rugs. 26 – spalio 

10, p. 20). Psichinės ligos yra tiek sudėtingas reiškinys, jų eiga tiek netolygi, kad ligonis 

įvairiomis aplinkybėmis tikrai gali būti (ne)pakaltinamas įvairiai. Tačiau, numatyti visų 

aplinkybių bet kuriame normatyviniame dokumente neįmanoma, tad lemia vykdytojo, šiuo 

atveju psichiatro, sąţinė. 

  
Būtina pabrėţti, jog dėl neinformuotumo labai klysta tie vyresnės kartos ţmonės, kurie visą 
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teisėsaugos, slaptųjų tarnybų ir psichiatrų savivalę tradiciniai kildina iš „vis dar neįveiktų 

KGB atgyvenų“. Tai įvairių propagandų poveikių padarinys. Viskas, kas čia aprašoma, visada 

vyko ir tebevyksta visame pasaulyje, tik KGB savo laiku gal buvo ciniškesnis ir atviresnis. 

Tačiau, pastaraisiais dešimtmečiais ta savivalė visur grėsmingai intensyvėja. 

 

ŢMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAI NIEKŠAI 

 
Neradę apgynimo prokuratūroje ir teismuose, juolab patys nukentėję nuo teisėsaugos, aukos 

uţverčia skundais LR Seimo narius, Seimo Ţmogaus teisių, Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komitetus, NSGK Kriminalinės ţvalgybos parlamentinės kontrolės komisiją, Seimo 
kontrolierių įstaigą (ombudsmeną). Tačiau, visi tie adresatai paprasčiausiai atlieka paštininkų 
vaidmenį, persiųsdami skundus skundţiamai įstaigai, tik kuo grieţčiausiai įpareigodami ją 
atsakyti skundėjui. Atsakymo turinys daţniausiai standartinis – faktai nepasitvirtino. 
Prezidento patarėjai teisės klausimais atsako, jog neturi teisės kištis į teismų ir t.t. darbą. 
Prezidentas/tė neturi priemonių laukinei savivalei nutraukti, apginti piliečius bei Konstituciją?
  

Kita vertus, kaipgi ir ginti tuos ţmones, kai kiekviename kelių puslapių skunde išvardyti 
maţiausiai po kelis skundţiamų veiksmų, kurių kiekvieną reikia tikrinti, o tokių skundų 
parlamentarai gauna dešimtis per mėnesį, o komitetai, ombudsmenas ir Prezidentūra gal 
šimtus? Vadinasi, tik per vieną mėnesį reikia pradėti tikrinti tūkstančius tikrų ar tariamų 
paţeidimų. Vieni to negali fiziškai, o kiti dar ir nenori. 

  
Yra ţmogaus teisių gynimo organizacijos. Tačiau, jos daţniausiai gina ţmogaus teises tik 

nuo kitų privačių paţeidėjų arba verslo ir kitokių organizacijų. Jei išvis uţsiima ko nors 

gynimu, ţinoma. Tam jos glaudţiai bendradarbiauja su policija, tai ţymiai palengvina darbą, 

nes policija visuomet noriai tvarko privačius asmenis. Todėl joms pradėti demaskuoti pačią 

policiją reikštų spjaudyti į šulinį, iš kurio geria. Dar labiau tai pasakytina apie slaptąsias 

tarnybas. Kam ţmogaus teisių gynėjams taip sun-kinti sau gyvenimą? Juk galima kartais ir 

netekti tokio itin garbingo (o ir pelningo) darbo. 

  
Ţmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius kalbėjo: „Mūsų 

nuomone, Lietuvoje reikalinga nepriklausoma ţmogaus teisių gynimo institucija, kuri 

prisidėtų prie ţmogaus teisių politikos formavimo o ne dirbtų su ţmonių skundais (pabraukta 

mano – J.R.). Nes ţmogaus teisių politikos prasme niekas tuo neuţssiima. Niekas nestebi 

situacijos, neanalizuoja, nesiūlo sprendimų ten, kur yra probleminės sritys“ (Aurimas Driţius, 

Neišaiškintų nusikaltimų – 150 tūkstančių // Laisvas laikraštis, 2007, geg. 18-25, Nr. 11, p. 8). 

O mums atrodė, kad būtent niekas dorai Viskuo nusivylę ţmonės mėgina kreiptis į 

tarptautines ţmogaus teisių organizacijas. Tačiau, Lietuvos ţmogaus teisių gynimo asociacijos 

(LŢTGA) pirmininkas Vytautas Budnikas nusivilęs: „Paradoksas: kol Lietuva buvo TSRS 

sudėtyje, ţmogaus teisės išlikdavo tarptautinių ţmogaus teisių organizacijų stebėjimo lauke, 

šiandien tokios kontrolės trūksta. Įstojus į ES, Lietuvos valdţia neteko motyvacijos ne vien 

ginti ţmogaus teises, bet net šiaip palaikyti tokia regimybę [...] Taigi, ginti ţmogaus teises 

tegali patys piliečiai“ (Кто защитит рядового гражданина? [Николай Жуков беседовал с 

председателем Ассоциации по защите прав человека в Литве Витаутасом Будникасом] 

// Литовский курьеръ, 7-13 июня 2007 г., с. 5). Aukso ţodţiai. Europos Sąjungoje išvis 

nelaikoma būtina stebėti ir ginti ţmogaus teises Rytų Europoje, kadangi yra tikri, jog suirus 

antidemokratinei Tarybų Sąjungai, tuo pačiu įsiviešpatavo demokratija, o demokratijoje 

ţmogaus teisių ginti pagal apibrėţimą nereikia, nes jų nuo šiol niekas nepaţeidţia. Paţeidimų 

negali būti, kadangi jų negali būti niekados. „Taigi, ginti ţmogaus teises gali tik patys 
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piliečiai“, sako V.Budnikas. 

 

Betgi akivaizdu, kad patiems piliečiams tai daryti beviltiška. Ar negalėtų LŢTGA pagelbėti? 

„Mes neturime administracinio aparato, todėl mes, deja, negalime ginti konkrečių ţmonių 

teismuose. Tačiau, mums pavyko pasiekti, kad paredagavus įstatymus, butų apginti mūsų 

vaikai - apribota prievartos propaganda ţiniasklaidoje“, patvirtinta konstitucinė teisė į 

baţnytinę santuoką ir taip toliau. Svarbūs pasiekimai, ţinoma. Galima dar pridurti, kad prieš 

kelis metus pats H.Mackevičius net asmeniškai Europos ţmogaus teisių teisme Strasbūre 

apgynė vieno ţmogaus teisę pakeisti lytį. A. a. Kęstutis Čilinskas apgynė moterį, 

demaskavusią atlyginimų mokėjimą vokeliuose V.Uspaskicho įmonėje. Didţiulis laimėjimas. 

 

Tačiau, kam V.Budnikas meluoja? Jis pats, Stasys Kaušinis būtent dalyvauja teismuose uţ 

honorarus, kur sprendţia privačių teisių konfliktus savo klientų naudai. Jie nesikiša į asmens 

politinio pobūdţio konfliktus su valstybe, pačius pavojingiausius asmeniui. Tai nenuostabu, 

nes LŢTGA garbės pirmininkas ir Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas a. a. Viktoras 

Petkus ir jį pakeitęs Stasys Stungurys patys yra saugumo ir policijos slaptieji bendradarbiai, 

talkinantys slaptose kriminalinės ţvalgybos operacijose net gatvėse. Jie yra nusikaltimų 

bendrininkai, niekšiškai sudavę smūgį į nugarą visoms esamoms ir būsimoms represijų 

aparato aukoms. Neatsitiktinai nei H.Mickevičiaus, nei V.Budniko, nei Lietuvos ţmogaus 

teisių lygos prezidentės M.N.Stačiokienės, nei kitų balso nebuvo girdėti, kai net kelis metus 

rutuliojosi Kedţių šeimos tragedija. Aišku, kam veltis į aštrų konfliktą su valdţia, pasibaugusį 

štai net lavonais, juk galima netekti šiltų ofisų, lengvų pinigų, dalyvavimų tarptautinėse 

konferencijose, kilnių donkichotų įvaizdţio. Daug paprasčiau, kai valdţia tau tą įvaizdį 

dovanoja uţ transseksualo apgynimą. (M.N.Stačiokienė tiesiog pareiškė, kad, gavusi mano 

skindą, lyga nutarė politinių bylų nenagrinėti ir jokio atsakymo negavau). Pasirodo, ir seni 

disidentai laikė ţmogaus teises tik mainomuoju pinigu antisovietinėje politinėje kovoje ir 

dabar patys politiniais tikslais talkina jų paţeidėjams, kai tie paţeidėjai jau saviškiai. Tačiau, 

ţmogaus teisės privalo būti traktuojamos kaip universali bendraţmogiška viršpolitinė, 

dorovinė vertybė, skirtingai nuo bet kurių politinių ideologijų, čia negalima dviguba 

buhalterija, be kurios, deja, daţnai neišsiveriča politinė kova. 

 

Aukoms beprasmiška kreiptis į garsią ţmogaus teisių organizaciją Amnesty International bei 

kitas. Jos daţniausiai visai neatsako, arba atsako vėlgi nenagrinėjančios individualių skundų. 

Jos dirbančios tik su masiniais ţmogaus teisių paţeidimais Bangladeše ar Afrikoje. Įsiţiūrėjus, 

tai juk yra būtent vienašalis kyšimasis į politiką. Dėl to jos vis tiktai kartais gina ir pavienius 

asmenis, tokius kaip A.Lukašenkos reţimo auka Ales Beliackij ar V.Putino reţimo aukos 

Pussy Riot. Pasirodo, tas ţmogaus teisių gynimas labai aiškiai pasirinktinis grynai politiniu 

poţiūriu. Niekuomet nebuvo girdėti jų balso Latvijos ir Estijos „nepiliečių“ klausimu, nors tai 

yra būtent masinio beteisiškumo Europos Sąjungoje problema. Aišku, ji yra politinė. Tačiau, 

tai, ar įgautų Latvijos „penktoji kolona“, tapusi piliečiais, politinius įrankius valstybės 

nepriklausomybei paardyti, priklauso tik nuo pačių latvių nuostatos jų atţvilgiu ir nuo to, ar 

Baltijos šalys yra geopolitinės kovos tarp Rusijos ir NATO laukas. Nei vienas sveiko proto bet 

kurios šalies kitatautis neţiūri į savo gyvenamą šalį ţinomai priešiškai kaip išdavikas. Nuo 

2014 metų Ukrainos rusakalbiai, jaučią Ukrainą savo pačių šalimi, vienijasi su etniniais 

ukrainiečiais prieš Rusijos agresiją. O ėmė kviestis tą agresiją tie jų, kurie nepageidavo būti 

ukrainizuojami arba manę, jog „Kijevas mūsų negirdi“, ir tokia jų nuostata kilo iš jų patirties, 
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o Rusijos propaganda tik pilstė ţibalą į jau rusenusį konfliktą, bet neišrado jo. Toks yra vienas 

iš universalių slaptųjų tarnybų metodų – išpūsti, visaip išnaudoti realius konfliktus bei 

problemas, beatodairiškas ir neatsakingas, bet realias šnekas, tuo labiau poelgius. Kai jų nėra, 

tarnyboms nėra lengva dirbti, tenka inscenizuoti konfliktus dirbtinai. 

 

Europos Sąjungos norminiuose dokumentuose visi patys pirmieji punktai skelbia ištikimybę 

ţmogaus teisėms. Tačiau, aukoms beprasmiška kreiptis apgynimo ir į Europos parlamento 

peticijų komitetą, nes gaunamas atsakymas, jog tai ne jo kompetencija. Vyrauja neoficiali 

demagogiška nuostata, jog, kadangi į Europos Sąjungą yra susivienijusios demokratinės šalys, 

todėl ţmogaus teisių paţeidimų jose paprasčiausiai nėra. Teisybė, retkarčiais ir dėl 

individualios bylos sukeliamas triūkšmelis, kaip kad dėl V.Uspaskicho, jei tai kaţkam tuo 

momentu kaip nors naudinga. 

  
Kodėl eiliniam ţmogui neperspektyvu kreiptis net ir į Europos Tarybos Europos ţmogaus 

teisių teismą (EŢTT) Strasbūre? (Europos Taryba vaizdţiai apibūdinama kaip Europos 

Sąjungos jaunesnysis brolis, joje dalyvauja ir Rusija). 

  
EŢT teismą, kaip ir bet kurią kitą tarpvalstybinę instituciją, formuoja šalys narės. Šiuo 

atveju tai Europos Tarybos narės, 1950-ų metų Europos ţmogaus teisių konvencijos 

signatarės. Jos kiekviena siunčia savo atstovus į teismo teisėjų korpusą, iš kurių formuojamos 

kelių asmenų teisėjų kolegijos. Tarkime, gali būti tam tikros kolegijos pirmininkas portugalas, 

nariai rumunas ir rusas. Kiekviena vyriausybė turi teisme, be savo teisėjų, dar ir savo oficialų 

nuolatinį atstovą kaip atsakovą teismo procesuose.  

 

Tam tikros valstybės pilietis, laikąs, kad ji paţeidė jo teises, ir išsėmęs visas apeliavimo 

galimybes savo šalyje, paduoda į EŢTT ieškinį prieš savo valstybę, tarkim, „Karmazini prieš 

Italiją“. Ieškinį priima jo valstybės teisme atstovai ir, kadangi kiti nariai italų (rumunų, rusų, 

lietuvių) kalbos nemoka, sudaro neilgą skundo anotaciją anglų ar prancūzų kalba. Nesunku 

numanyti, kad toji anotacija yra kolektyvinis atitinkamos šalies teisėjų ir vyriausybės atstovo 

darbas, kurio objektyvumo patikrinti kiti nariai negali. Bet ir nenori, nes nenori, kad kolegos 

tikrintų jų pačių sudaromas jų piliečių skundų anotacijas. Joks darbas neįmanomas 

nepasitikint vieni kitais. Pats ieškovas, skirtingai nuo Strasbūre nuolat gyvenančio savos 

vyriausybės atstovo teisme, į Strasbūrą atvyksta ir advokatą parsisamdo priklausomai nuo 

savo piniginių išteklių. O kadangi nuskriausti daţniausiai būna visuomenės silpnesnieji, bent 

jau Rytų Europoje, tai dėl jų atstovavimo bei dalyvavimo teisme jaučiamos problemos. Be 

abejonės, EŢTT teisėjai, kaip aukščiausios kategorijos specialistai, moka būti politiškai 

neangaţuoti. Bet akivaizdţiausiai nevisuomet nori. 

  

Kaip kuris jų balsuoja priimant teismo sprendimą, gerokai priklauso nuo tarptautinės 

politinės konjunktūros ir nuo konkrečios teisėjų kolegijos sudėties. Ar pasiryš anglas teisėjas 

balsuoti prieš Rumunijos vyriausybę, ţinodamas, kad kitą kartą rumunas gali atsirasti 

kolegijoje, svarstysiančioje ieškinį prieš Didţiosios Britanijos vyriausybę? Jis turi kas kartą 

atsiţvlegti ir į kitų sąjungininkų ar draugų politinius interesus. Tariant trumpai drūtai, ranka 

ranką plauna – abi švarios būna. Paprasčiau išvis niekam su niekuo nekonfliktuoti. 

   
Apie 90% EŢTT paduodamų skundų yra nepriimami kaip neatitinkantys Konvencijos 34-to 

ir 35 str. reikalavimų. Iš dalies taip yra dėl to, kad ţmonės, neįsigilinę į šios institucijos 
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specifiką ir vadovaudamiesi sveiku protu mano, kad Strasbūro teismas yra paskutinė 

viršvalstybinė apeliacinė instancija, išspręsianti bet kokį teisinį nesusipratimą, įvykusį 

nacionaliniame lygmenyje. Iš tikro EŢTT nagrinėja tik paţeidimus, suformuluotus 1950-ų 

metų Europos žmogaus teisių konvencijoje bei vėlesniuose protokoluose prie jos 

(echr.coe.int). 

 

Konvencijoje yra numatytos šios ţmogaus teisės, nurodome straipsnius: 

2. teisė į gyvybę (gyvybė gali būti atimta tik teismo sprendimu), 

3.kankinimų draudimas, 

4.vergystės ir priverčiamojo darbo draudimas, 

5.teisė į laisvę bei saugumą, 

6.teisė į teisingą teismą, 

7.teisė nebūti baudţiamam ne pagal įstatymą, 

8.teisė į privatų bei šeimyninį gyvenimą (į privatumą), 

9.minties, sąţinės bei religijos laisvė, 

10.saviraiškos teisė, 

14. diskriminavimo draudimas  

   ir dar kelios teisės. 

 

Šie straipsniai grasina, iš esmės, tik privatiems išvardytų teisių paţeidėjams (privatiems 

vergvaldţiams, policininkams sadistams, pamišusioms davatkoms, pernelyg smalsiems 

ţurnalistams ar kaimynams, vagims ir t.t.). Europoje tokie atvejai reti, tad Konvencija šiuo 

poţiūriu nėra aktuali, net nereikalinga. O šiuolaikinės Europos vyriausybės vis tiktai jau seniai 

nebepaţeidinėja savų įstatymų taip primityviai ir tiesiogiai, kaip numato Konvencija. Jos tą 

daro nepalyginamai rafinuotesniais pretekstais nei tai būdavo 1950-aisiais. Visos tos teisės 

tikrai yra įrašytos į nacionalines konstitucijas bei įstatymus, tačiau jas visuomet palydi būtina 

tipinė išlyga: išskyrus atvejus, kai vardan valstybės saugumo bei nacionalinių interesų jos 

apribojamos įstatymo. Tą pripaţįsta ir Konvencija. Vadinasi, problema yra ta, ar kiekvienu 

duotuoju atveju teisės buvo apribotos teisėtai, tarkim, atlikta krata. Ir netgi ar išvis jos buvo 

apribotos, tarkim, ar buvo bute ar automašinoje atlikta slapta krata. Ogi EŢTT nesikiša į 

atitinkamos valstybės paslaptis, nereikalauja atskleisti jam pernelyg daug kriminalinės 

ţvalgybos paslapčių. Taigi, atitinkamos vyriausybės atstovas EŢTT drauge su savais teisėjais 

visuomet gali sudaryti ieškinio anotaciją taip ir po to elgtis taip, kad EŢTT atsiunčia ieškovui 

standartinį atsakymą: kruopščiai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes, nenustatyta, kad jūsų 

teisės būtų buvusios bent kaip paţeistos. Ši formuluotė paraidţiui atkartoja nacionalinės 

teisėsaugos demagogiją panašiais atvejais, dėl ko juk auka ir kreipiasi į EŢTT. Rašoma netgi 

ne „paţeidimai nėra jūsų įrodyti“, bet kad tiesiog jų visai nebuvo. Čia jau, kaip sakoma, 

išlenda asilo ausys. Arba tiesiog grąţina skundą kaip neva neatitinkantį reikalavimų, 

suformuluotų Konvencijos 34-me ir 35 straipsniuose. 

 

Galima dėti viltį nebent į Konvencijos 6-ą str., į teisę į teisingą teismą. Tačiau, juk 

visuotinai yra priimtas neva demokratiškas varţymosi teisminiame procese principas. Tai 

reiškia, kad teismas nepretenduoja neva diktatoriškai paskelbti objektyvų teisingumą, tik 

suteikia šalims galimybę nevarţomai įrodinėti jam savo teisumą ir nešališkai vertina jų 

įrodymus. Galima būti teisiam, tačiau dėl įvairių subjektyvių prieţasčių įrodinėti nevykusiai, 

ir byla bus pralaimėta, nes teismas uţ tave nedirbs, nors kuo puikiausiai iš pačių pirmųjų 
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popierių gali matyti reikalo esmę. O kadangi nacionaliniame lygmenyje nei teismo 

procedūros, nei įstatymai nebuvo paţeisti, tai ir EŢTT konstatuos, jog nacionalinis teismas 

buvo teisingas. Varţantis gi teisme su valstybe, gali tekti įrodinėti slaptus dalykus, prie kurių 

paprastas pilietis neprileidţiamas. Taigi, varţymosi principas atriša rankas galingesniajam, 

skriaudėjui, ir EŢTT procedūra šiuo poţiūriu neišsiskiria. 

Prie skundo galima vėliau pridėti daug papildomų pradţioje suformuluoto paţeidimo faktų, 

tačiau jei jis nėra pripaţintas iš karto, tuomet visi papildomi, kad ir kokie gausūs, faktai 

atmetami automatiškai, visiškai taip pat, kaip tai daroma nacionaliniuose teismuose. 

    
EŢTT raštvedyba slapta. EŢTT atmestas skundas atiduodamas archyvan metams ir 

sunaikinamas. 

  
Visai kas kita, jei nagrinėjama galimai garsaus politinio rezonanso byla. Čia politiniai 

interesai iškyla paviršiun visiškai atvirai. Paprasta auka to tikėtis negali, ir visiškai beviltiška 

siekti EŢTT apgynimo eilinei slaptųjų tarnybų aukai. Nebuvo girdėti, kad EŢTT kaip Europos 

Tarybos institucija bent kartą pamėgintų stoti NATO skersai kelio. 
 
BE TAISYKLIŲ 
 
Naudingų idiotų, niekšų bei teisėsaugos talkinamos dangstant savo antikonstitucinę 

visavaldystę bei nusikaltimus, pačios slaptosios tarnybos per savo agentūrą griebiasi juodosios 

kontrpropagandos. Primeta kovą be taisyklių iškreipiant, perdedant, klaidinant, neribotai 

meluojant. Pagrindinis taikinys būna ir vėl pati besipriešinančiojo asmenybė. Ji 

„demaskuojama“ ir kompromituojama būtent kaip asmenybė, tyčia vienu metu naudojant 

priešingos prasmės „argumentus“, dargi itin primityvius, skirtus naiviems ţmonėms, kurių yra 

dauguma ir kurių jokiu būdu nenorima „uţleisti“ autoriui. Jokiu būdu negalima leisti, kad juo 

patikėtų. Sumaišyti protus, sukelti minčių chaosą, dezorientuoti – tai firminė, universali 

slaptųjų tarnybų taktika. Pateikiame tipines primetamas, provokuojamas reakcijas į šioje 

knygoje aprašytus faktus. 

 

1. O ką čia svarstyti, argi plika akim nesimato, kad tai psichinis ligonis? 

2. Sako, kad kiekvieną sekamąjį seka po vieną agentą, priskaičiuoja 840 tūkstančių ir dar 

nori, kad tokiom nesąmonėm kas patikėtų. 

3. Ale gi ir iš kur jis taip gerai viską išmano apie saugumą? Tikriausiai, pats iš jų, 

pasiųstas protams sumaišyti. 

4. Ar pastebėjot, jis viską numeruoja? Bet kuris psichiatras patvirtins, kad tai tipiškas 

psichinės ligos paranojos poţymis. 

5. Yra tikras, kad paskui jį net profesoriai gatvėse laksto, lyg tai profesoriai neturi ką 

daugiau veikti, tik jį sekti. Bet kuris psichiatras pasakytų, kad tai persekiojimo manija.  
6. Jis mano, kad tik jis yra pasaulio bamba, ir kitiems labai svarbu jo išgyvenimai. O kam 

visa tai įdomu? Tipiška didybės manija.  
7. Koks jautrus vyriškių ţvilgsniams. Tikriausiai ţydras.  
8. Jis dėl kaţko labai nuskriaustas, neaišku dėl ko. Tai juk irgi nenormalu, taip pykti ant 

viso pasaulio neţinia dėl ko.  
9. Nei vienas psichinis ligonis nepripaţįsta esąs nesveikas.  
10. Kai kurie ţmonės, skųsdamiesi tariamu sekimu, paprasčiausiai siekia susireikšminti, 

girdi, va koks aš svarbus, mane seka (Artūras Paulauskas).  
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11. O, kad mes, saugumiečiai, turėtume bent dalį tokių galimybių, kurias jis mums 

priskiria...  
12. Kaip rusai sako, girdėjo varpų gaudesį, bet neţino, iš kur jis sklido.   
13. Na, kai dėl psichiatrijos, tai dalis tiesos gal yra, bet jau dėl slaptųjų tarnybų, tai jau čia 

tikrai visiška nesąmonė.  
14. Na, kai dėl policijos, tai dalis tiesos gal yra, bet dėl psichiatrijos, tai jau tikrai viską 

prasimanė. Dėl kaţko piktas ant psichiatrų. 

15. Įdomu, kuo tie šimtai ţmonių jį taip nuskriaudė? Ir dar uţsienyje. Argi taip būna? 

Tikras šizofrenikas.  
16. Tai kad jis pats visus tik seka, tik terorizuoja, tai paprastai daroma pagal tam tikrą 

uţduotį. Įdomu tik kieno. O kad durnelis, - tai čia tik jo legenda tokia.  
17. Matyt, kadaise saugumas jį kaţkaip per smarkiai išgąsdino, ligi šiol atsipeikėti negali.  
18. Taip narsiai demaskuoja slaptąsias tarnybas, o jo paties per visą tą laiką nė pirštu 

niekas uţ tai nebuvo palietęs, vartosi sau tarsi inkstas taukuose. Kaţkas čia ne taip.  
19. Prisiverčiau viską perskaityti iki galo ir matau, kad nevertėjo.  
20. Gal iki psichligoninės ir buvo sveikas, bet matyt jį vargšą ten tikrai nugydė, kad tokias 

nesąmones dabar skleidţia.  
21. Čia yra romanas, viskas išgalvota, nieko bendra su realybe neturi. Ţmogus nutarė 

beprotį pavaidinti ir taip pinigėlį uţsikalti. 

22.  Kadaise paţinojau būtent tokį tipelį. Ţmona neūkiška, abudu nevalyvi, kambariuose 

betvarkė, o kitiems pasakojo, kad tai VSD naktimis iš buto neskalbtas kelnaites vagia.  
23. Sėdi kambaryje po skėčiu ir tikina visus esąs sveikas.  
24. Mus seka dėl visos valstybės saugumo, nes nusikaltėliai, gal ir šnipai yra tarp mūsų 

pačių, tad sekimas yra nutaikomas visų pirma į juos, mums į tai nereikia kreipti 

dėmesio. Gyvenkim sau ramiai, niekas mūsų nelies.  
25. Jooo, nelengvas psicho gyvenimėlis, kasdien savo paties briedą uţsirašinėja.  
26. Visa tai yra tik jo asmeninės problemos, niekam visai neįdomios. Jo problemos – lai 

pats jas ir sprendţia, o kitų neįtraukia.  
27. Mylėtis su ţmona savam kambaryje palapinėje – čia jau tikrai kaţkas nauja. Lyg tai 

saugumas neţino, kaip tai daroma. Saugumas ţino netgi, kaip onanizuojamasi.  
28. Berods, išvadose kaţkam grasina? 

 
IŠVADOS 

 

1.Lietuvoje egzistuoja labai gausi ir įtakinga slapta grupuotė, organizuota valstybės oficialių 

slaptųjų tarnybų, vadovaujamų LR Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių 

tarnybų departamento prie LR Krašto apsaugos ministerijos (vidaus kontrţvalgyba). 

Slaptosios agentūros pavidalu ji persmelkia visą visuomenę nuo viršaus iki apačios. Jos 

būtinumas oficialiai motyvuojamas poreikiu šalinti grėsmes nacionaliniam saugumui bei 

baudţiamąjį nusikalstamumą. 

 

2.Bet kuris slaptumas uţtikrina terpę grupiniam nusikalstamumui įskaitant terorą ir kartais 

ţudynes. Nuo kitų (ekonominių, mafijinių, tiesiog kriminalinių) grupuočių slaptųjų tarnybų 

grupuotė skiriasi savo gausumu (tai spėjamai per šimtą tūkstančių asmenų), karine drausme, 

turi totalaus stebėjimo bei ryšių technines sistemas, skaitlingą transporto parką, ginklus. Jau 

vien atsiţvelgiant į grupuotės slaptumą, ji neverta pasitikėjimo ir jai taikytina grupinio 

kaltumo prezumpcija. Tariant kitaip, kadangi oficialūs slaptumo reţimai ir teisėsaugos 

priklausomumas nuo slaptųjų tarnybų tyčinai neleidţia įrodyti slaptosios agentūros bei jų 

vadovų daromų nusikaltimų teisme, visuomenei belieka atsiţvelgti į nusikaltimus, įrodomus 
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neteisminiu, visuomeniniu būdu, šimtais skundų bei asmeninių liudijimų. Jų pakanka, kad 

visuomenė pareikalautų iš LR Seimo ţymiai sušvelninti slaptumo reţimus, iš pagrindų 

performuoti slaptųjų tarnybų personalinę sudėtį, patraukti atsakomybėn visus jose esančius 

nusikaltėlius. 

 

3.Dėka perteklinio slaptumo slaptosios tarnybos nekontroliuojamai ir nusikalstamai 

paţeidinėja bent LR BK 165 str. (Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo paţeidimas) bei 167 

str. (Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas) ir naudoja tą informaciją 

paţeisdamos 145 str. (Grasinimas nuţudyti ar sunkiai sutrikdyti ţmogaus sveikatą arba 

ţmogaus terorizavimas) ir kartais savo nuoţiūra padarydamos nusikaltimus ţmogaus gyvybei 

ir sveikatai. 

 

4.Performuojant ir valant slaptąsias tarnybas, įstatymai turi būti pakeisti taip, kad būtų 

įmanoma sudarinėti mišrias nuolatines ir laikinas parlamentiniai visuomenines komisijas 

piliečių skundams tikrinti ir įtariamiems padarius nusikaltimus išaiškinti pagal valstybės 

institucijose jau sukauptus piliečių skundus. Dabartinė parlamentinė slaptųjų tarnybų kontrolė 

yra neveiksminga dėl perteklinio kriminalinės ţvalgybos slaptumo. 

 

5.Tokią pačią antikonstitucinę veiklą vykdo NATO ir ne NATO šalių slaptosios tarnybos. 

Tai yra pasaulinio masto totalinio sekimo (ir, esant reikalui, teroro) sistema, vadovaijama JAV 

slaptųjų tarnybų. Jos būtinumas oficialiai motyvuojamas poreikiu stiprinti atitinkamų šalių 

nacionalinį bei kolektyvinį saugumą, šalinti tarptautinį terorizmą. Tačiau, visa ši sistema, 

būdama pertekliniai slapta, taip pat naudojama drauge ir grupiniais nusikalstamais tikslais. 

Tam, kad bet kurios slaptosios tarnybos negalėtų teisintis valstybės saugumo gynimo 

dingstimis, pasaulio bendruomenė turi siekti šalinti tarptautines geopolitines konfrontacijas. 

 

 6.Slaptųjų tarnybų kolektyvinio kaltumo prezumpcija yra būtina dar ir dėl to,kad jų 

personalinės sudėties komplektavimo principai slaptumo dėka yra neišvengiamai asmeniški ir 

subjektyvūs, o dėl to visa jų slaptoji veikla tampa sauvališka, nekontroliuojama, 

antinacionaline, antivalstybine, tiesiog nusikalstama. Visuomenės likimas, demokratija, 

ţmogaus teisės negali priklausyti nuo slapto, niekam neţinomo apsišaukėliško elito. Įvairios 

grupuotės yra šeiminiu principu privatizavusios visas valstybės funkcijas, o slaptosios 

tarnybos yra šiuo poţiūriu labiausiai pavojingos. 

 

 

                                                                  PRIEDAI 

 

1 PRIEDAS: DEMONSTRATYVIAI SĄLYGINIU ELGESIU JURIJUI RADOVIČIUI 

ATSKLEISTŲ TERORIZUOJANČIŲ ARBA EPIZODINIAI TERORIZAVUSIŲ LR VSD, 

PD PRIE VRM IR KITŲ SLAPTŲJŲ TARNYBŲ SLAPTŲ BENDRADARBIŲ IR 

TALKININKŲ CHRONOLOGINIS SĄRAŠAS (2000, 2004, 2005-2009, 2014, 2015) 
 
Eiliškumas pagal agento pirmą pasirodymą. Kai nėra visai aišku, ar veikė asmuo kaip 

provokatorius, po jo pavardės dedamas klaustukas. Išskirtos ţinomų asmenų pavardės. 

Apie ţmones, kurių pavardės išskirtos ruda spalva, galima rasti medţiagą 2-me priede 

(sekimo dienoraščio ištraukose prie atitinkamos datos). 
 

1. ZITA ŠLIČYTĖ, advokatė, Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo, skirto 

komunizmo nusikaltimams įvertinti, vyr. kaltintoja, 2000.06.12-14; 2000.09.04-08  
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2. Egidijus Kuprusevičius, VU Fizikos f-to stud., Tarptautinio Vilniaus visuomeninio 

tribunolo, skirto komunizmo nusikaltimams įvertinti, visuomeninis gynėjas, 

2000.06.12-14  
3. Mykolas Okulič-Kazarinas, programuotojas, Tarptautinio Vilniaus Visuomeninio 

tribunolo, skirto komunizmo nusikaltimams įvertinti, visuomeninis gynėjas, 

2000.09.04-08  
4. Vytautas Prunskus, VGTU bib-kos ūkio direktorius, 2001-2005  
5. Alvydas Karaška, Enciklopedijų redakcijos darbuotojas, 2005 vasara  
6. ALGIRDAS STATKEVIČIUS? buv. politkalinys, buv. LLL narys, 2006.01.06, 

03.12  

7. Violeta Medvedeva?, Vilniaus odos ir veneros ligų centro gydytoja, 2006.01.20 

8. Silva Prusak?, Vilniaus odos ir veneros ligų centro laborantė, 2006.01.20   

9. Sigita Umbraţūnienė?, LR Sveikatos apsaugos m-jos Priimamojo ved., 2006.01.23 1. Violeta Medvedeva?, Vilniaus odos ir veneros ligų centro gydyto-ja, 2006.01.20  2. Silva Prusak?, Vilniaus odos ir veneros ligų centro laborantė, 2006.01.20 3.  9.Sigita Umbraţūnienė?, LR Sveikatos apsaugos m-jos Priimamojo ved., 2006.01.23 
10. A.Kvekšaitė, UAB Impeks Medicinos diagnostikos centro (Grybo g. 32/10, Vilnius) 

registratorė, 2006.01.23  
11. Sigutė Burokienė, UAB Impeks Medicinos diagnostikos centro procedūrinio kabineto 

laborantė, 2006.01.23  
12. Dţordţas, Šri Lankos pil., Vilniaus Vytauto Didţiojo gimnazijos budėtojas, 2006 m. 

pavasaris.  
13. VIKTORAS PETKUS, buv. politkalinys, Lietuvos Helsinkio grupės pirm-kas, 

Lietuvos ţmogaus teisių asoc-jos garbės pirm-kas, 2006.02.14, 02.24, 09.18; 

2007.07.11  
14. Jasiūnienė, pensininkė, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-44, Vilnius (mano gyv. name, dab. 

Vašingtono a. 1), 2006.02.20, 03.07, 11.23, 09.07; 2007.02.07; 2008.04.01 

15. AURIMAS DRIŢIUS, “Laisvo laikraščio” vyr. red., 2006.02.21, 10.24; 2007.09.27, 

10.05 

16. Artur Marčiuk, pensininkas,2006.02.21 ar 22, 2008.11.22, 12.13; 2009.01.26, 01.29, 

07.29 ar 08.03  
17. Ţemaitis, Vilniaus dujų avarinės tarnybos meistras, 2006.02.23  
18. Algimantas Dėdinas, psichiatras, 2006.02.24 

19. Kastytis Rinkevičius, fiktyvios org-jos Amnesty Lietuva darbuotojas 2006.03.02  
20. Juozas, Vilniaus Vytauto Didţiojo gimnazijos vienuoliktokas, 2006 vasaris-balandis  
21. Idalija Zagurskienė ?, Vilniaus m. Psichikos sveikatos centro (Vasaros g. 5) 

direktoriaus pavaduotoja medicinai, 2006.03.10  
22. JUSTAS VINCAS PALECKIS? Europos Parlamento narys, LSDP, 2006 pavas. bei 

03.29 

23. Svetlana Klyčiova, Lietuvos mokslų akademijos bib-kos valytoja, 2006.03.31; 

2008.06.10, 06.27  
24. Bronius Bernackas, LSDP Vilniaus m. vieno iš skyrių pirminin-kas, 2006.04   

25. Lidija Motiejūnienė, Lietuvos mokslų akademijos bib-kos rūbininkė, 2006.04.05 

26. Marius Koţenevskis, Vilniaus Vytauto Didţiojo gimnazijos vienuoliktokas, 2006 bal.-

geg. 

27. Algimantas Levickis, LSDP Vilniaus skyriaus būstinės (Basan. g.16), darbuotojas, 

2006.05.09, 07.11    
28. Algimantas Medelis, LSDP teisininkas, 2006.05.09. (Perėjo į “Fronto” partiją)  
29. Justinas Sadauskas, Vilniaus m. Vytauto Didţiojo gimnazijos ti-kybos mokytojas, 

2006.05.10  
30. Turas (paklaustas, taip prisistatė), Lietuvos teatro ir muzikos akademijos studentas, 
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2007.01.17  
31. Asta Molnikienė, Lietuvos mokslų akademijos bib-kos bibliotekininkė, 2006.05.11; 

2007.05.11  
32. Aušra Rakauskienė, Vilniaus Vytauto Didţiojo gimnazijos dir. pav. personalui, 

2006.05.10, 05.15, 05.29  
33. Lekavičienė, Vilniaus apygardos teismo priimamojo ved., 2006.05.11  
34. Asta Markevičienė, LR Seimo NSGK padėjėja, 2006.05.12  
35. Virgilijus Kubilius, LRT reţisierius, 2006.05.18, 08.28  
36. Danutė Puchovičienė, Vilniaus Vytauto Didţiojo gimnazijos dir., 2006.05.29  
37. Ţana Barzdţiuvienė? Lietuvos mokslų akademijos bib-kos bibliotekininkė, 

2006.05.29; 2007.01.02  
38. ALGIMANTAS NASVYTIS, prof., architektas, 2006.06.07  
39. Jonas Jasiulevičius, Vilniaus m. 1-mos advokatų kontoros advokatas, 2006.06.15  
40. Ingrida Botyrienė?, Vilniaus m. 2-os advokatų kontoros advokatė, 2006.06.16  
41. Juozas Marcinkevičius, MA bib-kos direktorius, 2006.06.19; 2008.02.01   
42. Anton Mackevič, Hansabanko Vilniaus KAC (Gedimino prosp. 26) apsaugininkas 

(Falck security), 2006.06.27  
43. Graţina Jakimavičienė, Lietuvos mokslų akademijos bib-kos rūbininkė, 2006.06.30, 

09.20  
44. Saulius Sarcevičius, LMA Istorijos in-to archeologas, 2006.07.05, 11.21  
45. Algirdas Grigaravičius, archyvų darbuotojas, 2006.07.14 

46. Ţenė, “Laisvo laikraščio” maketuotoja, 2006.08.08 3.  

47. Birutė Railienė, Lietuvos mokslų akademijos bib-kos bibliografė, 2006.08.09, 08.11 

48. Mordechai Kulvenski, rabinas iš Izraelio, 2006.08.09  
49. Sergei Rapoport?, Lietuvos mokslų akademijos sociologas, lydėjo M.Kulvenskį 

2006.08.09  
50. VLADAS ŢUKAS, prof., kalbininkas, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-51, Vilnius(mano gyv. 

name, dab. Vašingtono a. 1), 2006.08.20, 08.21; 2009.01.16,? 05.14,? 05.27  
51. Valerija Purlytė, Lietuvos mokslų akademijos bib-kos budėtoja, 2006.08.22, 08.24; 

2007.07.31  
52. Nerijus Valentinas Bagdanavičius, advokatas, 2006.08.24, 09.30, 11.21; 2007.08.02  
53. MARIJA NIJOLĖ STAČIOKIENĖ, Lietuvos ţmogaus teisių lygos prezidentė, 

2006.08.31, 09.05 

54. Jasiūnaitė, VU darbuotoja, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-41, Vilnius (mano gyv. name, dab. 

Vašingtono a. 1), 2006 ruduo, 2007.09.10, 09.12, 09.19; 2008.06.02  
55. Apolinarijus Šulus, pensininkas, buv. LKP (TSKP platforma) narys, J.Tumo-

Vaiţganto 9/1-49, Vilnius (mano gyv. name, dab. Vašingtono a. 1), 2006.09.13; 

2007.08.01; 2008.06.25, 08.21; 2009.09.21  
56. Julija Breivytė, pensininkė, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-39 (mano gyv. name, dab. 

Vašingtono a. 1), 2006.09.14, 10.18, 11.21; 2007.02.19, 02.24, 04.13, 11.03, 11.05; 

2008.09.20; 2009.02.12, 05.09  
57. VIRGINIJUS SAVUKYNAS, LTV ţurnalistas, 2006.09.18  
58. Vytautas Beţan? inţinierius, J.Breivytės sūnus, J.Tumo-Vaiţgan-to 9/1-39 (mano gyv. 

name, dab. Vašingtono a. 1), 2006 ruduo, 2007.02.03, 05.22  
59. Ronaldas Vaitkevičius, Spaudos rūmų Vilniuje apsaugininkas, 2006.09.19  
60. Birutė Pilypavičienė, Liet. Mokslų akademijos bib-kos fondų vedėja, 2006.09.20; 

2007.08.28, 10.25  
61. MINDAUGAS CICĖNAS, LTV teleoperatorius, 2006.09.22  
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62. Agnė Masionytė, padavėja, prie restorano „Rytai“ Vilniuje (Neprikl. a.), 2006.09.27; 

2009.03.01 

63. Akvilė Dţiautaitė, LR Seimo priimamojo darbuotoja, 2006.10.10; 2008.12.18 

64. Halina Lasevič, Maximos VCUPe kasininkė, 2006.10.12; 2007.03.10  
65. Aistė Vilkaitytė, J. Tumo-Vaiţganto g. 9/1-32 (mano gyv. name, dab. Vašingtono a. 

1), 2006.10.14  
66. Jelena Ivanova, Vilniaus Centro poliklinikos Lukiškių filialo registratorė, 2006 spalis 

ar lapkritis  
67. Edvardas Eurikas Jančiauskas, Lietuvos mokslų akademijos dar-buotojas, gyvenęs 

J.Tumo-Vaiţganto 9/1-5 (mano gyv. name, dab. Vašingtono a.), 2006.11.01; 

2007.02.03, 02.15, 02.27, 03.05, 03.15  
68. EDUARDAS VILKELIS, buv. Finansų min., buv. Bankininkų asoc-jos pirm., 

2006.11.16  
69. STASYS KAŠAUSKAS, ţurnalistas, 2006.11.30  
70. VYTAUTAS ZABIELA? advokatas, 2006.12.27  
71. Nikitenko, buv. policininkas, J. Tumo-Vaiţganto 9/1-45, Vilnius (mano gyv. name, 

dab. Vašingtono a. 1), 2006.12.30, 12.31; 2007.04.27, jo nepilnametis sūnus: 09.23; 

jis: 09.26; 2008.04.24, 04.27; jo nepilnametis sūnus: 2008.05.11, 07.14; jis 

2009.03.09, 07.19  
72. ZIGMAS SLUŠNYS, LR Seimo nario Rimanto Dagio padėjėjas, 2007 vasaris arba 

kovas; 2008.01.03 

73. Stasė Klibavičienė (paklausta, taip prisistatė), pensininkė, 2007.02.07  
74. Edgaras Kuročkinas (Falck Security), raštinės prekių pard-vės Daily Service 

(Vienuolio g.14, Vilnius) apsaugininkas, 2007.02.27, 03.08, 03.15, 07.24, 08.01  
75. Eglė Šimanskienė, Hansabanko (dabar Swedbank) Vilniaus regiono skyriaus KAC 

(Gedimino prosp. 26) vadovė, 2007.02.28 

76. Angelė Kazlauskienė, Vilniaus Centrinio pašto Skundų skyriaus vyr. specialistė, 

2007.03.29  
77. ARNOLDAS PIROČKINAS, prof., kalbininkas, 2007.04.03, 05.11, 05.29 

78. Aldona Baronienė, Medicinos bib-kos Vilniuje bibliotekininkė budėtoja, 2007.04.13, 

06.15, 07.20  
79. EGIDIJUS KŪRIS, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-35, Vilnius (mano gyv. name, dab. 

Vašingtono a. 1), LR Konstitucinio teismo pirm-kas, 2007.07.04, 07.20; 2008.03.08, 

03.13, po atsistatydinimo: 2008.05.19, 07.25, jo nepilnametis sūnus Aleksandras 

2008.10.14, jo sutuoktinė 2009.01.28, jis su sutuoktine 2009.01.30, jis vienas 

2009.04.09, 04.11, 04.18, 04.22, Aleksandras 2014.07.02  
80. Romalda Abromaitienė, Hansabanko Vilniaus regiono KAC (Gedimino prosp. 26) 

kasininkė, 2007.04.18, 06.06; 2009.03.20  
81. RIČARDAS DOVEIKA, Vilniaus Arkikatedros bazilikos klebonas, 2007.07.09, 

07.24 

82. Galina Vainbergienė, knygyno „Russkaja kniga“ (Rudininkų g. 8, Vilnius), kasininkė, 

2007.06.26  
83. ALBERTAS SEREIKA, 1992-2004 m.m. VSD Alytaus apygardos skyriaus virš., LR 

Seimo LSDP frakcijos narys, 2007.07.02; 2008.03.19  
84. Apolonija Urvinienė, Vilniaus Centrinio pašto operatorė, 2007.07.03  
85. Audrius Grigas, psichiatras, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (Parko g. 

15) Klinikinių konsultacijų skyriaus ved., 2007.07.17 

86. JONAS KRONKAITIS, dimisijos generolas, 2007.07.31  
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87. Mindaugas, Lietuvos kino studijos filmų prodiuseris, 2007.08.08  
88. Stefanija Levickienė, Baltic Tours gen. direktorė, 2007.08.03, 08.30  
89. Ričardas Glinskas, (Falck Security), Hansabanko (Gedimino prosp. 26, Vilnius) 

apsaugininkas, 2007.08.17 (smurtavo); 2008.03.18 (sulauţė man pirštą), 07.29 

(demonstravo sekimą mieste)  
90. Irina Nikitenko, pensininkė, Nikitenko motina, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-45, Vilnius 

(mano gyv. name, dab. Vašingtono a. 1), 2007.09.21; 2008.04.17 

91. JUOZAS IVANAUSKAS?,“Laisvo laikraščio“ ţurnalistas, 2007.09.27, 10.05  
92. ALVYDAS   NIKŢENTAITIS, prof., LMA Istorijos in-to dir., 2007.10.07, 10.19; 

2014.02.05 

93. Stasys Brimeris, Vilniaus darbo birţos darbuotojas, 2007.10.17  
94. Sergejus Bulyginas, Vilniaus darbo birţos darbuotojas, 2007.10.17 

95. JULIJA ŠLIAŢIENĖ, teleţurnalistė, 2007.11.05 

96. STASYS STUNGURYS, buv. politkalinys, Lietuvos ţmogaus teisių gynimo 

asociacijos narys, 2006 pavasaris, 2007.11.24 

97. Nijolė Navaglauskienė, vertimų biuro Ad litteram (Kaštonų g. 4, Vilnius) vertėja, 

2007.11.29  
98. Danguolė Blauzdţiuvienė, notarė (Kaštonų g., Vilnius), 2007.11.30  
99. Arūnas Vizickas, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-34, Vilnius (mano gyv. name, dab. 

Vašingtono a. 1), 2007.12.01; 2008.07.25  
100.Laimis Vidţiūnas, reţisierius, psichiatrų nusikaltėlių ir VSD palauţtas asmuo, 

2007.12.03  
101.Skaidrė Virbickienė, Vilniaus 4 apylinkės teismo posėdţių sekre-torė, 2007.12.19  
102.JONAS PALIONIS, prof., kalbininkas, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-27, Vilnius (mano 

gyv. name, dab. Vašingtono a. 1), 2008.01.25, 01.26, 01.28, 01.30, 02.06, 04.05, 04.10, 

04.11, 04.14, 04.23  
103.Kęstutis Ragaišis, advokatas, 2008.02.07, 05.10  
104.AUDRIUS AŢUBALIS, LR Seimo narys (Tėvynės Sąjunga), 2008.02.20 

105.Rimvydas Verbus, Lietuvos advokatų kolegijos ūkvedys vairuotojas, 2008.02.20  
106.Solomon Ţukovskij, savaitraščio “Litovskij kurjer” neetatinis darbuotojas, 2008.02.25  
107.Virginija Adomaitienė, doc., Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos vadovė, 2008.05.08  
108.B.Burba, doc., Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos gydytojas psichiatras, 2008.05.08  
109.Regina Satkevičiūtė, doc., Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos psichiatrė, 2008.05.08  
110.Danutė, partijos „Tvarka ir teisingumas” buhalterė, 2008.05.19, 05.22  
111.Romas Jankauskas, partijos “Tvarka ir teisingumas” atstovas spaudai, 2008.05.19 

112.Modestas Kulikauskas, Dukštų g. 2-62, Vilnius, išprovokavo manęs sulaikymą 

2008.05.27 

113.Konstantin Kolmakov, pradėjo manęs sulaikymą kaip apsimestinis praeivis, spėjamai 

policijos operatyvinis darbuotojas, 2008.05.27 101.  

114.Eduardas Zaleskis, kaip apsimestinis praeivis dalyvavo manęs sulaikymo 

provokacijoje 2008.05.27   
115.Aleksandra Gadeckaja, kaip apsimestinė praeivė dalyvavo manęs sulaikymo 

provokacijoje 2008.05.27, spėjamai susijusi su kelionių firma „Vilniaus Svebas“ J.Tumo-

Vaiţganto 9/1 (mano gyv. name, dab. Vašingtono a. 1), iš kurios patalpų tam tikslui 

iškviesta K. Kolmakovo  
116.Vytautas Radavičius, LR SAM Asmens sveikatos apsaugos sky-riaus ved., 

2008.06.11  
117.Romas Jokimaitis, LR Švietimo ir mokslo m-jos darbuotojas, 2008.06.27  
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118.ZENONAS JUKNEVIČIUS, teisininkas (Rasos Juknevičienės vyras), 2008.08.06 

119.Povilas, 1988-1990 sąjūdininkas, dab. apsaugininkas, dgn. “Šizofrenija”, 2008.08.20  
120.GIEDRĖS GORIENĖS, „Karšto komentaro“ vyr. red., dėdė, 2008.08.23 

121.Agnė Chšanauskaitė, “Fronto” partijos Vilniaus m. koordinatorė, 2008.08.26  
122.EGIDIJUS BIČKAUSKAS, advokatas, 2008.09.01  
123.Kazlauskas, pensininkas, Vilniaus Centro poliklinikoje, 2008.09.03  
124.Jūratė Kuršėnaitė, STT bendradarbė (taip prisistatė telefonu), 2008.09.11, 11.29  
125.Jevgenijus Kiuras, STT bendradarbis (taip prisistatė telefonu), 2008.11.29  
126.VIDAS URBONAVIČIUS, Vilniaus m. saviv-bės tarybos narys, Mykolo Romerio 

un-to dėstytojas, 2009.03.07 , (?)05.21 

127.Asta Rutkauskienė, VU Onkol. in-to med. slaugytoja, 2009.05.04 

128.Vadimas Bendorius, Aukštaičių g. 30-34, Ignalina, VU Onkologi-jos in-to pacientas, 

išprovokavo antivėţinio švitinimo man atšaukimą 2009.05.25 

129.KĘSTUTIS URBA, buv. Sąjūdţio iţdininkas (1988 m.), 2009.07.14 

130.Rūta Tuomaitė, mokytoja lituanistė, prisistato kaip psichotroninio ginklo auka, 

2009.07.23, 07.27, 07.28, 07.31  
131.Marius Miliukas, prisistato kaip psichotroninio ginklo auka, 2009.07.27  
132.Valentas Taraila, firma “Albikon” (taip prisistatė), 2009.07.27  
133.Lev Chavkin, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-18A ir 25, Vilnius (mano gyv. name, dab. 

Vašingtono a. 1), 2009.09.05,09.12; 2014.04.04  
134.Mykolas arba Simonas Jakimavičius, J.Tumo-Vaiţganto 9/1-28, Vilnius (mano gyv. 

name, dab. Vašingtono a. 1), 2009.09.14 

135.Deividas Matonka, LNK TV operatorius, 2009.10.09  
136.NEMIRA PUMPRICKAITĖ, TV ţurnalistė, 2014.07.27  
137.Jevgenij Michiriov, AB LESTO Vilniaus elektros apskaitų grupės inţinierius, 

2014.10.07 

138.Stasys Karvelis, teisininkas, 2015.03.20 

139.Stanislovas Buškevičius, buv. “Jaunosios Lietuvos“ vadas, 2015.03.23 

140.Lilia Markevič, ligonė, Reabilitacijos centras “Balţio šilas” Vilniuje, 2015.04.27 

141.Stasė Petrauskienė, pensininkė (paklausta, taip prisistatė), 2015.11.27 

 

2 PRIEDAS: SEKIMO DIENORAŠTIS (IŠTRAUKOS) (2000, 2004 - 2009, 2014) 

 
2000 

 

2000.06.12-14. Seniai rengiausi Tarptautiniam Vilniaus antikomunistiniam tribunolui ir, kai 

per radiją buvo paskelbta, jog jis prasidės birţelio 12 d., tačiau nėra norinčių dayvauti jame 

visuomeninių gynėjų vaidmenyje, ėmiau ieškoti kelių į jį. Išgirdęs, kad prof. A.Anušauskas 

yra lyg vienas iš organizatorių, apsilankiau pas jį, tačiau, šis, kaţko smarkiai persigandęs, 

patikino neturįs „nieko bendra su visu tuo“ (netrukus paaiškėjo, jog vis tiktai jis tikrai yra 

vienas iš trijų organizatorių). Paskambinau organizatoriui Vytui Miliauskui ir atskubėjau į 

organizacinio komiteto posėdį Seimo salėje, padaviau paraišką. Po posėdţio V. Miliauskas 

mėgino „pamiršti“ mano paraišką kartu su manimi, teko prie Seimo tribūnos sukelti skandalą, 

dėka kurio Miliauskas kaipmat išsitraukė pareiškimą iš portfelio. Ilgą laiką atrodė, kad būsiu 

vienintelis gynėjas, tačiau birţelio 12 d. man registruojantis prieš tribunolo pirmą posėdį MA 

prezidiumo salėje, šalia manęs netikėtai atsirado augalotas labai šnekus jaunuolis. Jis prisistatė 

VU fizikos studentu Egidijum Kuprusevičiumi ir ėmė filosofuoti apie tai, kad domisi 
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marksizmu, nenori nubraukti jo teigiamybių ir pan. Kalbėjo nesąmones ir iš visko matėsi, jog 

vaidina. Supratau, kad provokatorius, kaţkieno atsiųstas man trukdyti. Pasakiau jam, kad 

suprantu, kas jis toks, tačiau tegul pasako savo šeimininkams saugume, jog visos jų pastangos 

nuslopinti demokratiją Lietuvoje kovos su „komunistais“ pretekstu bus bergţdţios. 

Nereagavo. Tačiau, kadangi teko sėdėti ant scenos šalia vienas kito, teko vaidinti 

kolegiškumą. 

 

Posėdţių metu E.Kuprusevičius uţdavinėjo liudytojams aiškiai demagogiškus klausimus, 

kartais sukeldamas publikos, kurios daugumą sudarė buvę politkaliniai ir rezistentai, 

nepasitenkinimą. Savo klausimais stengiausi pademonstruoti, kad iš principo skiruosi nuo jo. 

Vieno posėdţio metu sėdėjau pasilenkęs prie stalo, o Kuprusevičius atsilošęs ir tarsi ilgam 

tyliai sustingęs. Pajutau poreikį atsigręţti ir mudviejų ţvilgsniai susidūrė. Terorizavo 

ţvilgsniu į pakaušį. Tuoj pat pasilenkė šalia manęs prie savo popierių (tai buvo pirmas kartas, 

kai man pademonstravo „saugumietišką ţvilgsnį“ – J.R.). Teko prisiversti bendrauti 

normaliai, vaidinti, jog iš dalies mudviejų gynybos taktika sutampa. 
  
Kartą daviau Kuprusevičiui pasiskaityti mano uţrašą, tiesiog patikrinti jo elgesį. Jis labai 

atidţiai perskaitė visą lapą, apvertė paţiūrėti, ar yra dar kas parašyta ir, susidėjęs rankas, ėmė 

taip pat atidţiai skaityti atvirkštinę perbrauktą pusę, studento filosofijos referato apie 

Demokritą dalį. Perskaitęs vėl iki galo, be ţodţių grąţino lapą man ir atsilošė. Kartą teko 

įtūţus jam pasakyti: „nereikia man trukdyti, nereikia man trukdyti“. Per vieną pertrauką 

uţsimezgė pokalbis angliškai su uţsieniečiu. Kuprusevičius pasakė, kad nemoka angliškai ir 

paprašė mane pavertėjauti. Kalbėjo primityviu lozunginiu stiliumi, kad tiki marksizmo 

paţangumu ir pan. Aš išverčiau ir nesusilaikiau nepridūręs, kad, tikriausiai, jis pajuokavo. 

Uţsienietis nusijuokė, o aš tuo momentu pastebėjau, jog Kurpusevičius viską supranta, moka 

anglų kalbą. Apsimesdamas nemokąs, tikrino mane. Buvo labai tvanku, tačiai per vieną 

posėdį Kuprusevičius iki pat vakaro vilkėjo tamsia neuţsegta struke. Panašu, kad vidinėje 

kišenėje turėjo magnetofoną. Jeigu naudotų magnetofoną atvirai, pasidėjęs ant stalo neva 

diskusijoms įrašinėti, aš, jų manymu, gal būčiau tylesnis, nes juk iš karto deklaravau ţinąs, 

kas jis toks. Kartą po pertraukos Kuprusevičius kalbėjo: - Zita sakė, kad... Aš: - Kokia Zita? - 

Šličytė. Prisiminiau, kad pagal Tribunolo nuostatus visuomeninių gynėjų grupę formuoja 

vyriausiasis kaltintojas, šiuo atveju Zita Šličytė. Ji to, matyt, net nesirengė daryti (beje, 

originalu: prokuroras paskiria gynėjus!) Gal jeigu aš nebūčiau pasirodęs savo iniciatyva, 

tribunolas įvyktų visai be gynybos. Bet kadangi aš uţsiregistravau nelauktai, Šličytė staigiai 

pasiuntė man šitą jau apmokintą provokatorių. Vadinasi, ji yra slaptųjų tarnybų talkininkė. 

 

Prasidedant Tribunolo antrąjai sesijai rugsėjo 4 d., Tribunolo pirmininkas Vytautas Zabiela 

paskelbė, kad visuomeninis gynėjas Egidijus Kuprusevičius išvaţiavo staţuoti į Paryţių ir 

vietoje jo dalyvaus Mykolas Okulič-Kazarinas. Aš oficialiai pareiškiau, kad E.Kuprusevičius 

buvo provokatorius, pasiųstas kompromituoti gynybą, naujas gynėjas darys tą patį, tad aš nuo 

jų atsiriboju. M.Okulič-Kazarinas laikėsi pabrėţtinai pasyviai, su juo visai nesikalbėjome. 

Beje, 2009 metais Vilniaus m. apylinkės prokuratūros prokurorė Liubovė pavarde 

Kuprusevičienė atmetė mano prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl raginimo internete mane 

sumušti (neva neįrodau grasinimo realumo) ir vėliau dalyvavo siunčiant mane priverstinei 

psichiatrinei ekspertizei. 

   
Man pradėjus 2001-ais metais dirbti VGTU bibliotekoje, kartą į darbo dienos pabaigą į 
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mano kambarėlį, kur tuo metu sėdėdavau prie kompiuterio vienas, netikėtai įėjo direktorės 

ūkio pavaduotojas Vytautas Prunskus, maţdaug 35-ių metų plikas vaikinas. Su juo prieš tai 

nebendravome, nes buvo nekalbus ir išvis nelabai bendraujantis. Atsisėdo prie gretimo stalelio 

ir pradėjo draugiškai teirautis, kaip man sekasi, kalbėjo apie gyvenimą. Gerokai nustebau, 

tačiau, jau seniau turėjęs darbo moteriškame kolektyve patirtį, pamaniau, kad jis apsidţiaugė 

įgijęs „nelaimės“ draugą, su kuriuo galima kalbėtis kaip su vyru. Aš irgi buvau ne prieš. Iki 

man išeinant 2005-ais metais bendravom su juo visai draugiškai. Įsiminė tik du keisti dalykai, 

kurių reikšmę suvokiau daug vėliau. Pirmas - tai vieną kartą, kai man tikrai prireikė 

V.Prunskaus pagalbos, kreipiausi į jį sutikęs koridoriuje, tačiau jis praėjo tarsi nematydamas 

manęs, kreipiantis į jį pakartotinai net neatsigręţė, tarsi labai į mane dėl kaţko įsiţeidęs. 

Tačiau nuo kitos dienos bendravome ir vėl draugiškai, tarsi nieko nebūta. Antra – Prunskų 

retsykiais aplankydavo kaţkoks jo viršininkėlis iš VGTU centrinių rūmų. Kartą jis nei iš šio 

nei iš to tarsi įbedė į mane labai aštrų ţvilgsnį, kurį jau buvau patyręs iš E.Kuprusevičiaus. Tai 

buvo signalai, kurių reikšmės tuo metu nesupratau. 

  
Tik po daugelio metų, gerokai po 2004-ų metų teroro pradţios, retrospektyviai tapo aišku, 

kad man atsiradus VGTU bibliotekoje po paminėto 2000-ų metų tribunolo, kai pakartotinai po 

1992-ų metų pakliuvau po saugumo „kalpoku“, Prunskus tuoj pat buvo pasiųstas „suartėti“ su 

manimi ir vėliau, 2004-aisiais, drauge su tuo viršininkėliu padėjo VSD būstinei mane 

identifikuoti bibliotekoje dar ir kaip anoniminį komentatorių internete. 

 

2004 

 

2004-ų metų vasarą, skaitydamas internetiniame portale Delfi vis besikartojančius 

primityvius išpuolius prieš rusus, Rusiją ir ţydus, įsitikinau, kad taip kryptingai, atkakliai ir 

darniai gali veikti tik slaptoji tarnyba. Iš VGTU bibliotekos kompiuterio pradėjau siųsti ir iki 

2005-ų vasaros siunčiau į Delfi portalą anoniminius komentarus, kuriuose teigiau, kad tų 

komentarų autoriai tikriausiai yra apmokami VSD darbuotojai, kad tokia VSD propaganda yra 

antivalstybinė, nes kertasi su oficialia LR diplomatija, nes nei JAV, nei Lietuva nedalyvauja 

šaltajame kare prieš Rusiją. Rusijos gi imperialistines uţmačias galima demaskuoti ir 

neskleidţiant Lietuvoje rusofobijos bei tarpnacionalinės nesantaikos. Ir kad landsberginė 

politika, - kiršinti Rusiją su JAV Lietuvos teritorijoje, – prieštarauja Lietuvos nacionaliniams 

interesams. Kadangi Lietuva dar tik kovo 29 d. buvo įstojusi į NATO ir geguţės 1 d. į ES, 

todėl internetiniuose portaluose budintieji VSD darbuotojai negalėjo neatkreipti dėmesio į 

tokius pernelyg savarankiškus, nesankcionuotus komentarus. Autorių reikėjo surasti. 

  
Berods, rudeniop VGTU bibliotekoje paskelbė kompiuterių inventorizavimą. Į mano 

kambarėlį įgūţėjo V.Prunskaus vadovaujama moterų komisija uţrašyti kompiuterio 

inventorinį numerį, berods, dalyvavo ir tas viršininkas, gal tuomet ir pasiuntė man įsimenantį 

ţvilgsnį. Į inventorizaciją dėmesio neatkreipiau, teberašydavau komentarus. Todėl po kelių 

dienų viena jauna moteris atėjo dar kartą pakartotinai uţsirašyti kompiuterio numerį, tarytum 

per pirmą kartą nepavyko. Vėl nesupratau, nors jau turėjau, kadangi šį kartą buvo apsilankyta 

tik pas mane vieną. 

  
2004-ų metų spalį, man, kaip paprastai, artėjant prie įėjimo į VCUP nuo Neries pusės, 

sėdėjęs atsilošęs ant suolo pagyvenęs vyriškis, staiga pašoko iš vietos ir, pašaipiai nusilenkęs, 
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tylėdamas plačiai atvėrė man duris. Norėjau jį praleisti pirmą, jis nejudėjo. Teko įeiti pirmam, 

jis iš lėto kaţkiek pasekė mane viduje, pasuko į šoną ir dingo.  

 

Tuo laiku man po darbo, komentarų parašymo dienomis, pradėjo kristi į akis kaţkaip keistai 

besidomintys manimi nepaţįstami ţmonės. Daţniau tai būdavo įeinant į Minimos (dabar 

Maxima) parduotuvę buvusiame Vaikų pasaulyje: įeinant, tiesiai tavo kelyje stovi ir spokso į 

akis jaunuolis, kartą tai buvo aukštoka mergina su tamsiais akiniais (pirma mano pamatyta 

mergina agentė, net nenumaniau, kiek daug tokių yra). 

 

2005 

 

2005 metų viduvasarį mus namuose aplankė ţinomas Enciklopedijų redakcijų darbuotojas 

Alvydas Karaška, turėjęs nufotografuoti mano motiną enciklopedijos biografiniam straipsniui. 

Jį ţinojau nebent tik iš parašo po nuotraukomis senojoje Tiesoje. Pasirodo, jis mane iš kaţkur 

paţinojo. Kaţkodėl itin lipšniai ėmė siūlytis nufotografuoti atskirai ir mane. Atsisakinėjau 

labai ilgai, pagaliau sutikau, kad tik jis greičiau išeitų. Sutarėme, kad nuotraukas atsiųs, tačiau 

jų niekados nepamatėme. Motina dar net rudenį jam skambinėjo, tačiau Karaška tyčia ją 

mulkino, tad jai teko pareikšti jam panieką. Po to, kai mane vis daţniau ėmė atvirai 

fotografuoti gatvėse visiškai nepaţįstami ţmonės, prisiminiau ir tą pernelyg bičiulišką ir 

drauge keistą A.Karašką. Ir dar kitą “fotografavimą” tai pačiais ar gal dar 2004-ais metais, kai, 

man einant palei Daukanto aikštės namus link universiteto, artėjęs priešpriešiais, tik 

lygiagrečiu šaligatviu, vyriškis staiga išbėgo link manęs į vaţiuojamosios dalies vidurį, iš 

kelių metrų atstumo nutaikęs į mane fotoaparatą nufotografavo ir ristele nubėgo pirmyn.   

   
2005 metų vasarą lioviausi rašęs kritinius komentarus, liepos 28 dieną nunešiau kritinius 

laiškus į D. Britanijos ir JAV ambasadas paskutinį kartą. Reikėjo eilinį kartą pamaţu ieškotis 

naujos darbovietės. Tačiau, nuo tada psichologinis teroras ėmė tik stiprėti. Rudenį kaţkurią 

dieną vakare virtuvėje pataisiau karšto vandens čiaupą. Rytą įeinant į virtuvę, jį pilna garų, 

karšto vandens čiaupas atsuktas, vanduo pliaupia, nors kriauklė dar nepripildyta. Čiaupas 

negalėjo pats taip smarkiai atsisukti. Vadinasi, tik neseniai į butą buvo kaţkieno įeita, nors 

geleţinė grandinėlė pakabinta. Ir įeita gan tiksliai numatant, kada aš pats ateisiu į virtuvę. Tuo 

metu tuo sunku buvo įtikėti, tačiau ilgainiui teko priprasti. 

 

Buto duryse akių lygyje buvo senojo modelio dviejų barzdelių rakto uţrakto skylutė. Ji 

niekados nebuvo naudojama ir liko uţakėjusi ar uţkimšta. Per 1972 metų remontą ją iš vidaus 

kaţkam uţdengė 1 mm storio 4,3 x 2,5 cm dydţio ovaliu metalo skydeliu, laisvai kabojusiu 

ant vinutės. Galėjo būti ant jos apsukamas į abi puses 360 laipsnių. Kartą rudenį išeidamas į 

darbą atrakindamas duris pastebėjau prieš savo akis šį skydelį pasuktą 180 laipsnių į viršų ir 

sustojusį tokioje padėtyje, truputį uţlūţusį į priekį ant vinutės, dėl to ir laikėsi taip. Jokiais 

fizikos dėsniais, jokiais skersvėjais tokia trapi lygsvara negalėjo atsirasti savaime, taip pakelti, 

parinkti padėtį ir palikti skydelį tegalėjo atsargūs kaţkieno pirštų judesiai. Tačiau, tai galėjo 

padaryti tik atrakinus ir pravėrus iš lauko buto duris, po to jas vėl atsargiai iš lėto uţdarius, 

tačiau, net nuo bet kokio krustelėjimo skydelis būtų nukritęs į pirminę padėtį. Vadinasi, uţ 

durų naudotas magnetas, tačiau, kaip galėjo saugumo ar policijos šaltkalvis veikti magnetu 

aklai, nematydamas paties skydelio ir parinkti jam tokią subtylią pusiaus-vyrą, uţlauţęs jį 

truputį į priekį, kad laikytųsi. Vėliau, ištraukus tą vynutė su skydeliu ir demonstruojant šį 

„pokštą“ su pirštais teisme, man nepaprastai sunkiai sekėsi atkartoti tą skydelio vertikalią 

padėtį ant vinutės, nes vis nukrisdavo, nesilaikydavo.   
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Tuokart tik švelniai prisiliečiau skydelį pirštu, tas tuoj pat nukrito normalią padėti, išėjau ir 

pamiršau. Bet po mėnesio kito toje pačioje situacijoje vėl pamačiau prieš savo akis tą patį. 

Kaip tai buvo pasiekiama, neaišku ligi šiol. 

 

2005.12.23 akių klinikoje Lirema (Verkių 34) laukiau priimamajame vienas. Įėjusi jauna 

apsimuturiavusi veidą moteriškė ėmė garsiai reikalauti iš registratorės praleisti ją be eilės, nes 

neva serganti ir „pūliuoja akys“. Savo duomenų nenorėjo padiktuoti. Registratorei pasakiau, 

kad sutinku praleisti. Tačiau pradėjau įtarti, kad tai vaidyba. Kodėl nepasakius savo duomenų? 

Išėjusios iš kabineto garsiai pašaipiai paklausiau, ar rastas pūliavimas, - nusigręţė tylėdama. 

Išėjus iš klinikos, maisto parduotuvėje Kalvarijų g-vėje sutikau ją vėl. Pamaniau, kad be 

reikalo įtarinėju, štai moteriškė, visai kaip aš pats, po priėmimo uţėjo apsipirkti. Susimokėjęs 

kasoje ir einant lauk, - ji vėl įeina pro mane į parduotuvę (man nematant buvo išėjusi). 

Atsiprašiau jos uţ savo įtarimus, jį kiek nusišypsojusi nusigręţė ir praėjo vėl mįslingai 

tylėdama. Čia jau tapo aišku, kad anaiptol neklydau, ji demonstruojasi tyčia. Su dideliais 

baltais akiniais, matyt, be dioptrijų. Prisiminiau, tai ta pati, kuri per V.Petkevičiaus teismą 

vasarą buvo staigiu judėsiu prisėdusi prie manęs ir demonstratyviai ţvelgė į mano popierius. 

O po posėdţio man sėdint troleibuso stotelėje ėmė vaikštinėti prieš mane pirmyn atgal, vis 

paţiūrėdama į mane. Man paţvelgus, tuoj nuėjo. Matyt, „aptarnauja“ tą rajoną. /.../ 

  
2005.12.31 Mudviem su G. sėdint prie mano namo jo mašinoje netoli mano laiptinės, iš jos 

išėjo ir sustojo patamsėje kaţkas su baltu krepšiu. Pastovėjęs grįţo vidun. Pro mašinos priekį 

lėtai praėjo moteris, pakilo laiptais prie laiptinės durų, kaţkaip kreivai artistiškai pasilenkė 

prie telefonspynės, „pasikalbėjo“, skubotai grįţo vėl pro mašinos priekį ir dingo. Pagalvojus 

logiškai, joks racionalus paaiškinimas šitų poelgių naujametę naktį netinka. Tai buvo vaidyba 

ir, pasėdėjus ilgiau, būčiau pamatęs jos ir daugiau. Tą pačią naktį pabaigus švęsti Naujus 

metus ir prieš gulantis įėjus paskutinį kartą į virtuvę, sandariai uţdaromos sieninės spintos 

durelės plačiai atlapotos. Vėl ką tik buvo įeita, mūsų butas didelis ir, būnant kambariuose, 

nesimato, kas dedasi įėjimo tambūre. Tačiau, ar magnetais buvo nukabinama ir vėl 

uţkabinama durų grandinėlė, - lieka neaišku./.../ 

 

2006 

 

2006.01.04, trečiadienis. VšĮ VU ligoninės Santariškių klinikos konsultacijų poliklinikos 

akių skyriuje neaukštas pagyvenęs vyriškis su tais pačiais baltais akiniais ėmė slampinėti 

koridoriuje tarp laukiančių ţmonių. Stovėjau tarp ţmonių priešais gydytojo kabineto duris ir, 

palaikęs jį vagimi, ėmiau į jį gręţiotis. Jis išėjo iš koridoriaus į fojė, tačiau netrukus lėtai 

grįţo, uţėjo nugara stačiai prieš mano nosį neva paskaityti skelbimą ant durų, tuoj pat 

atsigręţė į mane, labai iš arti įdėmiai paţvelgė man į akis ir vėl lėtai išėjo. Po to visa jų 

brigada, nemaţiau keturių ţmonių, atvyko paskui mane į Eurovaistinę buv. Vaikų pasaulyje ir 

kuriam laikui apsupo, augalotas operatyvininkas sustojo atokiau, išţergęs kojas ir sudėjęs 

rankas uţ nugaros. Teko apsimesti, kad nepastebiu.  

Maţdaug tą sausį, o gal dar gruodį, vis daţniau sutikdavau visai nepaţįstamų ţmonių 

įdėmius ţvigsnius man į akis. Nesu garsus tiek, kad tiek daug ţmonių mane atpaţintų gatvėse. 

Kartais poros dešimčių metrų plotyje taip prisistačius man net dviem trim tokiems, 

sušukdavau: ką jūs darote ?! Vietoje atsakymo – tik tie patys įdėmūs ţvilgsniai. Negalėjau at-

spėti, kas tai per ţmonės, iš kur, nes buvo lyg ir savaime suprantama, jog VSD ir policija labai 

tolimi nuo manęs, negalėjau tų ţmonių susieti su jais. Be to, juk yra ţinoma, kad jei darai ką 

nors nederama, tai VSD išsikviečia pasikalbėti, įspėti. Jei nekviečia – vadinasi, tie ţmonės ne 

iš VSD. Tuomet iš kur jie? Vien tik mįslės, paslaptys... /.../ 
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2006.01.06, penktadienis. Visiškai netikėtai paskambino Algirdas Statkevičius, pasakė 

norįs mane aplankyti ryšium su mano straipsniu Niekšybės anatomija Laisvame laikraštyje 

2005 m. lapkr. 17 – gruod. 1, Nr. 23, p. 23. Straipsnyje mėginau pademonstruoti, kad aukštųjų 

mokyklų administracinė autonomija mūsų sąlygomis patarnauja tik valstybinės aukštosios 

mokyklos grupės asmenų privatizavimui ir jų savivalei, tame tarpe nusikratant vidaus 

disidentais. Statkevičiui straipsnis labai patikęs, norįs padovanoti savo knygų, klausė kaip 

mane surasti. Labai nustebau, nes niekados gyvenime manęs niekas nelankė ir negyrė net uţ 

daug svarbesnius straipsnius. Tuo labiau, kad Statkevičius neturėjo nieko bendra su straipsnio 

tematika. Paaiškinau ir, jam apačioje įeinant į laiptinę, išsikišau per buto duris pasirodyti. Ir 

pamačiau, kad Statkevičius jaunatviškai bėgte kyla į mūsų antrą aukštą ne pagrindine 

„paradine“ laiptine, bet iš karto antrąja, „juodąja“, tarsi puikiai ţinodamas, kad mūsų buto 

durys yra būtent „juodosios“ laiptinės narve. Pirmą kartą pas mus atėję ţmonės neţino net 

apie jos egzistavimą. Susėdus kambaryje, kitko tarpe pasiteiravau, iš kur Statkevičius suţinojo 

mano adresą – redakcijoje. O iš kur ţinojo, kad mūsų butas antrojoje laiptinėje? Čia ėmė 

mykti, išsisukinėti ir nieko doro neatsakė. Kodėl iškiliam garbiam represuotam tarybiniam 

disidentui, surinkusiam uţsienyje Lietuvos laisvės ligos vardu net apie 1 mln. parašų uţ 

Lietuvos nepriklausomybę, sunku atsakyti į tokį paprastą klausimą? Todėl, kad, kaip vėliau 

parodė praktika, buvę disidentai (V.Petkus, S.Stungurys, poltkaliniai ir tremtiniai), būdami 

pakviesti, noriai tarnauja naujam, tautiniam saugumui, juolab prieš kitatautį, kad ir koks geras 

jis bebūtų. A.Statkevičius buvo, matyt, pasiųstas būtent nustebinti mane, sustiprinti sekimo 

jausmą. Apie mano straipsnį neuţsiminė nė ţodţiu. /.../ 

 

2006.01.12. Mokykloje manimi “domėjosi” anūkų belaukiusios “močiutės”, bordiniu ir 

mėlynu paltais (pastaroji vėliau, vasario 13 d., ramiai eidama tarp praeivių priešpriešiais per 

perėją, staiga pasuko bėgti tiesiai į mane ir paskutiniu momentu, vengdama susidūrimo, 

pasuko į šoną. Vėliau kiti tai kartais pakartodavo). Trečioji neaukšta apkūni su prasegtu paltu, 

baltais kepuraite ir šaliku, sustojo koridoriaus viduryje tiesiai mano kelyje, demonstratyviai 

spoksodama. Einant taku link kiosko prie autobusų stotelės, jaunuolis, palikęs didelę tašę 

siauro keliuko viduryje ir pasitraikęs nuo jos ant vejos, demonstratyviai ţiūrėjo į mane iš 

tenai. 

 /.../  

 

2006.01.13, penktadienis. Einant pro Pergalės kinoteatrą (dabar kazino), priekyje iš dešinės 

prie mano trasos priartėjo ir nekirsdamas jos sustojo pusamţis vyriškis su taše, praėjau pro jo 

pilvą. VU Antakalnio poliklinikoje (buv. „spec”), kur periodiškai vedam motiną, prie akių 

gyd. Petkūnienės kabineto kiekvieną kartą sėdi pagyvenusi moteris, visai neţadanti įeiti ir tik 

kaţką nerišlaus sumurmanti klausiant. (Tokių agenčių nuo to laiko matau beveik kiekvieną 

kartą lankydamasis poliklinikose). 

 /…/  
2006.01.14, šeštadienis. Nuo Gedimino prospekto einant linkui Pergalės k/t pereinamuoju 

kiemu, jis visiškai tuščias. Tačiau, prie sienos tarsi prilipęs nugara stovėjo neaukštas jaunuolis 

oranţine striuke su taše, man atkreipus į jį dėmesį, pasiţiūrėjo į laikrodį ir vėl sustingo vietoje. 

/.../ 2006.01.19, ketvirtadienis. MA bibliotekoje ant kėdţių prie baliustrados sėdėjo išsitiesęs 

ir sustingęs stambus vyriškis nenusivilkęs striukės, man įėjus į tualetą, jis netrukus uţ mano 

nugaros atidarė ir uţdarė duris (patikrino). Einant link Antakalnio Kosciuškos g-ve, pasitiko ir 

prasilenkė aukštas vyras, atstatęs alkūnes, suspaustais kumščiais ţemyn (grasinimas). 
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Mokykloje moteris demonstratyviai pasislėpė uţ koridoriaus kampo, o man artėjant prie jo, 

išėjo ir prasilenkė, vėliau laiptinėje stabtelėjo ir artistiškai sustingo kiek susilenkusi, kaip 

moteris 2005.12.31 prie mūsų namo telefonspynės, kai sėdėjome mašinoje. Akivaizdţiai ta 

pati. Per visiškai tuščią tiltą ėjau iš Antakalnio į Ţirmūnų krantą, per vidurį pasitiko tas pats 

vyriškis, kaip Kosciuškos g-vėje, dabar jau su smarkiai nuleistu gaubtu (kapiušonu), vos ne iki 

smakro, veido visai nesimatė. Jis sulėtino ţingsnius ir ėmė artistiškai plastiškai vaidinti 

didţiulius ţingsnius beveik likdamas vietoje, lėtai judindamas rankas suspaustais kumščiais, 

tarsi sulėtinoje video juostoje. Teko prasilenkti arti. /.../  

 

2006.01.20, penktadienis. Dėl odos nieţulio buvau Odos ir veneros ligų centre Kauno g-je. 

Man atsisėdus laukti prie kabineto, tuoj į koridorių įėjo panašus į operatyvininką stambus 

jaunas vyras ir trumpam sustojo išţergęs kojas, rankos uţ nugaros, apţvelgė koridorių su 

sėdinčiais ligoniais. Atsisėdo priešais mane ir mob. telefonu rusiškai liepė kaţkam tuoj pat 

atvaţiuoti. Įbėgo į kabinetą „tik paklausti“, vėl atisėdo priešais, ėmė „ţaisti ţaidimą“ mob. 

telefone, kartais paţvengdamas. Iškišęs kojas į neplatų praėjimą man į panosę, visą laiką 

sukiojo kojų pėdas, tarsi demonstruodamas man mankštą. (Ateinančiais mėnesiais dar kelis 

kartus pamatęs tokias nepaţįstamų ţmonių pėdų mankštas prieš mano akis viešosiose vietose 

ir suvokęs, kad tai kaţkoks signalas, pagaliau prisiminiau, kad taip mankštinu pėdas aš pats, 

sėdėdamas vakarais priešais televizorių. Ėmiau apie tai rašyti skunduose kaip apie manęs 

sekimo bute kaţkokiu nuotoliniu prietaisu demonstravimą. Pamaţu tie sukiojimai liovėsi, nes 

iš mano skundų įsitikinta, jog supratau teisingai).  
Pas operatyvininką iš miesto atėjo mergina su ilgais kailiniais, jis nuošalėje ją painstruktavo, 

ji nuėjo toliau pastato koridoriais, o jis sugrįţo priešais mane vėl „ţaisti“ sukiodamas pėdas. 

Kilo įspūdis, kad jis kaţką prieš mane suorganizavo. Gydytojai Violetai Medvedevai vos 

pradėjus mane apţiūrėti, kitame kambaryje suskambo telefonas, ji gan ilgam paliko mane 

pusnuogį. Neradusi nieko rimto, nusiuntė „privalomai“ kraujo analizei dėl sifilio. Tai yra 

visiška nesąmonė, man nereikalinga. Kraują ėmė gretimame procedūriniame Silvija Prusak. 

Pakvietė maloniai, tačiau, perskaičiusi mano pavardę, pasidarė šiurkšti ir atsaini. 

Nepastebėjau, ar kartais ji nebuvo sukeitusi mano pirktą vienkartinį švirkštą į kokį tos 

kailiniuotos merginos atneštą (kol pirkau vienkartinį), uţkrėstą ŢIV. O kraujo mėginį galėjo 

tyrėjos po to pakišti svetimą sveiką ir įrašyti išvadą, jog sifilio nėra. Kad išvada bet kuriuo 

atveju bus būtent tokia, buvo aišku savaime. Išeinant tą pačią dieną iš namų antrą kartą, 

praėjus pro didelį uţvestą dţipą, jis staiga du kartus paleido uţrakto signalą, man atsigręţus, iš 

jo išlipo jaunas vyras juodais drabuţiais ir, demonstratyviai ţiūrėdamas į mane, prieš jį 

stovėjusiam limuzinui pakėlė kapotą, paliko taip per speigą ir grįţo į dţipą./.../ 

 

2006.01.21, šeštadienis. Kadangi kaţkodėl uţsikerta iš vidaus laptinės paradinės durys, 

išėjau juodąja laiptine per kiemą į Lukiškių g. eiti pro kalėjimą į Kraţių g. Pereinant man per 

Lukiškių g. į banko pusę, ten iš kairės ramiai ėjusi jauna moteris, staiga leidosi bėgti, smarkiai 

kaukšėdama, aplenkė mane ir įbėgo į kalėjimo duris galinėje sienoje. Įėjau iš paskos, ten 

vienos durys į priimamąjį, kitos tarnybinės, uţrakintos. Ji buvo įėjusi tenai, gal vėlavo į darbą. 

Ant Baltojo tilto pasitiko tas pats, kuris mėgino gąsdinti ant Ţirmūnų tilto ketvirtadienį, tik 

dabar jau su ūsais (priklijuotais). Kalvarijų g-vėje siaurą šaligatvį buvo uţėmusi kaţko 

sustojusi ir sustingusi moteris su kailiniais.  

Einant iš turgaus, įvairūs ţmonės demonstravosi visą kelią. Pustuštėje valgykloje 

“Lietuviški patiekalai” priešais mano ţvilgsnį prie galinės sienos veidu į mane atsirado 

ţmogus be palto, labai keistu, aiškiai grimuotu veidu, išsitiesęs ir sustingęs tarsi negyvas, 
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prieš jį ant stalo nieko nebuvo. Išeidamas, stabtelėjau atsigręţti į jį pro uţdaromų durų plyšį, 

jis tą numatė, lėtai, tarsi sulėtintoje vaizdo juostoje, ėmė lėtai keldamasis kaţką traukti iš 

kišenės. Išėjau. /.../ 

 

2006.01.22, sekmadienis. /.../ Grįţtant Jakšto g-ve, praeinant pro stovėjusią mašiną, ši 

staiga suriamojo ir dingo. 17 val. Išėjau juodąja laiptine į kiemą eiti į Minimą (dabar Maxima 

priešais Seimą), man artėjant prie išėjimo iš kiemo į Lukiškių g., ja dešinėn praėjo vyras, 

tačiau man pasukus paskui jį, jis apsisuko, nusimovė per speigą megztą kepuraitę ir ėmė grįţti 

į mane, laikydamas kepuraitę rankoje, rūkydamas ir ţvelgdamas man į akis. Taip 

demonstruoja, kad laiptinėje prie mūsų buto yra mikrokamera, rodanti, katra laiptine aš 

leisiuosi. /.../ 

 

2006.01.23, pirmadienis. Po pamokos uţėjau į Sveikatingumo m-jos konsultacinį punktą 

(Vilniaus g., buv. Ryšių m-ja), išdėsčiau vedėjai Sigitai Umbraţūnienei savo abejones dėl 

sifilio testo būtinumo. Ji neigė galimybę taip apkrėsti, tačiau tikrai stebėjosi, nes neţinojo apie 

tą kraujo tikrinimo prfofilaktinę (neva) programą. Pasiūlė kreiptis į policiją, o tuo tarpu 

pasikrinti nepriklausomai UAB SK impeks Medicinos diagnostikos centre Grybo g-vėje.  

Atvykęs tenai, kiek uţdelsiau svarstydamas prie kurios laisvos registratorės prisėdus. Staiga 

viena jų (A.Kvekšaitė) pašokusi išbėgo, tuoj pat grįţo ir įsakmiai pasikvietė mane. Išdėsčiau 

savo abejones. Uţsakymą kraujo analizei priėmė, liepė nueiti nusivilkti paltą ir grįţti. Man 

grįţtant pas ją, mano vietoje sėdėjo jaunas vyriškis, sustingęs ir ţvelgdamas į šalį. 

A.Kvekšaitė tarytum nekreipė į jį dėmesio. Sutrikęs apėjau jį iš kairės paţiūrėti kur jis taip 

įtemptai ţvelgia. Į niekur. Teko stovėti laukiant. A.Kvekšaitė pagaliau labai garsiai kreipėsi į 

jį. Jis taip pat garsiai paklausė: - Ar Jūs esat gavusi ką tik telefoną? – Taip. – Daugiau man 

nieko nereikia. Atsikėlęs, piktai apţvelgė mane ir išėjo.  

A.Kvekšaitė, nuvedusi mane netoli prie procedūrinio, pirma įėjo pati ir tuoj pat grįţo, aš 

paklausiau, ar ne dėl manęs buvo tas telefonas, garsiai atsakė „neţinau, neţinau“. 

Procedūriniame laborantė (Sigutė Burokienė) irgi viską neigė. Einant fojė link išėjimo, tas 

pats jaunuolis su dar trimis keturiais linksmai kalbėjosi, man pasirodţius vienas jų stambus, 

apkūnus ir ilgaplaukis, nuėjo link išėjimo ir atsistojo prie jo nugara į sieną, kad praeičiau pro 

jį, į mane neţiūrėjo. (2013-ais metais pasirodė man vėl Antakalnio rajone). Po dviejų val. 

rezultatai dėl sifilio ir ŢIV buvo neigiami (kraujas geras). Ar negalėjo A.Kvekšaitė pagal 

skambutį paliepti laborantei sukeisti mano galimai Odos centre uţkrėsto kraujo mėginį į 

sveiką? Šiaip jau buvo aišku, jog visa tai tikriausiai yra jų vaidyba prieš mano akis, tačiau tam 

tikra teorinė tikimybė liko. Todėl nutariau ieškoti galimybių tikrinti kraują nepriklausomoje 

įstaigoje, labiau net norėdamas tiesiog tirti jų taktiką. /.../ 

  
2006.01.25, trečiadienis. Laukiant atsakymo prie gyd. V.Medvedevos kabineto, priešais jau 

iš anksto sėdėjo pagyvenęs rusas, nenusivilkdamas sukiojo pėdas (kaip ir tas rusas 

operatyvininkas čia pat sausio 20). Rezultatai geri. /.../ 

  
2006.01.27, penktadienis. Laukdamas motinos sugrįţtant iš polikilinikos, iš vieno mūsų 

kambario antrame a. perėjau prie kito kambario lango į Vašingtono a., tuo pačiu momentu iš 

priešingo šaligatvio į vaţiuojamosios dalies vidurį nuţengę pusamţė moteriškė, jau ţiūrėjusi 

iš apačios į mane, nors matyti manęs iš ten negalėjo. Patvirtinimas, jog stebi mano judėjimus 

bute. /.../ 

 

2006.02.01, trečiadienis. Po Vytauto Didţiojo gimnazijos tuščioje Augustijonų g-vėje 
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pasitiko pasukęs čionai iš Savičiaus g-vės vyriškis, turėjęs ant kairiojo peties lyg ir ryškų baltą 

skudurą, man paţvelgus tarsi išsigandęs staiga uţdengė jį su delnu. (Vaidyba). Man pasukus į 

Savičiaus g-vę, toli priekyje, Rotušės a. kriptymi, šaligatvį buvo uţęmęs didelis mirksintis 

dţipas. Uţ jo moteriškė skubotai palipėjo and parduotuvės pakopų, kaţką iškėlė prie krūtinės 

ir laukė. Apeidamas su kitais dţipą priešingu šaligatviu, paţvelgiau – tai didokas baltas lapas 

arba lakštas. /.../ 

 

2006.02.04, šeštadienis. Priėjus prie lango, apačioje iš ţalios mašinos skubotai iššoko 

ţmogus, atidarė ir tuoj pat vėl uţtrenkė bagaţinę. Per virtuvės langą matėsi tuščiame kieme 

kaţko sustingęs vyriškis. Einant į Kalvarijų turgų, iš dešinės prisėlino pagyvenęs vyriškis ir 

paklausė: - Как на базар идти, прямо или направо? [Kaip eiti į turgu, tiesiai ar į dešinę?]– 

Прямо. А санкция прокурора у вас есть? [Tiesiai. O prokuroro sankciją ar turite?] – Есть. 

[Turime]. Einant atgal, grėsmingai privaţiavo viena po kitos mašinos raudona ir mėlyna./.../ 

Tiksliai pasibaigus TV laidai – telefono skambutis, pagyvenusios moters balsas: - Ar čia 

gyvena Vilija? – Ne. Padėjo ragelį. /.../ 

 

2006.02.06 – 02.07, pirmadienis, antradienis. Ryte: prieškambaryje prie veidrodţio 

kabančio švarko kišenėje tablečių Kestine sunaudoto aštuonių tablečių lakštelio gabalas 

nulauţtas. Reiškia, įeina naktį, nukabinę durų grandinėlę ir po to vėl uţkabina?  

Grįţus namo: pavogtos dvi knygos – Vytauto Didţiojo gimnazijos bibliotekos 

A.Anzenbacher, Filosofijos įvadas ir mano Кондаков Н.И., Введение в логику. Knygos 

pavogtos motinai esant namie, matyt per radarą pamačius, kad ji uţsnūdo ar buvo tualete. Įeiti 

ir jas išsinešti – tai poros minučių reikalas. Pasirodo, iš uţrašų knygutės švarko kišenėje yra 

pavogtas ir lapelis su drabuţių nuomos firmų sąrašėliu (reikalingas tamsus kostiumas Vasario 

16-ąjai, manęs apdovanojimo ceremonijai prezidentūroje). /.../ Durų grandinėlės vieną grandį 

pradėjau kabinti papildomai ant įsukto į duris medvarţčio, šitą grandinės dalį įtempus, tik 

likusi karo. Dabar, atrakinus naktį duris iš lauko, įtemptoji grandinės dalis neleistų praverti 

durų ir įkišus ranką nukabinti, o išeinant vėl uţkabinti ilgą grandinėlę, jei taip iki šiol darė. 

Dar uţrėmiau duris padėtu ant grindų 6x6 cm bruseliu, įremtu į lygiagretų slenkstį. Persikėliau 

miegoti netoli buto durų. 

 

2006.02.08, trečiadienis. Vakar vos atsigulus, prie buto durų iš vidaus, ne iš lauko, 

prasidėjo kaţkokie garsai, pirma pamaniau, kad pelių, tačiau lyg ir stipresni, ir labai smarkus 

stuktelėjimas į bruselį tarsi kietu daiktu. Arba tarsi jis griūvo atgal, kaţkuom uţkabintas ir 

kilstelėtas. Įjungus ten šviesą, viskas kaip buvę. (Kaţkokiu labai lanksčiu plonu zondu ar Z 

pavidalo manipuliatoriumi, prakištu tarp lauko slenksčio ir prie jo priglundančios durų 

apačios, mėgino judinti bruselį, tikriausiai, pagąsdinimui, nes per radarą matė, kad dabar 

pagaliau susiprotėjau miegoti čia, o tikėtis bruselį pašalinti negalėjo). Paryčiui, vos man 

prabudus, savaime čiuoţiančios grioveliu aukštyn durų grandinėlės metalinis garsas. Traukia 

magnetu! Aiškus tuščias nervavimas. Per radarą pamatė iš veido, jog atsibudęs. Ţiūrėti, kas 

yra uţ durų, beprasmiška, pamatę per radarą, jog einu link durų, tuoj pat be garso nusileis 

ţemyn. /.../ 

    
2006.02.11, šeštadienis. Darbo diena. Parašius Naujamiesčio komisariato nuovadoje pirmą 

išsamų prašymą su visais iki šiol įvykuaisias faktais, pasukau į dešinę į Basanavičiaus g-vę ir 

uţėjau į kavinukę uţvalgyti sriubos. Per porą metrų mano šone atsirado du berniukščiai, 

kreipdamiesi į mane:- Atsiprašome, ar Jūs skaitote knygas? (Juk mano knygos pavogtos). 

Tylėjau, jie tą patį, vis tiek tylėjau, krizendami išėjo. Vis tiktai susinervavęs buvau palikęs ten 
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kepurę, teko grįţti. Daugiau tokių susinervavimų nebus. /.../ 

  
2006.02.14, antradienis. /…/ Lankydamasis pas Viktorą Petkų, jam pasakiau, kad gatvėje 

rodė kaţką baltą, o dabar po poros dienų ir vėl, tikriausiai, parodys. Einant iš jo, buvo nuo 

Tauro kalno gerai matyti vidury Cvirkos skvero sustingusios moters nugara, kapiušonas 

uţmaukšlintas. Rengiantis pereiti Vasario 16 g-vę į Lukiškių a., tarp priešingoje perėjos 

pusėje laukusių praeivių ėmė smarkiai darkytis prasisegęs vyras, po to lyg ir iškėlė kaţką 

baltą, tačiau kiek pavėlavo, nes būtent tuo momentu visi puolė per gatvę. Taigi, Petkaus butas 

perklausomas. (Daug vėliau įsitikinau, jog pats Petkus buvo slaptas agentas).  

Sutemose Viršuliškėse einant palei vaikų darţelį, aplenkė vyras, nenatūraliai atstatęs 

alkūnes į šonus ir nuleidęs ištemptus delnus ţemyn, tarsi pasirengęs karatė. Nutolo link sporto 

aikštelės, kur tamsu. Artėjant Sugicharos g-ve link laiptų ţemyn į Narbuto g-vę, jų kairėje 

stovėjo patamsėje priekiais viena į kitą „besibučiuojančios“ dvi juodos mašinos, be jokių 

šviesų, bet varikliai įjungti.  

 

2006.02.15, trečiadienis. Vos ţengus per MAB slenkstį laukan, iš kairės į dešinę didţiuliu 

greičiu pralėkė pro pat nosį riaumodama jau matyta pilka mašina. Aiškiai laukė manęs. /…/ 

Prieš palikdamas Vytauto D. gimnaziją, uţėjau į vyrų tualetą netoli budėtojo stalelio, netrukus 

paskui mane nuo stalelio įėjo nauja budėtoja, jauna mergina su oranţine striuke, per veidrodį 

virš prausyklų demonstratyviai “patikrino”, kaip aš uţsisegu kelnes. Išeinant, stovėjo budėtojo 

vietoje, demonstratyviai sekė. /.../ 

 

2006.02.16, ketvirtadienis. Prezidentas kartu leidţia terorizuoti ir apdovanoja. 

Menkysta ir niekšas. Einant man į apdovanojimo ceremoniją, truputį priekyje privaţiavo prie 

šaligatvio ir pasignalino P. Mašiną palikome Daukanto a. pradţioje. Einant nuo jos su 

praeiviais link prezidentūros, iš aikštės vidurio demonstratyviai stebėjo mergina su kailiniais, 

tuoj pat grįţo prie pastato ir nuo ten atėjo siauru šaligatviu tarp praeivių tiesiai į mane, 

prasilenkė (po to neabejotinai apsisuko ir grįţo į darbo vietą rūmuose). Salėje sėdėjome 

paskutinėje eilėje. Prezidentui Valdui Adamkui segant man Lietuvos Nepriklausomybės 

medalį, jam pasakiau: - Prezidente, VSD terorizuoja, grasina nuţudyti. Pakėlė antakius tarsi 

nepaprastai nustebęs. Pasakiau: - Aš Jums esu apie tai parašęs du prašymus.- Gerai, aš 

paţiūrėsiu. (Sekantieji mėnesiai parodė, kad Adamkus nė nemanė ko nors daryti, tad į metų 

galą jam medalį su apmaudu grąţinau). Atsisėdus į vietą, po kurio laiko pajutau lyg uţ 

nugaros kaţkas yra. Atsigręţiau, nuo atlošo demonstratyviai skubotai pasitraukė 

“darbininkas” su specdrabūţiais ir ryškiai mėlynom kelnėm. Visai netinkantis prie 

pasipuošusių dţentelmenų, uţsieniečių. Tas pats pasikartojo ir dar kartą. Dairantis, dešinėje 

palei langus kėdţių eilėje labai jaunas vyras, apsirengęs ceremonijai priderančiu juodu 

kostiumu, staiga susrietė neva snūduriuodamas ir panarinęs galvą, artistiškai smarkiai 

nusiţiovavo. Matyt, uţuomina, kad anksti atsikėliau. (Tai pasikartodavo panašiomis 

aplinkybėmis, kai anksti keldavausi).  

Po ceremonijos nuėjome su P. į kavinukę Pilies g-vėje. Atsisėdus, į kavinukės vidurį tuoj 

atėjo mergina ir garsiai ėmė kalbėti į mob. telefoną “viena vieta”, man paţvelgus, tuoj nutilo 

ir stovėjo su telefonu prie ausies. Man paţvelgus dar, tylėdama grįţo į tarnybines patalpas. 

Grįţome į aikštę į vėliavų pakėlimo ceremoniją, sustojome tarp ţmonių prie pat sienos, tuoj 

pat prie manęs staigiu judesiu priėjo ir sustojo prie mano šono moteris, o iš kito šono prie P. 

simetriškai vyras. /…/. 
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2006.02.18, šeštadienis. Kalvarijų turguje sekė. Einant iš turgaus, nuo Ţaliojo tilto pasukus 

į dešinę, netrukus kairėje smarkiai pasignalino mašina, privaţiavusi prie šaligatvio prieky 

manęs, ir išleido šalia manęs merginą su dviem tašėm (aiškiai lengvom), įţūliai spoksančią į 

akis. Iš čia su dviem tašėm eiti nėra kur, privaţiuota ir pasignalinta atkartojant tai, kaip 

uţvakar man pėdinant į ceremoniją, prie manęs buvo privaţiavęs P. Einant Goštautų g-vės 

kaire puse link namų, priešpriešiais ėjo aukštokas jaunuolis, tačiau perbėgo per visiškai tuščią 

vaţiuojamąją dalį (imituoja mane, nes taip Vilniuje gatvių jau seniai niekas neperbėga) ir ėjo 

atgal kita puse lygiagrečiai.  

  
2006.02.19, sekmadienis. Pabuvus vonioje, vėliau toje vietoje uţ sienos garsai, bildėjimas, 

tuksenimai vis garsesni, po to labai garsus plaktuko kalimas į sieną ir į metalą. Man pagaliau 

paţvelgus į tą vietą, tuoj liovėsi ir nebesikartojo. Ten yra Bronnikovų buto Nr. 46 vonios 

kambarys.  

Einant Kraţių g-vės kaire puse, toli priekyje iš dešinės, iš uţ kalėjimo aptvaro kampo, išėjo 

jaunas vyras ir, perėjęs g-vę, pasislėpė uţ kampo mano g-vės pusėje. Man artėjant , pasirodė iš 

ten, eidamas į mane. Sustojau, paklausiau: - Ar jūs turite teismo leidimą? – Nesupratau? – Ar 

turite teismo leidimą mane terorizuoti? Panarinęs galvą, nuėjo lyg tai burbtelėjęs “ne”. Visa 

tai buvo vaidyba. /…/  

Vakare visame mūsų kvartale dingo šviesa. Nuėjau tamsoje į virtuvę, toli uţ tinklinės tvoros 

stovėjusi mašina įjungė šviesas, man išeinant išjungė. Vėliau, valydamas dantis, priėjau prie 

lango į Vašingtono a. paţiūrėti, kur dar nedega. Staiga iš dešinės atlėkė mašina (skubėjo, kol 

stoviu) ir sulėtino tiksliai priešais langą, bet iš lėto riedėjo, vėl pavaţiavo, aš dėl smalsumo 

pasilenkiau – dar pavaţiavo ir vėl stabtelėjo, aš dar pasilenkiau – lėtai dingo iš akiračio. 

Galimas daiktas, tai buvo mašina apsaugos firmos “Komanda”, visuomet “kaţko” budinčiai 

man praeinant tarp Lukiškių sodo į baţnyčios aptvaro.  

 

2006.02.20, pirmadienis. Man įeinant į MA bib-kos periodikos skaityklą, prie stalo stovėjo 

sustingusi nugara į mane mergina, kad liktų man uţ nugaros, kai praeisiu pro ją. Man 

atsisėdus, demonstratyviai sekė, apsimetė paėmusi dienraštį. Pakilęs, priėjau, parodţiau: aš 

dabar skaitysiu štai šitą – 02.20 Respublikos straipsnį apie VSD gen. dir. Arvydą Pocių, TV 3 

sekmadienio laidoje „Savaitės komentarai“ pasakiusį, kad informaciniame kare dėl protų 

uţsienio ţvalgybos turi laimėjimų ir t.t. Mergina smarkiai išbalo ir be ţodţių išėjo iš 

skaityklos.  

Universiteto valgykloje po Aula elegantiška dama eilėje po manęs stumtelėjo mane ir 

spirtelėjo savo batu į mano batą. Atsigręţiau ir ilgai ţiūrėjau jai į akis, ji įţūliai taip pat. 

Paklausiau: - Ko jūs iš manęs norite? – Kad jūs sakytumėt uţsakymą. Be ţodţių praleidau ją į 

priekį. Šiaip, tokiais atvejais reikia nesmarkiai bakstelėti pirštais į akis. /.../ 

 

2006.02.21, antradienis. /…/ Agentai vos ne kas 10-20 metrų. Būnant pas Laisvo laikraščio 

vyr. redaktorių Aurimą Driţių, jis net du kartus staigiu judesiu prisėsdavo ant sofos visiškai 

šalia manęs (kaip šiais mėnesiais jau esu patyręs iš kitų) ir vis kaţką darė su kairiu batu, jam 

nuėjus antrą kartą, bato virvutė atrišta ir velkasi grindimis. Medţiagą priimti sutiko. /.../. 

[Nenorėjau tikėti, kad tas atrištas raištelis – tai banalus signalas man, tačiau taip ir buvo]. 

  
2006.02.22, trečiadienis. /…/ Priartėjus prie įėjimo į Vytauto D. gimnaziją, man atidarė iš 
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vidaus duris kaţkoks pašaipiai susirietęs pamaiva, atkartodamas senį prie įėjimo į VCUP 

2004-ų metų spalį. Mano filosofijos pamokose dalyvauja mokinys (vėliau suţinojau vardą, - 

Juozas), pasirodo, visai nesantis sąraše. Ne iš karto tą supratau. Uţklausiau, ko jam čia reikia 

– atsakė, “dėl įdomumo“. Šiandien sėdėjo pirmoje eilėje, nusigręţęs atgal plepėti su merginą, 

o vieną koją labai nepatogiai iškišęs į klasės vidurį, tiesiog prieš mano akis, įnirtingai sukiojo 

pėdą. Kreipiausi į jį, tuoj pat liovėsi ir atsigręţė su šypsena.  
Gimnazijos rūsyje prie rūbinės maloniai pasikalbėjau su inteligentiška valytoja, sakėsi 

seniau dirbusi banke. Kitko tarpe, paklausiau jos, ar nėra čia netoli ūkinių prekių parduotuvės, 

reikia kai kurių įrankių. Einant namo per senamiestį ir Gedimino prospektu – ne maţiau nei 

vienuolika agentų. Gedimino aikštėje uţrėkiau agentui: - Grąţinkite knygas, niekšai!! 

Suvaidino nebylią nuostabą, kaip paprastai. Knygyne „Draugystė“ pusamţis gerai apsirengęs 

vyriškis, atsiradęs prieš mane, ėmė garsiai kalbėtis mob. telefonu: - Sveiki. Ar jūs skaitote 

knygas? Čia labai daug knygų. Ir t.t. Toliau kitokia pašnekesio imitacija. Tyčiojimasis 

kartojant berniukščių ţodţius 02.11. /…/ 

 

2006.02.23, ketvirtadienis. Einant nuo prospekto Stulginskio g-ve link posūkio kairėn į 

Smetonos g-vę (į Gen. prokuratūrą), pasitiko jaunuolis su metaliniu įrankių čemodanėliu 

rankoje, šypsodamasis sušuko: - Вам нужны инструменты? [Ar jums reikalingi įrankiai?]. 

Tai vakardienos mano paties ţodţiai valytojai gimnazijoje, klausiau, kur čia netoliese būtų 

galima įsigyti įrankių. /.../. Minimoje priešais Advokatų kolegiją Jogailos g-vėje (dabar 

Ikiukas) senė su akiniais (berods, vis tais pačiais baltais be dioptrijų) ėmė šalia eilės komiškai 

trypčioti vietoje, beveik nepajudėdama iš vietos, - imituoja mano motinos senatvišką eiseną. 

Tyčiojimasis. 

Vakarop A.Anzenbacherio ir N.I.Kondakovo knygos rastos po pagalve. „Mes nepikti, 

pasigailim“. Įeina į butą net motinai esant, ji nieko negirdi, snausdama. Po pagalve dėl to, kad 

seniau matė per radarą, jog ieškojau jų visur, tame tarpe ir po pagalve, tikėdamasis, gal jas 

buvo nepavogę, bet tiesiog paslėpę tenai. Na, tai po to ir pakišo būtent tenai, šitaip dar 

primindami, kad mato visus mano veiksmus.   
Vakare virtuvėje dujų kvapas, iškviečiau dujų avarinę. Baigiantis valandai po iškvietimo 

(laiko norma), atvyko darbininkai senas ir jaunas. Tikrinti ir taisyti dujų čiaupo nenorėjo. 

Senasis (Ţemaitis) tikino, neva kvapo nėra, o jei net yra, tai propano dujos visai niekuo 

nepavojingos. Nenoriai patikrino ir senas ėmė taisyti.Tuo tarpu, man stovint atokiau prie 

šaldytuvo, jaunas ėmė vaidinti mūsų vidutinio dydţio virtuvėje: pora ţingsnių ţvelgiant į 

lubas, stabtelėjimas, dirstelėjimas į mane, apsisukimas, pora ţingsnių atgal, vėl stabtelėjimas 

dirstelint į mane, apsisukimas, vėl pora ţingsnių su dirstelėjimu ir t.t. Teko kentėti. Jaunas 

ėmėsi prisukinėti ir pametė verţlę po virykle. Nenorėjau palikti jų vienų nė minutei, bet tam, 

kad jie greičiau išeitų, trumpam pasitraukiau į tambūrą susirasti kokią lazdelę verţlei 

išgraibyti. Tuoj pat prasidėjo tarp jų įnirtingas šnabzdesys, kaţko tarėsi. Jiems pabaigus 

„darbą“, nenorėjau nieko duoti tokiems niekšams, tačiau prisiverčiau vaidinti, daviau po 

penkis litus. Jiems išėjus, viršutinis ventilis sukiojasi taip laisvai, kad netrukus vėl leis dujas, 

tyčia nesutvarkytas kaip reikiant, kad vėl tektų kviestis avarinę. (Nuo to laiko tenka juo visai 

nesinaudoti, uţdegu konforkes (lankainius) tiesiogiai).  
Taip pat šiandien švarko vidinėje kišenėje radau: nuo Kestine sunaudotų tablečių lakštelio 

kaţkieno seniau nulauţtas gabalas (dviejų tablečių lizdų iš aštuonių) dabar lyg ir perlauţtas 

pats į smulkesnius. Padėjau juos visus ant šaldytuvo ir tik kovo 3 pastebėjau, kad tie gabalėliai 

yra jau nuo kito lakštelio, - juos pridėjus prie pagrindinio, visas lakštelis nesusidėlioja, 

naujieji netinka. (Vėliau pridaviau policijai kaip įsibrovimo į butą daiktinį įrodymą, tačiau 
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policija to nė nemanė tirti ir, tikriausiai, paprasčiausiai išmetė). Taip pat vėl atsirado švarko 

kišenėje drabūţių nuomos firmų sąrašėlis. Sunku atspėti, kaip ir kada tai atlikta, juk naktimis 

jie jau įeiti nebegali, o dieną aš švarku apsivelku. /.../ 

  
2006.02.25, šeštadienis. /…/. Kai buvau netoli telefono, staiga paskambino paţįstamo balso 

pagyvenusi moteris, vėl teiravosi dėl “Vilijos”, padėjau ragelį. /…/ 

 

2006.02.26, sekmadienis. /…/. Nuo prospekto įeinant į pereinamąjį kiemą eiti į “Iki” netoli 

Liubarto tilto, ten stovėjęs vyriškis staiga ėmė  

šaukti man, pasisukdamas paskui mane: - Namų valdyba neturi technikos! Namų valdyba 

neturi technikos! Man praėjus, nutilo ir dingo. /.../.Grįţtant Kraţių g-ve, priešpriešiais ėjo 

vyras, atstatęs į šonus alkūnes ir nuleidęs ištiesintus delnus, vėl tarsi demonstruodamas karatė, 

aš pašaipiai apibėgau jį lanku, iš toliau sekusi jo padėjėja tylėdama nusišypsojo. /.../. Vakare 

vėl skambino ta pati pagyvenusi moteriškė dėl „Vilijos“.  
/.../ 

2006.03.10, ketvirtadienis. /…/ Dėl širdies skausmo buvau savo Lukiškių poliklinikoje, kai 

medsesuo vedė mane per fojė daryti kardiogramos, iš ţmonių grupės stačiai į mane puolė visai 

jaunutė išbalusi mergina, vos ne susidūrusi pasuko į šoną ir pabėgo laiptais ţemyn. Išbalusi iš 

susijaudinimo ir gėdos, tačiau uţduotį vykdo, šaunuolė ! /…/ 

  
2006.03.12, sekmadienis. Po mano jam vakardienos skambučio, kad perskaitęs jo 

padovanotas knygas ir prašąs grąţinti manąją, iš ryto netikėtai vėl pasiprašė atvykti 

A.Statkevičius. Nutaręs nerizikuoti, nusileidau pas jį apačion. Jo nelabai sudomino, kad 

grasina mane nuţudyti, sakė, kad yra bardakas visur, net laikraštyje rašė, kad jo, 

Statkevičiaus, niekas nepanaudoja, labai stebėjosi, kad mane seka. Išsisuko nuo klausimo apie 

tarptautines ţmogaus teisių organizacijas (ėmė pasakoti, kad Seimo ţmogaus teisių komitetas 

nepadeda jam atgauti ţemės), o į mano pakartotiną klausimą, iš kur jis per pirmą atvykimą jau 

ţinojo, kad į mūsų butą galima kilti juodąja laiptine, ėmė pasakoti, kaip kreipėsi į Laisvą 

laikraštį. Pasakiau, kad deja, negaliu juo pasitikėti, jis visai nenustebo ir nesiaiškino. 

Atsisveikinome draugiškai, palinkėjo man laimingo gyvenimo. 

 /.../ 

 

2006.03.15, trečiadienis. Praeinant pro URM įėjimą Gedimino prospekto link, ėjusi 

priešpriešiais jauna moteris, kiek šypsodamasi, staiga abiem rankom iškėlė prie krūtinės balto 

popieriaus lapą ir nuleido, tai turi matytis URM stebėjimo kameros vaizdo įraše, laikas tarp 

11 ir 12 valandos. /…/ 

 

2006.03.23, ketvirtadienis. Iš ryto uţėjus į virtuvę, kieme toli (kad ir iš virtuvės gilumos 

matyčiau) jau stovėjo sustingusi šonu į langą moteris ilgu juodu paltu, man ėmus ţiūrėti, 

pasitraukė dešiniau uţ medţio ir stovėjo ten. Po to paskambinau į 46-ą butą, atsiliepė 

Liudmilos Bronnikovos motina, pasakiau, kad spėju, jog iš jų buto mane terorizuoja 

bildesiais, pasiprašiau uţeiti apţiūrėti. Motina neprigirdi, sutiko priimti po pusės valandos. 

Iškart uţ sienos kurį laiką buvo tampomi sunkūs daiktai. Uţėjau, jokių remonto ar ko kito 

poţymių nėra, senė bute lyg ir viena, viskas tvarkinga. Pasakė, kad jie kartais irgi girdi 

bildesį, bet jiems atrodo, kad tai vyksta viršutiniame bute. Tokia senutė nieko sunkaus tampyti 

negali. /.../.  

Iš pašto dėţutės išėmiau uţklijuotą baltą voką be jokių uţrašų, spėjau, kad jame gali būti 
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balto popieriaus lapas. Neatplėšdamas nunešiau į VPK, iš ten mane pasiuntė į 2-ąjį policijos 

komisariatą. Viršininkas Petras Burdelis lyg ir ėmė aiškintis, kas ir kaip man grasina baltais 

lapais. Man paprašius ištirti kovo 15 dienos URM vaizdo kameros įrašą, ten yra ta moteris, 

atsakė, kad nėra reikalo, nes visa tai nesąmonės. Norėjo voką atplėšti, kad įrodytų, jog jame 

nėra ţodinio grasinimo (o kitokių jie nelaiką tokiais), aš paprieštaravau, reikalaudamas 

ekspertizės pagal visas taisykles, ištiriant ir pirštų atspaudus. Į kabinetą įsikišo tyrėjas Nerijus 

Pupeikis, - uţeik, uţeik, - tas tylėdamas priėjo prie Burdelio ir padėjo prieš jį balto 

popieriaus lapą. Burdelis jį perstūmė kiek arčiau manęs. Nunešiau voką į Genprokuratūrą, 

kur jis liko neatplėštas byloje, tikriausiai, iki šios dienos. 

  
2006.03.27, pirmadienis. Artėjant link įėjimo į Seimą nuo fontano, ten prie suolo stovėjusi 

moteris ėmė labai smarkiai, tarsi propelerį, įsukti nutaikytą į manę išskleistą baltą skėtį. Po to 

Prezidentūroje man pasiteiravus dėl mano skundų likimo, laiškų skyriaus mergina pasakė 

vidaus telefonu; - Kompiuteryje jūsų vasario 3 ir 6 dienos prašymai yra uţregistruoti, tačiau, 

keista, nenurodyta eiga. Nusikvatojau: - Kaip tik nieko keista, nes jokios eigos visai nebus.  

/.../ 

 

2006.03.29, trečiadienis. Susitinkant su Lietuvos ţmogaus teisių asociacijos nariu Stasiu 

Stunguriu Nacionalinėje Martyno Maţvydo bibliotekoje, stovint salės prieškambaryje, iš salės 

išėjo Justas Vincas Paleckis ir iš arti paţvelgė į mane artistiškai prisimerkęs, tik po to 

pasisveikinom. Tai po to, kai lankiausi jo būstinėje apgynimo, o jis kabino makaronus, neva 

su kaţkuo kalbėjęsis ir kad niekas manęs neseka. Solidus vyras pamaiva. Stebėtini menkystos. 

/.../ 

 

2006.04.09, sekmadienis. Dėl pervargimo nusnaudęs, perėjau prie ţurnalinio stalelio, tuoj 

pat telefono skambutis. Atsiliepiau, niekas nekalba, girdėti patalpos triukšmai, moteriškas 

balsas не слышит [negirdi], surenkamo numerio pypsėjimai ir tyla. Nepadėjęs ragelio, iš 

kaimynų paskambinau gedimų numeriu 119, atsiliepė tūla Vaida, pareikalavau išsiaiškinti, kas 

skambino, tikriausiai pasiklausomas telefonas. Po ilgoko tylėjimo Vaida pasakė, jog kas 

skambino, išsiaiškinti tikrai negali. Pasakiau: - Ragelis nepadėtas, ryšys sujungtas, išsiaiškinti 

galima. Vaida tyli. - Kur tuomet kreiptis? - Neţinau, gal į policiją. 

   
2006.05.02, antradienis. /…/ 15.30 telefono skambutis, vyriškas balsas: - Laba diena, здесь 

живѐт Юрате? Нет? Ошибка. [Ar čia gyvena Jūratė? Ne? Klaida]. Aliuzija kartu į mano 

vardą ir į tautybę. /.../ 

  
2006.05.03, trečiadienis. Einant link laiptų prie įėjimo į universitetą, ant jų viršaus, kiek 

dešiniau, gan garsiai linksmai kalbėjosi du jaunuoliai. Man pradėjus kopti, kalbėdamiesi 

išsiskleidė į gretą, į mane. Kopdamas ţiūrėjau, jaunesnis paklausė draugo: - Supranta? – Ir 

asilas suprastų. Einam. /.../.  
2006.05.10, trečiadienis. /.../ Po pamokų gimnazijoje uţtrukau tuščiame mokytojų 

kambaryje, o pakilęs išeiti, pamačiau, kad prie tvarkaraščio prie išėjimo tyliai stovi tikybos 

mokytojas Justinas Sadauskas, pusiau šonu i mane ir kiek panarinęs galvą, nuolat agentų 

demonstruojama poza. Jis visuomet pirmas mane maloniai uţkalbindavo, dabar stovėjo 

sustingęs. Praeidamas, pasisveikinau, kaţką burbtelėjo. Vaidyba pagal instrukciją. /.../ 

  
2006.05.11, ketvirtadienis. /…/ Sukant link namų į kairę pagal Lukiškių sodą, mašinų 
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stovėjimo aikštelėje nugara į mašiną stovėjęs jaunuolis abiem rankom šiugţdino prieš save 

balto popieriaus lapą, man nekreipiant dėmesio, pajudėjo į mane, judindamas rankas su 

popieriaus kamuoliu. Paţvelgiau, liovėsi ir tuoj pat grįţo prie mašinos. Čia viskas aišku: 

skunde MAB direktoriui Juozui Marcinkevičiui rašiau, be kita ko, kad bibliotekininkė 

saugumietė tyčia šiugţdino popierių. Net jei aš dėl jos būčiau tuo konkrečiu atveju suklydęs, 

jie vis tiek išradingai demonstruoja, kad kontroliuoja visus mano skundus. /.../ 

  
2006.05.12, penktadienis. /…/ MAB direktoriui Juozui Marcinkevičiui papasakojau 

vakarykštį incidentą, paklausiau, iš kur saugumas ţino skundų turinį, gal jo sekretorė 

perduoda? „Nenugirdo“, kalbėjo apie kitką. /.../ 

  
2006.05.15, pirmadienis. Vytauto D. gimnanzijoje pavaduotoja Aušra Rakauskienė lyg 

tyčia vis „pasitaikydavo“. Tuo pat metu kaţkoks neauštas liesokas pagyvenęs mokytojas net 

du kartus iš eilės buvo nugara uţtvėręs man priėjimą prie stelaţų, su alkūnę grakščiai įsirėmęs 

į juos. Antrą kartą sušukau: - Matau, matau, saugumieti, kaip ne gėda, o dar mokytojas! 

Suvaidino didţiausią nuostabą: - Koks „saugumietis“ ??? /.../ 

 
 
2006.05.18, ketvirtadienis. Man prašant, susitikome su TV reţisieriumi Virgilijum 

Kubiliumi, draugiškai prasivaikščiojom nuo stoties net iki LTV Konarskio g., kur dirba. Jis 

sausį tarpininkavo darbinant mane Vytauto D. gimnazijoje. Iš vienos pusės, kalbėjo, kad 

manęs, kaip motyvuoto idėjiniai, palauţti neįmanoma. Tačiau, pasakęs, kad man neţinant 

buvo pasiuntęs į mano pamokas vieną mokinį, kad mane gintų nuo pasileidusių mokinių, 

niekaip negalėjo prisiminti jo vardo: - Gal Justinas? (Mano pamokose provokatorius buvo iš 

pradţių Juozas, o tikybos mokytojas Justinas Sadauskas – taip pat agentas). Neišklausęs faktų, 

visą laiką vadino mane viską perdedančiu paranojiku. Mane gal ir seka, tačiau aš viską 

keliskart padidinąs, pasiduodamas jų spaudimui. Visus mano jam rodomus įţūlius agentus 

neigė: „Na, galim ir mes jį pasekti“.„Na, nori, aš jo paklausiu, ką jis čia veikia?“ „Ką, ir šitas 

taip pat?“ „Ir šitos dvi irgi?“ (vaidino durnelį). „Saugume rusai, tai jie tave seka. Saugumas 

skurdus, nepratęs dirbti, rusų šnipus neišgaudo. Rusija - priešas, bet ne vietiniai rusai. Kas 

toks Pocius, jis, kaip tai vadinasi... rezervistas“. Kai sėdėjome miesto kieme ant suoliuko, 

netrukus pasirodė agentas, „išvedęs šunį pasivaikščioti“ (įprasta legenda). Kubilius pasakė: - 

Niekas neţino, kad mes esam čia. Kai pasakiau, jog nesusišnekam ir, matyt, be reikalo 

susitikome, tylėjo. Sakė, išėjo iš Vytauto D. gimnazijos, kadangi direktorė reikalavo lankytis 

mokytojų pamokose, o tai yra „stukačinimas”, jam nepriimtina. Tarytum privalomas ir 

visiems naudingas metodinis inspektavimas kolegų pamokose lygu slaptam stukačinimui. 

Aiškiai vaidina naivuolį. /.../ 

 

2006.05.19, penktadienis. /…/ Einant per Ţaliąjį tiltą į dešinį krantą, priekyje praeivių tarpe 

artėjo priešpriešiais darniai koja kojon tarsi kareiviai ţengusi trijų keturių vyrukų grupelė, 

viens du, viens du, jų vidury mergina. Mums prasilenkiant, mergina staiga apipurškė mane 

muilo burbulų debesiu, pataikė ir į palydovus, tačiau jie nereagavo./.../ 

 

2006.05.22, pirmadienis. /.../ Išeinant į lauką iš MAB, tiesiai prieš įėjimą moteris kalbasi su 

kokių 10-11 metų mergaite. Man nueinant dešinėn, mane paveja mergaitė: - Kur čia Maţvydo 

biblioteka? Moteris tuo tarpu sustingo nusisukusi. – O argi jūs neţinote? – [piktai:] Jeigu 
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klausiam, reiškia neţinom. Nuėjau. /.../ 

 

2006.05.23, antradienis. /.../ Einant jau link savo namo, nuo troleibuso aikštelės link manęs 

kiek paėjėjo pusamţė moteris ir sustojo, ţiūrėdama į mane pro pridėto prie kaktos delno 

praskėstus pirštus, tarsi pro viduramţių riterio antveidį. /.../ 

   
2006.05.25, ketvirtadienis. /.../ Išėjus iš „Sraigės“ kavinės netoli šv. Petro ir Povilo 

baţnyčios ţiedo, stovėję kairiau du linksmi vaikinai pajudėjo, tai buvo signalas dviem 

merginom dešinėje, jos negalėjo matyti manęs išeinančio, nes durys yra prieduobėje. 

Pasitikdamos mane sukantį į jas dešinėn, abi juokėsi, tačiau viena liko vietoje, uţsimaukšlino 

didelį kapiušoną vos ne iki smakro ir ėmė artistiškai vaizduoti vietoje lėtus didţiulius 

ţingsnius, tarsi sulėtintoje kino juostoje, tiksliai atkartodama agento maivymąsi sausio 18 ant 

netoli esančio Ţirmūnų tilto. Einant link centro Kosciuškos g-ve, prasilenkė mergina su baltu 

lapu. /.../ 

 

2006.06.02, penktadienis. /.../ Pereinant per Olandų g. nuo šv. Petro ir Povilo baţnyčios, 

priešingoje pusėje laukė balerina (sprendţiant iš pėdų), tikriausiai choreografijos mokytoja iš 

Čiurlionio Meno mokyklos. Pastovėjusi nuėjo. Nusileidau netoliese į saldumynų pusrūsį, o kai 

pasisukau nuo prekystalio išeiti, ji taip pat atsikėlė nuo stalelio išeiti pirm manęs, buvo prieš 

tai įėjusi man uţ nugaros ir atsisėdusi. /.../ 

 

2006.06.06, antradienis. Man besėdint prie Darbo birţos kompiuterio Centriniame pašte, 

įėjo vyras, rusiškai klausdamas pagyvenusio vedėjo lietuvio, ar ši kortelė tinka skambinti į 

uţsienį (suprask, jis iš Rusijos ir neţinąs, į ką čia kreiptis). Po kiek laiko kalbėjo mobiliuoju 

telefonu itin garsiai: Здравствуйте, я говорю из Вены, я сейчас нахожусь в Вене. Да, а 

потом полечу в Токио, мы там устраиваем конкурс. [Sveiki, aš kalbu iš Vienos, esu dabar 

Vienoje. Taip, o po to skrendu į Tokiją, mes ten rengiame konkursą]. Jam pabaigus, vedėjas 

priėjo prie jo kalbėdamas: - Вы сделали одну ошибку. [Padarėte vieną klaidą]. – Какую? 

[Kokią?] – Сказали, что говорите из Вены, а тут Вильнюс. Вы различаете, ведь тысяча 

километров разница? [Pasakėte, kad kalbate iš Vienos, o čia yra Vilnius. Ar skiriate, juk 

nuotolis tūkstantis kilometrų?]– Да, я ошибся, сделал ошибку. Но я в географии 

разбираюсь [Taip, aš suklydau.Tačiau, aš geografiją išmanau]. Ir ėmė pasakoti apie Rusijos 

imperijos Pabaltijo gubernijas. Saugumiečių maivymasis. /.../ (Uţrašydamas tai, dar 

nenumaniau, kad po kurio laiko man pačiam kils mintis vaţiuoti į Vieną į Tarptautinės 

Helsinkio federacijos būstinę, ir gruodyje iš ten paskambinsiu motinai, pasakydamas būtent 

„aš kalbu iš Vienos“). 

  
2006.06.07, trečiadienis. /…/ Pereinant per prospekto perėją iš Stulginskio g-vės kairės 

pusės link Jakšto g-vės, priešingame šaligatvyje stovėjo tarp praeivių dešiniu šonu į mane 

aukštokas liesas agentas šviesiu kostiumu, dešinės rankos alkūnę įrėmes į kairį delną ir 

dešiniu delnu parėmęs skruostą. Taip susimąstęs ţiūrėjo kaip ir Katedros a. link. Jeigu aš 

būčiau perėjęs prospektą, kaip paprastai, nuo Lietkoopsąjungos Stulginskio g-vės dešine puse, 

būčiau tiksliai įţengęs į jo apţiūros lauką, ko ir siekia agentai, taip pasirinkdami stovėjimo 

tašką. Tačiau, aš perėjau iš ten prie Teisingumo ministerijos ir pradėjau eiti nuo jos tiesiai link 

jo. Jis pastebėjo, pasitraukė tarp ţmonių per porą ţingsnių atbulas, tarytum uţleidęs man kelią, 

tačiau tuoj pat vėl ţengtelėjo į priekį, kad vis tik atsidurtų mano kelyje. Man visai priėjus, vėl 
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pasuko veidą į mane, iš arti paţvelgė į akis, tai buvo profesorius architektas ir buvęs ministras 

Algimantas Nasvytis. (Jo legenda: „kūrybiškai“ iš tolo vertino savo projektą – buv. viešbutį 

„Vilnius“ ir Jaunimo teatrą). /.../ 

  
2006.06.13, antradienis. /.../ Man einant Katedros a. kraštu nuo Odminių g. link Gedimino 

prospekto, prie šaligatvio stovėjo du vienodi dideli juodi limuzinai, man praeinant, staiga 

suriaumojo ir nulėkė, spėjau pastebėti, kad pirmojo limuzino dešiniajame apatiniame priekinio 

stiklo kampe buvo didţiulis skaitmuo 1 ant balto lapo, o antrojo – 3, kartu 13. /.../ 

 

2006.07.10, pirmadienis. Pereinant prospektą link buvusio Valstybinio planavimo k-to, iš 

tos pusės man priešpriešiais pasuko karininkas su keisu, nusiėmęs uniforminę kepurę, 

ţvelgdamas man į akis prasilenkdamas vaţiuojamosios dalies viduryje kelis kartus ją 

pakilnojo prie savo krūtinės aukštyn ţemyn. Prieš kokias tris savaites toj pačioj Vasario 16 g-

vėj, tolėliau į kalną, studentų valgyklėlėje jaunas karininkas, įėjęs tuoj po manęs, tyčia trukdė. 

/.../ (Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie KAM „prisistato“). 

 

2006.07.21, penktadienis. /…/ Einant nuo Kaštonų g. linkui šv. Jokūbo b. ir rengiantis palei 

Lukiškių sodą sukti į kairę, nuo įėjimo į šventorių manęs link iškilmingai ţingsniavo vienišas 

neaukštas kresnas šventikas su juoda sutana. Priėjęs prie šviesoforo, jis sustojo, apsisuko 

nugara į mane,tarsi rengdamasis eiti per perėją atbulas, ir stovėjo taip visai vienas net ir 

uţsidegus ţaliai šviesai. /…/ 

  
2007.07.22, šeštadienis. /.../ Karšto komentaro vyr. red. Giedrė Gorienė atsisakė spausdinti 

mano straipsnį, į klausimus dėl ko visai nieko neatsakinėjo, tik tylėjo šypsodamasi. Ar tik 

nebus jai saugumas uţdraudęs, nes juk aprašau sekimo sistemą. /.../ 

  
2006.07.29, šeštadienis. /.../ Konstitucijos prospekto pradţioje prie parduotuvės „Ţambas“, 

atsirėmęs sėdmenimis į turėklus, į mane ţiūrėjo šypsodamasis berniukas. Paklausiau jo: - O 

metukų tai tau kiek? – Keturiolika. O kas? Nuėjau, nes nenorėjau, kad suaugę prikibtų, o 

derėjo paaiškinti, jog pagal Operatyvinės veiklos įstatymą negalima operatyvinei veiklai 

naudoti nepilnamečių. /.../ 

  
2006.08.04, penktadienis. /.../ Einant Mindaugo g-ve į saugos sistemų parduotuvę, agentai 

išsirikiavę palei namus, tame tarpe jauna nėsčia moteris. Sušukau jai: - Pasirodo, net va kokie 

agentai būna! Nusišypsojo. Prie įėjimo į parduotuvę kaip tik „rūkė“ jaunas pardavėjas. Įėjome, 

kalbėjo, neva tokių paieškinių prietaisų, kuriuos ieškau, Lietuvoje nėra. Juokdamasis 

pasakiau: - Na jau, nejaugi, nekabinkit makaronų. Irgi juokėsi, nieko neatsakydamas. Išėjau. 

Apie paieškinius prietaisus kalbėjomės prieš kurį laiką su advokatu N.V.Bagdonavičiumi jo 

kontoroje. /.../ 

 

2006.08.08, antradienis. /.../ Man sėdint prie Laisvo laikraščio redakcinio kompiuterio, 

kambaryje dar buvo tik maketuotoja Ţenė. Staiga ji pakilo iš savo darbo vietos ir tylėdama 

sustojo nugara prieš pat mano kompiuterį ir mane, iškėlusi į savo akių lygį mob. telefono 

ekranėlį ir kaţką su juo darė. Po to grįţo vėl atsisėsti. Įprastinis nugaros pademonstravimas, ir 

tenka būti su ja toliau toje pačioje patalpoje, lyg niekur nieko /.../. 

 

2006.08.09, trečiadienis. /.../ Išėjęs iš MAB dešinėn, ėjau Vrublevskio g-ve link prospekto. 
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Priešpriešiais artėjo ţinomas iš matymo MA sociologas Sergėjus Rapoportas, lydėjęs neaukštą 

liesą senuką su barzdele, akiniais ir kartuzu (senamadiška liaudiška kepure su snapeliu). 

Senukas staiga atsiskyrė nuo Rapoporto, ţengė tiesiai į mane tarsi susidurti, labai iš arti 

paţvelgė prisimerkęs man į akis ir tuoj pat grįţo prie Rapoporto. Šitas pokštas nors retai, bet 

demonstruojamas. Vakare paskambinau S. Rapoportui pamėginti suţinoti, kas tai per vienas. – 

Это ненадолго приехавший сюда проездом в Москву раввин из Израиля Мордехай 

Кульвянски. [Tai pakeliui į Maskvą uţvaţiavęs neilgam į Vilnių rabinas iš Izraelio 

Mordechai Kulvenski]. – Почему он так странно повѐл себя, подошѐл ко мне, посмотрел 

в глаза? [Dėl ko jis taip keistai pasielgė, priėjo prie manęs, paţvelgė į akis?].– Нет, я ничего 

не заметил, мне показалось, что он просто прошѐл рядом, он ведь вас не знает. [Ne, aš 

nieko nepastebėjau, man pasirodė, kad jis tiesiog praėjo šalia, jis juk jūsų nepaţįsta].– А вот 

мне показалось, что как раз откуда-то очень даже хорoшо знает. [O štai man pasirodė, jog 

jis kaip tik iš kaţkur netgi labai gerai mane paţįsta]. – Нет, если он где и служит ещѐ, так 

только в Израиле, он действительно любит куда-нибудь влезть. [Ne, jisai jeigu net ir 

tarnauja dar kur nors, tai tik Izraelyje, jis tikrai mėgsta kur nors įlįsti]. Taigi, VSD 

bendradarbiauja ir su Izraelio Mossadu. /.../. 

 

2006.08.10, ketvirtadienis. /.../ Nuo šiandien pradėjau sakyti pranešimus vaizdo kameroms 

ir supantiems ţmonėms apie čia vykdomą neteisėtą operatyvinę veiklą. Formulė: „Dėmesio ! 

Šitas ţmogus (rodant pirštu) yra slaptas VSD ir policijos bendradarbis, vykdantis čia neteisėtą 

sekimą. Prašau panaudojant šitą vaizdo įrašą išnagrinėti jo elgesį prieš man čionai ateinant. 

Reikalauju įrašo neištrinti“. Pasakiau kavinukėje su laiptukais Jakšto g-je šalia prospekto. 

Prokuratūrai reikia įrodymų? Prašom, aš nurodau jų pačių kamerų vaizdo įrašus. Jau kas 

galėtų būti patikimiau? /.../. 

 

2006.08.20, sekmadienis. /.../ Man pereinant nuo Kraţių g-vės per Lukiškių g. link savo 

namų, priešingame šaligatvyje su rankomis uţ nugaros tolo vyras, prie 5-os laiptinės durų 

atsigręţė į mane, aš tuoj pat pakėliau jam ranką, kaip tai daro man nepaţįstami agentai. 

Tačiau, pa-mačiau, kad tai kalbininkas profesorius Vladas Ţukas. Priėjęs mandagiai 

pasiklausiau, ar jis ne manęs laukiąs.“– Ne, turi atvaţiuoti iš Leningrado Andronovas“. Iš 

namų paskambinau Ţukui, ar jis sulaukė svečio iš Leningrado. – Taip. – Gal galėčiau su juo 

pasišnekėti, aš taip pat esu baigęs Leningrade. Ţukas sutriko: - Jis ne jūsų kartos... – Nieko, 

mane domina leningradiškiai, turiu sentimentų. – Gerai (ir kaţkam: čia iš mūsų namo 

Radavičius, aš jam pasakiau, kad...). – Klausau. – Laba diena, čia iš 33 buto Radovičius, ar jūs 

leningradietis? – Taip. – Jūs labai gerai kalbate lietuviškai. – Mokiausi, staţavau ir išmokau. – 

Aš kadaise baigiau Leningrade, mane labai domina, kaip ten dabar viskas yra. (Ėmė pasakoti). 

– O ar jūs profesorių Ţuką seniai paţįstat? – Seniai. – Jūs seniau neţinojot, kur jis gyvena, jis 

jūsų laukė prie durų. – Kada laukė? – Ką tik. – Aš jį aplankau ir mes susitarę taip susitinkam. 

– O ar jūs neţinojote seniau, kur jis gyvena? – Ţinojau. – Tai kam jis jūsų laukė dabar lauke, 

argi jūs negalėjote pats jo butą rasti? – Neţinau. – Dabar man aišku, jūs esat Valstybės 

saugumo departamento slaptas darbuotojas, kurie [...] Aš stengiuosi suţinoti pavardes tų, 

kurie tuo uţsiima ir man apmaudu, kad ir profesorius tą daro. – Nesuprantu, apie ką jūs 

kalbate. – Viso gero. – [kiek sutrikus:] Viso gero. (Tik vėliau supratau, kad aišku, Andronovas 

tikrai nieko negalėjo suprasti, aš jį vargšą buvau uţsipuolęs be reikalo, jis pats, ko gero, 

neţinojo, kas yra jo taip gerbiamas profesorius Vladas Ţukas. „Andronovo laukimas“ tebuvo 

Ţuko legenda). 
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2006.08.21, pirmadienis. /.../ Pereinant man prospektą nuo Rotundo g-vės link bromos į 

pereinamąjį kiemą, iš jos netikėtai pasirodė ...vakarykštis profesorius Vladas Ţukas ir pasuko 

Nepriklausomybės aikštės link, nors tenai yra daug trumpesnis kelias, nedarant tokio didelio 

90 laipsnių kampo. Vejamas neatsiliepė. Pasivijęs ėmiau gėdinti. Supyko: - Kaip aš jus 

terorizuoju?! Aš jus į teismą paduosiu uţ šmeiţtą ! – Taip, kaip jums buvo liepęs tas agentas 

jūsų svečias. (Čia tęsėsi mano klaidingas Andronovo suvokimas. Tik vienas Ţukas buvo 

agentas. Per 2009 m. sausio 16-osios riaušes agentas Ţukas vaidino ţioplį, kartu su kitais 

stovėdamas prie buv. miesto vykdomojo komiteto pastato sienos, iš kur dingo man parodţius į 

jį iš tolo pirštu)./.../ 

 

2006.08.28, pirmadienis. Einant man nuo namų Tumo-Vaiţganto g-ve, netikėtai kelią 

pastojo plačiai besšypsąs Virgilijus Kubilius. Atsimindamas, kad buvo padėjęs bent pusmečiui 

įsidarbinti gimnazijoje, stengiausi laikytis nuoširdţiai. Pasiūlė pastovėti nuošalėje. Einąs į 

vieną įstaigą pas vieną moterį. Paklausė: - Vis nepalieka ramybėje? Pasakiau, kad iš 

gimnazijos teko išeiti, prikibo prie nesusipratimo, o ir nedavė dirbti, net klasėje buvo agentas 

mokinys Juozas, „kurio pavardės tu, net jei ţinai, man nepasakysi“. – Tavo įtarinėjimai mane 

ţeidţia. Jam patriotizmas nesiderinąs su stukačinimu. Pasiūlė kiek palydėti jį, nors man teko 

eiti atgal. Kalbėjo labai garsiai, tuoj pertraukinėjo: - Lietuvos saugumas, jame dirba visi tie 

patys, kaip kad KGB, tai yra KGB padalinys. Vėl paneiginėjo visus įţūliausiai besirodţiusius 

agentus. Ironizavo iš to, kad šaukiu, viešinu, kovoju: na, šauk, viešink, jei taip tau palengvėja, 

bet visa tai tave slegia? Tai daryk savo reikalą ir nekreipk dėmesio, kad joks pizxxkas tau 

nesukliudytų. (Lyg tai pats man nekliūdė tokiomis kalbomis). Aiškus provokatorius. 

Svarbiausia, kuo nuosekliausiai neigė visus matomus agentus, pats būdamas profesionalus 

reţisierius. Į visišką kvailį nepanašus. Paklausiau, iš kur jis taip gerai viską ţino apie 

saugumą. – Todėl, kad turėjau su jais reikalų. Tik vieną dalyką pasakė prasmingą: „- Grasina 

nuţudyti? Na ir tegul ţudo”. Tačiau, visos jo vaidybos kontekste ir šito pasakymo intencija 

nėra aiški. Išsiskyrėme vėl nedraugiškai, šį kartą galutinai. 

/.../  
2006.09.05, antradienis. Susitaręs, atėjau į Lietuvos ţmogaus teisių lygos būstinę 

(Vrublevskio g. 4, kieme). Paskambinau į duris, uţ jų jau stovėjo laukusi mergina, toliau 

koridoriuje lygos prezidentė Marija Nijolė Stačiokienė su aukštu vyriškiu, rankos uţ nugaros, 

ţvelgė į akis tokiu paţįstamu ţvilgsniu. Stačiokienė tuoj pareiškė, kad aš galįs palikti 

dokumentus, tačiau jie su tarybos nariais nutarę politinėm bylom neuţsiiminėti. – O argi 

politinis persekiojimas nėra ţmogaus teisių paţeidimas, koks gi čia jūsų ţmogaus teisių 

gynimas? (Visą tą laiką mergina laikė duris atdaras man išeiti, tik po poros minučių uţdarė). – 

Taip, paţeidimas, bet mes politika neuţsiimam, politika yra politika. Nevalingai paţvelgiau į 

tylėjusį ir gręţusį mane ţvilgsniu vyrą, jis tuoj pat nusigręţė, nuėjo porą ţingsnių uţ 

koridoriaus posūkio, vėl iš ten pasirodė ir vėl stovėjo ţiūrėdamas. /.../ 

  
2006.09.07, ketvirtadienis. /.../ Rengiausi šalia telefono, skambutis: - Алѐ, папа? – Alio? – 

Папа? Padėjau ragelį /.../. 

  
2006.09.09, šeštadienis. /.../ Jų nauja taktika: jeigu erzina iš arti, tai netikėtai ir trumpai, o 

jeigu iš toli, tai ilgiau, tačiau vis tiek taip, kad bet kuriuo atveju nespėčiau prieiti, parodyti 

pirštu ir pasakyti garsų pranešimą į vaizdo kamerą /.../. 

 

2006.09.18, pirmadienis. /.../ Minimoje (buv. Vaikų pasaulyje) demonstratyviai atsitraukęs 
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nuo spaudos stelaţo artistiškai veidu (kūnu) į mane skaitė dienraštį jaunas vyras juodu 

kostiumu. Paklausiau: - Manęs laukiam? – Ne. Tai buvo ţurnalistas Virginijus Savukynas (jo 

legenda: kaip ţurnalistas, domisi dienraščiais net maisto krautuvėse, kitur jų, vargšas, neturi). 

/.../ 

  

2006.09.22, penktadienis. /.../ Trumpai pakalbėjau Lukiškių totorių mečetės atminimo 

renginyje. Filmavo trijų ţmonių LRT grupė, operatorius Mindaugas Cicėnas, ilgaplaukis, 

pliktelėjęs. Jis liko patenkintas. Po to šeimininkai, totorių bendrija, pakvietė prie vaišių stalo, 

bet aš delsiau, sėdėdamas ant kėdės prie sienos. Kaţko delsė ir sustojęs šalia manęs Cicėnas. 

Kai visi sėsdamiesi nusigręţė nuo mudviejų, jis prie savo pilvo, mano akių lygyje prieš mano 

veidą, kad matyčiau, staigiu kairio delno judesiu du tris kartus išmėtė į priekį smilių ir 

bevardį, tarsi iššaunamas jais. Tai yra mano paties judesys namuose, jau buvau pasirengęs 

kada nors jį pamatyti kitų atliekamą. Nuolat primena, kad mato mane bute. Cicėnas tuoj pat 

nuėjo prie stalo. Aš taip pat. Kai prie stalo kalbėjausi su reţisiere R. R., Cicėnas 

demonstratyviai stengėsi atitraukti jos dėmesį į save, o į mane kartais įţūliai ţvelgė iš arti 

prisimerkęs. Totorių bendrijos tarpe agentų buvo prisistatę maţiausiai trys – vaikinas, mergina 

ir vienas pusamţis. /.../ 

  
2006.09.26, antradienis. /…/ Skambinau LŢT lygos prezidentei M.N.Stačiokienei ir kitko 

tarpe paklausiau, kas buvo tas vyras, man lankantis rugsėjo 5. Atsakė prisiminusi, tai buvo 

statybinės organizacijos vadovas, atėjęs apţiūrėti grindų plokštelių broko. Paklausiau, ar jis 

buvo jų pakviestas, ar pats atėjo,- neaiškiai atsakė, kad kvietė. Kad jis su mano byla jokių 

reikalų neturėjo. – O argi nematėt jo siunčiamų man ţenklų, jo pasivaikščiojimo uţ kampo? – 

Ne, nieko nepastebėjau... – Kodėl nenorit pasakyti man jo pavardės, juk tai neslapta. – Baikit 

jūs, jis nieko man apie jus nesakė. – Jis nė neturėjo būtinai sakyti, buvo atėjęs tik dėl manęs. – 

Ne, baikit jūs, jis statybininkas ir t.t. /.../ 

  
2006.10.10, antradienis. /…/ Seimo priimamajame, atėjus pagal mano skambutį tarnautojai 

Akvilei Dţiautaitei priimti skundą, netoli manęs buvusi agentė staiga priėjo šalia manęs, 

garsiai ir raiškiai prašydama iš jos balto popieriaus lapo. Dţiautaitė suvaidino 

nepasitenkinimą, - prašom po vieną. /…/. Agentė sėdėjo, nieko nerašydama, ir tik man 

išeinant ir paţvelgus, demonstratyviai pasilenkė prie popieriaus (“jis man iš tikro nebuvo 

reikalingas”). /…/ 

 

2006.10.15, sekmadienis. /.../ Įeinant į buv. Vaikų pasaulį, tiesiog per vidurį mano kelyje 

(įprastiniame čionai agentų taške) stovi visiškai viena su lėlės veţimėliu labai maţa 3-4 metų 

mergaitė ir ţiūri man į akis sustingusi tarsi negyva. Tarsi manekeniukas vitrinoje. Net tokius 

maţus vaikus dresuoja /.../. 

  
2006.08.28, šeštadienis. /.../ Įėjus į „Lietuviškus patiekalus“ (Kalvarijų g.), prie kasininkės 

stovėjo gerdama kavą neapsivilkusi moteris (ką tik atbėgusi trumpam iš kitur), man priartėjus 

kaip tik kalbėjo: - И так вгоняют в человека психическую болезнь, да, а до того у него 

уже депрессия была... [Ir taip įvaro ţmogui psichinę liga, jo, o dar iki to jis jau depresiją 

turėjo...]. Viskas tikslu, apie depresiją – čia iš mano ligos istorijos. Po to atsisėdo prieš mane 

maivytis./.../  
2006.10.31, antradienis. /…/ Seimo priimamajame laukdamas kol įregistruos mano skundą, 

stovėjau prie barjero demonstratyviai padėjęs rankas ant jo. Sėdėjusiam uţ barjero jaunam 
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apsaugininkui paskambino, atsakė: “- Vienas”. Aš paţiūrėjau. Apsaugininkas atsikėlė nuo 

stalo, pasitraukė toliau prie priešingos sienos (kad matyčiau) ir, neţiūrėdamas į mane, įkišo 

ranką į vidinę kišenę ir taip sustingo. Aš tik neţymiai suskersavau į jį. Dabar supratau, tai 

buvo grasinimas revolveriu. Apmaudu, nesukėliau tuoj pat triukšmo. O gal ir kai ką rimtesnio 

būčiau padaręs. Snargliai mėgina bauginti. /.../ 

  
2006.11.16, ketvirtadienis. /.../ Ėjau prospektu nuo Katedros a. kaire puse, man kertant 

Totorių g-vę, priešingame šaligatvyje, kiek kairiau, prie kelio ţenklo stovėjo jau ţiūrėdamas iš 

ten į mane pagyvenęs kiek apkūnus agentas juoda neuţsegta striuke, rankos kišenėse. Veidas 

matytas. Perėjęs, sustojau ir, rodydamas į jį pirštu, ėmiau šaukti pranešimą. Jis, pasisukęs į 

mane, tebeţiūrėjo, tai ir aš tebešaukiau. Pagaliau, iš pastato atėjo prie jo kitas taip pat gerai 

apsirengęs vyras ir abudu atėjo tiesiai į mane šaukianį, kirsti prospektą link Centrinio pašto. 

Prisiminiau, tai buvo buvęs finansų ministras, Bankų asociacijos pirmininkas Eduardas 

Vilkelis /.../. 

 

2006.11.30, ketvirtadienis. /…/ Stulginskio g-vės kaire puse ėjau link perėjos per 

prospektą, priėjus prie jos, kairėje uţ kampo prie Teisingumo ministerijos fasado stovi 

ţiūrėdamas į mane ţinomas ţurnalistas Stasys Kašauskas. Pereidamas, šaukiau jam atsigręţęs: 

- Ţemai puolei, ar tavo pavardė Kašauskas? Vaidino buką ţvilgsnį /.../. 

 

Kelionė iš Vilniaus į Vieną ir atgal 2006 metų gruodžio 5-9 dienomis 

 

2006.12.05, antradienis. Vėlų vakarą Vilniaus autobusų stotyje vienintelis įsėdau į Kautros 

autobusą, maršrutas Vilnius-Viena-Milanas. Kairėje patamsėje sukiojosi agentas, kad jį geriau 

pamatyčiau, trumpam atėjo nuo perono ant asfalto priešais mano langą, į mano pusę neţiūrė-

jo. Uţtraukiau uţuolaidėlę.  

Kaune įlipo keli ţmonės, kai po kurio laiko atsigręţiau, netoli uţ manęs praėjime kaţko 

stovėjo moteris, ţiūrėjusi nuo manęs į dešinę. Kad neabejočiau, sekantį kartą stovėjo taip pat, 

kiek pasitraukusi praėjime atgal. Jos vieta buvo prie laiptelių dešiniame šone (patogu mane 

kontroliuoti). Ji gerai mane matė pro atlošų tarpus, man atsigrėţus, „parodė ţvilgsnį“. Aš 

atsistojau ir, rodydamas pirštu, garsiai paklausiau lietuviškai, ar ji yra mane sekanti saugumo 

agentė. Sukiojo galvą tylėdama (lenkė?). Palydovės paklausiau to paties ir ar moteris sėdo į 

savo vietą – taip, į savo. (Dar neţinojau, kad visas Kautros ekipaţas yra policijos 

bendradarbiai, tą supratau po dviejų dienų vaţiuodamas su jais atgal). Sustojus lenkų autobusų 

stotyje, agentė rūkė apšviestos aikštelės viduryje veidu į mane, kai išlipau ieškoti tualeto. 

Ieškodamas, uţėjau į lošimų salę, ten tuoj kairiau įėjimo jau stovėjo darbuotojas plačiais 

išleistais languotais marškiniais, aiškiai ką tik atėjęs čionai, pasiklausiau jo. Į tuščią tualetą 

paskui mane įėjo neţinia iš kur atiradęs vyras ir, atlikęs gamtinį reikalą grečiau manęs, išėjo, 

bet, man einant link išėjimo, jis vėl įėjo iš lauko ir prasilenkė, jau turėdamas rankoje kaţkokį 

ţiniaraštį, nors čia nebuvo kam jį rodyti. Naktį agentė nesistengė kaip nors išsitiesti, kaip kiti, 

nors turėjo šalia savęs laisvą vietą, bet atsilošė šonu ir lyg snūduriavo veidu nukreiptu link 

manęs į tarpą tarp atlošų. 

  
2006.12.06, trečiadienis. Išlipus Vienoje (Erdberge), ėjau į vidinį kiemą į tualetą, bet jau 

netoli autobuso uţ kampo, atsirėmusi į dviračių stovą, į mane grėsmingai ţiūrėjo jauna 

moteris su mob. telefonu rankoje. Praėjęs atsigręţiau, - ji jau labai lėtai ėjo į kitą g-vės pusę, 

netrukus suţinojau, kad ir man reikia eiti būtent tenai, į metro.  
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Liudwigo Boltzmanno ţmogaus teisių institute (fur Menschenrechte) Hessgassėje jaunas 

darbuotojas Martinas (man labai pasisekė baigiantis darbo dienai uţklupti čia kaţką) telefonu 

uţsakė man pigų jaunimo viešbutį Jugendgaestehaus Friedrich Engels Platz‟e, tačiau prieš 

vykstant tenai reikėjo uţeiti į administracijos būstinę netoliese. Prieinant prie jos durų, iš 

kairės ir patamsės ţvelgdamas į mane priėjo tarp praeivių pagyvenęs vyras, pasisukiojo neva 

“kaţko ieškodamas” ir vėl dingo patamsėje. Išėjus iš administracijos ir einant toliau į dešinę, 

dešinėje plačių laiptų viršuje stovėjo sustingęs “kaţko laukdamas” vyras. Atokiau tramvajaus 

stotelės stovėjo dvi pavienės įtartinos moterys. Perėjau toliau prie man reikalingo tramvajaus, 

jie čia ţiede stovi ilgiau. 

Dar įlipant, pastebėjau, jog bilietų aparatą artistiškai uţgulęs pagyvenęs vyras veria mane 

ţvilgsniu. Kur dingsi, teko eiti link jo, bilietą juk rekia pirkti. Vyras atlaisvino aparatą. Mano 

įmetamą netinkamą monetą aparatas išmesdavo. Vyras, kaţką burbtelėjęs, pasirausė piniginėje 

ir padovanojo man du bilietus. Tarsi atsidėkodamas, ėmiau garsiai pasakoti angliškai apie 

persekiojimus. Jis pertraukė šiurkščiai ir su akcentu: - Ты говоришь по-русски? Говори по-

русски ! [Ar kalbi rusiškai? Šnekėk rusiškai!] Tęsiau rusiškai. Jisai, aiškiai pamėgdţiodamas 

mane Vilniuje: - Скажи свою фамилию! [Pasakyk savo pavardę!] Pasakiau, tačiau tuoj pat 

suvokiau, jog rusiškai čia tikrai niekas nieko nesupras, tad nėra prasmės plėšytis, o angliškai 

kai kas galėjo suprasti. Vyras pasakė: - Этим трамваем вы до места не доберѐтесь. [Šituo 

tramvajumi jūs norimos vietos nepasieksit]. (Dar sykį patvirtina esąs agentas, - ţino kur 

vaţiuoju). Paklausiau: - А вы тоже русский? [Jūs taip pat rusas?] Pagalvojęs: - Нет, поляк. 

[Ne, lenkas]. Staiga uţ jo nugaros atsiliepė mergina: - Я русская из Литвы! [Aš rusė iš 

Lietuvos!] Aš: - Вот я у девушки спрошу, она часто тут ездит. [Štai aš merginos 

pasiklausiu, jinai daţnai čia vaţinėja]. Vyras visai nekreipė į merginą dėmesio, tik 

nepertraukiamai vėrė mane ţvilgsniu. Mergina priėjusi pasakė: - Я вам всѐ объясню. [Aš 

jums viską paaiškinsiu]. Po to aš, ţiūrėdamas į vyrą, pasakiau jai: - Здесь в Вене много 

агентов литовской госбезопасности. [Čia Vienoje daug lietuviško saugumo agentų] (tuo 

metu dėl savo naivumo tikrai taip maniau, nesuvokdamas net, kad ir mergina buvo agentė, ir 

net nėra didelio skirtumo kieno).  

Man einant nuo tramvajaus link jaunimo viešbučio, priekyje jaunas vyras su tuščiu 

plastikiniu maišu rengėsi pereiti g-vę neleistinoje vietoje, tačiau staiga atsisuko į mane ir ėmė 

eiti atgal tiesiai į mane, ţvelgdamas į akis. Prasilenkęs dingo patamsėje. Neliko abejonių, 

L.Boltzmanno ţmogaus teisių instituto telefonus perklauso Vienos saugumas ar policija. 

  

2006.12.07, ketvirtadienis. Atsikėlęs jaunimo viešbutyje, uţdegiau šviesą ir priėjau prie 

lango paţiūrėti per uţuolaidų tarpą, ar lauke lyja. Tuoj pat 

iš priešingo šaligatvio kerta gatvę link manęs vyras su baltomis kepuraite ir kelnėmis (gerai 

matomomis prieblandoje – 7 val.). Jis kirto ir šaligatvį, uţėjo į purviną veja po mano antro 

aukšto langu, sustojo nusigręţęs nugara ir uţsirūkė. Man paţiūrėjus po poros minučių, jo jau 

nebebuvo. (Viešbučio kambarys perţiūrimas). Neliko abejonių, mane seka pati Austrijos 

policija ir kontrţvalgyba. Tikrai malonu, reiškia, kaţkuom nusipelniau teisingai gyvendamas.  
L.Boltzmanno instituto prieigoje, kairiau, pakeliui i Universiteto institutą, stovėjo palei 

gatvę lygiais tarpais rūkantys studentai, ţvelgdami į mane. Teisybė, mano išvaizda buvo 

keistoka, - senokas paltas, kaliošai ir didelis bei storas portfelis ant dirţo per petį, tačiau 

praeiviams aš nuos-tabos nekėliau, niekas į mane dėmesio nekreipė. Tai buvo agentai. 

Martino, ateinančio po pietų, dar nebuvo, palikau jam atvirą laišką apie tai, jog austrų policija 
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ir saugumas seka ţmogaus teisių instituto patalpas ir pasiklausinėja telefono pokalbius. 

Mergina paaiškino, kaip susirasti Tarptatinės Helsinkio ţmogaus teisių federacijos būstinę.  
Kadangi išėjęs pamiršau, kaip rasti Wickenburggasse, o grįţti buvo gėda, perėjau į priešingą 

pusę pasiklausti Universiteto instituto budėtojo. Sėdintis budelėje didelio fojė viduryje 

budėtojas paprašė palaukti, kol jis susirasiąs gatvę planuose. Atsisėdau šone kedţių eilėje, kur 

jau skai-tė dienraštį pagyvenęs vyras su akiniais. Tuoj įėjo ir netoli manęs atsisėdo taip pat 

skaityti vyras. Dar kitas uţėjo atokiau man uţ nugaros (patogu stebėti). Radęs gatvę plane, 

budėtojas mane pasikvietė. Prieš išeidamas, aš prisėdau netoli išėjimo dar panagrinėti 

dovanotą gatvių schemą ant kėdţių, kur tebesėdėjo vyras su akiniais. Po kurio laiko jis 

triukšmingai atsiduso, pašoko ir ėmė visaip darkydamasis vaikščioti pirmyn atgal, tai yra 

vienas iš agentų prisistatymo būdų. Taigi, trys. Prieš išeidamas į lauką, pirmą kartą Vienoje 

sušukau agentams panašiai kaip Vilniuje, kad pri-traukčiau į juos dėmesį: - Oesterreichische 

Geheimdienst [Austrų slaptoji tarnyba]? American CIA? I„m already going away! [Amerikos 

CŢV? Aš jau išeinu!] ir pan. Tolimesnis ţiūrėjo į mane, artimesnis atsigręţė tingiai (gal ir ne 

agentas), o budėtojas paţiūrėjo į juos. 

Man einant link Helsinkio federacijos būstinės siauros gatvelės siauru kairiu šaligatviu, 

priekyje dešiniu šonu į mane jau stovėjo nejudėdama neaukšta stora pilkaveidė turkė ilgu 

pilku apdaru ir skara. Paklausiau: - Oesterreichsche Geheimdienst? Kaip ir reikėjo tikėtis, 

suvaidino nebylią nuostabą. Apie visą tai papasakojau federacijoje. Sakė, padėti man sunku, 

jei pati Lietuvos ŢTA nesiima. Taigi, atvaţiuota tuščiai.  
Nuvykau pasiţvalgyti į pabėgėlių centrą Augustinengasse, tokiam nesugrįţimo į Lietuvą 

atvejui turėjau pasiėmęs būtinus daiktus. Atrodė, kad nedideliame vidiniame kiemelyje tarp 

gausybės pabėgėlių buvo neilgam išsirikiavę trys jauni agentai.  
Iš ten nuvykau į Austrijos Amnesty International būstinę. Vadovė taip pat atsakė neturinti 

galimybių padėti, o jei mane čia persekioja Lietuvos ţvalgyba, patartina kreiptis į Austrijos 

uţsienio reikalų ministeriją, „nes jie turi reikalą su slaptosiomis tarnybomis“. Man išėjus į 

lauką, iš kitos pusės gatvės netoli sankryţos atėjo ir tarp praeivių lėtai mechaniškai ţingsniavo 

man priešpriešiais, nors šaligatvio kraštu, visiškai juodu kombinezonu „grėsmingas robotas 

supermenas“.  
Man įţengus į neplačią uţdarą Minoritenplatz, kur yra Uţsienio reikalų ministerija, kairėje 

jos centre ant suoliuko jau sėdėjo, „skaitydamas dienraštį“, vienas agentas, kitas stovėjo 

nejudėdamas netoli jo nugara į mane, ţiūrėdamas į įėjimą į ministeriją, kur tuoj turėjau įeiti. 

Man praeinant atokiai, pastarasis ėmė lėtai pasisukti vietoje į kairę nuo manęs, vis likdamas 

nugara į mane. (Čia buvo pirmas kartas, kai man buvo pademonstruotas šitas pokštas). Kitas 

pakilo ir ėmė blaškytis. Ministerijoje darbo dienos pabaiga, vidaus telefonais niekas 

neatsilepia. Pagaliau, vienas atisliepė, pareiškiau jam protestą dėl Lietuvos slaptosios tarnybos 

manęs persekiojimo Vienoje. Labai supykęs tas atšovė: - Dėl šito turėtumėt kreiptis į policiją, 

o ne į mane! ir metė ragelį. Nespėjau pasakyti, kad pati Vienos policija tą organizuoja. (Toks 

supratimas buvo naivokas, bet nelabai tolimas nuo realybės, sekimą uţsienyje darniai vykdo 

abiejų šalių tarnybos, - svečiai tarnybinėje komandiruotėje ir svetingi šeimininkai). /.../ 

Nuvaţiavau į Erdbergą pirkti bilietą į Vilnių. Nusipirkęs, kreipiausi į sėdėjusį jaunuolį, ar jis 

mane seka. Kalbėjo vokiškai neigiamai. /.../. Po to, perėjęs į metro pastatą, ėjau iš antro aukšto 

į perėją link baro išgerti arbatos, neţinodamas, kad laiptinė čia pat, nereikėjo eiti į perėją. Bet 

irperėjoje jau į mane ţiūrėjo pilkaveidis agentas, atsirėmęs sėdmenimis į palangę. Tuoj pat 

pajudėjo priekyje manęs, „vesti“ mane. Šaukiau, jis ėmė kalbėti į mane vokiškai, išgirdau 

oben, oben [ţemyn]. Maivymasis. Bare atsisėdau veidu į sieną, nugara į salytę, o eidamas jau 

link išėjimo pastebėjau, kad prie pat baro, kertelėje prie pat išėjimo jau sėdėjo nieko 
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neveikdama mergina, jai buvo gerai matyti mano nugara ir išejimas.  
Nusileidus į metro, dešinėje, visai prie perono pabaigos, prie pat galinės sienos, kur vagonai 

neprivaţiuoja, stovėjo jaunuolis su raudona striuke, veidu ne į bėgius, kaip kiti, bet išilgai 

perono. Priėjęs, garsiai šaukiau. Jis tylėdamas ir neţiūrėdamas į mane, pakėlė rankas prie 

pakaušio ir lyg kaţką darė su nuleistu kapiušonu (gaubtu). Aš pasitraukiau, jis nuleido rankas. 

Aš pakartojau ir jis pakartojo. Uţ mano nugaros prie antro lygiagretaus perono galo, visai 

simetriškai, man peţvelgus, ėmė darkytis mergina (matyt, abiejuose kituose peronų galuose 

budėjo dar du).  
Nuvaţiavęs truputį ne ten, kur reikia, išlipau ir priešingame perone pamačiau sustingusį 

pagyvenusį agentą (matyt, budintis šioje stotelėje, mobilizuotas gavęs signala, jog galiu čia 

išlipti). Man beţiūrint, sujudo ir ėmė vaidinti laukiantį keleivį. Šaukiau jam per bėgius, 

nekreipė dėmesio, kad nebūtų aišku, kam aš čia šaukiu. Ţmonės aplink nekreipė dėmesio.  
Grįţęs į Friedrich Engels platz, nuėjau link pašto, bet nepastebėjau, kad pro jį per klaidą 

praeinu, nepastebėjau įėjimo, tačiau ir ten priekyje jau laukė agentas, nuėjo šonan prie 

šaligatvio krašto ir sustingo nugara į mane. Praėjau, supratau, kad reikia grįţti, o agentas 

laukė, ţinodamas, jog būtinai grįšiu ieškodamas pašto. (Iš kur ţinojo, jog ieškosiu būtent 

pašto, negi girdėjo, kaip man aiškino kelią kioskinikė ir moteris, betgi šalia nieko nebuvo. Ar 

ir jos agentės?). Agentui šaukiau, jis, kaip visuomet, vaidino nebylią nuostabą.  
Viešbutyje, priėjus prie budėtojos, po kurio laiko jau antrą kartą man uţ nugaros atsidūrė 

jauna mergina su akiniais. Paklausiau jos, ar ji domisį manimi, - „rūkydamą“ vaidino nebylią 

nuostabą. 

 

2006.12.08, penktadienis. Man išeinant iš viešbučio su daiktais, ta pati jauna šnipė su 

akiniais jau sėdėjo „rūkydama“ lauke and laiptų. Atsigręţęs šaukiau, vėl vaidino nebylią 

nuostabą. Nutaręs, kad ir šventės dieną, paskutinį kartą patikrinti, gal yra kas L.Boltzmanno 

institute, iš Schotteringo pasukau į kairę į Hessgassę. Tolumoje, prie Universiteto instituto, 

ilgoje visiškai tuščioje gatvėje jau stovėjo „skulptūrinė kompozicija“: jauna moteris su vaiku 

sėdimame vėţimėlyje, šalia vyresnis berniukas ir šuo su pavadėliu. Moteris iš tolo ţvelgė man 

į akis ir visi nejudėjo ir nesikalbėjo man einant į juos apie 40 metrų. Šaukiau, sukdamas 

nuo jų dešinėn link instituto, moteris labai lėtai neigiamai sukiojo galvą. Man priėjus prie 

uţrakintų instituto durų, netoli moters su vaikais, bet ne prie jos, sustojo mašina, jie priėjo, 

kaţką krovė, po to mašina išvaţiavo, o moteris nuėjo, jau nebeţiūrėjau, ar su vaikais.  
Erdberge, iš kur išvyksta tarptautiniai autobusai, viskas uţdaryta, bilietų kasų kambaryje 

prie stalelio laukė pilkaveidis vyras, rankose neturėjo nieko. Tikriausiai turkas. Po kurio laiko 

išėjo (taip uţsifiksavęs man). Dvi valandas slampinėjau po tuščią kompleksą. Stojus į eilutę 

lipti į autobusą, šalia, bet ne eilėje, atsirado tas pats turkas, iš čia ţiūrintis neva į autobuso 

vidų. Stovėjo šalia, provokavo. Ėmiau garsiai klausti, iš kurios jis ţvalgybos, – 

Oesterreichische. Tyčia paklausiau rusiškai: - Ну что, много обо мне узнал? [Na, ar daug 

apie mane suţinojai?] Į tai nelauktai sureagavo prieš mane stovėjęs aukštas vaikinas, bet 

neatsigręţė. Turkui agentui pasakiau, kad jau gali eiti. Jis lėtai nuėjo per gatvę link metro, 

visiškai taip pat, kaip ir agentė čia pačią pirmą dieną.  
Palydovė ta pati, kaip ir visa brigada, pasisveikino:- Sveiki. Garsiai atsakiau: - Sveiki, 

saugumiečiai. Kiek sutriko. Mano vieta buvo ta pati. Tyčia? Bilietą pardavė kasininkė austrė, 

bet jai galėjo paliepti. Minėtas aukštas vaikinas atsisėdo ne į tą pačią vieta, kaip lenkė agentė 

išvaţiuojant iš Kauno, bet į gretimą šalia. Buvau dar išlipęs ir nuėjęs į tualetą, einant per 

tuščią kompleksą, toli priekyje iš uţ kampo pasirodė vyras. Grįţtant prie autobuso, nugara į 

mane ir veidu į autobuso duris stovėjo, matyt, autobuso brigadininkas, įdėmiai ţvelgdamas 
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kaţkur į mėnulį, į dangų. Taigi, prisistatė. 

Čekijoje laukuose autobusas sustojo prie muitinės, uţ jos tolėliau yra parduotuvė. Išlipau 

kartu su kai kuriais kitais nueiti į parduotuvę. Ėjęs priekyje brigadininkas atsigręţė lyg į mane, 

bet vėl tik pasigroţėjo vakaro dangumi virš manęs. Įvaţiuojant į Brno miesto autobuso stotį, 

pačiame pravaţiavime tarp ţmonių jau laukė agentas tik su mob. telefonu. Išlipau, tikėdamasis 

susirasti pašto skyrių. Neradęs, grįţau prie autobuso ir stabtelėjau netoli perono turėklų, 

susiţavėjęs nepaprastu visiškai juodos dvibokštės gotikinės baţnyčios ant kalvos tolumoje 

groţiu, jos langai akinanamai ţėrėjo saulėlydyje. Tą pačią akimirką iš kairio šono man prieš 

akis atskubėjo vyras, per porą metrų nuo manęs atsirėmęs sėdmenimis į turėklus, tačiau kiek 

šone, neuţstodamas man baţnyčios. Ţvelgė ne į akis, bet ţemiau, į mano petį. Vadinasi, VSD 

išplatino mano fotografijas ir vaizdo įrašus su kaţkokiu melagingu referatu apie mane ne tik 

Austrijos ir Lenkijos, bet ir Čekijos kontrţvalgybai, matyt, kad negalėčiau nepastebėtas 

pabėgti iš autobuso kur nors maršruto viduryje (lyg tai man Čekijoje to reikia). 

  
2006.12.09, šeštadienis. Vaţiuojant ryte, brigadininkas (arba mano „kuratorius“) įjungė virš 

vairuotojo televizorių, rodţiusį kvailą amerikietišką filmą, o smarkus garsas sklido tik iš 

vienintelio dinamiko būtent virš mano galvos. Jis nereguliuojamas, išjungti negalėjau. Pats 

atsigulė ant sėdynių, neţiūrėjo. Neapsikentęs, atsistojau ir šaukiau (kad girdėtų visi lietuviai 

autobuse): - Saugumo provokatoriau ! Saugumo provokatoriau ! – tol, kol jis pagaliau 

atsigręţė į mane pro atlošų tarpą. – Aš neprašiau įjungti čia garsą virš mano galvos, prašau 

išjungti ! Mergina palydovė jam liepė: išjunk. Išjungė. – Sekat, tai sekit. Bet neprovokuokit ir 

netrukdykit.  
Vilniuje prie įvaţiavimo į autobusų stotį, autobuso dešinėje pasitiko stovejusi agentė, tuoj 

pamaigiusi mob. telefoną. Man išlipus, tebevaikštinėjo ten prie įvaţiavimo, legenda 

praeiviams – „laukia kaţko atvykstant“. Netoliese laukė atveţusi ją mašina įjungtom šviesom. 

Troleibusų aikštelėje prie geleţinkelio stoties staiga iš šono ėmė grieţtai ţiūrėti pagyvenęs 

agentas. Lipant man į troleibusą, staiga priartėjo, sušukau: - Agente, vaţiuojam. Stovėję arčiau 

vaikinas su mergina atsigręţė į jį ir nusijuokė, - Taip, girdi, čia šitas yra agentas... Jie visi 

sutarė, kad aš nesveikas, todėl kartojau. Viskas laikosi būtent ant tokių durnelių. /.../ 

 

2006.12.27, trečiadienis. /.../ Man garsiai demaskuojant agentę prie Aplinkos apsaugos m-

jos kampo, iš priešingos Jakšto g-vės pusės nuo savo kontoros priėjo advokatas Vytautas 

Zabiela. – Ko jūs baratės? Paţvelgiau į jį, tęsė: - Jūs juk mane paţįstat, mes paţįstami. – 

„Paţįstami“? Aš atsimenu, kaip jūs mane priėmėt! – Taip, priėmiau tribunole, suteikiau ţodį. 

– Ne, būtent čia, savo kontoroje, kai prašiau apginti! (Tai buvo geguţės 31). - Koks gi jūs 

advokatas, Vytautai Zabiela, kaip jums ne gėda, kas jūs per profesionalas? Zabiela lėtai ėjo 

prospekto link, kaţką murmėdamas, rankose nieko neturėjo. Legenda: darbo dienos įkarštyje 

labai brangus advokatas išėjo šiaip sau pašpaceruoti miesto gatvėmis.  
Lietuvos ryto redakcijoje ţurnalistė Birutė Vyšniauskaitė buvo labai „nepatenkinta“, kad aš 

prašau rašyti apie stebėjimo prietaisus bute nepateikdamas įrodymų. Ir ypač tuo, kad 

pasiūliau: - Rašykite ne tiek apie prietaisus, kiek apie mane patį, tuomet ir visa kita paaiškės. – 

Gerai, paskambinkit. (Būdas nusikratyti įkyriu prašytoju). /.../ „Teisingoji“ Ramunė 

Sotvarienė vidiniu telefonu, kaip ir anksčiau, kartojo, neva rašyti apie VSD „dabar ne laikas“. 

O kada laikas? Visą laiką „ne laikas“, išskyrus jiems patiems. /.../ 
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2007 
 
(Balto popieriaus lapų neberodo, juos pakeitė balti vokai). 

 

2007.01.17, trečiadienis. /.../ Artėjant prie įėjimo į MA biblioteką nuo Vrublevskio g-vės, 

nuo jo link manęs ţengė ţiūrėdamas į akis jaunuolis šviesiai ţalia struke. Man įeinant jis, 

tačiau, grįţo man uţ nugaros. Atsigręţiau, stengdamasis vaidinti mandagų: - Provokatoriau, 

jūs čionai einat? – [šypsodamasis:] – Kodėl aš provokatorius? – O argi ne provokatorius? 

Įėjau, jis ėjo iš paskos, klausdamas: - O jūs kas? – O argi jums nepasakė mano pavardės, einat 

terorizuoti neţinodamas ką? Šypsojosi. Prie didelio veidrodţio išiminėjau popierius. Jis 

sustojo man uţ nugaros, pasakė: - Aš čia pirmą kartą, o kas jūs? – O jūs? – Aš iš Muzikos 

akademijos, Turas. Netikėtai atsiliepė ėjusi pro šalį pagyvenusi moteris: - Turas? Labai reta 

pavardė. Jis priėjo prie agentės budėtojos Valerijos Purlytės, sėdėjusios naujoje budelėje, neva 

aiškintis uţsirašymo į MAB tvarką. Jam grįţtant pro mane, paklausiau: - Kai jūs ėjote nuo 

durų ten lauke, argi nepastebėjote, jog čia yra MAB? – Pastebėjau. – Bet vis tiek praėjote pro 

įėjimą? – Taip, tik negalvokite, kad aš čia atėjau dėl Jūsų. – O ne, bet štai ir šita budėtoja 

Purlytė čia sėdi iš dalies dėl manęs. Purlytė pašoko, ėmė šaukti, kad aš šmeiţikas, šmeiţiu 

biblioteką internete, kad man nepatinka, kai man į akis kas nors ţiūri, - O štai dabar aš jums į 

akis ţiūriu, - atsistojusi nusiėmė akinius ir ţiūrėjo, bet ne prisimerkusi, kaip kartą seniau, - ir 

jūs neraustat, ir t.t., jums reikia į psichinę ligoninę. (Moterys yra geros aktorės. Purlytė yra 

ţiūrėjusi į mane įţūliai prisimerkusi dar per pačią pirmąja savo vaidybą 2006 m. rugpiūčio 24 

d. ir dar po kalbamojo incidento liepos 31 d. provokatorių brigadoje Pilies g-je. Net jei jos 

regėjimas tikrai neaštrus, ji abu kartus buvo man prisistačiusi dar ir kitaip).  

Vaikinas susidomėjęs ţiūrėjo, ji jam: - Jūs eikit, nekreipkit į jį dėmesio. Kaţkodėl 

„pamiršęs“ uţsirašyti skaitytoju, Turas išėjo. Aš įėjau į rūbinę ir pasakiau: - O štai ir dar kita 

saugumo provokatorė, Motiejūnienė. Valytoja nustebo: - Kodėl ji provokatorė? Motiejūnienė 

man: - Raminkitės ir eikit. Aš: - O jūs policiją iškvieskit. – Ir policiją iškviesim. Purlytė: - 

Psichiatrinės ekspertizės jam reikia (ţinojo, ką šnekėti). Aš: - Bet kaţkodėl jos nebus. – Bus ir 

komisija, ir dar bus. Sušukau: - Aš tą ţinau, jūs banditai saugumietiški viską galit. – Visi 

bibliotekoje jums saugumiečiai, prie kompiuterių aplink vien saugumiečiai, tik jūs vienas 

šventas. O ko jūs pats čia vaikštot į biblioteką? /.../ 

  
2007.02.08, ketvirtadienis. /.../ Praėjus Martyno Maţvydo biblioteką, priekyje buvo 

pastojusi kelią mergina, neţymiai atkišusi link manęs baltą voką. Praeidamas tariau: - Jau 

gali eiti, provokatore. Suvaidino nebylią nuostabą. Reikia jiems tą sakyti jų reakcijai 

patikrinti. /.../ Einant link troleibuso stotelės, kairiau prie šaligatvio krašto kairiu šonu į mane 

„laukė troleibuso“ jaunuolis, man praeinant, jis netikėtai pasisuko į mane ir iškėlė arti 

smilkinio baltą voką, tuo pačiu judesiu pataisydamas megztą kepuraitę. /.../ Kadangi 

kolegijos valgykla Jasinskio g-vejė netoli „Pergalės“nedirbo, nuėjau į kitos kolegijos 

valgyklėlę Vasario 16-osios g-je. Ten mano įprastinėje vietoje jau sėdėjo jaunuolis, 

nevalgydamas, pasukęs galvą kiek į šoną, išsitiesęs ir laikydamas rankas ant kelių tarsi 

faraono statula. Man į jį paţvelgus, tuoj pat čiupo šakutę, puolė valgyti, bet tuoj pat vėl, kol aš 

dar ţiūriu, padėjo rankas ant kelių ir sustingo. “Pasišnekėjome”. /.../ 

 

2007.02.13, antradienis. /.../ Telefono pokalbyje su Amnesty International darbuotoju 

Londone, kitko tarpe pranešiau, kad Vilniuje veikia apsišaukėliška organizacija Amnesty 

Lietuva, kurios darbuotojas Kastytis Rinkevičius tik imitavo mano skundo nagrinėjimą, o 

vadovas yra įslaptintas. Darbuotojas neţinojo, kaip reaguoti. /.../ 
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2007.03.03, trečiadienis. Iš ryto atsikėlęs, priėjau prie lango atitraukti uţuolaidas. Visa 

aikštė tuščia, tik būtent šiuo momentu po mano langu iš dešinės į kairę ėjo neskubėdamas 

plikas vyriškis, abiem rankom laikydamas gulsčiai prieš save, tarsi lėkštę, vidutinio dydţio 

baltą lapą, jo plokštumą gerai matyti iš viršaus. /.../ 

  
2007.03.07, trečiadienis. /.../ Ėjau į pašto skyrių Vokiečių g-vėje, jos kaire puse, priekyje iš 

bromos pasirodė ir tuoj pat sustojo, aukšta mergina su akinais, turėdama rankoje baltą voką, o 

ir aš turėjau tašėje tokį patį. Pašte sėdėjau prie stalo tarp vaikščiojančių, agentų lyg ir nebuvo, 

tačiau netrukus įėjo ta pati mergina jau be voko ir stojo eilėn. Ėmiau šaipytis, nebyliai vaidino 

suprantanti mano humorą. Aš juk viso labo juokauju. /.../. 

  
2007.03.08, ketvirtadienis. /.../ Kai ėjau prospektu atgal dešine puse link A.Vienuolio g-

vės, priekyje tamsiai apsirengęs apkūnus fotografas kaţkam „fotografavo“ statomą stogą virš 

buv. gastronomo pastato (Jaunimo teatras). Turėjo fotoaparatą ir juodą kvadratinę dėţę per 

petį. Man artėjant, dėl vaizdo nusitaikė vėl į viršų, kiek į šoną nuo manęs, ir iš karto pasuko 

objektyvą stačiai į mane, einantį link jo. Ėmė pakuotis, kaip niekur nieko. Sušukau: - Ką 

fotografuoji, provokatoriau? Labai maloniai atsisuko į mane ir perklausė neva uţsienietiškai. 

Paklausiau: - Policinis provokatorius? Jis nusisukdamas panarino galvą, neva susinepatoginęs 

papurtė storais ţandais ir nuėjo. /.../. 

  
2007.03.15, ketvirtadienis. /.../ Einant Darbo birţos koridoriumi link išėjimo, priekyje prieš 

labai neįdomų stendą stovejo, net nevaidindamas, jog skaito, pliktelėjęs vyras su juoda 

striuke. Man praeinant uţ jo nugaros, jis nenatūraliai, bet ir pašaliniams nelabai pastebimai, 

viršutine kūno dalimi trumpam atsilenkė atgal į mane praeinantį, tarsi padarydamas pratimą, 

vos neuţkabino pakaušiu. /.../ 

 

Kelionė iš Vilniaus į Briuselį ir atgal 2007 metų kovo 20-24 dienomis 

 

2007.03.20, antradienis. /.../ Skundą Europos parlamento Peticijų komitetui tenka veţti 

pačiam dėl to, kad bet kuriame pašto skyriuje jį gali pavogti vietinė kontrţvalgyba, ir niekada 

apie tai nesuţinosi. Būtent taip dingo du mano siųsti iš Vienos laiškai, į Human Rights Watch 

Nju-Jorke ir ţurnalistui Saimonui Dţenkinsui į Londono The Guardian, nors tikėjausi juos 

taip apsaugoti nuo lietuviško saugumo. Sutemus, išėjau iš namų vaţiuoti į geleţinkelio stotį, 

nuo kurios išvyks autobusas į Varšuvą, čia pat praeinant pro fontaną, dešiniau ant suolo sėdėjo 

sutemose vyriškis, paleidęs link manęs dūmų kamuolį. Geleţinkelio stoties laiptų viršuje 

tokius pačius kamuolius leido taip pat agentas, kitas stovėjo prie sienos priešais pačias 

autobuso dureles. Parėkavau jiems, kad atkreipčiau keleivių dėmesį. Iš autobuso lenkų 

brigados pasigirdo komentaras, lyg wywiadowca (ţvalgas), tik neţinia apie ką. Man įsėdus, 

pirmasis atėjo pastovėti priešais mano langą, trumpam pasišalino į įėjimą, vedantį į stoties 

Maximą rūsyje, bet tuoj pat grįţo pastovėti šalia bomţo prie šiukšlių dėţės, kuris stovėjo 

pakaitomis čia veidu į mane, čia nugara. Man dar kartą paţvelgus į juos, abu skubiai 

pasitraukė link mašinos. Man pagaliau atsisėdus, tas, kuris stovėjo prie sienos, ţengtelėjo į 

priekį, kad jį matyčiau tarp atlošų, tačiau aš pakeičiau padėtį ir jis išėjo.  
Vėlyvą naktį sustojus Lenkijos teritorijoje pasivaikščioti, man grįţtant lauke prie autobuso 

durelių, nuo jų demonstratyviai rūsčiai jau ţiūrėjo į mane apkūni lenkė tamsiai mėlynu paltu, 

kad lipčiau į autobusą visai šalia jos. Bet aš nelipau, o pats dar vaikščiojau uţ jos. Ji įlipo į 
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autobusą. Aš vaikštinėjau netoli, per vidurines dureles išlipo lenkas vairuotojas manęs 

apţiūrėti (agentė jam kaţką buvo apie mane pasakiusi), grįţo į autobuso priekį sklaidyti 

bilietus, ieškodamas manojo. Priėjęs prie priekinių durelių, ţiūrėjau ir paklausiau, kokios 

pretenzijos. Grubiai liepė lipti į vietą. Agentė kitoje stotelėje išlipo. Matyt, vairuotojas 

suţinojo apie mane iš jos tik dabar Lenkijos teritorijoje. 2007.03.21, trečiadienis. Varšuva, atvykus autobusui prie Centrinės geleţinkelio stoties, viduje uţ stiklo stovėjo ţiūrėdamas į mane agentas, uţrėkiau, nuėjo. Beleisdamas laiką, vaikščiojau tais pačiais ilgais pasaţais, vienoje vietoje du kartus stovėjo tas pats pagyvenęs agentas, o trečią kartą jis ţiovaudamas staigiai kirto kelią prieš pat mano nosį (tie nusiţiovavimai kartosis ateityje po prasto miego naktiniame autobuse). Man atsisėdus salėje, tas pats tuoj atsirado ir čia, ėmė vaikštinėti prieš akis pirmyn atgal. Pakviečiau atsisėsti, kaip mat atbėgo. Ėmiau gėdinti. Jis pripaţino esąs policijos agentas, tik manęs nepaţįstąs. Gėdinau, jis nu-mojo ranka ir dingo, bet po kurio laiko atsirado vėl blaškytis prieš akis, vis dirsteldamas į mane. 2007.03.21, trečiadienis. Varšuva, atvykus autobusui prie Centrinės geleţinkelio stoties, viduje uţ stiklo stovėjo ţiūrėdamas į mane agentas, uţrėkiau, nuėjo. Beleisdamas laiką, vaikščiojau tais pačiais ilgais pasaţais, vienoje vietoje du kartus stovėjo tas pats pagyvenęs agentas, o trečią kartą jis ţiovaudamas staigiai kirto kelią prieš pat mano nosį (tie nusiţiovavimai kartosis ateityje po prasto miego naktiniame autobuse). Man atsisėdus salėje, tas pats tuoj atsirado ir čia, ėmė vaikštinėti prieš akis pirmyn atgal. Pakviečiau atsisėsti, kaip mat atbėgo. Ėmiau gėdinti. Jis pripaţino esąs policijos agentas, tik manęs nepaţįstąs. Gėdinau, jis nu-mojo ranka ir dingo, bet po kurio laiko atsirado vėl blaškytis prieš akis, vis dirsteldamas į mane. 2007.03.21, trečiadienis. Varšuva, atvykus autobusui prie Centrinės geleţinkelio stoties, viduje uţ stiklo stovėjo ţiūrėdamas į mane agentas, uţrėkiau, nuėjo. Beleisdamas laiką, vaikščiojau tais pačiais ilgais pasaţais, vienoje vietoje du kartus stovėjo tas pats pagyvenęs agentas, o trečią kartą jis ţiovaudamas staigiai kirto kelią prieš pat mano nosį (tie nusiţiovavimai kartosis ateityje po prasto miego naktiniame autobuse). Man atsisėdus salėje, tas pats tuoj atsirado ir čia, ėmė vaikštinėti prieš akis pirmyn atgal. Pakviečiau atsisėsti, kaip mat atbėgo. Ėmiau gėdinti. Jis pripaţino esąs policijos agentas, tik manęs nepaţįstąs. Gėdinau, jis nu-mojo ranka ir dingo, bet po kurio laiko atsirado vėl blaškytis prieš akis, vis dirsteldamas į mane. 
Mieste Piękna gatvėje ieškojau lenkų Amnesty International skyriaus, priekyje 

neskubėdama ėjo pagyvenusi moteris, išlaikydama tą patį atstumą nuo manęs, „vesdama“. 

Pagaliau sustojo, ţiūrėdama į kaţkokį įėjimą. Taigi, atėjome. Palaukiusi kol prieisiu, agentė 

nuėjo pirmyn, o aš likau laukti 10-os valandos, kai skyrius atsidaro. (Ten nieko nepešiau, nors 

išklausė geranoriškai).  
Vidudienį įsėdau į traukinį vykti į Berliną. Bevaţiuodamas, vos uţsirakinau tualete, tuoj pat 

nesiliaujantis energingas beldimas. Kai išėjau – dvi neţinia iš kur atsiradusios palydovės, kiek 

šypsosi ir neketina įeiti į tualetą. Išreiškiau pasipiktinimą, - angliškai nesupranta.  

17:30 atvykau į Berlyną. Pirkau bilietą į Briuselį ir atgal į Berlyną. Teko vaikštinėti 

geleţinkelio stoty net iki 21:29. Netoliese visą laiką sukiojosi aukštas praţilęs vokietis agentas 

su akiniais. Kai klausiau tarnautojos, kur yra bankomatas, ir ji rodė, agentas tuoj pat atbėgo 

arti mudviejų, tik ji to nepastebėjo (vienas agentų būdų – tau kebliu ar sunkiu momentu 

netikėtai atsirasti visiškai arti, papildomai sutrikdyti, išgąsdinti). Grįţus nuo bankomato, jis 

vėl sukiojosi, o man pagaliau pajudėjus link jo, nusigręţė. Ėmiau šaukti angliškai, rodydamas 

pirštu ir kreipdamasis į artimiausią ţmogų – jaunuolį su portfeliu, stovėjusį prie suolo. Tačiau, 

abudu ėmė iš manęs demonstratyviai juoktis, pasirodo, jie paţįstami. Man nutolus, abu dingo. 

Bevaikščiojant toliau, stovėjusi kairėje prie turėklų jauna moteris staiga puolė kirsti kelią 

man panosėje ir įėjo į knygyną. Pamačiusi, kad atsigręţiau, pasitraukė prie artimiausios 

lentynos ir sustingo. Priėjau, įspėjau, kad šauksiu, vaidino kurčnebylę, kaip visuomet. Išėjau, 

ji priėjo prie pardavėjo „nusistebėti“, kas aš toks. Dar vieną „dţentelmeną“ prie turėklų 

įspėjau, dingo. Vaikščiodamas, įspėjau du augalotus policininkus (beje, lenkai policininkai 

buvo neaukšti), jog sukelsiu triukšmą ir kad Vokietijos ambasadorius Vilniuje mano įspėtas. 

Jie pasidomėjo, apie kokius agentų signalus kalbu. Pademonstravau ţvilgsnį ir nusisukimą 

nugara. Sutiko. Parodė į per kokius dešimt metrų stovėjusį ir ţiūrėjusį valkatą, ar jis irgi 

agentas. Atsakiau, kad tikriausiai taip, tačiau kol kas nieko man nerodė. „Apramino“ būsią 

netoliese.  

Traukinyje į Briuselį kupė šešiavietė, snausti tenka visą naktį sėdint tarp ţmonių tiesiai, 

tikra kančia. Ačiū dievui, sėdėjau dešinėje prie lango, galėjau kartais pasvirti į dešinę. Galima 

tikėtis agentų nusiţiovavimų Briuselyje. 

 

2007.03.22, ketvirtadienis. Naktį traukinys sustojo, man einant link išėjimo pasivaikščioti 

lauke, koridoriaus gale pasitiko kiek panarinęs galvą, bet kuo plačiausiai tarsi sau pačiam 

šypsodamasis turkas arba pakistanietis (šita pamaivystė tuo metu buvo man pademonstrota tik 

pirmą kartą). Prie pat išėjimo iš vagono yra tuščias „fojė“, skirtas dviračiams, jo kampe 

miegojo ant grindų moteris. Lauke palydovas neleido vaikščioti, nes išeiti iš vagonų nevalia. 

Teko grįţti ir sustoti prie lango „fojė“, o pasirodo, turkas buvo jau vėl čia pat. Jis atsistojo uţ 

mano nugaros šonu į mane, o veidu į siaurą vagono koridorių, kur turėsiu eiti link savo kupė. 

Taip pastovėjęs, nuėjo tenai pats, praeidamas pro mano kupė, paţiūrėjo vidun. Priešingame 

gale jį šauksmais pasitiko tėvynainė, tarsi seniai nesimatę. Artistai.  
Į Briuselį traukinys atvyko po 6-os valandos ryto. Teko dvi valandas laukti, kol atsidarys 

informacijos kioskas, agentų nepastebėjau, panašiai buvo iš pradţių ir Varšuvoje, kai atvykęs 

vaikščiojau chaotiškai. Pirmasis agentas man pasirodė, atrodo, tik Europos parlamento 
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Informacijos centre, „ASP pastate“. Man pasikalbėjus vidiniu telefonu ir grįţus prie budėtojo, 

gausia išdėliota ant stalų niekam nereikalinga literatūra apie ES „labai domėjosi“ vidutinio 

amţiaus „lankytojas“, deja, aiškiai ne prašalaitis. Priėjęs prie antro apkūnaus pliko 

uniformuoto budėtojo šiapus barjero, rodydamas pirštu garsiai paklausiau, kas tai per ţmogus 

ir ką jis čia veikia. Tasai vyras tik dar labiau įniko į brošiūras, nuduodamas negirdįs, kad 

kalbama apie jį. Apsaugininkas atsakė neţinąs, tačiau budėtojas uţ barjero juokdamasis 

pasakė, kad jį paţįsta. Tuomet ir stovįs prie barjero „atpaţino“. Tuomet ir pats „lankytojas“ 

juokdamasis nusiėmė kepurę, pasirodo, čia visi paţįstami. 

Reikėjo nusipirkti laiškams vokų, išėjau iš ASP pastato į dešinę ir dar į dešinę į Rue Belliard 

ieškoti nurodyto pašto skyriaus. Pasiklausiau sutikto jaunuolio, kur yra paštas, neţinojęs, bet 

parodė, kur yra raštinės prekių paruotuvė, tarytum ţinodamas, kad man pirmiausia ne pašto 

paslaugos reikalingos. Gatvė kiek leidţiasi, po to yra įkalnė, perėjau į kairę, ţmonių niekur 

nesimatė, priekyje iš vartų išėjo ir pasuko link manęs mergina ilgais juodais plaukais ir mini 

sijonu. Prasilenkdama pašvilpavo tarsi šuneliui, nors aš į klientą visiškai nepanašus. 

Parduotuvė buvo dešinėje pusėje, vėl perėjau, įsigijau vokų, suţinojau kur yra paštas ir kirtau 

Rue Belliard kairėn, į kitą įkalnę. Uţ nugaros atsirado vyriškis, man atsigręţus „susidomėjęs“ 

priešingos pusės uţstatymu. Pašte valandą rašiau laiškus ir išsiunčiau, iš lankytojų tarpo 

niekas nieko nedemonstravo, kiek atsipalaidavau.  
Sekantį agentą pamačiau tik grįţęs į ASP pastatą, perėjęs per pasaţą nuo Mail į Rue Wiertz 

ir įėjęs per pagrindines duris, ten uţ stiklo kaţkas laukė ir pasekė viduje. Budėtojas paaiškino, 

kaip ieškoti Peticijų komiteto tarnybinės patalpos, pasisukau eiti per fojė į lauką, fojė viduryje 

nugara į mane, veidu į išėjimą jau stovėjo „dţentelmenas“, pasistatęs keisą prie kojos. Man 

praeinant, nuo manęs nusigręţė, o man išėjus ir atsigręţus, ţiūrėjo iš tolo į akis. Neturėjau 

laiko grįţti prie jo. Per klaidą per simetrišką pasaţą išėjau vėl prie Mail„o ir Accreditation 

(simetriškai Infocentrui), staiga ir čia link manęs puolė juodai apsirengusi jauna moteris be 

palto su akiniais ir neţiūrėdama tuoj pasitraukė į tą pačią vietą vėl „stovėti“. Kol aiškinausi 

viduje, prie jos priėjo didelė jaunimo grupė, pasikalbėjo ir nuėjo į pasaţą, ji liko. Išėjęs 

paklausiau, ar ji mane terorizuoja, ji juokdamasi paneigė.  
Per pasaţą grįţau į Rue Wiertz, po to du kartus į dešinę, pandusu ţemyn į tarnybinių mašinų 

erdvų garaţą rūsyje. Man sukant ten į dešinę, kur kampe turėjo būti EP pašto 

korespondencijos priėmimo skyrius, priekyje iš tolimesnio kairio kampo ėjo ţiūrėdamas į 

mane iš tolo jau-nuolis. Kirto visą erdvę, įėjo per stiklo duris į skyrių ir uţdarė jas prieš pat 

mano nosį. Paţvelgė iš vidaus ir nuėjo toliau. Teko terliotis iškviečiant Mrs. Chioti iš Peticijų 

komiteto. Įteikiau du didelius vokus. Tai buvo po 13 val. 

Kartu norėjau nemokamai pasitikrinti kraują, labiau gal siekdamas tikrinti agentūros darbą. 

Ieškodamas Centre ELISE, kur nemokamai imamas kraujas ŢIV analizei, ėjau per kiemą, 

pasitiko limuzinas, tuoj pat atbulas išvaţiavęs į kitą g-vę ir sustojęs ten dešiniau. Vėl nuklydau 

ne ten, kur reikia, grįţau į tą patį kiemą ir pastatą, tuoj uţ jų durų atsira-do „telefonuojantis“ 

vyras. Kreipiausi į jį, labai supyko : - Crasy, here is hospital for you! [Pamišėli, čia yra 

ligoninė tau!](Crasy – tai yra agento “prisistatymo” slaptaţodis). Kieme suradau Centre 

ELISE ten, kur prieš tai rūkęs ţmogus neigė, kad čia Corpus D. Ėmiau laukti priėmimo 

pradţios, stovėjau koridoriuje prie skelbimų lentos prie uţrakinto kabineto. Uţ nugaros be 

garso atsirado jaunuolis, taip pat “susidomėjęs” skelbimais. Aš vaikštinėjau siaurais posūkiais, 

jis tiksliai atkartojo mano judėjimus per mano pirmą čia apsilankymą prieš valandą: priėjo 

prie kitų, stiklo durų su perėjimu iš kito korpuso dalies ir atsisėdo ant tos pačios sėdynės, kaip 

ir aš tada. Tuo parodė, kad buvau sekamas šioje patalpoje, nors buvau joje vienas. Jaunuolis 

tik į tualetą neuţėjo. (Per pirmą apsilankymą čia, prieš valandą, man čia sėdint, iš kiemo įęjo 
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iš įstiklinto perėjimo dešinėje solidus neapsivilkęs vyras, tuoj su manimi pasisveikinęs, aš, 

suprantama, nereagavau). Dabar, sėdėdamas mano vietoje, jaunuolis pasitiko mano ţvilgsnį 

įţūliai prisimerkęs. Bakstelėti į akis? Po to susiėmė uţ kaktos (“ar neuţsikrėtęs ŢIV”) ir maigė 

mob. telefoną.  
Atsidarius Centro ELISE kabinetui, aiškinausi su registratore, agentas be garso sustojo arti 

mano dešinio peties. Uţrėkiau ant jo, jis pasuko galvą dešinėn nuo manęs, tačiau nejudėjo iš 

vietos. Darbuotojai, berods, kaţką suprato ir suglumo. Stvėriau jį uţ rankos: - Only after me ! 

[Tik po manęs!].Tik po to pasitraukė atgal į koridorių. Kraujo palikti neteko, nes rezultatas 

parengiamas per savaitę ir paštu nesiunčiamas, įteikiamas tik asmeniškai, o man reikia 

šiandien pat išvaţiuoti. Beje, kodėl Vilniuje atsakė per dvi valandas, o ne per savaitę? /.../  
Stoty nedideliame permatomų sienų laukiamajame uţkandţiavau, atėjo agentė, prieš mano 

akis apvaikščiojo sėdynių gretas ir atsisėdo uţ nugaros, kiek kairiau, bet visą laiką nusisukusi 

į šoną. Priekyje prieš mano akis nepatogiai šonu taip pat kaţkas atsisėdo, nors patogiai 

atsisėsti buvo nesunku bet kur, vietų buvo daug. 21 val. policija visus išprašė, slampinėjau po 

stotį iš vidurio į galus, grįţtant į vidurį, čia stovėjo ţiūrėdamas į švieslentę palubėje neaukštas 

jaunas vyras su akiniais. Man artėjant, pasisuko nuo monitoriaus į tą pusę, kur aš slinkau. 

Agento signalas. Praėjęs, atsigręţiau – ţiūri į akis. Grįţau paklausti: - What do you want? [Ko 

nori?]. Netikėtai atsakė rusiškai: - Тебя !! [ Tavęs!!] Suvaidinau nesupratęs: - What do you 

want ? Jis taip pat ėmė vaidinti, parodė į švieslentę: - В Лювен [Į Liuveną] (traukinio 

maršrutas). – I don„t understand [Aš nesuprantu]. Skėstelėjo rankomis, nuėjo. Rusas. Kam 

dirba? 

Slampinėjant, uţ nugaros atsirado neaukštas pagyvenęs agentas prasegta striuke. Iš kitos 

salės taip pat išvarė. Suvokiau, kad, neradęs traukinių tvarkaraščio ir nesuţinojęs išvykimo 

perono, aš šią naktį pavėlavau į savo traukinį Briuselis-Berlynas. Tuo pačiu praţuvo ir bilietas 

iš Berlyno į Varšuvą. Sutrikęs, slampinėjau Briuselio stoty, uţ nugaros vėl atsirado tas pats 

provokatorius, pasukau į jį, jis kirto man kelią, ţiovaudamas („naktį beveik nemiegojai ir 

dabar neturėsi kur miegoti“). Ėmiau šaukti, jis keikė mane olandiškai (flamandas). 

  
2007.03.23, penktadienis. Naktis, Briuselis. Nutaręs vaţiuoti į oro uostą, išėjau į lauką 

pasiţvalgyti taksi, suţinojau kainą - 35-40 Eurų. Bet sugrįţti į stotį jau nebegalėjau, nes naktį 

durys tik išleidţia. Kaţkoks jaunuolis be jokių daiktų artistiškai pakratė duris ir nubėgo. 

Atvykus į oro uostą, paaiškėjo, jog kasos atsidarys tik 6 val. Nuėjau į salės galą, tikėdamasis 

rasti ten tualetą, į jį staigiai įėjo, kaţkas, berods stovėjęs ten prie galinės sienos. „Matei mane? 

Aš tave tuoj pasitiksiu tualete, laukiu“. Įėjus į erdvų tualetą, jame nieko nėra, agentas 

uţsidaręs kaţkurioje kabinoje. Neskubėdamas skutausi, valiausi dantis, prausiausi, uţeidavo ir 

išeidavo ţmonės. Aprimus ir man vėl likus vienam, apsirengęs paltu agentas pasirodė iš 

kabinos uţ mano nugaros, kiek pastovėjo, kad pastebėčiau jį veidrodinėje sienoje, atbulas 

pasitraukė atgal į kabiną ir vėl uţsidarė.  
Salėje ieškojau, kur atsisėdus, atsisėdau. Sėdėjęs dešiniau rytietis tuoj ėmė ţiūrėti man į 

dešinį smilkinį, tačiau tik kai aš neţiūriu į jį. Vėliau jis skubotai perėjo pro mane į kairę, o 

man jau stojus į eilę registracijai (Briuselis-Varšuva), jis su „draugu“, jau be švarko, 

skubėdamas stūmė lagaminų prikrautą karutį, tiesiog verdamas mane akimis iš apačios 

(ţemaūgis). Betgi tokius lagaminus atveţa tik iki svarstyklių, o šie stūmė karuti tenai, kur 

leidţia pačius keleivius su rankiniu bagaţu. Neturėjau galimybių pasekti.  
Parskridus į Varšuvą, eilutė prie pasų kontrolės slenka sparčiai, visus praleidţia greitai, tik 

mano pasą ima „tyrinėti“. Klausiu: - Co jest niedobrze? [Kas negerai?] – A co dobrze? [O kas 

gerai?]– A co jest niedobrze? [O kas negerai?]– Kontrola paszportu. [Pasų kontrolė]. 
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(Atsakymai tyčia neadekvatūs klausimams). Pagaliau, grąţino pasą. Buvau pasirengęs, nuėjus 

į šoną, garsiai kreiptis į maţdaug 40-ies ţmonių eilę. 

Vaţiuojant autobusu iš oro uosto, uţ nugaros lyg buvo atsiradęs agentas, tačiau dingo, 

matyt, pajutęs, kad ieškau jo, kad uţrėkčiau. Po to daugelyje vietų jie nesirodė. /.../ Išėjus iš 

vienos organizacijos, priešingoje pusėje stovi agentas. Paţvelgus, nusisuko nugara. Praėjus – 

jis ir vėl atsigręţęs. Ėmiau šaukti per gatvę, dingo. Kalbantis su darbuotoja Lenkijos JT 

atstovybėje (ul. Langiewicza), po poros minučių, kaip ir reikėjo tikėtis, iš vidinės patalpos 

atėjo agentas darbuotojas. Parodţiau jį merginai, kad ţinotų. Nelabai patikėjo. /.../  
Būnant Helsinkio fundacijos Lenkijos skyriuje, teko laikinai išeiti pasiieškoti Xeroxo, 

priešingoje neplačios gatvės pusėje prie fasado „rūko“ agentas. Apėjęs visą kvartalą, uţėjau į 

tuščią banką atsisėsti pailsėti, tuoj pat ėjęs lauke jaunuolis pastebėjo mane per stiklą ir uţsuko 

„atlikti operaciją“, pasiėmė eilės numerėlį. Šaukiau jam rusiškai, „nekreipė dėmesio“. Į 

fundaciją negrįţau, niekas Varšuvoje neprivalo manimi uţsiimti. Einant iš banko link 

Centrum sankryţos, minioje pasitiko „pasivaikščiojantis“pensininkas, laikantis rankas uţ 

nugaros, kad gerai matytųsi išsikišęs iš kišenės sulenktas nesulamdyto švaraus balto 

popieriaus lapas, - visiškai taip pat, kaip Vilniuje. Ar čia jų tokia tarptautinė grasinimo 

metodika? 

 Grįţau į stotį, tačiau nutariau, kol šviesu, dar nuvaţiuoti į Varšuvos Senamiestį. Ten tik 

vienas jaunuolis mechanine ar medine (ar robotine) eisena ėmė tolti link Karaliaus rūmų 

aikštės aklino kampo. Grįţdamas, uţvaţiavau autobusu ne į tą vietą. Galinėje stotelėje, 

belaukdamas reikalingo autobuso, atsisėdau uţkąsti ant suoliuko prie tvoros netoli ţibinto. 

Visiškai tuščioje gatvėje 15-os – 20-ies minučių bėgyje pro mane lygiais laiko  tarpais praėjo 

trys ţmonės tuščiom rankom, vis įdėmiai paţiūrėdami. Iš dešinės, kurlink turėjau vaţiuoti, 

atlėkė riaumodama mašinytė, prieš mano akis apsisuko ir nulėkė atgal. 

Geleţinkelio stoties viename iš pasaţų uţėjau į kavinukę pavalgyti sriubos, atsisėdau veidu į 

stiklo duris, tuoj pat įėjo šeimininkės „paţįstamas“, kaţką uţsisakė ir atsisėdo man uţ 

nugaros. Man išeinant ir atsigręţus, jis maigė telefoną („pranešu“) ir tuoj pat artistiškai pakėlė 

akis į šoną lubas. 

Man sėdint salėje, prieš akis ėmė sukiotis neaukštas apkūnus pagyvenęs vyras su skrybele, 

ėmiau šauktį, jis vaidino kurčnebylį ir vis pasirodydavo iš naujo. Net atsisėdo priešais, šalia 

girtuoklio, su kuriuo aš neuţilgo prieš tai turėjau draugišką kontaktą. Priėjęs, pakursčiau 

girtuoklį, jog šalia jo sėdi slaptas policijos agentas. – Šitas? Agentas tuoj pabėgo. Tačiau, 

girtuoklis tuoj vėl uţsnūdo, ir agentas vėl atsisėdo šalia jo. Tylėjau. Agentas išėjo, po jo ir 

girtuoklis. Uţtat į jų vietą priešais mane atsisėdo mergina ir, periodiškai iškišdama kojas į 

priekį, sukiojo pėdas. Man pagaliau paţvelgus, sustingo tarsi sėdinti statula. Garsiai kalbėjau 

jai rusiškai, ji „visai nekreipė dėmesio“. Po to „susitarė“ mob. telefonu ir išskubėjo. Du 

girtuolkiai, ţiūrėdami į mane iš netoli, tarėsi uţpulsią, „ale ludzi uwidzi...“ [Tačiau, ţmonės 

pamatys...]. Aišku, tai agentai gąsdino, tačiau, dėl viso pikto nuėjau į ţemesnę galeriją prie 

policininkų (abu neaukšti ir liesi), pasakiau dėl nuovargio rusiškai: - Jūsų policijos agentai 

mane terorizuoja (čia pavaldinys klausiamai paţvelgė į vyresnįjį), o dar ir girtuokliai. Ţadėjo 

pasidomėti. Įlipdamas į autobusą, pasikivirčijau su tuo pačiu pagyvenusiu lenkų vairuotoju. 

Palydinčios darbuotojos pasipiktino tuo, kad pavadinau jas agentėmis. 

 

2007.03.24, šeštadienis. Išlipęs prie Vilniaus geleţinkelio stoties, perėjau į IKI autobusų 
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stotyje. Kai ten įėjau per turniketą (rėmus), uţ nugaros vyras su portfeliu patikrino mane ir 

pasitraukė atgal. Kai norėjau prieiti prie saldumynų, kiek dešiniau stovėjęs vyras staiga priėjo 

prie jų pirm manęs, padarė porą “mankštos pratimų” ir dalykiškai pasitraukė. Per langą 

pamatęs priešingoje gatvės pusėje paštą, nuėjau tenai paskambinti, tačiau ir ten jau laukė 

agentas su akiniais, “labai susidomėjęs” senais pašto skelbimais tarpulangėje (prieš tai aiškiai 

stebėjęs iš čia mano ţygį į parduotuvę). Telefonas toli uţ jo gale. Išeidamas, šaukiau, 

tylėdamas ţiūrėjo į mane. Vėliau nei Kalvarijų turguje, nei “Lietuviškuose patiekaluose” 

akivaizdţiai niekas nesirodė. 

 

2007.03.31, šeštadienis. Nuėjau į internetinę svetainę Kudirkos-Jasinskio g.g. kampe. Įėjus, 

čia pat kairėje, kur pastaruoju laiku agentas nebesėdėjo, šį kartą prie dviejų kompiuterių 

sėdėjo net trys vienodai juodai apsirengę januoliai, tikriausiai policininkai, vienas įsispitrėjo į 

mane, keletą kartų išsprogdinęs akis tarsi kiaušinius ir vėl palinko prie kompiuterio /.../. Įėjus į 

Kalvarijų turgų, mane, kaip visuomet, draugiškai prakalbino nuolat stovintis ten iš dešinės 

agentas tipo „paprastas vaikinas“. Aš mandagiai: - Вы только меня терроризируете или ещѐ 

кого-нибудь? [Jūs tik mane terorizuojate, ar ir daugiau ką nors?] – Только вас. Таких, кто в 

очках. Кто в очках. [Tik jus. Tokius, kurie su akiniais. Kurie su akiniais]. 

Nevisai aišku, į ką uţuomina, gal įprastinis grasinimas sudauţyti akinius, bet, veikiau, 

matyt, į mano pokalbį bute prieš porą dienų. Tuo metu prieštaravau L.: „kaip agentai gali 

laukti, kad juos pulsiu, jie, tikriausiai, apmokyti kovos meno, jauni, tinka man į sūnus, o aš su 

taše, kaliošais ir akiniais, ir jis manęs bijos?“ Taigi, agentams duoda klausytis mano kalbų 

įrašų. /.../ 

  
2007.04.03, antradienis. /.../ Prospekte, praėjus Centrinį knygyną, prie Makdonaldso 

pasitiko ţvilgsniu ir sustojo prie šaligatvio krašto neaukštas pagyvenęs vyras, ţilas, 

pliktelėjęs, solidus, su zomšine striuke ir portfeliu. Pareikalavau iš provokatoriaus pareigų, 

vardo, pavardės. – Kam, jeigu jūs pats saugumietis, jau ţinote, kad aš provokatorius. – O jūs 

ne saugumietis, manęs nelaukiate? – Ne. Nuėjau gan toli, tačiau nutariau grįţti, - tebestovi 

prie krašto su portfeliu, juk numatyta, jog galiu grįţti. Sustojęs netoli jo, pradėjau rodydamas 

pirštu, šaukti: - Čia yra saugumo ir polilcijos provokatorius, įsidėmėkite šį veidą, čia yra 

saugumo ir policijos provokatorius, mano pavardė R. Ir t.t. Agentas pirma išraudo (matyt, 

nesitikėjo), po to apsiramino, tylėjo, tik man šaukiant ir rodant, stropiai vaikštinėjo kraštu 

pirmyn atgal, kaţko „laukdamas“. Prie Makdonaldso langelio grupė moksleivių ėmė šaipytis 

iš manęs: - Jam ranka nepavargo? Agentas visai apsiramino, kaţką jiems tarstelėjo. Pro šalį 

ėjo vien jaunimo grupės, y nesidomėjo. Tik du trys suaugę ţmonės įsidėmėjo, suprato, 

pagyvenusi moteris net išsigando, pabėgo. Priešais, prie Vilniaus viešbučio, sustojo jaunuolis 

ţiūrėti į mane. Pakviečiau jį čionai, prie jo draugo. Netoli manęs „šiaip sau“ sustojo neaukšta 

mergina. Šaukiau 10-15 minučių, pagaliau agentas suvaidino pokalbį mob. telefonu ir nuėjo į 

Jogailos g-vę (advokatas, nuėjo į Vilniaus 2 advokatų kontorą?).  Šaukdamas, kiek pasekiau jį ir grįţau eiti toliau pro Makdonaldsą, mergina tebestovėjo tarsi įbesta į šaligatvį. Moksleiviams praeidamas pasakiau: - Jūs dar jauni, bent nesišaipykite iš to, ko nesuprantat. O uţ moksleivių grupės prie pat stiklo, pasirodo, stovėjo dar vienas, mano nepastebėtas agentas, rytietiškos išvaizdos, man praeinant ėmė maivytis. Aš dar atsigręţiau į jį, o moksleiviai pamanė, kad į juos, ir sušuko: -Geros jums dienos! Toliau priešingoje pusėje stovėjo su krepšiu agentas, uţ kiosko Vienuolio g-vės pradţioje, ţiūrėdamas į mane ėmė maigyti mob. telefoną kitas, dar du trys stovėjo sustingę šachmatų tvarka tarp praeivių per kelis metrus vienas nuo kito, ir dar vienas vėl priešingoje pusėje prie Hansabanko (dabar išsikėlęs). Jie taip masiškai operatyvininko atsiunčiami, matyt, kad provokuotų mane šaukti į juos visus kartu, kad atrodyčiau visus iš eilės puldinėjančiu pamišėliu. Šaukdamas, kiek pasekiau jį ir grįţau eiti toliau pro Makdonaldsą, mergina tebestovėjo tarsi įbesta į šaligatvį. Moksleiviams praeidamas pasakiau: - Jūs dar jauni, bent nesišaipykite iš to, ko nesuprantat. O uţ moksleivių grupės prie pat stiklo, pasirodo, stovėjo dar vienas, mano nepastebėtas agentas, rytietiškos išvaizdos, man praeinant ėmė maivytis. Aš dar atsigręţiau į jį, o moksleiviai pamanė, kad į juos, ir sušuko: -Geros jums dienos! Toliau priešingoje pusėje stovėjo su krepšiu agentas, uţ kiosko Vienuolio g-vės pradţioje, ţiūrėdamas į mane ėmė maigyti mob. telefoną kitas, dar du trys stovėjo sustingę šachmatų tvarka tarp praeivių per kelis metrus vienas nuo kito, ir dar vienas vėl priešingoje pusėje prie Hansabanko (dabar išsikėlęs). Jie taip masiškai operatyvininko atsiunčiami, matyt, kad provokuotų mane šaukti į juos visus kartu, kad atrodyčiau visus iš eilės puldinėjančiu pamišėliu. 
(Tą patį solidų vyriškį sutikau geguţės 11 d. MA bibliotekoje prie rūbinės ir švelniai vėl 

paprašiau prisistatyti, jis taipogi mandagiai atsikalbinėjo. Taigi, ne advokatas, mokslninkas. 

Geguţės 29 d., ten pat pamatęs jį kylantį plačiaisiais laiptais, sušukau iš apačios: - 

Provokatoriau, aš tuoj irgi ateisiu! Jis tylėdamas puolė begti aukštyn, peršokdamas net per dvi 

pakopas tarsi kiškis. Pagaliau, rugsėjo 14 d. man beieškant Algirdo Pilvelio kavinėje „Pas 

Erlicką“, į ją iš paskos įėjo Pilvelis su tuo vyriškiu ir tuoj pat pamėgino mus supaţindinti, 

pristatęs jį: Arnoldas Piročkinas. Būtent tik pavardės man tereikėjo, tai ţinomas kalbininkas, 
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VU profesorius Arnoldas Piročkinas). 

  
2007.04.13, penktadienis. /.../ Priešais Katedros varpinę ėjau link perėjos per Gedimino 

prosp., priekyje didelio stiklinio reklamos skydo fone dešiniu šonu į mane stovejo apyjaunė 

moteris su striuke, akiniais ir juoda (ar pilka) vienuolės skara ant pakaušio, rankose nieko 

neturėjo. Tuoj ėmė blaškytis vietoje pirmyn atgal, praėjau. /.../ 

 

Kelionė iš Vilniaus į Strasbūrą ir atgal 2007.06.27 – 07.01 

 

2007.06.28, ketvirtadienis. Veţu skundą į Europos ţmogaus teisių teismą (EŢTT) 

Strasbūre, išvykimas 18:27. Viskas ramu, net keista. Tik jau net vokiečių pusėje Goerlitze 

einant į tualetą, pasitiko prisimerkusiu ţvilgsniu rūkęs augalotas apkūnus apyjaunis keleivis su 

pilku vasarinuku „futbolke“. Aš uţėjau uţ šalia stovėjusio kito autobuso priekio, kad jis 

nematytų nuo šaligatvio, ir ėmiau pamaţu eiti atgal tarp autobusų. Tuo momentu jis, atėjęs 

nuo šaligatvio, išsikišo iš uţ autobuso uţpakalio ir, pamatęs mane einantį atgal į jį, tuoj pat 

pasislėpė. Kai susėdom, aš šalia jaunos vadovės priėjau prie jo ir paklausiau: - Ar man 

pasakyti pranešimą? Nusijuokė: - Kokį dar? – Kad tu esi saugumo provokatorius. Ėmė juok-

tis. Aš: - Dėmesio! Susakiau tekstą su savo pavarde, taip pat ir rusiškai, nes autobuse buvo 

bent viena rusė. Reikėjo ir angliškai negrams, bet vengiau išsiplėsti. Vienas senis pajuokavo: -

Provokuoja, gal nori išgerti? Tada papildţiau dėl operatyvinio sekimo nuo 2004 metų, 

grasinimų nuţudyti. Man kalbant, autobuso gale pakilo iš vietos šypsodamasi neaukšta jauna 

moteris ir stovėjo ţiūrėdama iš ten, taip įţūliai prisistatė. Taigi, autobuse du agentai. 

Niurnberge jį rūkantį paklausiau: - Tur būt esi čia ne vienas, turi draugę? – Turiu, o tu jeigu 

dar šakosies, būsi pakastas, kad ir dabar, nori? – Ko jūs, saugumiečiai, tokie nervuoti ? Po 

kelių minučių, kai jis ėjo jau į vidų, garsiai paprašiau jaunos vadovės pranešti man šito 

ţmogaus vardą ir pavardę, ji atsikalbinėjo neturinti teisės. Jis du kartus man kaţką negarsiai 

tarė, aš sušukau: - Visi girdėjot? Įţeidimas ir grasinimas nuţudyti! Ji ėmė jam kaţką tyliai 

aiškinti. Jiedu paţįstami, o netrukus paaiškėjo, kad ir visas ekipaţas jį paţįsta. Man vadovė 

pasakė: - O gal reikia įsiklausyti, jūs taip kalbėjot, ir visi prieš jus. (Suvokia situacijos esmę! 

Mokinės kvatojo: - Nieko neseka, tik vieną jus seka!). – Dar nuo tarybinių laikų visi prieš 

mane, man ne naujiena! – Ar jūs ne per daug susireikšminat? – Pasiklauskite šito vyro, kodėl 

jis mane sureikšimina. Tuomet prašau ir jus pačią prisistatyti. Ji tarėsi su vairuotojais, 

pagaliau atsisakė. Paţadėjau parašyti skundą. Agentą visaip erzinau, tvardėsi. Degalinėje prie 

tualeto į mane nelauktai kreipėsi paauglys, autobuse sėdėjęs toli uţ manęs: - Sakot, tas vyras 

jus seka, aš irgi pastebėjau, kad jis pasilenkdamas jus seka. Aiškinau, pasišnekėjom. Atrodo, 

nuoširdus. 

Štutgarte ėjau lipti autobusan iš priekio išilgai, agentas – iš kairės, aš durniuodamas tuo 

pačiu tempu ėmiau ţingsniuoti atbulas nuo jo, jis netikėtai nusišypsojo. Po to tik kartą 

paskelbiau: - Pareigūne, aš einu į apačią (į tualetą), jis tvardėsi. 

 

2007.06.29, penktadienis. Atvykus naktį į Strasbūrą, prie autobusų stotelės kalbasi du 

pagyvenę vyriškiai. Pasakė, kur yra netoliese policijos centras, nuėjau. Man kalbantis per 

barjerą su budėtoja, uţ jos nugaros iš tarnybinės patalpos pasirodė policininkas ir, pamatęs 

mane, tuoj pasislėpė atgal. Matyt, klausėsi iš ten. Pėsčias ieškojau nurodyto Le Hopitale 

Civile, kur galima nemokamai padaryti kraujo analizę dėl ŢIV (išnaudodamas nakties laiką, 

norėjau išmėginti visą sistemą). Pasikalbėjus su to komplekso budėtoja, nuėjau link nurodyto 
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pastato (tai tarnyba emergency, greitosios pagalbos tipo). O ten jau manęs laukia (tiesiog 

„skaito mintis“): prie apšviesto įėjimo, dešiniau, yra vedantis į tamsą siauras praėjimas, taigi, 

stovintis nugara į mane į tą tamsą net išsilenkęs „labai smalsiai“ kaţko ţiūri rūkantis vyras 

tipo „darbininkas“. (Tuo metu dar maniau, kad manęs visur laukia, kas kartą pasiklausinėdami 

mano pokalbius, kur eisiu, tačiau operatyvininkas paprasčiausiai išdėsto ir perrikiuoja agentus 

priklausomai nuo mano judėjimo krypties. O šiuo atveju galėjo pati policininkė, suvokusi iš 

mano klausimo, ko ieškau, mobilizuoti to komplekso naktinę agentūrą). Man artėjant, agentas 

atsigręţė į mane, praeidamas sušukau, jis, ţinoma, suvaidino nebylų nusistebėjimą. (Derėjo 

tuoj pat atsivesti ten iš vidaus med. slaugytoją ir parodyti jį jai, tačiau vis netikėjau savo 

akimis, kad tai gali būti agentas, juk prieš išvaţiuodamas iš Vilniaus oficialiu laišku paprašiau 

Prancūzijos ambasadorių, kad man Strasbūre taip netrukdytų. Argi būtina Prancūzijai vykdyti 

visas lietuviško VSD uţgaidas?). Med. slaugytoja patarė ateiti iš ryto.  
Tą naktį agentai daugiau nebesirodė nei man apvaikščiojant Vosges aikštės viešbučius, nei 

ryte nuvykus tramvajumi ir po to tolokai pėdinant iki didelės EŢTT būstinės. Skundus priima 

vos tik įėjus į pastatą, be problemų. Tačiau, grįţtant į tramvajaus stotelę vaţiuoti atgal į centrą, 

su manimi prasilenkė lėtai ėjęs nuo jos kresnas plikas vyriškis grieţtu kostiumu ir su akiniais, 

traukęs tašę ant ratukų, tarsi bobutė. Išradingumo ir humoro jie tikrai nestokoja. Stovint 

stotelėje, aplinkui nė ţmogaus, iš toliau atėjo kalmukė ar buriatė, ritinanti dviratį. Kreipiausi į 

ją angliškai dėl tramvajaus maršruto. Ji tuoj: - Говорите по-русски, вы русский? [Kalbėkit 

rusiškai, jūs rusas?] Aš, norėdamas patikrinti jos atsakymą: - О, по моему выговору 

слышно? [O, iš mano tarimo girdėti?] Nieko neatsakė, matyt, tyčia („taip, aš agentė ir tave 

ţinau ne iš tavo tarimo“). Paţadėjo, vaţiuojant drauge, parodyti, kur išlipti. Tačiau, 

atvaţiuojant tramvajui, susigriebė, kad jai, pasirodo, reikia vaţiuoti visai į priešingą pusę, ir 

pabėgo. Agentė „rusė emigrantė“, kaip Vienoje?  
Centre išlipus stotelėje tarp ţmonių ir pradėjus eiti, staiga nuo sienos pajudėjo aukštas 

vaikinas prasegta raudona striuke ir kirto kelią prieš pat mano nosį, artistiškai ţiovaudamas 

(naktį miegojau nedaug). Atsigręţiau, jis, numatęs tą, artistiškai atsirėmęs petimi į stotelės 

paviljoną, ţiūrėjo į šalį. Artėjant Kuss g-ve link Vosges stoties a., ten priekyje ėmė smarkiai 

blaškytis tarp ţmonių tamsiai apsirengusi „ūkiška“ moteris su kyšojančiais iš tašės dviem 

kone metriniais plonais prancūziškais batonais. Įėjau šalia į viešbutį, tačiau tuoj išėjau dar 

paţiūrėti, numačiusi tai, ji stovėjo tarp praeivių nejudėdama nugara į mane. Priėjau, ėmiau 

garsiai gėdinti, ţiūrėjo „reikšmingai“.  
Stotyje Le Gar Centrale. Prie informacijos kiosko aiškinausi, kur yra turistų informacijos 

centras ir policija. Centro atidarymo reikėjo laukti. Nuėjau link policijos patalpos, prie jos 

„kaţko laukė“ tamsiai apsirengęs vyras, rankose nieko neturėjo. Policininko paprašiau, kad 

agentūra, jei galima, man bent čia netrukdytų (visuomet korektiškai prašau įstaigos vadovą 

neleisti agentūrai mane terorizuoti jo vadovayjamoje vietoje, drauge stebiu ir jo reakciją). 

Apie agentus policininkas nutylėjo, tik pasiūlė sėstis ir laukti kad ir čia pat.  
Pakilau į viršų į peroną, šiaip sau, iš traukinio išlipę ţmonės baigė išsiskirstyti. Iš apačios 

atbėgo aukštas stambus senis ir ėmė blaškytis prieš mano akis, vis „kaţko paţiūrėdamas“ 

išilgai traukinio. Jau buvo beveik tuščia, o senis vis darkėsi prie mano šono. Traukinys 

išvaţiavo, senis dingo. Bet apačioje pasitiko mane ţvilgsniu iš tolo, stovėdamas prie policijos 

skyriaus. Aš jam sušukau ir vėl paskambinau į policijos duris, jis tebestovėjo tylėdamas, tik 

nusigręţė. Policininkas bebaigiąs budėjimą, atėjo, aš jam parodţiau senį kaip patvirtinimą 

mano neseno skundo, policininkas pasikvietė senį ir ėmė šypsodamasis jam kaţką aiškinti 

prancūziškai. Tas neigė. Aš priminiau policininkui čia pirmą stovėjusį su tamsiu kostiumu, o 
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dėl senio pasakiau: - He never confess it, because of secrecy [Jis niekuomet neprisipaţins 

dėlei konspiracijos]. Senis uţtikrino, jog Strasbūre nesą jokios konspiracijos. Aš paaiškinau, 

jog secrecy yra visur, visose policijose. – Aš profesorius. – Ir tarp tokių „profesorių“ būna 

slaptų agentų. Ironiškai: - Oh yes, yes. 

Nuėjau ir atsisėdau ant suolo, kaip liepė policininkas. Pro šalį ėjusi neaukšta simpatiška 

negraitė su baltu apsiaustu (nors anglies juodumo, gal senegalietė) staigiu netikėtu judesiu 

įţūliai atsisėdo šalia manęs į vidurinę laisvą vietą. (Tai buvo įprastinis agento signalas, tačiau 

kol kas dar nesitikėjo, jog ir negrai, ir negrės gali būti prancūzų slaptųjų tarnybų agentai. 

Taigi, jokio rasizmo, graţu paţiūrėti, agentų visokių reikia. Jau po kelių valandų ta pati 

negraitė pasidemonstravo išvaţiuojant man tramvajumi iš Rue Mareshal Lefebvre atgal į 

centrą). Netoli manęs atsirado apsaugininkas, aš, pakilęs iš vietos, kreipiausi į jį, ėmė 

durniuoti, sakydamas, kad tai ne jo kompetencija mane ginti, nukreipdamas mane atgal į 

policiją. Apsisukus atsisėsti atgal, - iš mano vietos į mane jau įţūliai spokso uţėmęs ją 

jaunuolis. Atsisėdau kiek kitur, po kiek laiko negraitė praejo pro mane ten, iš kur buvo atėjusi. 

Grįţtant į tą Hopital priimamąjį, kur buvau naktį, kas kelios dešimtys metrų pasitaiko keistai 

besielgią ir labai įvairūs agentai bei agentės. Praėjau pro graţų korpusą, gerokai kairiau jo 

durų „šiaip sau“ stovėjo su popieriais rankose pagyvenusi agentė, ţiūrėjusi į mane rūsčiai. 

Prii-mamajame kita med. slaugytojų pamaina. Jos mane pasiuntė į esantį čia pat kitą korpusa, 

kur yra ŢIV kabinetas. Pasirodo, man reikia būtent į tą graţų korpusą, pro kurį ką tik buvau 

praėjęs, ir agentė su popieriais vis tebelaukė manęs tenai. Nes geriau uţ mane ţinojo, kur aš 

galop ateisiu. Registratorė, kuriai pasiskundţiau sekimu, šypsojosi, uţregistravo kraujo 

analizei. Prie kabineto sėdėjęs jaunuolis tuoj pat ėmė signaliniai ţvilgčioti. Uţrėkiau, jis įbėgo 

„skųstis“ į kabinetą, jį ten nuramino, tačiau jis jau nebesėdo, o pasitraukė prie palangės. Mane 

su šypsena nuvedė į atskirą laukiamąjį, kur jau sėdėjo pusamţė negrė. Paklausiau jos, ar būsiu 

po jos, atsakė niekur neinanti ir svetingai pasiūlė atsisėsti. Būdamas labai pasipiktinęs teroru 

net medicinos įstaigose, išėjau į lauką, kur tebestyrojo agentė su popieriais ir garsiai šaukiau, 

kad jie nedrįstų to daryti čia: - I warn you, i warn you! [įspėju !]. Ji „labai nustebo“, neţinia iš 

kur atbėgo liesas negras ir ją nuo manęs „uţstojo“. Įspėjau dar kartą ir grįţau. 

Pasirodo, ir čia kraujo ŢIV analizė padaroma tik per savaitę, o rezultatas paštu 

nesiunčiamas. Ilgai derantis, labai miela vedėja paragino apsispręsti greičiau, nes penktadienį 

jie dirbą tik iki pietų. (Neatkreipiau dėmesio į melą, dirbo ir po pietų). Nutarėme, kad kraują 

dabar priduodu, o atsakymą jie sutinka archyvuoti, gal kada nors likimas vėl nublokš mane į 

Strasbūrą... Buvau patenkintas. Gretimas kambarėlis – tai procedūrinis, ten tvarkosi 

pagyvenusi med. slaugytoja ar laborantė. Ir kiek kairiau tarytum be vietos stovi jaunuolis, 

uţsimetęs ant pečių baltą chalatą, smalsiai ţiūri į mane. Pamaniau, kad tai studentas 

praktikantas, net ranką paspaudţiau. Sėdėdamas medicininiame fotelyje, pasakojau jiems, 

kaip vykdomas sekimas Lietuvoje. Atsisveikindamas su malonia vedėja, pasakiau trumpą 

prakalbą apie bendrą kovą uţ demokratiją Europos Sąjungoje, padėkojau uţ supratingumą, 

paspaudţiau ranką (atsiprašė, kad ranka drėgna, nepakankamai nusišlostyta po čiaupo) ir 

išėjau. 

[Nors, grįţęs į Vilnių, kartais prisimindavau tą malonų, bet keistoką praktikantą, kodėl jis 

neturėjo procedūriniame darbo vietos, o chalatas buvo tik uţmestas ant pečių. Po metų, 

2008.07.01, antradienį, atveţęs į EŢTT Strasbūre papildymą prie skundo, vėl apsilankiau 

L„Hopital Civil dėl nereikalingo man kraujo ŢIV analizės atsakymo. Kraujo centras pagaliau 

persikėlęs į naują korpusą. Belaukiant ir slampinėjant tarp interesantų šviesiame koridoriuje, 

pro mane, vos neuţkliudţiusi, netikėtai praėjo neaukšta moteris, artistiškai nutaisiusi labai 
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nepatenkintą veido išraišką. Tokia agentų vaidyba ne naujovė. Tačiau, taisyklingi veido 

bruoţai lyg ir matyti. Gaudamas iš priėmime dirbusios gydytojos analizės popierius, suţinojau 

vedėjos pavardę, - Catherine Bischoff, tačiau man paaiškino, kad ji bus tik penktadienį. 

Viskas susidėliojo dar po geroko laiko tarpo. Su manimi buvo subtiliai ţaidţiama. Tikras 

Zersetzungas. Penktadienis buvo paminėtas neatsitiktinai, būtent penktadienį vedėja buvo 

priėmusi mane prieš metus. Gydytoja, pasakiusi man apie penktadienį, galėjo net neţinoti, kad 

Catherine Bischoff dabar yra poliklinikoje ir ką tik buvo pasiųsta man koridoriuje. Koridoriuje 

tikrai buvo jinai. Ir prieš metus būtent šita malonioji Catherine, savo ar ne savo valia, buvo iš 

anksto įsileidusį į savo procedūrinį tą vėlgi malonų vaikinuką, net neslėpusį esant agentu. Tik 

aš ištisus metus negalėjau net įtarti tokios niekšybės ir demonstratyvaus pasityčiojimo 

uţsienio, civilizuotos šalies Prancūzijos, medicinos įstaigoje. Didi ir akinanti yra mums 

skiepijamų propagandinių stereotipų jėga, tikrovė neretai net neprimena jų]. 

Einant atgal, pasukau ne tuo keliu, bet ir ten priešais kavinę sėdėjo ant tumbos lyg ir valkata. 

Jis man patvirtino esąs agentas. Tuoj pat man uţ nugaros atsirado besiblaškantis jaunuolis. 

Šaukiau, kad mano kantrybė jau baigiasi. Toliau pakeliui ėmė sukiotis mergina su mob. 

telefonu. /.../ 

Pasukau į dešinę eiti įkalnėn į miesto centrą plačios visiškai tuščios gatvės kaire puse, bet 

kaip tik prieš mane į ją iš kairės taip pat pasuko priekyje neskubėdama ėjusi smulki negraitė 

su didţiausiais auliniais batais, du kartus į mane atsigręţė. Jau buvo aišku, bet stengiausi 

nekreipti dėmesio. Staigiai uţėjau į bromą apţiūrėti senovinio kiemelio, o išėjus, ji, pasirodo, 

sustojusi priekyje prie fasado dešiniu šonu į mane, ţiūri į mob. telefoną. Vadinasi, ekranėlyje 

mato mane arba pranešimus apie mano judėjimą, antraip iš kur galėjo ţinoti, jog reikia sustoti. 

(Tokį agentų „susidomėjimą“ mob. telefonu matau netoli savęs kone kasdien). Praeidamas pro 

ją, uţrėkiau ir, nesusitvardęs, nekeldamas kairiosios rankos, trumpam sugniauţiau jai kumštį. 

Pasilikdama vietoje, ėmė isteriškai per visą gatvę kaţko šauktis. Neskubėdamas tolau, kaţkas 

man ėmė šaukti. Vijosi neaukštas liesas negras, rodydamas kumštį, klausdamas, ar aš grasinęs 

negrei kumščiu. Palaukiau jų ir ėmiau garsiai rėkti (kad girdėtųsi pastatuose), klausdamas 

angliškai, ar jis esąs prancūzų policijos bendradarbis, jis rėkė prancūziškai tą patį savo 

klausimą. Bandţiau pasakyti „ne“, bet tuoj pat dar garsiau suspiegė negrė. Vėl rėkėme 

kiekvienas savo klausimą. Smogti nebuvo galima, nes tuoj pat į mane būtų įsikibusi negrė ir 

galėjo subėgti ir daugiau negrų ar policininkų, iš kaţkur neabejotinai stebėjusių visa tai. 

Galėčiau tą dieną neišvaţiuoti iš Strasbūro. Pagaliau, tarp rėkimų negras tarstelėjo „ne“ (ne 

agentas). Tuomet ir aš pasakiau: - Excuse me. [Atsiprašau]. Negrė vėl suspiege: - Non excuse! 

Non excuse! Tačiau, negras aprimo, ėmė jai kaţką aiškinti, paėmė uţ rankos ir abudu nuėjo 

atgal. Jai juk išvis nė nereikėjo niekur eiti, jie abu buvo atsiųsti į šitą gatvę tik dėl manęs. 

Ţvalgydamas iš anksto, kur galėčiau Rue Mareshal Lefebwre gatvėje pasėdėti naktį iki 

03:30, kai atvaţiuos autobusas, įsitikinau, kad, kur beeičiau, ir čia visur manęs laukia. O prie 

pačios stotelės stovi tarptautinis autobusas. Uţ stotelės paviljonėlio yra Eurolines bilietų kasų 

kioskas, atgręţtas į jį kaţkodėl uţpakaline sienele. Apėjau jį, uţrakintas. O apeinant jį atgal 

link stotelės paviljonėlio, artistiškai atsirėmęs į paviljonėlį petimi, kiosko uţpakaline dalimi 

„groţėjosi“ jaunas vyras. Ėmiau jį kalbinti, jis angliškai „nesuprato“. Atsisėdau paviljonėlyje 

ir rusiškai pakviečiau jį drąsiau ţiūrėti į mane. – Почему я должен на вас смотреть? [Kodėl 

turėčiau į jus ţiūrėti?]. Įlipo į autobusą, iš kurio prieš tai ir buvo išlipęs. Mergina atsakė, jog 

autobusas priklauso Eurolines, vaţiuoja tranzitu iš Bulgarijos į Paryţių. Iš kur jame rusas? O 

gal yra taip: rusas prancūzų slaptosios tarnybos darbuotojas, turįs nuo čia keleivio vaidmenyje 

lydėti autobusą, gavo signalą pasirodyti man. Duomenys apie mane, savaime suprantama, 
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Lietuvos saugumo suteikti visai Strasbūro policijai. /.../  

Vaikščiojant toliau, agentai kas keliasdešimt metrų. Įlipus į pripildytą tramvajų, sekančioje 

stotelėje per langą pamačiau sėdinčią pa viljonėlyje tą pačią labai juodą negraitę, kuri prieš 

keletą valandų buvo stotyje, šį kartą jau be balto apsiausto. Laikė rankoje mob. telefoną ati-

dengtu dangteliu, patrynė jį į kelnes („pavalė, parengė“), bet nieko su juo nebedarė. Nors 

manęs tramvajaus viduje pastebėti negalėjo, betgi ţinojo, kad aš pats galėjau ją matyti iš 

vidaus. Sekančioje stotelėje tiksliai prieš tramvajaus langą atsidūrė taip pat niekur nesirengęs 

vaţiuoti jaunuolis. Pačiame tramvajuje nuo sekančių durelių į mane ėmė ţiūrėti dar vienas 

jaunuolis, laisvai atskirdamas mane spūstyje, man taip pat ėmus ţiūrėti į jį, tuoj nusigręţė. /.../ 

Nutariau dar kartą uţeiti į tą priimamąjį, kur pirma buvau naktį, tačiau ir ten jau sėdėjo 

„valkata“, tuoj ėmęs darkytis. Vadinasi, pasiunčia agentą ir į tą vietą, kur jau esu buvęs, jei 

vėliau vėl pasirodau netoli jos ir galėčiau vėl uţeiti. Konfliktą tarp mudviejų ryţtingai 

nutraukė ten buvęs su reikalais smarkiai išbalęs jaunas policininkas, išbalo kai aš garsiai 

šaukiau keletui ţmonių apie sekimą, rodydamas agentą-valkatą, ir pastarasis imitavo pulsiąs 

mane. Net pagailo jauno policininko.  
Ėjau Strasbūro katedros link palei ilgą įdomų 14-o ar net 13-o a. gotikinį pastatą. Tikėjausi 

įeiti į jį iš tolimesnio galinio fasado ir pamačiau dar toliau uţ jo per gatvę artistiškai 

prisispaudusį kaţkokiam kamputyje prie ten esančio muziejaus visiškai juodai apsirengusį 

jaunuolį. Uţrėkiau jam iš praeivių tarpo per visą gatvę. Jis tuoj pat “atgijo” ir įbėgo į muziejų. 

Perėjęs g-vę, įėjau iš paskos, bet viduje mane pasitiko policininkas. Ėmiau aiškinti, pasirodo, 

penktadieniais muziejus nedirba, įeiti negalima. Pasakiau policininkui, kad jis turi ţinoti, kas 

tai yra policinė konspiracija ir kas yra tas pasislėpęs “muziejininkas”. Policininkas tik kartojo 

no, no, ir pagaliau išrėkė prancūziškai tiesiai man į akis kaţką grubaus. Norėdamas šiandien 

išvaţiuoti, tik irgi kaţką šūktelėjau, parodţiau, kur čia lauke prieš tai tykojo agentas (juk 

policininkas jo lauke nematė) ir pasitraukiau. 

Puikiojoje gotikinėje Strasbūro katedroje agentų nemačiau. Į lauką nutariau išeiti per išėjimą 

iš dešinės navos, bet kaip tik prie išėjimo atsirėmęs nugarą į sieną „susimąstė“ artistiškai 

ţiūrėdamas į viršų aukštas inteligentiškas jaunuolis su mob. telefonu rankoje. Iš ten apėjau 

katedrą pagal laikrodţio rodyklę, o uţ jos, taip pat tarsi prilipęs prie sienos, laukė kitas 

jaunuolis. Eidamas į jį, rėkiau ir rodţiau, trukdydamas riedėjusiai man iš paskos mašinai, 

agentas rūpestingai parodė man pavojų. Uţ katedros yra didţiulis seminarijos pastatas, 

uţimantis visą kvartalą. O toliau, per gatvelę, mane praeivių minioje pasitiko ţvilgsniu 

atsirėmusi nugara į vitrinos turėklus jauna moteris, rankose neturėjusi nieko. Jau iš tolo 

rėkiau, ţiūrėjo nejudėdama, kiek šypsodamasi. /.../ Iki dienos pabaigos aplink mane atsirado 

dar kokie penkiolika dvidešimt agentų, nes juk vaikščiojau po miestą be perstojo (dienoraštyje 

viskas surašyta smulkiai). 

 

2007.06.30, šeštadienis. Autobusas išvyko iš Strasbūro 03.30. Auštant, kaţkurioje stotelėje 

išlipus pasivaikščioti, stovėjusi kairiau tarp ţmonių jauna moteris pasitiko ţvilgsniu, neţymiai 

šypsodamasi. Nesupratau, ar ji keleivė, ar vietinė agentė. Kol vaikščiojau, ilgai stovėjo neju-

dėdama, laukdama mano ţvilgsnio, po to dingo.  
Sėdėjau netoli autobuso galo kairėje eilėje prie praėjimo. Prieš mane dvi vietos buvo 

neuţimtos. Štutgarte jaunoji palydovė atvedė pasodinti į tą jų, kuri prie lango, vyrą, kaţko 

atsiprašydama. Jis atsakė: - Nieko, man ir čia gerai. Ji: - Čia tokia netikusi sėdynė. (Sėdynė 

buvo visiškai normali). Vyras pusamţis, gan bjaurios išvaizdos, su ūseliais, ant kaklo 

grandinėlė, ausyje ausinė su laideliu. Tuoj pat atlošė atlošą, tarp dviejų atlošų pasidarė tarpas. 

Su triukšmu darė netikėtus staigius judesius, staigiai pasisukdavo visu kūnu. Ne pagal amţių 



91 
 

vaidino jaunikaitį. (Daug vėliau net du kartus buvo man prisistatęs Vilniuje visai kitokiu, 

pagal amţių normaliu pavidalu, su kostiumu, be jokių ausinės bei grandinėlės). Per ausinę 

klausėsi uţsimerkęs paukštelių čiulbėjimo. Po kurio laiko ėmė vis daţniau dirsčioti į mane iš 

arti pro parengtą atlošų tarpą. Taigi, ir čia ramybės nebus. 

Niurnberge, kai nuo tualeto ėjau link autobuso, nuo šaligatvio tarp ţmonių vaţiuojamojoje 

dalyje atėjo jaunuolis ir ėmė blaškytis man prieš akis, po to pasitraukė kiek į priekį ir iš ten 

ţiūrėjo į mane. Aš pasivaikščiojau, įsitikinau, jog ţiūri, ir nuėjau link jo, jis išbalo, vėl ėmė 

blaškytis. (Jie bala, tačiau uţduotį vykdo, bus tikri supermenai, elitas). Uţrėkiau, 

stengdamasis atkreipti turistų dėmesį, nelabai sėkmingai, vyresnieji kalbėjosi, o jaunimas 

ţiūrėjo į mane, ne į mano rodomą agentą. Agentas, tačiau, jautėsi nekaip, prisivertė šypsotis ir 

parodė, kad aš nesveikas. Atbėgo jaunoji vadovė paklausti, gal man negera. Sušukau: - 

Nesikiškit į tai, ko nesuprantat (nors ji tik vaidino nesupratimą). Tuo momentu nuo autobuso 

priekio pro mane ėjo plikas liesas apyjaunis vyras, panarinęs galvą ir prispaudęs smakrą prie 

krūtinės, labai plačiai šypsodamasis tarsi pats sau, net prasiţiojęs. Tai antrą kartą 

pademostruotas būdas, po pakistaniečio traukinyje į Briuselį. 

 Prie degalinės Lenkijoje, kai lipau iš autobuso, priešais po bendru stogeliu laukė liesas jaunuolis, grįţau apsivilkti megztiniu, jis tuo tarpu pasisuko šonu, o man išlipant antrą kartą, atsisuko į mane vėl veidu. Ėjau tiesiai į jį, šaukdamas rusiškai: - Подлец! [Niekšas!] Jis vaidino nebylią nuostabą, kiek šypsodamasis perėjo man uţ nugaros link autobuso ir kaţkur dingo. Uţtat šalia manęs ėmė vaikštinėti neţinia iš kur atsiradęs apkūnus pagyvenęs vyras. Man stovint eilėje į tualetą, netikėtai priėjo mano bjaurusis pakeleivis su grandinėle ir paklausė visiškai taip pat, kaip jaunuolis, dar vaţiuojant į Strasbūrą, tik rusiškai: - Так говорите, здесь за вами следят? [Taigi, sakot, čia jus seka?] Priėmęs ţaidimą, pasakojau apie save, jis lyg pritarė, tačiau kai pasakiau, kad grasina mane nuţudyti, nieko nesakydamas staiga apsisuko ir nuėjo link autobuso. /.../ Tas liesas plikas vyras, kuris Niurnberge plačiai „šypsojosi“ pats sau, nuėjo toliau į veją uţ keleivių nugarų ir, jiems nematomas, ėmė ten darkytis ir įvairiai ţiūrėti į mane iš tolo. Autobuse paklausiau bjauraus agento: - А вы тоже мной интересуетесь? [O jūs taip pat manimi domitės?]– Мне нет из-за чего вами интересоваться, а вы подозреваете чуть не весь автобус. [Neturiu dėl ko jumis domėtis, o jūs įtariate vos ne visą autobusą]. – Нет, не весь, но кроме вас ещѐ пара человек есть точно. [Ne, ne visą, tačiau be jūsų dar pora ţmonių yra tikrai]. – Ну, это ваша проблема, от неѐ лекарства нет. [Na, čia jau jūsų problema, nuo jos vaistų nėra]. (T.y., net ir po ligoninės tave terorizuosim ir jei priešinsies, vis vien atrodysi neišgijusiu). Pasakiau: – Если вы не из них и считаете меня действительно больным, то почему больного оскорбляете? [Jeigu jūs ne iš jų ir tikrai laikote mane ligoniu, tuomet kam ligonį įţeidinėjate?] Numojo ranka ir nusigręţė. Juk negali prisipaţinti, kad nelaiko manęs ligoniu, būtent todėl ir terorizuoja. Vienoje iš stotelių Lenkijoje prie jo pasodino kitą rusą, tuoj pasirodė, kad jie paţįstami. „Pasaulis ankštas“... Plikas vyras ėmė vis daţniau į mane gręţiotis nuo savo sėdynės priekyje. Vėliau buvo suvaidinta nelabai aiški scenelė, kai jo neįleido į Lietuvą kaip baltarusį, nes Baltarusija nėra Šengeno zonos narė, išlaipino iš autobuso. Išlaipinamas vaidino durnelį: - Почему другим можно, а мне нельзя? [Kodėl kitiems galima, o man ne?] (09.12 Vilniuje jis pasitiko mane prie Baltojo tilto). Prie degalinės Lenkijoje, kai lipau iš autobuso, priešais po bendru stogeliu laukė liesas jaunuolis, grįţau apsivilkti megztiniu, jis tuo tarpu pasisuko šonu, o man išlipant antrą kartą, atsisuko į mane vėl veidu. Ėjau tiesiai į jį, šaukdamas rusiškai: - Подлец! [Niekšas!] Jis vaidino nebylią nuostabą, kiek šypsodamasis perėjo man uţ nugaros link autobuso ir kaţkur dingo. Uţtat šalia manęs ėmė vaikštinėti neţinia iš kur atsiradęs apkūnus pagyvenęs vyras. Man stovint eilėje į tualetą, netikėtai priėjo mano bjaurusis pakeleivis su grandinėle ir paklausė visiškai taip pat, kaip jaunuolis, dar vaţiuojant į Strasbūrą, tik rusiškai: - Так говорите, здесь за вами следят? [Taigi, sakot, čia jus seka?] Priėmęs ţaidimą, pasakojau apie save, jis lyg pritarė, tačiau kai pasakiau, kad grasina mane nuţudyti, nieko nesakydamas staiga apsisuko ir nuėjo link autobuso. /.../ Tas liesas plikas vyras, kuris Niurnberge plačiai „šypsojosi“ pats sau, nuėjo toliau į veją uţ keleivių nugarų ir, jiems nematomas, ėmė ten darkytis ir įvairiai ţiūrėti į mane iš tolo. Autobuse paklausiau bjauraus agento: - А вы тоже мной интересуетесь? [O jūs taip pat manimi domitės?]– Мне нет из-за чего вами интересоваться, а вы подозреваете чуть не весь автобус. [Neturiu dėl ko jumis domėtis, o jūs įtariate vos ne visą autobusą]. – Нет, не весь, но кроме вас ещѐ пара человек есть точно. [Ne, ne visą, tačiau be jūsų dar pora ţmonių yra tikrai]. – Ну, это ваша проблема, от неѐ лекарства нет. [Na, čia jau jūsų problema, nuo jos vaistų nėra]. (T.y., net ir po ligoninės tave terorizuosim ir jei priešinsies, vis vien atrodysi neišgijusiu). Pasakiau: – Если вы не из них и считаете меня действительно больным, то почему больного оскорбляете? [Jeigu jūs ne iš jų ir tikrai laikote mane ligoniu, tuomet kam ligonį įţeidinėjate?] Numojo ranka ir nusigręţė. Juk negali prisipaţinti, kad nelaiko manęs ligoniu, būtent todėl ir terorizuoja. Vienoje iš stotelių Lenkijoje prie jo pasodino kitą rusą, tuoj pasirodė, kad jie paţįstami. „Pasaulis ankštas“... Plikas vyras ėmė vis daţniau į mane gręţiotis nuo savo sėdynės priekyje. Vėliau buvo suvaidinta nelabai aiški scenelė, kai jo neįleido į Lietuvą kaip baltarusį, nes Baltarusija nėra Šengeno zonos narė, išlaipino iš autobuso. Išlaipinamas vaidino durnelį: - Почему другим можно, а мне нельзя? [Kodėl kitiems galima, o man ne?] (09.12 Vilniuje jis pasitiko mane prie Baltojo tilto). 
2007.07.01, sekmadienis. Du „atsitiktinai susitikę draugai“, pasirodo, paţįsta ir jaunąją 

autobuso brigados vadovę. Kalbėjosi tarp savęs garsiai, blevyzgodami. Tai nelabai siejosi su 

įvaizdţiu ţmogaus, mėgstančio medituoti per įrašytą paukštelių čiulbėjimą. Abu išlipo 

Lietuvoje neprivaţiavus Kauno.  
Išlipus Kaune, priešais autobusą jau stovėjo rūstaus veido pensininkas su akiniais, kepurė su 

snapeliu, be reikalo pasistatęs strukės apykaklę („teisingai, aš agentas“). Pamatęs, jog 

pastebėjau, nusigręţė ir nuėjo lėta „medine“ eisena. Uţtat prieš autobuso priekį netoli manęs 

stovėjo orientuota kūnu į mane inteligentiškai apsrengusi moteris su mob. telefonu, tuoj pat 

perėjo prie autobuso galo ţiūrėti dabar jau iš ten. Norėjau apeiti autobusą jai iš paskos iš 

priekio, toliau kitapus jo uţ staliuko po tentu (visi kiti tušti) sėdėjo nieko neveikdamas juodų 

garbanotų plaukų apkūnus agentas, man praeinant garsiai artistiškai atsiriaugėjo. Apėjus 

autobusą, agentės nebėra. Vietoj pirmojo pensininko jo vietoje atsirado antras, taip pat su 

akiniais. Autobuse buvusi agentė su dţinsais Kaune išlipo, šalia jos trynėsi liesas vyrukas, jie 

kaţkodėl neskubėjo išeiti, po to stovėjo demonstratyviai apsikabinę (aiški vaidyba). (Prieš tai 

autobuse bjaurusis buvo į ją kreipęsis irgi kaip į paţįstamą).  
Išlipus autobusų stotyje Vilniuje ir nuėjus į IKI, agentai netrukdė. Tik išlipant Pamėnkalnio 

stotelėje, prie troleibuso priekio jau stovėjo skersai šaligatvio pagyvenusi šviesiai apsirengusi 

moteris, visai neţadėjusi niekur vykti. Uţrėkiau, suvaidino nebylią nuostabą. 

  
2007.07.03, antradienis./.../ Praėjęs pro teatrą Lelevelio g-ve, perėjau per Vilniaus g-vę ir 

pasukau į dešinę link prospekto. Nuo prospekto man priešpriešiais ėjo labai rūstaus veido 

liesas vidutinio amţiaus vyriškis atraitotom rankovėm, atkištom alkūnėm ir sugniauţtais 

kumščiais. Man ţiūrint jam į veidą, kiek nusigrėţė ir kaţkodėl keistai ţiobtelėjo. /.../ 

  
2007.07.04, trečiadienis. Ryte prieš pat 6 val. virš įėjimo į mūsų butą Egidijaus Kūrio (LR 

Konstitucinio teismo pirmininko) bute vis garsiau vartaliojami gelţgaliai, po to labai garsus, 

skubotas, bet trumpas dauţymas į geleţį, tiesiog tarsi kad pabusčiau. Paţiūrėjau į laikrodį, - 

visas triukšmas tuoj pat liovėsi /.../.  

  

2007.07.09, pirmadienis. /.../ Praėjus VRM ir artėjant link Arkivyskupijos kurijos, prie jos 
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durų stovėjo aukštas liesas apie 65 metų vyras su striuke su raudonais gabalais, aukštai ištiesė 

dešinę ranką, tarytum laimindamas pravaţiuojančių mašinų srautą. Taigi, šventikas. Man 

priėjus, paţvelgė man į akis, o man praėjus tebestovėjo tarsi įbestas /.../. Sutvarkęs reikalus, 

maţdaug po valandos grįţau į kuriją vis tiktai išsiaiškinti, kas tai buvo per ţmogus. Jaunai 

sekretorei vienuolei aprašiau save ir šventiką ir paklausiau, kas tai buvo, ji kiek šyptelėjusi 

susiţvalgė su sėdėjusiu prie durų Arkikatedros klebonu Ričardu Doveika (abudu aiškiai 

suprato, apie ką kalbu). Jis, priėjęs prie manęs, kaip jis pasakė, „kaip kancleris“, ėmė aiškinti, 

jog kiekvienas ţvilgsnis gali kaip nors pasirodyti, pakelta ranka irgi nebūtinai palaiminimui, 

„aš irgi pakeliu“. Doveika, aiškiai supratęs, apie ką kalbu, profesionaliai naudojo prokuratūros 

ir policijos demagoginius atsikalbinėjimus. Pasiūlė, jeigu aš nebandęs su tuo ţmogumi pats 

pasiaiškinti, tai gal jei pamatysiu jį dar du tris kartus, kad kreipčiausi, tada jie galvosią, ką 

daryti. Pasakiau, kad nebepamatysiu, nes jų taktika yra tokia, kad tik retais atvejais pamatau 

agentą antrą kartą. Naudodamasis proga, paminėjau vienuolę agentę 04.13 Katedros a. bei 

Vytauto D. gimnazijos tikybos mokytoją Justiną Sadauską. Doveika tik reiškė nuostabą. /.../  Smetonos g-je tarp buv. k/t Pergalė ir Maximos mizanscena: kairėje prie šiukšlių konteinerių nejudanti „bomţė“, priešais dešinėje prie sienos šalia mano kelio juodai apsirengęs nebylus rūkorius, o mašinų stovėjimo aikštelėje vaikštinėja pirmyn atgal bjauraus įtempto veido „viršininkas“, aiškiai persirengęs tas pats, kuris rodė man kumščius 07.03 an-tradienį. Taigi, šiandien pasakiau R.Doveikai, kad agentas retai pasirodo antrą kartą ir šiandien pat pamačiau jį. /.../  2007.07.11, trečiadienis. /.../ Uţėjau į spaudos parduotuvėlę Savivaldybės (dab. V.Kudirkos) a. kampe, ten sausakimša. Man stojus į eilę veidu į išėjimą, įėjo aukštas inteligentiškai apsirengęs vyras su bjaurokais ūseliais šepetėliu, plaukai sušukuoti atgal, paėmė nuo lentynos Литовский курьер. Stojęs uţ manęs, plekštelėjo jį ant stiklo šalia mano rankos ir tuoj patraukė atgal prie savęs (signalas man, šiaip tokiais atvejais reiktų tuoj pat į snukį). Pardavėja jį įspėjo, kad čia senas numeris, pirkėjai po to turi pretenzijų. – Nieko tokio, aš ne toks ţmogus. Aiškiai tas pats, kuris 06.30 šeštadienį autobuse iš Strasbūro erzino mane iš priekinės sėdynės, čia yra aiškiai persirengęs policininkas, tik tada jis vaidino „originalą“ su grandinėle ant kaklo. Išeinant, lauke moteriškaitė „kaţin ko laukė“, kaţkodėl ţiūrėdama būtent į mane. Smetonos g-je tarp buv. k/t Pergalė ir Maximos mizanscena: kairėje prie šiukšlių konteinerių nejudanti „bomţė“, priešais dešinėje prie sienos šalia mano kelio juodai apsirengęs nebylus rūkorius, o mašinų stovėjimo aikštelėje vaikštinėja pirmyn atgal bjauraus įtempto veido „viršininkas“, aiškiai persirengęs tas pats, kuris rodė man kumščius 07.03 an-tradienį. Taigi, šiandien pasakiau R.Doveikai, kad agentas retai pasirodo antrą kartą ir šiandien pat pamačiau jį. /.../  2007.07.11, trečiadienis. /.../ Uţėjau į spaudos parduotuvėlę Savivaldybės (dab. V.Kudirkos) a. kampe, ten sausakimša. Man stojus į eilę veidu į išėjimą, įėjo aukštas inteligentiškai apsirengęs vyras su bjaurokais ūseliais šepetėliu, plaukai sušukuoti atgal, paėmė nuo lentynos Литовский курьер. Stojęs uţ manęs, plekštelėjo jį ant stiklo šalia mano rankos ir tuoj patraukė atgal prie savęs (signalas man, šiaip tokiais atvejais reiktų tuoj pat į snukį). Pardavėja jį įspėjo, kad čia senas numeris, pirkėjai po to turi pretenzijų. – Nieko tokio, aš ne toks ţmogus. Aiškiai tas pats, kuris 06.30 šeštadienį autobuse iš Strasbūro erzino mane iš priekinės sėdynės, čia yra aiškiai persirengęs policininkas, tik tada jis vaidino „originalą“ su grandinėle ant kaklo. Išeinant, lauke moteriškaitė „kaţin ko laukė“, kaţkodėl ţiūrėdama būtent į mane. 
Netikėtai pasukau į dešinę palei sodą ţemyn Vilniaus g-ve. Toliau priekyje, iš karto uţ 

įvaţiavimo į poţeminę stovėjimo aikštelę, tradiciniai rausėsi rankinuke mergina (jie uţkerta 

bet kurias kryptis nuo mano šiuo metu uţimamo taško, kairėn, dešinėn, pirmyn, atgal, 

kiekvienas jų pasirengęs mane priimti), o šalia jos šonu į mane blaškėsi apkūnus vyras 

šviesiais languotais virš kelnių išleistais marškiniais, - Viktoras Petkus. Man einant link jo, 

nusisuko nuo manęs nugara ir taip sustingo skersai šaligatvio. Tipiški agento signalai, 

negalėjau patikėti savo akimis. Apėjęs jį, kreipiausi: - Ar čia jūs, Viktorai? - Seniai pats mane 

matei, nepaţinai. – Iš nugaros tikrai nelabai. Įsišnekėjome. Jis čia laukiąs mašinos iš 

poţeminės aikštelės (tik kaţkodėl ką tik buvo visai nusisukęs nuo įvaţiavimo), ţadėjo jį 

nuveţti į vieną vietą. – Vakar jums skambinau. – Manęs nebuvo vakare.  
– Norėjau, kad ţinotumėt, - papasakojau, apie operatyvininką su sutana, vienuolę agentę ir 

apie agentą kunigą pirmadienį. – O ar nebandei jų uţklausti? (R.Doveikos „argumentas“, lyg 

tai yra prasmė su agentais nuoširdţiai kalbėtis). Ir t.t. Mergina jau buvo nuėjusi, tuoj iš kitos 

pusės atėjo y„pensininkas“, prislinko nugara visai prie mudviejų ir taip pat ėmė raustis 

kaţkame. Ţvilgtelėjęs į jį, Petkus tuoj pat gerokai pasitraukė nuo manęs, tarytum kad anas 

geriau girdėtų, ką aš kalbu. Netrukus „pensininkas“ išėjo. Petkus nereagavo į mano paminėtus 

„religingus“ agentus. Dėl A.Nasvyčio replikavo: - Nejaugi jis tuo uţsiima. Dėl V.Savukyno: - 

Na, dėl jo seniai ţinoma. Papriekaištavau, kad nelabai graţiai pats Petkus pasielgė, 

nepatikėjęs manimi, kai buvau apsilankęs pas jį 2006 m. vasario 14 d., ir nepadėjo man, tad 

gal dabar padėtų? - Aš jau nutolęs nuo viso to, nuo politikos. Petkus labai ţiūrėjo 

išvaţiuojančių iš poţeminės aikštelės mašinų, tik po geroko laiko tarpo iš ten pasirodė pilka 

mašina ir jį paėmė. /.../ 

Namuose viską apsvarsčiau. Petkus buvo apšepęs, netinkamos išvaizdos vaţiuoti bet kur, 

rankose neturėjo nieko, aplamai tarsi skubiai iškviestas iš namų. Paprastai sutikęs mane, jis 

pirmas mane uţkalbindavo ir niekada nenusigręţdavo. Tačiau šiandien jo elgesys ir ryšys su 

agentais buvo labiau nei aiškūs. Mobilizuotas, saugumui pamačius, kad vakar bandţiau jam 

skambinti?   

Susidėliojo ir visos senesnės Petkaus tariamos keistenybės. Kai pirmą kartą apsilankęs pas jį 

2006.02.14 jam kaip itin patyrusiam politkaliniui aprašinėjau manęs operatyvinį sekimą, jis 

visiškai nelauktai pareiškė: - O aš netikiu ! Netikiu ! Ir tarsi iš natų ėmė kategoriškai mane 
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tikinti, girdi „mes, seni disidentai, daţnai tampam pernelyg įtarūs“. Jokie patys akivaizdţiausi 

pavyzdţiai jo neįtikindavo. Staiga „netikėtas“ skambutis, atėjo vienas iš jaunų Petkaus draugų 

ir aktyviai dalyvavo pokalbyje, nors be rezultato man. Bet neprarasdavau vilites, negalėjau 

prileisti, kad nesugebėčiau įtikinti Petkaus, tokio prityrusio profesionalo.  
Tačiau, man vasario 24 lankantis antrą kartą, nors ţadėjo, kad man prašant būsim vieni, bet 

apgavo, pas jį sėdėjo man nepaţįstamas psichiatras Algimantas Dėdinas, tuoj pat ėmęs aiškinti 

Petkui apie mano psichinį sutrikimą ir visaip iš manęs tyčiotis. Negalėjau suvokti, kodėl 

Petkus tai leidţia, juk paţįsta mane nuo 1989 metų. Lankantis rugsėjo 18, pas Petkų 

apsigyvenęs kitas jaunuolis mudviejų pokalbio metu „ruošė pamokas“ tiesiog prie to pačio 

maţiuko staliuko, kone liesdamas mane. Paklausiau, ar netrukdau jam, - ne, nieko. 

Siekdamas pasiaiškinti paskutinį kartą, vakare paskambinau Petkui, atsiliepė draugiškai. 

Ėmiau priekaištauti, kad jo elgesys buvo keistas, nemandagus, buvo aiškiai tyčia nusigręţęs 

nugara... – Juk mašina gi atvaţiavo, pats matei. – Ne, dar prieš tai, o be to jūs buvot sąryšyje 

su agentais – mergina, po jos senis buvo priėjęs kaţkoks ir jūs pasitraukėt, matyt, kad jis 

geriau girdėtų. – Ačiū, ačiū, dėkoju, - padėjo ragelį. /.../. 

 

2007.07.20, penktadienis. Iš ryto prieš 6 val. jau trečią kartą E.Kūrio bute virš išėijmo iš 

mūsų buto prasidėjo kaţkokių stambių geleţų tampymas ir ţvanginimas, bet ne kalimas, kaip 

pirmą kartą, tik vėl tolygiai vis garsėjantis, ir vėl tuoj pat liovėsi lygiai 6 val., man paţvelgus į 

laikrodį (vėliau suţinojau, kad uţsienio literatūroje toks terorizavimo būdas yra aprašytas 

daugybę kartų, juo ne vien šiaip trukdoma, bet kartu primenama, kad esi nuolat matomas). /.../ 

Norėjau, kaip paprastai, uţeiti į Medicinos bibliotekos kavinaitę, bet centrinis įėjimas Kaštonų 

g-je šį kartą uţrakintas dėl remonto. Priešais įėjimą klausinėjau du ten „kaţko laukiusius“ 

jaunuolius. Nukreipė mane įeiti iš kiemo. Įėjus į tamsoką koridorėlį, jame tolo lyg ir budėtoja, 

su meksikietišku pončo (skraiste) ant pečių, neţinia ką čia dariusi. Tikriausiai, ką tik stebėjo 

mano garsų pokalbį su jaunuoliais Kaštonų g-je pro stiklines dėl remonto uţrakinto 

pagrindinio įėjimo duris ir, supratusi, kur eisiu, nuėjo mane pasitikti. Aišku, visos budėtojos 

yra agentės. Nuėjo į pagrindinį fojė, kur yra budėtojų postas.  

Iš kavinės tuoj išėjau, nes neradau ką valgyti, budėtoja kaip tik ėjo į mane iš dešinės, iš fojė. 

Matyt, norėjo įsikišti į kavinę patikrinti, ar sėdţiu. Uţrėkiau jai, tuoj pasuko nuo manęs atgal į 

fojė, tarusi, tarsi senam paţįstamam: - Eik eik, kol gyvas. Tuoj grįţau prie jos, rėkdamas: - 

Grasinimas nuţudyti, prašom pasakyti pareigas, vardą ir pavardę !! – Tuoj kviečiu policiją, - 

nuėjo prie stacionaraus telefono ant rūbinės lango. Garsiai klausdamas, kur yra direkcija, 

pakilau į antrą aukštą, ten jau rakino kabinetą moteris, klausėsi manęs supratingai. Tuoj pat iš 

apačios atbėgo visa kaţkodėl išbalusi budėtoja, iš tolo rėkdama, kad gerai, jog yra 

pavaduotoja, nes aš jas visas nuolat terorizuojąs. Pasiūliau jai pasilikti ir prisistatyti, - tuoj vėl 

pabėgo. Pavaduotoja man paaiškino, kad tai ne budėtoja, bet bibliotekininkė Aldona 

Baronienė, tiesiog šiandien budinti prie skaityklos durų. Eidamas pro fojė link išėjimo į 

kiemą, į ją dėmesio nebekreipiau, ji jau nebuvo man reikalinga. 

Vos išėjus man atgal į Kaštonų g. ir pasukus į kairę link Lukiškių a., iš priekio tiksliai 

pasitiko mergina „biuro darbuotoja“ (Kaštonų 5, laiptai į rūsį iš bromos, dabar ten kirpykla) su 

kavos puodeliu ir cigarete ir atsisėdo „gerti kavos“ ant poros centimetro storio labai ţemo 

metalinio vejos prie bibliotekos aptvarėlio strypo. Ilgiau nei minutę ant jo neišsėdėsi. 

Pasakiau, kad uţjaučiu saugumietę taip nepatogiai sėdint. Šypsojosi. (Po poros savaičių ta pati 

vėl pasitiko mane, „rūkydama“ jau vidury siauro šaligatvio prie savo rūsio, versdama ją 

aplenkti. Praeidamas garsiai šaipiausi ir vis garsiau rėkiau jai atgal, stengdamasis parodyti ją 

praeiviams, ji vėl tik šypsojosi tylėdama ir trumpam smarkiai atsilenkė, iškišusi pilvą į priekį). 

/.../  
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2007.07.24, antradienis. /.../ Ėjau Katedros aikštės link pro Savivaldybės (buv. LKP CK, 

Savivaldybė, dabar drabuţių parduotuvė) pastatą, priekyje prie šaligatvio krašto nugara į mane 

stovėjo kiek panarinęs galvą augalotas liesas apyjaunis agentas dţinsiniu kostiumu, rankose 

nieko neturėjo. Man artinantis, jis, neatsigręţdamas, ėmė slinkti pirmyn. Šaukdamas, 

aplenkiau jį ir šaukiau jau atgal, kartu stengdamasis suvokti, kas uţ mano nugaros galėjo 

pasiųsti jam vibrosignalą į mob. telefoną kišenėje (į priekį neţiūrėjo, buvo panarinęs galvą); 

ten uţ manęs iš priešingos prospekto pusės ką tik buvo perėjęs į šią Arkikatedros klebonas 

Ričardas Doveika su juoda sutana, nerūpestingai atkišęs į priekį, tarsi rodydamas man, ranką 

su mob. telefonu ir ţiūrėjęs į mane didelėm graţiom pilkom akim. Kitoje rankoje neturėjo 

nieko. Mudu vienas kito „neatpaţinom“, jis mane aplenkė, likau aiškintis su agentais./.../ 

  
2007.07.31, antradienis. /.../ Vilniaus g-vės kaire puse ėjau nuo centro link Radvilų rūmų, 

pakeliui, nugara į fasadą „šiaip sau kaţko stovėjo“ aukštas vaikinas, o priešpriešiais į mane 

praeivių sraute ėjo neaukšta putli mergina su taše per petį, visiškai nuleidusi ant veido 

vešlius juodus plaukus. Ţmogus be veido. Net ne juodaveidis, ne kaukėtas, tiesiog be veido, 

vietoj veido juoduma. Tikrai neleidţia nuobodţiauti nė pusvalandţio. Visi praeiviai ţmonės 

kaip ţmonės, tik viena kaţkodėl be veido, kas ten ją ţino, kodėl taip, kiek čia praeivių ją spės 

pastebėti per kelias sekundes, o kuris pastebės, tuoj pamirš. Aišku, prasilenkusi su manimi, 

tuoj plaukus vėl praskleidė. Čia pat įėjau į knygyną, o po to jau tikrai artėjant prie kampo, uţ 

kurio kairėje atsiveria Radvilų rūmai, tą pati juodaplaukė mergina vėl stovėjo priekyje, tik jau 

nugara į mane, kaţkuo „labai uţsiėmusi“, berods, jau atrodanti normaliai. Man įėjus į 

knygyną, tuoj buvo gavusi signalą sugrįţti ir pasitikti mane dar kartą, tik jau nugara. /.../ 

Centriniame pašte einant link išėjimo, nuo jo link manęs lėtai pasivaikščiodamas ėjo aukštas 

lieknas pensininkas su lengvais akinukais ant didelės nosies, smarkiai uţsimaukšlinta ant 

kaktos kepure su snapeliu, - dimisijos generolas Jonas Kronkaitis (akinukai, suprantama, be 

dioptrijų). 

 

2007.08.28, antradienis. /.../ Išėjus iš MAB į kairę ir priėjus Vyriausiojo administracinio 

teismo pastatą, priešpriešiais ėjo neaukšta moteriškė, kiek šypsodamasi ţiūrėdama į mane ir 

atkišta į mane ranka pakratydama balto popieriaus lapus, tarsi kačiukui. (Gal reikia kartą 

atimti?). /.../ Dar 5 agentai, taigi, šiandien 32 vien tik pasirodţiusiųjų. /.../ 

 

2007.09.06, ketvirtadienis. /.../ Taigi, raudoną dichlofoso balionėlį pademonstravau iki šiol 

jau du kartus, daugiau nereikia. Belieka taikyti./.../ 

 

2007.10.05, penktadienis. /.../ Pereinant nuo VAOBT link Tilto g-vės, jos kitoje, kairiojoje 

pusėje  pusėje uţ šviesoforo (įstriţaine) laukė ţiūrėdama į mane pensininkė su baltu voku prie 

krūtinės, pamačiusi, kad pastebėjau, voką nuleido, nusisuko ir ėmė blaškytis. /.../ 

Minimos parduotuvėje Smetonos g-je (dabar Maxima), man bebaigiant atsiskaityti su 

kasininke, iš lauko įėjo ir prie jos priėjo vidutinio amţiaus vyras, turėjęs rankoje metalinę 

lazdelę, bet nesiremdamas ja (būdas atkreipti į save dėmesį) ir, pasilenkęs prie jos, mano 

akivaizdoje paklausė: - Atsiprašau, ar pas jus čia yra batų raišteliai? Pardavėja nustebo ir 

paneigė. Agento klausimo forma („pas jus“) pamėgdţioja, matyt, mano (toks subtilus 

tyčiojimasis), o turinys („batų raišteliai“) rodo, kad yra perskaitytas mano laiškas Laisvo 

laikraščio ţurnalistui Juozui Ivanauskui, kurį kartu su savo straipsniu 09.27 buvau atidavęs 

jam redakcijoje, kuriame (laiške), be kita ko, rašiau, kad, pirmą kartą priimdamas mane 
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2006.02.21, A.Driţius elgėsi keistai, du kartus staigiai nemandagiai prisėsdamas labai arti 

manęs vien tam, kad pagaliau visiškai atrištų kairiojo bato raištelį. 10.09 prisiskambinau 

Juozui Ivanauskui teiraudamasis, kam jis rodė tą laišką, nes 10.05 man buvo leista suprasti, 

kad turinys jau yra ţinomas saugumui. Atsakė, kad Driţiui, „juk aš negaliu kitaip“, Driţius 

pasakęs, kad visa tai jo nedomina, o straipsnio nespausdins. Taigi, Ivanauskas nenorom 

paliudijo, jog Driţius yra kaţkurios slaptosios tarnybos agentas. Bet kodėl gi „negaliu kitaip“? 

Kas vertė perduoti mano laišką Driţiui, gal irgi agento pareiga? O jei ne, tuomet ţodţiai „juk 

aš negaliu kitaip“ reiškia, „suprantu, kad jūs, tikriausiai, teisus, bet buvau priverstas jus 

išduoti, nes norisi ir narsiu kovotoju atrodyti, ir gyventi sočiai bei garbingai“. Deja, mūsuose 

padorumas ir sotus bei garbingas gyvenimas nesuderinami. Anksčiau ar vėliau būtinai tenka 

rinktis. Oi, kaip nesinori... 

  

2007.10.07, sekmadienis. /.../ Maximoje priešais Seimą man stovint eilėje prie kasos, iš 

lauko įėjo aukštokas susivėlusiais plaukais vyras su striuke, rankose nieko neturėjo, ištraukė 

virš kasininkės cigarečių pakelį į stojo į eilę. Tai buvo MA Istorijos instituto direktorius prof. 

Alvydas Nikţentaitis. Po to lauke jis mane aplenkė, eidamas į tą patį pereinamąjį kiemą, kur ir 

aš, priešais MM bib-kos šoninį fasadą Gynėjų gatvelėje, bet jame nuėjo ne į kairę, kur jam 

būtų tiesus kelias atgal į Istorijos in-tą, bet pasuko į dešinę, kur per kiemus yra praėjimas vėl į 

Gedimino prospektą. Kodėl gi neėjus iš Maximos iš karto tiesiai Gedimino prospektu, kam 

toks lankas per Nepriklausomybės aikštę ir nemalonius kiemus? (Šito epizodo nebuvau įrašęs 

iš karto, nes negalėjau patikėti, jog ir tarytum kultūringas ir kaţkiek opozicingas profesorius 

Alvydas Nikţentaitis taip maivėsi būtent prieš mane, kol jis nebuvo jau visiškai nedviprasmiai 

prisistatęs man 10.19 Centriniame pašte (ţr.) ir dar 2014.02.05). 

 

2007.10.15, pirmadienis. /.../ Prie išėjimo iš Savivaldybės (dabar V.Kudirkos) a. sodo į 

Gedimino prospektą ant suolo kairėje tako pusėje, pro kurį turėjau praeiti, „gyvai plepėjo“ 

pasisukusios viena į kitą dvi moterys, iš kurių artimesnioji man, sėdėjusi dešiniu šonu į mane, 

nepaprastai nepatogiai laikė prispaustą prie savo dešinio šlaunies man šitaip gerai matomą 

didţiausio formato baltą voką, tarsi norėdama jį prie šlaunies priklijuoti, kad nenukristų./.../ 

  2007.10.19, penktadienis. /.../ Įėjus man į Centrinį paštą, pro mane iš ten praėjo link išėjimo prof. Alvydas Nikţentaitis su vienspalviu ţalsvu megztiniu, rankose nieko neturėjo. Po kelių minučių išėjau ir pa-sukau į dešinę. Pasirodo, profesorius nebuvo nuėjęs per toli, stovėjo čia pat prie sienos dešinėje ir rūkė. Paklausiau: - Manęs laukiate, direktoriau? Inteligentiškai nusišypsojo: - Ne.. - O gal vis dėl to manęs, jei taip, tai prašom, klausau. Nikţentaitis tik ţiūrėjo, rūkydamas. Man nuo jo nueinant, pajudėjo iš paskos ir tuoj dingo, tikriausiai, įėjęs į kampinę kavinaitę. /.../  2007.11.05, pirmadienis. /.../ Sustojau Lukiškių stotelėjė prie sodo vaţiuoti autobusu į teismų rūmus Pašilaičiuose. Pakėlęs galvą pastebėjau, kad nuo naujo pastato, išsikišančio kieme iš uţ seno URM pastato, stogo, į mane kaţkas ţiūri, tuoj pat nuėjo ir dingo uţ barjero. Bet maţdaug po minutės pasirodė iš ten vėl, matomas iki pusiaujos, kurį laiką vėl paţiūrėjo ir vėl dingo./.../. Išėjus iš Centrinio pašto į dešinę, nuo tos vietos, kur 10.19 „rūkė“ A.Nikţentaitis, kaip tik ėmė tolti lyg pasivaikščiodama neaukšta moteris ilgu paltu. Aplenkdamas ją tarp kitų moterų, garsiai kreipiausi: - Saugumiete, provokatore. Ji neţymiai pasuko galvą – tai ţinoma TV ţurnalistė Julija Šliaţienė. Jau praėjęs kokius dešimt metrų į priekį, nutariau vis tiktai grįţti įsitikinti, moteris tebestovėjo prie suapvalinto pašto pastato kampo (kavinės), jau pusiau nusisukusi nuo manęs, kiek panarinusi galvą, tarytum laukdama, kad galiu grįţti. Grįţdamas, aš be ţodţių pirštu rodţiau į ją praeiviams. Šliaţienė ėmė slinkti nuo manęs. Aplenkęs, sustojau: - Kaţkokia paţįstama saugumietė, panaši į Šliaţienę. Jūs Šliaţienė? Nusišypsojo, ţemu, visiems gerai paţįstamu balsu atsakė: - Gali būti. – Nusiritot, Šliaţiene, nusiritot. Buvau šiek tiek pritrenktas ir palikau ją, o reikėjo stovėti, rodant į ją pirštu ir rėkti, o atbėgus „gynėjams“, sukelti skandalą. /.../ 
2007.11.22, ketvirtadienis. /.../ Einant nuo namų tarp šv. Jokūbo baţnyčios aptvaro ir 

Lukiškių sodo, teko parėkti trim keturiem agentams ir agentėms. Sukant man uţ sodo į dešinę 

Vasario 16 gatve, ten ant šaligatvio veidu į sodą sėdėjo ratuotuose krėsluose du visiškai vieni 

bekojai ar paralyţiuotieji. Arti nebuvo net praeivių. Tylėdami, ţiūrėjo į sodą. /.../ 

  
2007.11.24, šeštadienis. /.../ Įėjęs į Kalvarijų turgų per pirmuosius (dešiniuosius) vartus, 

ėjau tarp ţmonių tiesiai, netikėtai priešpriešiais pasirodė ne kas kitas, o ...Stasys Stungurys su 

juodu paltu, savo kartuzo pavidalo juoda berete ir neįprastais dideliais akiniais, kurių niekada 

nenešioja. Rankose nieko neturėjo, „šiaip atvaţiavo pasivaikščioti“ į visiškai jam svetimą 

miesto dalį. Norėjau pasisveikinti, tačiau jis, nesustodamas ir neţiūrėdamas į mane, artistiškai 

paleido kaţkokį garsą „hrmmmm“ ir prasilenkė. Tokie netikėti sumurmėjimai ir hyyy iš 

inteligentiškų ţmonių šalia manęs jau nebe naujiena. Pagaliau tapo aišku, kad S.Stungurio, 

kaip ir V.Petkaus bei V.Budniko niekšiškas atsisakymas 2006-ais metais bent kiek man padėti 

buvo anaiptol ne atsitktinumas, o uţduoties vykdymas. /.../ 
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2008 

 

/.../ 

 

Kelionė iš Vilniaus į Maskvą ir atgal 2008.01.08 - 01.10 

 

2008.01.08, antradienis. /.../ Nerandant apgynimo nei Lietuvoje, nei Europos Sąjungos 

institucijose, tenka pamėginti emigruoti į Rusiją. Teisybė, Rusijos Federacijos konsulato 

Vilniuje (RF ambasados pastate) priimamajame man „demonstruodavosi“ jau neabejotinai RF 

Federalinės saugumo tarnybos (FSB) agentai, psichologiškai trukdydami prisijungti prie rusų 

tėvynainių perkėlimo į Rusiją vyriausybinės programos. Tačiau gal, tiesiog savarankiškai 

susiradus darbo vietą Rusijoje, susitarus ir persikėlus, mane paliktų ramybėje? Reikėtų 

pazonduoti Maskvoje, gal uţmegzti ryšius, susiskambinti iš ten su miestais. 

Temstant, palikau namus vaţiuoti traukiniu į Maskvą (Nr. 6, 17:07). Tik praėjus URM, 

pasitiko nuo prospekto pirmasis agentas – „šiaip vaikščiojęs sutemose“ apkūnus jaunuolis su 

megzta kepure, rankos kišenėse. Pamėnkalnio troleibuso stotelėje labai paţįstamai ėmė prieš 

mano nosį plačiai blaškytis pirmyn atgal liesas ţilas „viršininkas“ su geru portfeliu ir ilgu 

juodu paltu. Atvaţiavus 7-am troleibusui, demonstratyviai pasitraukė į šoną ir iš ten stebėjo. 

Tuo pačiu momentu man uţ nugaros stovėjusi mergina, labai uţsiėmusi mob. telefonu, 

pasirodo, taip pat neketino niekur vaţiuoti, išėjo. Troleibuse daug ţmonių. Kaţkas kairėje 

dingo nuo sėdynės, atsisėdau šalia maţo lieso pagyvenusio darbininko su megzta berete, 

ūseliais, terba su termosu. Prie stoties pakilau ir išgirdau iš jo pavymui: - Козззѐл... [Oţys...] 

Stoty netikėtai nusileidau eskalatoriumi, ten reikėjo pasukti atgal koridoriumi link tualeto 

(ten pat ir kelias į parduotuvę), bet skersiniame koridoriuje tolo į kairę vaikinas agentas, 

iškviestas aplenkti mane, tik nesupratęs, kur aš eisiu. Suvokęs tai ar gavęs signalą, jis tuoj 

grįţo ir spėjo prasilenkti su manimi labai arti. Tualete buvo ramu, neatskirsi. Pakilau 

eskalatoriumi atgal, bekylant, priekyje kelią kirto tas pats senis iš troleibuso, bet jau be terbos, 

ir su pikta šypsena atsisėdo ant kedţių, išrikiuotų man pakeliui į peroną, ant kurių jau sėdėjo 

4-5 vienodi tylūs, be daiktų vyrai su juodom striukėm ir megztom kepuraitėm. Einant man 

išilgai traukinio kairėn link savo vagono (Nr. 12), vienas „išlydintysis“ stovėjo daug kairiau 

perono tiesiog sniege. 

Plackartiniame vagone (mano vieta Nr. 22 ne šoninė, bet kupė ir viršutinė), tiksliai priešais 

mano vietą šoninėje apatinėje (Nr. 43) jau sėdėjo jaunas vaikinas pilku megztiniu, uţsiėmęs 

man neţinomu, matyt, itin išmaniu, prietaisu, stambesniu uţ mob. telefoną. Pajutau, kad 

„mano“ agentas vagone – tai būtent jis, nors į mane dėmesio nekreipė, nepaisant, kad kol kas 

sėdėjau beveik prieš jo akis apatinėje 23-je vietoje. Pasirodţius palydovei, garsiai įspėjau, kad 

neleistų čia neteisėtos operatyvinės veiklos, antraip demaskuosiu. Sutiko. Po valandos 

stovėjimo prie Baltarusijos sienos, jau vaţiuojant Baltarusijos teritorija, vaikinas tam tikru 

momentu, sėdėdamas uţ stalelio, visu kūnų pasisuko į mane, nutaikęs prietaisą. Teko 

nekreipti dėmesio, jis vis daţniau ėmė ţvilgčioti man į veidą, vėliau liovėsi.  
Baltarusijoje įlipo grupė darbininkų. Vienas, jaunas, iš karto pasitiesė patalinę virš 

jaunuolio, savo 44-je vietoje ir, neturėdamas kur atsisėsti, tiesiog stovėjo susimastęs praėjime 

nugara į manę, pasidėjęs alkūnes ant savo gulto. Pasiūliau jam atsisėsti šalia manęs, jis tuoj 

pat, tarsi laukęs to, atsisėdo priešais mane, kaţką murmėdamas. Pasirodo, „padaryti po 

penkiasdešimt gramų“, atsisakiau. Ėmė tą patį siūlyti garsiau, atsisakiau taip pat garsiai. 

Negarsiai pasakojo apie tarnybą armijoje, vis tarsi susikuklindamas pasitrindamas akis, čia ir 

Lietuvos baltarusiai kartais taip daro. Buvo vien plonais trumpų rankovių marškinėliais, labai 
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pripumpuotų bicepsų. Atsikėlė ir kaţkur dingo.  
Kadangi moteriškė panoro patiesti patalinę, man teko persėsti priešais į tą vietą, kurią paliko 

baltarusis, jau veidu traukinio judėjimo kryptimi. Netrukus iš priekinės vagono dalies lėtai 

atėjo baltaplaukis maţdaug dešimties metų berniukas, tarytum kaţko ieškojęs kiekviename 

kupė. Priėjęs prie manojo, paţiūrėjo į garsiai veblenantį šalia manęs kūdikį ir pasuko atgal, 

kartu jau paţiūrėjęs ir į mane. Po to, ţiūrėdamas į mane, ėmė vėl artėti, bet iki kupė nepriėjo, 

pasitraukė. Pasirodė ir trečią kartą, ţiūrėdamas jau tik iš tolo.  Derėjo nueiti paskui berniuką tuoj po antro pasirodymo, tačiau nenorėjau apsirikti.Vis tiktai, po kurio laiko pakilęs eiti į tą vagono galą gauti iš palydovės patalynę, garsiai lietuviškai ir rusiškai pasakiau pranešimą keleiviams apie tai, jog šiuo metu vagone vyksta neteisėta operatyvinė manęs sekimo veikla ir pasiūliau čia esantiems agentams nesikuklinti, prisistatyti, nes jiems bijoti nėra ko, juos dangsto Lietuvos prezidentas. Keleiviai jau gulėjo, niekas nereagavo, berniukas taip pat apsimetė uţmigęs, ieškoti jo tėvų, kelti „įmigusius“ lyg ir nebuvo kaip.  Man grįţus, baltarusis jau vėl sėdėjo toje pačioje vietoje. Tiesiau patalynę viršutiniame gulte, negarsiai piktindamasis pats sau. Baltarusis noriai paklausė: - В чѐм проблема? [Kokia problema?] Paaiškinau.  – Диссидент? [Disidentas?] Dar paaiškinau. Tuoj padarė uţuominą apie mano psichinę sveikatą. Pasakiau: - Вот теперь вы говорите, как  настоящий гэбист. [Štai dabar kalbate kaip tikras saugumietis]. Kiek susinepatogino. Išėjo į tambūrą rūkyti. Atėjau pastovėti į tambūrą ir aš, tik jau atokiai. Vėl prakalbino mane, siūlė padaryti jau po šimtą gramų (gal klofelinas jau parengtas?). Jis nuėjo į tualetą, aš link savo vietos, pakeliui tuščiame praėjime tarp miegančiųjų stovėjo neţinia iš kur atsiradęs apsirengęs paltu vyrukas su megzta kepure, tuoj pat ėmęs artistiškai „tikrinti“, ar sandariai uţdarytas langas. Praėjęs, grįţtelėjau ir, iš arti ţvelgdamas jam į akis, paklausiau: - Меня ждѐм? [Manęs laukiam?]. Vaidindamas išgąstį: – Нет. 
Grįţusiam baltarusiui iš tolo parodţiau tą tebestovintį, paklausiau: - Это ваш человек? [Čia 

jūsų ţmogus?] Įsiţiūrėjo, – Да. – А что он так странно стоит, не раздевается? [O ko jis taip 

keistai stovi, nenusirengia?] Tas kiek atsitraukęs nuo lango stovėjo praėjimo viduryje nejudė-

damas, vis įtemptai ţiūrėdamas į tamsą uţ lango. – Он сходит в Минске, успокойтесь. [Jis 

išlipa Minske, nusiraminkit]. Paprastai netoli vaţiuojantieji stovi vagono tambūruose, o ne 

siaurame vagono praėjime, visiems trukdydami. – А вы рабочие или кто? [O jūs darbininkai 

ar kas?]. Kiek sutrikęs: – Да. Я его не знаю. [Taip. Aš jo nepaţįstu]. – Как так? [Kaip tai?] – 

Не знаю. Вот [Nepaţįstu. Štai]: parodė kietą bordinę knygelę Удостоверение 

[Paţymėjimas]. Paprašiau pasklaidyti, nedavė: – Завтра. [Rytoj]. Rytoj nebesikalbėjome. Jau 

man atsigulus, baltarusis vėl ilgam pradingo, atėjo atsigulti po Smolensko.  

Iš ryto susitvarkęs, pareikalavau palydovės iškviesti traukinio viršininką. Jam po kurio laiko 

atėjus (labai matytas, senas vilniškis stoties darbuotojas, bet kalbėjo lietuviškai, kaip ir 

palydovė), palydovė paaiškino mano pretenzijas. Priėjome prie berniuko, viršininkas paklausė 

palydovės: - Prie šito berniuko nori kibti? Berniukas ir jo senelė ar motina tylėjo, ėmiau įtarti, 

kad jie yra rusai. Viršininkas jų nieko neklausinėjo, tik manęs, o aš dėl neprityrimo 

nesuvokiau, kad reikia reikalauti išaiškinti, su kuo berniukas vaţiuoja, o ne svarstyti jį patį, 

kas atrodo tikrai nekaip. Viršininkas ėmė nervintis ir net pamėgino nustumti mane nuo savo 

kelio, nes neturįs laiko niekalams, pasiūlė parašyti pareiškimą ir išėjo. 

Man vėl sėdint, tas pats berniukas praėjo lyg į tualetą, tačiau, nepriėjęs, tuoj ėmė grįţti pro 

mane. Grįţtantį čiupau uţ rankos: - Ты русский? [Tu rusas?] – Да. (Nors vis dar neįtariau, 

kad tai jau rusų FSB). –Зачем ты вчера сюда подходил? [Kam tu vakar čionai buvai 

priėjęs?] – Я в туалет. [Aš į tualetą]. – Нет, не теперь, а вчера? [Ne, ne dabar, bet vakar?]. 

Sutrikęs, neţinojo ką atsakyti. – Не помнишь? Ну ладно. [Neatsimeni? Na gerai]. Paleidau. 

Vėl pradėjau galvoti, jog būsiu suklydęs, nors vakar berniuko manevrus mačiau savo akimis. 

Tikėjausi pavyti juos lauke Maskvos Baltarusijоs stotyje (Белорусский вокзал), kur bus 

aišku, su kuo jis eina, bet jie dingo. Uţtat man einant palei traukinį link stoties pastato, tas 

vaikinas iš 43-ios vietos, kurį aš vakar čia laikiau, čia nelaikiau agentu (vis tarsi netikėdamas 

savo akimis), pasirodo, seniai aplenkęs mane, stovėjo priekyje prieš šilumveţį, pasistatęs tašę 

ant aptvarėlio ir iš tolo ţiūrėjo į mane. Man ţmonių sraute priartėjus, įsitikino, kad taip pat 

ţiūriu į jį, pasiėmė tašę, apsisuko ir dalykiškai išskubėjo į Maskvos platybes.  Iš ryto susitvarkęs, pareikalavau palydovės iškviesti traukinio viršininką. Jam po kurio laiko atėjus (labai matytas, senas vilniškis stoties darbuotojas, bet kalbėjo lietuviškai, kaip ir palydovė), palydovė paaiškino mano pretenzijas. Priėjome prie berniuko, viršininkas paklausė palydovės: - Prie šito berniuko nori kibti? Berniukas ir jo senelė ar motina tylėjo, ėmiau įtarti, kad jie yra rusai. Viršininkas jų nieko neklausinėjo, tik manęs, o aš dėl neprityrimo nesuvokiau, kad reikia reikalauti išaiškinti, su kuo berniukas vaţiuoja, o ne svarstyti jį patį, kas atrodo tikrai nekaip. Viršininkas ėmė nervintis ir net pamėgino nustumti mane nuo savo kelio, nes neturįs laiko niekalams, pasiūlė parašyti pareiškimą ir išėjo.  Man vėl sėdint, tas pats berniukas praėjo lyg į tualetą, tačiau, nepriėjęs, tuoj ėmė grįţti pro mane. Grįţtantį čiupau uţ rankos: - Ты русский? [Tu rusas?] – Да. (Nors vis dar neįtariau, kad tai jau rusų FSB). –Зачем ты вчера сюда подходил? [Kam tu vakar čionai buvai priėjęs?] – Я в туалет. [Aš į tualetą]. – Нет, не теперь, а вчера? [Ne, ne dabar, bet vakar?]. Sutrikęs, neţinojo ką atsakyti. – Не помнишь? Ну ладно. [Neatsimeni? Na gerai]. Paleidau. Vėl pradėjau galvoti, jog būsiu suklydęs, nors vakar berniuko manevrus mačiau savo akimis. Tikėjausi pavyti juos lauke Maskvos Baltarusijоs stotyje (Белорусский вокзал), kur bus aišku, su kuo jis eina, bet jie dingo. Uţtat man einant palei traukinį link stoties pastato, tas vaikinas iš 43-ios vietos, kurį aš vakar čia laikiau, čia nelaikiau agentu (vis tarsi netikėdamas savo akimis), pasirodo, seniai aplenkęs mane, stovėjo priekyje prieš šilumveţį, pasistatęs tašę ant aptvarėlio ir iš tolo ţiūrėjo į mane. Man ţmonių sraute priartėjus, įsitikino, kad taip pat ţiūriu į jį, pasiėmė tašę, apsisuko ir dalykiškai išskubėjo į Maskvos platybes. 
Susitvarkęs stoties tualete, nuėjau į stoties milicijos skyrių, Линейный отдел милиции. 

Prisišaukiau milicininką su desantiniu automatu ant krūtinės uţ grotuoto langelio ir paprašiau 

apsaugos nuo neteisėto sekimo ir teroro, pagal savo supratimą turėjau galvoje lietuvių 

agentus, o tam pasisiūliau juos rodyti. Pasakiau, kad man dabar egzistuoja tam tikra rizika, nes 

šitą mano pokalbį gali per nukreipiamą anteną girdėti iš lauko (?). Milicininkas atsakė, kad jie 

įsikištų tik jei man kiltų fizinio poveikio pavojus, o šiaip reikią kreiptis į RF VRM. 

Replikavau ironiškai: - O iki to sekios paskui mane po visą miestą? (Pasakiau formaliai, pats 

tuo nelabai tikėdamas, tačiau tą dieną būtent taip ir įvyko, ir netrukus gavau įsitikinti, kad tą 

daro dabar jau nebe lietuviai ir nebe baltarusiai). 
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Ieškodamas pašto skyriaus, nuėjau į Baltarusijos stoties kairį korpusą, paėjęs kiek toliau, 

tuoj pasukau atgal, o pakeliui manęs grįţtančio jau laukė palipėjęs ant akmeninių laiptų vieno, 

pirmojo laiptuko milicininkas be striukės, tačiau su ţiemine kepure ir racija rankoje. Jo paties 

pasiklausiau, kur yra telefonai, tuoj pat parodė, kad uţ jo. (Argi neaišku? Tavo ieškoma vieta 

yra ten, kur ją paslaugiai ţymi savimi agentas). Prisiskambinti niekur nepasisekė. Vos ilgėliau 

bet kur sustojus, tuoj pat prieš akis ar iš šono ima nebyliai maivytis vyras arba moteris. 

Pagyvenęs telefonistas, su kuriuo pukiai pasikalbėjome, buvo tiek neįtikėtinai paslaugus, kad 

net nuėjo su manimi link metro eskalatoriaus ir įleido mane nemokamai su savo tarnybine 

kortele.  

Metro pradėjau atskirti agentus, jau buvo lengva, nes kartojosi viskas, kasdien matoma 

Vilniuje ir bet kur uţsienyje. Jau viskas tapo aišku ir, iš esmės, buvo galima čia pat grįţti į 

Tėvynę. 

Daugiamilijoninėje Maskvoje išeinant man iš metro į Богоявленский skersgatvį ir sukant į 

kairę, dešinėje man uţ nugaros liko stovėti laukęs manęs agentas. Nuėjau dešinėn, kur kieme 

yra uţsieniečių registravimosi įstaiga. Pasirodo, man nerekėjo registruotis, o grįţtant, priešais 

tas duris, pro kurias neseniai buvau praėjęs, jau stovi veidu į juos ir „rūko“ mergina, kad tektų 

eiti tarp jos ir tų durų, tačiau metė cigaretę ir įėjo pati. Gatvėje pasukau į dešinę, ten tolėliau 

prie šviesoforo „rūkė“ vyras su taše ir megzta kepuraite, visai neketinęs eiti net uţsidegus 

ţaliai šviesai. Kiek pasimetęs, praėjau į dešinę ir netrukus pasukau atgal, link metro Kitai-

gorod. Prie tos vietos, per kurią ką tik buvau praėjęs, dešiniau šaligatvio tarp mašinų jau buvo 

atsiradęs veidu į pastatus aukštokas apysenis vyras su kartuzu (snapeliu), man priartėjus, 

staiga puolė ant šaligatvio šalia manęs, kad praeičiau visai šalia jo, gal provokuodamas, kad 

stumtelėčiau. Praeidamas šūktelėjau: - Меня ждѐм?! [Manęs laukiam?!] Jis dar garsiau, 

grėsmingai: - Ага!! – Спасибо, что представился, провокатор! [Ačiū, kad prisistatei, 

provokatoriau!]. Per kelis metrus priekyje ėjusi pensininkė su gelsvais kailiniais staiga ėmė 

blaškytis, sustojo ir praleido mane, paţvelgdama iš arti į akis. Agentė „tikros maskviškės 

inteligentės“ tipo. Toliau pasiklausiau milicininko, kur yra VRM. - Kaţkur kitur. - Kur? – Не 

знаю. А зачем мне знать? [Neţinau. O kam man ţinoti?]  

Nutariau su metro nuvaţiuoti į Rygos stotį, kur yra nakvynės kambariai, susitarti. Metro 

poţemiuose daug posūkių, perėjimų, ţmonių, agentai lyg ir nesirodė, galgi bus mane pametę? 

Tačiau, išeinant iš metro, ţema pensininkė su kailiniais ir tamsiais akiniais pasitiko mane 

šypsodamasi ir tuoj pat dingo. Prie nusileidimo į poţeminę perėją nugara į mane sustingo 

bomţas. Rygos stotyje nakvinės kambariai neveikia, remontuojami. Traukinys į Vilnių 

išvyksta vakare. Iki to dar turėjau laiką pamėgitni pasiaiškinti VRM, nors, aišku, taip reikalai 

netvarkomi. Bufete valgę jauni milicininkai pasakė, kad VRM yra Lenino prospekte 

(nesupratau, kad tyčia nukreipė klaidingai). Tenai vykti reikėjo per visą miestą, bet, kita 

vertus, ten toliau yra pigus viešbutis „Saliut”, kur gal būtų galima porai naktų apsistoti. 

Išlipant iš poţeminės perėjos, bomţas, kuris ką tik buvo nutolęs nuo borto, dabar mano 

akivaizdoje ėmė atbulas, išlikdamas nugara į mane, grįţti atgal prie borto. Sušukau, atsigręţė 

piktai. Supratęs, kad išlipau ne ten, kur reikia, mėginau sugrįţti, tačiau Входа нет. Bet čia pat 

du ateinantieji iš ten „atvaţiavusieji“ pranešė vienas kitam kaip tik man labai rūpimą 

informaciją: – На Ленинский проспект – с другой стороны. [Į Lenino prospektą – iš kitos 

pusės]. Nors patys tenai anaptol nenuėjo. Ogi ką tik būtent tenai mėgino mane „vesti“ 

pensininkė, o aš nesupratau, reikėjo paprasčiausiai eiti iš paskos. Kaip aš prieinu prie man 
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rūpimo įėjimo, iš nuošalesnės nišos stebėjo pensininkas su tašėmis prie kojų. 

Tiek metro viršuje, tiek apačioje išsidėstė įvairūs „laukiantieji“, tik kaţko sustingę, 

nejudantys. Pustuščiame (nes vidudienis) metro vagone atsisėdau, netoliese sustingo nugara į 

mane mergina (vėliau ji laukė manęs prie įėjimo į visai kitą metro stotį ir, man priartėjus, 

staiga įėjo pirm manęs). Išlipau stotelėje „Gagarino aikštė“. Niekas neţino, kur čia yra VRM. 

Pasukau į kairę į didingą praėjimą link aikštės ir prospekto. Plataus šaligatvio vidury stovėjo 

„rūkydamas“ liesas vaikinas su didele ausine kepure ir tašėmis prie kojų, man praeinant, 

paklausė, kur čia yra kaţkokia aikštė. Jeigu būčiau pasukęs ne čia, o bet kur kitur, manęs to 

paties būtų paklausęs kitas agentas. Kad tai agentas, supratau jau toldamas, todėl atsigręţiau ir 

sušukau. Pasirodo, man iš paskos ėjo pensininkė, taip pat atsigręţusi į agentą. Bet išėjęs į 

aikštę ir neţinodamas, kur eiti, ėmiau blaškytis, o „pensininkė“, taip pat neţinodama, kur jai 

dėtis, paprasčiausiai sustojo. Prie jos priėjo vyras su dviem baltais šuneliais ant rankų ir taip 

pat paklausė, kaip kaţkur praeiti, ji parodė tą pačią gatvę, iš kur mes atėjom. Pabandţiau eiti 

prospektu į dešinę, ţmonių beveik nėra, įstaigų taip pat, tik mašinos lekia. Staiga uţėjau 

pasiklausti į ukrainiečių restoraną ir tuoj pat išėjau, o į mane nuo sustojusio blizgančio ir 

mirksinčio visureigio jau skubėjo, matyt, „uţkąsti“ ant greitųjų restorane lieknas elegantiškas 

jaunuolis puikiu pilkos zomšos švarku. Pasukau atgal į kairę, o priekyje, netoli tos vietos, 

kurią ką tik buvau praėjęs, prie šaligatvio krašto nugara į fasadą jau stovėjo aukštas jaunuolis 

be palto, „sunkiai orientuodamasis“ ir aukštai iškėlęs (kad matyčiau) bei sukiodamas prieš 

save aiškiai Maskvos planą, visiškai taip, kaip gal prieš valandą orientavausi aš pats kitoje 

miesto dalyje. Įdomiai gaunasi: aš kaţko nerandu ir tuo pačiu metu aplink manęs kaţkas irgi 

kaţko neranda... 

Perėjau tolokai uţ poţeminio geleţinkelio šakos, ten yra kita metro stotis. Iš ten nepasisekė 

paskambinti į “Saliut” viešbutį, - kortelė netinka. O tolokai uţ nugaros atsirado jaunuolis su 

didele ausine kepure, kuris tuoj nusigręţė į tuščią erdvę. Visai netoli prie sienos stovi kresnas 

operatyvininkas, įdomiai iškišęs koją į priekį, o prie išėjimo „kaţko laukia“ dar kitas. Išėjau, 

poţeminiais perėjimais perėjau į kitą Lenino prospekto pusę ir sustojau. Tuoj pro mane praėjo 

ėjęs iš paskos aukštas „inteligentas“, rankose nieko neturėjęs, ir neatsigręţdamas nutolo 

neskubria medine eisena. 

Tapo galutinai aišku, kad jokios VRM čia niekados nebuvo, milicininkai Rygos stotyje 

apgavo. Reikėjo grįţti į metro stotį tuo pačiu pompastišku praėjimu, kuriuo čia atsiradau. 

Pasiekiau jį poţemiais, bet uţuot sukęs į dešinę link netoliese esančio metro, nutariau dar 

kirsti gatvę ir pereiti kiek tolėliau uţ jos, pasiţiūrėti. Bet einant tenai, iš ten jau artėjo mane 

pasitikti „tikra senoji inteligentiška maskvietė“, kaţko pastebimai išbalusi (matyt, nesitikėjo 

taip nelauktai gauti uţduotį, juk turėjau pasukti link metro), rankose neturėjo nieko ir 

pasiteiravo manęs, kur čia yra metro stotis. Dar kiek toliau prie mašinų sukiojosi jaunuolis su 

dalykiniais popieriais rankoje. Apsisukau grįţti, šone lygiagrečiai ėjo „namų šeimininkė“. 

Netikėtai uţėjau į kulinarijos parduotuvėlę kairėje, o kai išėjau, „namų šeimininkė“, pasirodo, 

irgi buvo sustojusi ir laukė pusiau nusisukusi nuo manęs. Tuoj pat truktelėjo ir nuskubėjo į 

šoną. /.../  

Turėjau iš vienos metro linijos pereiti į kitą, ėjau su ţmonėmis ilgu plačiu koridoriumi, toli 

priekyje pasirodė išsirikiavusi kiek dešiniau keturių penkių milicininkų greta su gauruotais 

tarnybiniais šunimis. Paprastai taip yra patruliuojama, bet tie šiaip kaţko stovėjo. Nuo jų buvo 

posūkis į kairę, nuėjau su srautu tenai, bet toliau yra atšaka į dešinę. Neatsimenu, dėl ko 

nutariau pasukti tenai ir po kokių penkiolikos metrų dar sykį į dešinę, išeičiau ratu prie tų 



100 
 

milicininkų nugarų. Taip ir buvo, iš tolo pamačiau nugaras, išskyrus vieną, - vienas 

milicininkas gretoje jau buvo atsisukęs kartu su šunimi į mane ateinantį. Praėjau arti jų 

pro šalį į dešinę ir taip grįţau į pagrindinį koridorių.  

Po įvairių blaškymųsi man vienos metro stoties milicijos skyriuje patarė kreiptis tiesiai į 

FSB priimamąjį Lubiankoje. Nutariau prieš išvaţiuojant į Vilnių tą išmėginti. Išlipant iš 

poţeminės perėjos netoli Lubiankos pastato, priekyje sustingęs šonu į mane jau laukė 

milicininkas. Įsitikinęs, kad jau ateinu, nusisuko ir neskubėdamas tolo. Aplenkdamas jį, 

šaukiau: - Если вас послали сюда меня ждать, то хоть сказали бы, где вход, я же не знаю. 

[Jeigu jus atsiuntė čionai manęs laukti, tai bent pasakytumėt, kur įėjimas, aš juk neţinau]. – 

Здесь нет входа. [Čia nėra įėjimo]. – Но есть же, куда все входят? [Bet per kaţką visi 

įeina?] – Не знаю. [Neţinau]. Kiek grįţau, pasukau į kairę, mane pasitiko ėjęs iš paskos 

jaunuolis, labai uţsiėmęs mob. telefonu, jis tuoj pat apsisuko atgal pirm manęs ir nuėjo link 

poţeminės perėjos, man šaukiant, kiek šypsodamasis nusileido tenai. Pamatęs pagaliau įėjimą 

į Lubiankos pastatą, uţėjau, budėtojas paaiškino, kad FSB priimamasis yra ne čia, bet netoli 

sekančioje g-vėje Кузнецкий мост 22. Kaip buvo nurodyta, uţ tolimesnio kampo pasukau į 

kairę, bet įėjau į duris per anksti, ne į tas, o išėjus atgal, netoliese dešiniau pusamţis vyras, 

neţymiai šypsodamasis, ţiūrėjo į dangų. Po to dar buvau pareigūno suklaidintas. FSB 

priimamasis yra gerokai toliau.  

Įeinant man į FSB priimamąjį Кузнецкий мост 22, viduje prie pačių durų vyriškis su 

tašėmis prie kojų kaţką garsiai ir linksmai pasakoja per visą priimamąjį dviem budėtojams, iš 

kurių vienas ţemaūgis su juoda uniforma (SS tipo) ir didţiule juoda uniformine kepure stovi 

uţ pulto kiliminio tako gale, o kitas sėdi ten pat uţ stalo. Paaiškinau reikalą, man liepė 

palaukti šone ant minkštasuolių. Man atsisėdus, vyriškis nuo savo „stovėjimo vietos“ 

ţengtelėjo link manęs ir sustojo, be ţodţių ţvelgdamas man į akis („labas, tai aš tavęs čia 

laukiu“). Grįţo į savo vietą ir garsiai tęsė savopasakojimą. Kalbėjo FSB darbuotojams: - 

Kodėl FSB taip suaugęs su mafija? Juk jie gali bet ką nuţudyti, man sakė vienas, net ir Putiną, 

tik Putino apsauga gausi, sunku prieiti. Aš pats dirbau prokuratūroje, norėjau vesti, o moteris 

pasakė: tu turi daug priešų, tave uţmuš. Jie laiko ţmones psichuškėse, išvis daro ką nori. 

Budėtojai, kaţkodėl nekreipdami į jį dėmesio, uţsiiminėjo savais reikalais. Aš garsiai 

įsiterpiau: - Если вы это мне рассказываете, так я знаю. [Jeigu jus visa tai pasakojate man, 

tai aš ţinau]. – А вы... отдыхайте, не вмешивайтесь. [O jūs... ilsėkitės, nesikiškite]. – 

Хорошо. [Gerai]. Jis atvaţiuojantis čionai iš Voroneţo, jie jį paţįsta. Jis kovojąs nuo 195..-ų 

metų. O uţsukęs čionai dėl to, kad dabar stotyse nebeleidţia likti naktį, išvaro į šaltį. (Koks 

„sutapimas“, aš šiandien taip pat ieškojau, kur pernakvoti, nes negalima likti naktį Baltarusijos 

stotyje). Atėjo du interesantai ir budėtojai šitą artistą išprašę kaipo neva nusibodusį.  

Pagaliau, pas mane atėjo apyjaunis darbuotojas be uniformos su rudais treninginiais 

marškiniais, visiškai plikas, veidas putlus, blizgantis. Pakvietė į kabinetą čia pat prie įėjimo. 

Kai pasakojau apie persekiojimą iš LTSR VSK (KGB), o dabar iš Lietuvos VSD ir NATO 

pusės, lyg ir suprato, netgi kai pasakiau, kad NATO ţvalgyboms dirba rusai, gal net RF 

piliečiai, kad jie mane piudo. Tačiau, ėmė vis smarkiau nervuotis, kai ėmiau priekaištauti: - Я 

хочу иммигрировать в РФ, но и вы меня тут по всей Москве травите. [Aš ţadu imigruoti į 

RF, bet jūs ir čia Maskvoje visur piudote]. - Кто вас травит, как даже тут у входа? Ну, 

давайте выйдем, посмотрим. [Kas jus piudo, kaip net čia prie įėjimo? Na, išeikim pasi-

ţiūrėkim]. (Lietuvos Gen. prokuratūros prokurorės Daivos Kazlauskaitės demagogija). 
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Aiškinau, bet jis niršo vis labiau. – Кто это «вы» травят? Никто вас не травит. [Kas tokie 

„jūs“ jus piudo“? Niekas jūsų nepiudo]. Ėmė kartoti grasinamai: - Никто вас не травит, 

понятно ? Кому вы интересны? [Niekas jūsų nepiudo, ar aišku? Kam jūs įdomus?] 

Paminėjau menamą susitarimą tarp LR VSD ir RF FSB. – А что я могу сделать? [O ką aš 

galiu padaryti?] – Встретиться с тем, кто руководит оперативным слежением, чтобы 

этого не было, это противоречит литовским законам и российским наверняка тоже. 

[Susitikti su tuo, kuris vadovauja operatyviniam sekimui, kad to nebūtų, tai preištarauja 

Lietuvos įstatymams ir Rusijos tikriausiai taip pat]. Įpykės kartojo, kad manęs neseka. Aš 

ginčijausi: - Почему вы, видя меня впервые, уже сразу уверены, что никто за мной не 

следит, не проверив, не посмотрев в компьютер? [Kodėl jūs, pirmą kartą mane 

matydamas, jau iš karto esate tikras, kad manęs niekas neseka, nepatikrinęs, nepaţiūrėjęs į 

kompiuterį?] – В какой компьютер я должен посмотреть? Ну в какой? [Į kokį kompiuterį 

aš turiu paţiūrėti? Na į kokį?]. Aš ironiškai nusijuokiau, jis atkartojo erzindamas. Tęsė: – 

Адекватный человек никогда такого про компьютер не сказал бы. [Adekvatus ţmogus 

niekuomet tokio dalyko apie kompiuterį nepasakytų]. – Ну, если слежение никак не 

задокументировано, по вашему секретному соглашению с литовской госбезопасностью, 

тогда конечно. [Na, jeigu sekimas niekaip nedokumentuotas sutinkamai su jūsų slaptu 

susitarimu su Lietuvos valstybės saugumu, tuomet aišku]. Jis kalbėjo jau atsistojęs, o kadangi 

aš vis nesikėliau, išėjo iš kabineto pats. Išėjau iš FSB priimamojo ir aš.    
Man einant atgal link poţeminės perėjos palei pagrindinį Lubiankos fasadą, pasitiko „šiaip 

vaikščiojęs“ ten tas pats milicininkas, kuris prieš tai laukė ir man kylant iš tos perėjos. 

Kadangi plačiame šaligatvyje nekreipiau į jį dėmesio, dirbtinai pakosėjo. /.../  
Išlipimas iš metro Baltarusijos stotyje yra galiniame uţkampyje. Man einant prieblandoje 

link centrinio pastato, priekyje prie kampo laukė išţergęs kojas apysenis vyriškis, o prie 

įėjimo „išsirikiavęs“ kitas, ūsuotas, ţiūrėjo į mane. Bilietą į Vilnių įsigijau vykusiai ir tuoj pat 

nuėjau į vagoną, jame vos du trys ţmonės (kai iš Vilniaus vaţiavo sausakimšas). Traukinys 

išvyko 18:20. Stovint Viazmoje tolimesniame kelyje ir man ţiūrint per langą į atokų visiškai 

tuščią (matyt, uţrakintą) stoties pastatą, iš dešinės į kairę palei jį ėmė neskubiai eiti moteriškė, 

rankose neturėjusi, berods, nieko. Sekiau ją, ji nuėjo pro pastatą gan toli į kairę, po to skubotai 

praėjo tą patį kelią atgal ir dingo. Jie ţino, kad mano vagone kupė langai į šią pusę.  
2008.01.10, ketvirtadienis. Sugrįţimas iš Maskvos į Vilnių. Išėjęs apsirengęs iš kupė lipti 

iš vagono Vilniuje, kitame vagono gale, iš kur turėjau išlipti, vienas keleivis, ne laiku 

uţsiėmęs kavos aparatu, ėmė vis atsigręţti į mane, teko pro jį praeiti ramiai. Kai palei traukinį 

ėjau į kairę link stoties, prasilenkė atskirai nuo kitų pasitinkančiųjų (kad pastebėčiau) aukštas 

vyras, jam sušukau, formaliai atsigręţė, bet tęsė pasivaikščiojimą. /.../ 

  
2008.01.16, trečiadienis. /.../ Pamėnkalnio stotelėje stambus jaunas vyras su ilgu juodu 

paltu ir geru portfeliu laukė iškėlęs aukštai smakrą, o kepurės snapelį nuleidęs ant nosies, tarsi 

durniuojantis klounas. Man praėjus, pasitaisė. /.../ 

  
2008.01.25, penktadienis. /.../ Su L. išėjau iš namų ir čia pat sustojome jam parūkyti, iš 

kairės priartėjo prof. Jonas Palionis (bt. 27, III laiptinė) su šuneliu ir nuo mūsų tuoj pat 

apsisuko eiti atgal /.../ 

  
2008.01.26, trečiadienis. /.../ Išeinant iš namų į lauką į dešinę, iš ten pasitiko prof. 

J.Palionis su šuneliu, šį kartą su tamsiais akiniais, nors saulės nebuvo (matydavau jį be tamsių 
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akinių net gerokai saulėtomis dienomis). /.../ 

 
 
2008.01.27, sekmadienis. /.../ Apie 17 val. norėjau paskambinti telefonu, telefonas 

išjungtas. Aiškiai trukdo man jungtis ir kalbėti per Amerikos balsą rusų kalba apie teisėsaugos 

savivalę Lietuvoje. Įjungtas 01.29 antradienį, TEO LT į mano oficialius reikalavimus 

pasiaiškinti nieko doro neatsakė, reikalą uţmuilino). /.../ 

  
2008.02.06, trečiadienis. /.../ Man grįţtant namo nuo Baltojo tilto, prie savo III laiptinės 

nugara į ją stovėjo prof. Jonas Palionis, be šunelio, su languotu kartuzu (su snapeliu) ir ilga 

šviesia striuke, manipuliuodamas rankomis ir pirštais ant pilvo aukštyn ţemyn, tarsi 

skambindamas fortepijonu. /.../ 

  
2008.02.20, trečiadienis. /.../ Einant Goštautų g-ve link perėjos per Jakšto g. (į buv. 

Planetos k/t), uţ kampo dešinėje prie šviesoforo veidu į mane stovėjo lieknas vyras puošniu 

šviesiu raštuotu paltu, plaukai statūs arba sušukuoti nuo kaktos. TS(LK) narys seimūnas 

Audrius Aţubalis. Jis tuoj pat kaire petimi artistiškai atsirėmė į šviesoforo stulpą ir „labai 

uţsiėmė“ mob. telefonu, daugiau rankose nieko neturėjo. Pereidamas, šaukiau rodydamas į jį 

pirštu, kilstelėjęs galvą kaţką atsakė. /.../ 

  2008.03.05, trečiadienis. /.../ Kai rengiausi pereiti Konstitucijos prospektą, ten toli iš dešinės ėjęs šaligatviu vyras sustojo ir laukė. Aš perėjau, jis pasisuko į veją ir palenkė galvą prie mob. telefono, matyt, stebėdamas mane, nes man artėjant paţengė kairėn link vejos. Tai aukštas pensininkas, su kartuzu ir taše ar kuprine. Artėdamas, šaukiau: - Provokatoriau, čia ţiūrėk ! ir paleidau jam dichlofoso insekticido srovę į pakaušį ir pakeltą kalnierių. Bet jis buvo tam pasirengęs ir nepajudėjo, įkišęs nosį į šaliką. Tuo pačiu laiku priekyje dešinėje prie šaligatvio krašto nugara į mane sustingo jaunuolis juodu puspalčiu. Praeidamas, jam šaukiau, jis ėmė „prasivaikščioti“, „įdėmiai ţiūrėdamas“. Senis tebestovėjo. Papurškiau dichlofosą pirmą kartą. /.../  2008.03.08, šeštadienis. /.../ Leidţiantis laiptine, prie lifto per antrą laiptinę iš kiemo atėjo su šuneliu Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris. Leisdamasis, tariau: „ - Čia laiptinėje esančios saugos sistemos yra naudojamos manęs nusikalstamam terorizavimui. Jos įrengtos dėl jūsų saugumo, bet naudojamos nusikalstamai“. Uţuot rimtai susidomėjus (ko aš tikėjausi), jis tuoj sukudakavo: - Ką jūs čia šnekat, ką jūs čia šnekat. Įėjo į liftą. /.../ 
2008.03.13, ketvirtadienis. /.../ Man praeinant nuo prospekto pro Aplinkos ministeriją, 

priešais jos duris pasitiko „pasivaikščiodamas ir rūkydamas“, rankos laisvos, Konstitucinio 

teismo pirmininkas Egidijus Kūris atlapotu šviesiai gelsvu paltu. Prasilenkė nusigręţęs į duris. 

Laikas 13:20, pietų pertrauka Konstituciniame teisme? Grįţimas iš asmeniško vizito į STT 

tolėliau Jakšto gatvėje? /.../ 

  
2008.03.18, antradienis. /.../ Įėjus į Hansabanką Gedimino prosp. 26, garsiai pareikalavau 

iš provokatorių, kreipdamasis į vaizdo kameras, susilaikyti nuo įprastinių provokavimų. 

Sumokėjęs salėje komunalinius mokesčius, ėjau atgal link panduso, vedančio link išėjimo į 

prospektą, tačiau dešiniau jo jau laukė išţergęs kojas tas pats augalotas apsaugininkas (vėliau 

per ikiteisminį tyrimą paaiškėjo jo pavardė – Falck Security darbuotojas Ričardas Glinskas), 

kuris daţnai mane čia psichologiškai terorizuodavo, o man atsikertant, dar 2007.08.17 buvo 

dėl pagąsdinimo stūmęs ir trumpam uţdėjęs ant kairiosios rankos antrankį. Dabar jis laukė 

manęs būtent čia, kad nekeltume triukšmo aptarnavimo salėje. Praeidamas arti jo, įspėjau: - 

Susilaikykit nuo nusikalstamos provokacijos. Jis šypsodamasis ir lydėdamas: – Visi tau 

provokatoriai ? – Taigi aš beprotis, man gydytis reikia. Uţ slenksčio stabtelėjom, jis: - 

Pagydyti galima. – Ir tu pagydysi? – Taip, pagydysiu. – Kaip, taip ? (Nepavojingai uţsimojau 

kumščiu). Jis, kiek kruptelėjęs iš netikėtumo, patvirtino. Patapšnojau per petį: - Jau tuo aš 

tikrai tikiu, o dabar prašom prisistatykit vardu, pavarde arba pakvieskit apsaugos viršininką. – 

Aš viršininkas. – Tu? Gerai. Aš ryţtingai įėjau pro jį atgal eiti rašyti skundą. Apsaugininkas 

stvėrė mane abiem rankom, plačiai apsuko, buvau jau bekrintąs, tačiau sulaikė, pakėlė ir 

stūmė lauk: - Ir kad daugiau čia nesirodytum. Išsitraukiau dichlofosą insekticidą į papurškiau 

link jo veido, jis pasilenkė uţ stiklo durų, tačiau manęs nepuolė, nes čia jau vaikšto praeiviai. 

Nuėjau į gretimą Hansabanko administracijos įėjimą ir antrame aukšte paprašiau 

administratorės (per ikiteisminį tyrimą paaiškėjo jos pavardė – Kristina Kviklytė) uţ baro (ar 

barjero) iškviesti apsaugos viršininką arba banko valdytoją. Ji atsakė negalinti patikėti, kad 

apsaugininkas smurtauja, gal geriau man su juo pačiam pasiaiškinti ir iškvietė jį (per 
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ikiteisminį tyrimą Kviklytė parodė, kad buvo paprašiusi apsaugininką mane išvesti kaip 

trukdantį dirbti, aš pats jos ţodţių negirdėjau, pakalbėjo trumpai ir negarsiai). Pareiškiau, kad 

man su juo aiškintis nėra ko. Netrukus ji ţiūrėjo man uţ nugaros su neţymia šypsena. Tai 

buvo signalas atėjusiam iš apačios apsaugininkui veikti. Jis stvėrė mane stumdamas: - Viso 

gero. Aš pasakiau administratorei: - Va, matot? Ji įdėmiai stebėjo. Apsaugininkas vėl smarkiai 

apsuko mane ir išstūmė į laiptinę, ţemyn nulėkė nuo mano peties tašė ir dar toliau bildėdamas 

laiptais dichlofoso balionėlis. Suplyšo kairioji striukės rankovė. 

Apsaugininkas stūmė mane abiem rankom ţemyn, aš, priešindamasis, įsikibau į jį ir lenkiau 

ţemyn. Jis mane visą kilstelėjo tiesiog sviesti ţemyn, tačiau aš įsikibau į turėklus veidu atgal į 

priimamąjį. Jis uţsigulė man ant nugaros, nesėkmingai mėgindamas atplėšti mano rankas po 

vieną nuo turėklų. Uţgulęs mane, nebeţinojo, ką daryti, sumušti manęs negalima. Taip abudu 

ilsėjomės. Tačiau, iš dviejų gėju bevelyčiau būti ne pasyviuoju, bet aktyviuoju, todėl, 

stengdamasis ištrukti iš po apsaugininko, ėmiau rankomis imtis uţ turėklų vis aukščiau, 

šliauţdamas jau į trečią aukštą ir tiesog veţdamas jį ant savęs. Pro mudu kylo laiptais ţmonės, 

replikuodami „kas čia darosi ?“.  Pagaliau apsaugininkas paleido mane, įsakęs: - Paimk tašę. Tikėjosi, man paleidus turėklus, vėl mane stverti ir išsviesti. Bet aš puoliau atgal link administratorės priimamojo, apsaugininkas spėjo griebti mane, bet aš įsikibau dabar jau į pravertų stiklo durų didelę vidinę rankeną. Atplėšė nuo vidinės, galutinai įsikibau į išorinę. Vėl bandė atplėšti mano rankas nuo rankenos. Nebeţinojo, ką daryti. Praeinant pakilusiam iš apačios įmitusiam apyjauniam solidţiam vyrui, sušukau: - Ponai, aš norėjau apiplėšti banką, bet nespėjau ! Kaip paaiškėjo daug vėliau, tas vyras buvo pats šio Hansabanko skyriaus valdytojas Mindaugas Girijotas, su kuriuo aš būtent siekiau susitikti. Tai labai lietuviška, - kam net savo vadovaujamoje įstaigoje kištis į betvarkę, jei ji tavęs fiziniai neliečia, ir be jos problemų pakanka, geriau apsimesti nieko nematąs net iš arti.  Tuomet suvokęs, kad nesumušant manęs, pats nesusitvarko, apsaugininkas tomis durimis įspaudė mane į kampą tarsi į spąstus, atsistojo man ant kojos (kad nepabėgčiau, nors aš kaip tik siekiau čia likti) ir smarkiai atlenkė mano dešinės plaštakos maţąjį pirštą atgal, taip jį sulauţydamas. (Tuo momentu pamaniau, kad jis imasi atplėšti mano ranką po vieną piršta, tik jau policijos nuovadoje pastebėjau, kad pirštas patinęs, pamėlynavęs ir jį sopa). Ėmiau šaukti: - Ponai, iškvieskit banko valdytoją, politinis persekiojimas, apsaugininko nusikalstamas smurtas, ţmogaus teisių paţeidimas ! Laikydamas mane su viena ranka, jis su dešine išsi-traukė mob. telefoną ir iškvietė pastiprinimą: - Ateikit greičiau. Šaukiau administratorei kartodamas tą patį: - Iškvieskit valdytoją, iškvieskit valdytoją ! Ji tik stovėdama stebėjo iš savo vietos. Pagyvenusi moteris atnešė iš laiptinės apačios nusiritusį tenai dichlofoso balionėlį, tarsi ketindama man paduoti (bet ne tašę), apsaugininkas tarė: - Paskui. Nunešė atgal. Tai buvo agentės tyčiojimasis. 
Iš apačios atėjo du uniformuotieji, įsakė man: - Paleisk. Manydamas, kad tai policininkai, 

paleidau rankeną ir tuoj pat pastebėjau, kad tai Falck Security. Be reikalo paleidau. Jie mane 

nuvedė ţemiau prie lango laiptinės tarpinėje aikštelėje ir liepė laukti, išsikvietė tą patį solidų 

vyriškį, kuris buvo neseniai čia praėjęs. Pamaniau, kad tai vadybinikas. Štai tik dabar, kai į jį 

kreipėsi tiesiogiai, jam teko šiuo reikalu uţsiimti. Apsaugininkai jam aiškino, neva aš daug 

metų esu psichiniai nesveikas, kimbu prie klientų, reikia kviesti policiją (tą, kad patys 

neleidţia man naudotis jų pačių banko paslaugomis, aišku, nutylėjo). Aš sušukau: - 

Vadybininke, nedangstykit nusikaltimo, tai politinis persekiojimas, byla yra teisme, rytoj 

priimama nutartis (taip bandţiau naiviai blefuoti, byla buvo dėl kitko). Jis į mane dėmesio 

nekreipė, jiems pritarė, tik kildamas ir ţiūrėdamas į mane suabejojo, gal nebūtina iš karto 

kviesti... Vėl sušukau: - Vadybininke, nedangstykit nusikaltimo, ne mane reikia bausti! Jie jį 

karštai įtikinėjo, kad jau nebeįmanoma nekviesti, parodė neva aš apgadinęs duris (to net ir 

labai norėdamas neįstengčiau padaryti). Laukdami policijos uţstoję man laiptus ţemyn (kad 

nepabėgčiau), svarstė, kad aš nenormalus ir juokėsi, kad Naujojoje Vilnioje 4-me skyriuje yra 

daug tokių. Atvaţiavę policininkai iš karto kreipėsi į mane šiurkščiai, kaip į besipriešinantį pa-

vojingą nusikaltėlį, tačiau tuoj pat sumoję, jog čia kaţkas kita, liepė apsaugininkams parašyti 

dėl manęs dokumentą, juk jie negalį sulaikyti ţmogų šiaip sau. Jiems paţadėjo parašyti. 

 

Vėliau ši byla susiklostė taip. Gavau Mykolo Romerio un-to teismo medicinos in-to 

Vilniaus skyriaus išvadą, jog pirštas sulauţytas, įrėmus į jį kaţkokį buką daiktą (R.Glinsko 

pirštą). Mano prašymu VPK 3-ojo PK tyrėja Alina Sluckienė pradėjo ikitesiminį tyrimą ir 

apklausė liudytojus. Stengdamiesi pavaizduoti mane nenormaliu, net susirietusios melavo ir 

prasimanė Hansabanko vadybininkė Asta Bareikienė, administratorės Lina Dapkutė ir 

Kristina Kviklytė. Tyrėja negalėjo vis tiktai nepaklausti įtariamojo Falck Security (dabar G4S 

Lietuva) apsaugininko Ričardo Glinsko, jeigu ne jis sulauţė Radovičiui pirštą, tai kaipgi jis 

lūţo. Glinskas atsakę neţinąs, gal Radovičius kaip nors pats susilauţė prieš ateidamas į banką. 

A. Sluckienė tuo pasitenkino, Vilniaus m. apylinkės prokuratūros prokurorė Valentina 

Strokinienė nutarė ikiteisminį tyrimą Ričardo Glinsko atţvigiu nutraukti, nesurinkus 

pakankamai jo kaltės įrodymų. Apskundţiant šį sprendimą, jį patvirtino Vilniaus m. 1 

apylinkės teismo teisėja Genovaitė Didjurgienė ir Vilniaus apygardos teismo teisėjas Zenonas 

Birštonas. EŢTT atsiuntė iš Strasbūro atsakymą lietuvių kalba, jog „Perţiūrėjęs visą bylos 
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medţiagą, Teismas nutarė, kad pareiškimas neatskleidţia jokių Konvencijoje ar jos 

protokoluose garantuojamu teisių ar laisvių paţeidimo“. 

Beje, dar prieš metus, 2007-aisias, man kreipiantis į Swedbanko centrinę būstinę Stokholme 

dėl VSD ir Falck Security manęs kaip jų kliento terorizavimo Hansabanko patalpose Vilniuje, 

Skundų skyriaus vedėjas Jan Gustavson atsakė, kad jie nesikiša į savo filialų veiklą ir kad 

mano jiems laiškai persiųsti Lietuvos Hansabanko maţmeninės (retailed) bankininkystės 

vadovui Misteriui Antanui Daniui. Misteris, savaime suprantama, nereagavo ir galiausiai man 

sulauţė pirštą. Sovietiniais laikais keikėme sovietines oficialias otpiskas (atsirašinėjimus) ir 

demagogijas, svajodami, kad „o Vakaruose tai viskas visiškai kitaip... Juk ten labai 

rūpinamasi firmos reputacija, ten ir menkiausią klientą labai gerbia“. 

 

2008.05.19, pirmadienis. /.../ Grįţau link namų pro fontaną, dešiniau įėjimo į laptinę, prie 

Automobilių klubo kaţkoks ėjęs palei namą iš dešinės vyras sustojo nusisukęs veidu į sieną, 

nugara į mane. Įprastinis agento signalas iš toli. Prieinant man prie akmeninių laiptų, jų 

viršuje atsirado šunelis, agentas pajudėjo iš dešinės, taikantis susidurti ir ţiūrėdamas į mane iš 

viršaus, - Egidijus Kūris tamsiu paltu. Jeigu papurkšti CS, iškvies policiją ir man uţdės didelę 

baudą. Gal vandeniu ? O kaip klizmą nešiotis? Turiu vaikišką. Pats apsijuoks iškvietęs policiją 

dėl vaikiškos klizmutės. /.../   

 

Antra kelionė iš Vilniaus į Strasbūrą ir atgal 2008.06.29 – 07.03 

 
2008.06.29, sekmadienis. Išvaţiuoju į EŢTT Strasbūre, veţu papildymą prie pagrindinio 

skundo dėl VSD it kitų slaptųjų tarnybų manęs terorizavimo Lietuvoje. Nuo Kraţių stotelės 

labai patogus, nors deja laikinas, troleibuso maršrutas Nr. 17 iki stočių. Artėjant nuo namo 

prie stotelės paviljono, šiapus jo, t.y., prie jo uţpakalinio stiklo, laukė aukštas liesas jaunuolis 

tamsiai ţalsva striuke, kapiušonas ant pečių. Man praėjus ir atsigręţus, jo ţvilgsnis nukreiptas 

„į dausas“. Netrukus įlipo į autobusą ir tuoj pat atsigręţė sustojęs prie durelių, - sekančioj 

stotelėj išlipsiąs. Man vaţiuojant troleibusu, sustojus prie Kudirkos ir Basanavičiaus g. g. san-

kryţos, kairėje gatvės pusėje sustingusi vienintelė jauna mergina su balta taše per petį, visai 

neţadėjusi pereiti. Troleibusui pajudėjus, pridėjo mob. telefoną prie ausies. Pasukus iš 

Švitrigailos g-vės į kairę į Kauno g. link stoties, iš troleibuso priekio grįţo netoli manęs išlipti 

tas pats jaunuolis su ţalsva striuke, nepastebėjau, kada buvo įlipęs. Ţvelgdamas „į dausas“, 

grįţo link Švitrigailos g-vės. O man uţ nugaros dešinėje troleibuso pusėje sėdėjo apysenė 

moteris su nereikalingais tamsiais akiniais. Stotelėje išlipo po manęs, sušukau: - Вы меня 

хорошо видите, полицейская? [Ar gerai mane matote, policininke?] „Nekreipė dėmesio“, 

nuėjo link geleţinkelio stoties. Man einant jau link autobusų stoties, priekyje prie pat mano 

trasos stovėjo aukštas solidus „pagyvenęs viršininkas“ su baltais marškiniais, pilkas languotas 

švarkas ant pečių, daiktai uţ nugaros ant atraminės sienelės. Ţiūrėjau – ir jis ėmė ţiūrėti, 

veidas bjaurus, papurtęs, raudonas. Praėjęs sušukau „saugumieti“ ir pan., jis formaliai 

atsigręţė. (Šaukiu daţniausiai jau toldamas, antraip artinantis tai paskui gali būti agento 

pavaizduota kaip agresija). 

Prieš autobuso išvykimo vietą šaligatvio viduryje šalia didelio krepšio stovėjo apysenė 

moteris, nugerdama iš butelio ir nuleisdama jį pamojuodavo su juo tarsi išdykusi mergaitė. Ir 

manevravo storas plikas vyras su dideliu čemodanu ant ratukų. Pirmoji kaţkur dingo, niekur 

neišvaţiavo. O vyras, pasirodo, „laukė“ visai kaţkurio kito autobuso ir taip pat išėjo. Dar 

neatsisėdęs stovėjau autobuse, priešais mano ţvilgsnį atsirado suolo viduryje rūkiusi ir 
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ţiūrėjusi pagyvenusi pardavėja. Jai grįţus į stoties pastatą, ant suolo krašto vėl atsirado tas 

pats storas plikas, jau visiškai atvirai ţiūrėjo iš ten į mane. Pačiame autobuse kol kas dar 

neaišku, kas yra kas.  

 

2008.06.30, pirmadienis. Ryte autobusų stotyje Warszawa Zachodnia nemaţai 

stoviniuojančių vyrų tuščiom rankom. Vaţiavusi autobusu neaukšta moteris rusė prieš man 

priėjus, labai ilgam sustingo prie informacinio kompiuterio monitoriaus, trukdydama man, 

nors degė tik viena eilutė apie išvykimą į Prancūziją 9 val. Taip ji manęs ten laukė dar du 

kartus ir po to dar liko. Man grįţtant į salę iš apačios iš tualeto, priekyje mano kelyje šonu 

(įprastas signalas) stovėjo neaukštas „darbininkas“ ar operatyvininkas su krepšiu, „labai 

uţsiėmęs“ mob. telefonu. Atsisėdus, nuo dar uţdaryto kiosko, kur niekas nestovi, į mane 

ţiūrėjo operatyvininkas su krepšiu ant ratukų ir netrukus dingo.  
Stojus man į eilę prie informacijos langelio, iš šono atsirado neaukštas liesas su odine 

liemene, su ūseliais lyg ir darbininkas, ėmęs prieš mane kaţko aiškintis, jam paaiškino, kad 

čia billietų neparduoda, jis kaţkam pribėgo prie darbo valandų skelbimo ir išbėgo. Dar kartą 

išėjus vėl prie tarptautinio perono, kairėje prie pastato blaškėsi „kaţko laukdamas“ 

operatyvininkas, toliau ant šaligatvio po bendru stogeliu lyg ir jo mašina. Išeinant man ir vėl 

prie tarptautinio perono, vėl kairėje uţ nugaros laukė prie fasado agentas, tik jau kitas, su 

akiniais. Atsisėdau šone ant suolo pavalgyti šalia jaunosios poros su kūdikiu, priešingame 

perone prieš mano ţvilgsnį veidu į mane, bet nugara į jo „laukiamą“ atvaţiuosiantį autobusą 

atsirado tas pats „darbininkas“ be daiktų, su odine liemene, „nerimastingai“ ţvilgčiojantis į 

laikrodį. Šūktelėjau: - Хорошо стал, полицейский ! [Gerai stojai, policininke !], pamojavau 

su ranka. „Nekreipė dėmesio“, nusigręţė „laukti“. Tačiau, pasirodo, jis buvo iškvietęs storą su 

bordiniais marškiniais viršum kelnių operatyvininką, parodė jam mane. Tas du kartus buvo 

pajudėjęs link manęs, aš ţiūrėjau į jį nuo jaunų tėvų su kūdikiu, jis gal suvokė, kad sukelsiu 

didelį triukšmą, ir nepasiryţo prieiti. Apsimetė įsiţiūrėjęs į tolį, persimetė pora ţodţių su 

pirmuoju ir išėjo. Šis liko budėti. Vis paţvelgdamas į mane (o aš ţiūrėjau į jį), pamaigė mob. 

telefoną ir nuėjo į salę.  

Po kiek laiko nuėjau ir aš jiems iš paskos į salę, jų ten nebuvo. Iš tualeto apačioje pakilau į 

paštą antrame aukšte ir tuoj pat pasisukau atgal, o link jo kaip tik ėjo pakilusi man iš paskos 

kiek šypsodamasi jauna moteris. Bet praėjau dešiniau laiptų prie didelio lango paţiūrėti 

autobuso. Jis jau stovėjo, pasukau atgal į laiptinę, o joje, pamatęs mane, kaip tik sustojo ir ėmė 

blaškytis pakilęs iš apačios jaunuolis. Lipant man į autobusą, liesas su liemene ir vėl „laukė“ 

priešingoje stotelėje, nors „jo“ autobusas taip pat buvo jau atvykęs, po to dingo. Autobusui 

pajudėjus iš vietos, mane iš arti uţfiksavo ţvilgsniu moteris su tamsiais akiniais, atsisėdusi į 

paskutinės eilės dešinį kampą. Vaţiuojant jau per priemiestį, man iškėlė kaţkokią lazdelę 

stovėjęs prie vejos vaikinas su tamsiais akiniais, manęs negalėjo matyti viduje, bet ţinojo, kad 

aš jį galiu matyti. 

Lodzėje sustojus, tiksliai priešais patį autobusą sėdėjęs ant atraminės sienelės „pensininkas“ 

jau ţiūrėjo per tamsius akinius į mane išlipantį, tuoj pakilo ir nuėjo. Pasukau į kairę, o man uţ 

nugaros, veidu į mane, prie autobuso durelių atsirado rūkantis „darbininkas“ (visai kitas), man 

paţvelgus antrą kartą, tuoj numetė nuorūką ir įlipo, ketvirtas nuo mano paskutinės eilės, 

dešiniame šone. Po to ten pat uţ nugaros stambus vaikinas su ţalsvais marškinėliais įlipo į 

priekinę dalį. Prie Lodzės geleţinkelio stoties sienos tolokai priekyje stovėjusi mergina 

ţiūrėjo į mane iš ten per tamius akinius, man pastebėjus dingo. Daug dešiniau šalia mašinos 

styro apyjaunis vyras su baltais marškiniais ir tamsiais akiniais, man atkreipus į jį dėmesį, 
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atsirėmė su alkūne į mašinos stogelį. Vyras be daiktų su ţalsvais marškinėliais – aiškus 

operatyvininkas (ir visi autobusai yra lenkų). Šalia kiekvieno keleivio liko laisva vieta. 

Vienoje stotelėje ėjau paskui jį link išlipimo, vairuotojas į lauką nieko neleido. Paklausiau 

vaikino, ar neleidţia. Atsakė net neatsigręţęs, - po valandos išleis. Per pasivaikščiojimus jis 

jau į mane dirsteli. Staigiais judesiais persėda prie lango, kur kepina saulė, ir atgal prie 

praėjimo. 

Vroclavo autobusų stoty įėjau į salę iš dešinės, pasukau kairėn link tualeto, netoli kairėje, 

atsirėmęs nugara į uţdarytą kasos langelį, stovėjo liesas vaikinas su oranţiniais marškinėliais, 

jo kakta nenatūraliai didelė, man paţiūrėjus, signalizavo trumpam perkreipęs veidą. Po tualeto 

ėjau į tolimesnę salės dalį, teko apeiti tiesiog praėjimo viduryje sudėjusią daktus merginą. Ten 

picerijoje jau laukė „turistas“ su didţiule kuprine ir taše, ėmęs vietoje pasisukti paskui mane ir 

išėjo man iš paskos, nes tuoj pasukau atgal, bet nesekė, gal dėl to, kad ėmiau vaikščioti 

zigzagais.  

Išeinant iš salės į dešinę, kairėje prie sienos tarp prekybinių dėţių atsilošė ţiūrėdamas į 

mane juodai apsirengęs operatyvininkas. Pakeliui į autobusą dešinėje, perone priešais jį 

pusamţis agentas su baltais marškiniais pasisuko vietoje paskui mane. Šaipydamasis rodţiau 

jam ţenklus, jis „nesuprato“, bet pajudėjo paskui mane, stovėjo veidu į šį mano peroną, po to 

perėjo į jį netoli manęs, susimaišė su gretima turistų grupe. 

Operatyvininkas su tamsiais ţalsvais marškiniais manevravo: staigiai prieidavo prie manęs 

vaikščiojančio ir pasitraukdavo, sustodavo mano kelyje nugara arba šonu į mane, arba 

atsirasdavo mano ţvilgsnio linijoje ir vėl dingdavo. Kitas su baltais marškiniais ir su mergina 

ţiūrėjo į mane nesišnekėdami, stovėjo tolėliau autobuso priekio. Man jau sėdint autobuse, 

lauke dešinėje tapybiškai atsirėmęs petimi į stulpą „laukia“ plikas vyras su tamsiais akiniais ir 

daiktais, man dabar paţiūrėjus iš autobuso, dingo. Ne, pasirodo, tik pasitraukia ir vėl 

atsiranda. Prieš jį, tarp jo ir mano lango, trys merginos, iš jų viena du kartus juokdamasi 

pasilenkė paţiūrėti į mane sėdintį autobuse, nes jai mane uţstoja gretimos sėdynės aukštas 

atlošas.  
Boleslawiece, prieš Vokietijos sieną, vaikštinėjau palei autobusą siauru šaligatviu, iš dešinės 

mane nepatogiai aplenkė operatyvininkas su dţinsine beranke ir alumi rankoje, iš arti 

paţvelgė į akis ir atsisėdo ant atraminės sienelės veidu į mane. Nekreipiau dėmesio. Nuėjo 

tolyn į kitą pusę su kaţkuo kalbėtis. Dar toliau vaikščiojo visai vienas „darbininkas“ su 

tamsiais ţaliais marškiniais, sustojo išţergęs kojas (signalas) paţiūrėti į mane iš tolo. Du 

kartus vos ne uţkabindama prasilenkė mergina su šviesiai rausvu apsiaustu (nors karšta ir 

tvanku) ir tamsiais akiniais (20 val.). Visi lenkai, ar verta aukotis demaskuojant lenkams 

lenkus? 

 

2008.07.01, antradienis. Strasbūre ankstų rytą išlipau iš autobuso vienas aikštėje Place 

(Parc) d„Etoille, vidury keliuko per plačią ţalią veją. Dar toliau priekyje sėdėjo mašinoje 

negras, jam pamojavau. Tuoj pat „sulaukęs atėjusio vaiko“ išvaţiavo. Nuėjau atsisėsti 

tramvajaus stotelės paviljonėlyje tiesiog ant tilto, nugara į aikštę, tuoj pat uţ priešingos 

stotelės paviljonėlio atsirado atvaikščiojęs iš kairės vyriškis tuščiom rankom, uţsigulė ant 

porankių nugara į mane groţėtis kanalu. Perėjau atgal per aikštę (pro uţrakintą tualetą) ir į 

kairę per kitą tiltą, sustojau prie šviesoforo, o iš kairėje esančio stotelės paviljonėlio į mane 

paţiūrėjo ir ėmė iš lėto artėti arabė ar turkė. Perėjau per gatvę ir pasukau dar į kairę, 

darydamas kilpą, kirsti to pirmojo tilto tęsinį-gatvę. Jos priešingoje pusėje norėjo pereiti link 

tilto apkūnus pusamţis vyriškis su pilka futbolke, tačiau „apsigalvojo“ ir pasuko atgal 
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„pasivaikščiodamas“, kirto man ten kelią ir sustojo, ţiūrėdamas iš tolo į akis. Jam sušukau, 

kur eisiu, „šiaip ţiūrėjo“. 

Gatvės kaire puse artėjant link Place de l„Hopital, dešinėje pusėje tolėliau priekyje uţ 

mašinų stovėjo ţiūrėdama į mane vieniša apysenė moteris su ilgais bordiniais marškiniais, 

tuoj ėmusi „vaikščioti“ iš tenai. Kadangi ţiūrėjau, ėmė keistai manipuliuoti su ranka, 

patvirtindama, kas esanti. Strasbūro universitetinės ligoninės komplekse l„Hopital Civil viskas 

dar uţdaryta, išėjau vėl pro pagrindinius vartus, ten aikštelėje atsiradusi taksi, vairuotojas su 

tamsiais akiniai kaţkuo labai uţimtas. Apėjęs, grįţau į vidinį kiemą ant suolo prie 

B.Boeckleno biusto uţrašyti agentų veiksmus. Po to atsiguliau ant suolo, tuoj pat iš kairės 

praėjo neaukštas dalykiškas vyras su akiniais ir bordiniais marškiniais, įdėmiai į mane pa-

ţiūrėjo, gavo iš langelio dešinėje popierių, - mersi, - ir praėjo atgal. Po kelių minučių nuo 

biusto prie gretimo suolo atėjo kaţkas, ilgokai šiugţdino popierių ir atsigulė, kaip ir aš, ant 

suolo. 8-ą val. suskambus buvusio vienuolyno varpui, atsikėliau, - tai jaunuolis su dţinsiniu 

kostiumu. Taigi, netoli B.Boeckleno biusto yra tik du suolai, ir ant kiekvieno jų 7:30 atsirado 

po gulintį vyrą. 

Nuėjau vėl į buv. Medicale A korpusą, nieko nėra, Kraujo centras pagaliau išsikėlęs į naują 

korpusą kaţkur netoli, nuėjau aiškintis į viduramţišką Generalinės direkcijos korpusą, kur 

mane antrame aukšte labai maloniai priėmė sekretorė Fatiha Aitrais. (Moteriškės, tingiai 

rinkdavusios į darba, niekuo nesiskiria nuo mūsų tarybinių). Išsakiau savo problemas, 

sekretorė nurodė eiti į naują korpusą. Išėjau į kairę pusę, man artėjant linkui kampo, iš uţ jo į 

mane pasuko margai apsirengęs negras su plačiabryle skrybėle. Ryto tyloje iš lėto 

kaukšėdamas kulniukais, lėtino ţingsnius ir visai sustojo, kad praeičiau arti jo. Teko praeiti, o 

ką darysi. Prie sekančio korpuso toli prie sienos atsisėdo ta pati apysenė moteris su bordiniais 

marškiniais, kuri laukė manęs ateinančio dar gatvėje uţ mašinų. Suvokiau, kad reikiamai 

neįsidėmėjau man pasakyto kelio, o grįţti buvo nesmagu. Nutariau susirasti ką nors vėl 

Medicale A korpuse ir pasiklausti. Prie jo patekau iš kitos pusės, tačiau ir ten jau laukė 

pensininkas, tuoj neatsigręţdamas nuėjęs į priekį vesti mane aplink pastatą teisingu keliu. 

Vienu momentu mano praeitą kelią buvo bekertanti mašina, bet apsigalvojo, pavaţiavo kiek 

atbula ir pasuko tiesiai link manęs, aplenkti. Taip pat senė su tamsiais akiniais sumanė išeiti 

pasivaikščioti į patį gazono vidurį kairiau manęs. 

Pačiame buvusiame Medicale A pastate tuščia, uţrakintas kairysis koridorius, kur prieš 

metus buvau pridavęs kraują. Atrodo, turėtų kaţkas dirbti aukščiau. Tuoj pat man iš paskos 

įėjo lygiai taip pat, kaip aš, „kaţko ieškantis“ ir skaitantis skelbimus vyriškis tuščiom rankom. 

Ţmones radau viršutiniame aukšte, mokanti angliškai darbuotoja man aiškino, kaip pasiekti 

naują korpusą, kaip tik įėjo ir tasai kaţko ieškojęs vyriškis. Man einant plačiais vidiniais 

kiemais-vejomis, priekyje iš kairės įvaţiavo mergina su juodu limuzinu, apvaţiavo mane kartu 

su plačiu gazonu ir padariusi tokią kilpą pasuko atgal į kairę, iš kur buvo atvaţiavusi.  
Prie centrinio įėjimo į naują korpusą keli pavieniai „kaţko laukiantieji“ tuščiom rankom. 

Didelėje salėje priėjau prie informacijos baro, o ten uţ merginos darbuotojos jau stovi nieko 

jai nekalbantis lyg ir jos viršininkas, kiek palenkęs galvą, - Vilniuje LTV budėtojos poste 

matyta mizanscena. Man vos prasiţiojus, iš dešinės pribėgo kaţko aiškintis pensininkas. 

Laukiamajame negras atsakė, kad jis kraštinis ir svetingai pasiūlė sėstis, visiškai taip pat, kaip 

lygiai prieš metus negrė sename laukiamajame. Sėdėjo dar tik viena tarybinio tipo apkūni 

moteris, su neţymia šypsena ţiūrėjusi į mane. Man stovint ir uţsiţiūrėjus į šoną, negras dingo. 

Belaukdamas, vaikščiojau šviesiame koridoriuje, arti prasilenkė kitas pats sau šypsojęsis 

negras. Nuėjau toliau link koridoriaus posūkio, bet ir uţ jo laukė mergina, tuoj pat nuėjusi į 

tolimesnį fojė galą ir ţiūrėjusi į mane iš ten. Vaikščiojant vėl koridoriuje, netikėtai labai arti 

prasilenkė neaukšta daili, bet kaţko susiraukusi moteris, aiškiai kadaise matyta. Ar tik tai ne ta 
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pati malonioji kabineto vedėja, prieš metus ėmusi iš manęs kraują? 

Gaudamas pagaliau iš gydytojos interpretatorės ŢIV analizės rezultatą (kurį paskiau išėjęs 

suplėšiau, nes tai visas sąsiuvinys), suţinojau tos vedėjos pavardę - Catherine Bischoff, tačiau, 

ji pasirodysianti čia tik penktadienį. Keista, juk neseniai tikrai ji buvo praėjusi pro mane 

koridoriuje. Su gydytoja įsišnekėjom, papasakojau jai problemą, pasakė, kad praėjus metams 

nustatyti, kuri iš laborančių būtų galėjusi sukeisti kraują, nebeįmanoma. Pasidomėjo, kokia 

nauda yra Prancūzijos slaptosioms tarnyboms mane terorizuoti, paaiškinau, kad savaime 

suprantama jokios, bet jos vykdo bendradarbiavimo sutartis tarp NATO šalių slaptųjų tarnybų. 

Dabar jie, lietuviams prašant, mane paterorizuos, o ateityje lietuviai jiems irgi kaip nors 

patalkins.  
Prieš išvykdamas iš l„Hopital Civil, šį kartą jau tikrai visiems laikams, nutariau dar sugrįţti į 

Generalinę direkciją surašyti apibendrinantį skundą. Ant direkcijos laiptų nepatogiai nugara į 

mane sėdėjo senukas invalidas, staiga tarsi įgeltas ėmė nerangiai keltis ir sustojo nejudėdamas 

ir kiek pasilenkęs. Gavo, matyt, vibrosignalą ar komandą į ausinę. Pasikėlęs prie durų, 

šūktelėjau jam atgal, tuo pačiu momentu per duris pro mane išėjo apkūnus rūstus „į nieką 

nekreipiantis dėmesio“ vyras. Atsisėdęs antrame aukšte, parašiau. Fatihos Aitrais nebebuvo 

vietoje, ją pavadavęs jaunas vyras, išklausęs mane, netikėtai pareiškė nesuvokiąs viso to, ir gal 

man galvoj netvarkoj. Tai buvo man netikėta, nes atrodė inteligentiškai. Tariau dar porą 

ţodţių apie save ir pasipiktinau, kodėl jis mane įţeidinėja. Išbalo ir nusileidome į pirmą 

aukštą pas vyresnį darbuotoją, dirbantį su skundais bei sprendţiantį konfliktus. Tarėsi, 

paţadėjo išsiaiškinti.  
Išėjau vaţiuoti tramvajumi nuo L„Homme de Fer į EŢTT. Man nusipirkus bilietą ir 

traukiantis nuo kiosko, pasirodo, dešiniau mano kelyje jau stovėjo ţiūrėjęs į mane jaunas 

vyras. Šuktelėjau: - Bon jour, policeman ! [Laba diena, policininke!]. Maloniai nusišypsojo: - 

Bon jour, bon jour, ir įţūliai uţsiėmė mob. telefonu. Prie stotelės paviljono nugara į jį ir į 

atvaţiuosiantį tramvaju, bet uţtat veidu į mane sukiojosi pusamţis inteligentiškas vyras su 

akiniais. Būta dar stoviniuojančių, prie parduotuvės toliau, tramvajui pajudėjus. Pustuščiame 

tramvajuje stojau veidu į dešinius langus, priekyje kairiau manęs nugara į dureles sustingo 

vaikinas su geltonais marškinėliais. Išlipus dešinėn, priekyje iš dešinės tuoj pat kirto kelią 

jaunuolis ir nepatogiai atsisėdo ant metalinių turėklų. Praeidamas, vėl pasakiau: - Bon jour, 

policeman. Vėl atsakė: - Bon jour, bon jour, ir nusigręţė. Pereinant gatvę, priekyje iš dešinės 

ţiūrėjo nuo mašinos stambus kresnas operatyvininkas. Tam pirmajam jaunuoliui sušukau, 

rodydamas jį: - There is your friend, he wants to have a talk with you ! [Ten yra tavo draugas, 

jis nori pasikalbėti su tavimi]. Operatyvininkas tik „hipnotizavo“ ţvilgsniu. 

Prieš naują EP pastatą reikėjo sukti į kairę per tiltą, o aš, praleidęs posūkį, klaidingai ėjau 

dešiniau to didţiulio pastato. Zujo dviratininkai.  

Priekyje dešinėje stovėjęs vyras rausvais marškiniais kirto ten man kelią kairėn „kaţko 

paţiūrėti“ upėje, o man priartėjus, kaip tik kirto man kelią antrą kartą, dabar jau iš kairės. 

Buvo numatę, kad galiu pakartoti pernykštę klaidą, praleidęs posūkį, todėl laukė čia. Sušukau: 

- Policeman, have you already fulfilled your task? [Policininke, ar jau įvykdei uţduotį?] 

„Nesuprato“ ir nuėjo. Apėjus be reikalo pastatą (tik tada prisiminiau, jog ir prieš metus lygiai 

taip pat buvau suklydęs!) ir perėjus pagaliau per tiltą, dešiniau jo, būtent kur sukau, 

sėdėdamas šalia dviračio, kaţkuo kantriai „groţėjosi“ pusamţis „keliauninkas“ 

operatyvininkas. Einant toliau krantine link EŢTT būstinės, praeivių nėra, labai daug 

dviratininkų, iš jų vieną ilgaplaukę atpaţinau ir nesusilaikiau nešūktelėjęs.  
Įeinant į EŢTT pastatą, viduje dešinėje uţ stiklo stovėjo neaukšta ilgaplaukė mergina su 

beţiniais drabuţiais, paţvelgus į tą vietą antrą kartą, jos jau nebebuvo. Budėtojų keturi, 
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vidurinysis nuvedė mane čia pat per antras duris iš lauko pora ţingsniu dešiniau, kur galima 

atsisėsti lydraščiui parašyti, pasakiau jam apie merginą, „susirūpino“, bet jos neprisiminė. 

Grįţtant man vėl prie centrinio įėjimo, lauke, pasirodo, į mane jau ţiūrėjo inteligentiškas 

garbanotas jaunuolis su baltais marškiniais ir kuprine. Apsikeitėme replikomis. Padaviau storą 

voką su papildymu budėtojams.  
(Vėliau gavau Vilniuje EŢTT pranešimą, kad mano pagrindinis skundas buvo atmestas 

būtent tą pačią dieną, 2007 m. liepos 1, tad kruopščiai dirbti prie papildymo ir jį veţti visai 

nereikėjo. Taip atsitiko dėl to, kad dar pavasarį kalbantis telefonu su Lietuvos teisėjų EŢT 

teisme sekretore Petkevičiene, ji mane tyčia apgavo, patikindama, kad M.Černiauskas dar tik 

verčia mano skundą ir turiu dar kelis mėnesius).  

Man tuoj padavus voką budėtojams ir išeinant, tas jaunuolis jau pasitraukęs toliau prie 

plačių laiptų kairiųjų nuo manęs turėklų. O netoli jo kaţko sustojo atėjęs čia kitas pusamţis 

„keliauninkas“ su patrumpintom kelnėm ir veţimėliu (veţimėlis, tur būt, reikalingas čia 

kovoti uţ ţmogaus teises). Praeidamas, šaukiau abiem, pirma nusigręţė, o po to kaip tik 

„ţiūrėjo“. Viskas pagal tipines instrukcijas. Tuomet grįţau pro juos prie budėtojų ir pasakiau 

vyresniajam: - You can see right now with your own eyes, these two are undercover agents of 

French secret service [Dabar savo akimis matote, tie du yra Prancūzijos slaptosios tarnybos 

slaptieji agentai]. Tas išvertė kitiems, jie atsikėlę įsiţiūrėjo į agentus lauke. Tuo momentu iš 

vidinių patalpų atbėgo mergina „kviesti“ garbanotojo, bet abu neskubėjo eiti į vidų, tylėdami 

sustojo šalia manęs, aiškiai provokuodami, tačiau budėtojai uţsiėmė kitais lankytojais ir visi 

išsiskirstė. Man išeinant, „keliauninkas“ „tebesiganė“ ant plačių laiptų.  

Uţ EŢTT kiemo vartų dešinėje tramvajaus stotelės paviljonėlyje artistiškai atsilošusi leido 

dūmų kamuolius vieninetelė jauna moteris su tamsiais akiniais, tuščiom rankom, jai sušukau, 

vietoje atsako „hipnotizavo“. Vis tik nuo ten nuėjau uţ kairio posūkio nuo EŢTT kiemo vartų 

paţiūrėti tvarkaraščio autobusų stotelėje. Grįţtant vėl prie tramvajaus stotelės, vėl praeinant 

pro įvaţiavimą į platų EŢTT kiemą, nuo vartų ėmė trauktis gilyn rūkantis jaunas vyras, 

sustojo tarp medelių. Nuo pastato prie jo priėjo stambus apsaugininkas su baltais marškiniais 

ir juodom kelnėm ir ilgaplaukė mergina, ta pati, kuri ką tik „gelbėjo“ garbanuotąjį nuo manęs. 

Jie pasisveikino („ką tik susitikę šiandien pirmą kartą“), apsaugininkas, ţiūrėdamas į mane iš 

tolo, pamaigė mob. telefoną. Tramvajui pajudėjus, vaikinas EŢTT kieme jau buvo likęs 

vienas; ţinodamas, kad tikriausiai ţiūriu į jį iš tramvajaus, pasilenkė prie didelės urnos ir 

patapšnojo per ją. 

Išlipus aikštėje Place de la Republique, uţ sodo ant Teisingumo rūmų pakopų sėdėjo 

nuošalėje mergina su tamsiais akiniais, manęs matyti negalėjo. Pasodinta budėti dėl viso 

pikto, jei čia išlipčiau, kad pamatyčiau. /.../ Pirma praėjau skersgatvį, vedantį link seminarijos 

ir vienuolyno, esančių prie Strasbūro Katedros, grįţtelėjęs įţengiau į jį. Visiškai tuščia, 

skergatvio perspektyvą uţdaro didţiulio seminarijos pastato vidurys ir pačiam gale dešinėje 

kaţkas sėdi ant ţemės prie sienos. Jau maţdaug aišku. Ėjau kaire puse ir priešais jį sustojau. 

Jis atsikėlė ir priėjo prie savo šaligatvio krašto. Ţmonių nėra. Prabilau: - Policeman, are you 

waiting for me? [Policininke, ar manęs lauki?]. Murmėjo kaţką neaiškiai. – Policeman, where 

will you go, whether to the left or to the right, where shall I go myself? [Policininke, kur eisi, į 

kairę ar į dešinę, kad ţinočiau, kur pats eisiu?] – To the right. [Į dešinę]. Ėmiau jį erzinti: – 

So, why are you standing still? [Kodėl tebestovi?] – Well. Jis pasuko į dešinę, ten uţ poros 

ţingsnių yra viena pagrindinių senamiesčio gatvelių. Susigriebiau, kad dabar atrodys neva aš 

jį persekioju, ir sušukau: - Wait! I myself am going to the right first, and you look at me, 

policeman, look at me! [Palauk! Į dešinę aš einu pirmas, o tu ţiūrėk į mane, policininke, 

ţiūrėk į mane!]. Jis stabtelėjo kiek pasimetęs, aš šaukdamas aplenkiau jį ir įţengiau į 

ţmoningą gatvelę. Jis, piktai kaţką murmėdamas, paspartino ţingsnius man iš paskos. Aš 
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įėjau į maţą konditeriją ir parodţiau pardavėjai provokatorių, kuris liko stovėti priešingoje 

pusėje, ji apsimetė nekreipianti dėmesio. (Kokie vienodi ţmonės visur!) Išėjęs, pasukau link 

Katedros, agentas pajudėjo iš paskos, aš šaukiau per visą minią, rodydamas jį, jis dingo. 

Į Strasbūro Katedrą įėjau per altorinę dalį. Tuoj iš toli nuo vargonų dalies į tą pačią navą 

kaţkas įėjo ir, paţiūrėjęs iš tolo į mane, perėjo į centrinę. Po to kairėje nuo altoriaus 

koplyčioje šalia manęs ėmė vis atsirasti jaunuolis, man atkreipus į jį dėmesį perėjo į dešinę ir 

įsimaišė į ekskursantų grupę. Dar vienas kitas paţiūrėdavo iš arti ir dingdavo.  Atsisėdau centrinės navos dešinėje pusėje ir pastebėjau, kad per kelias eiles priekyje, kiek kairiau, jau sėdi sustingęs apkūnus plikas agentas. Sėdėjau ilgokai, jis nekrutėjo. Man atsikėlus ir pasukus link dešinio šoninio išėjimo, agentas, nors sėdėjo nugara į mane, irgi tiksliai atsikėlė ir pasuko iš ten link manęs, kad eitų iš paskos. Sustojau jį pasitikti, jo veidas akmeninis. Garsiai sušukau: - Policeman, policeman, are you waiting for me? [Policininke, ar manęs lauki?] Jis nuskubėjo pro mane link centrinio išėjimo, aš kiek pasekiau jį tarp ţmonių, gėdindamas. Ţmonės nekreipė dėmesio. Aš likau dar pabūti ir tuoj netoli dešinio išėjimo pamačiau neţinia iš kur atsiradusius besikalbančius tarnautoją ir lyg durininką. Paaiškinau, paklausiau, ar galiu šaukti ant agentų, jei niekas čia neuţtikrina man saugumo. Tarnautojas tik pasitikslino, ar ir baţnyčioje, pasakė, kad valdţios neturįs. Šalia atsisėdo ţiūrėti mergina. Tarnautojas nenorėjo kalbėtis.  Vėl vaikščiojau Katedroje, vėl atsisėdau maţdaug toje pačioje vietoje, tik dar kiek dešiniau, arčiau dešinio išėjimo. Netrukus priekyje atsisėdo senis, per tą patį atstumą ir taip pat kairiau, kaip kad prieš tai sėdėjo plikas storas agentas. Labai panašiai, man net dar tik tebesirengiant keltis, senis jau atsikėlė ir ėjo pro mane atgal link centrinio išėjimo. Sėdėdamas, sušukau jam: - Policeman, provocateur, have you waited for me? [Policininke, provokatoriau, ar manęs laukei?] Jau to laukęs, jis tuoj priėjo prie manęs, aiškindamas, kad jis esąs Italiano ir kad jam reikalinga telefono kortelė. Atsistojęs, dar garsiau sušukau, rodydamas jį sėdėjusiems čia pat negrui ir negrei, kad šitas ţmogus yra prancūzų kontrţvalgybos agentas, kuris mane terorizuoja. Negrė vertė negrui, tačiau tas beveik nereagavo. Išeidamas, šaukiau liekančiam seniui, dėkodamas, kad prisistatė ir uţtraukė gėdą Prancūzijai, senis man pasilenkė. 
Nuėjau į WC dešiniau Katedros, jis yra pereinamojo kiemelio gilumoje. Man įėjus į kiemelį, 

priekyje iš dešinės, iš kitos gatvės, į jį kaip tik įėjo kalbėdamasis mob. telefonu juodai 

apsirengęs vešlių ţilų plaukų inteligentiškas senis. Jis sustojo kalbėtis prie WC nugara į sieną. 

Po kurio laiko išėjęs iš tualeto, pasukau tenai, jis vis dar „kalbėjosi“. Eidamas į jį, garsiai 

gėdinau, jis pirma pasuko veidą į sieną, bet tuoj atsigręţė, „kalbėdamasis“ jau su šypsena. Iš 

čia nuėjau į šalutinę gatvę, tuoj kairėn praţingsniavo tarp ţmonių agentas, ištraukė mob. 

telefoną ir ėmė kaţko dairytis. Kairėje man uţ nugaros liko pusamţė neţema moteris, jai 

šaukiau, ji „hipnotizavo“.  
Ėjau per senamiestį zigzagais, bendra kryptimi link trijų vokiškų bokštų ant uţtvankos netoli 

Hopital. Vis tiktai toliau uţ stotelės siaurame šaligatvyje išţergęs kojas jau laukė drūtas 

operatyvininkas. Man artėjant, jis pasitraukė ir laukė uţ dešinio kampo, taip likęs man uţ 

nugaros. Atsigreţęs, šaukiau, - „hipnotizavo“. O prie sekančios gatvės kairėje liko imantis 

šalia manęs dviratį iš rikiuotės aukštas apyjaunis juodai apsirengęs operatyvininkas su 

tamsiais akiniais (prieš 19 val.). Kreipiausi į jį pašaipiai: - Oh, I should have not noticed you, 

there is your friend, he is also policeman and wants to speak with you [O, galėjau jūsų 

nepastebėti, ten yra jūsų draugas, irgi policininkas, nori pasikalbėti su jumis]. – What a 

friend? [Kas per draugas?] Išgirdusios anglų kalbą, į mus kaţko klausdamos kreipėsi dvi 

rusės, tuo momentu operatyvininkas, pirma grėsmingai priartėjęs, kaţkodėl pasakė Thank you 

ir nuvaţiavo su dviračiu. Aš iš inercijos ėmiau joms aiškinti angliškai apie provokatorius, 

antroji persigando ir jos nuėjo.  
Einant keliu palei vandenį, šone šalia porelės sėdėjo jaunas bomţas, pasakiau jam: - 

Policininke, aš myliu architektūrą, jis „palaimino“. Pakilus viršun, - ten grįsta aikštelė, 

kavinės, nuo priešingos sienos ţiūri agentas, sušukau, - „nustebo“. Priekyje, kiek kairiau, stovi 

tarsi stulpelis ir ţiūri neaukšta moteris, sušukau ir jai – „hipnotizuoja“.  
Pagaliau pasiekiau tris vokiečių bokštus. Nuo tolimesnio į mane kaip tik ėjo senis su 

rausvais marškiniais ir pasitraukė nuo mano trasos kairiau. Sustojau netoli bokšto šono 

persirašyti vokišką uţrašą ant lentelės sienoje, senis atsidūrė tarp manęs ir sienos, nenatūraliai 

prikišęs nosį prie skelbimų skydo. 
 
Ėjau tiesiai link centro, iš dešinės gatvės į mano trasą kaip tik atskubėjo pagyvenęs vyras su 

ryškiai ţydra futbolke, paţiūrėjo „kaţko“ labai toli uţ manęs ir nuskubėjo atgal. Paėjęs dar 

kiek, pasiorientavau su planu ir nutariau grįţti ir iš ten pasukti į dešinę. Ėjau aplink šitą 

kvartalą, tas pats su ţydra futbolke pasirodė iš tolo ir prasilenkė. Sušukau, - „nesuprato“ ir 

nuėjo. Uţ sekančio kvartalo kairėje sėdėjo jaunas vyras su mob. telefonu, toliau moteris 

uţsiėmusi prie bankomato, sušukau vėl vadindamas policininku, „nesuprato“. Toliau, uţ blok-

posto išėjo įspėjamai pasidemonstruoti pagyvenęs apsaugininkas, artistiškai atsirėmė su ranka 

į sieną.  

Alėjoje de Lattre de Tassigny ant dešinio suolo prie paminklo jau laukė nugara į mane 

pagyvenęs agentas su stiklinaite. Sėdau iš kairės ant krašto rašyti šituos uţrašus. Tuoj iš kairės 

tarp manęs ir paminklo praėjo negrė su krepšiais, paţiūrėjusi į mane. Po kurio laiko agentas 

mob. telefonu „susitarė“ ir išėjo. Bet tuoj pat iš kairės atėjo storas pensininkas atsisėsti 
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dešinėje ne tiesiai, bet demonstratyviai nusisukus. Tačiau netrukus atsisėdo tiesiai ir sustingo 

nejudėdamas. Priešais mane ant paminklo pakopų atsirado du „bahūrai“ ir tuoj pat išėjo. Ten 

pat atsirado du keistuoliai ir taip pat išėjo. Sėdėjau rašydamas ilgai, senis kiek pasisuko į mane 

ir ėmė barbenti pirštais per suolą (signalas, manė, kad nesuprantu), pagaliau išėjo. Atsikėliau 

eiti į Place d„Etoille čia pat laukti autobuso, link to pačio tilto, kuriuo buvau išėjęs iš aikštės 

šiandien ryte. Man pereinant per gatvę ten link, priešingoje pusėje iš dešinės nuo tramvajaus 

stotelės paviljono link manęs pajudėjo agentas, visiškai taip pat, kaip šiandien ryte nuo jo link 

manęs buvo pajudėjusi arabė ar turkė, tik aš tada rengiausi pereiti iš ten į čia, o dabar 

atvirkščiai. Ir taip pat sustojo, neartėjo. 

Aikštėje, sėdėdamas ant ţolės, rašiau dar valandą, agentai nepriartėjo ir netrukdė, ilgai 

gulėjau ir pailsėjau. Su autobusu išvaţiavau iš taip mielo Strasbūro apie 21 val. Kirtus 

Vokietijos sieną, sustojimas. Iš tualeto išėjau paskutinis, priešais jį aikštelėje mano kelyje 

vyras tamsoje ištiesęs ranką su švitinčiu mob. telefono ekranėliu į šoną nuo savęs, atsuktu į 

mane, tarsi rodo man, bet ir pats ţiūri į jį. Tačiau, po to aš jo vis tiek neatskiriu, juk 

prieblanda. 

  Alėjoje de Lattre de Tassigny ant dešinio suolo prie paminklo jau laukė nugara į mane pagyvenęs agentas su stiklinaite. Sėdau iš kairės ant krašto rašyti šituos uţrašus. Tuoj iš kairės tarp manęs ir paminklo praėjo negrė su krepšiais, paţiūrėjusi į mane. Po kurio laiko agentas mob. telefonu „susitarė“ ir išėjo. Bet tuoj pat iš kairės atėjo storas pensininkas atsisėsti dešinėje ne tiesiai, bet demonstratyviai nusisukus. Tačiau netrukus atsisėdo tiesiai ir sustingo nejudėdamas. Priešais mane ant paminklo pakopų atsirado du „bahūrai“ ir tuoj pat išėjo. Ten pat atsirado du keistuoliai ir taip pat išėjo. Sėdėjau rašydamas ilgai, senis kiek pasisuko į mane ir ėmė barbenti pirštais per suolą (signalas, manė, kad nesuprantu), pagaliau išėjo. Atsikėliau eiti į Place d„Etoille čia pat laukti autobuso, link to pačio tilto, kuriuo buvau išėjęs iš aikštės šiandien ryte. Man pereinant per gatvę ten link, priešingoje pusėje iš dešinės nuo tramvajaus stotelės paviljono link manęs pajudėjo agentas, visiškai taip pat, kaip šiandien ryte nuo jo link manęs buvo pajudėjusi arabė ar turkė, tik aš tada rengiausi pereiti iš ten į čia, o dabar atvirkščiai. Ir taip pat sustojo, neartėjo. Aikštėje, sėdėdamas ant ţolės, rašiau dar valandą, agentai nepriartėjo ir netrukdė, ilgai gulėjau ir pailsėjau. Su autobusu išvaţiavau iš taip mielo Strasbūro apie 21 val. Kirtus Vokietijos sieną, sustojimas. Iš tualeto išėjau paskutinis, priešais jį aikštelėje mano kelyje vyras tamsoje ištiesęs ranką su švitinčiu mob. telefono ekranėliu į šoną nuo savęs, atsuktu į mane, tarsi rodo man, bet ir pats ţiūri į jį. Tačiau, po to aš jo vis tiek neatskiriu, juk prieblanda. 
2008.07.02, trečiadienis. Pirmoje stotelėje Lenkijoje ėjau link tualeto, dešiniau jo jau rūkė 

„darbininkas“ ir vaikinas, o kairiau įėjimo, palenkęs galvą prie stiklo, buvo „labai uţsiėmęs“ 

mob. telefonu jaunas aukštas darbininkas su oranţiniu kombinezonu. Įėjau šalia jo, jis tuoj pat 

įsikišo uţ mano nugaros ir dingo. Išėjęs, nuėjau į parduotuvėlę. Po kurio laiko tas pats 

oranţinis atsirado ten salės viduryje, besišnekučiuodamas su pardavėja. Nieko nepirkęs, išėjo 

dešinėn ir praėjo arti to lango, šalia kurio atsiskaitinėjau prie kasos. Išėjau ir aš, tik kairėn, - 

bet jis jau laukė tupėdamas būtent ten priekyje prie pastato kairiojo kampo, apėjęs pastatą iš 

dešinės (tupėjo, matyt, kadangi taip atsidūrė ţemiau plataus lango, per kurį pardavėja galėjo jį 

pastebėti iš vidaus ir nustebti). Praeidamas, šaukiau rusiškai, artistiškai persikreipė 

vaizduodamas nuobodulį. Vaikštinėjau palei autobusą, kiek iš toliau autobuso priekio į mane 

kurį laiką ţiūrėjo nejudėdamas storas vyras su languotais marškiniais; netrukus paaiškėjo, kad 

tai yra pats autobuso vairuotojas. Kitoj smulkioj stotelėj tas vairuotojas skubotai praėjo pro 

mane su dar kitu vairuotoju, nepamiršęs ţvilgtelėti iš arti man į akis. 

Vroclave persėdimas į kitą autobusą. Į salę nėjau. Ieškodamas to autobuso, praėjau pro 

dviejų autobusų tarpą linkui kito perono, ir netikėtai pasisukau atgal, - vos nesusidūriau su 

ţemu kresnu „keleiviu“ su akiniais, baltais marškiniais ir krepšiu. Jam tuoj pat irgi parūpo 

„kaţko ieškoti“ ir grįţo paskui mane į tą vietą, kur buvau išlipęs. Ant perono suolų sėdi 

ţmonės su krepšiais, o uţ jų aukštas pagyvenęs „turistas“ su ţydrais marškinėliais ir su 

krepšiu, man į jį paţiūrėjus ėmė muistytis ir po kurio laiko „susigriebęs“ kaţkur išskubėjo. 

Toje pusėje nuo techninės budos stebėjo mergina su tamsiais akiniais ir siaurom treninginėm 

kelnėm. Netoli jos atsisėdo vešlių ţilų plaukų „pensininkas“ su ţydrais marškiniais, o man 

atkreipus į jį dėmesį, tuoj atsikėlė ir priartėjo prie manęs. Praeidamas šaukiau jam (angliškai), 

o grįţdamas, pasakiau, kad, kaip policininkas, jis privalėjo mane įspėti, jog ten mano autobuso 

nėra, kad be reikalo nevaikščiočiau. Jis po kelių minučių dingo. Be to, man grįţtant į peroną, 

iš kairės praėjo arti pusamţė moteris su juodom patrumpintom treninginėm kelnėm, 

dirstelėjusi į mane iš arti primerktom akim. Netrukus ji grįţo su stambiais daiktais atsisėsti ant 

suolo, aš, dar kartą eidamas į kitą peroną, pasakiau: - Приятное будет путешествие, так и 

будем смотреть один на другого? Я сделаю публичное сообщение о вас для пассажиров, 

и о том, кто там ещѐ из ваших будет. [Maloni bus kelionė, ar taip ir spoksosime vienas į 

kitą? Aš viešai pranešiu keleiviams apie jus ir apie dar jūsiškius, kurie ten būtų]. Ji tuoj pat 

„susidraugavo“ su kita pagyvenusia smulkia lenke, turėjusia vaţiuoti su manimi, aiškino jai, 

neva jai reikia susirasti kaţkokį autobusą (kaip ir man), paliko jai saugoti savo daiktus ir 
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neilgam sulakstė kaţkur į šoną. Taip pat man tebestovint tarpe tarp dviejų autobusų, iš dešinės 

pro jį ir mane ėjęs tamsiai apsirengęs operatyvininkas dirstelėjo iš arti prisimerkęs į mano 

akis.  
Garsiakalbis pakvietė į tą kitą peroną, moteris su patrumpintom treninginėm kelnėm ir 

daiktais nepajudėjo, pasirodo, laukė „visai kito“ autobuso. O ką tik matytas operatyvininkas 

atsirado „rūkyti“ priešais dešinį autobuso šoną, tiksliai prieš tą langą, prie kurio atsisėsiu. 

Netoli jo taip pat uţsirūkė vis paţiūrėdamas į mane neaukštas pagyvenęs „darbininkas“ su 

šviesiais rūbais ir šviesiu kartuzu su snapeliu. Netrukus jie abu įlipo paskui mane. Norėjau 

atsisėsti prie laiptelių nuo viduriniųjų durų (nes ten yra kietas stalelis), bet praėjau tolėliau, o į 

mane paţiūrėjo ir atsisėdo ten labai apkūnus tamsaus gymio jaunuolis.  
Sieradze atviroje aikštelėje smarki kaitra. Ne iš karto pasiryţau vis tiktai eiti link išlipimo. Iš 

priekio prie vairuotojo atbėgo jau buvęs išlipęs „darbininkas“, abu nuskubėjo prie kairio šono 

išsiimti jo daiktus, - nutarė pasilikti čia. Lėtai lenkdamas autobuso priekį taip pat kairėn, 

pamačiau tą senį plušantį prie iškraunamų daiktų, o kiek atokiau – tą patį „rūkantį“ 

operatyvininką. Šis į autobusą, pasirodo, taip pat nebegrįţo; autobusui pradėjus vaţiuoti ir 

sukant, pamačiau per kairį langą, jog jis stovi jau nerūkydamas ir kiek šypsodamasis ţiūri 

tikslai mano kryptimi (nors negalėjo manęs atskirti autobuse). Autobuse liko tas jaunas 

storulis. Kai aš sėdėjau šiek tiek iškišęs galvą į praėjimą ţiūrėti kelio per autobuso priekinį 

langą, jam „parūpo“ atsigręţti į jau pravaţiuotą kelią, todėl išsikišo į praėjimą atsisukti atgal ir 

kaip tik susidūrėme ţvilgsniais (uţpakalinio lango uţuolaidos uţtrauktos). Daugiau nieko 

nedemonstravo netgi Lodzėje. Kilo įspūdis, kad net iki Varšuvos agentų autobuse visai 

nebuvo. Retas atvejis, kiek pailsėjau. 

Varšuvoje. Išlipant, mizanscena: kiek prieky autobuso ant suolo, kur prieš tai uţkandţiavau 

(Warszawa, Dworzec Zachodni PKS) – du tamsiai apsirengę nekalbūs vaikinai 

operatyvininkai (gal vėl norėsiu čia atsisėsti), toliau jų „išsirikiavęs“ kaţko „laukti“ 

apystambis operatyvininkas su geltonais treninginiais marškiniais, išleistais viršum 

patrumpintų kelnių, su šlepetėm, rankos tuščios. Stabtelėjau prie vairuotojo pasiteirauti dėl 

mano sekančio autobuso (neţinojo), o geltonasis priėjo prie suolo, kur sėdėjo operatyvininkai 

ir nuo jo galo ėmė net pasilenkęs į priekį demonstratyviai į mane įsiţiūrėti. Pajudėjau į priekį, 

- jis tebeţiūrėdamas į mane taip pat. Aplenkęs autobusą iš priekio kairėn, sustojau dairytis į 

kitą peroną, - jis sustojo taip pat, ţiūrėdamas į mane per petį. Nuskubėjau link prie to perono 

stovėjusio autobuso, geltonasis operatyvininkas pasuko į dešinę į stotį. Bet ant autobuso 

lentelės nurodytas Lvovas. Nutariau eiti į stotį prie „Auros“ kompiuterinės informacijos 

langelio. Geltonasis kol kas pasislėpęs. Ekrane peronas nenurodytas. Pasisukau eiti palei salės 

kraštą į tualetą. Pasirodo, geltonasis jau stovėjo salės viduryje ir tuoj agresyviai pajudėjo 

susidurti su manimi stačiu kampu. Uţkabinti jį pavojinga, jo uţduotis neaiški, galėjau 

nepatekti į autobusą. Todėl, neţiūrėdamas į jį, ėjau taip pat demonstratyviai lėtai, jis lėtai 

praėjo man uţ nugaros link išėjimo į vidinį kiemą. Gi reikėjo tiesiog sustoti jo kelyje. Grįţtant 

iš tualeto, prasilenkė labai aukštas operatyvininkas.  

Nutaręs atsidurti ţmonių tarpe, dalykiškai nuėjau link to Lvovo autobuso. Kairėje beveik ta 

pati mizanscena: vienas operatyvininkas ţiūri į mane nuo to paties suolo, kitas uţ jo atokiau, 

prisišliejęs prie aptvaro. Geltonojo nėra. Visgi perėjau į pirmąją platformą, pasiblaškiau ir 

paklausiau kiek toliau sėdėjusio jaunimo, ar jie vaţiuoja į Vilnių. Pasirodo, į Vilnių vaţiuos 

būtent tas autobusas su uţrašu „Lvovas“. Todėl grįţau prie jo trečią kartą. Įlipau. Išlipau dar 

kaţko pasiteirauti ir dar bent kiek pasivaikščioti palei šoną. Kiek atokiau netoli autobuso galo 

visą laiką glėbesčiavosi porelė, man išlipus, buvo jau atsikabinę vienas nuo kito, bet vienas po 



113 
 

kito atsigrėţė į mane ir vėl apsikabino. Nors nedaţnai, bet pasitaikanti mizanscena. Geltonasis 

pasirodė iš salės, bet ţiūrėjo tik nuo durų. 

Naktį vėl persėdimas į kitą autobusą. Nusinešęs į jį portfelį, vėl išlipau, dairydamasis 

tualeto. Iš paskos išlipo kaţką man garsiai kalbėjęs apyjaunis „keistuolis“, lyg kvietęs mane 

nusišlapinti čia pat prie tvoros. Nusišlapinęs įlipo. Man grįţtant iš tualeto, įšbėgo iš autobuso 

prieš pat mano nosį, pranešdamas, kad „kaţką paliko“ aname autobuse. Dar pasivaikščiojau. 

Man įlipant, jau sėdėjo sustingęs signaline poza, - įstriţai, t.y., nugara pusiau į langą, pusiau į 

atlošą, ţiūrėdamas į mane. Vėliau jo nebeatskiriau. 

  Nutaręs atsidurti ţmonių tarpe, dalykiškai nuėjau link to Lvovo autobuso. Kairėje beveik ta pati mizanscena: vienas operatyvininkas ţiūri į mane nuo to paties suolo, kitas uţ jo atokiau, prisišliejęs prie aptvaro. Geltonojo nėra. Visgi perėjau į pirmąją platformą, pasiblaškiau ir paklausiau kiek toliau sėdėjusio jaunimo, ar jie vaţiuoja į Vilnių. Pasirodo, į Vilnių vaţiuos būtent tas autobusas su uţrašu „Lvovas“. Todėl grįţau prie jo trečią kartą. Įlipau. Išlipau dar kaţko pasiteirauti ir dar bent kiek pasivaikščioti palei šoną. Kiek atokiau netoli autobuso galo visą laiką glėbesčiavosi porelė, man išlipus, buvo jau atsikabinę vienas nuo kito, bet vienas po kito atsigrėţė į mane ir vėl apsikabino. Nors nedaţnai, bet pasitaikanti mizanscena. Geltonasis pasirodė iš salės, bet ţiūrėjo tik nuo durų.  Naktį vėl persėdimas į kitą autobusą. Nusinešęs į jį portfelį, vėl išlipau, dairydamasis tualeto. Iš paskos išlipo kaţką man garsiai kalbėjęs apyjaunis „keistuolis“, lyg kvietęs mane nusišlapinti čia pat prie tvoros. Nusišlapinęs įlipo. Man grįţtant iš tualeto, įšbėgo iš autobuso prieš pat  mano nosį, pranešdamas, kad „kaţką paliko“ aname autobuse. Dar pasivaikščiojau. Man įlipant, jau sėdėjo sustingęs signaline poza, - įstriţai, t.y., nugara pusiau į langą, pusiau į atlošą, ţiūrėdamas į mane. Vėliau jo nebeatskiriau. Nutaręs atsidurti ţmonių tarpe, dalykiškai nuėjau link to Lvovo autobuso. Kairėje beveik ta pati mizanscena: vienas operatyvininkas ţiūri į mane nuo to paties suolo, kitas uţ jo atokiau, prisišliejęs prie aptvaro. Geltonojo nėra. Visgi perėjau į pirmąją platformą, pasiblaškiau ir paklausiau kiek toliau sėdėjusio jaunimo, ar jie vaţiuoja į Vilnių. Pasirodo, į Vilnių vaţiuos būtent tas autobusas su uţrašu „Lvovas“. Todėl grįţau prie jo trečią kartą. Įlipau. Išlipau dar kaţko pasiteirauti ir dar bent kiek pasivaikščioti palei šoną. Kiek atokiau netoli autobuso galo visą laiką glėbesčiavosi porelė, man išlipus, buvo jau atsikabinę vienas nuo kito, bet vienas po kito atsigrėţė į mane ir vėl apsikabino. Nors nedaţnai, bet pasitaikanti mizanscena. Geltonasis pasirodė iš salės, bet ţiūrėjo tik nuo durų.  Naktį vėl persėdimas į kitą autobusą. Nusinešęs į jį portfelį, vėl išlipau, dairydamasis tualeto. Iš paskos išlipo kaţką man garsiai kalbėjęs apyjaunis „keistuolis“, lyg kvietęs mane nusišlapinti čia pat prie tvoros. Nusišlapinęs įlipo. Man grįţtant iš tualeto, įšbėgo iš autobuso prieš pat  mano nosį, pranešdamas, kad „kaţką paliko“ aname autobuse. Dar pasivaikščiojau. Man įlipant, jau sėdėjo sustingęs signaline poza, - įstriţai, t.y., nugara pusiau į langą, pusiau į atlošą, ţiūrėdamas į mane. Vėliau jo nebeatskiriau. 
2008.07.03, ketvirtadienis. Išlipant Vilniuje autobusų stotyje, vėl mizanscena: kokie penki 

„laukiantieji“, bet nejudantieji, išsidėstę šachmatų tvarka, iš jų trys iš skirtingų taškų ţiūri į 

mane, rankose nieko neturi. Praeidamas, su vienu pasisveikinau. /.../ Namuose tvarkydamasis, 

kartais paţvelgdavau per langą, tolokai lauke „groţėjosi“ fontanu vyriškis, staiga pasisuko į 

mane, pačiupo ant ţemės uţ nugaros stovėjusį diplomatą ir atskubėjo tiesiai po mano langu, 

po to stačiu kampu palei namą link upės. 

  
2008.07.25, penktadienis. /.../ Atėjus S. R., apie 14 val., uţ virtuvės lango kieme labai 

plačiai į kairę ir į dešinę ėmė vaikščioti labai pasipuošęs E. Kūris, „kalbėdamasis“ mob. 

telefonu, šunelio nebuvo. /.../ 

  
2008.08.06, trečiadienis. /.../ Išeidamas iš Seimo kontrolieriaus įstaigos, sukau dešinėn, iš 

ten priešpriešiais lėtai „pasivaikščiodamas“ (10:30 val.) artėjo ţemas, labai apkūnus 

teisininkas Zenonas Juknevičius, Rasos Juknevičienės vyras. Savo labai raudoną veidą pasuko 

kiek į mane kairiuoju skruostu, galvą palenkė kiek į dešinę ir labai susidomėjo antru aukštu 

virš mano galvos, taip ir praėjo „vaikščioti“ toliau. /.../ 

  
2008.08.20, trečiadienis. /.../ Nuo P.Cvirkos paminklo perėjau per Pamėnkalnio g., tačiau 

uţuot ėjęs, kaip paprastai, į kairę link Pergalės k/t, netikėtai perėjau dešinėn per Jogailos g-vę 

ir ėjau ja ţemyn link Ikiuko. Priekyje prie siūvyklos „šiaip sau“ stovėjęs vyras tuoj pat 

atsisuko ir ėmė „pasivaikščioti“ priešpriešiais. Tai pusamţis plikas vyriškis su baltu kvadratu 

kairėje krūtinės pusėje. Man paţiūrėjus, ėmė paploti per savo kišenes, „ieškodamas cigarečių“ 

(juk išbėgęs „parūkyti“). Čia laukė būtent tam atvejui, jeigu pakeliui į namus sumanyčiau 

uţeiti į parduotuvę. /.../ 

 

2008.08.23, šeštadienis. /.../ Prie pastato Kauno Laisvės alėjoje, kur turėjo prasidėti Fronto 

partijos suvaţiavimas, nemaţai ţmonių. Man įeinant per stiklo duris, stiklo tambūro kairėje į 

mane iš arti labai įtemptai ţiūrėjo neaukštas liesas pensininkas su maţa ryškiai balta 

skrybėlaite. /.../ Salei beveik uţsipildţius, į ją įėjo tas pats seniokas ir pataikė atsisėsti į 

vienintelę laisvą vietą šalia S. R. Ėmė per ją vis ţvilgčioti į mane. Balsavo mandatu, Fronto 

narys. Vien tik salėje pasidemonstravo dar maţiausiai du agentai, iš jų viena moteris, taip pat 

fojė ir kitur, iš viso mačiau nemaţiau šešių septynių. /.../ Po suvaţiavimo išeinant į lauką, čia 

pat vėl iš kairės ir vėl taip pat įtemptai ţiūrėjo į akis tas pats senis su balta skrybelaite, o 

kairiau jo apsitrinęs vyriškis nugara į stiklą. Ėmiau šaukti šalia besišnekučiavusiems 

ţmonėms, rodyti agentą, gėdyti, kad tokius „antisisteminius narsuolius“ policijos agentai 

pačioje salėje gano tarsi triušius, o mane taip gainioja jau kelis metus, beje, ir į Frontą trukdo 
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įstoti. Tuo pačiu kreipiausi ir į čia pat stovėjusį Vytautą Mikalauską, tačiau šis apsimetė nieko 

negirdįs. (Vėliau paaiškėjo, kad mane bijojo priimti į Frontą pats „antisisteminių narsuolių“ 

vadas Algirdas Paleckis, netgi paţeisdamas paties Fronto įstatus nesiteikė oficialiai atsakyti). 

Po dviejų mėnesių, 2008.10.29, trečiadienį, paaiškėjo, jog senis su balta skrybėlaite yra 

savaitraščio Karštas komentaras vyriausios redaktorės Giedrės Gorienės dėdė. Štai mano tos 

dienos uţrašas. Kylant man lauko laiptais į MA Fizikos institutą, kur pirmame aukšte yra 

Karšto komentaro redakcija, laiptų viršuje, kairėje, sėdėjo uţsitraukęs paltą ant galvos 

„bomţas“, kaţką „skaičiavęs“ sąsiuvinyje. Uţrėkiau, rodydamas jį lankytojams, jis „visai 

nekreipė dėmesio“. G.Gorienė atsakė man dėl jo, kad jis taip sėdi čia jau maţiausiai 10 metų, 

dar kai ji dirbo Laisvame laikraštyje. Matyt, ją reikėjo suprasti taip, kad čia visai ne agentas, o 

šiaip keistuolis. (2012 metais tas „keistuolis“ stovėjo sustingęs ir taip pat tom minutėm 

uţsitraukęs paltą ant galvos po viaduku netoli Seimo, kai mane pro tą vietą veţė vakare N. su 

savo mašina). Dėl mano prašymo priimti mane į G. Gorienės įsteigtą organizaciją 

„Desperacija“, skirtą nukentėjusiems nuo teisėsaugos ir teisėtvarkos ginti (kurį buvau jai 

padavęs dar net liepos 15 d.), ji atsakė, kad joje dalyvauja tik ţmonės, nukentėję dėl teismų 

(kai, pavyzdţiui, teisėjų suklastota nutaris ir pan.), - o jūs? Ir iš viso, jūs apšmeiţėte mano 

dėdę, tai apie ką iš viso galima kalbėti? – Kokį dėdę, aš nepaţįstu jokio jūsų dėdės. – Tas, 

kuris sėdėjo šalia jūsų per Fronto suvaţiavimą rugpiūčio 23 dieną Kaune. Pagalvojęs, 

prisiminiau: - Aaa, tas su balta skrybėlaitė ?? Linktelėjo. – Aš tikrai neturėjau ţalio supratimo, 

kad tai jūsų dėdė, tačiau čia ne mano reikalas, aš tiesiog viską dokumentuoju ir stengiuosi kuo 

plačiausiai viešinti, dabar pranešiu ir Fronto partijai. Man išeinant į lauką, duryse kaip tik 

prasilenkę labai panašus į operatyvininką vyras, įsiţiūrėjęs į tebesėdėjusį agentą su paltu ant 

galvos. Nutariau jam „paaiškinti“: - Čia saugumietis provokatorius durniuoja. Bet jis kaţkodėl 

net „neatkreipė dėmesio“. /.../ 

 

2008.08.25, pirmadienis. /.../ Įţengus ant Baltojo tilto (nuo mano namų), priekyje perbėgo 

skersai kelio prie kairiųjų turėklų kaţkuo ten „labai susidomėjęs“ nedidukas juodais 

drabuţiais, su juoda kuprine juodbruvas vyrukas. Tuoj pat perbėgo tarsi kiškis atgal prie 

dešiniųjų, vėl tenai kaţkuo „labai susidomėjęs“. Perbėgdamas, paţiūrėjo į mane, ar matau, - 

japonas! Po to ėjo nuo manęs tiesiai, sustojo ţiūrėti riedlentininkų dešinėje apačioje. /.../. Iš 

URM pusės ėjau jau link namų, artėdamas prie perėjos per siaurutės J.Savicko gatvės pradţią, 

uţ jos ant gazonėlio bortelio (tai jau savaime yra signalas), visiškai taip, kaip ką tik jauna 

moteris Jasinskio g-vėje, stovėjęs pagyvenęs vyras su skėčiu, staiga pasisuko nuo savęs į kairę 

ir nuėjo mane „vesti“. Dešinėje rankoje lyg ir sulankstyta miesto schema („orientuojasi“). 

Sustojo pereiti į J.Tumo-Vaiţganto g-vės dešinę pusę. Man praeinant, paţvėlgė iš arti man į 

akis, - ir vėl japonas! tik jau kitas. Taigi, Lietuvos VSD bendradarbiauja ir su japonų 

ţvalgyba, matyt, per bendrą NATO ţvalgybų sistemą. /.../ 

 

 

2008.08.26, antradienis. /.../ Man pereinant per Švitrigailos g-vę link Fronto partijos 

būstinės (nešiau grąţinti man vakar vietoj įstojimo į partiją blanko pakištą išstojimo blanką), 

plačiai atsivėrusiose būstynės duryse pasirodė pusiau išėjusi ir sustojusi Vilniaus Fronto 

koordinatorė Agnė Chšanauskaitė, ţiūrėjusi uţ durų į tolį (įprastas signalas) ir garsiai 

kalbėdamasi mob. telefonu (legenda: kaţkas „turi atvaţiuoti“ iš ten). Man artėjant, atsigręţė į 

mane ir vėl nusigręţė. Laukiau jos viduje, dėl atdarų durų smarkus skersvėjis. Tuoj grįţo 

(„niekas neatvaţiavo“), į mane dėmesio nekreipė. Kreipiausi: - Jūsų nuostata man ir taip aiški, 
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tačiau tokių demonstracijų, kaip šitas blankas, nereikia, duokit normalų. – Kuo jūsų netenkina 

šitas blankas? – O kas čia parašytą? – Oi, kai padeda ne į vietą... Nubėgo prie lentynos. 

Pasakojau apie saugumo agentūrą Fronto partijoje, visos pasinėrė į popierius. Išeidamas 

pasakiau: - Na, bet jeigu jums lengviau gyventi tarsi stručiams, įkišus galvą į smėlį, nieko 

neţinant, ką gi... Chšanauskaitė atsilėpė įţūliai: - Taip, mūsų labai lengvas gyvenimas, jau 

toks lengvas... – Tai kad viskas, vadinasi, yra net dar sudėtingiau nei jums atrodo, aš juk 

siūlau su manimi pavaikščioti, įsitikinti. – Mes turime labai daug darbo, kad dar galėtume 

vaikštinėti sau po miestą. Įsiterpė vyresnioji: - Gal jei jūs nevaikščiotumėt, o dirbtumėt kurioje 

nors įstaigoje, jie taip prie jūsų nekibtų. Tuoj pat vėl kaţkodėl itin susierzinusi įsiterpė Chša-

nauskaitė: - O tai dabar jie nieko kito nedaro, tik jus sekioja ! – Būtent taip ir yra, ar jūs mano 

pranešimą partijos vadovybei, Paleckiui skaitėte? – Skaičiau, vieną kartą net prieš naktį ! – 

Taigi, viskas sudėtingiau nei jums atrodo. (Teko vaidinti, nes jei tuoj pat bučiau mėginęs ją 

demaskuoti draugėms, būčiau sutrukdęs dirbti. Tiesa, būtų pakakę ir vienos gerai apgalvotos 

frazės, betgi ne iš karto sugalvoji). /.../ 

  
2008.09.01, pirmadienis. /.../ Praeinant atgal pro budėtoją link išėjimo iš Lietkoopsąjungos 

pastato, priekyje stiklo tambūre ţiūrėjęs į lauką Egidijus Bičkauskas staiga galantiškai 

pasilenkęs atidarė iš vidaus duris atėjusiai merginai, ji linktelėjo ir nuėjo link laiptinės, reiškia, 

ne jo klientė. Bičkauskas tuoj pasisuko ir nuėjo pro mane link lifto, nors esam paţįstami. Tai 

buvo arba judviejų mizanscena, arba, jei mergina niekuo dėta, šiaip pagal legendą „nieko 

nesulaukė“. /.../ 

  
2008.09.03, trečiadienis. /.../ Keistas atvejis. Nuo Lukiškių a. praėjęs Konstitucinį teismą, 

pasukau dešinėn į pereinamąjį kiemą link Pergalės k/t, jame priešpriešiais ėjo vienui vienas 

Gen. prokuroras Algimantas Valantinas su šviesiu kostiumu, rankose nieko neturėjo. Pra-

silenkdami, susiţvalgėme (pas jį neikada nesu lankęsis). Tuoj pat į kiemą paskui jį įėjo 

linksmai klegantis, tarsi berniukai, penkių šešių gan panašių vyrų būrelis, visu rankos laisvos. 

Jei tai Valantino apsauga, tai atstumas per didelis. Jeigu Valantinas ėjo iš Gen prokuratūros 

netoli, tik iki Konstitucinio teismo, tuomet kodėl visiškai be jokių popierių? Arbatos atsigerti? 

Vis tik į sąrašą kol kas neįtraukiu, perdaug jau neįtikėtina. E.Kūris – čia kitas reikalas, jo 

lengvo darbo pobūdis leidţia jį panaudoti ir kaip gatvinį agentėlį, tačiau Gen. prokuroras vis 

tiktai pernelyg apkrautas itin atsakingais darbais. /.../ 

  2008.09.13, šeštadienis. /.../ Vos man pradėjus eiti nuo Konstitucijos prospekto link viešbučio „Naujasis Vilnius“, dar pakeliui, kur virš šaligatvio išsikiša ant kolonų antrasis aukštas ir yra kelionių firma, stovėjo neaukštas ţilas vyras su juodu kostiumu ir balta lentele ant krūtinės, ant kurios nieko neparašyta. /.../    2008.09.30, antradienis. /.../ Nuo J.Tumo-Vaiţganto g-vės einant man pro autobusų stotelę link šventoriaus kampo, iš ten jau dalykiškai artėjo solidus pagyvenęs vyras su krepšiu, juoda struke, ţiūrėdamas į mane per tamsius akinius, kad pastebėčiau, jog su pridėta kaţkam prie krūtinės dešine plaštaka laiko suspaustą tarp dviejų pirštų baltą voką (vakar įspėjau J.M. telefonu, kad šiandien siųsiu jam laišką). /.../ 
2008.10.08, trečiadienis. /.../ Einant nuo centro Savanorių prospekto kaire puse ir pereinant 

per Gerosios Vilties g-vės pradţią, degant pėstiesiems ţaliai šviesai, man uţ nugaros dešinėje 

Savanorių prospekto juostoje stovėjo daug mašinų, staiga pirmoji riaumodama puolė sukdama 

skersai prospekto beveik į mane ir stabtelėjo prieš pat mano veidą, taip kad nevalingai 

atsirėmiau į antrą langelį, kad sustočiau. Mašina tuoj vėl puolė pirmyn, maniau, kairiuoju 

uţpakaliniu ratu pervaţiuos kojų pirštus, spėjau dar suploti per bortą ir tęsiau normalų ėjimą. 

Senokai to nebuvo, net nuo 2006 metų. /.../ 

2008.10.14, antradienis. /.../ Išeinant iš namų antrą kartą, ţemutiniame šaligatvyje, kiek 

kairiau, nugara į namą, stovėjo nejudėdamas neaukštas juodaplaukis apie 10 metų berniukas, o 

priešais jį kitoje gatvelės pusėje stovėjo dešiniu šonu į jį (reiškia, liks veidu į mano nugarą, kai 

pereisiu ir, kaip paprastai, pasuksiu į dešinę) smulki liauna 13-14 metų mergina ilgais 

geltonais plaukais. Pereidamas į jos pusę, ţiūrėjau į ją, ji palenkusi galvą pasisuko labiau į 

mane (patvirtinimo signalas). Perėjęs ir toldamas dešinėn, atsigręţiau šaukdamas įspėjimą, 

kad nepilnamečių naudojimas operatyviniame darbe yra įstatymo uţdraustas, tuo metu 
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berniukas atėjo man iš paskos, atsidūręs tarp manęs ir merginos, tai yra 10-11 metų Egidijaus 

Kūrio sūnus Aleksandras. Atsiliko. Matyt, tėvas stebėjo „operaciją“ per trečio aukšto langą 

(35 bt.). /.../ 

 

 

2009 

 

/…/ 

2009.01.16, penktadienis. /.../ Riaušės prie Seimo. /.../ Stovėjau su ţmonėmis Gedimino 

prospekto ir J.Tumo-Vaiţganto g. sankryţoje netoli policininkų gretos, palei buvusio 

vykdomojo komiteto sieną išsirikiavo taip pat daug ţmonių, iš jų tarpo į mane atsigręţė prof. 

Vladas Ţukas („šiaip smalsaujantis miestelėnas“) /.../. J. B. parodţiau Ţuką pirštu, Ţukas ėmė 

muistytis ir netrukus dingo./.../. 

  
2009.01.30, penktadienis. /.../ Eidamas jau mūsų namo link, ketinau apeiti fontaną iš 

dešinės, tačiau pastebėjau, kad dar labiau iš dešinės tiesiog per ţolę labai tiksliai atvaikščioja 

su sutuoktine ir šuneliu Egidijus Kūris, būčiau su jais susidūręs. Todėl pasukau kairiau 

fontano ir kirtau jų trasą jiems gerokai dar nepriėjus. Kūris kaţka graţbiliavo ţmonai, kuri 

klausėsi įdėmiai. Nusimoviau dešinę pirštinę, išsitraukiau vokiškų ašarinių dujų šunims Anti-

Hund balionėlį ir iškėliau prie skruosto, kad matytų. Durų stiklo atspindyje pamačiau, kad abu 

sustoję ţiūrį iš ten į mane. Tuomet iškėliau balionėlį su kaire ranką vėl jų pusėn, su dešine 

rinkdamas kodą. Paskui per buto langą dar paţiūrėjau, - abu ėjo vėl iš toliau nuo kiosko ir 

netrukus nuvaikščiojo namo. Taigi, matyt, po to, kai aš sausio 28 d. pasakiau Kūrio ţmonai 

kieme, jog jis dalyvauja manęs terorizavime, jis su savo operatyviniu vadovu nutarė pajungti 

ir ją pačią, patvirtinti, juk patvirtinimas, dar įţūlesnis pakartojimas, provokavimas, – tai yra jų 

pagrindinis metodas. Matyt, teks purkšti. /.../ 

  
2009.02.10, antradienis. /.../ Kadangi mama neišgirdo mano telefonspynės skambučio, teko 

grįţti į aikštę paskambinti jai telefonu iš budelės. Grįţus vėl prie telefonspynės, tiksliai tuo 

momentu pro akmens laiptus ţemutiniu šaligatviu nuo upės pusės lėtai atvaikščiojo tamsaus 

gymio inteligentiškai atrodantis, su akiniais ir taše per petį indas arba pakistanietis. Kiek 

paėjėjęs man uţ nugaros, sustojo, įsiţiūrėjo į kelionių firmos „Svebas“ didelę reklamą 

sekančiame nuo manęs dideliame lange. Man ţiūrint į jį, ėmė taip pat ţiūrėti į mane. Sušukau 

lietuviškai, bet pirmuosius ţodţius ištaręs suprantamai: - Policinis provokatoriau, ar dar ilgai 

čia stovėsi? Kaţką murmėdamas angliškai, tuoj pat pakilo laiptais labai arti manęs 

(provokuoja purkšti uţsieniečiui). Ieškąs firmos „Svebas“, nors ką tik skaitė jos didelę 

reklamą lange. Paklausiau angliškai, ar jis yra Lietuvos saugumo provokatorius, 

terorizuojantis mane, - no, no, - nuėjo /.../ 

 

 

2009.03.07, šeštadienis. /.../ Einant iš Kalvarijų turgaus Kalvarijų g-vės dešine puse ir 

praėjus teismo pastatą, toliau jo ant bordiuro, likusio po nuardytos tvoros, stovėjo jaunas vyras 

su pilku paltu ir mob. telefonu prie ausies. Man artėjant, vyras tiksliai nulipo kirsti man kelią. 

Uţrėkiau: - Ot kaip stovi provokatorius saugumietis, kaip artistas! Tas tik „ramiai paţiūrėjo“ 

tylint laikydamas mob. telefoną prie ausies, kairė ranka prie krūtinės, plaštaka perrišta baltu 

tvarsčiu. Tai buvo Vilniaus m. savivaldybės narys, Tėvynės sąjungos narys Vidas 

Urbonavičius. Pernai jis pranešė apie TT partijos atstovo Evaldo Lementausko siūlymą duoti 
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jam kyšį ir sudalyvavo STT surengtoje mizanscenoje jam sulaikyti, įteikdamas jam kyšį. 

Uţrėkiau klaidingai: - O, čia parlamentaras, saugumietis parazitas! Tačiau, Urbonavičius, vis 

laikydamas mob. telefoną prie ausies, įsėdo į labai tiksliai privaţiavusią mašiną. Jam stovint 

dar ant bordiuro, vairuotojas jo matyti negalėjo. /.../ 

  
2009.04.09, ketvirtadienis. /.../ Turėdamas išeiti į kiemą iškratyti dulkių siurblį į šiukšlių 

konteinerį, paţiūrėjau per langą, apačioje vejoje labai plačiai, kaip visuomet, nugara į mane 

blaškėsi Egidius Kūris, be šunelio, kalbėdamasis mob. telefonu. Balsiai pasakiau motinai, 

kad negaliu išeiti, šunsnukis Kūris trukdo. Po minutės vėl paţiūrėjau, Kūrio nebėra. Man tuoj 

pat išeinant į kiemą, Kūris vėl nuo tos pačios vietos vejoje jau tolo tiksliai prie konteinerių, 

kur eisiu, ir sustojo ten mano kelyje į juos, atsisukęs jau į mane. Man artėjant, jis skubotai 

pasitraukė link vartelių į Lukiškių g-vę, tačiau nepriėjęs sustojo ir vėl atsisuko ţiūrėti į mane, 

vis „kalbėdamasis“ man uţ nugaros. Baigdamas, parengiau dujas ir pasisukau eiti, - Kūrio 

nebėra. Kiemo durys uţtrenktos, jas uţtrenkti galėjo tik Kūris, nes kiemas visą laiką tuščias. 

Teko eiti aplink iš aikštės, jo ir ten nebuvo. Įdomu tik, ar jis pats pasisiūlo provokacijoms, ar jį 

kas kartą iškviečia. /.../ 

  
2009.04.11, šeštadienis. /.../ 12 val. Išėjo į kiemą E.Kūris su šuneliu, striukė gelsvai beţinė, 

kaip ir paltas, kalbėdamasis mob. telefonu. Lėtai nuvaikščiojo toli dešinėn prie apleisto 

fontanėlio, vaikščiojo šalia jo, kadangi ten yra išgrįstas takas, skaitydamas knygą. Bet man 

tebeţiūrint, grįţo prie trijų akmeninių laiptukų po mūsų virtuvės langu, bet nenulipo, nuo jų 

grįţo į didelę veją priešais mūsų langus, vis pastovėdamas čia veidu į mūsų langus, čia 

nugara, „skaitydamas“ (taip normaliai skaityti neįmanoma) ir vėl nuėjo dešinėn prie 

fontanėlio, kur vėl vaikštinėjo iki 12:10 val. /.../  

 

2009.04.18, šeštadienis. Pusryčiaujant man virtuvėje po 8 val., į kiemą išėjo E.Kūris su 

šuneliu, vėl skaitydamas tokius pačius popierius. Vėl nuėjo toli į dešinę į grįstą taką prie 

fontanėlio, tačiau netrukus vėl grįţo į veją priešais mūsų langus pastovėti nugara į juos, kaip ir 

04.11. /.../ 

  
2009.04.22, trečiadienis. /.../ Pradėjus eiti namų link iš fontano dešinės, dar dešiniau nuo 

kiosko vaikščiojo E.Kūrio ţmona su šuneliu. Ji tuoj pasuko į mane eiti priešpriešiais tuo pačiu 

gėlyno pakraščiu, susidurti. Teko pasukti į kairę. /.../ 

  
2009.04.30, ketvirtadienis. /.../ Man įėjus į laiptinę, iš kiemo per priešingas duris 

simetriškai atėjo E.Kūris, pasukęs galvą į kairę, lifto link, kad neatsidurtume veidas prie 

veido. /.../ 

  
2009.05.14, ketvirtadienis. /.../ Nuo Katedros a. ėjau pro Novotel viešbutį, prie jo 

tolimesnio kampo „šiaip sau“ stovėjo negras su tamsiais akiniais. Kaţkurio europietiško 

saugumo agentas negras talkina lietuviškajam VSD Vilniuje, - akivaizdi globalizacija. Priešais 

jį, mano priekyje, šone palei mano trasą vaikštinėjo tarp praeivių aukštesnis, bet liesas 

jaunuolis. Aprėkiau jį praeiviams, jis pirma mandagiai „perklausė“, bet tuoj „nebekreipė 

dėmesio“. /.../ Po Maximos buv. „Vaikų pasaulyje“ ėjau palei buv. „Vilniaus“ viešbutį, 

netikėtai prasilenkė „šiaip vaikščiojantis“ prof. Vladas Ţukas, rankos uţ nugaros, aš ţiūrėjau 

pasitikrindamas, ir jis aštriai į mane paţvelgė iš arti, sušukau: - Stukačius ! Čia yra profesorius 

kalbininkas Vladas Ţukas ! /…/ 
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2008.05.27, trečiadienis. /.../ Pašaukęs agentei, grįţdamas namo, ėjau toliau Kraţių g-ve 

link Lukiškių g-vės, o iš priekio kaip tik ėjo priešpriešiais jau iš anksto įšraudęs prof. 

V.Ţukas, tuoj uţrėkiau: - Čia yra profesorius Vladas Ţukas, policinis stukačius, ašarinių dujų 

gausi ! „Visai nekreipė dėmesio“. O man iš paskos ta pati agentė vaikščiojo „domėdamasi“ 

viršutiniais aukštais, paţadėjau ir jai dujų, - tylėdama „hipnotizavo“ per tamsius akinius. /.../ 

 

2009.05.29, penktadienis. /.../ Nuo vaistinės Gedimino prospekte priėjau prie kiosko netoli 

Ţemaitės paminklo, stojau prie kiosko langelio, netrukus arti mano kairio peties kaţkas 

atsirado. Atsigręţiau – mergina, ji tuoj perėjo uţ manęs uţ dešinio kiosko kampo ir sustojo ten 

nugara į mane ir į kioską, pastovėjo lygiai tiek, kiek reikia, kad gerai įsidėmėčiau jos nugarą, 

ir nuėjo. Einant man toliau link Lukiškių a., tuoj pat priekyje pasirodė negras, pirma man 

ţiūrint panarino galvą (daţnas signalas), po to ėmė artistiškai krypuoti ir prasilenkė. Nevisai 

aušku, ar čia tas pats, kuris 05.14 stovėjo prie Novotel. /.../  

 

2009.07.30, ketvirtadienis. /.../ Nuo Centrinio knygyno praeinant pro Makdonalds, iš 

kairės, nuo šaligatvio krašto, pasukęs į mane, arti prasilenkė neaukštas apkūnokas jaunas 

vyras su tamsiais akiniais, labai panašus į arabą. Toliau mizanscena: priekyje, vėlgi kiek 

kairiau, nugara į mane sustingo neaukštas pakistanietis arba indas su šarovarais. Praėjęs 

atsigręţiau – įtemptai ţiūrėjo į tolį, iš kur ėjo man priešpriešiais jo skarota ţmona su vaiku ant 

rankų. Čionai nėra jai iš kur eiti, buvo ką tik išsiskirstę, kaip tai daroma mizanscenai. /.../ 

  
2009.10.07, trečiadienis. /.../ Įeinant į laiptinę, uţ nugaros aikštėje nieko nėra. Nuo laiptų 

aikštelės priekyje į mane ţiūrėjo išbėgęs iš lifto E.Kūrio šunelis. Pats Kūris, išėjęs iš lifto, 

neţiūrėdamas į mane, suko į praėjimą į kiemą. Aš, sukdamas dešinėn į sekantį maršą, 

pasakiau: - Ašarinių dujų nenori, niekšas? Jis mandagiai „nesuprato“: - Prašau? Staigiai 

iškėlęs dujas, pakartojau, kad jis spėtų pasitraukti. Jis pasilenkė uţsidengdamas sukaire 

alkūne, aš praeidamas papurškiau ašarines dujas šunims Anti-Hund iš 60-70 cm atstumo ir 

lipau toliau. Jis tuoj pasuko atgal, išsitraukdamas mob. telefoną, pagrasinęs : - Na, aš tau 

padarysiu.  Įėjusiam iš apačios gyventojų bendrijos pirmininkui Algimantui Skerstonui Kūris 

pasakė: - Klausyk, tas durnius... Daugiau negirdėjau, nes lipau aukštyn, šaukdamas 

gyventojams: - Niekšas, šunsnukis, ašarinės dujos nusikaltėliui Kūriui!  Ir pan. Kūris tarėsi su 

Skerstonu. Nuo savo durų šaukiau: - Nusikaltėlis Kūris, nusikaltėlis Kūris, ašarinės dujos 

nusikaltėliui Kūriui, nedrįsk siųsti prieš mane savo sūnaus ir pats nedalyvauk nusikaltime 

man! 

Po 13 val. skambutis į duris. Priėjęs, sušukau: - Eikit lauk, nieko neįleisiu ! – Čia patruliai, 

policija, reiktų pabendrauti. – Pasakiau, eikit lauk, niekšai, viskas ir taip aišku, jūs ir taip viską 

ţinote, lauţykit duris, jeigu reikia ! – Pokalbis įrašomas, todėl galvokite prieš išsireikšdamas. 

– Labai gerai, prašau klausytis. Kūris buvo įspėtas, Kūris buvo įspėtas! Ne, tiksliau ne įspėtas, 

bet prieš dviejus metus aš jį draugiškai, kaimyniškai paprašiau, kadangi čia laiptinėje yra 

mikroobjektyvai dėl jo saugumo, kai jis dar buvo Kostitucinio teismo pirmininku, tai aš jį 

paprašiau, kad jie nebūtų naudojami dar ir nusikalstamam manęs sekimui. Jis nereagavo, o po 

to pats demonstratyviai dalyvavo manęs sekime mieste ir ir čia kieme. Kartu su šeima, o jo 

nepilnamečio sūnaus Aleksandro panaudojimas (tai buvo vieną kartą, data yra), - tai yra 

Operatyvinės veiklos įstatymo paţeidimas. Visos datos surašytos, kai reikės, parašysiu. Ir 

kadangi šiandien aš Kūrį visiškai atsitiktinai sutikau laiptinėje, tai ir papurškiau jam ašarines 

dujas. Taip, pripaţįstu. - Reiškia, ašarines dujas jūs papurškėte jam iš keršto? – Na, kodėl iš 

keršto. Čia yra savisauga. – Iš jo pusės buvo grėsmė jūsų gyvybei? – Teroras – tai nebūtinai 
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konkreti grėsmė gyvybei ir sveikatai, iš jo jos nebuvo, bet jis dalyvavo terore kaip jo dalyvis, 

kaip jūsų, policijos, slaptas bendradarbis, o grėsmė gyvybei, baltų lapų rodymas mieste – tai 

buvo iš kitų, mano prirašyta daugybė skundų policijai, prokuratūrai, paskaitykite, viskas seniai 

ţinoma. E.Kūris tame dalyvauja. – Tai reiškia, atsisakote su mumis bendrauti, kaip supratau? 

– Aš negaliu jumis pasitikėti, kadangi jūs dalyvaujate neteisėtoje operatyvinėje veikloje, 

manęs terorizavime, aš pasakiau viską. Atsiųskite raštišką kvietimą, ateisiu ir viską surašysiu. 

Jie pasitikslino mano vardą, pavardę, g. m. ir grįţo pas E.Kūrį. Išvaţiavo 13:35 val. Iš esmės, 

nebuvo reikalo jų neįsileisti, bet buvau labai susinervavęs. /.../ 

  
2009.10.09, penktadienis. Po 12 val. netikėtai skambutis į duris – LNK TV. Pamaniau, kad 

tai naujienų redakcija, nepasakė, jog “Kakadu”. Klausiau, iš kur ţinojo, kad dabar esu 

namuose, ţurnalistė Viltė Ţukauskaitė atsikalbinėjo, girdi, nutarėme atvaţiuoti, ţinojome, kad 

su mama gyvenat, su mama pakalbėtume. Kas juos į laiptinę įleido? Ir kuo čia dėta mama, 

Ţukauskaitė su operatoriumi Deividu Matonka kaţkodėl pirmiausia būtent prie jos puolė 

virtuvėje. Kalbinti neleidau. 

Interviu metu pasakiau, kad internete mane psichu vadina gal 80% komentatorių, tačiau jų 

tarpe daug saugumo ir policijos agentų ir naivių neprityrusių ţmonių, be to, tas pats 

provokatorius gali rašyti daugeliu vardų. 

Pasakodamas apie sekimą, pasiūliau Ţukauskaitei pereiti į kitą kambarį su langu į J.Tumo-

Vaiţganto skverą (dabar Vašingtono a.), turėtų pati pamatyti kurį nors agentą. Tuo tarpu 

operatorius Matonka liko svetainėje tvarkytis kaţkodėl sugedusią kamerą, atėjo iš paskos ne iš 

karto, bet ir čia vis tvarkė kamerą, išdėliojęs detales ant mano gulto. Belaukiant prie lango 

agento, aišku, jis atėjo kaip paprastai nuo Kraţių troleibusų stotelės slampinėti bei stoviniuoti, 

Ţukauskaitė pritarė, kad tie jo zigzagai nenaturalūs. Aiškinau jai agentų man siunčiamus 

signalus, net pademonstravau su ranka. Tuoj pat Matonka prie mano lovos, ištiesęs dešinę 

ranką dešinėn, ėmė smarkiai purtyti plaštaką tarsi sušlapinęs ją (kartą mano matytas signalas 

šaltą ţiemą prie Kalvarijų turgaus), vis smarkiau ir vis nenatūraliau uţsimodamas, galiausiai 

vos ne su kaulų traškesiu. Supratau, pasakiau juokaudamas: - Va, ir taip daro, kaip šitas 

ţmogus, jis man priminė. Tas garsiai paprieštaravo: - Man ranka pavargo! Atsakiau: - Aš 

suprantu... Šiame kambaryje beveik nefilmavo, vis „taisė“.  
Ţukauskaitei paprašius parodyti operatoriui, kur laiptinėje galėtų būti paslėpta mikrokamera, 

plačiai pravėriau buto duris, kad praleisčiau Matonką į patogesnę poziciją laiptinėje, pirštų 

rodydamas į didelį susiraizgiusių laidų kamuolį palubėje. Bet, uţuot išėjus, Matonka kaţkodėl 

nutaikė kamerą į mane iš arti ir taip stovėjo. Pasakiau: - Jūs ne ten ţiūryte, reikia štai tenai. – 

Tuoj, tuoj. Vis laikė kamerą nutaikytą į mane, ir tik akimirkai nukreipė tenai, kur rodţiau. 

Ţukauskaitė kalbėjosi mob. telefonu. Atsitiktinai pastebėję lauke Kūrį su šuneliu, abu nubėgo 

pas jį.  
Ėmiau tvarkytis svetainėje ir pastebėjau, kad stiklas sekcijos dešinėje smarkiai atitrauktas 

kairėn, nors prieš tai buvo tik neţymiai neuţstumtas iki galo dešinėn. Skambinau į LNK, 

mėgindamas susitarti, kad prieš laidą perţiūrėčiau medţiagą, tikėdamasis pamatyti stiklo 

padėtį filmavimo metu, tačiau po 16 val. visi jau išsiskirstę.  

Portale delfi.lt pranešimas apie incidentą paskelbtas 10.08, o šiandien 10.09, tarp komentarų 

prie jo radau mano pavarde 15:46 parašytą pašaipų komentarą: „Ir dabar garantuotai čia rašo 

78% agentų, manęs taip lengvai neapmausit“. Interviu metu skaičių 80% minėjau 13 ar 13:30 

val., LNK grupė (pasikalbėjusi su Kūriu) išvaţiavo 14 val. ar vėliau, pašaipus skaičius 78% 

(aiški aliuzija į mano “80%“) pasirodė internete 15:46. Taigi, arba tie 78% sugalvoti remiantis 

„blakėmis“ bute, arba Matonka iš karto parodė savo įrašą operatyvininkui, kuris tuoj pat 
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parašė komentarą, arba Matonka parašė komentarą pats. 

(Laidos įrašo adresas: www.balsas.lt/video/313804/kakadu-2009-10-12/rubrika:video-lnk. 

Siuţetas apie mane sukomponuotas taip, kad mano kalbos paskandintos pašaipiuose 

komentaruose, kurie naiviems ir neišsilavinusiems ţmonėms turėtų atrodyti įtikinamesni uţ 

tai, ką šneku aš, nors jų begėdiškas demagogiškumas akivaizdus. Yra ir tiesioginis 

klaidinimas: interviu metu paminėjau, kad nešiojuosi savigynai ylą, bet nerodţiau, o siuţete 

sauvališkai parodytą bene triskart didesnė uţ manąja. Nuvaţiavau į LNK būstinę reikalauti 

klaidinančių ir įţeidţiančių teiginių paneigimo, rašiau skundą, rengiausi paduoti LNK į 

teismą, tačiau viską nutraukė psichiatrinė ligoninė). /.../ 

  Portale delfi.lt pranešimas apie incidentą paskelbtas 10.08, o šiandien 10.09, tarp komentarų prie jo radau mano pavarde 15:46 parašytą pašaipų komentarą: „Ir dabar garantuotai čia rašo 78% agentų, manęs taip lengvai neapmausit“. Interviu metu skaičių 80% minėjau 13 ar 13:30 val., LNK grupė (pasikalbėjusi su Kūriu) išvaţiavo 14 val. ar vėliau, pašaipus skaičius 78% (aiški aliuzija į mano “80%“) pasirodė internete 15:46. Taigi, arba tie 78% sugalvoti remiantis „blakėmis“ bute, arba Matonka iš karto parodė savo įrašą operatyvininkui, kuris tuoj pat parašė komentarą, arba Matonka parašė komentarą pats.  (Laidos įrašo adresas: www.balsas.lt/video/313804/kakadu-2009-10-12/rubrika:video-lnk. Siuţetas apie mane sukomponuotas taip, kad mano kalbos paskandintos pašaipiuose komentaruose, kurie naiviems ir neišsilavinusiems ţmonėms turėtų atrodyti įtikinamesni uţ tai, ką šneku aš, nors jų begėdiškas demagogiškumas akivaizdus. Yra ir tiesioginis klaidinimas: interviu metu paminėjau, kad nešiojuosi savigynai ylą, bet nerodţiau, o siuţete sauvališkai parodytą bene triskart didesnė uţ manąja. Nuvaţiavau į LNK būstinę reikalauti klaidinančių ir įţeidţiančių teiginių paneigimo, rašiau skundą, rengiausi paduoti LNK į teismą, tačiau viską nutraukė psichiatrinė ligoninė). /.../ 
2009.10.30, penktadienis. /…/ Einant man 8:20 prospektu link Stulginskio g-vės palei 

Teisingumo ministeriją, priekyje iš tolo „vaikščiojo“ tamsaus gymio vyras juodų blizgančių 

plaukų ir antakių. Aiškus egiptietis, labai panašus į mano paţįstamą egiptietį M.H., tik kiek 

aukštesnis. Neskubant prasilenkdamas, iš arti paţvelgė į akis. /.../ 
 

 

2014 
 
2014.07.02, trečiadienis. Priėjus prie lango, skvere iš aikštės nuo troleibuso stotelės kaip tik 

atėjo prie fontano neaukštas juodaplaukis vaikinas su taše per petį. Perėjus šiapus fontano jo 

dešinėn, jis apsisuko į mano langą ir vienui vienas ėmė darkytis kaţkokiame laukiniame 

šokyje. Kiek stabtelėjo ir pradėjo iš naujo. Tuoj pat atėjo iš ten arčiau į priešingą šaligatvį, o 

jame pasuko iš naujo link čia pat esančios Lukiškių g-vėje autobusų stotelės, nors nuo fontano 

link jos buvo tik pora ţingsnių. Tai Aleksandras Kūris, niekur vaţiuoti jis neketino. Dar 

pavasarį jis taip pat pasidarkė tame pačiame šaligatvyje, tik daug kairiau ir su šuneliu. /.../ 

 

2014.07.27, sekmadienis. /.../ Išeinant man 11:50 iš pereinamojo kiemo į Gynėjų g-vę link 

MM bib-kos šoninio fasado ir sukant čia pat į kairę, ten priekyje šaligatvio viduryje jau 

stovėjo stulpeliu neaukšta agentė, įdėmiai ţiūrėjusi prospekto link. Nepriėjęs jos ir pereidamas 

per Gynėjų g. į dešinę, sušukau: - Ilgai laukei, agente? Ji pasuko veidą į mane, tai buvo TV 

ţurnalistė Nemira Pumprickaitė. Sušukau: - Lyg tai Pumprickaitė? Ji „ţiūrėjo“ be išraiškos, 

vaidino buką ţvilgsnį. Viskas matyta, instrukcija visiems ta pati. Ukrainietiškas restoranas 

„Leleko“ uţ jos nugaros uţdarytas. Toldamas, dar sušukau: - Pumprickaite, jau gali eiti, jei 

manęs laukei. Priekyje, prie vejos kampo trypčiojo jauna moteris su vaiku, būtent į ją ţiūr 

ţiūrėjo Pumprickaitė, ji iš ten ka tik kaţkaip signalizavo Pumprickaitei, kad jau pasirodţiau iš 

kiemo uţ jos nugaros. Daugiau nė vieno ţmogaus aikštėje nėra. Paskui eidamas atgal 

patikrinau, restoranas jau atsidaręs 12 val. Tuomet Pumprickaitės legenda maţdaug aiški: 

„Laukiu čia draugo eiti kartu į tuoj atsidarysiantį restoraną“. 

 

2015 

 

2015.03.23, pirmadienis. Ėjau nuo prospekto Vienuolio g-ve pro buv. Dainavos restoraną 

(dabar drabuţių parduotuvė), priekyje, tolėliau, prie sekančio namo fasado blaškėsi 

rūkydamas vyras juoda striuke, dţinsais, po striuke apie kaklą baltas šalikas. Man artėjant prie 

posūkio uţ Dainavos kairėn į Beatričės g., vyras, kaip buvo galima numanyti, metė nuorūką ir 

ėmė “prasivaikščioti” link manęs, smarkiai krypuodamas ir nenatūraliai kilsteldamas rankas 
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(patraukia dėmesį). Ėmė į mane ţiūrėti, vis plačiau šypsodamasis. Sustojau ties Dainavos 

laiptais, ţiūrėdamas į jį. Priėjo, labia plačiai šypsodamasis: - Jurijau? Radovičius? Ooo! 

Sveikas, kaip gyvuoji? Ţiūrėjau į jo veidą – tai Stanislovas Buškevičius, buv. Jaunosios 

Lietuvos vadas, gerokai pasikeitęs nuo 1989 metų, - veidas labia reukšlėtas, plaukai praţilę, 

tačiau nosis, akys, balsas tie patys. Ūgis sulig mano, ţemesnis nei ţmogaus, nurodyto mano 

knygoje su klaustuku agentų sąraše su Nr. 41 2006.06.21, ano galva matėsi virš praeivių. 

Tylėdamas pajudėjau, pasukau į kairę į Beatričes g-velę ir, praėjęs apie 10 m, atsigręţiau. 

Buškevičius, laukęs to ir likęs vietoje, meiliai šypsojosi iš tolo, pamojo ranka ir kaţką 

draugiškai sušuko. 

Niekuomet Buškevičius pirmasis į mane nesikreipdavo, nesišypsojo, savitarpio simpatijų 

nejautėme ir nebuvom reikalingi vienas kitam. Be to, Buškevičius visuomet ragino tautinį 

jaunimą nerūkyti. Jeigu 2006.06.21 agentas buvo ne Buškevičius, tai šiandien Buškevičius – 

tikrai agentas. 

 

2015.04.17, penktadienis. Išeinant iš Maximos (priešais Seimą) į dešinę, ten uţ kelių 

ţingsnių stovėjo rūkydamas nugara į kelkračio aptavarą aukštesnis vyras, „labai domėjęsis“ 

net iš ten kelionių agentūros vitrina su daugybe skelbimų. Turėjau praeiti tarp jo ir vitrinos. 

Priėjau – tai prof. Alvydas Nikţentaitis (buv. MA Istorijos in-to dir.). Labai nevalyvas, striukė 

ir marškiniai labai prasegti, veidas storas ir papurtęs, poakiai patinę, plaukai, kaip visuomet, 

susivėlę. Sustojęs prieš jį, ţvelgiau jam į akis. Jis neva nustebo, ėmė „prasivaikščioti“ link 

įėjimo į parduotuvę. Šuktelėjau jam kaţką, uţgesino nuorūką ir įėjo į parduotuvę. Laikas tuoj 

po 13 val. 

/.../  

 

  

3 PRIEDAS: NETEISĖTAS NEPILNAMEČIŲ NAUDOJIMAS KRIMINALINĖJE 

ŢVALGYBOJE 

 

2006.01.02,antradienis. Maţdaug prieš 8 val. ėjau link Pylimo g-vės Pamėnkalnio g-vės 

dešine puse. Priekyje prie šaligatvio krašto „laukęs mašinos“ pirmokas ar antrokas su kuprine 

atsisuko į mane ir ėmė kilnoti aukštyn ţemyn didelį baltą krepšį. Kadangi lyg ir nepastebėjau, 

jis net pasilenkė link manęs ir kilnojo dar smarkiau. Mane aplenkė iš kairės mašina, sustojo 

prie jo, mokinukas įsėdo ir nuvaţiavo. Matyt, aš ką tik buvau praėjęs pro tą mašiną, 

nepastebėjęs jos, stovėjusios prie šaligatvio. Berniuko legenda: „baltu krepšiu signalizavo 

tėvui sustoti ir nuveţti jį į mokyklą, kaip ir buvo susitarę“.  
2006.02.11, šeštadienis. Du 10-12 m. berniukai, ţr. šios datos įrašą sekimo dienoraštyje.  
2006.02.26, sekmadienis. Parduotuvėje IKI (Jasinskio g. 16) 14-15 metų mergina atsiskyrė 

nuo savo draugės, praėjo arti manęs, tyčia uţkabinusi su didele samtimi, priėjo prie stendo 

pakabinti ją atgal, iš kur buvo nusikabinusi laukdama manęs, ir jos išėjo.  
2006.05.22, pirmadienis. Moteris su 11-12 metų mergaite, ţr. įrašą sekimo dienoraštyje.  
2006.06.10, šeštadienis. Tikėdamasis paţiūrėti Anglijos futbolo rinktinės mačą Europos 

čempionate, išėjau į kavinukę rūsyje pereinamojoje bromoje kitapus Jakšto g-vės, kur yra 

televizorius. Kadangi išėjau nelauktai, todėl agentų iš karto nemačiau, tik viena po kitos labai 

arti manęs pradėjo pravaţiuoti mašinos. Tačiau, prie įėjimo į bromą atviroje kavinėje jau 

laukė prie stalelio nieko neveikdama agentė, o iš pačios bromos lėtai ėjo prasilenkti su manimi 

7-9 metų berniukas su komiškai atrodančiais ant jo veiduko didţiuliais tamsiais akiniais (tuoj 

prieš man ateinant įduotais motinos). 
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2006.07.19, šeštadienis. 14-os metų berniukas, ţr. įrašą sekimo dienoraštyje.  

2006.09.21, ketvirtadienis. Einant per Nepriklausomybės a. link Maximos, priekyje 

dešinėje netoli šaligatvio krašto stovėjo ţiūrėjusi iš tolo man į akis močiutė su sėdimu 

veţimėliu su maţu vaiku, šalia jos 3-4 metų vaikas. 

Einant A.Goštauto g-ve pro šv. Jokūbo ligoninę link perėjos per Vasario 16 g-vės pradţią, 

dešinėje prie tos gatvės šaligatvio krašto stovėjo susiglaudę vyras ir ţmona su tokiu pačiu 

sėdimu veţimėliu su maţu vaiku. Ţmona tuoj ėmė kaţką rodyti pirštu kitame upės krante, 

kaţką nenatūraliai garsiai aiškindama vyrui, ir jiedu pasuko pereiti g-vę paskui mane, o 

priekyje blaškėsi agentė, labai „susidomėjusi“ pastato viršutine atbraila.   
2006.10.15, sekmadienis. Sustingusi 3-4 metų mergaitė, ţr. 6ios datos įrašą sekimo 

dienoraštyje.  
2006.12.21, ketvirtadienis. Lankydamasis su reikalais Vilniaus Vytauto D. gimnazijoje, kur 

dirbau pirmą pusmetį, pastebėjau vienuoliktoką Juozą, sekusį mane pamokose, nors grupei 

nepriklausė. Pareikalavau pasakyti savo pavardę. – Kodėl turėčiau? – Todėl, kad tu esi slaptas 

policijos agentas, o aš jūsų pavardes viešinu. – Nesakysiu. Pabėgo lauk.  
2007.03.14, trečiadienis. Man atsišvietus dokumentą priešais Ţemaitės paminklą ir vėl 

išeinant į prospektą, priešingoje pusėje netoli paminklo, uţlipęs ant neaukštos sienelės (vienas 

iš būdų atkreipti į save dėmesį), į mane iš ten įţūliai ţiūrėjo maţdaug 11 metų berniukas. 

Toldamas dešinėn, atsigręţiau, tebeţiūrėjo.  
2007.04.23, pirmadienis. Kai ėjau nuo VCUPo link Baltojo tilto, ant tilto laukė uţsigulęs 

alkūnėmis ant turėklų 15-17 metų vaikinas. Jis tuoj pajudėjo nuo tilto link šaligatvio pasitikti 

mane, tačiau, kadangi aš to lyg ir nepastebėjau, jis bėgte grįţo atgal ir ėjo iš naujo, pasuko nuo 

tilto į mane, tuoj nuţengė ant ţolės, susiėmė abiem rankom uţ metalinio geodezinio stovelio 

„daryti fizinį pratimą“, juk toliau apačioje kaip tik riedlentininkai pratinasi.  
2007.05.02, trečiadienis. Man kalbantis su S. L. netoli perėjos nuo šv. Jokūbo baţnyčios 

per J.Tumo-Vaiţganto g-vę, netoli jos pagaliau atėjo iš Lukiškių aikštės pusės neaukštas 11-

12 metų berniukas, komiškai apmuturiavęs veidą šaliku, o kepurės snapelį nuleidęs ant nosies, 

rankos kišenėse. Man priėjus prie perėjos, jis atsirado uţ mano nugaros ir vėl dingo. 

2007.06.21, ketvirtadienis. Man einant nuo prospekto link „Interneto visą parą“ Kudirkos-

Jasinskio g-vių kampe, ant jo pakopų jau sėdėjo veidu į mane 11-12 metų berniukas su 

geltonais marškiniais ir mob. telefonu rankoje. 

2007.09.08, šeštadienis. Man einant per Baltąjį tiltą į Neries dešinį krantą, priekyje 13-14 

metų mergaitė kirto praėjimą iš dešinės į kairę, nusisuko nugara, artistiškai ir nepatogiai 

atsirėmė alkūne į turėklų paskutinį stulpelį, uţsiėmė mob. telefonu. Kairiau perėjos stovėjo 

mirksintis ją atveţęs dţipas.  
2007.09.23, sekmadienis. Išėjus iš namų į dešinę ir pradėjus pereiti per Lukiškių g-vę, 

priešingoje pusėje, dešiniau, prie laiptų prie įėjimo į Finansų m-ją stovėjęs 7-9 metų berniukas 

su per didele striuke ir susikišęs rankas į kelnių kišenes, perėjo iš ten šiapus prie V-os 

laiptinės. Čia yra tas pats, kuris vakar (ir daţnai) vaikščiojo kieme su šuneliu ir pliku tėvu 

agentu Nikitenko, jo sūnus.  
2007.10.25, ketvirtadienis. Pereinant nuo Lukiškių sodo link Kaštonų g-vės, dar šioje 

pusėje prie šaligatvio krašto stovėjęs 10-12 metų berniukas ėmė blaškytis su megzta kepure 

rankoje. Jam pasakiau, kad tuos, kurie jį čia atsiuntė, reikia sodinti į kalėjimą uţ neteisėtą 

nepilna-mečių naudojimą oper. darbe. Jis stropiai, labai smarkiai išsprogdino akis. Toliau 

Kaštonų g-je prie sienos stovėjo „pensininkas“ su juodu odiniu švarku, odiniu kartuzu (su 

snapeliu) ir portfeliu , gal būt berniuko senelis.  
2007.11.02, penktadienis. Pasukus į dešinę į Stulginskio g., toli priekyje, netoli sankryţos, 

dešinėje, dešiniau reklaminio skydo stovėjo šonu jaunas vyras veidu į mano trasą, o uţ jo 
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nugaros vaikiškas veţimėlis. Ėmė iš ten ţiūrėti į mane. Praeidamas, įspėjau, kad įstatymas 

draudţia naudoti vaikus oper. darbe, todėl jis turi būti nubaustas. – Ko negalima ? Pakartojau, 

jis tylėdamas “įdėmiai ţiūrėjo” į akis ir ėmė stovėdamas veţioti veţimėlį pirmyn atgal, 

liūliavo.  
2007.11.14, trečiadienis. Kaštonų g-vės gale (link Lukiškių sodo), vidury šaligatvio dešiniu 

šonu į mane jau stovėjo sustingęs ir ţiūrėdamas į mane iš ten neaukštas mokinys. Priėjęs, 

paklausiau: - O metukų tai tau kiek? Suvaidino pasimetimą: - Keturiolika. Trylika, o kas? 

Paaiškinau, jis tylėdamas „spoksojo“, taip durniuodamas. Keturiolika paminėta dėl to, kad taip 

primintas analogiškas epizodas 2006.07.19. 

2007.11.15, ketvirtadienis. Einant Ţygimantų g-ve nuo MA bib-kos ir perėjus siauros 

Radvilų gatvelės pradţią link mokyklos, toliau įėjimo į ją jau laukė sustingęs nugara prie 

sienos veidu į upę vaikinas. Tuoj pasiuntė man signalą: apsisuko, paspardė namo sieną ir vėl 

atsisuko į pirminę pozą. Praeidamas, paklausiau, ar jis pilnametis, suvaidino nebylų nerimą. 

2007.11.20, antradienis. Einant per Baltąjį tiltą į dešinį krantą, tilto viduryje pasitiko didelė 

grupė vaikų, jų tarpe aukštesnis ilgaplaukis su plaukais ant kaktos, atrodo, su akiniais 

jaunuolis netikėtai kreipėsi į mane: - Laba diena. Niekada nematytas.  
2007.12.05, trečiadienis. Išlipęs prie Ţvėryno tilto, ėjau aikštės kairiu pakraščiu link 

mokyklos, ten gatvėje būriavosi po pamokų vyresnieji mokiniai, uţ jų kiek kairiau šaligatvio, 

ištryptoje vietoje prie pat tvoros stovėjo nejudėdama 16-17 metų moksleivė su akiniais, kuri 

truktelėjo, išsitraukė mob. telefoną ir ėmė blaškytis.  
2007.12.08, šeštadienis. Einant nuo upės ţemutiniu šaligatviu link savo namo durų, šiapus 

akmeninių pakopų sėdėjo ant atraminės sienelės 15-16 metų paauglys, demonstratyviai 

ištiesęs kojas į priekį, kad trukdytų. Praeidamas, paklausiau: - Tie viršininkai, kurie tave čia 

atsiun-tė, ar jie viską gerai apskaičiavo? Išsitraukęs ausinę, suvaidino nebylų klausimą ir, 

„nebekreipdamas dėmesio“, įsikišo vėl.  
2007.12.14, penktadienis. Gatvės teatras. Išėjus iš MAB į kairę, prieš Vyriausiąjį 

administracinį teismą uţ reklaminio skydo pusiau slėpėsi „bomţas“, kuris tuoj atėjo 

prasilenkti, toliau stotelėje stovėjo sustingęs neaukštas „pensininkas“, o iš dar toliau link jo ir 

kartu link manęs tipeno labai smulkiais nenatūraliais ţingsneliais 14-15 metų paauglys, 

smarkiai prispaudęs smakrą prie krūtinės. Durniavimas – būdas atkreipti dėmesį į save bent 

kelioms sekundėms. 

 2007.12.17, pirmadienis. Išėjau iš namų ir ėjau tiesiai per veją, dešinėje prie fontano 

stovėjo šachmatine tvarka trys sustingę agentai ir lakstė keli 9-10 metų berniukai iš rusų 

mokyklos. Vienas iš berniukų ėmė eiti lygiagrečiai su manimi kokius 5-6 ţingsnius, 

maigydamas mob. telefoną, ir tuoj grįţo prie draugų. 

2007.12.19, trečiadienis. Nuo Gen. prokuratūros naujo pastato ėjau link Kalvarijų g-vės 

Šeimyniškių g-vės dešine puse į Gyventojų registro tarnybą. Priekyje iš posūkio dešinėn į 

registrą pasirodė demonstratyviai paţiūrėti į mane 12-14 metų mergaitė su juodu pusploščiu 

su kapiušonu ir pasislėpė atgal. Pasukus man tenai į dešinę, pasirodo, link registro čia pat pirm 

manęs pajudėjo moteris, panaši į mergaitės motiną,mergaitė jau kaţkur pasislėpusi. Moteris 

aiškiai čia jau stovėjo prieš man ateinant.  2007.12.17, pirmadienis. Išėjau iš namų ir ėjau tiesiai per veją, dešinėje prie fontano stovėjo šachmatine tvarka trys sustingę agentai ir lakstė keli 9-10 metų berniukai iš rusų mokyklos. Vienas iš berniukų ėmė eiti lygiagrečiai su manimi kokius 5-6 ţingsnius, maigydamas mob. telefoną, ir tuoj grįţo prie draugų. 2007.12.19, trečiadienis. Nuo Gen. prokuratūros naujo pastato ėjau link Kalvarijų g-vės Šeimyniškių g-vės dešine puse į Gyventojų registro tarnybą. Priekyje iš posūkio dešinėn į registrą pasirodė demonstratyviai paţiūrėti į mane 12-14 metų mergaitė su juodu pusploščiu su kapiušonu ir pasislėpė atgal. Pasukus man tenai į dešinę, pasirodo, link registro čia pat pirm manęs pajudėjo moteris, panaši į mergaitės motiną,mergaitė jau kaţkur pasislėpusi. Moteris aiškiai čia jau stovėjo prieš man ateinant. 
2007.12.23, sekmadienis. Leidţiantis man Kudirkos g-ve nuo Ţemėtvarkos in-to link 

perėjos per Jasinskio g-vės pradţią, priekyje iš dešinės per Kudirkos g-vę perbėgo (kad 

atkreipčiau dėmesį) 11-13 metų berniukas su baltu krepšiu po kaire paţastimi (kad 

pastebėčiau), signaliniai ţiūrėdamas į mane iš tolo (šitas ţvilgsnis - čia jau vienu metu 

trečiasis signalas), uţlipo ant neaukšto vejos bortelį šalia mano kelio ir taip liko, kad pro pat jį 

praeičiau. Man pereinant Jasinskio g-vę, jis bėgte aplenkė mane ir priekyje įbėgo į interneto 
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svetainę „Visą parą“, tuoj pat paskui jį įėjo trys vaikinai, „gyvai kalbėjęsi“ prie įėjimo.  
2007.12.28, penktadienis. Nuo Geleţinio vilko tilto pėdinau A. Goštauto g-vės dešine puse, 

„vedamas“ ţemo kreivakojo vaikino juodu odiniu švarku, ţydrais dţinsais ir juoda megzta 

kepure. Garsiai trepsėdamas, mane bėgte aplenkė 10-12 metų berniukas (gal daugelyje atveju 

vis tas pats), tolokai priekyje apsisuko ramiai eiti atgal ir prasilenkti su manimi neţiūrint į 

mane.  
2008.01.18, penktadienis. Ėjau prospekto kaire puse pro Centrinį knygyną (viduje 

remontas). Priešais įėjimą į jį jau stovėjo ant neaukšto bordiuro (signalas) 10-12 metų 

berniukas su sulamdytu baltu krepšiu, įtemptai ţiūrėjęs Novotel kryptimi (iš ten jam kaţkas 

turėjo signalizuoti apie mane).  
2008.01.21, pirmadienis. Einant pro URM, man priešpriešiais ėjo nuo Gedimino prospekto 

kaţkuo apsikarsčiusi 14-17 metų mokinė su ausinėm. Tarsi norėjo uţlipti ant URM laiptų iš to 

šono („uţsiklausiusi muzikos“), tačiau „pasitaisė“ ir ėjo tiesiai į mane susidurti, tik paskutiniu 

momentu nukrypo.  
2008.01.25, penktadienis. Uţ perėjos nuo VCUPo link Baltojo tilto, kelyje į tiltą stovėjo 8-

10 metų mokinė su akiniais. Jai sušukau, kad įstatymas draudţia naudoti nepilnamečius oper. 

darbe, ţiūrėjo „netekusi amo“ ir tuoj nuėjo į kairę nuo tilto į mašinų kamštį, nepamiršusi 

demonstratyviai pamaigyti mob. telefoną. 

2008.01.26, šeštadienis. Leidausi plačiais laiptais netoli Reval Hotel link Baltojo tilto, iš 

apačios, šokinėdama per dvi pakopas, kylo 14-16 metų paauglė, per didelė tokiam vaikiškam 

strakaliojimui nei iš šio, nei iš to. /.../  

Ant Baltojo tilto uţ ţmonių grupės apystambis vaikinas su šviesiu paltu signaliniai pakilnojo 

man geltoną balionėlį, turėjo dar tamsiai mėlyną. Man artinantis tarp ţmonių, taip pat 

pajudėjo nuo manęs, pamaţu artėdamas prie mano trasos. Kiek aukštesnis uţ mane. Pasakiau 

jam į nugarą: - Matau, matau, provokatoriau. Jis neatsigręţdamas tuoj pat ėmė kaţką piktai 

kalbėti. Šaukdamas, aplenkiau atsigręţęs ir pamačiau iš arti ligonio dauno veidą. Amţių spėti 

sunku, bet akivaizdţiai nepilnametis. (Legenda:„daunas, ką iš jo bepaimsi, uţtat ir balionėlius 

kilnoja“).  
2008.03.08, šeštadienis. Ėjau nuo Kalvarijų g-vės Konstitucijos prospekto kaire puse, 

ruošdamasis pereiti trumpa perėja prie pastatų komplekso, kur į kairę yra Naujojo Vilniaus 

viešbutis. Priešingame šaligatvyje, kiek kairiau, stovėjo ţiūrėdama iš ten į mane jauna 

mergina su vaikišku veţimėliu. Trumpai nusigręţė tolyn į ilgą praėjimą, vedanti pro Naująjį 

Vilnių į plačią VCUPo aikštelę. Aišku, ten turėjo manęs laukti kaţkas kitas, taip ir buvo, vyras 

(matyt, jos sutuoktinis) pasitiko tame gale, tiksliai atėjęs iš tos aikštelės.  
2008.03.16, sekmadienis. Savo namo viršutiniu šaligatviu ėjau nuo Lukiškių g-vės link 

savo IV-os laiptinės durų, o toliau ţemutiniame lygiagrečiame šaligatvyje netoli III-os 

laiptinės, nugara į pastatą ir į atraminę sienelę stovėjo nejudėdamas pusamţis vyras be 

kepurės, su jau matyta ţalsva striuke, galvą pasukęs į mane ir ţiūrėdamas iš tolo. Sušukau: - 

Gal nori duju pauostyti, provokatoriau?! Garsiai veikė kaţkoks variklis. Šalia agento pasirodė 

ten buvęs maţdaug 5-6 metų vaikas.  

2008.04.27, sekmadienis. Pereinant man per Lukiškių g-vę link savo namo aukštutinio 

šaligatvio eiti juo iki savo laiptinės durų, ţemutiniame lygiagrečiame šaligatvyje, ši kartą jau 

nebe prie III-os, bet čia pat prie mano IV-os laiptinės sukiojosi tas pats pusamţis agentas su 

ţalsvai beţine striuke, laukęs manęs 03.16, ir vėl su vaiku. Bet viršutinio šaligatvio viduryje 

„šiaip sau“ stovėjo Nikitenko, su kuriuo jau tektų susimušti, ogi jis profesionaliai treniruotas. 

Su kuo jam tvojus? Ėjau ţemutiniu link to agento. Jis irgi ėmė trukdyti, praeidamas sušukau: - 

Provokatoriau, neuţstok kelio, negalima taip! Jis pajudėjo man iš paskos, negarsiai 
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kartodamas: - Eik, eik... 

2008.05.02, penkradienis. Ėjau Savivaldybės (dabar Kudirkos) aikštės sodelio kaire alėja 

link prospekto, jos gale kairėje pusėje sėdėjęs ant suolo smulkus 12-14 metų paauglys su 

kuprine, baigęs ţiūrėti į mob. telefoną, pakilo, paėmė dviratį, palaukė, kol dar priartėsiu ir su 

dviračiu kirto mano kelią iš kairės į dešinę, tiesiog į veją, toliau pasuko prie paminklo į kairę 

link prospekto, ten šaligatvyje pasuko dar į kairę ir, padaręs tokią kilpą, nuvaţiavo prospektu 

kairėn, kur ir aš eisiu.  2008.04.27, sekmadienis. Pereinant man per Lukiškių g-vę link savo namo aukštutinio šaligatvio eiti juo iki savo laiptinės durų, ţemutiniame lygiagrečiame šaligatvyje, ši kartą jau nebe prie III-os, bet čia pat prie mano IV-os laiptinės sukiojosi tas pats pusamţis agentas su ţalsvai beţine striuke, laukęs manęs 03.16, ir vėl su vaiku. Bet viršutinio šaligatvio viduryje „šiaip sau“ stovėjo Nikitenko, su kuriuo jau tektų susimušti, ogi jis profesionaliai treniruotas. Su kuo jam tvojus? Ėjau ţemutiniu link to agento. Jis irgi ėmė trukdyti, praeidamas sušukau: - Provokatoriau, neuţstok kelio, negalima taip! Jis pajudėjo man iš paskos, negarsiai kartoda-mas: - Eik, eik... 2008.05.02, penkradienis. Ėjau Savivaldybės (dabar Kudirkos) aikštės sodelio kaire alėja link prospekto, jos gale kairėje pusėje sėdėjęs ant suolo smulkus 12-14 metų paauglys su kuprine, baigęs ţiūrėti į mob. telefoną, pakilo, paėmė dviratį, palaukė, kol dar priartėsiu ir su dviračiu kirto mano kelią iš kairės į dešinę, tiesiog į veją, toliau pasuko prie paminklo į kairę link prospekto, ten šaligatvyje pasuko dar į kairę ir, padaręs tokią kilpą, nuvaţiavo prospektu kairėn, kur ir aš eisiu. 
2008.05.17, šeštadienis. Nuo Reval Hotel pakilau plačiais laiptais dešinėn į plačią VCUPo 

aikštelę, o iš jos tuoj pat į kairę, į praėjimą link Konstitucijos prospekto. Praėjime priekyje ant 

buvusios picerijos palangės sėdėjusi jauna moteris, sulaukusi manęs, pakilo, išėjo į praėjimo 

vidurį ir, atsisukusi atgal į langą, sustojo dešiniu šonu į mane (signalas), po to grįţo prie 

palangės ir sustojo jau nugara į mane, veidu prospekto kryptimi, kur ėjau. Uţėjau jai į priekį ir 

tylėdamas papurškiau CS pro patį veidą, ji tylėdama mėgino tverti, bet vis tik nusigręţė į 

dešinę. Ant sekančios palangės sėdėjo nedidokas pasimetęs 6-7 metų berniukas. Didţiuokis 

mamyte-didvyre, berniuk, mokinkis, pats turėsi tapti slapto elito dalimi.  
2008.06.21, šeštadienis. Ėjau įstriţu taku per veją nuo Konstitucijos prospekto link 

Kalvarijų g-vės, palikdamas kairėje Savivaldybės dangoraiţį. Tolokai, dešinėje Kalvarijų g-

vės pusėje stovėję prie bromos neaukštas vyras su 8-10 metų berniuku staiga „nutarė“ skubiai 

per gatvę kirsti man priekyje kelią ir dar kairiau nusileisti laiptukais į prieduobę prie mob. 

telefonų parduotuvėlės pusrūsyje, - „pasirodo, šeštadieniais uţdaryta, koks netikėtumas“. 

Rankose nieko neturėjo.  
2008.06.26, ketvirtadienis. Geleţinkelio stotyje nusileidau į Maximą, prie įėjimo laukė 

maţdaug 10 metų mergaitė, tuoj paspaudusi mob. telefoną. Šūktelėjau jai, ėmė dairytis. 

2008.07.14, pirmadienis. Išėjau į kiemą išmesti šiukšles, - į kairę ėmė lėtai tolti gal 10 metų 

berniukas su raudonais sportiniais marškinėliais, plaukai apyilgi. Kadangi mano laiptinės 

kiemo durys uţsitrenkė, teko nuo konteinerių eiti namo aplinkui, per Lukiškių g-vę, todėl ėjau 

link vartelių į Lukiškių g-vę, o nuo jų kaip tik tiesiai į mane lėtai grįţo tas pats berniukas, 

ţvilgsnis artistiškai nukreiptas į erdvę. Tai Nikitenkos sūnus (V laptinė, 45 butas). 

Prasilenkęs, prie pat vartelių atsigręţiau, - jis dar lėtino ţingsnius, profesionaliai ţinodamas, 

kad galiu atsigręţti. Pačioj pradţioj, man dar tik išeinant į kiemą, jis, matyt ėmė tolti gavęs iš 

tėvo per langą ar vibro signalą į kišenę, jog jau tuoj pat išeinu į kiemą, o tėvas mane stebėjo 

distanciniai bent jau per mikrokamerą mano laiptinėje.  

2008.07.16, trečiadienis. Netoli šv. Petro ir Povilo baţnyčios man pereinant Antakalnio g-

vę linkui Danijos ambasados, priekyje, tiesiai uţ perėjos apkūnus 10-12 metų berniukas, 

laikydamas rankas uţ nugaros, laukė artistiškai ir nepatogiai atsišliejęs nugara į stulpą bei 

nepatogiai iškišęs kojas į priekį. Artėdamas, ţiūrėjau jam į akis, jis, akimirkai prisimerkęs, su 

įţūlia šypsenėle taip pat paţvelgė man į akis ir tuoj pat atstatė normalią veido išraišką. Apėjęs 

stulpą, įspėjau, jog įstatymas draudţia naudoti nepilnamečius oper. darbe ir kad kaltieji 

privalo būti nubausti. Suvaidino nebylią nuostabą ir nusisuko baţnyčios kryptimi, iš kur, 

matyt, laukė signalų. Taip stovėjo, po 5 minučių išvaţiavau. 

2008.08.03, sekmadienis. Įeidamas į buv. „Vaikų pasaulį“, dešinėje vos ne susidūriau su 

stovėjusiu beveik mano kelyje maţu 6-7 metų berniuku su krepšiu, kaţko „laukiusiu“ įeinant 

būtent iš lauko.  
2008.09.10, trečiadienis. Trijų dalyvių mizanscena einant namų link tarp Lukiškių sodo ir 

šv. Jokūbo baţnyčios aptvaro. /.../ Prie aptvaro išgaubimo, ant bortelio (signalas) „šiaip sau“ 

stovėjo 15-16 metų paauglys su ausinėmis, kad praeičiau arti jo. Ar tik ne tas pats, laukęs 

manęs prie namo 2007.12.08.  
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2008.09.27, šeštadienis. Stojus prie perėjos pereiti nuo Baltojo tilto link VCUPo, 

priešingoje pusėje, dešiniau, kur suksiu, sukiojosi nugara į mane 16-18 metų paauglė. Ji 

demonstratyviai parengė mob. telefoną ir erzindama sukiojo jį prie ausies. Man pajudėjus per 

perėją, ji pasitraukė dar dešiniau prie šaligatvio krašto, tarsi praleisdama mane, o man artė-

jant, nusigręţė „ţiūrėti mašinos“, neva atvaţiuosiančios nuo Ţaliojo tilto. Bet tuoj pat staiga 

puolė atgal pro mane. Tuo momentu papurškau jai parengta klizmute vandeniu į veidą, 

sušukęs: - Tu šito nori, kurva saugumietiška? Ji suvaidino nebylią išsigandusią ir, 

nebelaukdama jokios mašinos, puolė bėgti šluostydamasi link Baltojo tilto. Dar atsigręţiau, - 

priešingoje pusėje ėjo iš dešinės prie perėjos „į nieką nekreipiantis dėmesio“ jaunuolis. 

2008.10.14, antradienis. E.Kūrio 11-os metų sūnus Aleksandras, ţr. šios datos įrašas 

sekimo dienoraštyje. 

2008.10.17, penktadienis. Man baigiant kilti laiptais iš Maximos buv. „Vaikų pasaulyje“, jų 

viršaus kairėje tupėjo atsirėmusi nugara į sieną maţdaug 10 metų mergaitė. Tuoj atsistojo ir 

kurį laiką lydėjo mane iš kairės, vis lėtindama ţingsnius. O dar kairiau kūnu į mane „tvarkėsi“ 

močiutė, tačiau ji, ţinoma, „pašalinė“. 

2008.10.19, sekmadienis. Išėjus iš pereinamojo kiemo į Gynėjų g-vę link MM bib-kos 

šoninio fasado, priešingame šaligatvyje iš kairės ėmė „atvaikščioti“ vyras su raudona striuke 

(aiškiai ne jo), vesdamasis maţą 3-4 metukų vaiką. Rūkydamas, du kartus į mane paţiūrėjo.  
2009.02.06, penktadienis. Prie Lukiškių poliklinikos fasado tarp dviejų grotuotų prieduobių 

tvarkingai „šiaip sau“ stovėjo 15-17 metų paauglė, ji palenkė link manęs galvą su šviesiais 

„karčiukais“ ir taip sustingo. Aš tuo momentu praėjau pro mokėjusį prie terminalo jauną vyra, 

aukštesnį, su trumpu paltu. Praėjau ir pro paauglę, ji tuoj pajudėjo į šalį. Atsigręţiau, jaunas 

vyras, pasirengęs tam, jau buvo iš anksto komiškai išplėtęs į mane akis. Uţrėkiau agentei: - O, 

saugumiete, jau išeini, savo draugo nelauki? Jis atidarė mašinos dureles ir ţiūrėjo į mane kiek 

šypsodamasis.  
2009.03.09, pirmadienis. Pereinant per Lukiškių g-vę link namų, priešingame šaligatvyje, 

kiek priartėjęs iš kairės nuo V-os laiptinės, nedidelis 7-8 metų berniukas, ţiūrėdamas į mane, 

atkakliai mojavo kaţkuo ryškiai tamsiai mėlynu ant aukšto koto ar kietos vielos, bet ne 

balionu, o tarsi mėlynu skuduru. Plaukai geltoni, su karčiukais, nuleisti abipus veido, tarsi 

mergaitės. Gal čia jaunesnysis Nikitenkos sūnus. Šalia jo sukiojosi maţas negauruotas šunelis.  
2009.03.10, antradienis. Po posėdţio Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje išėjau 

į Vilniaus g-vę, į kairę. Priešingame šaligatvyje, toliau, prie banko pastato, stovėdama uţ 

mašinų, prispaudusi prie skruosto kokių 1-2 metų vaikelį, į mane iš uţ to vaiko ţiūrėjo 

moteris.  
2009.03.14, šeštadienis. Nuo VCUPo einant perėja link Baltojo tilto, penkiais metrais 

kairiau jo, vidury šaligatvio yra ţema betoninio pamatėlio liekana, uţlipęs ant jos (signalas) 8-

9 metų berniukas uţsiėmė mob. telefonu, man paţiūrėjus nusisuko ar nulipo.  
2009.03.16, pirmadienis. Einant man Gynėjų g-vės dešine puse nuo MM bib-kos prospekto 

link, priekyje prie prospekto, priešais MMB, pusamţė rudaplaukė moteris trypčiojo su 3-4 

metų vaiku, šis įlindo į telefono budą, o ji, ţvilgtelėjusi į mane, paliko jį ir kirto mano kelią iš 

kairės į dešinę prie urnos. Galima purkšti. 

2009.03.20, penktadienis. Nuo Grincevičiūtės g-vės pereinant Jakšto g-vę link Kaštonų g-

vės pradţios, priešingame šaligatvyje iš kairės lėtai „vaikščiojo“ palei Aplinkos m-ją vyras, 

sustingusiu ţvilgsniu ţiūrėjęs į pastatus uţ manęs, o prie kairio skruosto prispaudęs 2-3 metų 

vaiką, kaip kad agentė 03.10. Dar 2007 ar 2008 metais buvo ţiemą atvejis (įrašo kaţkodėl 

nerandu), kai man einant nuo Konstitucijos prospekto pro Naujojo Vilniaus viešbutį, kairėje 

tarp mašinų stovėjo operatyvininkas su 1-2 metų vaiku ant rankų. Sušukau jam, atsakė kaţką 
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grasinamai. Kartais atrodo, kai kurie jų pyksta ne ant manęs, bet ant savo viršininkų, 

siunčiančių juos taip maivytis, ir dar gal net su jų pačių vaikais. Taigi, vaikas prie veido irgi 

yra signalas.  
2009.05.11, pirmadienis. Autobuse stovint man priekyje prie kairiųjų sėdynių, prieš mano 

veidą atsirado kiek ţemesnis 15-17 metų jaunikaitis su šviesiai beţine, šilta, fasonine, susiūta 

iš gabalų striuke, su ausine ir tašele. Ėmė kaskart vis staigiau pasisukti prieš mano veidą, pri-

tūpė, vis paţiūrėdamas man į veidą, tada smarkiai palenkė kabojusią tuščią dienraščio „15 

min.“ tašę prieš mano veidą ir vėl paţvelgė man į akis. Tuomet ir aš pasilenkiau prie jo ir iš 

arti paţvelgiau jam pačiam į akis, jis neva nustebęs vėl ţiūrėjo į mane. Akys smarkiai išplėsti, 

pilki, vyzdţiai siauri tarsi taškai. Neturėtų būti vyresnis nei 18 metų. Jis, kiek pasukęs veidą į 

langą, padarė pamaivišką grimasą ir pakėlė pirštiniuotą delną su išskėstais pirštais, tarsi kaţką 

gąsdindamas (tik ne į mane, kad man pasiskundus policija turėtų pagrindą atsikalbinėti). 

Agentas tipo „jaunas priekvailis“ (tačiau, pasipuošęs pernelyg puikiai priekvaliui). 

Demonstratyviai išsitraukiau dujas ir įsikišau ranką su jais į kišenę, jis įsidėmėjo. Netrukus, 

nebesimaivęs, išlipo. Visą tą laiką uţ mano nugaros, laisvesnėje autobuso vietoje be sedynių, 

vėl atsišliejęs nugarą į langą, į mane ţiūrėjo panašus į operatyvininką vaikinas.  
2009.08.26, trečiadienis. Einant per skverelį nuo Liejyklos g-vės link Palangos g-vės, 

kairiau mano trasos prie suolo stovėjo šviesiai apsirengusi jauna moteris su tamsiais akiniais, 

paţvelgdama į mane manipuliavo prie ausies mob. telefonu. Uţ jos maţas 4-5 metų vaikas 

staiga tylėdamas ištiesė mano trasos link storą spalvotą lazdelę, tarytum stabdydamas. Tik 

paţiūrėjau, o derėjo atimti, sulauţyti ir toli numesti. 

2009.10.14, trečiadienis. Stovint man prie šviesoforo pereiti  nuo šv. Jokūbo vienuolyno 

per Tumo-Vaiţganto g-vę link fontano ir savo namų, priešingoje pusėje, kiek kairiau, ant 

šaligatvio kampo „ţiūrėjo autobuso“ pradinukas su raudona kepure ir kuprine. Man pastebė-

jus, nuskubėjo tolyn link stotelės Lukiškių g-je, bet man pereinant, tuoj pat skubotai grįţo link 

manęs ir sustojo netoli korpusu į mane, artistiškai ţvelgdamas „į dausas“. Buvo išblyškęs, 

matyt, iš susijaudinimo ar baimės. Aišku, mokykloje jį moko gerbti suaugusius, o policijoje 

pratina nebau-dţiamai tyčiotis iš jų. Valingas vaikas! Tikrai bus slapto supermenų elito narys. 

2009.11.27, penktadienis. Eidamas nuo troleibuso į Antakalnio kapines, iš karto aiškiai 

nemačiau. Tačiau, einant jau Karių kapų g-vės dešine puse link plačių laiptų, priekyje, 

siaurame šaligatvyje, išėjęs, matyt, iš namo, stovėjo sustingęs kairiu šonu į mane, ţiūrėdamas 

į akis, 5-6 metų vaikas, neaišku, ar berniukas, ar mergaitė. O iš namo pasirodė senė su skara. 

Praėjęs, pakilau plačiais laiptais ir ėjau link įėjimo į kapines, vaikas buvo jau taip pat beišlipąs 

iš paskos iš laiptų, tačiau sustojęs ir iškišęs galvą tik sekė mane, nes senė nespėjo. Įėjęs į 

kapines, tuoj pasukau į dešinę link čiaupo. Senė su vaiku lėtai sekė paskui mane, „šiaip 

pasivaikščioti“ kapinėse, rankose nieko neturėjo. Nuo čiaupo nuėjau į teritorijos vidurį prie 

konteinerių, nuo ten grįţau vėl prie čiaupo, prasilenkė ėjęs iš toliau atgal tas vaikas, be senės. 

O tolokai priekyje, iš kur ėjo vaikas, stovėjo kairiu šonu į mane ta senė (signalas) ir ţiūrėjo, 

bet tuoj pat nusisuko eiti pirmyn. Vaikas sušuko: - Mama ! Senė nereagavo, toldama. Vaikas, 

vėl sušukęs „mama“ bėgte grįţo prie jos ir abu nuėjo. Jei kuris nors iš tų maţų vaikų, paauglių 

netaps slaptojo elito nariu, ar prisimins kada nors ir ar įvertins, kam jį naudojo ir ko mokino jų 

pačių tėvai bei seneliai? 

2015.06.03, trečiadienis. Išeinant man iš Centro poliklinikos Lukiškių filialo į dešinę, 

dešinėje tvarkingai nugara prie sienos stovėjo neaukštas liesas jaunas vyras, pliktelėjęs, 

plaukai sušukuoti atgal, „labai uţsiėmęs“ mobiliuoju telefonu. Per porą metrų toliau nugara į 

grotas, kairiu šonu į mane stovėjo sustingęs stulpeliu maţas 5-6 metų berniukas, ţiūrėjęs į 

priešingą Jakšto g-vės pusę. Priėjęs prie vyro, pasilenkiau prie telefono, jis prispaudė jį prie 
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krūtinės, nervingai paklausė: - Ko nori? Paţvelgęs jam į akis, praėjau pro berniuką. 

Atsigręţiau, vyrukas ţiūrėjo į mane akiplėšiškai, berniukas išgąstingai. 

2015.06.16, antradienis. Grįţtant nuo prospekto, praeinant pro įėjimą į Lukiškių 

polikliniką, priekyje kairiu šonu į mane stovėjo sustingęs apystambis vyras, tarsi į naujovę 

įsistebeilijęs į mokėjimo uţ parkingą terminalą. Šalia nuobodţiaudamas laipiojo aptvaro 

bankete 6-7 metų berniukas. Man praėjus, vyras staiga nuskubėjo link prospekto, berniukas 

nutipeno iš paskos.  

 

 

4 PRIEDAS: PAGRINDINIŲ KRIMINALINĖS ŢVALGYBOS SUBJEKTŲ  

KAI KURIE VADOVAI NUSIKALTĖLIAI 
 

LR Valstybės saugumo departamentas: gen. direktoriaus pavaduotojas, 7-os valdybos 

viršininkas (analitika ir sekimas) Andrius Tekorius (nuo 1993); gen. direktoriai Mečys 

Laurinkus (1990-1991, 1998-2004), Viktoras Zedelis (1991), Zigmas Vaišvila (1991-1992), 

Balys Gajauskas (1992, pradėjęs manęs atvirą sekimą), Petras Plumpa (1992-1993), Jurgis 

Jurgelis? (1993-1998), Arvydas Pocius (2004-2007), Povilas Malakauskas (2007-2009), 

Gediminas Grina (2010-2015), Darius Jauniškis (2015-); 2-os valdybos (kontrţvalgyba) 

viršininkas Vytautas Damulis, 5-os valdybos (partijos ir visuomeninės organizacijos) 

viršininkas (pavardė?)  
Lietuvos kriminalinės policijos biuras, viršininkai Algirdas Matonis (2005-2014), Rolandas 

Kiškis (2014-), viršininko pavaduotojai Andţejus Roginskis (ONTV, 2011-), Artūras Bazys 

(spec. uţduotys, 2011-)  
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie LR KAM: direktoriai Kostas Mickevičius 

(1997-2001), Gintaras Bagdonas (2001-2007), Juozas Kačergius (2007-2012), Alvydas 

Šiuparys (2012-)  
LR Specialųjų tyrimų tarnyba, direktorius Saulius Urbanavičius (2014-) 

G4S Lietuva (buv. Falck Security, 1994), gen. direktorius Saulius Tulevičius 

Ekskomisarų biuras, (1994) gen. direktoriai Alvydas Sadeckas, Petras Liubertas   

 

 

5 PRIEDAS: JURIJAUS RADOVIČIAUS POLITINĖ BIOGRAFIJA 

 
Vašingtono a. 1-33 (buv. J.Tumo-Vaiţganto 9/1-33), LT-01108, 

Vilnius, n.tel. 8 (5) 2616425. El. adresas:       

jurij.radovich@gmail.com. LR pilietis.  
1951 - gimė Vilniuje, rusas.  
1968 - baigė vid. m-klą ir įstojo į Leningrado (dabar: Sankt-

Peterburgo) VU Filosofijos f-tą  
1973 - baigė Leningrado VU Filosofijos f-tą (spec-bė „Filosofas. 

Marksistinės-lenininės filosofijos ir visuomenės mokslų dėstytojas“), 

pradėjo dirbti Vilniaus inţineriniame statybos in-te (VISI) TSKP 

istorijos k-roje laborantu.  
1975 - priimtas į VISI Filosofijos k-rą asistentu (ved. doc. Juozas 

Mureika). Kviečiamas, delsė įstoti į TSKP, nes nepritarė 

partokratiniam antidemokratizmui.  
1977 - per TSRS Konstitucijos projekto viešą svarstymą VISI pasisakė kritiškai, paminejo 
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Lietuvos teisę į valstybinę nepriklausomybę, pasmerktas Filosofijos k-roje ir pervestas 

bibliografu į VISI biblioteką, neoficialiai netekęs teisės dirbti pagal specialybę. Šio epizodo 

motyvai panaudoti Ričardo Gavelio romane Vilniaus pokeris, 1990, psl. 292.  
1979 – savo noru išėjo iš VISI ir dirbo architektūrinės restauracijos sistemoje daugiausia 

pagalbiniu darbininku geologiniuose, archeologiniuose ir architektūriniuose tyrimuose iki 

1995 m. Kviečiamas, atsisakė įstoti į TSKP.  
1989-1990 buvo Lietuvos laisvės lygos (LLL) narys, siekęs nepriklausomos Lietuvos, 

priklausančios visoms jos tautybėms ir draugiškos Rusijai 

1990-1991 buvo LR Kultūros paveldo inspekcijos istoriku, išėjo savo noru. 

1992 - dirbdamas darbininku, pradėjo kaip nepriklausomas analitikas ir ţurnalistas atvirai 

nešioti į Didţiosios Britanijos ambasadą Vilniuje pasaulio, Rusijos ir Lietuvos įvykių 

komentarus, kuriuose, kitko tarpe, aiškindavo landsbergininkų grupuotės antidemokratinių 

valstybės per versmų bandymus 1991-1992 ir 1993 metais. LR Nacionalinės saugumo 

tarnybos (būsimasis Valstybės saugumo departamentas) vadovas Balys Gajauskas pradėjo 

atvirą išorinį (t.y. neteisėtai terorizuojantį ir provokuojantį) sekimą.  

1994 - savo komentarus pradėjo nešioti kartu ir į JAV ambasadą 1995 - po darbų statybose 

tapus bedarbiu, Lietuvos ţmogaus teisių asociacijai (Stasys Kaušinis, Petras Grėbliauskas) 

tarpininkavus, buvo atstatytas Vilniaus technikos un-to (buv. VISI, dab. Vilniaus Gedimino 

technikos un-tas - VGTU, tuometis rektorius prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas) 

Filosofijos k-roje (ved. doc. Irena Blaţienė), pradėjo rengti daktaro disertaciją.  
2000 - dalyvavo kaip visuomeninis gynėjas Vilniaus Antikomunistiniame tribunole, kuriame 

įrodinėjo, kad bolševikinis reţimas nebuvo komunistinis ir jo nusikaltimai nepriskirtini 

komunizmui, ir kad tribunolas tėra landsberginės grupuotės propagandinis pasirengimas 

masiniams ţmogaus teisių paţeidimams. Sustiprinti sekimas bei provokavimas, tame tarpe 

posėdţių salėje. Apgynė humanit. mokslų (filosofijos) daktaro disertaciją “Filosofinė ir 

istorinė politinio pakaltinamumo analizė”, moksliniai vadovai prof. Bronislovas Genzelis ir 

akad. Algirdas Gaiţutis. Bet dėl dirbitinių priekabių darbo pagal specialybę neteko vėl 

(Filosofijos k-ros ved. doc. Irena Blaţienė).  
2001 - pervestas į VGTU biblioteką, kaip kad 1977 metais.  
2004 - 2005 interneto portale Delfi.lt kaip anoniminis komentatorius demaskavo VSD 

slaptuosius bendradarbius, komentatorių vaidmenyse varančius ten rusofobinę ir antisemitinę 

propagandą; sekimas sustiprėjo komentavimo dienomis (VSD 7-os v-bos virš. Andrius 

Tekorius, Gen. dir. Arvydas Pocius).  
2005 - nunešė laiškus ambasadoriams paskutinį kartą, apkaltinęs Vakarus demokratijos 

išdavyste. Į metų galą imta demonstruoti, kad slapčia įeinama į butą, net apykurtei motinai 

būnant namie. Sustiprėjusios trumparegystės pretekstu buvo atleistas iš VGTU kaip negalintis 

dirbti prie kompiuterio (rektorius prof. Romualdas Ginevičius). Išlaikomas motinos. 

2006 – metų pradţioje sekimas tapo demonstratyvus kasdienis (LKPB virš. Algirdas 

Matonis), imta demonstruoti, kad butas visą parą perţiūrimas techninio stebėjimo prietaiso, 

imta imituoti suvaţinėjimus mieste, rodyti (nepastebint praeiviams) gatvėse balto popieriaus 

lapus. Per Lietuvos Nepriklausomybės medalio įteikimo ceremoniją Prezidentūroje Vasario 

16 d. pasiskundė Prezidentui Valdui Adamkui, jis ţadėjo išnagrinėti seniau jam paduotus 

skundus, tačiau teroras tęsėsi (net apdovanojimo salėje metu), tad į metų galą medalį grąţino 

Prezidentui. Lietuvos ţmogaus teisių asociacijai (LŢTA - Viktoras Petkus, Stasys Stungurys, 

Stasys Kaušinis) atsisakius ginti neva dėl teroro įrodymų stokos, nuvyko į Tarptautinę 

Helsinkio Federacijos būstinę Vienoje (Austrija), kuri atsisakė ginti pretekstu, kad atsisakiusi 

LŢTA. Po visą Vienos m., taip pat vaţiuojant autobusu per Lenkiją ir Čekiją, terorizavo tų 

šalių slaptosios tarnybos, aiškiai vykdydamos slaptas bendradarbiavimo sutartis su LR VSD 
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(Gen. dir. Arvydas Pocius) bei Policijos departamentu (Gen. komisaras Vytautas 

Grigaravičius, LKPB virš. Algirdas Matonis). 

2007 – metų pradţioje lankantis Briuselyje (Belgija) paduodant skundą Europos Parlamento 

(EP) Peticijų komitetui, po visą miestą ir pačiame EP pastate demonstratyviai pasitikdavo ir 

laukdavo Belgijos slaptųjų tarnybų agentai. Lankantis vasarą Europos Ţmogaus teisių teisme 

(EŢTT) Strasbūre (Prancūzija), kadangi Lietuvos prokuratūros ir teismai atkartoja policijos 

(kuri pati jį piudo) formuluotes, neva „persekiojimo faktai nenustatyti“, paduodant skundą, po 

visą Strasbūrą terorizavo Prancūzijos slaptosios tarnybos, įskaitant medicinos įstaigose (kaip 

tai buvo Briuselyje ir yra medicinos įstaigose Vilniuje).  
Kadangi nuolat grasinama psichiatriniu susidorojimu, kreipėsi į Respublikinės Vilniaus 

psichiatrijos ligoninės (RVPL Naujojoje Vilnioje) Klinikinių konsultacijų skyriaus ved. 

Audrių Grigą, prašydamas paliudyti savo psichinį sveikumą, tačiau gavo diagnozę 

„Sistematizuotas persekiojimo kliedesys“; Sveikatos apsaugos ministerija ir LR Seimo 

kontrolierius dangsto šią nusikalstamą diagnozę. Mėgindamas forminti  

Kovo mėnesį uţ įprastinius garsius provokatorių demaskavimus gatvėse ir patalpose 

Hansabanko (dabar Swedbankas) apsaugininkas Ričardas Glinskas, neįstengdamas išmesti į 

lauką įsikibusio į administracijos durų rankeną ir šaukiančio J.Radovičiaus, tyčia sulauţė jam 

dešinės plaštakos 5-tą pirštą. Ikiteisminis tyrimas pradėtas ir nutrauktas „dėl įrodymų stokos“. 

Uţ ašarinių dujų purškimą į apsimetusius praeiviais operatyvinius darbuotojus policijos 

sulaikytas, vėliau teismo paskirtas administracinis įspėjimas. dokumentus emigravimui į 

Rusijos Federaciją, J.Radovičius 2007 m. buvo terorizuojamas RF konsulato (RF ambasados 

Vilniuje pastate) priimamajame, taip pat milicijos bei agentūros 2008 m. sausio 9 d. po visą 

Maskvos m., tai rodo, kad Lietuvos slaptosios tarnybos turi bendrą su RF FSB ryšių sistemą ir 

agentūrą, neabejotinai ţinant JAV ir britų ţvalgyboms. 

2008  - Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos konsiliumas (ved. Virginija Adomaitienė), 

J.Radovičiui kreipiantis dėl nusikalstamos psichiatrinės diagnozės paneigimo, ją patvirtino. 

Vasarą vėl lankantis EŢTT Strasbūre su papildymu prie skundo, Prancūzijos slaptosios 

tarnybos terorizavo jau net teismo kieme ir priimamajame. Skundas atmestas neva nenustačius 

ţmogaus teisių paţeidimų. Per visas keliones (autobusais, traukiniu, lėktuvu) terorizavo ir 

tranzitinių šalių – Vokietijos, Lenkijos, Čekijos slaptosios tarnybos.  
2009 - dėl papurškimo provokatoriui į veidą dichlofoso (nepavojinga) VU Onkologijos in-to 

koridoriuje in-to vadovybė atšaukė ką tik paskirtą radiologinio švitinimo kursą (ryšium su 

prostatos vėţiu) ir paliko hormonines injekcijas (nuo 2008 m. spalio) neva dėl to, kad jo 

psichika „dekompensuota“ (išsekusi).  

Dėl papurškimo provokatoriui Egidijui Kūriui (buv. LR Konstitucinio Teismo pirm-kui, 

dalyvaujančiam J.Radovičiaus terorizavime nuo 2007 m.) ašarinėmis dujomis J.Radovičiui 

prokuroro Marijaus Normanto uţklausimu buvo prieš teismą paskirta trijų mėn. stacionarinė 

psichiatri-nė ekspertizė (ne)pakaltinamumo nustatymui. Tuo tarpu gruodţio pradţioje dėl 

konflikto VU Onkologjos in-te su administracija in-to teisininkas Vaidas Milius, pasitelkęs 

policiją, perdavė J.Radovičių Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės (RVPL Naujojoje 

Vilnioje) administracijai, kuri tą pačią dieną jį priverstinai hospitalizavo (dgn. „kliedesinis 

persekiojimo sutrikimas“). 

2010 - iš RVPL buvo policijos nugabentas į SAM Teismo psichiatrijos Utenos ekspertinį 

skyrių pakaltinamumo nustatymui, pripaţintas nepakaltinamu su diagnoze “kliedesinis 

persekiojimo sutrikimas“ ir tuo pagrindu neakivaizdiniu teismo sprendimu buvo nugabentas iš 

Utenos neterminuotam priverstiniam psichiatriniam gydymui į Rokiškio Respublikinę 

psichiatrinę ligoninę (RRPL). Psichiatrinėse ligoninėse „gydytas“ halaperidoliu su 
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papildiniais, kaip tai praktikavo disidentų atţvilgiu TSRS „baudţiamoji“ psichiatrija.  Dėl papurškimo provokatoriui Egidijui Kūriui (buv. LR Konstitucinio Teismo pirm-kui, dalyvaujančiam J.Radovičiaus terorizavime nuo 2007 m.) ašarinėmis dujomis J.Radovičiui prokuroro Marijaus Normanto uţklausimu buvo prieš teismą paskirta trijų mėn. stacionarinė psichiatri-nė ekspertizė (ne)pakaltinamumo nustatymui. Tuo tarpu gruodţio pradţioje dėl konflikto VU Onkologjos in-te su administracija in-to teisininkas Vaidas Milius, pasitelkęs policiją, perdavė J.Radovičių Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės (RVPL Naujojoje Vilnioje) administracijai, kuri tą pačią dieną jį priverstinai hospitalizavo (dgn. „kliedesinis persekiojimo sutrikimas“).  2010 - iš RVPL buvo policijos nugabentas į SAM Teismo psichiatrijos Utenos ekspertinį skyrių pakaltinamumo nustatymui, pripaţintas nepakaltinamu su diagnoze “kliedesinis persekiojimo sutrikimas“ ir tuo pagrindu neakivaizdiniu teismo sprendimu buvo nugabentas iš Utenos neterminuotam priverstiniam psichiatriniam gydymui į Rokiškio Respublikinę psichiatrinę ligoninę (RRPL). Psichiatrinėse ligoninėse „gydytas“ halaperidoliu su papildiniais, kaip tai praktikavo disidentų atţvilgiu TSRS „baudţiamoji“ psichiatrija. 
2012 – teismo sprendimu vasarą paleistas iš RRPL, kadangi „ţymiai sumaţėjo jo 

pavojingumas visuomenei“, pusei metų paskirtas priverstinis ambulatorinis psichiatrinis 

gydymas poliklinikoje pagal gyvenamąja vietą. Demonstratyvus teroras (kurio beveik 

nepastebėta ligoninėse) atsinaujino. Privačioje klinikoje nemokamai pašalinti fizinės sveikatos 

sutrikimai („psichiatrinio gydymo“ išdavos).  
2013 – Vilniaus Centro poliklinikos Psichinės sveikatos klinikos psichiatrės Jolitos 

Buţinskienės teikimu teismas panaikino priverstinį ambulatorinį psichiatrinį gydymą, kadangi 

„nors visiškai pagydyti J.Radovičių beveik neįmanoma, tačiau šiuo metu jo būklė geresnė ir jo 

pavojingumas visuomenei yra išnykęs“ (psichiatrės formuluotė). Nepakaltinamumo diagnozė 

nepanaikinta. Demonstratyvus teroras tebetrunka nuo 2005 m. pabaigos. Į uţrakintą butą 

nuolat neteisėtai tebeįeinama, pradėti grobti nestambūs daiktai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


