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KOJIMAI IR ATRADIMAI

Praėjusiame numeryje rašėme apie Pakutuvėnus ir juose apsigyvenusius atsiskyrėlius - buvusius narkomanus, alkoholikus, kurie,
atsiskyrę nuo visų, bando atgauti dvasinę pusiausvyrą, prarastą ramybę. Dvidešimt šešeriųmetų Iolanta Kletkutę išVilniaus i Pakutuvėnus, kuriuose ji gyvena jau treti metai, atvedė noras padėti šiems
žmonėms.
Jolanta - didmiesčio vaikas: gimė ir
užaugo Vilniuje, baigė elektronikos
mokyklą, dirbo kompiuteriu AIDS
centre. Kaip pati sakė, buvo gatvės vaikas. Užsimetusi kuprinę ant pečių, sumaniusi su draugais išnamų galėdavo
dingti kelioms dienoms.
Rūpesčių ir darbų prie žemės lenkiami tėvai žinojo
- po kelių dienų dukra parsiras. Taip ir būdavo.
Prieš šešeriusmetus Jolanta atsitiktinai pakliuvo
i pranciškonų vienuolių
surengtą stovyklą Giruliuose. Vėliau Jolanta sakys, jog nuo tada jai tarsi
akys atsivėrė ir ji suprato,
kad yra ir kitoks gyvenimas.
Po stovyklos grįžo namo, ir AIDS centre, kuriame dirbo, besilankančių
narkomanų problemos tapo artimos. Ji suprato,jog
jos vieta yra su šiaisnelaimingais žmonėmis.
Po kun l.1i~ J.olSl.ota_
atsikraustė i Kretingą, susirado darbą. Iš pradžių
retsykiais, paskui dažniau
pradėjo lankytis Pakutuvėnuose. 1996 metų pavasari mergina čia pasiliko visam laikui. Tėvai, pripratę prie dukros
klajonių, manė, kad tai laikina, vėliau
su keistu dukros gyvenimo būdu jiems
teko susitaikyti, 0 dabar džiaugsmu nesitveria, kai Jolanta juos aplanko.
Jolanta įsitikinusi, kad jos pareigabūti su čia gyvenančiais buvusiais narkomanais, alkoholikais, padėti jiems
bei juos išklausyti, 0 kai ateis laikas,
bus pasirūpinta irja. "Viskas ateina savu laiku, reikia tik mokėti kantriai išlaukti. Čia aš atradau Dievą, gyvenu
šiandiena, ką galiu padaryti, darau da-

bar, ką turiu, atiduodu šiąminutę. Kai
nuvažiuoju aplankyti savo tėvų, brolio, t.y. būnu Vilniuje ir matau gatvėse, troleibusuose susirūpinusius, nelaimingus žmonių veidus, aš mintyse
meldžiuosi užjuos. Visi skuba, bėga ir

nespėja pamatyti pačių gražiausių dalykų gyvenime", - kalbėjo mergina.
Jolanta pragyvenimui užsidirba pati:
daro atvirukus, knygų žymek1ius, kuriuos
vėliau atiduoda i parduotuves. Klaipėdoje
vykstančių koncertų metu pardavinėja
žiūrovams bilietus, rašo straipsnelius i
laikraščius. Laisvu laiku renka medžiagą apie Pakutuvėnus, ateityje žada apie
šiąvietovę išleistiknygutę.
Taigi Jolanta, kaip ji pati sak'
kas vaikšto savęs ieškojimų ir atradimų takais.

