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Mokyklos laikraštis MIŠKE. Septintas sezonas, pirmas numeris. 2022 m. gruodžio 5 d. 
 
 
Šį laikraščio „Miškas“ numerį skiriame Saulės klasės 

mokinių (iš viso jų yra 27) samprotavimams ir kūrybai, 
gimusiems per lietuvių kalbos pamokas. Pirmoji dalis – 
tai samprotavimo rašinio, kurį buvo galima pasirinkti iš 
trijų temų: „Pasaulis ir aš“, „Kas pasikeitė mano gyve-
nime tapus septintoku/e“, „Pasaulis septintoko/ės aki-
mis“, ištraukos. Antroji dalis – eilėraščiai, kuriuos įkvė-
pė per vasarą perskaitytos knygos. Poezija sugulė į pa-
čių septintokų pagamintas nedidelio formato pačių 
iliustruotas eilėraščių knygeles. Trečioji dalis – kūrybi-
nės užduoties, skirtos tvirtinti įvardžiuotinių būdvardžių 
temą pagal „Dixit“ korteles, pavyzdžiai.  

 
   

I dalis. Pasaulis ir aš 
 

Gustas 
„Man atrodo, kad pasaulis yra įdomus ir tuo pačiu 

labai sudėtingas. Kažkur vyksta karas, miršta žmonės ir 
tai man labai nepatinka. Man nepatinka, kad stipresni 
užpuola silpnesnius. 

7-oje klasėje viskas sudėtingėja. Atsiranda naujos 
pamokos, mokytojai. Viskas nuolat keičiasi. Bet patin-
ka, kad aš augu, protingėju ir vis daugiau galiu pažinti 
pasaulį.“  
 

Rusnė 
„Man šis pasaulis yra labai įdomus, nes niekada ne-

gali žinoti, kada kas nutiks. Tai ir yra visas linksmumas.“  
 
Eglė 
„Tai, ko nežinome apie pasaulį, atrodo, galima pa-

skaityti knygose ar internete, bet ar taip viską sužinosi? 
AR žinosi, kaip kvepia gėlės jų neuostęs. Ar sužinosi, 
kaip atrodo žvaigždės, tik perskaitęs, o nepamatęs? Gal 
ir sužinosi, bet ar tai tikrai bus tiesa? Juk perskaitęs gali 
įsivaizduoti vienaip, kitas – kitaip. Gamtoje nerasi iden-
tiškų dalykų. Viskas yra skirtinga ir taip turi būti, nes tai 
sukūrė Dievas ir gamta, stipresni už mus. Kuo toliau gi-
liniesi apie pasaulį, tuo labiau ima aiškėti, kad tikrai ne 
viską žinai ir supranti. Tada kyla klausimas, KĄ IŠ VISO 
ŽINAI? Tada supranti, kad pasaulyje yra milijonai tokių 

kaip tu, tik kitokių, žinoma. Tada kyla klausimas, TAI KĄ 
ŽINAI APIE SAVE IR PASAULĮ? Gal baik įrodinėti, kad ži-
nai, nes tai neįmanoma. Tad svarbu pagalvoti prieš sa-
kant, ką sakai. Pagalvok, kaip kiti pasijaus. Ar jam tai 
patiks, ar ne. Ar tu įžeisi, ar pralinksminsi...“ 

 
 

 
 

Iliustracija – Aušrinės 
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Dovaldas 
„Dažniausiai aš pasaulyje net ne-

būnu. Nerasi manęs nei klausantis 
muzikos, nei šokant. Todėl, nes aš 
būnu knygoje. Kai geras oras – 
skaitau lauke, kai blogas – viduj. O 
kartais – atvirkščiai. Mėgstu sma-
gias pasakas ir sakmes, nuostabių 
nuotykių knygas, įdomius ir painius 
detektyvus ir beveik viską, kas skai-
toma.  

Mėgstamiausia mano skaityta 
knyga – „Žvalgo mokinys“ (jų yra 
net 12 dalių!). Kartais nejučiomis 
pradedu sėlinti tarsi Holtas arba 
lipdamas į medį įsivaizduoju esąs 
Vilis. Man patinka būti nepastebė-
tam (aišku, ne visada). Kartais pa-
gaunu save klausantis svetimų po-

kalbių (jeigu pokalbis būna įdomus, 
netikėtai įsitraukiu). 

Kai buvau mažesnis, laukdavau, 
kol man sukaks vienuolika metų, 
kad gaučiau laišką iš Hogvardso, bet 
dabar laukiu penkiolikos metų, kad 
galėčiau būti pakviestas tapti žval-
gu. 

Jeigu negalėčiau būti žvalgu, bū-
čiau burtininkas. Kvidičo nežaisčiau 
(ten per daug traumų nutinka), bet 
žaisčiau magiškaisiais šachmatais 
(gal ten būna kokie nors turnyrai?), 
o gal net mokytojas leistų pažaisti 
ant didžiosios lentos? 

Ir tikrai norėčiau paragauti visų 
tų magiškų saldumynų. Internete 
dariausi testą ir pagal viską turėčiau 
būti paskirtas į Švilpynę. Įdomu, ko-
kių patirčiau nuotykių? Kokių susi-

rasčiau draugų? Tikiuosi, eliksyrų 
pamoką vestų ne koks Sneipo anū-
ko sūnėnas! 

Tai va. Šios knygos mane nuneša 
toli toli, į kitą visatą, papildo mano 
vaizduotę ir moko lietuvių kalbos. 
Čia viskas apie mane ir mano knygų 
pasaulį.“ 

 

 
                Iliustracija – Dovaldo 

 

Kas pasikeitė mano gyvenime tapus septintoke/u 
 

 
                                                                       
                                                                    Iliustracija – Dominyko 

Dominykas 
„Vienas žmogus sako, kad jam gyvenimas leng-

vas. Kitas – kad sunkus. Visa tai yra PASIRINKIMAI. Ma-
no nuomone, paauglystėje tie pasirinkimai, kuriuos pa-
darai su TĖVAIS, MOKYKLA, DRAUGAIS, yra vieni svar-
biausių. Vieną dieną grįžti iš mokyklos liūdnas, MAMA 
tai gali pakeisti ir į pyktį, ir į džiaugsmą. Tai yra ABIEJŲ 
PASIRINKIMAI. Ta diena kažkada baigiasi ir tada galvoji: 
„Rytoj bus GERESNĖ diena.“ Taip dienos ir eina, bet kai 
pagalvoji, tai tiesiog tiksi laikas iki tol, kol liks tik DU PA-
SIRINKIMAI. Ar eiti į ROJŲ, ar į PRAGARĄ.“ 

 

Audrė 
„Tapusi septintoke aš esu labiau 

užsiėmusi po pamokų – tai dėl na-
mų darbų, tai dėl kitų  dalykų, todėl 
dabar turiu mažiau laisvo laiko. 
Stengiuosi skaityti daugiau knygų. 

Šiemet geriau sutariu su klasiokais. 
Rečiau pykstuosi su jais. Aišku, pasi-
taiko ginčų, bet visi baigiasi laimin-
gai. Tikriausiai daugumai septintokų 
yra atvirkščiai, bet aš daug geriau 
nei anksčiau sutariu su tėvais. 

Anksčiau irgi sutariau gerai, bet da-
bar – dar geriau. Vienas dalykas, ku-
ris tikrai pasikeitė, - tai tapau atsa-
kingesnė, labiau rūpinuosi savo šu-
nimi, skiriu jam daugiau laiko.“ 

 
 

 

Kipras 
„Aš jau septintokas. Net nežinau, ar kažkas pasikei-

tė, gal tapau dar uždaresnis, labiau reaguoju į kritiką. 
Dar vis sunku kalbėti prieš klasę. Šiais metais padidėjo 
mokslo krūvis, prisidėjo dvi naujos pamokos – chemija 
ir fizika. Naujos informacijos srautas didelis. Daugiau 
užduoda namų darbų. Lieka vis mažiau laisvo laiko. Po 
pamokų, kaip ir pernai, aš skubu į krepšinio treniruotę, 

labai patinka žaisti krepšinį. Kartais pasvajoju, kad 
užaugęs norėčiau būti krepšininkas. O namuose atsira-
do daugiau pareigų  - turiu ne tik tvarkytis, o dar ir pri-
žiūrėti jaunesnį brolį, kartais jam pagaminti valgyti. Jis 
labai mėgsta, kai išverdu košę arba iškepu žuvies pirš-
telių. Galvoju, kad sunku būti vyresniu, daugiau atsako-
mybės.“
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Aušrinė 
„Kai tapau septintoke, 

viskas labai keista ir esu tru-
putį pasimetus. Kiekvienais 
metais sugrįžusi į mokyklą ir 
per gimtadienį labai tikėda-
vausi gauti šuniuką, nors visi 
man kartodavo, kad net ne-
svajočiau, nes jau turim du 
šunis. Aš niekada nekreip-
davau dėmesio į juos, bet 
mano viltys vis blėso. Tapusi 
septintoke pagalvojau, kad 
jei šiais metais negausiu šu-
niuko, tiesiog nustosiu pra-

šyti. Rugsėjo 10 dieną mama su  močiute paliepė apsimauti švarias kojines ir sėsti į 
mašiną. Jos pasakė, kad tai gimtadienio staigmena. Pamaniau, kad bando išsi-
tempti į žygį iki žirgyno, todėl labai nenorėjau važiuoti. Bet kai kelionė truko dvi va-
landas supratau, kad šiaip tokio kelio nevažiuotume. Sustojome prie namo. Kai 
įėjome į vidų, moteris  atnešė garbanėlių burbuliuką ir padėjo ant žemės. Staiga 
kamuoliukas pradėjo bėgioti po kambarį. Ji buvo drąsi ir žaisminga, ir labai labai 
miela. Taip gavau Liusę. Rugsėjo 11 dieną važiavau švęsti gimtadienio su draugėm 
ir tą pačią dieną šuniukė pradėjo vemti. Nieko nevalgė ir negėrė. Nuvežėm ją pas 
veterinarą – nustatė Parvo virusą. Kiekvieną dieną grįždavau namo džiaugdamasi, 
kad virusas nėra labai pavojingas. Grįžusi namo 14 dieną radau mamą, verkiančią 
prie Liusės... Iš karto supratau, kad jai labai blogai, ir tada mama pasakė, kad, deja, 
tas virusas labai pavojingas ir dauguma mažų šuniukų neišgyvena. Tą vakarą jau-
čiausi tragiškai. Vėlų vakarą Liusė nustojo kvėpuoti. Nenoriu rašyti, kaip ji kankino-
si. Mirus jai atrodo, kad nėra prasmės. Negaliu ruošti pamokų, visada galvoju apie 
ją. Taip jaučiuosi tapusi septintoke.“ 

 

 
Iliustracija – Upės 

 

Adelė 
„Man labai patinka žaisti kvad-

ratą su klase. O pamokos nelabai 
sekasi. Ypač lietuvių. Visiškai nesu-
prantu tų „ų“ nosinės ir „ū“ ilgo-
sios. Kam jos dvi? Galėtų būti vie-
na...“ 

 
Justė 
„Tapus septintoke man ne-

patinka šlapia žolė. Ir labai patin-
ka, kai mokyklos laikrodis rodo tre-
čią valandą po pietų...“ 

 
                              

Iliustracija – Jorės

 

 
Pasaulis septintoko/ės akimis 

 
Barbora 
„Manau, kad kiekvienam mūsų 

tas laikotarpis, perėjimas iš šeštos į 
septintą  klasę, yra labai skirtingas. 
Kaip ir mes patys esame skirtingi. 
Septintoje klasėje keičiasi ir mūsų 
kūnai, balsai, ir poreikiai, mąsty-
mas. Septintoje klasėje (ypač Val-
dorfo mokykloje) mokslų lygis kyla į 
viršų, atsiranda daugiau atsakomy-
bės, reikia priimti viską rimtai, ne-
žiūrėti pro pirštus. Kitoje rankoje 
yra visiškai priešingi dalykai nei 
mokslai. Atsiranda didesnis „su-
brendimo“ pojūtis. Norim atrodyti 

arba jaučiamės labai dideli, suaugę, 
norim pažeidinėti taisykles, daryti 
tai, kas GAL ne visada yra labai pri-
imtina. 

Man mokslai niekada nebuvo 
pirmoje vietoje, bet pernai supra-
tau, ką reiškia atsakomybė mokytis, 
ką reiškia užmiršti svarbų klasės 
projektą ar namų darbą. 

Keičiasi ir mūsų pomėgiai ar sti-
liai, pasikeičia gal net mėgstamos 
pamokos, kartais sužinom apie save 
dalykų, kurių gal net nenutuokiam 
esant. Pasikeičia mūsų santykis vie-
nų su kitais, kyla daugiau konfliktų 

arba kaip tik labiau suartėjame. Kai 
kuriems kyla stipresnių emocijų, 
kartais – labai didelis savęs nemėgi-
mas, kartais pradedame matyti 
didžiausius savo trūkumus ar labai 
užsidarome savyje, nes turim išsi-
aiškinti, kas esam ar ko norim gyve-
nime, nors kartais (nors ir ne taip 
dažnai) labai atsiveriam ir sau, ir ki-
tiems. 

Ir yra mūsų amžiuje toks dalykas 
kaip meilė. Tai pakankamai aktuali 
tema. Ir tai geras jausmas, iki kol 
kažko svarbaus neprarandame, o 
tada būna LABAI sunku/skaudu.“
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Iliustracija – Aušrinės 
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Amelija 
„Kai esi septintokas, daug dalykų atrodo kitaip. Atrodo, kad seniau viską 

darei ne taip, kaip reikia. Dabar labiau rūpi draugai ir kaip tave mato kiti 
žmonės. Kartais atrodo, kad neturi draugų, bet visada atsiranda tas vienas 
geras žmogus, kuris tau padeda. Labai erzina, kai suaugusieji sako, kad esi 
didelis, gali pats padaryti tą ir aną, o paskui ko nors neleidžia, nes esą tu per 
maža taip elgtis. Na, o ko aš nemėgstu, tai rašinių ir namų darbų. Mokytojai 
sako: „Pamokos neskirtos miegoti!” Taigi namai neskirti mokytis! Nes jei aš 
visą vakarą rašau šį rašinį ir paskui mokykloje noriu miego, tai kodėl mokyto-
jai taip daro??? Galima sakyti, kad pasaulis, esant septintoku, yra sudėtin-
gas, bet įdomus. 

Septintoku būti smagu, nes man pirmokai atrodo tokie maži... Ar ir mes 
tokie buvom? Pasaulis keistas, bet pilnas įdomių ir nuoširdžių dalykų...“ 

 
 

 
Iliustracija – Amelijos 

 
 
Upė 
„Praėjusieji metai buvo pirmieji, kai jaučiausi gerai ir 

man patiko. Anksčiau jaučiausi tarsi nepriklausyčiau 
klasei ir kad su manimi niekas nenori draugauti. Nors 
aplinkiniai sakė, kad tai – netiesa, bet jaučiausi labai 
blogai.  

Pastebiu, kad kai kuriuose dalykuose nedalyvavau, 
nes bijojau, kad kažką padarysiu ne taip. Pastebėjau, 
kad labiau suprantu savo emocijas. Vis dėlto kai skai-
čiau lietuvių kalbos vadovėlyje psichologų nuomonę 
apie paauglius, buvau tokia pikta, kad atrodė, jog galva 
sprogs. Jaučiausi tarsi mums duotas stereotipas: jauni – 
durni. Skaičiau ir pykau, kad mus mato tarsi mažus 
vaikus, kurie tik pradeda gyvenimą, bet tai nėra tiesa.“ 

 
 

Kotryna 
„Visi sako, kad esu per maža tam, bet per didelė 

anam. Tikriausiai niekada neatrodys, kad yra pakanka-
mai geras amžius apskritai. Nuotaikos keičiasi ne taip, 
kaip noriu aš. Ir pasaulis sukasi ne pagal mano norus. 

Mokykloj norisi miegot, per pamokas nieks neįdo-
mu. Kai esi septintokas, lyg ir esi didelis, bet ne toks di-
delis kaip aštuntokas, tačiau jau didesnis negu šešto-
kas. Tiesą sakant, joks amžius. Lyg ir atrodo, kad drau-
gų turiu, bet kiti turi geresnių. Atrodo, kad niekada ne-
bus pakankamai gerai. Gal ir atrodo, kad zyziu ir man 
niekas neįtinka, bet nuoširdžiai – man taip ir atrodo. 
Bet šiaip man niekas nesiskiria nuo to, kai buvau 
šeštokė.“ 

 
 

Jokūbas 
„Būdamas septintokas į viską 

pradedi žiūrėti kitaip. Pavyzdžiui, 
pradėjau dažnai, labai dažnai pyktis 
su tėvais, nes pradedi galvot kitaip 
ir būni baisiai užsispyręs. Manai, 
kad aplinkui visi kalti, nors vieninte-
lis kaltas esi tu. Berašydamas šitą 
rašinėlį, kuris bus jau ne toks trum-

pas, esu smarkiai susipykęs su ma-
ma. Taip stipriai, kad oi, oi, oi. O su-
sipykom todėl, kad aš neparašiau 
šito rašinėlio laiku. Dabar yra pas-
kutinė termino diena. Aš sėdžiu su-
sipykęs ir 7.30 val. vakaro rašau šį 
rašinėlį. Neįdomu, bet ką padarysi – 
toks darbas. Man dar liko parašyti 
apie 100 žodžių, todėl reikės 

pasukti smegeninę, kad kažką su-
galvočiau. 

Pavalgiau vakarienę, yra 8 val. 
vakaro, susitaikiau su mama ir vėl 
rašau šį rašinėlį... Man patinka 
draugai, leisti su jais laiką... ir užkni-
sa mokytis, tikrai užknisa.“ 

 
Lukas 
„Man kyla daug problemų su mokymusi ir dėl to pa-

tiriu daug streso. Bandau pamiršti tas problemas eida-
mas į futbolo treniruotes, klausydamasis muzikos, gro-
damas gitara. Visi žinome, kad kiekvienas dalykas turi 
ribas, ir manau, kad mano problemos jų truputį nejau-
čia. Kartais labai atsibosta nusigavimas iki mokyklos, 
nes reikia nuo namų eiti iki stotelės ir paskui pro miš-
kus, gatves iki mokyklos. Bet, aišku, su draugais 
smagu.“ 

Gabija 
„Esu septintokė, ir man vis dar sunku tuo patikėti. 

Mokytis man labai nepatinka!!! Du kartus per savaitę 
lankau šokius. Man labai patinka joti. Būti su arkliais 
man labai labai smagu. Dar kartą per savaitę lankau 
jaunių chorą. Visa tai daryti man patinka. Aš labai labai 
labai labai labai laukiu Mykolinių. Noriu būti drakonu ir 
visiškai nesuprantu tų, kurie nori būti angelais, nes tai 
žiauriai nuobodu. Žmogumi – visai normalu, bet ange-
lu...“ 
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Povilas 
„Man atrodo, kad esu pakankamai didelis, tad labai 

nepatinka, kai kiti sako: „Tu esi dar mažas, negali to, 
negali ano. Suprantu, kad man reikia lietuvių kalbos, 
bet man nepatinka, kad jos yra tiek daug. Pavyzdžiui, aš 
norėčiau mokytis vairuoti, matematikos, fizikos. Norė-
čiau būti astronautu arba lenktynininku, o norint jais 
tapti reikia tiksliųjų mokslų ir sportuoti. Mes mokykloje 
mažai sportuojame, o matematikos – tik 3 normalios 
pamokos per savaitę, o periodų – 0. 8-os klasės metų 
darbui noriu kurti mokyklos apylinkių miško orientacinį 
žemėlapį, bet atėjo orientacinio sporto mokytojas, ku-
ris veda būrelį, ir jį daro. Savo idėjos neatsisakau. 
Orientacinį sportą lankau jau 5-erius metus ir noriu to-
bulintis.“ 

 

   
 

                                                             Iliustracija – Adelės
 
Nerijus 
„Kai tapau septintoku, manau, 

pradėjau atsakingiau žiūrėti į pa-
saulį. Jeigu palyginčiau save, koks 
buvau penktoje klasėje, būtų 
didžiulis skirtumas. Penktoje klasėje 
mums neužduodavo namų darbų, o 
dabar jų užduoda daug daugiau. Tai 
padėjo man būti atsakingesniam. 
Kai kuriomis dienomis man norisi 
pabūti vienam, nors penktoje klasė-
je būti vienam man būdavo nuobo-
du. Septintoje klasėje į viską pradė-
jau žiūrėti rimčiau.“ 

 

Juozapas 
„7-oje klasėje dauguma mūsų 

bijo pareikšti savo nuomonę, nes 
manome, kad būsime neišklausyti ir 
pavadinti kvailais. Manau, kad rei-
kia drąsiau išsakyti tai, ką galvoji. Ir 
nesvarbu, ką pagalvos kiti, nes 
kažkam ši nuomonė gali būti nau-
dinga. Dar būnant paaugliu dažnai 
tam tikri dalykai atrodo blogesni, 
negu yra. Kartais gali būti negera 
dėl to, kad kažkas moka ką nors ge-
riau negu tu, tarkim, sudėlioti Rubi-
ko kubą. Bet imk ir išmok tai. Ir tai 
tinka bet kam, nes juk žmogus ne-

gimsta viską mokėdamas, jis viską 
turi išmokti. Jei kitas žmogus gali, 
gali ir tu! 

Dar paaugliai dažnai bijo padary-
ti klaidų, nes pasirodys kvaili. Visi 
klysta, ir tai normalu. Visiems girdė-
ta frazė: „Iš klaidų mokomės.“ 

Negalvok, kad tu viską darai blo-
gai. Tai, ką darai, yra teisinga, vadi-
nasi, tu turėjai tai padaryti, ir niekas 
to pakeisti negali. Tik reikia dažniau 
galvoti, ką padarome blogo ir gero 
ir ką mums gero padaro kiti. Reikia 
džiaugtis, kad mes gyvename gerai 
ir kad išvis gyvename.“ 

 
 
 
Jorė 
„Manau, kad kiekvieno žmogaus gyvenime septinta 

klasė yra be galo svarbi, tiek fiziškai, tiek emociškai. As-
meniškai aš labai bijojau šių metų. Gal ne metų, o pa-
ties pirmojo susitikimo. Bijojau, jog visi bus labai pasi-
keitę. Manau, kad šiemet dar labiau išryškės kiekvieno 
klasės žmogaus interesai ir tikroji asmenybė (manau, 
kad kiekvienas dar esame su minimalia kauke). 

Mano nuomone, ši klasė labai užaugina žmogų. Atė-
jęs į ją metų pradžioje dar jautiesi šioks toks vaikas, o ją 
palikdamas jausiesi nemažai subrendęs. Kai kurie pra-
deda galvoti apie studijas, gyvenimą baigus mokyklą, 
apskritai apie ne tokią ir tolimą ateitį. 

Daugelis šiais metais pradės ieškoti savęs, savo as-
menybės, jam gyvenime svarbiausių žmonių. Kalbant 

apie mokslus, manau, kai kuriems jie tikrai nebus pir-
moje vietoje, tačiau susikaupti reikia, nes septintoje 
klasėje, ypač Valdorfo mokykloje, lygis stipriai pakyla į 
viršų.  

Rašant tekstą atėjo keista mintis. Ši septinta klasė 
būtent šioje mokykloje, būtent su šiais žmonėmis bus 
tik vieną kartą gyvenime. Apskritai visa mokykla vyksta 
tik vieną kartą gyvenime... Kiek daug įvyksta per tuos 
dvylika metų... Kaip mokykla pakeičia kiekvieno mūsų 
gyvenimus, kiek čia daug įvyksta, kiek visko išmoko. Ki-
taip tariant, be visų sunkumų reikia stengtis kuo labiau 
pasimėgauti šiuo vienąkart gyvenime vykstančiu įvy-
kiu.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7  

 

 

 

 
II dalis  
 
Pagal Marijos Gripė apysaką 

„Nepaprasta Agnesės Sesilijos 
istorija“ 

Eglė Miliukaitė 
 
1 skyrius  
„Tu ypatinga, 
Tu ypatinga!“ - 
sakydavo senelis, 
nes tu gimei 
sekmadienį. 
 
Močiutė pyko, 
Barėsi.  
„Nesąmonė!“ - 
Ji sakė. 
 
Tikėti Nora seneliu 
Tikrai nebegalėjo, 
Bet Dagas manė iš tiesų,  
Kad čia kažkur tiesa 
slypėjo. 
 
 
 

2 skyrius  
O apie praeitį dabar. 
Jos praeitis - liūdna. 
Mama ir tėtis žuvo, 
kai dar maža buvo. 
 
Pradingo jiedu, 
amžiams! 
Po traukinio ratais. 
Ligoninėj jiedu gulėjo. 
 
Ir atsikelti  
Nesuspėjo. 
Mintis atėjo, ji pirma, 
Ji lėmė lemtį liūdną. 
 
Bet nesuprato Nora,  
Kad jos tėveliai  
Miega. 
Ir niekad nepabus. 

Tik po metų  
ar dvejų 
suprato, 
kad nėra tėvų. 
 
Kad tėtis ir mama  
Negrįš  
Kaip sakė jai kiti. 
Kad jie visi melavo. 
 
Sakė:  
„Jie iškeliavę.“ 
Agnesė klausė:      
„Kada jie grįš?“ 
 
Bet grįžti 
Jie nebegalėjo, 
Nes mirė jau. 
Seniai. 
 

3 skyrius  
Ji su Karina, 
Anderšu gyveno ir 
Dagu. 
Atsikraustė jie į namą, 
Pramintą seneliu. 
 
Jie rado spintas  
Užrakintas. 
Sienose paslėptas, 
Užmirštas jau seniai. 
 
Ir tose spintose daiktai, 
Turėjo 
Grožį savo, 
Ir laikrodėlis. 
 
Rastas ten, 
Seniai nebetiksėjo, 
Bet vieną šviesią dieną, 

Kai Nora namie buvo 
viena. 
Išgirdo ji žingsnius, 
Artėjančius, 
Ir laikrodis pradėjo eiti, 
Tiktai atgal, atgal! 
 
Sustojo žingsniai, 
Prie jos slenksčio, 
Į ją kažkas žiūrėjo 
Iš laiko ir erdvės kitos. 
 
Suprato Nora šitai. 
Ir dingo jis staiga, 
Kaip pasirodė netikėtai. 
Ir laikrodis nustojo ėjęs. 
Kartodavos tai kartais. 

 
 

4 skyrius  
Vieną ankstų rytą 
į duris pabeldė  
Dagas, 
Susapnavęs keistą sapną. 
 
Sapnavo, kad 
direktorius tarė: 
„Eleonora Hed...“ 
Ją krikštijo tuo vardu, 
O jis toliau kalbėjo: 
„Ieškok, 
eik, nežinau kur ir ieškok  
nežinau ko.“ 
Ir sapnas baigėsi staiga. 
 
Ir ką galėjo reikšti 
Abudu nežinojo. 
Tiktai vieną kartą 
Knyga parodė ženklą. 
 
Kai Nora vėl viena namie, 
Knygą rado atverstą 

Rusų pasakos gulėjo lyg 
nekaltos,  
Lyg nežinotų nieko. 
Ir ji perskaitė pakėlus knygą: 
„Paklausyk, ką pasakysiu...  
Tu tarnavai ištikimai, 
Ir dabar norėčiau , 
Kad atliktum šitokią užduotį - 
nueik nežinau kur 
ir surask 
nežinau ką.“ 
O gal tai tik sutapimas? 
Ką gali žinot? 
O gal likimas  
Jos toks? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 skyrius  
Nuvažiavus į Stokholmą, 
Prie senos lėlių taisyklos, 
Kur pro langą lėlės žiūri 
Ir tamsu tenai truputį. 
 

Ir pasakė Dagas: 
„Man įdomu, 
Širdim jaučiu, 
Kad į vidų reikia eiti.“ 
 

Ir nuėjo jis į vidų. 
Užtruko penkias, o gal 
septynias minutes. 
Atnešė paketą 
Ir padavė jai. 
 

Perskaitė ir raštelį, 
Kurį jam pardavėjas davė: 
„Dėmesio! Neužmiršk! 
Mergaitė turi išvynioti ryšulį 
PATI! Pasakyk! Ir tegul niekam 
nerodo, kas ten yra!  
SVARBU!“ 
O ten buvo tik lėlytė, 

Su gražiais plaukais. 
O ir vardą turėjo. 
Jis skambėjo gan keistai. 
O tas vardas buvo 
Agnesė Sesilija. 
 

6 skyrius  
Ir po spėlionių, 
Po ilgų 
sunkių ir nesuprantamų 
klausimų. 
 

Tiesa aiškėti ėmė. 
Ir nesupratimų marška 
prasiskleidė 
STAIGA! 
 

Agnesė Sesilija buvo 
Lėlė, padaryta pagal tikrą 
žmogų. 
Jų plaukai, akys… 
Ir vardai buvo tokie patys. 
Taigi Agnesė Sesilija buvo 
        ŽMOGUS, 
Jos močiutės mamos dukra. 
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Pagal Kotrynos Zylės knygą „Siela sumuštinių dėžutėje” 

 

Dominykas Rokas 
  
Ragana ir karvė 
Diena išėjo 
Ragana atėjo 
Karvės nespėjo 
Gaminti pieno. 
Rytas išaušo 
Pienas nebėga 
Todėl, nes raganai 
Iš rankšluosčio bėga. 

 
 
 

Vėlės 
Vėlės tai vaiduokliai 
Artimųjų ar draugų 
Jos tik gero nori 
Kad neverktum ant kapų 
Nes jų rūbai tai sušlampa 
Nes ašaros – lietus, 
Ir per vėlines pasako: 
“Šypsokis tu daugiau!” 

 

 
Iliustracijos – Dominyko 

 

Pagal Trudi Canavan romaną „Baltoji žynė. Penketo amžius“ 

 

Vytė Vengrauskaitė 
 
Miraro mirtis 
Bokštas aukštas vis dar stovi. 
Kas ten žino kiek ilgai. 
Juranas didysis pas Mirarą atjoja. 
Nieks nežino kokiais reikalais. 
 
Juranas, Miraras – mirtini priešai 
Juraras nudobti Miraro joja 
Šis prie bokšto savo vaikšto  
Ir bokštas dievų ir Juraro valia ant jų nuvirto. 
Iš sakmės apie Jurarą 
 
 
 
Stiklas  
Stiklas permatomas kaip žmonių mintys 
Jis dūžta kaip mano atmintis!  
Manęs jau liko nebedaug, 
Kaip man atsiimti viską greičiau! 
Kaip čia patekau? 
Ko dar nežinau? 
Kiek laiko tai truks? 
Gal tada manęs nebebus!? 
Iš Lejardo dienoraščio 

 
 

                                                                     Iliustracija – Vytės 
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Pagal Sally Green knygą „Pusiau laukinis" 

 

Patricija Dževečkaitė  
  
☆ Pirmasis virsmas ☆ 
 
Naktis tyloje, 
Žvaigždės danguje, 
Miegoti lauke 
Geriau nei viduje. 
Adrenalinas kraujyje 

Pamirštu aš viską 
Ir iš karto bėgte, 
Pasileidžiu į mišką. 
 
Jaučiu aš tą virsmą, 
Kaip tampu žvėrimi 
Gal dabar aš pasijusiu 
Tikruoju savimi? 
 
 

Virtau aš vilku, 
Nors pats to nežinojau 
Be gailesčio penkias mielas 
elnes sukapojau. 
 
Sakiau jam liautis, 
Sakiau neėsti, 
Sakiau nei nagu 
Nebandyk prisiliesti. 
 

 
 
 
 
Atsibudau aš ryte  
Šakų krūvoje, 
O elnių kraujo skonis 
Vis dar burnoje. 

 

Pagal Michael Ende knygą „Begalinė istorija“   

 

Jorė Šniepytė 
 
Naujos begalinės istorijos pradžia 
 
Šaltas žiemos rytas. 
Snaigės tyliai leidžias už lango, 
Pasaulį apgaubus balto sniego skara. 
Miesto aikštę, alėjas svaigina žiema. 
  
Bastijanas miega jaukiam sapnų patale, 
Jis sapnuoja tą dieną, kai susitiko save, 
Kai ėjo karšta svajų šalies žemele. 
  
Jis išgirsta, kaip suskamba miesto 
varpai, 
Tai devynios ryte supranta jisai. 
Pasisukęs ant šono dar lengvai 
snūduriuoja 
Ir girdi, kaip tėtis jį šaukia iš tolo. 

  
Nosį kutena šviežių blynų 
Ir kakavos kvapai 
„Laikas keltis“, - 
vėl išgirsta jisai. 
  
Pavalgius jiems reikia 
Šiltai apsirengti, 
Nes lauke įsisiautus 
Baltoji žiema. 
 
Susikibę už rankų, 
Jie patraukia į kino teatrą centre 
Kaip ir buvo sutarę vakar ryte, 
Eis žiūrėti filmo būtent štai čia. 

  
Jiems įėjus į salę pradeda rodyti filmą - 
be galo gražų ir be galo didingą. 
  
Neilgai trukus kino teatro ekrane 
Bastijanas išvysta ne ką kitą, o patį 
save. 
Jis sėdi toj blankioj mokyklos palėpėj 
Jis sėdi, sėdi ir skaito. 
  
Čia prasideda nauja era, naujas laikas, 
Tačiau tam pasakoti čia ne vieta ir ne 
laikai. 

 

Pagal Antuano de Saint Exupery apysaką „Mažasis princas” 

 

Gustas Jonaitis 
 

Mažas, bet galingas 
Princas jis vardu 
Pakeitė pasaulį 
Savo gerumu. 
 
Jis ne tas ponas 
Raudonu veidu 
Kuris net nežino 
Kuo meilė vardu. 
 
Princas išaugino  
Gėlę iš širdies 
Kad jinai žydėtų 
Ir kvepėtų mums. 
 
Žvaigždės jo planetoje 
Švietė visados 
Nes gera širdelė  
Buvo jo šviesa. 
 

 
                                                                                      Iliustracija – Gusto 
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Pagal Astrid Lindgren romaną „Padaužų kiemo vaikai“ 

 
Audrė Poringytė 

 
Gyveno vaikai iš kaimo 
Gyveno jie linksmai 
Leido jie dienas tikrai nepaprastai 
Daug nuotykių patyrė 
Linksmų ir įdomių 
Ir štai aš tau papasakosiu apie vieną iš jų. 
 
Bitutės 
Padaužų kaime buvo visko: 
Ir arklių, ir šunų, 
Bet o už viską, ką svarbiausia, 
Jie turėjo avilių. 
O aviliuose bitės dūzgia 
Ten ir medų jos gamina 
Bet net ir mažiausias vaikas žino, 
Kad jeigu lįsi prie kokios, 
Tai sulauksi tu bausmės skaudžios. 
Ir štai vieną dieną 
Vieną dieną gražią  
Berniukai sugalvojo 
Žaisti bulvių karą. 
Mėtėsi jie bulvėmis 
Jie po visą kaimą 
Kol Ulė nepataikė 
Į avilį nekaltą. 
Kaip supyko bitės! 

Puolė jos berniuką, 
Bet jos gi nežinojo, 
Kad jis to nenorėjo 
Sukando jį baisiausiai 
Visas žandas net ištino 
Mes gydėm jį visaip 
Šaldytuve net supuvo visi vėdarai. 
Tepėm jį svogūnais 
Ir visokiais tepalais, 
Kad greičiau išgytų 
Mūsų draugas šis. 
Tikriausiai jam skaudėjo, 
Nes aimanavo jis labai. 
Kol tėvai jį tepė visokiais tepalais 
Bet stiprus tas Ulė  
Iškentėjo visus skausmus 
Ir dabar jis sveikas 
Kaip ridikėlis skanus. 
Ir dar daugybė nuotykių  
Jiems nutiko iš tiesų 
Ir dabar aš tau papasakosiu  
Apie vieną iš kitų. 
 

 

Rudenėlis 
Kai ruduo gražus atėjo 
Tai ir lapai krist pradėjo 
Krito jie vienas po kito 
Visiems iš grožio vos akys neiškrito 
O vaikai iš kaimelio 
Vos neišsikraustė iš protelio 
Toks gražumas, toks smagumas 
Pasistatys jie iš lapų namuką 
Žaidė ir dūko 
Jie ištisas dienas 
Maudėsi jie lapų 
Spalvotose voniose. 
Kasė tunelius, statė tiltus 
Toks smagumas! 
Nors netrukus jie  
Sugrius! 
Statė tvirtoves 
Berniukų ir mergaičių 
Žaidė jie lapų mūšį 
Net susidėvėjo jų pirštinaitės 
Lakstė ir dūko 
Šie padūkę vaikai 
Kol nepabalo 
Spalvoti laukai. 
Dabar jau snaigės krenta 
Matyt, artėja žiema. 
Visus šaltus nuotykius 
Kartu nešdama. 
 
 
 
 
 
Iliustracijos – Audrės

 

Pagal Akvilės Magicdust novelę „Bitės“ 

Kotryna Gabrijolavičiūtė 
 

Pradžia 
Ėjau aš kartą repeticijon, 
Bet net nenutuokiau - 
Ypatingai baigsis ji. 
Įkurt man roko grupę siūlė. 
 
Taigi sutikau aš ir galvot pradėjau. 
O žiūrėk jau ir pavadinimas gavos, 
Ką apie bites galvoji? 
Gal tiks? O gal kaip tik ne? 
 
Man visai gražiai skambėjo, 
Tai ir skelbimus iškabinau, 
O jie skambėjo taip: 
Kas į grupę nori? Moterų prašytume. 
Pavadinimas bus grupės „Bitės“. 
 

Daug žmonių norėjo. 
Čia jau būgnininkę turim, 
Va dar gitaristę radom, 
O štai jau ir visa grupę 
 
Nuotykiai 
Lenkijon važiuosim tuoj, 
Tik reikalą, kitą sutvarkysim, 
Na o jau tuomet tikrų tikriausiai, 
Lenkija lauks mūsų. 
 
Tačiau laisvai keliaut vis negalėsim, 
Leninas jau pasistengė, 
Bet bent jau į Lenkiją pažvelgsim... 
 
Smagiai ten bus mums. 
Jeigu tik iš tikro ten keliausim. 

Keletas iš mūsų, 
Jau suabejoti spėjo. 
 
Na į Lenkiją tai nuvažiavom, 
Bet iškarto mus kita nelaimė pasitiko, 
Dalytė tuoj vaikelį turės - grot 
nebegalės. 
 
Pabaiga 
Na bitutės darbščios, 
Trylika metelių puikiai grojo jos. 
 
Tačiau po to viena nelaimė po kitos, 
Jas sekė ir išsiskirti lemta buvo joms. 
 
Tačiau jos niekur gi nedingo. 
Vis pas mus širdelėj guli. 
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Pagal Vytauto V. Landsbergio pasaką „Arklio Dominyko meilė” 

Upė Gavienaitė 
 
Susirado Dominykas 
Gražią gėlę rugiagėlę 
Jie smagiai draugavo sau 
Iki kol žiema atėjo 
Oi liūdėjo Dominykas 
Kai gėlytė jo nušalo 

Bet jau kitą vasarėlę  
Rugiagėlė prisikėlė 
Ji pradžiugino arklelį 
Ir vėl buvo jiems smagu 
Vieną vakarą Domelis 
Jis paklausė žvaigždutėlių 
Ką daryti kitą žiemą 

Kai rugiagėlė vėl šals 
Jam žvaigždutė pasisakė: 
“Aplankyk tu kosmosėlį, 
ten yra brangakmenėlis, 
jis ją šildys visą žiemą.” 

 

Pagal Vytauto Rūtos Šepetys romaną „Tarp pilkų debesų” 

Gerda Navikaitė
 
Kyla saulė, leidžiasi viltis 
Nežinau aš dabar, ar diena, ar naktis 
Nes ką tik iš miego pramerkiau akis 
Portretai nuostabūs guli kampe 
O Jonas sėdi apkabinęs mane 
Jo rankos šaltos, šaltos kaip ledas 
O pro ryšulį matos dar nesibaigęs kelias. 
Numirusį vaiką visi žmonės neša 
O mus jau į Sibirą veža. 

 
 

Pagal Jurgos Vilės „Sibiro haiku“ 
Jokūbas Gudaitis 
Kartu su mumis 
Mėnulis viską matė 
Nukrito tamsa. 
 
Ašaros byra 
Vagone ankšta tamsa 
Taupom obuolius. 
 
Obė teka plati 
Tu šaukštu duobę kasi 
Daina gelbėja. 
 

Ant rojaus slenksčio 
Ir žiemą bitės dūzgia 
Gaudau hotoru*. 
*hotoru – jonvabalis 
 
Laiškai sujungia 
Žėri šiaurės pašvaistė 
Mes parvažiavom. 
 

 
Iliustracija – Jokūbo

Pagal Jurgos Vilės „Sibiro haiku“ 
Amelija Šiukštaitė
 
 
Žiema 
Jau saulė leidžiasi, ramu. 
Balti gandrai po dangų sklando,  
Ir tyliai beldžiasi į langą. 
 
Debesys telkias, ruduo artėja,  
Atneša žiemą šiaurės vėjas. 
Baltus pūkus jisai nešioja, 
Ir tyliai tyliai apšarmoja. 
 
Į mano delną snaigės krinta,  
Kačiukai slepiasi po spinta.  
Jie žino, kad žiema ateis, 
Ir saulė greitai nusileis. 

 
Šalna tuojau sušaldo sprandą, 
Ir einame mes į verandą. 
Bet vėl pavasaris ateis,  
Ir saulė greitai nesileis. 
 
Užteks šviesos mums visą dieną, 
Ir tau, ir man dabar kas dieną. 
     
Obuolys 
Obuoliai yra gerai,  
Tai raudonai, tai žaliai, 
Jie ant medžio žiburiuoja,  
Ir atkąsti jų vilioja. 
 

Krenta obuoliai kas dieną, 
Tai po du, o gal po vieną. 
Vežame mes juos kaip šieną, 
Maišą kaupiną kas dieną.  
 
Krenta krenta obuoliai,  
O paskui juos nuvalai... 
Spindi jie, kaip auksas žiba,  
Krūvos deimantų iš knygų. 
 
Jei tu obuolį pasėsi,  
Sėklą jei žeme apdėsi, 
Tau išaugs tie obuoliai  
Ir raudonai, ir žaliai. 
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Šalikas 
Šalikų yra visokių 
Ir spalvotų, ir pilkų. 
Bet geriausiai megzti moka 
Dvi bobutės ant šakų. 
 
Ilgą šaliką jos mezga 
Ilgą ilgą tarp šakų 
Jis vyniojasi kaip smilga toms 
bobutėms ant kulkšnių. 

 
Vėjas pučia ir siūbuoja, 
O bobutės ant šakų 
Tyliai kojomis siūbuoja 
Tarp spalvotų šalikų. 
 
Jei jos megzti nenorėtų 
Ant šakų jos nesėdėtų 
Mezgė mezgė dvi bobutės, 
O aplinkui vėjas pūtė. 

 

 
         Iliustracija – Amelijos

 

Pagal Isabel Abedi knygą „Izola” 
Aušrinė Kurbedytė  
Ji ėjo palei sienas bandydama apčiuopti spyną. Ten buvo 

aklina tamsa. Džoja neprisiminė, kas įvyko, arba kaip čia pa-
teko. Mergina težinojo, kad reikia iš čia dingti kuo greičiau. Iš 
kur tai žinojo? Ir pati nesuprato. Lyg koks tylus balsas pakuž-
dėjo, lyg lapai švelniai pašnarėjo. Ėjo ir ėjo ratais, bet nei 
spynos, nei rankenos ar dar ko nerado. Staiga užkliuvo už ka-
žin ko kieto ir šalto ir nugriuvo ant žemės. Džoja suprato 
esanti labai pavargusi ir net nepajuto, kaip ėmė ir užmigo. 
Nežinau, kiek laiko ji ten gulėjo. Sekundės pavirto į minutes, 
minutės – į valandas. Džoja pabudo pajutusi, jog kažkas kute-
na jos koją. Vos ne vos praplėšė akis ir apsidairė. Buvo šiek 
tiek šviesiau. Merginos žvilgsnis užkliuvo už mažo padarėlio, 
ropojančio koja. Džoja suspiegė išvydusi vorą ryškiu geltonu 
kūneliu. Pašokusi nusikratė gyvį nuo savo kojos. Apsidairiusi 
suprato, jog buvo beviltiška ieškoti durų ar kokios nors spy-
nos, nes stovėjo gilaus urvo apačioje. Vienintelis šviesos šal-
tinis buvo urvo anga merginai virš galvos trijų metrų aukšty-
je. Urvas ar duobė, kurioje stovėjo, buvo akmeninių sienų. 
Džoja pabandė šauktis pagalbos, bet atsakymo nebuvo. Mer-
gina nusprendė apsižiūrėti, kur papuolė. Apėjusi visa urvą ra-
do raštelį ir urvelį, kurio gale matėsi šviesa. Džoja išlankstė 
popierėlį ir perskaitė: “Bandyk ištrūkti kiek tik nori. Mūsų 

saloj neberasi. Mes išplauksim namo ir aš pasirūpinsiu, kad 
nebegrįžtume.” Darling 

Džoja nusigandusi šliaužė urveliu, kol išvydo žalią pievą. 
Vakarėjo. Saulė leidosi į jūrą. Išlindusi ėmė bėgti, kur, jos ma-
nymu, buvo bendrasis namas. Į tą laiką sutemo ir staiga mer-
gaitė išgirdo urzgimą. Tolumoje pamatė dvi geltonas akis. 
Mergina iš karto sumojo, kaip išsigelbėti. Vikriai įsiropštė į 
aukšto medžio viršūnę ir pro šakas pamatė, kaip pribėgo Solo 
šuo ir sulojo. Džoja taip apsidžiaugė, kad paleido šaką laikiu-
sias rankas ir iškrito iš medžio, susimušė koją. Šuo ėmė gar-
siai loti kviesdamas pagalbą. Staiga iš už krūmų iššoko du 
juodai vilkintys vyrai ir pačiupo merginą. Po keliolikos sekun-
džių mergina suprato esanti maiše. Kai galva trenkėsi į kažin 
ką kieto, Džoja pradėjo spurdėti ir spardytis, kad blogiukai 
paleido maišą. Šiam nukritus ant žemės, išsilaisvino ir norėjo 
kuo greičiau bėgti. Deja, užsigautoji koja neleido, tad galėjo 
tik šlubčioti. Vyrai ją kaipmat sučiupo ir vėl įgrūdo į maišą. 
Mergaitė maiše tikriausiai užmigo, nes kai pabudo, pamatė, 
kad yra pririšta prie kėdės. Išsilaisvino nesunkiai, nes virvės 
buvo laisvo. Staiga ji prisiminė raštelį ir nubėgo į paplūdimį. 
Nubėgo ten, bet čia nieko nebuvo. Ji pažvelgė į horizontą. Ja-
me tolo laivelis ir ji suprato, kad jis niekada negrįš. 
 

 

                                                                                                                                                                                           Komikso autorė – Aušrinė    
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                                                                                                                                         Iliustracija – Amelijos 

III dalis 
Tarp kartojamų 6 klasė temų yra įvardžiuotiniai būdvardžiai. 7-okai pagal „Dixit“ žaidimo korteles kūrė istoriją, kurioje 

reikėjo pavartoti įvardžiuotinių būdvardžių ir aprašyti vieną kurį nors istorijos veikėją.  
 
Talis 
„Tai buvo senasis Dievas. Jis buvo tokio amžiaus kaip lai-

kas. Dievo pilkoji barzda buvo tokio ilgio, kad paleista nutįs-
davo iki pat Žemės. Kai barzda užklodavo žaliąją žemę, čia 
tapdavo tamsu, o dangus pasidarydavo pilkas. Bet Dievo 
barzda paliesdavo žemę tik tada, kai jis miegodavo, nes kitu 
metu rūpindavosi ir neleisdavo jai nukristi. Kiekvieną naktį 
Dievas rimtai užmigdavo, ir visas dangus po truputį tapdavo 
juodas – ateidavo naktis. Dievas turėjo dar vieną užduotį – 
visada į priekį judinti laiką skaičiuojantį laikrodį, bet kadangi 
Dievas buvo senas, ne vienodu metu judino prietaisą, tai lai-
kas kartais bėgdavo greičiau, kartais – lėčiau. O kai Dievo ži-
lieji plaukai pakutendavo žvaigždes ir kai jo plaukų sruoga už-
krisdavo priešais saulę, prasidėdavo saulės užtemimas.”  

 

 
 

 
 

     Iliustracija – Aušrinės 
 

Jorė 
„Pramerkiau akis, aplink teliūškavo 

juodas vanduo. Mano pėdos į jį nesmi-
go, ėjau jo paviršiumi. Kažkur toli lašėjo 
vanduo. 

Ėjau lėtai, vanduo šiek tiek teliūška-
vo, nuo mano žingsnių susidarė nežy-
mios bangelės. Viskas, absoliučiai vis-
kas aplink buvo tamsu, atrodė, tarsi 
esu uždarytas milžiniškame kambaryje 
juodomis lubomis, sienomis, grindimis. 
Toli toli priekyje pasimatė neryškus si-
luetas, jis vis artėjo. Stovėdamas vos 
per kelis žingsnius nuo keistojo silueto 
pamačiau, jog tai juodais drabužiais ap-

sirengęs tamsusis ponas. Taip jį prami-
niau. Jis buvo juodu kostiumu, keistai 
judančiu kaklaraiščiu, ant galvos buvo 
užsimaukšlinęs juodą aukštą skrybėlę. 
Labiausiai mane nustebino ir sužavėjo 
trumpai kirpti ūsai ir ant kojų užmauti 
ląstai. Tamsusis ponas keistai šypsojosi. 
Ilgą laiką stovėjom žiūrėdami į vienas 
kitą. Netrukus pamačiau iš tolo artėjant  
dar begalę tamsių ponų. Jie visi atrodė 
lygiai taip pat kaip pirmasis, tik kiekvie-
no jų veido išraiškos buvo skirtingos. 
Vieni juokėsi, kiti šypsojosi, treti buvo 
susiraukę, dar kiti rėkė (tik be jokio gar-
so). Man pasidarė baisoka. Jie sparčiai 

artėjo, pirmasis stovėjo ramus ir šypso-
josi. Keista, tačiau aplink buvo visiškai 
tylu. Nesigirdėjo nei garselio. Staiga pa-
jutau, jog pradėjau smigti, juodas van-
duo mane traukė į savo gelmes. Vienas 
iš tamsiųjų ponų man ištiesė ląstus – ly-
giai tokius pat, kokiais avėjo jie visi. Šie 
buvo panašūs į anties pėdas. Greitai iš-
traukiau vieną koją ir apsiaviau ląstą. 
Koją tvirtai pastačiau ant vandens. 
Keistąjį ląstą apsiaviau ir ant kitos ko-
jos. Kai jau buvau su apavu, tamsieji 
ponai griebė mane už rankų ir aš jų vir-
tine nuėjau juoduoju vandeniu pir-
myn.“ 
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Audrė 
„Kartą Lenkijoje gyveno žymus me-

chanikas vardu Liokadijus. Čia jis gyve-
no nuo pat mažumės ir domėtis me-
chanika pradėjo būdamas trylikos. Da-
bar jam – 38-eri. Kai jam sukako 19-a, 
įstojo į Daktaro Broniaus universitetą 
studijuoti mechanikos. Baigęs mokytis, 
įkūrė savo įmonę. Turiu pripažinti – jam 
gerai sekėsi. Visi jį praminė Protinguoju 
mechaniku. Netrukus jis praturtėjo, bet 
kai tai nutiko, pinigai apkerėjo jį. Iš pra-
džių Liokadijus nusidažė plaukus ir iš 
blondino pasidarė brunetas. Vėliau pa-
sistatė didelį namą, panašų į gražiąją 
Krokuvos pilį. Paskui pasistatė pamink-
lą viduryje didžiojo miesto, kuriame gy-
veno. O statulą pavadino „Puikusis aš“. 
Mechanikas pasidarė labai gobšus, pa-
noro visų pasaulio pinigų. Ši mintis ne-
davė ramybės ir vieną naktį jam šovė 
nuostabi mintis, kaip gali gauti visus 
pasaulio pinigus. Jos niekam neišdavė, 
nes bijojo, kad kas nors gali išduoti jo 
puikųjį planą. Taigi per vieną didelį su-
sitikimą su įtakingais žmonėmis Lioka-
dijus nusprendė įgyvendinti savo didįjį 
planą. Viduryje susitikimo nuėjo į tuale-
tą, nes ten buvo pasislėpęs savo baltą 
nedidelį lagaminą. Nieko nelaukęs jį 

atidarė – taip stipriai, kad kaipmat nuo 
dangčio nubyrėjo baltos dulkės. Kai ati-
darė, viduje suspindo mažas baltas 
daikčiukas. Tai buvo aparatas, kuris vie-
nu mygtuko paspaudimu galėjo iš visų 
pasaulio žmonių banko sąskaitų perkel-
ti pinigus į jo banko sąskaitą. Liokadijus 
norėjo, kad mygtuko paspaudimas bū-
tų tobulas, taigi prieš jį paspaudžiant 
reikėjo išsituštinti. Negalėdamas atsi-
grožėti tuo nuostabiuoju prietaisu, su 
juo rankose pasisuko į tualetą. Bet stai-
ga sugirgždėjo durys, iš baimės Protin-
gasis mechanikas Liokadijus taip krūp-
telėjo, kad netyčia paleido iš rankų bal-
tąjį prietaisą ir šis tyliai pliumptelėjo į 
klozetą ir nugrimzdo. Tą akimirką Pui-
kusis aš, pakirstas baimės, spoksojo į 
klozeto gilumą ir net neištarė jokio dra-
matiško „Neeee!!!!” Liokadijus supra-
to, kad planas neišdegė, jautėsi piktas, 
liūdnas, nepatenkintas. Po poros dienų 
Protingasis mechanikas vis dar jautėsi 
labai prislėgtas, tai nusprendė kam 
nors išsipasakoti. Buvo girdėjęs, kad kai 
kam nors papasakoji savo bėdas, pa-
lengvėja. Bet kam išsipasakoti? Ogi 
prisiminė, kad vaikystėje labai gerai su-
tarė su močiute ir visai senokai ją matė, 
tad sugalvojo aplankyti ir pasipasakoti. 

Nuvažiavo pas senąją močiutę ir nieko 
nelaukdamas atvėrė širdį. Močiutė, aiš-
ku, jį išbarė už tokį savanaudišką norą, 
bet tas išbarimas visai vykusiai išėjo, 
nes Liokadijus suprato savo negerą po-
elgį ir nuo to laiko buvo draugiškas, ge-
ras mechanikas. Be to, vėl persidažė 
plaukus ir tapo blondinu.“ 

 
 

                                Iliustracija – Gerdos

 
Amė 
Niekas 
„Kartą labai labai seniai gyveno Baltoji pelėda. Ji buvo 

balta kaip šviežias sniegas, o jos nagai – juodi kaip tamsioji 
anglis. Pelėda turėjo gražias apvalias blizgančias akutes, ku-
rios žibėjo kaip žvaigždės tamsiame nakties danguje. Vieną 
naktį pelėda nespėjo grįžti iš naktinės medžioklės – saulė jau 
kilo aukštyn į brėkštantį ryto dangų. Baltąją pelėdą apakino 
saulės spinduliai ir ji nukrito žemyn, atsitrenkdama į storą 
ąžuolo šaką, kuri buvo pakibusi virš keisto mėlyno akmens. 
Baltoji pelėdžiukė garsiai šleptelėjo ant akmens ir po kelių 
sekundžių atsimerkė. Ji pamatė vien tik rūką - visur aplink 
akmenį. Ji bandė skristi, bet, kad ir kur skrido, visad sugrįžda-
vo prie to keisto mėlynojo akmens, kuris, rodos, ir skleidė tą 
keistą tirštą miglą. Akmuo gulėjo po ąžuolu, todėl Baltoji pe-
lėda nusprendė skristi aukštyn, bet kuo ilgiau ji skrido į viršų, 

tuo labiau tirštėjo rūkas. Galiausiai viskas taip aptemo, kad 
pelėda nebematė, kur skristi. Ji vėl į kažką atsitrenkė ir paju-
to, kaip krenta žemyn. Pelėda krito ir krito, kol galiausiai atsi-
trenkė ir išvydo nieką. Jis buvo bespalvis, bet spalvotas, tam-
sus, bet akinantis. Niekas niekaip neatrodė, bet buvo mato-
mas. Pelėda įkrito į nieką ir pajuto, kaip nyksta... ir atsibudo 
savo drevėje vakare. Baltoji pelėda suprato, kad tai tik sap-
nas, bet grįždama iš medžioklės tą rytą ji tai prisiminė ir tą 
akimirką ją apakino saulės spinduliai. Paukštis atsitrenkė į il-
gąją šaką to paties ąžuolo kaip ir sapne ir šleptelėjo ant keis-
tojo mėlynojo akmens aplink viešpataujant tirštam rūkui... 
Bet staiga keistasis mėlynas akmuo pasisuko, atsivėrė ir po 
juo atsivėrė niekas – baisus ir tamsus, akinantis ir šiltas. Bal-
toji pelėdutė paskutinį kartą pagalvojo apie šviečiančius sau-
lės spindulius ir... atsibudo savo drevėje...“ 

 
Barbora 
„Kartą Debesų pievoje, gi-

liojoje Geltonųjų ramunių įdu-
boje, karvė vardu Rapunzelė 
valgė rugiagėles. Ji niekur kitur 
nevalgydavo rugiagėlių, tik Ra-
munių įduboje. Sakydavo: „Jos 
mane plonina.“ Rapunzelė pa-
žinojo ir mūsų pažįstamą arklį 
Dominyką (man atrodo, jie net 
buvo geriausi draugai). Šiaip ar 

taip, Rapunzelė buvo... labai neprotinga karvė, ji mėgdavo skraidyti padangėmis ir ple-
pėti pati su savimi. Karvutė bandė mesti svorį (tai jai nelabai sekėsi), mat labai mėgo 
saldžiųjų kukurūzų pudingą ir paskutiniu metu buvo sustambėjusi. Šiaip Rapunzelė bu-
vo patraukli karvutė, jos kailis buvo dailios spalvos, ji mokėjo stovėti ant priekinių kano-
pų ir daryti orinius kūlversčius. Daug varlinų buvo pametę dėl jos protą. Ypač Stanislo-
vas jaunasis. Rapunzelė jam buvo garbinimo vertas padaras. Varlinas dėl jos buvo pa-
metęs žabtus. Vieną dieną po to, kai jo mylimoji papietavo Ramunių įduboje, Stanislo-
vas prišokavo prie jos ir tiesiai šviesiai pasakė: „Karvute Rapunzele, garbinimo verta 
mieloji, esi šviesiausias dalykas Žemėje. Kai tave pamačiau, man žabtai nukaro. Ar būsi 
mano žmona?!“ Rapunzelė nusijuokė šmaikščiu toneliu ir pasakė: „Stanislovai, mielasis, 
man tik 36-eri… Paklausk, kai man sueis 50!” 
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                                                                                            Iliustracija – Jorės 

 
Dovaldas 
Senoji sodyba pėdsake 
„Bredžo sodyba turbūt labai sena, tik niekas nežino, kada 

ją pastatė. Pagal pavadinimą turbūt jau supratot, kad ji yra 
bredžo pėdsake. Tą pėdsaką įmynė didysis bredžas ir jo gar-
bei ten pastatė sodybą. Aišku, bredžai jau seniai išnykę kaip 
ir kiti didieji. Didieji – tai milžiniškos būtybės, gyvenusios čia 
nuo priešistorinių laikų, bet jie išnyko, nes suvalgė visus 
didžiuosius grybus – vienintelį dalyką, kurį galėjo valgyti. 

Sakoma, kad Bredžo sodyboje vis dar vaidenasi jos pirma-
sis savininkas, kuris, pagal vietinius žmones, buvo išprotėjęs. 
Šioje sodyboje yra labai daug paslėptų kambarių ir pilna rū-
sių. Viename iš tų kambarių rasta užšaldytų voverės kiauši-
nių. Bet tai tik vienas iš tūkstančių kitų kambarių senojoje 
Bredžo sodyboje, kurių dauguma dar neatrasti ir kurios visas 
paslaptis vargu ar kam pavyks įminti.” 

 

 
                                                                                                      Iliustracija – Jorės 
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