„Bičnamyje“ renkasi bičai
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Šakių pašonėje yra toks Ąžuolupių kaimas, o ten stovi troleibusas. Ta vieta vadinama „Bičnamiu“.
Šio nepaprasto objekto savininkas Arūnas Danielius pats nelabai
žino, kodėl toks vardas suteiktas
šitam kaimo turizmo sodyba vadinamam gana keistam žmogaus
rankų kūriniui.
Paskui, pasikasęs pakaušį, sako turbūt todėl, kad čia dažnai bičiuliai ir šiaip geri „bičai“ renkasi.
Kadaise ši vieta priklausė kolūkiui. Kadangi kolūkis itin artimai
draugavo su tuometinės Vokietijos Demokratinės Respublikos
analogiška organizacija, tai buvo
nutarta čia pastatyti draugams vokiečiams poilsinę bazę. Statybos
buvo pradėtos, bet taip ir liko nebaigtos.
Tačiau negi leisti prapulti geram
daiktui, ir dar Suvalkijoje? O galvotų žmonių, kaip jį panaudoti, visuomet rasis. Tad Arūno mama,
anuomet kolūkyje buhaltere dirbusi, nutarė tą objektą, griuvus santvarkai, vietoje pajaus pasiimti.
Idėjų nestokojantis jos Arūnas sugebės čia ką nors gražaus sukurti.
Ir Arūnui ilgai sukti galvos nereikėjo. Pasivadinęs kelis galvotus
meno žmones ėmėsi kurti „bičams“ tinkamą aplinką. Sutvarkė
ne tik keistą pusračio formos pastatą, bet į medžius sukėlė automobilius, viename guote įrengė į

lizdą panašią lauko kavinukę.
Pasak Arūno, ši vieta draugams ir
bičiuliams susirinkti ir smagiai
pabūt skiriama, tačiau ją ir vestuvininkai pamėgę, atvažiuoja čia
švęsti. Stovėjo netgi legendinis
„Opelis Admirolas“, kuriame, išmetus visas nereikalingas detales,
buvo įrengtas miegamasis jaunavedžių pirmajai nakčiai... Tiesa,
„Admirolo“ jau nebėra – iškeliavo
pas kitus šeimininkus.
Jį pakeitė kitas ypatingas apartamentas iš Kauno „Autrolio“ įsigytas senutėlis „Škodos“ troleibusas.
Vis apie draugų poilsį ir jų gerovę
galvojantys „Bičnamio“ šeiminin-

kai keleivių sėdynes seniai išmetė
lauk, o kėbule įrengė pora miegamųjų.
Beje, yra tikinčių, jog ši „Bičnamio“ miegamoji transporto priemonė turi ypatingą aurą. Žmonės
pasakoja, kaip beužauštanti meilė
čia staiga atgyja, ir ne viena pora,
praleidusi naktį troleibuse, vėliau
džiaugėsi atžalomis, nors jų susilaukti jau seniai nebebuvo vilčių.
Tiems, kas pageidauja vienatvės –
seno ąžuolo kamblyje esančioje
drevėje įrengta pašalpėlė, skirta
ramiai sau pasėdėti, apie gyvenimą
pamąstyti. Ir dar daugelį dalykų
tame „Bičnamyje“ rasti gali.
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