
Laiškas partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui 

 

Laba diena, broli Vanage, 

Ką tik grįžau iš pasivaikščiojimo po mišką. Gražu šią žiemą miške. Daug sniego, 

paslapties ir vaizdų lyg iš pasakos. Tiesa, kiekvieną kartą, vaikščiodamas po mišką, aš prisimenu 

savo prosenelį. Paklausite, kodėl? O gi todėl, kad jis kaip ir Jūs buvo miško brolis. Brolis -  savo 

gyvenimą paaukojęs kovai už Lietuvos laisvę. 

Savo prosenelį aš „pažįstu“ tik iš senelio pasakojimų. Žinau, kad jis  - Mečislovas 

Dainauskas – Miškinis –pratizanas, kovojęs už Lietuvos laisvę Dainavos apygardoje. Senelis 

pasakoja, kad tuo metu, kai Straigiškio kaime buvo nušautas brolis Miškinis (mano prosenelis), Jūs 

vadovavote Dainavos apygardai. Taip norėčiau Jūsų paklausti, koks buvo mano prosenelis? Taip 

norėčiau Jums abiems pažvelgti į akis ir ištarti ačiū. Visa širdimi norėčiau tvirtai paspausti Jums 

rankas, kad pajusčiau jose slypinčią drąsą, jėgą ir ryžtą. O už vis labiausiai norėčiau prisėsti prie 

jūsų laužo miške. Prie laužo, aplink kurį susirinkę miško broliai svajodavo apie Laisvę, Meilę, Viltį ir 

Gyvenimą...Labai norėčiau Jums papasakoti, kad partizanų krauju aplaistytoje Lietuvos žemėje po 

daugelio metų sudygo laisvės daigai. O miškuose deginti jūsų laužai tapo Lietuvos kovos už laisvę 

simboliu ir dar ne kartą šildė laisvės ištroškusius lietuvius. 

Tiesa, kad apie laisvę galėtume kalbėti drąsiai, daug vandens turėjo nutekėti, broli 

Vanage.Tragiška partizanų istorija tragiškai palietė ir mano šeimą. Prosenelis buvo nušautas 

dvidešimt penkerių. Daug Dainauskų atsidūrė Sibire. Prosenelė išsaugojo mano senelį tik todėl, kad 

pakeitė jo pavardę. Tragiška buvo ir Jūsų gyvenimo istorija, broli. Kiek išbandymų, kankinimų ir 

skausmo teko patirti Jums. Juk pasirinkti mirtį vardan Tėvynės ir Laisvės galėjo tik tie miško broliai, 

kurių kūne - ąžuolo stiprybė, o širdyje – laisva dvasia. Tai suprasdamas vertinu laisvę tik dar labiau.  

Dabar suprantu, kad laisvė – lyg paukštis. Sunku prišaukti pas save, tačiau labai 

lengva prarasti ir paleisti. Dėkoju, Jums, miško broli Vanage, už laisvę. Dėkoju už tai, kad tamsiame 

bunkeryje užteko tikėjimo šviesiu rytojumi. Dėkoju Jums už paaukotą gyvenimą vardan to, kad mes 

galėtume gyventi laisvėje. Juk tik laisvi skrendame aukštai, svajojame drąsiai, gyvename 

nevaržomai. Tik laisvi užaugame dideli. 

Ačiū už laisvę, broli! 

 

Tie, kur šalį mūs puolė – prapuolė 
Tirštas laikas lyg kraujas nubėgo 
Žalias medis ir žalias brolis 
Ošia Lietuvą – meilę ir jėgą. 

Grupė „Skylė“. Iš albumo „Broliai“ 
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