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,, Pasiruošę turistauti?..“
Kalba ir kultūra... Iš pirmo žvilgsnio atro-

do, kad tai tik du atskiri žodžiai, tačiau aš net 
neabejoju, kad juos daug kas sieja. Gal kažkam 
pasirodys, jog tarp šių dviejų žodžių nėra nieko 
bendro, tačiau aš jaučiu labai aiškią jungtį, sie-
jančią kalbą ir kultūrą.  

Manau, jog be kalbos žmogus – kaip be 
rankų. Tik daugelis iš mūsų šiais laikais mano 
kitaip. Didesnė dalis žmonių galvoja, jog nes-
varbu, kokia kalba kalbi, nesvarbu, ar kalbi tai-
syklingai, net nesvarbu, ką tau reiškia kalba… 
Tokius žmones galima tiesiog vadinti „tur-
istais“. Kodėl? Todėl, kad tik turistams atvykus 
į kokią nors šalį nėra svarbi tos valstybės kalba. 
Taip pat jie tik keliauja, niekuomet nė vienoje 
šalyje nepasijunta savi. Jie nieko nekuria, nieko 
nesiekia ir niekur neskuba. Tiesiog plaukia pas-
roviui. „Turistams“ nėra ir tokio dalyko, kaip 
kultūra. Jie galvoja, jog žmogui tereikia valgio 
ir miego. Ir tik tiek. Ko siekia tokie žmonės?... 
Atsakyti sunku. Aišku tik viena – jie neišsikelia 
didesnių tikslų, nes nemato reikalo kažką savy-
je keisti. 

„Turistams“ nereikia kino, teatro, muziejaus, 
meno ir kitų dalykų, be kurių žmogui, gerbi-
ančiam savo šalį ir puoselėjančiam savo tau-
tos kultūrą ir papročius būtų taip sunku. Taip 
ignoruodamas kultūrą, jis ignoruoja savo bent 
kiek pagarbos ištroškusią sielą. 

Bet juk kultūra prasideda nuo kalbos. Žmo-

gus, kurio kalba ,,nešvari”, niekada nesupras 
piliečio, norinčio kažką kurti, kažko siekti, tie-
siog tobulėti. Kartais tenka tokių žmonių sutikti 
gatvėje ar autobuse. Klausantis jų kalbos, tiesiog 
šiurpsta oda. Dažnai gali pagalvoti, jog jie kalba 
ne lietuvių, o savo sukurta ir išmokta kalba. Bet 
ji aiški tik jiems patiems arba panašaus intelek-
to ,,draugams”. 

Visi mes šiais laikais esame apsupti tuštybių 
ir ydų. Labai maža dalis tautiečių sugeba joms 
atsispirti. Bet ta dalelė  visada išliks. Taigi, jeigu 
rūpės kalba, rūpės ir kultūra, kuri ir palaiko 
mūsų smegenis, kad jos nepavirstų tik besvoriu 
užpildu galvos viduje. Visi turėtų suprasti, jog 
kultūra tai ne tik apšviesti ir spindintys operos 
ir baleto teatrai ar dailės galerijos. Ne. Tai MES. 
Tai mūsų smegenyse esančios nervų ląstelės, 
kuriose yra įraštyas žodis – KULTŪRA. „Tur-
istams“ nesvarbi nei kalba, nei kultūra. Jiems 
nesvarbi ir Lietuva. Man jų gaila.

Kiekvienam iš mūsų norisi palinkėti susivok-
ti, ko iš tiesų siekiame šiame gyvenime – skysto 
besvorio galvos kaukolės užpildo ar intelektual-
ių pilnai išprususių smegenų. Rinktis tik mums 
patiems.

Agnė Jocytė, 6b kl.
 

Mokinių rašinio arba esė konkurso 
,,Kaip suprasti žodžius 

,,Kalba yra kultūros pagrindas?” dalyvė.
Ruošė mokytoja Asta Tarailienė

Inesos Sinkevičiūtės, IIIg kl. nuotrauka



3

Jaunieji 
šauliai 

Medininkuose
„Jaunųjų šaulių“ išvyka, vadovaujama būre-

lio vado Vytauto Černiausko prasidėjo anks-
tyvą vasario šeštadienio rytmetį. Visą valandą 
važiavome nuvykom į Medininkus, ten, pilies 
prieigose, truputį palūkėjom, kol atėjo gidas. Jis 
mums papasakojo apie Medininkų pilį. 

Pasirodo, ši pilis turėjo keturis bokštus, bet 
iš jų liko tik vienas. Pilis buvo skirta gynybai, 
sienos beveik dviejų metrų storio, tai reiškia, 
kad dar nebuvo išrastas parakinis ginklas. Gidas 
mus nusivedė į išlikusį bokštą, įdomu tai, kad 
šis bokštas yra beveik visiškai restauruotas, jo 
viršuje augo beržas, bet jį nupjovė, tad liko tik 
kelmas. Kai pasikeli į bokšto viršų, tą kelmelį 
kaip tik gerai ir matai.

 Bokštas turi penkis aukštus. Pirmame stovi 
kelios patrankos ir jų sviediniai.  Tame aukšte 
gidas mums pasakojo, kas puolė Medininkų pilį 
ir kaip ją gynė. Antrame aukšte stovi milžiniškas 
paveikslas, minintis 1410-ųjų metų Žalgirio 
mūšį. Gretimai stovėjo to laikotarpio pirmieji 

parakiniai ginklai ir arbaletai. Kitame aikšte 
išdėliota įspūdinga indų ir papuošalų ekspozicija. 
Ketvirtame aukšte buvo išdėstyti visokiausio tipo 
to amžiaus peiliai, įvairūs medžioklės trofėjai. 
Tai buvusio Lietuvos Respublikos prezidento Al-
girdo Mykolo Brazausko dovana Medininkams.

 Po to mus nusivedė į šalia esantį pastatą, kur 
mums papasakojo, kaip keitėsi Lietuvos valiuta. 
Pasižiūrėjome ir dokumentinį filmuką bei patys 
išbandėme iš baltojo modelino pasigaminti seno-
vinių LDK ir ATR monetų. Buvo smagu. 

Beje, tuo ekskursija nepasibaigė. Dar nu-
važiavom prie aukščiausio Lietuvos kalno, 
Aukštojo.  Klampodami per pusnis užsiropštėme 
į pačią viršūnę. Aukštis virš jūros lygio 293,84 
m. Mes ten viską apžiūrėjom ir kūlvirsčiais 
nurūkome prie autobuso. Taip tuojau pat  ir 
išvažiavome namo.  

Lukas Jauneika, 8a kl.
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Trečiadienio rytas. Buvau nusiteikusi labai 
prastai, mat manęs laukė matematikos kontrolin-
is. Man pavyko nuo jo išsisukti, tačiau liko ne-
malonios pasekmės. Bet apie viską nuo pradžių.

Atsikėlusi ryte, pradėjau vaidinti, kad man 
baisiausiai skauda gerklę ir vos pašneku. Kadan-
gi tai buvo ne pirmas kartas, kai nenoriu eiti į 
mokyklą, tad šią sceną suvaidinau nuostabiai, nes 
buvau jau įpratusi. Pasirodo, kad mano tėvams 
mano vaidyba irgi nenaujiena, bet jie pamatė, 
jog aš tikrai atrodau labai prastai (prie mano 
išvaizdos prisidėjo daug šviesesnė pudra) ir leido 
neiti į mokyklą. 

Kai tik tėvai išvažiavo į savo darbus, mano 
namuose prasidėjo šventė. Keli mano bendrak-
lasiai taip pat nėjo į mokyklą, tad jie atvyko pas 
mane. Mes kalbėjomės, juokėmės, netgi šokome 
(nors buvo aštuonios valandos ryto). Darėme 
viską, tačiau pamiršome matematiką. Kažkaip 
tas mūsų „vakarėlis“ viduty savaitės užsitęsė 
labai ilgai, tad grįžę iš darbų tėvai namie tai, ko 
nesitikėjo. Mano klasės draugai (labai greitai) 
pasišalino iš mano namų. Liko tėtis, mama ir aš. 

Aišku, išklausiau ilgiausia moralą. Dėl to 
ketvirtadienį šuoliais bėgau į mokyklą. Pirma 

kaip tik buvo matematikos pamoka. Pasirodo, ne 
aš viena su keliais klasės draugais buvau tokia 
„gudruolė“, nes trečiadienį į mokyklą neatėjo 
visi mano bendraklasiai. Matematikos mokytoja 
žinojo, kokia buvo ,,nėjimo į mokyklą“ priežas-
tis, tad davė dvigubai sunkesnį kontrolinį, nei 
buvo numačiusi, paskyrė mūsų klasei modulį 
bei kiekvieną pamoką tikrindavo namų dar-
bus. O tėvai... Ką ten tie tėvai? Jie su manim 
nekalbėjo. Daugiau kaip mėnesį nekalbėjo (na, 
bet logiška, juk per tą ilgą moralą turbūt pasakė 
viską, ką norėjo). Be to, pasamdė griežčiausią 
matematikos mokytoją visame pasaulyje dėl to, 
jog galėčiau matematikos mokytis papildomai.

Taigi, kitiems moksleiviams patarčiau niekada 
nepraleidinėti pamokų (ypač - matematikos), nes 
pasekmės bus skaudžios. Nors mums šis įvykis 
išėjo į naudą. Visos klasės matematikos vidurkis 
pradėjo augti kaip ant mielių (net buvo geresnis 
nei kūno kultūros, kuri mūsų klasei išties labai 
patinka) bei tapome stropesni ir atsakingesni. Po 
šio įvykio mes niekada nebėgome iš pamokų (na, 
nebent iš kelių, bet jos nesiskaito).

Agnė Baltulionytė, 8a kl.
Emilijos Brusokaitės, IIg kl. nuotrauka

Įsimintinas trečiadienis



5

Keistas pavadinimas? Man irgi taip atrodo. 
Bet ši frazė vieną kartą nuskambėjo per matem-
atikos pamoką (taip, gerai perskaitėte, ne per 
tikybos, o MATEMATIKOS pamoką). 

Tądien buvo penktadienis, paskutinė pamo-
ka – matematika. Aišku, mes buvome pavargę, 
mokytoja turbūt irgi. Bet juk reikėjo kažkaip 
„atsėdėti“ šią pamoką. Klasė eilinį kartą pradėjo 
elgtis „chuliganiškai“, mokytoja nervinosi. Ir 
neišlaikiusi vienam mokiniui pasakė: „Raminkis! 
Nu kiek galima? Ar ilgai aš turėsiu kentėti tavo 
nesąmones?“ Kur buvęs, kur nebuvęs, atsirado 
toks „drąsuolis“ ir mokytojai rėžė: „Kentėk ir 
būsi išganytas!” Visa klasė tiesiog lūžo iš juo-
ko. Bet mokytojai buvo nejuokinga. Ji bandė 
atsikirsti: „Uoj, šventuolis atsirado! Aureolė 
tik sukas virš galvos!” Klasė tiek juokėsi, kad 
mums mokytojos pyktis dar labiau praskaidrino 

nuotaiką. Visą pamoką ir sėdėjom „išsišiepę“ 
iki ausų. 

Grįžusi tėvams papasakojau šį įvykį. Tėvai 
juokėsi beveik taip pat, kaip mes per tą pamoką. 
Turiu prisipažinti, kad aš dažnai tokius įvykius 
pasakoju jiems. Bet juk jie ir dažnai vyksta! Na, 
teigiamas dalykas tas, kad žinau, jog eidama į 
mokyklą parsinešiu iš jos linksmų įvykių, kurie 
dar labiau sukelia norą eiti ten. Šio noro neišbaido 
net chemijos pamokos (kurių aš išties labai bijau) 
ar anglų ketvertai (nesigirsiu, bet džiaugiuosi, 
kad ketvertukas yra teigiamas pažymys). 

Taigi, nors ta pamoka seniausiai pasibaigė ir 
praėjo jau daugiau nei keli mėnesiai po jos, mes 
vis tiek karts nuo karto prisimenam šį įvykį ir 
pasakom: „Kentėk ir būsi išganytas!”

Agnė Baltulionytė, 8a kl.
Emilijos Brusokaitės, IIg kl. nuotrauka

Kentėk ir būsi išganytas
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Egzistencialisto poeto kario Broniaus Kriv-
icko eilėraštyje ,,Dovydas prieš Galijotą“ lyrinis 
subjektas supranta, jog privalo atlikti jam, kaip 
žmogui, patikėtą pareigą. Rašytojas pasirinko 
Dovydo ir Galijoto biblinį kovos motyvą tam, 
kad parodytų, kokios menkos yra Lietuvos 
partizanų pajėgos prieš milžinišką ir ginkluotą 
priešą – Sovietų Sąjungą. Juk Bronius Krivick-
as – poetas karys, gyvenęs sovietų okupacijos 
bei Antrojo pasaulinio karo metais ir, kaip ir jo 
broliai, pasirinkęs partizano, kovotojo už laisvę, 
kelią. Poetas tekste kalba Dovydo, piemens, 
jauniausiojo brolio, vardu. Jis jausdamas gėdą 
už tai, kad niekas nesiryžta stoti į mirtiną kovą 
su milžinu Galijotu, suvokia savo žmogiškąją 
pareigą ir, tvirtai tikėdamas kovos prasme bei 
savo teisumu, išdrįsta padaryti tai, ko visa kar-
iuomenė nesugebėjo – stoti į kovą su Galijotu.  
B. Krivicko poezijos žmogus yra išdidus ir 
nebijo stoti į kovą, nes pilnai pasitiki Dievu. Kai 
įžeistos krikščioniškos vertybės, viduje emocijos 
sukelia pyktį. Būtent tas ir verčia jį stoti į žūt-

būtinę kovą. Dovydas – įsipareigojęs kovai bei 
jaučiantis atsakomybę už visos tautos likimą. Tai 
egzistencialistų filosofijos atspindžiai, ši karo 
metais buvo ypač svarbi. Paskutinė eilėraščio 
strofa atskirta punktyru, tarsi bandant pasakyti, 
kad ne mitiniu laiku, o žmonių nelygios kovos 
laiku nėra taip paprasta ir greita laimėti kovą. 
Eilėraščio kalbantysis čia ir dabar nesitiki tos 
kovos laimėti, tačiau savo pergale tikima, jei ne 
dabar, tai bent jau ateityje. Biblijos pasakojimas 
liudija pergalės stebuklą – nuo vieno svaidyklės 
smūgio į kaktą žūsta daug galingesnis priešas. 
1951 metais kurto Broniaus Krivicko eilėraščiu 
užrašyta pergalės viltis buvo pasiekta tik po 40-
ies metų – 1991 m. sausio 13-ąją. Taigi, rašytojo 
poezijos žmogus teigia, kad tik tikėjimas Dievu, 
amžinosiomis krikščioniškomis vertybėmis, išti-
kimybė ir įsipareigojimas savo ginamajai tiesai 
leidžia tikėtis pergalės nelygioje kovoje.

Šarūnė Aranauskaitė, IVg kl.
Inesos Sinkevičiūtės, IIIg kl. nuotrauka

Kaip savo žmogiškąją 
pareigą suvokia B. Krivicko 

poezijos žmogus?
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Kai tik pradėjau pažinti pasaulį, frazės, 
kaip „lietuvis lietuviui – vilkas“, „lietu-

vis lietuviui niekada nepadės“, vis aidėjo mano 
ausyse. To prisiklausyti galima visur: gatvėj, 
turguj, darbe ar mokykloj, tu to neišvengsi, nes 
tai – visur. Teigti, kad tai yra visiška netiesa, aš 
irgi prisibijočiau, bet nepasakyčiau, kad būtent 
taip yra ir šiais laikais. Todėl pateiksiu jums 
vieną pavyzdį. 

Vasarą prie kuklios kavinukės senutei 
susipynė kojos ir ji pargriuvo ant kieto 

grindinio. Aplinkiniai, sėdėję lauke ir mėgavęsi 
savo pusryčiais, nesijuokė, o tuojau pat pakilo 
iš savo vietų. Dvi studentės parūpino kėdę ir 
stiklinę vandens, kol senutę pakelė jos senukas 
su vyriškio iš gatvės pagalba. 

Noriu pasakyti, kad ne visi lietuviai yra 
„vilkai“. Jaunoji karta, jaunieji žmonės 

nėra jau tokie išpuikę besieliai sutvėrimai, 
pūnantys prie šiuolaikinių technologijų, kaip 
visi tvirtina. Juk padėti kitiems nėra taip jau 
lengva, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Gal tas 
žmogus, šiuo metu lietuvis, yra drovus, o tu pa-
prašei jo pagalbos viešai, gal žmogus bijo, kad, 
padėdamas kitam, jis padarys klaidą ir jį už tai 
kaltins. Priežasčių galima sugalvoti daug, nes ir 
žmonių yra įvairiausių.

Kamilė Daugevičiūtė, 8a kl.
Emilijos Brusokaitės, IIg kl. nuotrauka

Ar tikrai lietuvis lietuviui – 
vilkas yra?
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 Aš esu aštuntos klasės mokinė, kuri vis 
dažniau girdi apie karo grėsmę jos gimtajai 
šaliai. Anksčiau jos šalyje buvo daug karų, tad 
senieji šalies gyventojai vis dar atsimena karo 
siaubą, nuolatinę baimę, kad mylimi žmonės 
bus nuskriausti.

Jos močiutė yra pasakojusi apie karą, kurį 
ji patyrė būdama vos penkerių. Aš manau, kad  
vaikas dar gerai nesupranta, kas yra karas, nes 
vaikams yra sukurta nuostabaus pasaulio iliuzija. 
Pasaulio be skausmo, sielvarto, be blogio vaiz-
das. Bet tie vaikai, kurie yra buvę karo apsuptyje, 
žino, ką reiškia nuolatinė baimė. Šiuolaikinis 
jaunimas nebijo dalykų, kurių nėra matęs, jautęs, 
bet aš, šiuolaikinis jaunuolis, matantis žmogaus 
akyse ašaros, kai šis pasakoja apie karo siaubą, 
suprantu ir jaučiu, koks didis blogis tai yra Aš 

matau ir per televiziją rodomus reportažus apie 
karą kitose šalyse, regiu sužalotus vaikus, matau 
jų akyse baimę prarasti tėvus, o tėvams – vaikus. 
Tai neapsakomas jausmas, kai per vieną kvailą 
žmogų gali pasikeisti tavo kasdienybė, o gal ir 
visas gyvenimas. Man sunku net įsivaizduoti, ką 
reiškia karas, bet aš jo bijau. Baimė nėra blogas 
dalykas, bet kai jos per daug, žmogus yra sukaus-
tytas, gali net ir proto netekti..

Aš esu laisvas žmogus. Galiu kalbėti savo 
tautos kalba, skaityti knygas. Galbūt aš, vienas 
žmogutis, galiu pakeisti visą pasaulį, o gal dėl 
kvailo žmogaus neteksiu laisvės, nebegalėsiu 
kalbėti savo tautos kalba... Žinau tik viena – karo 
aš bijau...

Miglė Krutulytė, 8a kl.
Emilijos Brusokaitės, IIg kl. nuotrauka

Karo 
baimė
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Daugelis tėvų mato, kaip jų vaikai sėdi prie 
kompiuterio kiaurą parą, ir nesiima jokių ribo-
jamųjų priemonių. Kaip to išvengti?

Garsūs psichologai teigia, jog tai ir yra prasto 
auklėjimo padariniai. Be to, šiais laikais vaikai 
tingi išeiti į lauką, yra labiau užsidarę. Viso to 
galima išvengti, jei taisyklingai auklėsite savo 
vaikus ir ribosite jų laiką prie išmaniųjų prietaisų. 

Tačiau, jeigu jūsų vaikams kompiuteris yra 
tiesiog įaugęs, jį reikia „šalinti“ kitais būdais. 
Vasarą (arba per bet kurias kitas atostogas) vaiką 
reikia įkalinti stovykloje, kurioje draudžiama 
naudotis kompiuteriu. Taip pat būtina vaikus 
dažniau išsivežti į gamtą. Tuomet daugiau paben-
drausite, o ir kompiuterio šalimais nebus. 

Taigi, jeigu jūsų vaikas dar nepraleidžia per 
daug laiko prie kompiuterio, bet tas laikas ilgėja, 
jūs turite riboti kompiuterį, o jeigu jau tikrai pra-
leidžia per daug laiko – turite jį išsiųsti į stovyklą 
bei daugiau laiko su juo praleisti gamtoje. 

Agnė Baltulionytė, 8a kl.
Emilijos Brusokaitės, IIg kl. nuotrauka

 Kodėl šiuolaikiniai 
paaugliai nepaleidžia  

kompiuterio iš 
rankų?
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Balandžio 12-14 dienomis Merkinės 
Vinco Krėvės gimnazijos IIag klasės mok-
inė Modesta Čaplikaitė kartu su mokytoja 
Rita Černiauskiene keliavo į Palangą, kur 
vyko 49-asis Jaunųjų filologų konkursas. 
Modesta dalyvavo Poezijos sekcijoje. Žvar-
bus oras nesutrukdė pasimėgauti šėlstančia 
Baltijos jūra, pasivaikščioti su ekskursija po 
patį miestą, aplankyti ir Gintaro muziejų. 
O kur svarbiausioji konkurso dalis – dvi  
intensyvios dienos Poezijos sekcijoje su 
literatūrologu VU docentu Regimantu 
Tamošaičiu, poetu, fotomenininku Ričar-
du Šileika ir poetu Donatu Petrošiumi. 
Mažiausiai po pusvalandį – tiek laiko skyrė 
kiekvienas kritikas jauniesiems poetams, 
gilinosi į jų eilėraščius, aiškinosi, ką skaito, 
kuo domisi moksleiviai, siūlė koreguoti kai 
kurias eilutes, tekstus, džiaugėsi atrastais 
perlais. Modesta liko itin laiminga, nors 
ir netapo laureate, tačiau grįžo į Merkinę 
pakylėta, turėdama didžiulį norą – kurti, 
nes itin trokšta ir kitąmet dalyvauti jau 
jubiliejiniame Jaunųjų filologų konkurse.

Mokytoja Rita Černiauskienė

Trys žvarbios kūrybos 
dienos Palangoje

Modesta Čaplikaitė 

Ratais

Aš žmogus. Daugiametis.
Gerai prižiūrimas galiu tavo sode žydėti.
Man reikia trupučio gėlo vandens,
Vieno kito saulės spyglio,
Papurentos švelnios žemės,
Kartais skaudžiai pliekiančio lietaus,
Sodininko apsaugos ir ženklo šalia – NEMINDYTI!
O kai šaknys jau nebus tinkamos naudojimui,
Į platų sodą paleisiu naujus saulės ieškotojus.
Kad tik prigytų...
Girdėjau, žemė vis skurdesnė...

O kodėl man?

Esu vienintelis žmogus šitoj planetoj...
Sunku lindėti savo vietoj...
Gyvenimo paštas vis siunčia: registruotas / neregistruotas.
O aš Kūrėjas visagalis. Neterminuotas.

Ugnės Lukšytės, 7 kl. nuotrauka
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Dažnai girdime žiniasklaidoje kartojamas 
sąvokas: „sėkmės istorija“, „sėkminga karjera“, 
„sėkminga šeima“. Jaunas, dar tik žengiantis 
savo pirmuosius gyvenimo žingsnius žmogus 
mokykloje girdi tokias frazes, kaip „stropiai 
mokykis ,jeigu nori  gyventi sėkmingai!” Kas 
yra toji išgirtoji „sėkmė“ ir kaip ją turi suvokti 
jaunuolis, gyvenantis šiandieninėje visuomenėje, 
kuri išskirtinai pabrėžia sėkmingumo idėją? Gal 
užrišti paauglio akis prieš šio pasaulio nuopuolius 
yra vienintelis ir veiksmingiausias būdas...

Stefanas Chvinas  savo straipsnyje „Optimiz-
mo tironija“ įtaigiai atskleidžia propaguojamos 
sėkmės ir jaunuolio santykį. Prielaida paprasta: 
jeigu nori, kad jaunas žmogus tikėtų   laiminga 
savo ateitimi, turi įtikinti jį, jog gyvenime  nieka-
da neatsitiks nieko bloga. Dar paprasčiau tariant, 
privalai uždėti jaunuoliui didelius rožinius aki-
nius ir ištrinti visas neramias mintis, o po to pa-
leisti... Deja, paleisti į nežinią... Toji nežinia yra 
tikrasis gyvenimas su savo išdavystėmis, skaus-
mais, pažeminimais ir nuopuoliais. Straipsnyje 
išryškėja svarbus pasirinkimas: piešti gyvenimą 
tik ryškiausiomis ir šviesiausiomis spalvomis 
arba parodyti jaunam žmogui visą atspalvių 
paletę, kuri supažindintų su taip nutylimomis 
nesėkmėmis. Žinoma, turime suvokti, jog an-
trasis kelias yra sąžiningesnis jauno žmogaus 
atžvilgiu. Tik pažinęs tai, kas tavęs laukia, gali 
drąsiai stovėti prieš visus tau gyvenimo paruoštus 
ir dar slaptai ruošiamus išbandymus.

Turbūt ne vienas dabar susimąstytų, kaip 
nepalūžti šioje išbandymų jūroje ir kokias bū-
dais įveikti kiekvieną tau likimo mestą užduotį. 
Visų pirma turėtume suvokti, jog esame paprasti 
žmonės su savo jausmais, mintimis ir išgyven-
imais, kuriais galime ir turime dalintis. Aplink 
mus „skrajoja“ tiek daug įkvepiančių istorijų... 
Viena iš jų garsiosios prancūzų dizainerės Coco 
Chanel... Ši moteris laikoma viena įtakingiausių 

XX a. asmenybių. Coco Chanel – ne tik mados 
ikona. Ji – valingo, ryžtingo, energingo bei daug 
pasiekusio žmogaus pavyzdys. Kartą dizainerė 
yra pasakiusi: „Sėkmė lydi tuos, kurie supranta, 
kad nuopuoliai neišvengiami. O pasiduoti negali-
ma.“ Ji gerai žinojo, apie ką kalba, nes pirmąjį 
gyvenimo nuopuolį patyrė labai anksti. Išmoko 
siūti kaip Gabrielle Bonheur Chanel (toks tikrasis 
dizainerės vardas). Kai buvo visai mažutė, mirė 
jos mama. Vos galą su galu suduriantis tėvas 
nusprendė, kad mergaitei bus geriau našlaičių 
prieglaudoje. Nors čia Gabrielle patyrė ir alk-
io, ir griežtų bausmių, ir patyčių, išmoko siūti. 
Mergina taip pat turėjo puikų balsą, todėl iš 
pradžių duonos kąsnį mėgino užsidirbti dain-
uodama kavinėse ir naktiniuose klubuose. Taip 
gavo pravardę Coco. Kas dabar patikėtų, jog tai 
ta pati garsioji mados ikona... Tokie iškalbingi 
pavyzdžiai padeda jaunam žmogui suvokti, jog 
nepatyręs nesėkmių, nesuprasi, kas yra sėkmė, 
o kiekvienas nepasisekimas yra pats didžiausias 
įrodymas, jog tu stengiesi.

Galbūt kai kuriems keistai nuskambės mano 
žodžiai, tačiau džiaugiuosi, kad augu tokioje 
aplinkoje, kuri neslepia nuo manęs nei tamsiųjų, 
nei šviesiųjų gyvenimo pusių. Žinau, kad nesėk-
mė yra vienintelis kelias į sėkmę. Suprantama, 
kartais taip sunku susitaikyti su pralaimėjimais, 
tačiau aš nuoširdžiai stengiuosi mokytis juos 
įveikti. Juk esu nepaprastai jaunas žmogus, ku-
rio visi gyvenimo keliai, takeliai ir klystkeliai 
dar tik laukia ateityje. Nesvarbu kiek kartų mes 
žiniasklaidoje, mokykloje ar net savo namuose 
begirdėtume žodį „sėkmė“, turime suvokti, jog 
po juo  slepiasi daug kantrybės, pastangų ir šird-
ies reikalaujanti kelionė. Jeigu į šią kelionę jauną 
žmogų išleisime užrištomis akimis, pasekmės, 
deja, gali būti labai skaudžios.

Modesta Čaplikaitė, IIag kl.

„Sėkmė lydi tuos, kurie 
supranta, kad nuopuoliai 

neišvengiami. 
O pasiduoti negalima“
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Ugnės Lukšytės, 7 klasė, nuotrauka

Kadaise vyko žiaurus karas. Jis atimdavo 
viską, kas buvo tau brangiausia. Žmonės buvo 
žiaurūs. Per karą degino namus, žudė žmones.

Gyveno netoli karo zonos viena šeima. Jie 
džiaugėsi, kad yra gyvi ir sveiki. Šeima mylėjo 
savo namus ir buvo prie jų prisirišusi. Tėvai 
žinojo, kad reikia išvažiuoti, bet jie liko dėl savo 
dukros. Duktė nelabai turėjo kuo apsirengti ir ką 
pavalgyti, bet ji buvo laiminga. Tik vieną rytą 
prabudusi ji nerado savo namų ir tėvų. Mergaitei 
ši netektis buvo labai skaudi. Gelbėtojai suradę 
ją gyvą nuvežė į vaikų namus. Jie paklausė mer-
gaitės vardo, o ji apsiverkė, nes tą vardą išrinko 
jos mama. Bet po to pasakė:

- Patricija... 

Vėliau jos gyvenimas vaikų namuose nebuvo 
geras. Iš Patricijos mokykloje vaikai tyčioda-
vosi, kad ji neturi gražių rūbų, bet jie nežinojo, 
kad ji neturi ir tėvų. Jos gyvenimas vis blogėjo. 
Mergaitė jau beveik prarado viltį, kad vėl bus 
laiminga. Ji pamiršo, kas yra laimė, meilė. Ji 
nežinojo, kaip gyvens toliau.

Ir vieną dieną Patricija išvydo vaikiną, jis 
buvo panašus į ją. Po mokyklos jie susitiko. Ir 
tada suprato, kad jie yra labai panašūs. Jie abu 
susidraugavo ir visada būdavo kartu. Vaikinas 
sugebėjo užpildyti tuštumą atsiradusią Patricijos 
širdyje.

Po šio įvykio mergina prisiminė, kas yra laimė 
ir meilė. Baigę mokyklą jie pradėjo dirbti ir 
gyventi kartu. Nors merginos gyvenimas nebuvo 
laimingas, bet dabar ji tikėjo stebuklais. Jai ste-
buklas buvo būti ir gyventi kartu su savo vaikinu.

Viktorija Jankeliūnaitė, 8a kl.
Emilijos Brusokaitės, IIg kl. nuotrauka

Patricija
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Turbūt nei vienas nepaprieštaraus, jog jauno 
žmogaus siela – nerimastinga. Ji – ieškanti, klau-
sianti, klystanti bei atrandanti.  Jaunas žmogus 
ieško atsakymų į jam rūpimus klausimus, nori 
viską savo kailiu patirti. Ieško savojo kelio, 
nebijo klysti, o kaip tik kreipiasi į Dievą su 
prašymu: „Neatimki, Dieve, iš manęs klydimo 
teisės, / Noriu pats surasti savo kelią.“ Tai ei-
lutės iš poeto  Vytauto Mačernio sonetų ciklo 
„Metai“ 29 žiemos soneto. Dažnai jo sonetai 
traktuojami kaip egzistencinės temos, nes juose 
individas trokšta individualios patirties, siekia 
suvokti gyvenimo prasmę bei surasti savo tikrąjį 
kelią. Lyrinis subjektas siekia gyvenimo su vi-
sais pojūčiais, nori, kad gyvenimas žeistų, kad 
būtų tikras: su visomis negandomis, klydimais, 
nuopuoliais. Tai – faustiškasis žmogus. Jis siekia 
visokių potyrių – tiek blogų, skaudinančių, tiek 
gerų, malonių. Faustiško žmogaus gyvenimas 
– nuolatinis bangavimas, atradimų, džiaugsmo 
akimirkų ir praradimų, nusivylimų kaita. Argi 
ne toks ir yra jaunas žmogus? Ar jis neieško 
savojo kelio, nesvarbu kokiomis priemonėmis? 
Argi jam nesvarbu viską pačiam patirti? Poetas 

vaikystėje buvo susimąstęs, užsisklendęs savyje, 
kažko susikrimtęs vaikas, galbūt todėl jo sonetų 
lyrinis subjektas trokšta viską išgyventi, nes pats 
Mačernis to padaryti nebespėjo – jauno, vos 
dvidešimt trejų metų, talentingo poeto gyvybę 
atėmė atsitiktinė artilerijos sviedinio skeveldra. 
Kadangi Vytautas Mačernis priklausė tragiško-
sios laisvės augintinių kartai, jis siekė sustiprinti 
krikščioniškosios moralės pradą. Būtent dėl šios 
priežasties jo sonetuose galima pastebėti Biblinių 
motyvų. 29 žiemos sonete pastebimas sūnaus 
palaidūno motyvas: „Tu sušuksi: - Grįžo štai 
sūnus paklydęs - / Ir ilgai, saldžiai priglausi prie 
širdies.“ Viena iš vertybių – Dievas, tikėjimas. 
Lyrinis subjektas trokštas vienintelio turto – lais-
vės, kad galėtų pažinti save, pažinti gyvenimą ir 
pasaulio paslaptis. Lyrinio subjekto gyvenimas – 
nuolatinis ieškojimas. Taip pat ir jauno žmogaus 
siela, paskendusi nuolatiniame savo gyvenimo 
kelio ieškojime, ir trokšta nelengvo kelio – ji 
nori klysti, nori viską pati patirti. 

Šarūnė Aranauskaitė, IVg kl.
Inesos Sinkevičiūtės, IIIg kl. nuotrauka

„Neatimki, Dieve, iš 
manęs klydimo teisės...“
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Kovo 23 diena, ketvirtadienis

Mielas dienorašti,
Šiandien aš tau noriu papasakoti apie vaikų 

ugdymąsi. Aš sutinku su Anos Frank teiginiu, 
jog ,,Kiekvienas vaikas turi pats save ugdyti“. 
Juk mokykla tikrai neišmokys visko, o ir tėvai 
nors ir milijoną kartų vaikams sakys, kaip reikia 
tinkamai elgtis, mes vis tiek darysime savaip. 

Mokykloje mus ugdo įvairiomis kryptimis: 
nuo tikybos (Dievo pažinimo) iki lietuvių 
kalbos ir literatūros (garsių autorių pažinimo, 
taisyklingos kalbos ir rašybos), nuo  dailės (la-
vinimo rankos) iki chemijos (lavinimo proto). 
Bet manau, kad mokyklose nelabai ugdo mūsų 
pilietiškumo. Na taip, yra šauliai, kurie pasiruošę 
ginti mūsų mokyklą, bet aš pati matau, kaip tie 
patys paaugliai, kurių spintose kabo tvarkinga 
uniforma, gatvėje elgiasi nelabai tvarkingai. 
Apie tokius atvejus aš ir noriu pakalbėti. Juk 
kas tam mokiniui išaiškins, kad taip elgtis ne-
gražu? Aišku, jam gali kitas praeivis praeidamas 
pasakyti, jog reikia pakelti numestą šiukšlę. 
Tuo momentu šiukšlintojas pasilenks ir paims 
tą nelemtą saldainio popierėlį. Bet ar jis lygiai 

taip pat pasielgs, kai gatvėje bus vienas? Aš labai 
tuo abejoju.

Na, o dabar pakalbėkim apie tėvus. Aš jau 
minėjau, kad mūsų tėvai nors ir milijoną kartų 
kartos, kaip galima elgtis ir kaip ne, mes vis 
tiek elgsimės taip, kaip išmanome. Man buvo 
nutikęs štai toks atvejis: turėjau didelį šunį, 
su kuriuo eidavau pasivaikščioti. Vieną kartą 
sugalvojau, jog su manimi laisvai gali pėdinti 
ir draugė. Aišku, tėvai tam prieštaravo, bet aš 
jaučiausi daug protingesnė nei jie ir nepaklusau. 
Ir kas iš to išėjo? Šuo, nepamatęs mano draugės, 
o tik išgirdęs jos balsą, ėmė piktai urgzti. Tas jo 
poelgis ir mane, ir draugę labai išgąsdino. Ačiū 
Dievui, nieko blogo neatsitiko. Bet juk galėjo 
baigtis tragiškai. Nors, tiesą sakant, aš tą kartą 
pasimokiau ir daugiau niekada taip nerizikuosiu.

Taigi, brangus dienorašti, noriu pasakyti tai, 
jog mokykla mūsų neišugdo visapusiškai, o tėvų 
nuomonė nėra vaikams labai svarbi. Vaikai turi (ir 
patys nori) mokytis iš savo klaidų, daryti kokias 
nors išvadas. Manau, jog tai ir yra savęs ugdymas.

Agnė Baltulionytė, 8a kl.
Inesos Sinkevičiūtės, IIIg kl. nuotrauka

,,Kiekvienas vaikas 
turi pats save ugdyti“
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2013 metai, vasara. Viskas kaip pro miglą. 
Vilnius, daugybė žmonių, skubančių, lekiančių, 
nepastebinčių, niekada neturinčių laiko...  Matau 
save. Esu mažesnė ir jaunesnė, tokia pat nerangi 
kaip ir dabar, bet niekuo nesiskirianti nuo jų, 
bandau neatsilikt, kojos pinasi po kiekvieno 
padėto žingsnio. Sustoju. 

Regiu benamį šunį. Visai dar mažas. Vilkšu-
nis, spėju. Jis alsuoja, ištroškęs nuo kaitrios 
vasaros saulės spindulių. Jis vis artėja, karts nuo 
karto išgąsdintas ar nuvytas perbėga į kitą kelio 
pusę. Sustoja. Sutinka draugę, mažą mergaičiukę 
su gėlėta suknele, žiaumojančią porciją ledų. Ji 
atkiša savo ranką, vis dar tvirtai suspaudusi tą 
pačią apsileidusią ledų porciją savo prakaituotam 
gniaužte, ji laukia. Saldus kvapas jau netrukus 
pasiekia šuns uoslę ir jis nekantriai siekia tai 
lyžtelėti, bet taip greitai kaip ir visa tai atsirado, 
dingsta. Grubi ranka nutveria mažosios mergaiči-
ukės delną ir nuo šaižaus balso išgąsdintas šuo 
nubėga. Vis dar seku jį savo akimis, gailestis ir 
pyktis iš lėto užlieja krūtinę. Klausimas... Kodėl 
aš tik stovėjau ir nieko nedariau? 

Sakoma, kad žmogaus širdis yra iš prigimties 
gera. Iš tiesų, kiekvieno iš mūsų širdies gilu-
moje slypi gėris ir geraširdiškumas, kitaip dar 
vadinamas žmogiškumu. Mes nesame žvėrys 
ir niekada tokie nebuvome, bet pasaulyje tvyro 

egoistiška aplinka, kurioje gausu išimčių. Bet 
vaikai... Vaikai to nežino, nes jie negalvoja apie 
ateitį, taip kaip darome mes, jie negalvoja, kas 
bus toliau ar kokios pasekmės jų laukia, jie tie-
siog gyvena ir mėgaujasi akimirka, daro tai, kas 
jiems atrodo teisinga. 

Iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti visiškai 
neatsakinga, bet kas čia tokio neatsakingo? Juk 
jie tik vaikai, tegul mėgaujasi savo vaikyste. 
Noriu pasakyti, kad kuo vyresni mes būname, 
tuo labiau tampame rimtesni, į gyvenimą žiūrime 
visai kitu kampu, tuo dažniau imame paisyti tik 
savęs, prisideda stresas, galvojimas apie savo ate-
itį, kiekviename sprendime ieškome pasekmių, 
o kartais net pačios naudos! Mes vis norime kuo 
daugiau, mums niekada nebūna gana, daugumai 
iš mūsų neužtenka to, ką jau turime. 

Vaikai yra visai kitokie, ta mergaičiukė, ji tik 
norėjo padėti tam benamiam šuniukui, ji nesu-
prato, nežinojo, kad jis galėjo būti pavojingas. Ji 
galėjo jį tiesiog ignoruoti, praeiti kaip pro sieną 
taip, kaip darė jie. Bet to nepadarė, nes klausė 
širdies. Kai suaugame, dažniau vadovaujamės 
protu ir tik retkarčiais savo širdimi, vaikai daro 
priešingai, tuo mes ir skiriamės nuo jų. Vaikams 
širdis yra kaip kelrodė žvaigždė, kuria jie vado-
vaujasi.  

Kamilė Daugevičiūtė, 8a kl.
Emilijos Brusokaitės, IIg kl. nuotrauka

Kelrodė žvaigždė
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Vasario 16-ąją į mokyklą reikėjo ateiti su tau-
tiniais drabužiais, nes buvo nuspręsta, kad reikia 
džiaugtis, jog dabar esame laisvi. Mokykloje ne 
tik mokiniai, bet ir mokytojai vaikščiojo apsi-
rengę tautiniais drabužiais. Manau, tai paskatino 
mokinius ypatingai pasipuošti.

Lietuvių kalbos pamokos metu turėjome 
parašyti laišką mokytojai arba Lietuvai. Visi 
rašėme nuoširdžiai, ką manome, kaip jaučiamės. 
„Taip apsirengusi jaučiuosi labai maloniai, nes 
galiu pagerbti tave, Tėvyne,“ – taip rašė savo 
laiške Laura. „Galbūt turėčiau pasistengti dar 
labiau pagerbti tave, Tėvyne,“ – tai buvo Igno 
žodžiai. „Apsirengęs šitais rūbais jaučiuosi kaip 
mano tėtis, nes čia yra jo rūbai. Su šitais marš-
kiniais ir tautine juosta jis per sausio tryliktąją 

stovėjo prie televizijos bokšto ir gynė Lietuvą,“ 
– tai parašęs Rokas parodė, kokia yra svarbi jam 
ši diena, kaip jis gerbia savo tėvynę, kad gerai 
supranta, kodėl dabar yra laisvas. Mane labai 
nustebino Visvaldis. „Man nepatinka lietuvių 
rūbai, nes jie visų pirma nepatogūs, spaudžia. 
Ir išvis ta diena kaip kitos – atėjai ir išėjai...“ 
Gaila, gaila, kad jis nesupranta žodžio „laisvė“ 
reikšmės, nesupranta, kad dabar jo gyvenimas 
būtų kitoks, gal net blogesnis. Norėčiau, kad 
visi džiaugtumėmės, jog esame laisvi, didžiuo-
tumėmės tuo. 

Klasės mintis užrašė Rugilė Ulbinaitė, 8b kl.
Mokytojo Vytauto Černiausko nuotrauka

Vasario 16-oji 
mūsų mokykloje
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 Šiais metais vasario 16-oji mano mokykloje buvo 
neeilinė, visi mokiniai turėjo būti apsirengę tautiniais 
drabužiais. Bet negalvokite, kad tik mokiniai buvo 
taip pasipuošę, tautiniais rūbais visa vasario 15-ąją 
pamokas vedė  ir mokytojai. 

Žodžiais nenusakysi, kaip gražu buvo taip paminėti 
vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 
Prisipažinsiu, kad  jausmas dėvėti mūsų protėvių 
drabužius buvo nepaprastas, nes turėjai galimybę 
prisiliesti ir prie Lietuvos, mūsų tėvynės, istorijos ir 
prie savo šaknų.

Man labai patiko lietuvių kalbos mokytojos Ritos 
Černiauskienės pamoka, nes ji pamokos pradžioje pa-
pasakojo truputį istorijos ir uždavė užduotį – parašyti 
laišką apie savo drabužius ir jausmus šią svarbią mums 
ir Lietuvai dieną. Štai kelios ištraukos iš mano klasės 
draugų laiškų: 

Brangi Tėvyne,  Rytoj bus vasario 16-oji. Prieš 
devyniasdešimt devynerius metus tu, Tėvyne, buvai 
atkurta. Daug žmonių, partizanų praliejo savo kraują. 
Jie paaukojo savo gyvybę už šalį, kurią mylėjo  ir gerbė. 
Mes turime dėkoti tiems žmonėms...

Viktorija Jankeliūnaitė, 8a kl.

Mokytoja, Rytoj bus švenčiama Vasario 16-oji di-
ena, tai yra Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Mūsų 
mokykla gavo užduotį pasipuošti tautiniais drabužiais. 
Dauguma klasės vaikų pasipuošė, bet ne visi. Man as-
meniškai labai patinka vaikščioti apsirengusiai tautiniu 
kostiumu. Man jis primena senovę, mano prosenelius 
ir, net kai atėjau į mokyklą, man buvo taip gražu stebėti 
jaunus žmones. Jei būtų mano valia, aš padaryčiau, kad 

būtų privaloma kasdien eiti į mokyklą, pasipuošus 
tuo kostiumu...

Gabija Dirsytė, 8a kl.

Diena mokykloje nebuvo tokia paprasta. Per šeštą 
pamoką ėjome fotografuotis, žinoma, mokiniai dėl 
to trykšte tryško džiaugsmu, nes tai reiškė, kad tą 
pamoką suolai liūdės be jų, o kuprinės gulės trumpam 
pamirštos. Nuėję į antrą aukštą sustojome į klasėms 
paskirtas vietas ir laukėme, kol fotografas – mokyto-
jas Vytautas Černiauskas mus nufotografuos. Tai dar 
nebuvo pabaiga, nes ėjome į pirmo aušto vestibiulį 
antrai nuotraukai – draugiškai sustojome ant laiptų 
priešais šventinį stendą ir šypsodamiesi pozavome 
jau ir mokytojo Vytauto tėtei, tikram fotomenininkui 
Algimantui Černiauskui. Galiausiai išskubėjome į 
likusią šeštąją pamoką, po kurios su džiugia nuotaika 
grįžome namo.

Nors mūsų diena ir baigėsi, bet už šią iniciatyvą 
gavome apdovanojimą iš mūsų šalies prezidentės 
Dalios Grybauskaitės. Tautiniais rūbais pasipuošusi 
gimnazijos direktorė Regina Sakalauskienė kartu su 
kelių mokytojų ir mokinių delegacija parvežė mums 
trispalvę, kaip ženklą, kad mūsų gimnazija tą dieną 
išradingai šventė 99-ąjį valstybės gimtadienį kartu 
su 20-ia ir kitų išradingų bendruomenių iš visos 
Lietuvos. Labai malonu, kad mūsų prezidentė ska-
tina tokias iniciatyvas. Tad  manau, kad nors kartą 
per mėnesį mūsų mokykloje turėtų būti susitariamas 
aprangos kodas, kurio visi laikytųsi, pavyzdžiui, 
dryžuota diena – tą  dieną mokiniai turėtų būti 
apsirengę tiesiog rūbeliais, kurie turėtų bent vieną 
dryžuotą detalę. Kaip manote jūs?.

Miglė Krutulytė, 8a kl.

         

        



18

Kreipiuosi į Jus, skatindama pradėti atkaklią 
kovą su, mano manymu, svarbiausia ir daugiausi-
ai kančių sukeliančia problema - badu. Žinau, kad 
jau ne vienerius metus su šiuo reiškiniu bandoma 
įvairiausiais būdais kovoti, tik, deja, dar niekam 
nepavyko tos kovos laimėti.

Kaip žinia, nuo bado dažniausiai kenčia 
vaikai. Per metus šis „žvėris“ pasiglemžia dau-
giau kaip tris milijonus vaikų gyvybių. Taigi, 
kas dvi sekundes pasaulis netenka vieno mažojo 
gyventojo. O kiekvieną dieną kančias, skausmus 
bei įvairias ligas  patiria beveik aštuoni šimtai 
milijonų žmonių iš daugiau kaip penkiasdešim-
ties įvairių pasaulio šalių. Ir visa tai dėl to, kad 
neturi ką valgyti. Mums tai tik skaičiai, bet tiems 

žmonėms, kurie turi kęsti nepriteklių kiekvieną 
dieną – amžina kova. Dažnai vaikams ji netrunka 
ilgai, nes jie, dar būdami kūdikiais, užsikrečia 
nepagydomomis ligomis, kurios dėl maisto 
trūkumo juos tiesiog „suėda“ iš vidaus. Deja, 
tokių mažylių daugėja kas dieną, kas minutę...

Bet turbūt dar sunkiau gyventi ir kentėti, kai 
nežinai, kada ateis tavoji paskutinė gyvenimo va-
landa. Gyventi, kai abejoji, ar dar kada nors turėsi 
galimybę įsidėti nors mažiausią trupinėlį į burną. 
Jeigu mes nuvyktume į Afriką, kur alkstančių 
vaikų ir yra daugiausia, išvystume kraupius vaiz-
dus. Jie tikrai nėra skirti silpnų nervų žmonėms: 
aplink išmėtyti irti pradėję kūnai, aplink juos 
besisukiojantys dantis šiepiantys alkani plėšrū-

Gerbiamasis Jungtinių 
Tautų vadove,
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nai... Baisu. Baisu ir neįtikėtina, tačiau realybė 
yra būtent tokia.  Mes niekada nesuprasime, ką 
gali jausti tų vaikų tėvai ar artimieji. Nesuprasime 
jų širdgėlos ir sielos skausmo. Nesugebėsime 
įsigilinti į tų žmonių mintis, kurias dažnai lydi 
klausimas: ,,Kaip gyventi toliau?“. Kaip jiems 
viską pamiršti ir pradėti gyvenimą iš naujo? Tai 
tiesiog neįmanoma. Prarajos, vis gilėjančios 
širdyje, manau, nieks neužpildys. Juk mirė jų 
sūnus ar dukra ir tuo bėdos dar nesibaigia. Jiems 
vis tiek reikia nešti savo gyvenimo kryžių ir to-
liau kęsti badą, jaučiant, kaip tavo kitas vaikas, 
šiandien dar šiek tiek alsuojantis, rytoj jau gali 
užmerkti akis amžinai...

Kartais ši problema ištinka tik vieną šeimą, 
Kartais - gentį, miestą, regioną, o kitą kartą ir 
visą šalį. Bado priežastys būna įvairios. Vienos 
iš dažniausių: didelis nedarbingumas, gyventojų 
prieaugis, karai ir  įvairūs genčių bei šalių nesu-
tarimai. Tačiau pati dažniausia, mano manymu, 
-  silpnai išvystytas šalies žemės ūkis. Tai reiškia, 
kad tos šalys nesugeba pačios užsiauginti maisto 
produktų. O atsivežti iš kitų valstybių joms tie-
siog yra per brangu. Taigi tokių šalių gyventojai 
priversti gyventi kęsdami amžiną alkio jausmą. 

Aš manau, kad mes privalome kuo greičiau 
pradėti kovą su badu, kol jis nenumarino dar dau-
giau nekaltų vaikų. Jį įveikti būtų galima, jeigu 
turtingos ir išsivysčiusios šalys pamokytų nuo 
bado kenčiančias šalis, kaip pačioms užsiauginti 
tam tikrus maisto produktus. 

Pirmiausia, manau, reikėtų padovanoti 
įrankių, technikos, kuria būtų galima išdirbti 
žemę. Tuomet vietos gyventojus apmokyti, kaip 
naudotis tais įrankiais ir kaip auginti daržoves, 
grūdines kultūras. Tada jie patys galės užsiauginti 

reikalingiausių maisto produktų. Žinoma, kitais 
metais jie jau mokėtų daug daugiau ir galėtų tapti 
stipresne valstybe.  Mano manymu, toks kovos 
prieš badą planas daug geresnis, negu tiesiog 
aukoti. Sudarykime žmonėms sąlygas užsidirbti 
pinigus patiems. Esu įsitikinusi, kad tai tikrai 
gali šalį padaryti geresne vieta augti, tobulėti ir 
GYVENTI vaikams. 

Be abejo, kova su badu turėtų būti ne tik 
įvairių organizacijų ir bendruomenių rūpestis, 
tai privalėtų rūpėti kiekvienam žmogui. Supran-
tama, mes visi skirtingi, tačiau tikrai visi turime 
širdis. Visi jaučiame tą sielos skausmą, kai labai 
nori padėti, bet nežinai, kaip ir kuo. Tačiau, jei 
žmonės, kurie tikrai nori pagelbėti, bus kartu, 
pasieksime tikrai daug daugiau negu po vieną.

Taigi, aš manau, kad pati didžiausia proble-
ma, šiuo metu milžinišku greičiu užkariaujanti 
pasaulį, yra badas. Tikiuosi, jog šios problemos 
sprendimo klausimas tikrai nebus atidėtas nė 
vienai dienai. Manau, patikėjote manimi, kad 
kiekviena uždelsta minutė gali būti paženklinta 
šimtais naujų, o svarbiausia - beprasmių mirčių, 
skaudinančių ne tik atskirą šeimą, bet ir visą 
pasaulį. Tikiu, kad Jums pavyks. Tikiu, kad 
MUMS pavyks.

Paprasta Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus 
patarėja nepaprastais klausimais

 Agnė Jocytė, 6b kl.

46–asis Tarptautinis epistolinio rašinio konkurso dalyvė, 2016 m.
,,Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų generalinio 

sekretoriaus patarėjas (-a). Kokią pasaulinę problemą patartum jam 
spręsti pirmiausia ir kaip?“

Ruošė mokytoja Asta Tarailienė

Ugnės Lukšytės 7 kl. nuotraukos
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Kovo 8-oji. Merkinė. Gimnazija. Aplink zuja 
mergaitės, praeina viena kita mokytoja su tul-
pelėmis. Pražysta tulpės tądien ypač. O aš bėgu 
į aktų salę su šūsniu poezijos knygelių, iš paskos 
atskuba dvi gimnazistės – padės knygeles sudėliot 
scenoje, kur vos už kelių minučių vyks „Slemerių 
varžytuvės“. Puiku, kompiuteris veikia. Intern-
etas yra. Skaidrės irgi atsidaro. Kėdės dar liko. 
Jie sėdės po keturis – trys mergaičių grupės ir 
trys berniukų, tiksliau, spygliuotų, kampuotų ir 
visokių kitokių „-uotų“ aštuntokų. Dar keturios 
kėdės – pavaduotojai, gal ir socialinei (kaip dabar 
be jos, kai klasėje keli –aužados?), svečiams...

Slemas. Eksperimentinė poezija, improvi-
zuotas eilėraštis, kuriuo tiesiog siekiama išgauti 
efektą. Pirmoji mokytojos provokacija: skaidrėje 
Dariaus Jurevičiaus sudarytos rinktinės „Slemas 
Lietuvoje“ viršelis – karvė, ant kurios grietinėle 

improvizuotai rašo džinsuotas dėdė. Nežinau, 
kaip reiktų skaityti / Slemišką tekstą, / Kaip 
įveikti žiūrovus, / Nes susidūrimas su jais yra 
kova. Perskaito pirmąją slemerės Gabrielės 
Labanauskaitės, pseudonimu Gal Gala Gal, ci-
tatą mokytoja, pakomentuodama, kad bet kuris 
susidūrimas su aštuntokais jau yra amžina kova, 
iššūkis. O kam jai slapyvardis? Klusteli amžina-
sis klaustukas. O kaipgi kitaip nuo tokių kaip jūs 
pasislėpsi? Atsako mokytoja.

Kas yra poezija? Dabar jau mokytoja mėtosi 
klausimais, jos aštuntokai po truputį svaidosi 
strėlėmis – atsakymais. „Poezija – tai sielos 
muzika,“ – anot mokytojos, taip apie kūrybą 
mano poetai mėgėjai, kad ir tūla draudimo agentė 
X. „Poezija – tai paprastas tiesos kalbėjimas,” 
– tokia mintis nuskamba forume banga.tv3.lt. 
Poezija yra / Žolės dygimas / Ir obels žydėjimas, 

Lituanistės džiazas
Bibliotekininkės Laimos Čaplikaitės  nuotrauka
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/ Ir paukščio pastanga / Susukti lizdą medyje... 
/ ...Ir geležinis traktoriaus dainavimas... Poeto 
žodžiai – Antano  Jonyno. „Ir šokantis kadrilį 
kadilakas?“ Kieno tai žodžiai? Paklausia moky-
toja. Binkio! – sušunka pastabioji Agnė. Taip, 
mieloji, panašu į Binkį, tik aš pati šiek tiek juos 
pakeičiau. Pasiskolinau iš Binkio. Ar šitie tek-
stai gali būti slemas? Ką pasakys mums Daiva 
Čepauskaitė, irgi poetė. Kaip Binkis? Klaustukas 
klausia. Ne, kaip Čepauskaitė. Esu karvė, vardu 
poezija, / duodu šiek tiek pieno... Mokytoja, kiek 
galima, juk čia eilėraščių pamoka, ne biologija. 
Gerai, sakau, gerai. Klausykit, rodau ir skaitau. 
Skelbimą: 

Kas tekstą padaro eilėraščiu? Paklausiu savo 
aštuntokų. Skaitymas! – ir vėl sušunka iš salės 
galo šmaikščioji ir stropioji Agnė. Šaunuolė. 
Pagiria mokytoja. Sakau, net parduotuvės čekis, 
kurį ištraukusi iš piniginės raiškiai perskaityčiau, 
taptų eilėraščiu. Tai aš galiu dabar jau išsitraukti 
ir skaityt?! Nekantriai traukdamas iš kišenės 
telef... ironizuoja amžinasis retorinis sušukimas 
su klausimo prieskoniu Rokas. Kai tu ištrauksi, 
aš paimsiu. Ramiai skelia mokytoja, prisiminusi 
auklėtojo perspėjimą ir susitarimą dėl telefono. 
Piniginę iš manęs paimsit? Atseit nustemba 
Rokas. Ramindama garsokai besikuždančius 
aštuntokus progiesmiu prašnabždu kai kur 
sušukdama ir Donaldo Apanavičiaus vertikaliai 
užrašytuosius žodžius „tylos“, kaitaliodama 

ritmą sužaidžiu su Manto Gimžausko (Šamano) 
Afrikos ir Lietuvos horizontais – raudona – žalia 
– geltona. Ir ką? Čia vis eilėraščiai? Taip. Juk 
įdomu klausyt. 

Žiūrim filmą. Panevėžio gimnazistų sukurtą 
„Slemas. Eilėraščio spalvos“ Žinoma, eilėraščiai 
ir meilė – kaipgi  be jų – tai alfa ir omega, 
beta ir gama... Du vaikinai netikėtai užsuka 
į kavinę, kur vyksta slemo varžytuvės. Pats 
finalas. Dvi merginos skaito apie kanalus ir 
spuoguotas problemėles. Kuri iš jų laimės? Gal 
net nesvarbu, kaip nesvarbu ir vaikinams, tik jau 
vienam iš jų kirba mintis, kaip jis savo sukurtu 
eilėraščiu patrauks patinkančios merginos dėmesį 
mokykloje visiems girdint perskaitęs meilės 
eilėraštį. Jam, žinoma, pavyko. Repuojanti 
mergina užkibo ant kabliuko. Draugystė tęsiasi. 

Į pamokos sceną kviečiami svečiai – buvęs 
mokyklos mokinys tapytojas Algimantas 
Černiauskas ir jo draugė būsimoji scenografė 
Liudvika Toleišytė.  Algimantas – tarsi čia 
amžius buvęs: ramiu balsu pakomentuoja filmą, 
perskaito savąjį eilėraštį ir pradeda pasakoti apie 
tai, kaip jis dirbdamas Vilniuje bare barmenu 
kartkartėmis organizuoja poezijos skaitymo 
vakarus, kuriuose ir slemeriai, ir šiaip poetai 
tiesiog skaito savąją kūrybą. Įdomiausia, ką 
pastebi svečias, kad pasibaigus kviestinių 
skaitymui scena ir mikrofonas užleidžiami 
visiems, kurie nori pasidalinti savaisiais kūriniais. 
Taip jau ten visi ir veržiasi. Šaiposi klaustukas. 
Tu klysti, ramiu tonu, atsirėmęs tribūnos, atsako 
svečias. Daugelis lipa ant scenos, nes labai 
smagu paskaityti savo eilėraštį, kai yra, kas 
tavęs klauso. Liudvika nuoširdžiai papasakoja 
apie savo asmeninę pažintį su slemeriu Mariumi 
Martynenko, su kuriuo jai tiesiog irgi teko 
dirbti viename bare ir kuris, pasirodo, būdamas 
gana keistokas vyrukas, savo poezija sugeba 
taip užmegzti kontaktus su visais aplinkiniais, 
kad jam tiesiog nėra svetimų žmonių. Beje, 
pasak Liudvikos, Marius sėkmingai dalyvauja 
Europos slemerių čempionatuose. Taip baigiasi 
pirmoji pamoka, po pertraukos audros ir žaismės 
ištroškusių aštuntokų laukia tikrosios slemo 
kūrimo varžybos.

Po pertraukos komandoms tenka pirmoji 
užduotis – pseudonimo kūrimas. Taip gimsta 
„10 akių“, „El Diablo“, „Anoniminė mafija“, 
„Mėlynieji smurfai“, „Alfos“ ir „Juodieji del-
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finai“. Skelbiama užduotis: per dešimt minučių 
sukurti tekstą laisvai pasirinkta tema. Būtina 
pasinaudoti aliteracija, asonansu, onomatopėja 
arba pakartojimu, kurių pavyzdžiai ir aprašy-
mai iškart atsiranda grupių rankose – tai puiki 
Stasės Matulaitienės knyga „Poezijos grama-
tika“! Dar papildomas tris minutes mokytoja 
skiria išsirinkti komandos atstovą, kuris turės 
surepetuoti ir raiškiai perskaityti tekstą. Juk čia 
varžytuvės! Mokytoja pristato ir  komisiją, kuri 
vertins eilėraščius: tai abu svečiai – Liudvika 
ir Algimantas – ir, žinoma, socialinė pedagogė 
Birutė, o kaipgi be jos! 

Ką gi, užverda darbas. Grupių laikrodininkai 
akylai stebi laikmačius, komandų galvos suka 
smegenis, spalvoti lapai išmarginami flomasteri-
ais. Trylika minučių prabėga akimirksniu. Tiesa, 
per tą laiką viena iš aršiųjų komandų užsidirba 
ne vieną pastabą dėl aštroko darbo, trukdančio 
kitiems. Pagaliau eilėraščiai sukurti. Belieka 
užlipti į sceną.

Pirmoji lipa „10 akių“ atstovė: eilėraštis 
apie raudonai, melsvai, gelsvai pražydusias 
gėles ir vaikų alergiją. Kiek primena binkiškas 
utas. Neblogai. Namų darbai suvirškinti. Salė 
audringais plojimais palydi skaitovę. Užlipa 
į sceną „Mėlynoji smurfė“ ir savotiškai tęsia 
spalvų temą, tik atsiranda keturvėjiškai slemiškas 
mišinys – eilėraštis apie „teliką“, kuris mėlyn-

uodamas išmeta lentelę „Telemundo presenta“, o 
kalbančiajai belieka jam ištart: „Vsio. Poka.“ Na, 
intertekstualumas, įsiterptų mano dvyliktokai, 
tele-vizioniškumas, atsakytų kandžioji aštuntokė 
Miglė. Plojimais palydima skaičiusioji, o ją 
keičia „Juodųjų delfinų“ skaitovė. Apie ką rašė? 
Spėkit – „Telefonas“. Palyginimai, pakartojimai, 
netikėti „begemotiški“ ir „chemiški“ sugretini-
mai nuskamba grakščiai ir elegantiškai. Žavu. Ją 
keičia vaikinų grupės „El Diablo“ narys. Grupė 
tokiu provokatyviu pavadinimu skaito giliamintį 
tekstą apie laiko pulsą „Tuk tuk“. Čia ir laiko rit-
mas, ir dienos tėkmė, ir širdies plakimas, lyjantis 
lietus iki gyvenimo trūkio... Oi, kokia hamletiška 
aštuntokų dilema... Įspūdingas skaitymas, tekstas 
gilus, ovacijos galingos – juk auditorijoje berni-
ukų net dviem daugiau nei mergaičių. O kaipgi. 
Pagaliau atėjo eilė ir „Anoniminei mafijai“. 
Mokytoja, patikėkit, kurti eilėraštį – tai buvo 
nuolatinis kompromiso ieškojimas. Tai bent – 
užsigimę slemeriai: eilėraštis apie kebabą:

Kebabai – tai dievo bananai,
<...>
Kebabai – tai uždraustas vaisius.
<...>
Norint gauti kebabą, reikia
Dirbti, dirbti ir užsidirbti.
Štai taip – nei daug nei mažai – eilėraščio gale 

moralas. Turi užsidirbti... kebabą. Paskutiniai 

Balandžio 20 d. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje vyko jaunųjų rašytojų festivalio „Literatūrinės slinktys“ renginys „Pos-
linkiai literatūros link“, kuriame dalyvavo ir garsiausias Lietuvos slemeris, Marius Povilas Elijas Martynenko. 

Mokytojo Vytauto Černiausko nuotrauka.
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išlingavo „Alfos“ ir tyliai ramiai perskaitė 
tekstuką apie tai, kaip jie, susibūrę komandon, 
kūrė poemėlę.

Štai ir visi dalyviai. Eilėraščiai išklausyti. 
Beliko komisijos verdiktas. Vaje, vaje... Po 10 
taškų surinko „Juodieji delfinai“ ir „Anoniminė 
mafija“! Ką gi – kebabai ir telefonas – vėl 
scenoje. Žiūrovų ovacijos atitenka kebabams, o 
štai komisija balsuoja už „Delfinus“.  Nugalėtojų 
komanda gauna daugiausia prizų, o likusių grupių 
skaičiusieji atstovai apdovanoti individualiomis 
mokytojos dovanėlėmis.

Na, ką, ne visi laimingi, ne visi dėkingi, bet... 
Mokytojai dar negana. Vaikai, o namų darbai? 
Mokytoja, jūs ką? Taip taip. Skaidrėje – prašy-
mas – sukurti po eilėraštį ir atnešti jį mokytojai 
dovanų. Tai bent. Ar galėsi išsisukti? 

Rytojaus dieną aštuntoji b ir aštuntoji a 
dirba vėl atskirai. Pirmoji pamoka b klasėje 
– eilėraščio, deja, nė vienas nesukūrė, ką gi, 
lauksime penktadienio, o visą pamoką po pra-
muštgalviškai praleistos kovo 8-osios mokėmės 
padalyvio: mokytojai vaikštant tarp suolų ir 
dėmesingai mėtant akis į užrašus, jos „kūdikiai 
gauruoti“ tykiai ramiai darbavosi... Trečia pamo-
ka – aštuntoje a. Mokytoja, koks dar padalyvis? 
Apsiraminkit. Mes gi jums eilėraščių dovanų 
atnešėm. Leisit paskaityt? Justai? Parašei? Nu. 
Pats? Nu. Nieko sau... Tai paskaityk. Ne, ska-
itykit jūs, mokytoja. „Vaiduoklis“. Nu, įdomus 
tavo tekstas. Surink kompiuteriu. Edvinai, ir tu 
paskaitysi. Iš telefono? Gerai. Paskui tik atsiųsk. 
Pavasariškas. Agne – parašei? Smagu. Šaunuolė. 
Slemiškas. Diana? Nenori skaityt? O aš galiu? 
Na, eilėraštis – proza apie nelaimingą meilę. 
Būna ir taip. Lukai, o tu dabar rašai? Jau baigiau, 
mokytoja, galiu paskaityt. Skaityk. „Mokykla – 
tai dilema...“ Oho, Lukai. Smagu.

Mokytoja, o jūs kuriat? Kristinos provokaci-
ja. Kuriu. Paskaitykit. „Pažadinai many poetę, / 
Galėčiau kepti kotletus...“ Jūs slemerė, moky-
toja. Gal. Vaikai, ar vakar jums patiko. Labai. 
O kodėl? Mes visi buvome kartu. Abi klasės. 
Tai nebuvo tradicinė pamoka suoluose. Mes 
varžėmės ir iš tikrųjų buvo įdomu, ir azartas 
pagavo. Mums labai patiko. Vaikai, mes buvom 
tikri suomiai. Kodėl? Todėl, kad jų mokyklose 
svarbiausia, jog vaikas jaustųsi laimingas. Net 
matematikos pamokoje.

Štai tokia netradicinė pamoka su mano (ne)
tradiciniais, kūrybingais, numylėtais aštuntokais. 
Nesimokėm tądien su a klase padalyvio, palikom 
jį namų darbams, net du pratimus... Nesimokėm, 
o šnekėjom apie poeziją, apie kūrybą, apie... 
Vytautą Mačernį... Apie jauną žmogų su didelėm 
svajonėm, didelėm viltim ir vizijom, apie meilę 
senolei ir senolės meilę jam, apie vaikystės po-
tyrį, nugulusį į „Ketvirtosios vizijos“ epicentrą. 
Apie mano asmeninės močiutės prisiminimą, 
apie sapnuose sugrįžtančius mūsų mirusius 
artimuosius, apie... Ašaras, riedančias Kamilės 
veidu, apie suvirpintą Miglės širdelę, apie liūdnas 
Edvino akis, apie... Apie daug ką galiu kalbėti 
su savo aštuntokais. Apie daug ką galiu žaisti. 
Ir net dainuoti galiu. Ir jie su manimi dainuoja. 
Net liaudies dainas. Net liūdnas... 

Rita Černiauskienė, 
Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja

Literatūros citavimo šaltiniai: 
Slemo poezijos pavyzdžiai iš http://www.šaltiniai.info/index/

details/1549
A. Jonyno ir D. Čepauskaitės tekstai iš www.tekstai.lt 

Filmas „Slemas. Eilėraščio spalvos“, kuriame vaidina 
Panevėžio J. Miltinio gimnazijos mokiniai imtas iš svetainės 

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt 
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