Prienų „Žiburio“ gimnazija
Šiek tiek apie Aidą Degutį

,,Norim išmokti
prancūzų kalbą,
pažinti šią šalį,
tapti labiau savarankiškesnėmis, “
– sako gimnazistės G. Jakinevičiūtė, M. Šalčiūtė,
K. Bandonytė, E.
Jančiukaitė ir L.
Noreikaitė. Šios
merginos
kitų
mokslo metų pradžioje išvyksta į
Prancūziją, kur

Simonos Ramanauskaitės nuotr.

mokysis ir gyvens net tris mėnesius.
Kalbiname šiam konkursui paraišką parengusią direktorę Irmą
Šneiderienę.
Kodėl mūsų mokykla nusprendė dalyvauti šiuose mainuose?
Mes vykdome Comenius daugiašalį mokyklų partnerysčių projektą
,,Alternatyvūs energijos šaltiniai ir aplinka”. Be visų kitų šalių, dalyvaujančių projekte, mūsų partneriai yra prancūzai. Projektinio susitikimo metu Lipari, Italijoje, mes kartu su Langon licėjaus direktoriumi
nusprendėme išbandyti jėgas ir pirmą kartą Europoje organizuojamame
ir Europos Sąjungos finansuojamame individualaus mokinių mobilumo
projekte. Ir mes laimėjome.
Kokią naudą mokiniams teikia tokie projektai?
Dalyvaudami šioje veikloje mokiniai turės galimybę įgyti tarptautinės mokymosi patirties, išmoks užsienio kalbų, ugdys pilietiškumo ir
tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius. Mokytojams ši veikla suteiks tarptautinės patirties, organizuojant ir įgyvendinant mobilumo veiklas kartu
su mokytojais iš kitų šalių. Ši veikla taip pat prisidės prie ilgalaikio
dalyvaujančių mokyklų bendradarbiavimo, suteiks galimybę siųsti ir
priimti mokinius, skatins kitos šalies mokykloje pasiektų mokymosi
rezultatų pripažinimą.
(nukelta į 2 psl.)

Pagal liaudies
tradicijas šią
dieną vėl dažomi kiaušiniai
(kuriuos
per
savaitę sudėjo
vištos), lankomi giminės, ridenami margučiai. Balandžio
13-oji
taip
pat ir Gandro
diena.
Liaudies išmintis
sako, kad pirmą kartą pamačius skrendantį gandrą – viskas puikiai
ir sparčiai seksis. Jei pirmą kartą pamatai gandrą tupintį – šiemet viskas eisis iš lėto. Tad ne veltui šią dieną svarbūs spėjimai ir tikima, kad
kokios pirmos Velykų dienos, tokie bus ir visi metai. Šventinę Atvelykio popietę gimnazijoje buvo
galima išvysti velykinių
darbų parodą
„Pavasario
šypsenos“, susipažinti su suvalkietiškomis
Atvelykio
tradicijomis, išmokti įvairių
margučių marginimo technikų (skutinėjimo, marginimo
vašku, dažymo), pamatyti
Prienų krašto muziejuje vykusias filmuotas pamokėles.
Be viso to, popietės dalyviai
buvo įtraukti į viktorinas,
žaidimus, ratelius, o, smagiai
pajudėję, pavaišinti tradicinėmis lietuviškomis vaišėmis. Nors margučių ridenimo varžybos buvo suplanuotos gimnazijos
kieme, dėl pavasarinio lietučio vyko gimnazijos salėje.
Šios popietės tikslas – puoselėti Suvalkijos krašto tradicijas ir
folklorą kūrybingų mokytojų dėka buvo puikiai įgyvendintas. Už
smagią šventę dėkojame
mokytojoms L. Malinauskienei, V. Juodsnukienei,
R. Ruočkienei (supažindinusiomis su Atvelykio tradicijomis) bei A. Ramančuckienei, A. Liutkuvienei,
A. Andriuškevičienei, A.
Maslauskienei
(mokiusioms kiaušinių marginimo paslapčių).
Gintarė Baranauskaitė

Simonos Ramanauskaitės nuotr.

Ingridos Žilevičienės nuotr.

Prancūzijos link...

Atvelykis „Žiburio“ gimnazijoje

Atvelykis (kitaip vadinamas vaikų Velykomis
arba Velykėlėmis), paprastai švenčiamas pirmą
sekmadienį po Velykų, balandžio 13 d., penktadienį, buvo smagiai paminėtas „Žiburio“ gimnazijoje vykusioje popietėje.
Rugilės Padvelskytės nuotr.

Šįkart vieno klausimo interviu su
tyliu, bet visiems
žinomu žmogumi
mokykloje – Aidu
Degučiu.
Išvardinkite po
penkis aspektus,
kas jus džiugina
ir kas kelia blogus
jausmus kasdieniniame gyvenime?
Gyventi man padeda ir džiaugsmo teikia muzika, fotografija, dviratis,
humoras, vasara. Pyktį kelia ,,marozai“, radijo stotis ,,Pūkas“, sloga,
rytai, kai reikia anksti keltis, o tingiu bei visų kalbėjimas vienu metu,
pertraukinėjimas, nes tada visai nesuprantu, kas ką sako.
Ačiū už atsakymą.
Milda Noreikaitė
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,,Eko Šmikio“ įspūdžiai iš Šveicarijos

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Svečiuose – rajono
dešimtokai
Kovo 29 dieną gimnazijoje
vyko atvirų durų diena rajono
mokyklų dešimtokams. Atvyko
po 4 iš Šilavoto ir Balbieriškio,
1 iš Pakuonio, 17 iš Kunigiškių ir 20 iš Išlaužo pagrindinių
mokyklų mokinių. Iš pradžių
mokyklos atstovai ketino per tris
dienas aplankyti visas Prienų rajono mokyklas, kuriose mokosi
dešimtokai. Tačiau pasitarus buvo
nuspręsta, kad geriausias būdas

pristatyti ir supažindinti mokinius su mūsų mokykla – pasikviesti juos
pas save.
Atvykusiems mokiniams buvo aprodyta mokykla, trumpai papasakota
jos istorija. Vėliau svečiai buvo suskirstyti į septynias grupes ir lankėsi
skirtingose improvizuotose pamokose. Taip iš arti galėjo susipažinti su
mūsų fizikos, chemijos, anglų kalbos, kūno kultūros pamokomis, GMS,
„Salve“ veikla. Taip pat jie buvo supažindinti su ugdymo planais, popamokine veikla, gimnazijos renginiais, stebėjo choristų pasirodymus.
Visus labai pralinksmino Eimanto Blaževičiaus sukurtas šmaikštus filmas apie ,,Žiburio“ gimnaziją. Po renginio dešimtokai, gyvai besišnekučiuodami ir aptardami likusius įspūdžius, išsiskirstė namo.
Greta Aleksynaitė, gimnazijos prezidentė

Mainų programa – puiki
reklama

Balandžio 16 – 20 dienomis „Žiburio“ gimnazijoje buvo galima
pastebėti naujų veidų. Tai – rajono
mainų programos „Pasijusk naujoko kailyje“ 9 dalyviai iš Jiezno
gimnazijos, Išlaužo ir Pakuonio
pagrindinių mokyklų.
Kodėl nusprendei dalyvauti šioje programoje?
Rūta (III kl, Jiezno gimnazija). Norėjau pamatyti, kaip yra kitoje
mokykloje. Visi giria Prienų „Žiburio“ mokyklą, todėl norėjau pati
įsitikinti, kad ten yra šaunu. Indrė (III kl., Jiezno gimnazija). Pasiūlė
mokyklos socialinė pedagogė. Sutikau, nes buvo įdomu pamatyti, kaip
mokosi mano bendraamžiai. Valentinas (10 kl., Išlaužo pagr. m-kla).
Kadangi tai paskutinieji metai Išlaužo mokykloje, nusprendžiau, jog
reikia aplankyti „Žiburį“ ir, jei patiks, ten tęsti mokslus. Emilija (10
kl., Išlaužo pagr. m-kla). Nusprendžiau dalyvauti todėl, kad kitais metais ateisiu mokytis į „Žiburio“ gimnaziją. Norėjau apsidairyti iš vidaus,
susipažinti su galbūt būsimais klasiokais ir bent kiek pažinti mokytojus.
Kokios naudos Tau davė ši programa?
Rūta. Davė galimybę užmegzti naujų draugysčių. Indrė. Galėjau palyginti mokyklas, mokytojų metodus, mokinių elgesį. Valentinas. Pažinau „Žiburio“ mokytojus ir mokinius. Emilija. Naudos davė daug:
susiradau naujų draugų, patikrinau savo žinias pagal gimnazijos lygį,
šiek tiek susipažinau su pačia mokykla, apibendrinus – dabar geriau
žinau, ko tikėtis kitais metais. Laukiu nesulaukiu rugsėjo!
Kokį įspūdį Tau paliko „Žiburio“ gimnazija?
Rūta. Sužavėjo tvarka. Mokytojai labai šaunūs, laisvai bendrauja. Mokiniai tolerantiški, draugiški. Esu viskuo patenkinta. Indrė. „Žiburio“
gimnazija paliko gerą įspūdį: mokiniai draugiški, kultūringi, mokytojai
gerai išaiškina pamokos temas, pati mokykla gražiai sutvarkyta, tik truputį klaidu joje. Valentinas. Viskas patiko: mokiniai draugiški, gražios
panelės, mokytojams pavyksta puikiai išaiškinti savo dalyką, patalpos

JIE ŠVIEČIA TAIP,
KAIP TURI ŠVIESTI
„ŽIBURYS“!

Rajone:

Mokinių pavasario kroso ir
estafečių varžybos:
III v. – „Žiburio“ komanda.
IX-X kl. ekonomikos ir verslumo žinių konkursas:
II v. – M. Giraitis, I kl.

Respublikoje:

Fizikos olimpiada:
V. Marčiulionytė, I kl., – dalyvė.
Technologijų olimpiada:
A. Keturakytė, IV kl., – dalyvė.
Konkurso ,,Dainų dainelė“ IV
etapas:
vaikinų ansamblis – dalyviai.
Mokinių projektinių darbų
konferencija-konkursas ,,Projekto metodas pamokoje“:
K. Valentaitė, II kl., - laureatė.
Tarptautinės sportinio ėjimo
varžybos V. Mikėno taurei laimėti:
T. Pagirys, I kl., – II vieta, 10 km
distancija.
Istorijos olimpiada:
R. Jonykaitė, IV kl., – atminimo
dovana.
Sveikiname!

jaukios, patiko uniforma. Emilija. Įspūdį susidariau labai gerą.
Mokiniai atrodo labai šilti žmonės, dauguma pamokų buvo gerai
suorganizuotos, aiškus pamokos
tikslas, įdomus darbas. Didelis
privalumas – mokykla labai šilta,
patalpos gražios ir šviesios. Gaila,
kad mažoka valgykla...
Ačiū už pokalbį.
Trys iš keturių pašnekovų kitus mokslo metus žada pasitikti
„Žiburyje“. Galime daryti išvadą: mainų programa ne tik suveda žmones draugystėn, skatina mokyklų bendradarbiavimą,
bet ir iškelia arba, priešingai,
nusmukdo mokyklą svečių akyse. Šįkart turime kuo džiaugtis
– puikiai pasireklamavome.
Ieva Makštutytė

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)
Kalbiname mainų programos
dalyves.
Kodėl nusprendėte dalyvauti
šiuose mainuose?
Greta. Todėl, kad tai puiki galimybė įtvirtinti prancūzų kalbos žinias, pažinti Prancūziją
ir bendraamžius iš kitos šalies.
Elena. Manau, tai padės susipažinti su Prancūzijos kultūra, išmokti prancūzų kalbos ir tapti savarankiška. Smagu pabūti kitoje
aplinkoje. Kamilė. Noriu kažką
pakeisti savo gyvenime, patirti kažką naujo, nepaprasto, įgyti
neįkainojamos patirties. Laura.
Noriu pramokti kalbėti prancūziškai. Taip pat noriu išmokti būti
savarankiškesnė ir įgauti patirties,
kuri, neabejoju, pravers ateityje.
Ar nebijote kalbos barjero?
Greta. Mokausi prancūzų jau
penkerius metus. Ją bus gana sunku suprasti, nes skiriasi tarimas.
Laura. Žinoma, šiek tiek bijau,
tačiau esu pasiryžusi iš visų jėgų
stengtis jį įveikti, juk tai ir yra
pagrindinis šio projekto tikslas.
Milena. Bus labai sunku, nes esu
nesimokius prancūzų kalbos, bet
tikiuosi išmokti. Įveiksiu visas
kliūtis, nes nieko nėra neįmanomo. Kamilė. Nemoku prancūzų
kalbos, bet nemanau, kad tai galėtų būti didelė kliūtis.
Ar nenukentės dėl šių mainų
Jūsų mokslai?
Greta, Elena, Milena. Šiek tiek
baisu, bet mokysimės nuotoliniu
būdu, o grįžę atsigriebsim už praleistą laiką. Kamilė. Galbūt šioks
toks nuostolis bus, bet tikiuosi jį
pataisyti grįžus. Laura. Nukentės, bet, manau, grįžusi greit pasivysiu bendraklasius, juolab kad
pagrindinius dalykus nuotoliniu
būdu mokysiuos ir būdama Prancūzijoje.
Ačiū už pokalbį. Sėkmės!
Jovita Kelmonaitė

Kovo 28–30 dienomis mokinių mokomosios bendrovės (MMB) ,,Eko
Šmikis“ narės S. Kairiūkštytė, K. Žukauskaitė, K. Kupstaitė ir K. Bandonytė su ekonomikos mokytoja Jolanta Šlečkiene svečiavosi Šveicarijoje, mokinių bendrovių mugėje Ciuriche. Ten pristatė savo produktą
– dėžutes šunų ekskrementams rinkti. Mugėje dalyvavo 90 bendrovių iš
visos Europos, tarp jų – 4 iš Lietuvos.
Pirmąją dieną dalyviai įsikūrė penkių žvaigždučių viešbutyje. Vėliau
buvo suskirstyti pagal veiklos sritį ir susitiko su Šveicarijos verslo lyderiais.
Antrąją dieną vyko mugė. Pasak ,,Eko Šmikis“ narių, atvykusieji į
mugę domėjosi jų preke. ,,Eko Šmikis“ pateko tarp 23 atsakingiausio
verslo bendrovių.
Trečiąją viešnagės dieną ,,Eko Šmikiui“ atstovavusios mokinės turėjo
galimybę apžiūrėti pramoninį Šveicarijos miestą – Ciurichą. Gimnazistes nustebino susisiekimo sistema – mieste važinėjo daugybė traukinių.
Iš Šveicarijos mokinės sugrįžo įgijusios vertingos patirties, pasisėmusios idėjų, kurias panaudos tobulindamos savo verslo idėją.
Rink su šypsena – gamta tau padėkos!
Rugilė Dagilytė
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Akcija ,,Išvalykime mišką nuo šiukšlių“

Tautvydas Vencius – „Tūkstantmečio vaikų“ dalyvis

Rasos Kučinskienės nuotr.

Kovo 21 dieną
LRT didžiojoje
studijoje įvyko
laidos ,,Lietuvos
tūkstantmečio vaikai’‘
vienuoliktokų
filmavimas.
Šis projektas
supažindina
visuomenę su
įvairiose Lietuvos mokyklose besimokančiais gabiais, visuomeniškai
aktyviais ir darbščiais moksleiviais. Į pusfinalį mokiniai patenka po atrankos: užpildo anketas, vėliau atsakinėja į klausimus telefonu ir tik
tada yra pakviečiami į televiziją. Prieniškiai labai nedrąsiai dalyvauja
šioje populiarioje televizijos laidoje, vos keletas ryžtasi užpildyti dalyvių anketas. Vienas jų – sėkmingai įveikęs atranką ir dalyvavęs žaidime
- Prienų ,,Žiburio‘‘ gimnazijos moksleivis Tautvydas Vencius. Jį lydėjo
dalyvauti paskatinusi mokytoja I. Teišerskienė, lietuvių kalbos mokytoja I.Mažeikienė bei šaunus palaikymo komandos būrys.
Lietuvos televizija, jos darbuotojai, laidos filmavimas visiems mums
paliko didelį įspūdį. Nors į didįjį vienuoliktokų finalą patekti nepavyko, dalyvavimas laidoje mokiniams buvo gera pamoka ir paskatinimas
siekti dar geresnių mokymosi rezultatų ir ateities pergalių.
Dalia Petkevičiūtė

Rasos Kučinskienės nuotr.

Kaip sekėsi tvarkytis

Balandžio 20 d. daugelyje Lietuvos miestų ir kaimelių vyko akcija
„Darom“, kuri organizuojama jau
nuo 2008 m. Šios akcijos tikslas –
švari ir žalia Lietuva.
Mūsų mokykla taip pat tvarkė
aplinką. Balandžio 19 dieną į mokyklą mes, žiburiečiai, atskubėjome „apsiginklavę“ grėbliais, nešini
šiukšlių maišais ir pirštinėmis. Po pamokų prasidėjo talka – mokyklos
kieme grėbėme lapus, rinkome šiukšles, tvarkėme gėlyną. Darbavomės
ne tik savo mokyklos teritorijoje, bet ir miške. Talka vyko labai produktyviai ir draugiškai – tie, kurie baigė greičiau, nepatingėjo padėti
kitoms klasėms.
Džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie akcijos misijos Lietuvą paversti kuo švaresne ir gražesne šalimi, juk gyventi tvarkingesnėje aplinkoje daug mieliau.
Eglė Peleckaitė

Visose Lietuvos mokyklose
organizuojama akcija ,,Mano
miestelis be pavojingų atliekų“.
Gimnazijoje akcija vyksta nuo
balandžio 10 iki gegužės 15 dienos. Tai panaudotų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių bei
nebenaudojamos buitinės technikos ir elektronikos surinkimo
akcija. Akcijos koordinatorė
– V. Šiugždinienė, informaciją
apie akciją teikia mokytojai R.
Kučinskienė ir V. Petraška.
Apie akciją plačiau kalbamės
su biologijos mokytojomis V.
Šiugždiniene ir R. Kučinskiene.

Kokie yra šios akcijos tikslai?
Padėti moksleiviams suvokti
atliekų rūšiavimo svarbą bei problemas, kylančias dėl netinkamo
atliekų tvarkymo, ir antra, populiarinti atsakingą gamtosauginį
elgesį, siekiant į ją įtraukti kuo
daugiau mokinių. Todėl tikimasi,
jog mokiniai įpras rūšiuoti atliekas ir saugoti gamtą nuo pavojingų atliekų.
Kokia šios akcijos nauda?
Buityje susidarančios pavojingos
atliekos (baterijos, akumuliatoriai, buitinė elektros ir elektroninė

Mes galime drąsiai pasakyti: džiaugiamės mokydamiesi „Žiburio“
gimnazijoje. Dabar viskas čia taip artima, jauku ir net nesinori pagalvoti
apie kitus metus, kai teks skirtis su bendraklasiais. Kartais save pavadiname Degučiais – ne tik dėl to, kad mūsų mylima auklėtoja – Vida
Degutytė, bet ir dėl ugningų charakterių. Mokiniai randa laiko ir rimtai
dirbti, ir linksmai papramogauti. Klasėje mokosi keli vaikai – nuolatiniai įvairiausių olimpiadų prizininkai ir nugalėtojai. Ne tik moksle
pirmaujam, bet ir įvairiose sportinėse varžybose. Vaikinai – geri krepšininkai, merginos nuolat skina laurus tinklinio varžybose. Bent kartą per
metus važiuojame į ekskursiją. Orams atšilus, vėl planuosime išvyką
ar žygį.
Ieva Makštutytė
įranga) turi aplinkai kenksmingų
medžiagų. Šios medžiagos gali
prasiskverbti į dirvožemį, užteršti
gruntinius vandenis ir tokiu būdu
pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl rinkdami ir rūšiuodami atliekas ne tik tausojame aplinką, bet saugome ir savo sveikatą.
Jūsų palinkėjimas akcijos dalyviams ir kitiems gimnazijos
bendruomenės nariams?
Rūšiuoti atliekas, nei vienų atliekų nemesti bet kur, turėti valios
ugdantis aplinkosauginius įgūdžius akcijoje ir gyvenime, surinkti kuo daugiau atliekų ir lai-

mėti konkursą. Taip pat suvokti
atliekų rūšiavimo svarbą bei problemas ir mažinti vartotojiškumo
požiūrį. Primename, kad panaudotas nešiojamas baterijas
ir akumuliatorius neškite į 309
ir 208 kabinetus, o nebenaudojamą buitinę techniką ir elektroniką ūkvedžiui – Edmundui.
Ačiū už pokalbį.
Rūta Barcytė

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Akcija ,,Mano miestelis be pavojingų atliekų“

Klasės langas. III b klasė – aktyvių, motyvuotų, draugiškų
ir linksmų žmonių grupė

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Šiais metais akcija
,,Darom” persikėlė į didesnę erdvę.
Mat pirmą kartą
Lietuvoje vykstančioje visuotinėje
miškų
tvarkymo
akcijoje ,,Išlaisvinkime miškus nuo
šiukšlių” dalyvavo
1b ir 3e kl. mokiniai. Joje rajone
užsiregistravo dalyvauti tik mūsų
mokyklos mokiniai.
Akcijos metu mokiniai įveikė 5 km miško trasą, rinkdami pakelėse
šiukšles. Radiniai stulbinantys: televizoriai, kompiuteris, automobilių
detalės, net sofa. Dauguma šiukšlių – buitinės atliekos, buteliai, plastmasės, išmėtytos pavieniui arba supakuotos į maišelius.
Trys valandos darbo tikrai neprailgo, nors pliaupė lietus, bet akys
žibėjo, rankos ieškojo vis didesnio ,,grobio“. Juk miškai – mūsų turtas, mūsų šalies grožis, nuostabus oras. Kartu grožėjomis ir pavasario
vaizdais, pirmaisiais žiedais: teko aptikti baltųjų ir rožinių triskiaučių
žibuoklių, kurios gamtoje pasitaiko ne itin dažnai.
Akcijos pabaigą vainikavo draugystės laužas Prienų girininkijoje. Girininkijos darbuotojas Kastytis Tarasevičius, maloniai mus priėmęs ir
vadovavęs visos talkos metu, džiaugėsi, kad sulaukė vienintelių savanorių – jaunųjų miško draugų. Keptos dešrelės ir gera nuotaika dar ilgai
primins, kad galėjome padaryti gerą darbą.
Biologijos mokytoja Rasa Kučinskienė
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Kūrybinio rašymo dirbtuvės

Tautvydas Vencius

Kristina Jančytė

***

***

Arčiau prie tų beprotiškų minčių,
Arčiau prie žydrojo dangaus
žvaigždžių,
Čia savo laimę suradau pakibusią
Ir savo širdį pagaliau nurimusią...

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Kiek daug žmogui suteikia laimė. Kartais nepastebime tų netikėtų gyvenimo akimirkų, kurios
suvirpina mūsų sielą, priverčia
nusišypsoti, pakelia nuotaiką.
Kartais mes jų nebevertiname, nepastebime (kitaip nei problemas),
tačiau pažvelgę atgal į praeitį galima atrasti daugybę momentų,
kuriuos mes lengvai pamiršome,
bet jie mus padarė laimingus. Gal
ir dėl šalto bei lietingo klimato
žmonės į viską reaguoja niūriai,
mažiau džiaugiasi. Tamsūs ilgi
vakarai atima tą, nors ir menką,
tačiau labai reikalingą džiaugsmą.
Stenkimės pastebėti mažesnius,
bet laimės suteikiančius dalykus
– draugo šypseną, skanią vakarienę ar į kojas besitrinančio katino
murkimą.

Svajonėse po tankumynus vienas
klaidžiojau…
Gyvenimo painiais keliais pabodo
vaikščioti.
Tu būki mano kelrode žvaigžde –
Supraski mano norus ir kančias...

darbų bei rutinos. Tačiau yra ir
tokių, kurie renkasi ekstremalias
keliones, kurias nedažnas išdrįstų
pasirinkti. Dažniausiai iš kelionių
nesinori grįžti namo, tačiau grįžus
iš jų visuomet gera dalintis įspūdžiais.

Dalia Petkevičiūtė

***

Žiūriu į tašką ir mintys teška,
anksčiau jas varvindavau lyg vašką, tik kartą…
Jaučiu – atvėsęs jis… Jis traška…
Laike ant pirštų lyg pirmokė skaičiuoju laimės dulkeles...
Bet suskaičiuoju tik kelias…
Viena tai – tu, antra tai – aš…
Gal su žiedadulkėm pavasaris kitas atneš?
Ir laukiu atkišusi rankas rytojui...
Atneš, nuneš, tai tu, tai aš...
Bet kur aš dėsiu dulkeles, kai prisikaups į saujeles?
Nebūsiu aš laiminga…
Ne mano saujos laimę gaubia...
O jeigu gaubia – netvirtai…
Nors ir supratusi, kad daug dulkelių laimės neatneš,
Vis vien tiesiu rytojui rankeles...
Julija Kemežytė

Kodėl žmonės keliauja?
Nors žmonės šiais laikais labai
užsiėmę, tačiau vis tiek randa
laiko kelionėms. Keliavimas praturtina žmogaus pasaulėžiūrą, leidžia jam pamatyt kitų šalių kultūrą ir papročius. Ramaus būdo
žmonėms keliavimas suteikia poilsio nuo savo įprastų kasdieninių

Dalia Petkevičiūtė

***

Kvėpuoti kas išmokė taip giliai...
Gal nenumindžioti gyvenimo keliai?
Paklysti kai bijau, pastoviu vietoj
dieną, dvi...
Ir pagalvojus kaip giliai gali nuvesti šie keliai,
Nesiryžtu žingsniuoti basomis...
Iš baimės šaukia mintys, kad
žemė čia neištirta...
Matau, kaip einate smaluotais padais,
Prie padų limpa akmenys, ilgainiui, aišku, tampa karbais…
O aš vis tiek bijau, skaičiuoti man
žvaigždžių kelius geriau
Ir tik pakėlusi į dangų galvą pamatau,
Kad šitam kelyje aš jau buvau...
Nors ir senam kely, tačiau paklysti lengva..
Sugrįžus naują akmenį vis iškapstau.
Nenoriu šito jausmo tirti taip ilgai…
Kodėl gi net numindžioti keliai
Man tampa svetimi namai?
Ir nejučiom, žmogau, susimąstai...
Kad blogą mokytoją savyje radai...
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Atvesk į šviesą – rankoje laikyk
Manų delnų tau duotą šilumą –
Vėliau tik „ačiū“ su atodūsiu sakyk,
Savų jaukių namų duris atidaryk...
Eitvydė Balčiukynaitė

***

Pagaliau atėjo taip ilgai lauktas
tikrasis pavasaris – šiltas, saulėtas, darkomas švelnaus vėjelio.
Regis, ir manoj širdy turėtų būti
pavasaris, tačiau taip nėra. Na,
tikriausiai. Nežinau. Bet mana
siela jau kviečia mane šypsotis,
mėgautis gyvenimu, pamiršti visus sunkumus ir žengti į priekį.
Susigrąžinti tą stiprybę, kuri tūnojo manyje dar prieš visus skaudžius išgyvenimus. Išgyvenimus,
dar kartą pakeitusius mane. Dabar gailiuosi, kad kankinausi dėl
tų, kurie norėjo matyti mane sugniuždytą, nors jie ir buvo mano
artimiausi žmonės. Nereikėjo
„graužti“ savęs ar kankinti dėl to,
kas vyko. Tereikėjo aukštai iškelti galvą ir išdidžiai nueiti. Nueiti
ten, kur esu visuomet laukiama ir
mylima. Ten, kur yra tas žmogus,
norintis dėl manęs kalnus nuversti, iškęsti nepakeliamą karštį ir
perplaukti vandenynus. Taip, toks
žmogus yra. Deja, leidau sau kankintis dėl visokių problemų, nors
galėjau pabūti Jo glėbyje ir jausti,
kad nors vienam žmogui manęs
reikia. O man to užtenka. Na, o
dabar, kaip jau minėjau, nežinau,
ar širdyje pavasaris, ar vis dar žiema, storu ledu užgožusi jausmus.
Žinau, kad pavasaris ne visada yra
toks gražus kaip pasakose. Galbūt
todėl aš ir netrokštu, kad it upės
ledai išplauktų iš manos širdies?
Gal dėl to, kad aš amžiams įkalinta ledo karalystėje? Nežinau.

Kristina Jančytė
***

Keliauti gali kiekvienas. Vienas
nuvažiuoja į mišką ir ten randa
didžiausią atgaivą sielai, o kiti
savo žinių ir atradimų troškulį
numalšina tiktai išbandę pačius
ekstremaliausius keliavimo būdus
ir aplankę pačias egzotiškiausias
ir pavojingiausias pasaulio vietas.
Tačiau kad ir kokia kelionė būtų,
ji praturtina žmogaus asmenybę.
Žmogus praplečia akiratį ir atidaro duris dar didesniems gyvenimo atradimams. Žmonės keliauja
turėdami įvairiausių intencijų ir
tikslų – vieni taip pailsi, kiti bando numalšinti savo žinių troškulį.
Žmonėms jau nuo pat mūsų civilizacijos pradžios rūpėjo sužinoti,
kas dedasi aplink juos ir kaip visa
tai veikia. Ir tam sužinoti tebuvo vienas būdas – keliauti. Taigi
iki šiol žmonija dar turi paslapčių, neištyrinėtų vietovių, kurias
verčia atrasti žmogaus prigimtis
stengtis viską išsiaiškinti.
Manęs taip pat neapleidžia noras
pamatyti vis daugiau ir giliai manyje yra kažkas tokio, kas mane
verčia judėti pirmyn, nestovėti
vietoje. Visa, ką randi knygose,
vadovėliuose, knieti pamatyti savo akimis ir pajausti tai, ką
galima pajusti tik toje vietoje.
Niekada vien vaizdai nebus tokie
įdomus, kaip viso to išgyvenimas
savo pačios kailiu.
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