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Gerbiamas Laisvės kovotojau!

Labai gaila, kad Jūsų 17 laisvės kovotojų, jau nebėra. Norėčiau Jūsų paklausti, kaip gyvuojat, kaip Jums sekasi.
Bet. Gaila, kad tą dieną Jūsų netekome. Su didele pagarba norėčiau Jums padėkoti už kovą, už laisvę, už
stiprybę. Jeigu būtumėt išlikę gyvi būčiau norėjusi išgirsti Jūsų istorijas, kaip viskas vyko. Visiems 14 - likai
laisvės kovotojų norėčiau užduoti po klausimą ir padėkoti už kovą. Šitiems žmonėms kaip :




















Ignui Šimulioniui
Noriu padėkoti už laisvę. Labai gaila, kad žuvai, būdamas dar toks jaunas. Tau norėčiau užduoti tokį
klausimą. Kodėl tu sausio 10 d. bendravai su kareiviais ir lietei neperšaunamą liemenę?
Dariui Gerbutavičiui
Ačiū tau už laisvę. Ir noriu paklausti - kodėl tu bėgai su savo draugais? Jeigu būtumėt nebėgę, stovėję
vietoje, tai gal dar būtumėt pagyvenę ilgiau.
Virginijui Druskiui
Tau kol kas klausimo dar nesugalvojau. Prašau, nepyk. Kai sugalvosiu, parašysiu atskirą laišką būtent
tau. Ačiū už laisvę. Tau labai dėkoju už drąsą, nes buvai pirmoji auka.
Rolandui Jankauskui
Labai gaila, kad buvai arti tanko. Tau irgi kol kas nesugalvojau klausimo. Prašau, nepyk. Tau taip pat,
kai sugalvosiu, parašysiu atskirą laišką. Ačiū už laisvę!
Loretai Asanavičiūtei
Kodėl buvai taip arti tanko? Kodėl negalėjai pasitraukti truputuką toliau? Ačiū tau už laisvę.
Vidui Maciulevičiui
Ačiū tau už laisvę. Gaila, kad tu mirei, o tavo draugas liko gyvas. Tau kol kas klausimo irgi
nesugalvojau. Prašau, nepyk. Kai sugalvosiu, parašysiu asmenišką laišką tau.
Rimantui Juknevičiui
Smagu, kad daug dirbai. Noriu paklausti : kodėl buvai šiltai neapsivilkęs ir peršalai? Ačiū tau už laisvę!
Titui Masiuliui
Labai smagu, kad daug kuo domėjaisi. Labai gaila, kad sirgai tą naktį. Noriu paklausti , kodėl
nesisaugojai ir sirgdamas išėjai? Ačiū tau už laisvę!
Alvydui Matulkai
Gaila, kad mirei nuo infarkto. Ačiū tau už laisvę! Ir tavo paskutiniai žodžiai buvo : „Nejaugi kareiviai
gali šaudyti į žmones?“ Tau klausimo irgi neturiu. Prašau, nepyk, kai sugalvosiu, parašysiu asmenišką
laišką.
Alvydui Kanapinskui
Labai gaila, kad atsisakei, kai ragino nevykti, kodėl? Ačiū tau už laisvę! Tavo paskutiniai žodžiai buvo:
„Nebijokit, nieko neatsitiks, mes tik budėsim“.
Vytautui Vaitkui
Tau kol kas neturiu klausimo. Prašau, nepyk. Kai sugalvosiu, parašysiu tau asmeninį laišką. Ačiū tau
už laisvę!
Vytautui Koncevyčiui
Ačiū tau už stiprybę, už laisvę, ačiū, kad mirei ne tą pačią dieną. Tau irgi neturiu klausimo. Prašau,
nepyk, kai sugalvosiu, parašysiu asmeninį laišką.
Algimantui Petrui Kavoliukui
Ačiū tau už budėjimą prie Spaudos rūmų, už laisvę. Klausimas, kodėl ėjai namų link?
Apolinarui Juozui Povilaičiui

Kol kas tau taip pat neturiu klausimo, kai kils koks klausimas, parašysiu asmeninį laišką. Ačiū tau už
laisvę.
Kai kuriems už laisvę kovojusiems žmonėms uždaviau po iškilusį klausimą, bet puikiai žinau, kad
atsakymų nesulauksiu. Sėkmės Jums toliau ramiai ilsėtis. Ir dar kartą ačiū visiems už laisvę!
Viso!
Gabrielė

