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Lietingą antradienio rytą, nepabijoję šalčio, 
dvyliktos bei vienuoliktos klasės mokiniai 
išsiruošė aplankyti Marcinkonių kaimo. 
Pirmiausia užsukome į muziejų, kuriame mūsų 
jau laukė daugumai jau pažįstamas muziejaus 
darbuotojas Jonas Bajoriūnas. Nors dzūko namo, 
kur įrengta pagrindinė muziejaus ekspozicija, 
mums aplankyti nepasisekė, nes šiuo metu jis 
remontuojamas, užtat pasiklausėme įdomių 
darbuotojo pasakojimų apie Marcinkonių 
kaimą. Mokiniams įsiminė Jono Bajoriūno 
puikus humoro jausmas bei širdžiai miela dzūkų 
tarmė. Po kelių pasakojimų nuėjome apžiūrėti 
pačios Marcinkonių etnografinės sodybos. Joje 
eksponuojama  įvairiausi senoviniai dzūkų 
daiktai, iš kurių galima sužinoti, kaip šiliniai 
dzūkai gyveno ir tebegyvena, kokių papročių ir 
tradicijų laikėsi. Pačius įdomiausius eksponatus 
– pavyzdžiui, pintinę, kurioje telpa 20 kg 
voveraičių, – Jonas Bajoriūnas pademonstravo 
iš arčiau ir smulkiau apie juos papasakojo. 
Mokiniams labai patiko muziejaus darbuotojas 
ir jo šmaikštūs pasakojimai. 

Paskui vykome į Dzūkijos nacionalinio 
parko Marcinkonių lankytojų centrą. Jame 
apžiūrinėjome įrengtas ekspozicijas apie vietinė 
gamtą, jos gyvūnus, augalus, klausėmės Parko 
istorikės Virginijos Pugačiauskienės pasakojimų 
apie senųjų dzūkų papročius, jų gyvenimą, 
amatus bei tradicijas. Klausėmės Marcinkonių 
etnografinio ansamblio įrašų. Lankytojų centro 
gamtininkas Gintautas Kibirkštis suteikė progą 
pasiklausyti kai kurių paukščių balsų, stebėti 
filmuotą medžiagą apie Čepkelių raisto gamtinę 
įvairovę ir durpių susidarymo prielaidas, tačiau 
labiausiai mokiniams patiko gamtos centre 
esantys sėdmaišiai. 

Nors sušalę ir sulyti, bet pasisėmę žinių, 
įspūdžių, su geriausiomis emocijomis grįžome 
į mokyklą. Girdėjau mokinius kalbant, kad 
buvo tokių, kurie Marcinkonyse lakėsi pirmą 
kartą. Tad nuoširdžiai dėkojame dvyliktokų 
ir vienuoliktokų lietuvių kalbos mokytojoms, 
kurios mus lydėjo įšilinių dzūkų kraštą – 
Marcinkonis. 

Šarūnė Aranauskaitė, IV g kl.

Dvyliktokų ir vienuoliktokų 
išvyka į Marcinkonis
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Lietingą spalio 20 dieną abi aštuntos ir sep-
tintos klasės mokiniai kartu su auklėtojais Ei-
mantu Vitkausku, Danguole Barysiene, Rūta 
Kučinskiene bei lietuvių kalbos mokytoja Rita 
Černiauskiene važiavo į pažintinę ekskursiją 
po Dainavos šalies žemelę. Jie aplankė Merki-
nės kaimynystėje glūdinčią istorinę Liškiavos 
žemę. Sustoję ant Nemuno kranto stebėjo mito-
loginį akmenį „Jaučio pėda“ ir klausėsi lituanis-
tės pasakojimų, kokiu būdu šis akmuo susijęs su 
senuoju lietuvių tikėjimu. Užlipę ant Liškiavos 
piliakalnių – priešpilio ir pilies kalno – aiškinasi 
su istorijos mokytoju E. Vitkausku, kaip seno-
vės lietuviai ir prieš juos gyvenę šiuose kraš-
tuose jotvingiai buvo įsikūrę gyvenvietę šiose 
vietose, samprotavo, kodėl gi mūsų protėviai 
pilis statė ant kalnų, tūnančių pire didžiųjų upių. 
Mokiniai dėmesingai klausėsi ir lietuvių kalbos 
mokytojos legendos apie Liškiavos pilyje gyve-
nusią raganą Vokę, kuri dėl įtarimų vaikžudyste 
susilaukusi kraupios mirties – sidabrinės kulkos 
į širdį. Aštuntokams ir septintokams irgi buvo 
įdomu sužinoti, jog nuo Merkinės bažnyčios po 
Nemunu iki Liškiavos piliakalnio buvęs nuties-
tas ilgas tunelis, tik paklydus keliems vaikams 
jis buvo užverstas ir, deja, nė ženklo jo nelikę, 
tik legendos. Kaip ir legendos esančios ir Vin-
co Krėvės sukurti padavimai „Apie kunigaikštį 
Kunotą“ ar „Sūrūs vandenys“, kuriuos kaip tik 

per Krėvės savaitę ir skaitė aštuntokai bei sep-
tintokai. Stovėdami ant aukštojo piliakalnio ša-
lia išlikusio Liškiavos pilies kuoro vaikai dairė-
si, ieškodami, kurioje pusėje esanti Lenkija, su 
kuria kovėsi kunigaikštis Kunotas savo mergelę 
Žvaigždutę vaduodamas, iš kurios kunigaiškis 
Raivedys žmoną parsivežęs.

Vėliau visi mokiniai su mokytojais sugužėjo 
į Liškiavos Šv. Trejybės bažnyčią, kur mūsų jau 
laukė gidė. Ji isamiai papasakojo bažnyčios pa-
statymo istoriją, vienuolių domininkonų  atsira-
dimą Liškiavoje, išaiškino kiekvieno paveikslo 
ir freskos, skulptūros simbolinę reikšmę, paly-
dėjo ir į bažnyčios rūsius, kur ekskursijos daly-
viai išvydo gausią bažnytinės atributikos ekspo-
ziciją ir, žinoma, ten amžinojo atilsio atgulusius 
domininkonų vienuolių palaikus.  

Keturių pamokų trukmės ekskursija neprail-
go, tk gal kiek žvarbokas vėjas ir kartais purš-
kiantis lietutis sutrukdė mėgautis laiku, leidžia-
mu ne klasėje prie knygų, o bevaikščiojant po 
renovuotą Liškiavos vienuolyno ir bažnyčios 
ansamblį. Manau, kad išvyka nepaliko abejingų 
ir tik dar kartą įrodė, jog žymiai įdomiau gyvai 
patirti istoriją, nei skaityti apie ją iš vadovėlio ar 
žvalgytis po interneto labirintus.

Mokytoja Rita Černiauskienė

Po istorinę Liškiavos žemę bevaikštant



4

Dabar pagalvokim. Manau, kad bus sakančių, 
jog taip, tai – tiesa. Bet aš taip nesakysiu. Aš 
būsiu šalia tų žmonių, kurie mano kitaip.

Mes galime gyventi gražiai, nevadinti vieni 
kitų vilkais, bet juk daug lengviau pasakyti, kad 
kiti lietuviai yra blogi. Bet taip nėra! Reikia 
pradėti nuo savęs. O ar jūs patys esate geri 
kitiems? Taip? Džiugu. Ne? Na, tuomet ,,vilkai‘‘ 
yra ne kiti žmonės. Žinoma, aš pati labai gerai 
susimąstyčiau, ar esu gera kitiems. Bet aš 
žinau, kad šalia manęs yra daug gerų žmonių, 
kuriems net tokia mintis į galvą neateina, kad 
kažkas kažkam būtų blogas (o ypač lietuviai ir 
dar šiais laikais). Nors tiesą sakant, yra ir tokių, 
kurie gimę būti vilkais. Pavyzdžiui, garbaus 
amžiaus žmonės karts nuo karto pasako: „Prie 
ruso buvo geriau.“ Kaip manote, toks žmogus 
vilkas ar ne? Jeigu manote, jog taip, aš su jumis 
sutinku, nes šie žmonės nori įgelti jaunimui ir 

parodyti, kad šie laikai blogi. Todėl, kad didelės 
sąskaitos ir maža pensija. Iš dalies galima 
ir sutikti. Bet juk tais senais „ruso“ laikais 
juk irgi žmonės nebuvo aptekę pinigais. Kita 
situacija – imigrantai, Lietuvoje gyvenantys po 
keturiasdešimt metų nemoka net paprasčiausių 
mūsų kalbos frazių. Manau, kad tai yra labai 
blogai, nes šie žmonės sutverti būti vilkais, todėl 
kad nebando prisitaikyti prie šalies, kurioje 
gyvena. Tai blogiau nei chuliganizmas.  

Taigi, jeigu jūs esate žmogus, kuris Lietuvoje 
nemato perspektyvos gyventi dėl blogų žmonių 
arba gyvena, bet bando kitų kantrybę kalbomis 
apie praėjusius laikus, sveikinu – jūs esate 
vilkas! Juk jūsų noras paveikti kitų žmonių 
teigiamą nuomonę apie Lietuvą yra labai didelis.

Agnė Baltulionytė, 8a klasė
Emilijos Brusokaitės, IIg klasė, nuotrauka

Kad išgyventų, žmonės jau nuo senovės 
rūpindavosi tik savimi, kenkė vienas kitam, 
taip stengdamiesi išlikti. Geriausi šių veiksmų 
įrodymai yra karai, nes karo metu žmonėms 
tas pats, ką jie paaukos, kiek nužudys gyvybių, 
jiems svarbu tik gauti naudos, o to kaina yra 
nesvarbi. Laikraščiai kone kiekvieną dieną rašo 
apie baisias žmogžudystes, tad man atrodo, kad 
mes vis dar gyvename pirmykštėje visuomenėje. 
Ne paslaptis, kad žmogaus prigimtis yra 
dvilypė – viena kitai priešinga. Prigimtys yra 

Ar tikrai šiais laikais lietuvis lietuviui vilkas yra?
dvi, viena gera, o kita bloga. Blogoji prigimtis 
verčia žmogų  būti gobšų, jis apsimetinėja, 
veidmainiauja, amžinai bijo, kad kažkas atims 
jo laisvę, turtą, šeimą. O štai geroji prigimtis 
verčia žmogų būti dosnų, ji mums leidžia jaustis 
gerai tik tada, kai mes elgiamės gražiai. Tad 
grįžkime prie klausimo: ar tikrai šiais laikais 
lietuvis lietuviui vilkas yra? Atsakymas į jį 
būtų: taip, nes žmogiškoji prigimtis mus verčia 
taip elgtis.

Miglė Krutulytė, 8a kl.
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Medžioklė yra įdomus dalykas, tačiau ne vi-
siems priimtinas. Vieni tai mėgsta, kiti neken-
čia. Na, o aš tai labai mėgstu, nors pats ir nesu 
medžiotojas. Tai yra tiesiog mano darbas šešta-
dieniais. 

Sezonas trunka nuo spalio 15 dienos iki va-
sario pirmos. Kiekvieną šeštadienį medžiotojai 
renkasi į savo buveinę, kur pasirašo dokumen-
tus ir visa kita. O tai, ką aš darau, yra vadinama 
varovavimu. Tai beveik kaip savanorystė, tik 
kad už tai gauname šiek tiek pinigų. Pradeda-
me rinktis 8-ą valandą ryte. Varovai pasirūpina 
ryškiaspalvėmis liemenėmis, kad medžiotojai 
mus geriau matytų ir kad netyčia nenušautų. (O 
būna ir taip.) Kartais gauname šunį, kuris mums 
padeda. Medžiotojai pasirenka plotus, kuriuose 
reikia medžioti. Ten nuvažiavę pasirenkame va-
rymą. Medžiotojai sustoja vienoje linijos pusė-
je, o mes, varovai, kitoje. Gavę nurodymą, kad 
galim „varyt“, mes pradedam. Eidami link me-
džiotojų mišku, rėkiame, taip vydami gyvūnus 
link jų, tačiau ne visada pasiseka, nes arba gy-
vūnų nebūna, arba mes ne ta kryptimi nueinam. 

Varymo skaičius įvairuoja. Vieną dieną gali 
būti 6, kitą iki 10 netgi. Varymai būna įvairaus 
atstumo. Trumpi, vidutiniai ir ilgi. Trumpi po 
200 – 500 metrų, vidutiniai iki kilometro, o ilgi 
gali siekti net iki 3 – 4 kilometrų. Apie 12 va-

Apie medžioklę
landą pasidarome pietų pertraukėlę. Susikuria-
me laužą, apšylame, nes kartais būna labai šalta, 
ypač jeigu lyja stiprus lietus. Pavalgome, pailsi-
me ir toliau traukiame žvėris varyti. 

Įdomus dalykas tas, kad pamatome labai 
daug gyvūnų. Man yra buvę taip, kad per kelis 
metrus iš po eglės iššoko šernų šeima ir aš labai 
išsigandau. Tačiau tai manęs neatbaido nuo įdo-
maus darbo. Yra ir draugiškų gyvūnų, pavyz-
džiui, briedžių. Kai kurie mus tiesiog pasitinka 
ir aplinkui bėgioja, o medžiotojams negalima jų 
šauti. Sunkiausi ir baisiausi dalykai yra tie, kai 
varome per pelkes ar šiaip vietas, kur yra labai 
daug vandens. Tada turi būti itin atsargus, nes 
nežinai, kas gali būti tau po kojomis. 

Pats pradėjau varovauti prieš penkerius me-
tus. Nenusakomai įdomi pradžia, tačiau mažas 
dar buvau ir nesupratau, kaip viskas vyksta. 
Bet, bėgant metams, susipažinau su medžioklės 
plotais, taip lengvai nepasiklystu ir tiesiog pats 
varovavimas man teikia malonumą. Po medžio-
klės grįžtame į medžiotojų buveinę, ten vyrai 
surenka pinigus ir duoda mums atlygį. Gauname 
po 10 eurų už vieną medžioklę. Namo grįžtam 
pavargę, prarėktais balsais, bet pilni įspūdžių.  

Henrikas Lukšys, IVg klasė
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Mes, šeštos klasės mokiniai, spalio mėnesį 
bendravome su iš Vilniaus Adomo Mickevi-
čiaus bibliotekos atvykusia dailininke Kristina 
Karvelyte, kuri suteikė progą išmokti kurti ko-
miksus. 

Prieš tai per lietuvių kalbos pamokas per-
skaitėme Vinco Krėvės padavimą ,,Daina apie 
Arą“, kurį ir pavertėme komiksu. Buvo įdomu 
bei linksma piešti ir rašyti, kuo gaidys puikuo-
jasi, kokia Aro,  galingo paukščio, didžiausia 

svajonė, kodėl kvaksi antys, ar tokia jau ir graži 
ta povo uodega. Dailininkė kiekvienam iš mūsų 
aiškino, padėjo, kaip kuo gražiau ir tiksliau su-
kurti tai, ką sumanėm. Savo piešinius antspau-
davome bibliotekos antspaudu, suklijavome 
į bendrą knygą, kurią galite surasti mokyklos 
bibliotekoje. 

Tai buvo tikrai nuotaikinga pamoka.  

Kotryna Černiauskaitė,  6a kl.

Kūrėme komiksus apie Arą
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Vaikystė toks gyvenimo etapas, kad darai 
tai, kas tau šauna į galvą. Nepagalvodamas 
apie pasekmes. Mano atveju, kai buvau vaikas, 
tikrai dariau beprotiškus dalykus. Pavyzdžiui, 
aš dažnai prisijaukindavau benamius katinus, 
kurie atklysdavo prie mano namo, nes gyvenu 
netoli Nemuno, o ten žmonės tiesiog išmesdavo 
nereikalingus gyvūnus. Duodavau jiems ėsti, o 
paskui, kai mama pamatydavo, nuvydavau juos 
taip, tarytum net nebuvau jų mačiusi. Po kurio 
laiko jie manęs net bijodavo... Dar pridursiu, 
kad mėgau visad čiuožinėti nuo mūsų Merkinės 
piliakalnio. Dažnai mamai to nesakydavau, 
nes buvau gan maža ir vesdavausi visada 
savo mažesnį pusbrolį. Kol kartą susimušėm 
čiuožinėdami, tada jau buvo man riesta... Bet 
nukeliaukime daug metų atgal, į XIX a. pabaigą 
ir į XX a. pradžią. Tada rašė Jonas Biliūnas savo 
jautrius kūrinius. Empatiškas rašytojas buvo 
Jonas Biliūnas. Vienas jo tikrai jautrus kūrinys 
„Kliudžiau“. Novelės siužetas sukasi apie 

vaiką, kuris tiesiog sau žaidžia pasidaręs lanką. 
Bet staiga tas vaikutis pamato prie tvoros baltą, 
sudžiūvusią katytę. Kaipgi jis pasielgs? Nušaus? 
Skaitydama kūrinį garsiai mąsčiau. Taip ir buvo. 
Į mažą, bejėgę katytę paleido šūvį iš lanko. Ji 
krito negyva. Tokiu atveju pasakyčiau, kad 
vaikas tikrai pasielgė spontaniškai, neapgalvojęs 
situacijos. Taip, tas berniukas kankinosi, jautė 
kaltę, nenuėjo pažiūrėti į katytės kūnelį, graužėsi 
dėl šio įvykio visą savo gyvenimą. Aš šį kūrinį 
perskaičiau tik dvyliktoj klasėj, nes kada liepė 
skaityti pradinėse klasėse, neskaičiau, ką gi tu 
pats būdamas vaikas suprasi. Taigi galiu sakyti, 
kad dabar suprantu, jog berniukas pasielgė 
tikrai neišmintingai ir neprotingai. Betgi apie tą 
katytę jis galvojo visą likusį gyvenimą ir jautė 
kaltę. Vadinasi, išminties jam užteko. Kaip ir 
išminties pakako ir man. 

Gabrielė Krutulytė, IVg klasė
Emilijos Brusokaitės, IIag klasė, nuotrauka

Ar vaikai būna išmintingi?
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Mano įsimintiniausias įvykis nutiko taip. 
Vieną gražią saulėtą vasaros dieną sėdėjau 
geografijos pamokoje, turėjau šautuvo šovinį. 
Tą šovinį buvo palikęs man mano senelis. Per 
geografijos pamoką visi darė pratybas, o aš 
sugalvojau tą šovinį išardyti. Pasiskolinau iš 
klasioko žirkles ir pradėjau darbus: nuėmiau 
švininį antgalį, tada pačiame gale buvo parakas, 
apdengtas popieriuku. Aš tą popieriuką 
pakrapščiau ir staiga – boom! Duslus garsas. 
Pirštai nuo parako pajuodo, visi klykia iš 
juoko, o aš sėdžiu nusigandęs. Mokytojas 
staiga sušuko: „Ernestai!!! Ką čia sprogdini?!“ 
Aš pasimečiau ir atsakiau, kad prožektorius 
kišenėje sprogo. Tada su geografijos mokytoju 
susitarėme, kad jei aš kitą pamoką atsinešiu 
pratybas, jis auklėtojui neskambins. 

Atėjo kitos pamokos pabaiga, mane pasikvietė 
auklėtojas ir paklausė, ką aš sprogdinau,  

atsakiau, kad prožektorius kišenėje sprogo. 
Auklėtojas nepatikėjo ir nurūko skambint 
mamai. Paskambino, tuomet  aš paklausiau 
auklėtojo,  ką sakė mama. Auklėtojas atsakė: 
,,Po laiminga žvaigžde gimęs tu, Ernestai, 
tavo mamos telefonas atjungtas. Bet nieko, 
paskambinsiu kitą kartą.“ 

Grįžtu namo, atlieku namų darbus, tėvai išėję 
į kiemą. Staiga suskamba mamos telefonas. 
Greitai išlupu bateriją, sudedu, pasižiūriu, kad 
„pin kodo“ nemoku. Palikau  tą  telefoną, mama 
grįžusi pajungė ir rado penkiolika auklėtojo 
skambučių!!!

 Tuomet auklėtojas mamai viską papasakojo 
ir teko prisipažinti. Va tada tai smarkiai kliuvo....

Ernestas Jurčiukonis, 8a kl.
Emilijos Brusokaitės, IIag klasė, nuotrauka

Įsimintiniausias 
sprogimas
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Prieš daugel metų žmonės į jausmus ne-
kreipdavo dėmesio, lyg būtų abejingi. Pasaulis, 
kuriame jie gyveno, buvo neatpažįstamas. Ka-
rai tęsdavosi metų metus, o kartais net ir amžių 
amžius. Žmonės plėšikaudavo, keldavo maištus 
ir sukilimus, žudydavo, savi savus išdavinėda-
vo. Bet ko dar  jie galėjo griebtis?

Gyveno jie skurdžiai, žemės lopinėlių, kur 
galėdavo užsiauginti saujelę pupų ar žirnių, ne-
buvo. Trobelės, kuriose gyvendavo, buvo ma-
žos lūšnelės su prakiurusiu stogu ar apgriuvusia 
krosnim. Lovelės buvo medinės, sukaltos iš pa-
prasčiausių lentų, kietos ir nepatogios, o pagal-
vės su pūkais, kad būtų minkščiau. Valgydavo 
jie pirštais, nes kadais nebūdavo nei peilių, nei 
šakučių, nei lėkštučių. Puodelius atstodavo pli-
kos, nuo sunkaus darbo sutrūkinėjusios ir pur-
vinos rankos. 

Duonai jie turėdavo užsidirbti. Dykai nieks 
neduodavo ir neduos. Dirbdavo jie nuo aušros 
iki sutemų, ardavo laukus, kirsdavo miškus, sta-
tydavo medinius tiltus. Viską, ką uždirbdavo, 

reikėdavo atiduoti mokesčiams, o ir telikdavo 
tik keli nušiurę skatikai nedidelei duonos riekei 
nusipirkti. Kai kurie liedavo vazas, tapydavo 
ant šiurkščių lapų paviršių, taip užsidirbdami 
pragyvenimui. 

Kūrybingumo žmonėms taip pat netrūkdavo. 
Vienintelio dalyko jiems trūko – jausmų. Laikui 
bėgant žmonės užsigrūdindavo, tapdavo bebai-
miais kariais mūšio lauke, stiprūs ne tik išore, 
bet ir vidumi. Jei jūs manot, kad gerai būti nepa-
žeidžiamiems, tada jūs klystat. Neparodyti jau-
trumo, švelnumo, meilės ar rūpesčio nėra gerai. 
Žudyti šaltakraujiškai be jokio tikslo nekaltus 
žmones, vaikus, vagiliauti iš tų, kurie mažiau 
turi, išdavinėti savus tik dėl geresnio gyvenimo 
– štai kas yra bejausmis žmogus. Gyventi gerai 
ir žiūrėti, kaip kiti kenčia, – nėra žmogiška.

Bėda ta, kad aplinka keičiasi, bet aplinkiniai 
išlieka tokie paties. 

Kamilė Daugevičiūtė, 8a klasė
Emilijos Brusokaitės, IIag klasė, nuotrauka

Abejingi
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Meilė be atsako tampa miškininko prakeiksmu.
Košmaras Meksikos pirotechnikos turguje: žuvusiųjų
Skaičius auga. Šąla rankos ar kojos? Štai ko stinga jūsų organizmui!
Nelegalaus kiosko tabore savininkai: neliks nieko kito, tik eiti vogti.
Saugomos teritorijos: ką Lietuvoje verta aplankyti? Vilnietė įlipo į
Troleibusą ir nebeištvėrė: „ Ar už tai moku 30 eurų?“

Pagal svetainę lrytas.lt [žiūrėta 2016-12-21] 
kūrė Rokas Matulevičius, Justinas Marčiulionis, IIag kl.

Po Krepšiu karaliavęs Jonas pakilo:

Žvyrkeliais ir neremontuotais keliais
Iš baro Jonas nesikraustys!
Kur keliauja nuotekos iš

Kiekvieno vilniečio namų?
Katedros aikštėje maisto likučiai

Nuo Kalėdų stalo...
Pagal 15min.lt [žiūrėta 2016-12-21] 

kūrė Domantas Fialkovskis ir Edvardas Venckūnas, IIagkl.

Linksmų Šventų Kalėdų

Gaivaus šaltinio gurkšniai geriausia dovana,

Kalėdų vainike išmoki gerbt save.

Laukimas kaip išbandymas didžiausių kardinolų,

O dėmesio centre – gyvybė generolų.

Tarpukario Kalėdų atvirukai

Ivanauskaitės fotografijų parodoje –

Juntamas gilus atvirumas priimti tikrąją save.

Tėvai parveža pinigų, bet netenka savo vaikų,

Linksmų Šventų Kalėdų Jums, mieli, linkiu.

Vok kaip menininkas.

Pagal www.bernardinai.lt [žiūrėta 2016-12-21] 

kūrė Modesta Čaplikaitė ir Aldona Bubnelytė

Emilijos Brusokaitės, IIag klasė, nuotrauka
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Senoje, senienų prigrūstoje spintoje stovėjo 
aplankstytais kampukais senas nuotraukų 
albumas apdulkėjusiu, rudu viršeliu. 

Jį bevartant, mano akys užkliuvo už dailaus 
moters veido. Jos plaukai rudos spalvos, 
siekiantys pečius, šiek tiek pagarbanoti, o juose, 
dešinėje pusėje, žalsva gėlių sagė. Akys švelniai 
rudos, žvelgiančios tau giliai į sielos gelmes, 
o rausvose lūpose galima įžvelgti motinišką 
šypseną. Ilga ir žalsva, žemyn tamsėjanti 
suknelė išryškino jos moteriškus veido bruožus, 
o dešinėje rankoje, sulenktoje per alkūnę, 
ilsėjosi baltų gvazdikų puokštė. Iš po moters 
suknelės kyšojo vienas baltas batelis. Gretimai 
jos, dešinėje pusėje, stovėjo aukštas vyriškis. Jo 
plaukai buvo šviesios spalvos, o akys mėlynos 
kaip jūra. Vilkėjo jis rudą kostiumą, puikiai 
derėjusį prie moters. Balti marškiniai ir rudas 
kaklaraištis su dviem linijom įstrižai. Juodų 
batų galai spindėjo. Vyriškio kairioji ranka 
laikė moters delną ir ant jų pirštų žėrėjo nukalti 
aukso žiedai. Senosios nuotraukos apačioje 
vos įžiūrimomis raidėmis buvo išraityta: „Kol 
mirtis mus išskirs...“

Kamilė Daugevičiūtė, 8a klasė
Onutės ir Jono vestuvės (nuotrauka iš senų laikų albumo)

„Kol mirtis mus išskirs...“

Stovėdama vėlyvą vakarą prie lango senyva 
moteris, apsisupusi melsva skara, bežiūrėdama 
į naktinį miesto vaizdą, laukė savo keturioli-
kmetės dukters, kuri valandai išėjo pasibūti su 
ilgai nematyta  drauge. 

Laikas bėgo, bet dukters vis dar nematyt. Su-
sirūpinusi mama netvėrė savam kaily, vaikščio-
jo pirmyn ir atgal, lyg vietos nerasdama, širdį 
plėšė. Nuolatos gąsčiojo, kai įsijungdavo ir vėl 
išsijungdavo automobilių signalizacijos, kai pro 

kelią kaip kulka šaudavo lengvosios mašinos ar 
greitoji pagalba. Veidas pabalęs, akys paraudu-
sius ir papurtusios nuo ašarų... Susiraukšlėju-
sios nuo darbo rankos drebėjo...

Kaip adata per širdį perėjo motinai, kai buto 
durys atsilapojo ir, vos spėdama gaudyti kvapą, 
įvirto sveika ir gyva senyvos moters keturioli-
kmetė. Lyg akmuo nuo širdies nusirito. 

Kamilė Daugevičiūtė, 8a klasė

Laukimas
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Ugnės Lukšytės, 7 klasė, nuotrauka
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„Jaunystės reikia, mielas drauge, tik tada, 
kada prispaudžia priešas mūšy...“ Taip rašė aš-
tuonioliktame amžiuje J. V. Gėtė, o jo žodžiai 
giliai smigo man širdin, kai neseniai perskaitė-
me Vinco Mykolaičio – Putino romaną „Alto-
rių šešėly“. Perskaičiau ir nusprendžiau pasi-
dalinti savo įspūdžiais apie pagrindinį veikėją 
Liudą Vasarį. Apie jauną, ieškojimuose pakly-
dusį žmogų kaip ir aš... Beje, ir pats rašytojas 
buvo panašus į tave: įstojęs  į seminariją, nuo 
seminarijos laikų pats Putinas buvo pasmerktas 
emigranto likimu, viduje maištavo ir nuolatos 
kovėsi su kieno nors uždėtais varžtais ir tuo pri-
minė tave, Liudai Vasari...

Taip taip, jaunystės reikia, mielas Liudai, ne 
tam, kad apie savo problemas ir suvokimą mąs-
tytum, ne tam, kad stotum ten, kur tu nenori... 
O tam, kad pasidžiaugtum savo nuostabiu gy-
venimu, kad pamiltum savo pirmą moterį, kad 
senatvėje tu viską prisimintum ir smagiai pasi-
juoktum. 

Man tavo problemos... Mielas Liudai, ar tu 
supranti, kad tavo rezignacija, kuri truko aštuo-
niolika metų, smukdė ir tave, ir mane... Gal-
vodama apie tavo nevykusį pasirinkimą stoti į 
seminariją, galvoju ir aš, galvoju apie tai, kad 
esu dvyliktokė ir man tuoj reiks pasirinkti, kur 
stoti, bet bijau, bijau, kad ir aš galiu rezignuoti...  
Skaitydama supratau iš karto, kad nesi kunigas, 
o meno žmogus. Kodėl tu tai supratai tik po aš-
tuoniolikos metų? Manau todėl, kad tavo rezi-
gnacijai ir apsisprendimui didelę įtaką, o gal vi-
sišką įtaką darė tėvai ir jų požiūris.  Dabar mažai 
ką tėvai ir gali tau pasakyti: studijuoji ten, kur 
pats nori, renkiesi aukštąją mokyklą, kokią pats 
nori. Bet, kita vertus, kažkuria prasme, Liudai, 
ir tu pats to kažkiek norėjai.  Tavo problemos, 
kurios, manau, visus skaitytojus graužė, tiesiog 
atsibodo. Šimtu procentu esu įsitikinusi, jog visi 
paaugliai-skaitytojai ilgai ir kantriai laukė, kada 
tu greičiau apsispręsi mesti seminariją ar ne...  

Bet Tu, kaip asmenybė, esi tobula ir keista, 
tave analizuoti taip „faina“ ir smagu, bet kartu 
ir sunku.  Pavyzdžiui, pirmoje dalyje „Bandymų 

dienos“ aš supratau, kad tau reikia gamtos. Tavo 
ryšys su gamta itin stiprus. Beje, Aušrakalnis?  
Kaip jis tave veikia... Nuo Aušrakalnio matyti 
saulėlydžiai, saulės diskai tau leisdavo atsipa-
laiduoti ir kurti. Pagaliau aš tave regiu „savam 
kaily“. Ir jau, atrodo, viskas, mesi seminariją ir 
pasiliksi prie literatūros. Bet ir vėl ne... Ir vėl aš 
laukiu to, kada pradėsi save analizuoti, tuomet 
ir aš pradedu. Ir vėl tavo problemos primena 
manąsias. Tavo vidinis gyvenimas nesutampa 
su išoriniu. Mano turbūt irgi... Aš noriu vieno, 
o darau visai ką kita... Džiaugiuosi, kad Baro-
nienė tau atvėrė pasaulietinės literatūros duris, 
kad įtikino tave, jog negali būti kaip kunigas ne 
poetas, o kaip poetas – ne kunigas. Ir štai antro-
sios dalies pabaigoje pagaliau tu jau pasiryžai 
būti savimi.

Dar prisiminiau tavo moteris, kurios buvo 
tavo širdžiai labai brangios ir svarbios. Liucė 
pirmoji moteris, net gimnazijoj, Liudai, tu jo-
kių ryšių su moterimis neturėjai. Todėl supratai, 
kad reikia galvoti apie save daugiau, negu prieš 
tai galvojai. Bet kodėl tu nenori priimti buči-
nio? Kodėl tu atstūmei Liucę, kai ji norėjo tave 
pabučiuoti? Todėl, kad esi kunigas? Liudai, juk  
iš karto buvo matyti, kad tu negali būti kunigu, 
nes tau reikia moteriškos meilės, tau reikia jaus-
mo... Pavyzdžiui, Katedros Nepažįstamoji, tu į 
ją žiūri nors ir platoniškai, bet vis dėlto žiūri. O 
Baronienė taip pat moteris, kuri tau itin patiko. 
Ir pagaliau tavo žmona Auksė, protinga moteris, 
kuri nežiūri  į tave kaip į kunigą. Taip pat stipri 
moteris, kuri net tau, Vasari, pati pasiperša. Aki-
vaizdu, kad tau ne kunigo kelią Dievas davė, o 
poeto.

Taigi ką aš norėjau pasakyti – mūsų pro-
blemos, Vasari, yra panašios. Jaunystės reikia, 
mielas drauge, kad tu elgtumeisi taip, kaip pats 
to nori. Todėl jei būčiau tave sutikus, aš būčiau 
tą patį pasakius, ką pasakė tavo žmona Auksė: 
„Baik save taip analizuoti.“ Todėl dabar, jei su-
siduriu su panašiomis situacijomis, aš pasakau 
sau: „Baik save taip analizuoti.“

Gabrielė Krutulytė, IVg klasė

Man tavo problemos, 
Vasari...
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Manau, kad daugelis sutiks, jog šiandieninis 
žmogus turi savo išvaizdos idealą, į kurį nori 
būti bent truputį panašus. Atrodo, nieko neį-
prasto... Tačiau, kas nutinka, kai žmogaus sie-
kiamybė būti gražiam ir jaunam tampa liguista 
manija? Kas nutinka, kai visuomenėje įsivyrau-
ja tik vienas grožio etalonas, o kiti, neatitinkan-
tys „privalomų“ standartų, yra „neverti dėme-
sio“, nes neva nesirūpina savimi ir nesistengia 
patikti kitiems. Pažvelkime iš arčiau, kokį po-
veikį visuomenei daro šiandieninė išvaizdos 
samprata ir mitai. 

Tikriausiai pritarsite man, jog pažeidžia-
miausi visuomenėje yra vaikai. Todėl kyla 
klausimas, kokią įtaką aukštinami grožio ide-
alai daro mažiausiems? Šiame pažangių tech-
nologijų amžiuje sunkiai sugebėtume atskirti 
vaiką nuo masinės žiniasklaidos priemonių. 
Vaikas jau nuo pirmųjų gyvenimo metų gali 
susidaryti vaizdinį, kaip turi atrodyti „gražus“ 
žmogus. Blogiausia tai, kad šalia mažojo gali 
nebūti suaugusių, kurie paaiškintų, kas yra 
plastinė chirurgija ir jauno, lieso, sportiško 
kūno kultas. Viename socialiniame klipe, pa-
vadinimu „Puolimas“ (angl. „Onslought“) mes 

galime puikiai išvysti, kaip mažai mergaitei kas 
dieną televizijoje yra rodoma liesi, plastikos 
chirurgų padailinti merginų kūnai, kurie, savai-
me suprantama, tampa idealu ir grožio samprata 
dar nesusiformavusiai asmenybei. Dabar, kai 
plastinė chirurgija tiesiog klesti, man baugu dėl 
to, ką jaunos merginos ir netgi vaikinai pada-
ro savo kūnams. Niekada nepritarsiu tam tikrų 
kūno dalių didinimo operacijoms, kurios neva 
turėtų žmogų paversti gražesniu, jaunesniu ir 
patrauklesniu. Tačiau pateisinu plastinės chirur-
gijos kišimąsi į natūralią išvaizdą, kai žmogus 
nelaimingo atsitikimo metu yra patyręs sunkių 
sužalojimų, kurių be gydytojo skalpelio, deja, 
neišgydysi. Taigi kasdien žiniasklaidoje rodomi 
išdailinti kūnai gali turėti stiprią įtaką tiek vai-
kui, tiek vyresniam žmogui.

Kalbėdami apie mažiausiuosius, nepamirš-
kime ir vyriausių visuomenės narių, iš kurių 
galbūt daugelis jaučiasi nereikalingi ir negražūs 
šiame idealų pasaulyje. Taigi, kur tuomet slypi 
seno žmogaus grožis? Juk ir vyresnio amžiaus 
žmogaus širdis nori būti mylima ir mylėti, nori 
būti reikalinga ir graži. Pažvelkime į R. Pože-
rskio nuotraukų ciklą „Mažasis Alfonsas“. Jame 

Amžinos 
jaunystės 
siekimas – 
pražūtinga 
šių dienų 
manija?

Ugnės Lukšytės, 7 klasė, nuotrauka
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vaizduojamas ypač mažo ūgio senelis, gyve-
nantis kalnuose, apgriuvusioje trobelėje kartu 
su savo gyvūnėliais. Žiūrint į šias fotografijas, 
aplinka tampa visai nesvarbi, nes pats senelis 
spinduliuoja nepaprasta meile gyvūnams, kerin-
čiu žavesiu ir meilumu. Neįtikėtina, tačiau iš-
vaizda visiškai nublanksta prieš žmogaus vidų. 
Gal dėl to ir nustumiame seną žmogų į  paribį, 
nes nesugebame pamatyti jo vidinio sielos gro-
žio, o pasikliauname tik apgaulinga išvaizda. 
Man grožio standartas visų pirma turi spindėti 
vidumi, savo nepaprasta charizma ir meile gy-
venimui, o ne kiekvieną dieną galvoti, kaip pa-
dailinti vieną ar kitą kūno vietą ir patraukliau 
atrodyti „selfiuose“.

Vienas ryškiausių kūrinių, atskleidžiančių 
narciziško grožio grėsmes, yra  O. Vaildo roma-
nas „Doriano Grėjaus portretas“. Buvęs tyras ir 
nuoširdus jaunuolis tampa šaltakraujišku hedo-
nistu, siekdamas būti amžinai jaunas. Dorianas 
galiausiai net atbunka nuo malonumų gausos ir 
ryžtasi nužudyti žmogų, kad pajustų, ką reiškia 
valdyti mirtį. Aiškiai matome, kad romane gro-

žis atsiskiria nuo moralės ir yra puoselėjama tik 
fizinė išvaizda. Tad, ką daryti, kad tokie dalykai 
nevyktų? Mano nuomone, reikėtų suprasti, kad 
kiekvienas darbas sulaukia pasekmių ir vėliau ar 
anksčiau teks gailėtis už tai, ką padarei. Juk Do-
rianas už savo nepasotinamą jaunystės troškimą 
sumokėjo mirtimi... Dar neatsirado nė vienas 
žmogus, kuris galėtų sustabdyti laiką. Bet jeigu 
suprastume, kad kiekvienas gyvenimo tarpsnis 
yra gražus ir pirmiausia dailintume ne savo kūną, 
bet sielą, sugriautume kvailus grožio mitus ir bū-
tume laisvi.

Taigi grožio standartai verčia žmones savęs 
nemylėti arba atvirkščiai tapti visiškais narcizais 
ir daryti viską, kad tik būtum kuo panašesnis į 
vieną ar kitą idealą. O sulaužyti tuos standartus iš 
tiesų nėra sunku... Tiesiog mylėkime save tokius, 
kokie esame mes, nebijokime būti kitokie. Kie-
kviena dieną, priėję prie veidrodžio, pasakykite 
sau: koks aš gražus! Jeigu visi norėsime būti kaž-
kuo kitu, neliks tikrų asmenybių, tik viena pilka 
vienoda masė.

Modesta Čaplikaitė, IIag klasė
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 „Krėvė ir Donelaitis“

Aš kartu su savo draugu Motiejumi prieš 
didžiąsias 2016 metų šventes pildėme vaikų 
svajones iš projekto www.vaikusvajones.lt. 
Motiejus šiais gerais darbais užsiima jau trečius 
metus iš eilės, tad šiais metais panorau prie to 
prisidėti ir pati. 

Prie mūsų prisijungė ir keletas Lietuvos 
krepšininkų, kurie paaukojo įvairias sumas pi-
nigėlių vaikų dovanoms, tad už surinktą sumą 
su draugu keliavome po įvairias žaislų ir saldu-
mynų parduotuves bei rinkome svajones.

2016 metais pavyko išpildyti net dešimt vai-
kų svajonių iš Varėnos rajono. Jiems padova-
nojome LED ir žieminius batus, stalo žaidimą 

Kai pildosi vaikų svajonės
„Monopolis“, radijo bangomis valdomų lėktu-
vėlių, mašiną ir kitus žaislus, taip pat palepino-
me saldumynais. 

Likus savaitei iki Šv. Kalėdų išvežiojome 
svajones po namus. Pamatėme daug besišyp-
sančių bei laimingų vaikų ir jų tėvelių. Žinoma, 
išvydome ir kitą šeimų pusę, bet jos prisiminti 
nenoriu, todėl džiaugiuosi, kad 2016 metais pa-
dariau gražų bei kilnų darbą, tikiuosi, kad 2017 
metais šių svajonių išpildysime daugiau. 

Juk geras grįžta geru. 

Gabrielė Krutulytė, IVg klasė 

Gimnazistai ir mokytojai jau trečius metus dalyvavo „Solidarumo bėgime“
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Papasakosiu Jums laimingą istoriją su nela-
bai vykusia pabaiga. Istoriją, prasidėjusią nuo 
blynų, o pasibaigusią liūdna gaida... Bet apie 
viską nuo pradžių. 

Tai nutiko šaltą lapkričio mėnesį, kai šiau-
rinis vėjas draskė nuo medžių paskutiniuosius 
lapus, o už lango siautė įsišėlęs virusas, norėda-
mas pasiglemžti silpnus vaikų imunitetus. Šal-
tą vakarą, kai namuose kūrenosi krosnis, o prie 
stalo buvo susirinkusi visa šeima ir laukė vaka-
rienės, nuvargusi mano motulė kepė ligoniukui 
lietinius blynus. Įvairiausių formų buvo prida-
ryta, bet mano akis patraukė į kačiuko veiduką 
panašus blynelis. Dvi ausytės, viena pakrypusi į 
šoną, o kita šiaip stora, dvi dėmelės, viena aukš-
čiau, kita truputį žemiau, kaip kokios dvi akutės, 
spoksančios į lubas, ir pusė nukąsto kaklo. Aš 
visada norėjau kačiuko, pūkų kamuoliuko, kuris 
kiekvieną žiemos vakarą susiraito į kamuolėlį 
ant tavo ledinių kojų, ir šitas iškeptas, dar šiltas 
lietinis blynas ant mano lėkštės man ir priminė 
tą svajonę. 

Po kelių dienų mano sveikata nepasitaisė. 
Dienos slinko iš lėto, buvo niūrios ir pilkos, o 
mano desertas – vaistai. Norėdami paskaidrinti 
mano niūrią dienos rutiną, tėvai nutarė padaryti 
man staigmeną, aišku, aš ničnieko neįtariau, kol 
vieną rytą mane pažadino plonas miaukimas. 
Vos tik pramerkiau nuo miego sulipusias akis, 
jos išsprogo ir tikriausiai atšoko ant kaktos. Ant 

mano krūtinės tupėjo marga katytė, su dviem 
baltais batukais ant priekinių lopyčių.

Tas keletas dienų, praleistų su katyte, turbūt 
buvo pačios nuostabiausios. Trintukas – toks 
katytės vardas buvo, man ne tik paskaidrindavo 
niūrią dieną, bet ir pralinksmindavo ar su uo-
dega pakutendavo mano paraudusią nuo slogos 
nosį. Mane visur sekiodavo, lyg būtų buvusi 
kokia nors sargė ar apsimetusi kiemsargiu, to-
dėl ir pavadinau ją Trintuku. 

Deja, vieną lemtingą rytą mano liga įsismar-
kavo ir jau po pietų gulėjau su kateteriu rankoj, 
prirakinta prie lovos, ligoninės baltoje pataly-
nėje, atskirta nuo Trintuko. 

Išleista iš ligoninės, aš nė nenutuokiau, ko-
kia baisi žinia dar manęs tada laukė. Mano išti-
kimiausio draugo, sargo, Trintuko buvo niekur 
nematyt. Mažoji katytė, palikta lauke viena, ti-
kriausiai ko nors išsigando ir, išgąsčio bangos 
užklupta, pabėgo ieškoti manęs. Ir taip iki šio-
lei teieško.  

Trintukas buvo viena iš geriausių mano vai-
kystės draugių, nors ir per trumpą laiką, mes 
abi labai viena prie kitos prisirišom ir aš supra-
tau, kad palikti gyvūnų lauke negalima, nes jie 
gali pabėgti ir daugiau niekada nebesugrįžti. 

Kamilė Daugevičiūtė, 8a kl.
Emilijos Brusokaitės, IIag klasė, nuotrauka

             

Trintukas
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Simajudo turgaus akimirkos
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Simajudo turgaus akimirkos
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Seinø 10, LT-65333 Merkinë, Varënos raj. tel 8 310 57275 

„Šulinys”, „Fotoblyksnis”©  

Laikraðtá kuruoja mokytojai 
Rita Èerniauskienë, Vytautas Èerniauskas
9

Modesta Čaplikaitė,
Gabrielė Krutulytė,
Kamilė Daugevičiūtė
Aldona Bubnelytė,
Kristupas Černiauskas,
Šarūnė Aranauskaitė,

Emilija Brusokaitė,
Ugnė Lušytė,
Miglė Krutulytė.
Viktorija Jankeliūnaitė,
Agnė Baltulionytė

Ugnės Lukšytės, 7 klasė, nuotrauka


