
Mirtis ligi trijų kartų! 
 

kun. Stasio Ylos parašyta Stutthofo kacete 1943 - 1944 m. 
 

   Stebėkitės mano keturios sienos, mėlynai išdažytos! Ant stalo atsirado - žinot kas? - 
kepti obuoliai. Delikatesas, a! kurio seniai čia niekas nematė. Liudininkėm kviečiu visas 
žvaigždes mano palubėje! 
 
   Žiūrėkit, keturi iš vakar nupurtytos obels... Šeimininkės neiškentė, per anksti 
nenukrėtusios. Papirkit jų malonę(?)! - vaikų sąžinę mažiau griekas vagystės beslėgs. 
 
   Keturi!.. Ė, sultingi, kaip nežinau kas!.. Kad gi taip būtų čia mano „tėvas“ iš 
Wilenskos(?)! Pasidalinčiau! - neatėjo, sveikas! Tas atsiskyrėlis, - galvoja, - vis dar sausą 
plutą graužia. Nustebtų pamatęs, o paragavęs, nežinau - turbūt, apkabintų ir išbučiuotų. 
 
   Bet ką aš sakau? Nesipiktinkit, mano žvaigždės palubėje! Pirmaisiais vaisiais su 
niekuo, rodos, nesidaliname... 
 
   - Viešnia? Iš kur, meldžiamoji! 
 
   Ir ką jūs pasakysit, mano keturios sienos! Ji apsuko ratu apie stalą ir, nei žodžio netarus, 
tuoj prie obuolių. 
 
   - Atsiprašau! - pakilo mano dešinė. 
 
   Ji atšoko nuo stalo, bet, nespėjau nė apsidairyti, kac ir vėl prie jų. 
 
   - Susimildama! - pakilo abi rankos. - Padėta tik man vienam! 
 
   Ji padarė lankstų reveransą, prisėdo prie knygų, lyg bovydama mano akis, ir, kai aš 
apsiraminau, vėl striokt ir prie lėkštės. 
 
   - Matau nebus rodos! - ėmiau erzintis. 
 
   Visas apetitas praėjo. 
 
   - Įspėju! Dar kartą ir imsiuos priemonių! 
 
   Viešnia papurtė sparnais ir puolė ketvirtą kartą. 
 
   Stojau ant kojų! O ji sėdi ir valgo. 
 
   - Labai prašau! Sotinkis! Ale po to duosi man atskaitomybę, girdi! Už nemandagumą! 
Vagystės neskaitau - maža tai nuodėmė šiame krašte. 
 
   Viešnia pripumpo. O aš capt jai už sparnų ir laikau. 



 
   - Ką su tavim! Sakyk! 
 
   - Paleisk! - cypia ji. 
 
   - Pasižadi būt mandagi? 
 
   - Paleisk! - laižo obuolienos saką nuo kojų. 
 
   - Bausim ne juokais! Ar pasižadi?.. 
 
   Ji bando pasprukti. 
 
   - Tu šitaip! Užuot atsiprašius, kaip reikalauja kodeksas... Pakarsiu, girdi! - šūktelėjau. 
 
   Į mano balsą atsiliepė visi keturi mano ginklo draugai ant keturių puslangių. Kovoj su 
viešniom jie ištikimiausi kariai. Kas vakaras pertiesia naujas virves, supina kartuves ir, jei 
tik kas, tuoj kilpa po kaklu. 
 
   Šiandie jie, matau, be darbo. Sėdi kampe, prisiglaudę, ir snurkso. 
 
   - Ei, jūs vyručiai! Atsilyginimas už gerą sargybą! 
 
   - Bet mes keturi, o ji viena! 
 
   - Hm! Tikrai! - pažvelgiau į keturis obuolius. - Delikatnas reikalas! 
 
   - Tesinaudoja mažiausias! - nusprendžiau. 
 
   Į patį ploniausią tinklą įstrigo viešnia visom kojom ir sparnais. 
 
   - O dabar žinokis! - nusiploviau rankas ir grįžau prie obuolių. 
 
   Dūšioj kažko neramu. Akys grįžta prie aukos! Suprantu budelius... 
 
   Nelaimingoji tyliai karo. Voras bando siūlų nervais jos gyvybę ir ... pamažu artinas prie 
jos. Baigta! - nutariau. 
 
   Bet... O, kerėpla! Musė pabėgo iš pat panosės. 
 
   - Ne, mano sprendimas neatmainomas! - pašokau ir vėl čiupau auką. 
 
   - Kuriam dabar? - galvojau. - Iš eilės! - įbrukau antrąjam į tinklo vidurį. 
 
   Grįžtu vėl prie obuolių. Bet keršto jausmas prarijęs apetitą. 
 



   Aliarmas! - lyg sirena zvimbia ausyse. Nelaimingoji šaukiasi pagalbos. Voras meta ant 
jos kilpą. 
 
   Atsistoju! Pasiruošęs padėt? Ne, būt liudininku įvykdomo sprendimo. O ji vopt ir vėl 
nukrito ant žemės. 
 
   - Kad jus kur! - pykčiu paraudo lūpos. - Nušluosiu visus jūsų tinklus. Tokie jūs vorai - 
musiakorai! 
 
   O ji trina kojas iš džiaugsmo ir spokso į mane, lyg niekur nieko. 
 
   - Turi mirt! - ištariau tretį kart ir, nutvėręs, įvėliau į trečias kartuves. 
 
   Ir ką jūs pasakysit, mano žvaigždės palubėje! Nespėjo voras temptelt kilpos, kaip ji vėl 
pabėgo. 
 
   Prisiminiau Chemnitzą - tokį didelį vorą lageryje. Korė jis tris kart vieną musę, o to trys 
virvės neatlaikė. Teisingumas bejėgis, jei mirtis pati kratosi gyvybės! O Chemnitzas 
visdėlto nusiudė jį ir ... nušovė! 
 
   - Ne, geriau aš nebūsiu Chemnitzas! Nemandagumas visdėlto mažesnė nuodėmė už 
pabėgimą iš lagerio. Tegyvena! 
 
   Ir paleidau ją valion. 
 
   Apetitas vėl grįžo. 
 
   Jūs matot, mano keturios sienos ir jūs, palubės žvaigždės! Jei ir pats „tėvas“ iš Pagos 
ateitų, negailėčiau nūn sėsti su juo ant pusės prie tų keturių sultingų...! 


