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ĮŽANGA
„Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti.“
A. de Sent Egziuperi

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas.“
Vydūnas

„Gebėjimas kurti – tai didžiausia dovana,
kuria gamta apdovanojo žmogų be galo ilgoje evoliucijoje.“
Vladimir Engelgardt

Lietuvos Bendrojo ugdymo programos teigia, kad
Lietuvos mokyklos ir mokytojo tikslas – puoselėti kiekvieno
mokinio prigimtines dvasines, intelektines, fizines galias,
padėti atsiskleisti jo individualybei ir siekti kūrybiškumo,
kad kiekvienas mokinys taptų oria, dorovinga asmenybe.
Kėdainių kalbų mokykloje stengiamasi pažinti
kiekvieną mokinį, jo prigimtines galias, patirtį, gebėjimus
ir skatinti jo asmeninę ūgtį. Todėl ugdymo procesas organizuojamas taip, kad būtų skatinamas patirtinis, tiriamasis,
kūrybinis, interpretacinis mokymasis, kuriantis giluminius
teorijos ir praktikos ryšius, susietus su realiu gyvenimu.
Vyresnieji Kėdainių kalbų mokyklos mokiniai ne tik
mokosi užsienio kalbų, jie kuria tekstus, interpretuoja, piešia,
verčia iš užsienio kalbų. Nemažas būrys kalbinukų kasmet
dalyvauja respublikiniame vertimų ir iliustracijų konkurse
,,Tavo žvilgsnis“.
Knygelėje ,,Mokinių kūrybiniai darbai“ sudėti Kalbų
mokyklos mokinių bandymai kurti tekstus gimtąja ir anglų
kalba pagal duotą temą, raktinius žodžius, nuotaiką.
Šios knygos puslapius puošia ir konkurse ,,Tavo žvilgsnis“
dalyvavusių mokinių vertimai bei iliustracijos.
Knygą sudaro keletas skyrių: ,,Atleidimo galia“, ,,Daikto
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istorija“, ,,Laiškas Lietuvos tėvams“, ,,Menas“ ir vertimai iš
kitų kalbų. Rašydami kūrybinius darbus, mokiniai buvo gavę
užduotį: parašyti duota tema rašinį panaudojant raktinius žodžius. Džiaugiamės, kad mokiniai išdrįso atsiverti,
nepatingėjo paieškoti gražesnio žodžio, skambesnio sakinio, aiškesnės minties.
Ši knyga atsirado visų mūsų – mokinių ir mokytojų
– pastangomis. Nuoširdžiai dėkojame Kėdainių kalbų
mokyklos mokytojoms: Izolinai Kriščiūnienei, Agnei
Milašienei, Aistei Komisoraitienei, Daliai Kasteckaitei, Nijolei Černiauskienei, Laimutei Rumbienei, padėjusioms mokiniams atsiskleisti, paskatinusioms išbandyti savo gebėjimus
ir drauge keliavusioms kūrybos keliu.
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ATLEIDIMO GALIA
Kūrybinis rašinys ,,Atleidimo galia“ panaudojant raktinius
žodžius.
Miražas, orbita, identifikuoti, orakulas, nesvarbu, meilužis,
dramblys, orkestras, šešėlis, laimės pasaga, tikėjimas, suvokimas,
dribla, sūkurys, meilė, Dievas, katės, glosnus, klerkinti, pūkšnis
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Atleidimo galia
Matas Smolinas

2018 m. gegužės 2 d.
Esu sukrėstas. Taip dar niekada nesijaučiau. Suvokimas, kad
rašau šį laišką, žudo mane iš vidaus. O tikėjimas, kad viskas bus
gerai, ir Dievas man atleis, tėra tik kruopelytė, tikra laimės pasaga.
Nesvarbu, kad laikas – tik gyvatė, ryjanti savo uodegą, tačiau
man tai – lyg orbita, kurią galiu identifikuoti kaip tikrąją savo
gyvenimo vertę.
Turbūt norėtum paklausti, kur yra tavo kastruotos katės, tačiau aš turiu prisipažinti, kad kaip tik jas nunešiau į gyvūnų prieglaudą. Tai įvyko tą pačią akimirką, kai tu susikrovei daiktus ir
išėjai.
Nepyk, aš tikrai norėjau jas pasiimti atgal, tačiau tą lemtingą
minutę buvau apimtas neapsakomo įniršio ir neapykantos. Nuo
tos dienos viskas priminė tave: glosnus dramblys, kurį įsigijome,
kai tas aferistas orakulas išbūrė mums ateitį. Tuo metu gyvenau
šia diena ir viskas atrodė tikra, net ir jo žodžiai, kad po savaitės
ateis pasaulio pabaiga, o mus išgelbėti gali tik ėsti prašantis dribla
dramblys. Suprantu, kad mus pražudė melo sūkurys, tarsi ilgiausias šešėlis užtemdęs kasdienybę. Turiu tave nuliūdinti, aš tiesiog
turiu tai padaryti! Kad ir kaip būtų apmaudu, su ,,TV3 pagalba”
sužinojau, kas buvo, o gal ir tebėra, tavo meilužiai. Renata mane
iš karto įspėjo, koks tu žmogus. Nereikėjo man klausyti tavo melo
pasakų! Bet mano meilė tada buvo tokia stipri, it miražas, tiesa,
daug tamsesnis ir klaidesnis, nei aš maniau iš pradžių. Tiesą sakant, šlykštėtis tavimi pradėjau, kai filharmonijoje grojo orkestras, kai koncertmeisteris pradėjo klerkinti ,,Devintosios“ finalą.
Ar tikrai naiviai manei, kad jaučiu kaltę? Noriu pasakyti, kad
Dievas mato ir girdi, jis seka mus kiekviename žingsnyje. Tikiu,
kad ateis laikas, kai aš Tau atleisiu ir sutikęs ramiai pažiūrėsiu į
akis.
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Atleidimo galia
Emilija Vilčinskaitė

Miražas - lyg mažytė melo orbita,
Kurion taip greit įstūmei tu mane.
Ir visos tos apgaulės, pažadai jau nesvarbu,
Net užsimerkus identifikuoti juos galiu.
Glosnus tavo šešėlis vis sėlina paskui mane
Kada gi jis supras: man jau gana!?
Ta meilė ir jos sūkurys, kuriam mes buvome įstrigę
Dabar man reiškia ne daugiau nei tolimas katės kniaukimas.
O tas orkestras, kadaise grojęs muziką, man leidusią gyventi,
Dabar tesugeba lyg bičių avilys klerkenti.
Ir kas gi per orakulas man lėmė tokį skaudų būvį?
Kodėl gi mes iš viso buvome meilužiai?
Ir kaip gi man dabar tave pamiršti?
Nei Dievas, nei tikėjimas neleidžia man tavęs paminti.
Staiga lyg koks dribla dramblys užgriūna suvokimas:
Juk viso šito pabaiga – tai paprasčiausias atleidimas.
Lyg laimės pasaga ši nuostabi žinia.
Norėdama pamiršti, turi išlaisvinti save.
Tik tau atleidus, mano širdis pasidaro lengva
Ir net menkiausias vėjo pūkšnis galės nunešti ją kita linkme.
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Atleidimo galia
Radvilė Rušaitė

Kiekvieno žmogaus gyvenime, be jokios abejonės, būna pakilimų bei nuosmukių. Kartais jautiesi, lyg tave pasigavo šiltų bei
pozityvių jausmų sūkurys, na, o kai kuriomis dienomis būna baisiai sunku – taip sunku, jog atrodo, kad ant tavo širdies atsisėdo
koks dramblys. Žinoma, visiems labiau patinka tos pozityvios
dienos, kai ir širdyje, ir galvoje skamba mėgstamiausia daina –
lyg ją grotų didžiausias, prašmatniausias orkestras, tačiau reikia
nebijoti ir rimtai pažvelgti į negatyvias dienas. Kodėl tokių iš viso
atsiranda? Gyvenime visur turi būti pusiausvyra – juoda ir balta,
diena ir naktis, meilė ir pyktis. Taip ir kasdienybėje kartais tiesiog
neįmanoma išvengti blogų dienų. Jei visi visada gyventume tik
gerai, nesugebėtume to įvertinti, tad labai svarbu kartais ištverti
ir vieną kitą nesėkmę. Daugelį, patekus į nesėkmingas situacijas,
gelbsti tikėjimas. Vieni tiki, jog jiems padės Dievas. Kiti ima labiau tikėti savimi arba pernelyg pasitikėti kitais žmonėmis.
Naktį, važiuodama į oro uostą, prieš kelionę vis pamatau
krentančią žvaigždę – nesu tikra, ar tai miražas, ar išsigalvojimas,
ar tiesa, tačiau dabar nėra naktinio skrydžio, prieš kurį nebūčiau
pamačiusi krentančios žvaigždės. Na, o kaip ten sakoma, – sugalvok norą! Tad matydama žvaigždę bei jos danguje paliekamą
ryškiai šviečiančią orbitą, visada pagalvoju apie tą patį, tuos kelis
man itin svarbius norus, kurie nesikeičia jau metų metus, bei palinkiu sau bei kitiems sėkmingos kelionės.
Tačiau vieną kartą atsitiko taip, kad žvaigždė nukrito, norai
galvoje buvo pakartoti, o aš likau oro uoste su rankiniu bagažu
viena paryčiais sėdėti ant suoliuko ir stebėti kylantį lėktuvą, į kurį
įleista nebuvau. O varge, tada slankiojau Kauno požeminėmis
perėjomis nosį nukabinusi ir pajuodusi it koks šešėlis, o mano
širdyje bei smegenyse skambėjo ne mėgstamiausia orkestro atliekama daina, o tragiška kakofonija, lyg kas būtų ėmęs klerkinti armoniką man tiesiai už nugaros.
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Gal aš tą naktį, užsižiūrėjusi į krentančias žvaigždes, nepastebėjau, kaip juodos katės bėgo man per kelią? Gal mano laimės
pasaga pavėsinėje staiga apsivertė ir kabėjo nebetinkamai? Nors
ne, prietarais netikiu, orakulas taip pat negali nurodinėti mano
ateities. Ta diena tikrai nebuvo viena iš geriausių, tačiau ilgainiui
viskas susitvarkė ir grįžo į savo vietas, ir nesėkmių kaip nebūta.
Žymiai sudėtingesnė situacija būna, kai nesėkmės atsiranda
ne dėl savo, bet dėl kitų kaltės. Baisiai nemėgstu melo, išdavysčių
(nekalbu apie nesąmones, kurių privelia meilužiai, man tai nėra
aktuali tema – labiau apie aplinkinių prikrėstas kvailystes). Šitokie kitų pridirbti dalykai verčia mane ilgai galvoti, kuris ką kam
pasakė ir ant ko gi čia dabar turėčiau pykti? Kartais sunku identifikuoti mano nesėkmių kaltininkus. Ta dribla tęsiasi ir gadina
man ne tik dienas, bet ir savaites, kol galiausiai išsiaiškinu, kas ką
prisidirbo. Tuomet imu pykti. Tiesa, pykstu neilgai, nes tiesiog to
nemoku – man nepatinka savyje kaupti negatyvius jausmus.
Suvokimas, jog gali atleisti, palengvina gyvenimą ir sau, ir kitiems. Kaip sakoma: „atleisk, bet nepamiršk“. Atleisti svarbu, bet
tai nereiškia, kad turi ir toliau pasitikėti tais žmonėmis – tiesiog
nustoti nešiotis negatyvius jausmus. Tada ir akmuo nuo širdies
nusiris, ir visas pyktis praskris pro šalį it glosnus vėjo pūkšnis.

Atleidimo galia
Lolita Činikaitė

Mano mielas Dribla,
net nepamenu, kiek kartų tu mane įžeidinėjai, tad dabar supykusi bandau atkeršyti tau, broliuk. Bet negalvok, kad šiame
laiške aš tavęs atsiprašau, tikrai ne. Šitame laiške tau atleidžiu,
nors mano atleidimo neprašei.
Nežinau, ar pameni tą dieną, kai važiavome į Ukmergę. Buvo
labai karšta, tad tik ir ieškojome kokio nors šešėlio pasislėpti. Tą
dieną aš atsimenu puikiai, nes tada buvau labai liūdna, o tėtis,
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stengdamasis mane pralinksminti, nupirko laimės pasagėlę. Ta
laimės pasaga man labai patiko. Ir oi, kaip aš pykau, kai tu tą pačią
dieną ją praganei. Tik tau to niekad nesakiau, maniau, kad tau atrodys nesvarbu. Taigi dabar aš tau už tai atleidžiu. Bet jei manai,
kad pykau tik dėl to, labai labai klysti. Tų atvejų buvo ne vienas
ir ne du. Pavyzdžiui, kartą, pralaimėjusi lažybas, turėjau valgyti
mūsų katės ėdalą, arba, kai nusprendei visą naktį prie mano kambario durų klerkinti gitara...
Aišku, yra ir gerų atsiminimų. Buvo gera, kai kartu skaitėme
knygą ,,Orbita“ arba kai ėjome identifikuoti, kas ta ponia, vaikščiojanti pas mūsų kaimyną Karolį. Ir ar jie tikrai meilužiai. Dar
puikiai prisimenu tą dieną, kai buvome kažkokiame renginyje, kuriame grojo didelis orkestras, o tu pagal maršą šokai kaip
dramblys.
Žinai, tu man kaip miražas. Jau, atrodo, pamatau tikrąjį tave,
o tada tu padarai ką nors kitaip, ir visas suvokimas pranyksta.
Man kartais būna baisu. Man baisu, kad tau nesvarbus pasidarė tikėjimas, kad tau nesvarbus Dievas. Nežinau, kur dingo tavo
meilė man, tėčiui, mamai, mūsų šeimai. Kaip vėjo pūkšnis ryte
tu išlėki iš namų ir grįžti tik vėlai vakare. Net orakulas nežinotų,
kur tu šlaistaisi visą dieną. Man baisu, man labai baisu, broli, kai
nežinau, kur tu. Ką jau kalbėti apie mamą... Net neįsivaizduoji,
kaip ji kremtasi dėl tavęs. Ar pastebėjai, koks glosnus tampa jos
balselis, kai ji kalba su tavimi? Ji bijo, kad net dėl pakelto balso
tono tu supyksi ir išeisi.
Žinai, ta vasara kaip sūkurys išnešė iš tavęs viską, kas buvo
gera. Bet aš tau atleidžiu, broli, atleidžiu už viską.
Tave mylinti sesuo Lolita...

Atleidimo galia
Aurelija Armanavičiūtė

Kartą per Ruklavėjos miestą ėjo orakulas. Jo galvą puošė orbita. Įėjęs į miestą jis išgirdo muziką. Grojo orkestras. Orakului pri10

ėjus arčiau, orkestras nutilo, o paprašius sugroti ką nors linksma,
muzikantai ėmė neritmiškai klerkinti instrumentais. Įsižeidęs
senukas iš pykčio visus pavertė akmenų krūva. Eidamas toliau,
priėjo miesto parką, kuriame buvo įsikūręs cirkas. Savo pasirodymus repetavo katės, dramblys ir dribla Jonas. Iš nuovargio orakului ėmė vaidentis miražas, todėl nusprendė prisiartinti prie cirko
artistų ir paprašyti stiklinės vandens. Artistai, pastebėję senuką,
baigė repeticiją ir išsiskirstė į savo namelius, nekreipdami dėmesio į nekviestą svečią. Supykęs orakulas juos prakeikė ir taip pat
pavertė akmenų krūva. Sukaupęs paskutines jėgas, judėjo toliau.
Orakulą vis dar valdė tikėjimas, kad šiame miestelyje dar yra gerų
žmonių, ir jis ras draugų.
Miestelio pabaigoje, prie didelio ąžuolo, sėdėjo du meilužiai.
Nors buvo karšta diena, medis metė šešėlį, kuris šiek tiek dengė
kaitrią saulę. Žynys pagalvojo, kad ši porelė jam bus maloni, ir pažinties proga nusprendė įteikti jiems laimės pasagą. Deja. Porelė
atstūmė orakulą, o dovanotą pasagą išmetė. Orakului trūko kantrybė. Jis visus miesto žmones pavertė akmenimis, o pats įsiutęs
bėgo iš miesto miško link. Bebėgdamas nepastebėjo artėjančios
audros, buvo įsuktas sūkurio ir įmestas į gilią duobę.
Sėdėjo senukas duobėje dieną, dvi, savo padarytų darbų gailėtis pradėjo. Ir staiga pajuto kažkieno glosnų prisilietimą. Orakului pavyko tamsoje identifikuoti, kas tai. Tai buvo Dievas.
Žynį užvaldė meilė ir švelnumas, jis atšaukė savo prakeiksmą
ir atleido žmonėms. Net nespėjo suvokti, o minkštas pūkšnis iškėlė jį iš duobės. Nuo to laiko žiniuonis stengėsi nepykti ir atleisti
piktiems žmonėms, nes tik gerumas gimdo gerumą.

Atleidimo galia
Lukas Kairys

Dangaus sūkurys apgaubs visus, ir Dievas pasirodys. Tik tavo
tikėjimas atskleis, kokia stipri tavoji meilė. Identifikuoti reikia
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viską, tačiau tavo pasaulio suvokimas parodo tavo širdies dydį. Ar
ji kaip dramblys, ar kaip pelė? Žinai tik tu. Nesvarbu, ką tau sakys
kiti. Tu pats kuri savo Visatą. Tavo orbita, kaip ir Visata, tik tavo.
Lošimų orakulas tave vilioja, meilužiai apgauna ir lieki vienui
vienas? Ne. Tu turi Dievą. Angelų orkestras sapnuose tave nuramins ir atleis, jei nusidėjai. Tačiau blogio šešėlis tave seks, jis
nepasiduos. Pagerbdamas ir mylėdamas Dievą, nešiok kryžių. Tai
bus Tavo laimės pasaga, kuri apsaugos nuo apgaulių. Tai tik miražas. Nebūk Dribla! Pasistenk pakeisti bloga į gera. Gana klerkinti
gitarą! Geriau atsiduok Viešpačiui, jis tau tikrai atleis, kad ir ką
padarei. Vėjo pūkšnis tau parodys kelią. O katės glosnus prisilietimas nuramins.
Tu tik patikėk!

Atleidimo galia
Saulė Leikutė

Meilė ir tikėjimas tavim – žaidimas,
Bet netikėjau, kad tai tebus žemas kritimas.
Šiandien prisimenu Tave kitokį,
Tada sugebėjau tik identifikuoti juokdarį,
Kuris sakė, kad yra karys,
Jokie priešai tavęs nesustabdys.
Bet visa tai tebuvo melas,
Nors tas miražas gal ir buvo geras.
Tavo mintys, kalbos buvo lyg sūkurys,
Norėjai įtraukti mane, tikėjaisi, kad niekas nebepamatys.
Meilė ir tikėjimas tavim – žaidimas,
Bet netikėjau, kad tai bus žemas kritimas.
Net dramblys galėjo būti po tavo padu.
Tačiau Orakulas matė viską kitu kampu.
Ir suvokimas man tada atėjo,
Net katės kniaukt kitaip pradėjo,
12

Mes buvom lyg meilužiai ir tempėme savo melą kaip karučiais.
Glosnus vėjo pūkšnis man tada sušvilpo,
Net ir Dievas nušvito, šešėlis nuslinko.
Sugebėjau tau tada atleisti,
Driblą pro akis praleisti.
,,Laimės pasaga“, – tada daina skambėjo,
Pykčio orbita po viso šito sumažėjo.
Ir nesvarbu man, kas bus toliau,
Nes net ir klerkiantį žmogų pamiršau.

13

DAIKTŲ ISTORIJOS
Tekstai iš susigalvoto daikto pozicijos. Tas daiktas (kurio mes
nežinom) turi tekste apie save kažką taip papasakoti, kad duotų
užuominų, kas jis yra, kad mes, skaitydami tekstuką, galėtume
pabandyti atspėti, koks tai daiktas.
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Atspėkite, kas aš?
Benas Guoga

Iš pradžių mūsų buvo daug. Šnekėjomės viena su kita, juokavome. Bet laikui bėgant mūsų ėmė vis mažėti: po vieną, po dvi...
Kaskart prie mūsų atsirasdavo kitas žmogus ir po vieną nusinešdavo. Būdavome priverstos kurį laiką pagyventi kituose namuose.
Vieną dieną susipykome ir susistumdėme. Aš atsidūriau prie
skardžio krašto ir vos nenukritau į bedugnę... Kai žmogus mane
paėmė, pajutau palaimą – aš išgelbėta!
Deja! Laimė truko neilgai. Žmogus mane numetė į sandėlį,
ir dabar visi ant manęs vis krauna ir krauna įvairius popierius ar
šiaip kokius menkniekius. Negana to, dar ir ištraukė mano stuburo slankstelį, tad dabar esu suluošinta ir nelaiminga.
(Servetėlė)

Paslaptingas daiktas
Beata Baltrūnaitė

Esu didelis ir aukštas. Labai dažnai jaučiuosi vienišas ir apleistas. Mane dažnai vaizduoja romantiniuose filmuose. Nepaisant oro sąlygų, aš turiu stovėti ir atlikti savo pareigą, kai siaučia
vėjas, kai kankina audra, kai sūri jūros druska griaužia mano pamatą. Kartais labai pavargstu, tad savo pareigos neatlieku, o jeigu
mano dalies niekas nepakeičia, kažkas gali ir numirti.
Žmonės mane mato iš toli, kartais galiu net apakinti. O vienatvė stovint ant pasaulio krašto mane vargina, neturiu, su kuo
pasikalbėti, nėra į ką pažiūrėti... Turiu 10 aukštų, kiekviename iš
jų vyksta svarbi veikla, esu labai reikalingas susisiekimo ir prekybos pramonei, be manęs nebūtų nei importo, nei eksporto.
Laimingas būnu, kai žmogus su manimi sėdi ir kalbasi. Visada bijau, kad neperduočiau savo depresijos kitiems.
(Švyturys)
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Mano pasaulis
Emilija Vilčinskaitė

Pagaliau atėjo TA diena.
Paprastai visas dienas praleidžiu tamsiose patalpose. Ar tai
būtų mažas 39 numerio namas, ar platus didelis butas, prigrūstas
mano giminaičių... Bet šiandien viskas kiek kitaip. Aš tai supratau vos tik suskambėjus žadintuvui. Paprastai esu ištraukiamas iš
savo didelio buto ir greitai priverčiamas lįsti į tą mažąjį namelį.
Tačiau šiandien mane ištempė daug švelniau, daug atsargiau, lyg
bijotų paliesti. Negaliu nieko kaltinti – nuolatinis keliavimas iš
namų į butą ir iš buto į namus mane tikrai išvargino. Jaučiausi
suprakaitavęs ir nešvarus. Nieko nuostabaus, kad prisiliesti prie
manęs buvo nemalonu. Bet manęs tai nė kiek netrikdė, nes šiandien aš pamatysiu kitokį pasaulį su daugybe spalvų!
O! Prasideda! Mane ima nešti po didžiulį erdvų pasaulį. Jis
apstatytas įvairiais baldais, išpuoštas paveikslais. Staiga... O, siaube! Atbėga keturkojis plėšrus žvėris. Kiek jis mane tampė, kiek
kartų bandė sudraskyti, bet jam nepavyko! Didysis mane visada
gina. Niekados neatskiria manęs nuo kitos mano poros. Kai atvykome, mane pagavo sūkurys. Tai vieta, kurioje abi su porininke
tapsime švarios ir gaivios. Tačiau man ta vieta patinka visai ne
dėl to. Juk ten susitinku su daugybe kitos kultūros atstovų. Vos
papuolę į sūkurį, visi pradedame maišytis, juoktis, bendrauti. Sūkuriui pasibaigus, visi keliaujame į vieną didelį krepšį. Čia man
labiausiai patinka. Mus neša džiovinti. Visus pakabina ant vieno
didelio strypo ir iškelia kuo aukščiau. Tada man atsiveria nuostabus vaizdas! Saulė, medžiai, laukai…
Tai yra dalykai, dėl kurių verta visą dieną sėdėti ankštame 39
dydžio name.
(Kojinės)
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Tušinukas

Gabija Kavaliauskaitė
Esu ponas X. Pasimečiau ir ieškau šeimininko. Todėl noriu plačiau papasakoti apie save, gal kuris iš Jūsų norės mane priglausti.
Esu geras kiekvieno pagalbininkas. Turiu labai daug giminaičių, tiesa, kiti yra tokie, sakyčiau, netikri. Galiu būti įvairiausių
spalvų: juodas, baltas, mėlynas, netgi margas. Kai kuriuos žmones labai erzinu, nes turiu nedidelę ydą – esu tarškutis. Tačiau
yra mano giminaičių, kurie netgi labai tylūs. Esu ne ilgaamžis, o
mirštu pačiu netinkamiausiu metu. Jau ne kartą buvau pamestas
tėvų. Tada jaučiuosi vienišas, bet neilgai, nes arba pats išlendu iš
slėptuvės, arba mane suranda koks nors geras žmogus. Savo gyvenimu nesiskundžiu, nes per trumpą laiką patiriu daug nuotykių
ir susipažįstu su daugybe įdomių žmonių.

Mano gyvenimas
Vytautė Skučaitė

Labas. Mano vardas Ronaldo Messi. Bent taip mane praminė
mano šeimininkas. Na, mes, daiktai, nesame kalbūs, bet ne tai
esmė. Mes taip pat turime jausmus ir matome pasaulį.
Aš gyvenu ant ratų ir kartu su šeimininku keliauju kiekvieną
dieną. Man atrodo, kad tas daiktas vadinamas automobiliu. Taigi,
gyvenu 2004 m. laidos ,,Audi“ automobilio salone, virš visokių
mygtukų. Man viskas labai patinka, nes važiuodamas aš daug matau ir imu linkčioti iš laimės. Kartais nuo linkčiojimo man paskausta kaklą, bet gyvenimu nesiskundžiu. Juk aš esu pasaulinio
lygio žvaigždė, labai garsus futbolininkas. Mano šortukai juodi, o
palaidinė žalia su baltu. Plaukai juodi ir vešlūs. Nors esu plastikinis, bet atrodau tikroviškai.
Gimiau Kinijoje, apkeliavau pusę pasaulio, kol atsidūriau
,,Maximoje“, o dabar gyvenu šioje senutėlėje ,,Audi“.
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Padėkite man atrasti save
Miglė Stogevičiūtė

Esu gan maža, palyginti su savo giminaičiais. Visi tokie dideli.
Vaikystėje iš manęs vis tyčiodavosi mokykloje. Sakė, kad viduje nė 10 nesutalpinčiau. Tačiau visada tikėjau, kad tai – netiesa.
Mane sukalė dėdė Juozas iš beržo medienos, gražiai nudažė raudona spalva (prašiau mėlynos ) ir išleido į mokyklą. Kadangi
mūsų mokykloje mokslai tęsiasi tik vieną dieną, mokiausi stropiai. Mums išaiškino, kur geriausia stovėti, kad aplinkui būtų
daug vietos merginoms laisvai lakstyti ir savo reikalus padaryti.
Visos kitos panelės, ėjusios su manimi į mokyklą, buvo gan didelės, todėl ūkininkas Benas jas iš karto nusipirko. O aš savo pirkėjo
vis laukiu... Visi, stabtelėję prie manęs ir pasižiūrėję, nutardavo,
kad esu per maža, ir savyje apgyvendinti tiek daug merginų negalėsiu. Tačiau vieną dieną pro šalį važiavo ūkininkas su savo dviem
vaikais – Julijana ir Aldonu. Aš jiems labai patikau, mat jie neturėjo didelio ūkio, o prie mano namo buvo nedaug vietos. Aldonas
iškart paprašė tėvo mane nupirkti.
Taip ir radau savo nuolatinę gyvenimo vietą. Begalę kiaušinių
pas mane padėjo laimingos vištelės. Supratau, kad tai, jog esu kitokia, nėra blogai. Mano individualumas sužavėjo Aldoną ir Julijaną. Jei ne aš, jų vištelės būtų likusios be namų.
O! Nieko nėra geriau, nei suteikti kitiems namus.
(vištidė)

Kas aš?

Radvilė Rušaitė
Labas. Tau rašo tau gerai žinomas objektas – tik ar suprasi,
kas aš? Tu manęs nesureikšmini, tačiau paimi į rankas kas dieną.
Esu nedidelis, apsuptas tokių pačių daiktų kompanijos, gyvenu su tavimi kambaryje. Nemanau, kad tu išsiverstum bent die19

ną be manęs. Gyvenu aukštai, iš savo kasdieninės vietos puikiai
matau tavo lovą, gal net stebiu, kai tu miegi? Žinau, kad ryte tau
manęs prireiks. Nepamiršti manęs skubėdama ar net vėluodama.
Mėgstu tą vaizdą, kai ryte, išpūtusi akis, susivėlusiais plaukais
bėgi pro šalį, tada staiga apsisuki, vos nepamiršusi manęs, ir griebi į rankas.
Ar atsimeni, kaip pas tave atsiradau? Mama, gavusi žinutę
apie gautą siuntą, pusę dvyliktos nakties atėjo į tavo kambarį, o tu
šokai nuo kompiuterio ir bėgai iki garažo. Pamiršusi visus dokumentus ir teises, šokai iki motorolerio ir važiavai iki paštomato?
Kelionė iki tavo namų man buvo tragiška. Buvo didelis iššūkis tau
išlaikyti dvi nemažas prie nieko nepritvirtintas dėžes tarp kojų,
lekiant naktinio miesto gatvėmis. Buvau supakuotas su krūva
kitų niekučių, kurie atiteko mamai, o aš gavau garbingą vietą tavo
kambario centre, ant lentynos.
Tiesa, labai norėjau tau pasakyti, jog naudotum mane atidžiau
– per tą skubėjimą tu daugiau manęs atiduodi orui, o ne sau.
(Kvepalų buteliukas)
(Kvepalai)

Atspėk, kas aš esu
Lolita Činikaitė

Gimiau 1889 metais dideliame Europos mieste. Kurį laiką
jaučiausi labai ypatingas, nes iki 1930 metų buvau pasaulyje aukščiausias.
Tačiau vėliau atsirado aukštesnių už mane, bet mano populiarumas nedingo. Žmonės iki šiol mane lanko, manęs nepamiršta. Per visus savo gyvenimo metus jau net nesuskaičiuoju, kiek
žmonių mane aplankė. Gal milijardas, o gal ir daugiau. Jie visi
buvo tokie skirtingi...
Geriausiai atsimenu veidą to žmogaus, kuris mane sukūrė. Tai
buvo jaunas aukštas vyras. Deja, per tiek metų jau spėjau pamiršti
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jo pavardę, tačiau vardas liko užstrigęs galvoj. Jis Gustavas. Gustavas mirė 1923 metų gruodžio 27 dieną galvodamas, jog aš – jo kūrinys – aukščiausias. Gal ir gerai, kad jam neteko manimi nusivilti.
Na, bet, kalbant apie tokius dalykus, man pasidaro liūdna, o
tada aš pagalvoju apie visus laimingus žmones, kurie buvo atėję
manęs aplankyti. Smagiausia man matyti jų susižavėjimą manimi, kai jie žiūri į mane užvertę galvas į dangų. Galbūt pagalvosite,
kad aš savimyla, bet meluoti nemoku....
(Eifelio bokštas)

Daiktas

Lukas Kairys
Sveikas, mano šeimininke,
esu tas, kuris su tavimi leidžia visą laiką. Beveik visą. Ar tai
rytas, ar vakaras, aš visada šalia. Tu mane saugai, aprengi, tačiau
būna, kad sukeli nemažai skausmo, kai tenka kristi ant grindų.
Turiu labai daug draugų, ir mus visus sieja tas pats ryšys.
Moku gražiai dainuoti: pyp, pyp. Išgirdęs mano dainą, tu iškart
pribėgi.
Labai mėgstu keliauti, o kelionėse fiksuoti daiktus ir vietas,
kurias kartu aplankėme. Be galo nekenčiu vandens ir dulkių. Jei
tau reikia patarimo, aš visada šalia. Be manęs tau būtų sunku,
kaip ir mums visiems be jūsų – jaustumės nereikalingi...
Labai nemėgstu gulėti ant lentynos ir miegoti. Tačiau nudžiungu, kai paimi mane į rankas, net nušvintu įvairiausiomis
spalvomis! Esu nesunkus, man patinka tau padėti. Į mane tu žiūri
labai dažnai, mėgsti laikyti rankoje ir visaip vaipytis, o kai eini
miegoti, ir man leidi pailsėti.
Esu tikras tavo draugas.
(Telefonas)
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Daikto istorija
Greta Kochanauskaitė

Labas,
pasiilgau tavęs, seniai ir bemačiau... Buvai nugrūdęs mane į
mažą tamsų kambarėlį. Prisiminei tik tada, kai prireikė. Iš tikrųjų
įsižeidžiau, supykau. Aš vis laukiau ir laukiau tavęs: iš nuobodulio
dainavau, leidau visiems paklausyti ritmingos savo muzikos. Tu
jos negirdėjai... Nemanyk, aš nebuvau vienišas – mano draugai
buvo kartu su manimi. Mes visi drauge bėgome ir bėgome, niekaip negalėdami sustoti...
Man gera, kai lieti mane. Prisimenu, kad Tavo oda labai švelni. Tik būk atsargus, nes mano stikliukas jau baigia iškristi, pasirūpink manimi. Ir dar...
Jei kitą kartą ilgai manęs nebereikės, kai baigsis tie prašmatnūs vakarėliai, padėk mane į gražesnę dėžutę. Esu jau nebe jaunas, mano giminaičiai jau radę garbingas vietas matomose vietose, ir aš norėčiau daugiau pagarbos. Stengiuosi, kad ne tik dieną,
bet ir naktį galėtum manimi gėrėtis. Tikiuosi nepamirši, kad vietoje niekad nestoviu.
Tavo rankinis laikrodis
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LAIŠKAS LIETUVOS TĖVAMS
Kūrybinis tekstas tema: “Laiškas Lietuvos tėvams”
Raktažodžiai: orbita, apyrankė, apynasris, didžioji, Karalienė, spindėti, knygos, egzistencija, kosmosas, klijai, miškas, Dievas,
žolė, Sokratas, laimė, šuo, realybė, sąmonė, sąmoningumas, psichologija.
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Laiškas Lietuvos tėvams
Goda Ivaškevičiūtė

Mieli Lietuvos tėvai,
Kosmose lyg klijais priklijuota orbita skrieja didžioji Žemės
planeta. Tokia jau ta realybė. Mūsų planeta didžiulė, o mes maži.
Atrodytų, ką gali vienas žmogus joje pakeisti? Vis dėlto įmanoma.
Jūs nebuvot tokie dideli kaip Anglijos Karalienė, nei kaip Sokratas, nei kaip Dievas. Jūs buvote tokie kaip mes.
Lietuviai. Užaugę ten, kur žolė žaliausia, miškai plačiausi.
Visa tai buvo persmelkę Jūsų sąmonę, egzistenciją. Tai buvo Jūsų
laimė, Jūsų norai. Nežinau, kokia tai psichologija, bet galbūt ta
visuma ir Lietuvos grožis Jus įkvėpė padaryti didžius darbus?
Vis dėlto nesvarbu, kokie buvo Jūsų motyvai, noriu padėkoti
Jums, mūsų tautos tėvams, kad neleidot mūsų tautai užsidėti apynasrio ir kad tokio brangaus dalyko kaip sąmoningumas neiškeitėt į prabangą ir turtus, visokias auksines apyrankes ir medalius.
Jūs ir Jūsų darbai yra išlikę aplink mus, ne tik knygų puslapiuose.
Jūsų palikimas spindi visur, ir tikriausiai net paprastas šuo tai
jaučia. Jaučia, kad gyvena ten, kur gali būti savimi, puoselėti savo
tėvų ir senelių tradicijas ir, svarbiausia, niekada nebūti išnaudojami svetimųjų.
Su meile Goda

Laiškas Lietuvos tėvams
Karilė Čekanavičiūtė

Brangūs tėvai,
Jūs man kaip namai. Jūs man kaip jausmas, kai palaidūnas,
ilgai klajojęs dideliame miške, pagaliau grįžta namo. Kaip plėšrus
šuo, pagaliau užsidėjęs apynasrį. Tėvai, vien dėl Jūsų aš turiu namus, esu laiminga, nes turiu kuo pasitikėti. O dabar paklausykite
manęs.
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Garsus graikų filosofas Sokratas yra pasakęs: „O kas yra Dievas? Kam man tas Dievas, jei aš turiu Jus! Dievo aš nematau, niekas net nežino, kaip jis atsirado. O Jus, tėvai, aš puikiai pažįstu
ir galiu matyti, žinau, kad realybėje egzistuojate...“. Jei kalbėtume
Sokrato žodžiais, Jūs visai neprimenate Dievo, nes reikalaujate
daug. Dievo paveikslai visada spindi, yra tobuli, o jo knyga – Biblija – iki šiol skaitomiausia knyga pasaulyje. Jei ateiviai iš kosmoso būtų krikščionys, tikriausiai irgi ją skaitytų. Man tai – kaip
kvailystė. Kaip įdomu: kiek reikia skiepyti žmogui, kad reikia tikėti nematomu, neapčiuopiamu, net nejaučiamu daiktu?
Nesmerkiu tų žmonių, kurie taip daro, bet sąmoningai sakau,
kad tai ne racionaliausias pasirinkimas (mano nuomone).
Nežinau, ką man pasakytumėt po tokių žodžių, bet mano tokia pozicija, ir tiek. Pavyzdžiui, šalies karalienė gali būti ir netikinti, bet lygiai taip pat puikiai ir sumaniai valdyti šalį, kaip Dievą
garbinanti Karalienė.
Savo laiške norėjau Jums pasakyti, kad pagaliau turiu ir savo
nuomonę tokia rimta tema. Žinau, kad dabar dėl manęs jaudinatės, bet nebijokit, man viskas gerai. Esu užsisegusi Jūsų dovanotą
apyrankę, kuri man primena šilumą, namus, meilę... Kad ir kaip
viso to ilgėčiausi, niekada nebegrįšiu, net jei ir labai prašysit.
Myliu Jus iki mėnulio ir atgal! Ne! Aplink visą orbitą ir atgal!
Kada nors grįšiu, bet iki tol linkiu Jums sėkmės! Didžioji Jūsų dukra išeina!
Didžioji dukra Karilė
P.S. Išeidama vedžioti šuns, pastebėjau, kad žolė jau labai ilga, nupjoviau.
Taip pat, tėti, reikia suklijuoti detalę, nukritusią nuo šaldytuvo. Klijai ant spintelės, prie mano kambario.

25

Laiškas Lietuvos tėvams
Emilija Vilčinskaitė

Mieli lietuviai!
Kreipiuosi į Jus ne tik kaip į atskirus asmenis, bet ir kaip į
vieną didžiąją tautą.
Kreipiuosi į Jus su keliais svarbiais klausimais.
Kodėl taip elgiatės su savo valstybe? Kodėl taip ją kritikuojate, paliekate bei keikiate? Kuo mūsų brangi Lietuva Jus taip nuskriaudė? Kodėl kas antras gatvėje sutiktas žmogus šaukia, kad
,,prie ruso buvo geriau“? Ar buvo geriau, kai kiekvienas žodis
buvo cenzūruojamas? Kai žmogui lyg šuniui buvo uždedamas
apynasris? Abejoju. Ar buvo geriau, kai mūsų brangios lietuviškos knygos buvo prilyginamos kontrabandai? Kai paprasčiausi
klijai ar apyrankės buvo deficitas? Argi tai yra gėris? Argi tai yra
laimė? Žinoma, ne.
Laimė yra tada, kai basomis kojomis gali drąsiai vaikščioti
miške, jausdamas minkštą žolę, švelniai kutenančią tavo padus.
Laimė yra iškelti savo tautos vėliavą į dangų ir matyti, kaip ji plevėsuodama spindi. Laimė yra jaustis laisvai ir būti laisvam. Juk
kiekvienas sąmoningas žmogus kaip Sokratas, Lao Tzu ar Aristotelis Jums pasakytų tą patį. Mes manome, kad Lietuva mus
skriaudžia, o juk iš tiesų mes skriaudžiame ją. Tik pažiūrėkite į
kai kurių lietuvių sąmonę ar psichologiją: vietoje to, kad elgtumės su savo valstybe kaip su brangiausia karaliene, mes esame
pasiruošę pakilti į kosmosą, pakeisti orbitą, kad tik ją paliktume.
Jūs sakote, kad egzistencija Lietuvoje neturi prasmės, tačiau tada
kokios prasmės Jūs ieškote?
Dievas žmogų sutvėrė mylintį ir užjaučiantį, tad kodėl nenorite mylėti savo tėvynės? Jūs manote, kad Lietuva turi Jumis pasirūpinti, bet juk iš tiesų tai mes turėtume pasirūpinti ja. Tai mūsų
karaliai ir protėviai ją sukūrė, mes esame jos tėvai! Tad ir elkimės
su ja kaip su savo brangiausia dukra.
Jūsų Emilija 
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Laiškas Lietuvos tėvams
Radvilė Rušaitė

Labas. Šį laišką skiriu visiems, kurie prisidėjo prie mūsų Tėvynės kūrimo. Tai, be abejo, yra kiekvienas šalies pilietis – juk
nuo visų mūsų priklauso Lietuvos egzistencija.
Mane žavi didinga šalies praeitis, apie kurią dabar man gali
papasakoti tik knygos, kuomet Lietuva dar vadinosi Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, užėmė didelę dalį Europos žemyno bei paliko mums gausybę įspūdingų statinių. Kartais dėl mano vardo
žmonės mane juokais palygina su Barbora Radvilaite, ir man tai
visai patinka. Visai norėčiau pagyventi kaip karalienė, jau įsivaizduoju save: pernelyg neišsipuoščiau, nešiočiau paprastas sukneles, papuošalais neapsikraučiau – ant rankų būtų tik viena kita
daili žalvarinė apyrankė. Tačiau tikrai turėčiau žirgą. Jo puošnus,
odinis balnas būtų rudas, o apynasris – žalvarinis, tai dailiai derėtų su mano apranga.
Žavi mane tie „tamsieji“ viduramžiai, kuomet kosmosas buvo
visiškai nesuprantamas, orbita – nenaudojama sąvoka, ir visi tikėjo, jog ant debesėlio sėdi Dievas ir valdo mūsų likimus. Mane lygiai
taip pat žavi ir realybė, dabartiniai mokslo, sporto pasiekimai. Skatinu jus taip pat puoselėti patriotiškus jausmus, kurti geresnę ateitį
ir spindėti savo gabumais, galbūt netgi tapti žmogumi, garsinančiu
gimtąją šalį – tai yra didžiulė garbė, taip pat ir neapsakoma laimė.
Patriotiškumas bei sąmoningumas turi būti būtent tie veiksniai, kurie tarsi klijai skatintų mus būti dorais Lietuvos piliečiais
bei siekti geresnio rytojaus. Kiekvienas gimtinės miškas, kiekviena žolė turi būti taip pat mylima kaip ir tu pats. Sąmonė, žinojimas, jog norint kažką pakeisti, reikia pradėti nuo savęs, turi būti
taip pat svarbūs kaip ir noras kurti Lietuvos ateitį kartu. Kaip kartą pasakė Sokratas: „Ko nejudina žodis, to neišjudins ir lazda“.
Nors psichologija nėra mano sritis, tačiau labai tikiuosi, jog
šitas laiškas bent kiek privertė susimąstyti bei pažadino šiltus
jausmus Tėvynei.
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KAS YRA KŪRYBA / MENAS?
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Matas Smolinas

In my opinion, art is any creative work of a human being. Art can take any form of film, music,
theatre or even pop culture and the goal is to entertain and make people happy. But when films,
songs or plays are created for specific audience or purpose, it begins to diversify. Movies, for
example, can be made to spread awareness. Songs can also be composed in a way to bring out
emotions, give inspiration or boost the morale of people. Art speaks where words can’t. For some
people, it’s the best form of rebellion.

What is art?
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Emilija Vilčinskaitė

Amongst many unanswered questions in this universe, there’s one
particular inquiry that never left my mind: What is art? In my view, this
question has no wrong or right answer. Every person has his own opinion,
as well as his own taste in art, which means that it can come in many
different forms. While the arts of dancing, acting, painting and making
sculptures are the most well-known ones, they have gone a long way from
where they’ve started. Any painting, song or a dance can now be replaced
with a photo, cacophony of sounds or a few steps. Art can be difficult to
understand or it can be the only world you feel safe. Art can be your whole
life’s work or it can be the act of staying alive. In my humble opinion, art is
a very complicated subject, but the world without it could never exist.

The question of art
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Vytautė Skučaitė

Art has been in our lives for thousands of
years. From drawing in caves to modern dance
performances. It has shaped our way of
thinking, feelings and understanding the world
around us. Art is one of the most powerful
ways to express our opinion about life and
transfer the views to other people. In my
opinion art is the reflection of our beliefs. It
has no particular shape, no color and no limits.
It is whatever YOU desire it to be. After all art
is a beautiful way to express yourself and try
to make the world a happier place.

What is art?
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Miglė Stogevičiūtė

It has always been a conundrum whether all paintings are worthy to be called a work
of art. I believe that each and every one of us sees art differently. Personally, when I
think of art, I think of music. It’s one of the most beautiful forms of art. People
express their feelings, emotions using metaphors in lyrics and melodies, which fulfill
the whole work of art. It can calm you down or make you feel determined. Music is a
powerful tool and the world wouldn’t be the same without it.

What is art?

PROJEKTO ,,TAVO ŽVILGSNIS“
MOKINIŲ VERTIMAI
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OLD SULTAN

by Brothers Grimm
A shepherd had a faithful dog, called Sultan, who was grown
very old, and had lost all his teeth. And one day when the shepherd and his wife were standing together before the house the
shepherd said, ‘I will shoot old Sultan tomorrow morning, for he
is of no use now.’ But his wife said, ‘Pray let the poor faithful creature live; he has served us well a great many years, and we ought
to give him a livelihood for the rest of his days.’ ‘But what can we
do with him?’ said the shepherd, ‘he has not a tooth in his head,
and the thieves don’t care for him at all; to be sure he has served
us, but then he did it to earn his livelihood; tomorrow shall be his
last day, depend upon it.’
Poor Sultan, who was lying close by them, heard all that the
shepherd and his wife said to one another, and was very much
frightened to think tomorrow would be his last day; so in the evening he went to his good friend the wolf, who lived in the wood,
and told him all his sorrows, and how his master meant to kill
him in the morning. ‘Make yourself easy,’ said the wolf, ‘I will give
you some good advice. Your master, you know, goes out every
morning very early with his wife into the field; and they take their
little child with them, and lay it down behind the hedge in the
shade while they are at work. Now do you lie down close by the
child, and pretend to be watching it, and I will come out of the
wood and run away with it; you must run after me as fast as you
can, and I will let it drop; then you may carry it back, and they
will think you have saved their child, and will be so thankful to
you that they will take care of you as long as you live.’ The dog
liked this plan very well; and accordingly so it was managed. The
wolf ran with the child a little way; the shepherd and his wife
screamed out; but Sultan soon overtook him, and carried the
poor little thing back to his master and mistress. Then the shepherd patted him on the head, and said, ‘Old Sultan has saved our
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child from the wolf, and therefore he shall live and be well taken
care of, and have plenty to eat. Wife, go home, and give him a
good dinner, and let him have my old cushion to sleep on as long
as he lives.’ So from this time forward Sultan had all that he could
wish for.
Soon afterwards, the wolf came and wished him joy, and said,
‘Now, my good fellow, you must tell no tales, but turn your head
the other way when I want to taste one of the old shepherd’s fine
fat sheep.’ ‘No,’ said the Sultan; ‘I will be true to my master.’ However, the wolf thought he was in joke, and came one night to get a
dainty morsel. But Sultan had told his master what the wolf meant to do; so he laid wait for him behind the barn door, and when
the wolf was busy looking out for a good fat sheep, he had a stout
cudgel laid about his back, that combed his locks for him finely.
Then the wolf was very angry, and called Sultan ‘an old rogue,’ and swore he would have his revenge. So the next morning
the wolf sent the boar to challenge Sultan to come into the wood
to fight the matter. Now Sultan had nobody he could ask to be
his second but the shepherd’s old threelegged cat; so he took her
with him, and as the poor thing limped along with some trouble,
she stuck up her tail straight in the air. The wolf and the wild boar
were first on the ground; and when they espied their enemies coming, and saw the cat’s long tail standing straight in the air, they
thought she was carrying a sword for Sultan to fight with; and
every time she limped, they thought she was picking up a stone
to throw at them; so they said they should not like this way of
fighting, and the boar lay down behind a bush, and the wolf jumped up into a tree. Sultan and the cat soon came up, and looked
about and wondered that no one was there. The boar, however,
had not quite hidden himself, for his ears stuck out of the bush;
and when he shook one of them a little, the cat, seeing something
move, and thinking it was a mouse, sprang upon it, and bit and
scratched it, so that the boar jumped up and grunted, and ran
away, roaring out, ‘Look up in the tree, there sits the one who is to
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blame.’ So they looked up, and espied the wolf sitting amongst the
branches; and they called him a cowardly rascal, and would not
suffer him to come down till he was heartily ashamed of himself,
and had promised to be good friends again with old Sultan.

SENASIS SULTONAS
(Broliai Grimai)
Aurelija Armanavičiūtė

Kartą gyveno piemuo, kuris turėjo ištikimą šunį vardu Sultonas. Šuo jau buvo senas ir be dantų. Sykį ganytojas, stovėdamas
su savo žmona prie namų slenksčio, pasakė:
- Aš ryt ryte nušausiu Sultoną, iš jo jau jokios naudos.
Bet žmona atsakė:
- Leisk vargšui padarui gyventi. Jis tarnavo mums daugybe
metų ir mes privalom jį išlaikyti likusias jo gyvenimo dienas.
- Bet kaip galėtų jis mums pasitarnauti? – atsakė piemuo, jis nebeturi nė vieno danties, ir vagys jo visai nebijo. Kad ištikimai
tarnavo, užtat ir visados gerai šeriamas buvo. Rytoj bus jo paskutinė diena.
Vargšas šunelis, kuris gulėjo netoli, viską girdėjo, ką piemuo
su pačia kalbėjo ir dėl to labai išsigando, kad rytoj turi ateiti jo
paskutinė diena. Taigi vakare jis nuėjo pas savo gerą draugą vilką,
gyvenantį miške, ir ėmė dejuoti.
- Nurimk, - pasakė vilkas, - aš tau padėsiu. Kaip žinai, tavo
šeimininkas su žmona kiekvieną ankstų rytą eina į laukus. Su savimi jie pasiima savo mažą vaiką ir kol dirba paguldo jį pavėsyje,
prie tvoros. Tu atsigulk šalia, lyg norėdamas saugoti jį, o tuo metu
aš išlįsiu iš krūmų ir pagriebęs vaiką nubėgsiu su juo. Pulk iš paskos vytis mane taip greitai kaip gali, ir aš vaiką pamesiu. Tuomet
parnešk jį atgal, o piemuo su pačia manys, kad tu išgelbėjai jų
vaikelį ir bus tau tokie dėkingi, kad rūpinsis tavim iki gyvenimo
galo.
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Šuniui planas labai patiko, tai jie kaip tarė taip ir padarė. Vilkas pabėgo su vaiku, piemuo su žmona baisiai persigando, bet
Sultonas greitai atėmė vaikelį ir grąžino jį savo šeimininkui ir šeimininkei. Piemuo paglostė šuniui galvą ir pasakė:
- Senasis Sultonas išgelbėjo mūsų vaiką nuo vilko ir dėl to
jis gyvens, juo bus gerai rūpinamasi ir duodama gausybė ėdalo.
Žmona, eik namo ir sočiai jį pamaitink bei atiduok jam mano
senąją pagalvę, kad turėtų, kur miegoti tiek ilgai kiek gyvens.
Nuo tos dienos Sultonas gyveno taip, kaip anksčiau tik pasvajot galėjo. Netrukus atėjo ir vilkas pasidžiaugti bei pasakė:
- Dabar, mano gerasis drauge, laikyk liežuvį už dantų, kai aš
užsimanysiu pasigauti kokia riebią šeimininko avelę.
- Ne, - atsakė Sultonas, - aš būsiu ištikimas savo šeimininkui.
Tačiau vilkas pamanęs, kad šuo juokauja, vieną naktį atėjo susigauti gardaus kąsnelio. Bet Sultonas buvo įspėjęs savo šeimininką apie vilko kėslus, todėl jis laukė jo už daržinės durų. Ir kuomet
vilkas buvo užsiėmęs riebios avies paieškomis, jis puolė vilką su
tvirtu vėzdu ir gerai iškaršė jam kailį.
Vilkas buvo labai įpykęs ir pavadino Sultoną „senu niekšu“
bei prisiekė, kad jam dar atkeršys. Todėl kitą rytą vilkas nusiuntė
šerną, kad šis iškviestų Sultoną į mišką, kur jie turėjo atsiteisti.
Sultonas nieko kito negalėjo rasti sau į pagalbą, tik seną piemens
katę, o ir ta buvo su trimis kojomis. Taigi jis pasiėmė ją su savimi,
bet ta vargšė labai šlubavo ir iš skausmo rietė aukštyn uodegą.
Vilkas su šernu pirmieji laukė sutartoje vietoje. Kai pastebėjo
savo priešus artėjant, pamatė ilgą, stačią katės uodegą ir pamanė,
kad tai kalavijas su kuriuo Sultonas ginsis. O kiekvieną kartą katei
kluptelėjus .. jie pagalvodavo, kad ji renka akmenis, kuriais juos
apmėtys. Taigi jie tarė, jog nenori tokiu būdu kautis, todėl šernas
atsigulė už krūmo, o vilkas įšoko į medį. Sultonas ir katė atėjo į
vietą ir apsidairę nustebo, kad nieko ten nebuvo. Šernas nebuvo
visiškai pasislėpęs – iš už krūmo stypsojo išlindę jo ausys ir kai
tik vieną jis šiek tiek sukrutino, katė pamatė ir pamaniusi, kad
tai pelė, staigiai užšoko ir ėmė taip draskyti, kad šernas pašoko,
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sukriuksėjo ir ėmė bėgti šaukdamas:
- Pažiūrėkit į medžio viršūnę, ten tupi kaltininkas.
Taigi jie pakėlė galvas ir pastebėjo tarp šakų pasislėpusį vilką.
Jie apšaukė jį „bailiu nenaudėliu“ ir neatleido jam tol, kol jis nuoširdžiai neapgailestavo ir nepažadėjo vėl būti gerais draugais su
senuoju Sultonu.

DIDYSIS RAUDONSPALVIS

James Tobin
Iš anglų kalbos vertė Benas Pukys (10 metų)
Šiandien Marko pirmoji diena stovykloje. Bet Markui nepatinka stovykla. Jam nepatinka žaidimai, kuriuos žaidžia berniukai
ir mergaitės. Jam nepatinka juokinga violetinė kepurė, kurią jis
turi dėtis.
Markui viskas nepatinka stovykloje.
- Sveikas, Markai. Aš esu Bobas, - sako stambus vyras su
violetine kepure.
- Ar tau patinka stovykla?
- Ne, nepatinka, - sako Markas.
- Aš noriu šiandien važiuoti namo. Aš turiu naują aitvarą.
Jis yra labai gražus, mėlynai geltonos spalvos. Gavau jį dovanų.
Aš noriu jį paskraidinti.
- Pirmiausia norėčiau, kad tu kai ką pamatytum, - sako Bobas.
- Aš noriu tau parodyti gražų raudonspalvį žirgą. Eime su
manimi.
Markas nueina su Bobu. Bobas užsilipa ant žirgo.
- Ar tu nori pajodinėti?
- Ačiū, taip! - sušunka Markas.
Bobas užkelia Marką ant žirgo. Žirgas bėga greitai.
- Pirmyn, Didysis Raudonspalvi. Pirmyn! - Bobas sušunka
žirgui.
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- Pirmyn, Didysis Raudonspalvi. Pirmyn! - sako Markas.
Didysis Raudonspalvis bėga ir bėga. Berniukai ir mergaitės
stovykloje šaukia žirgui kai jis prabėga pro šalį.
- Pirmyn, Didysis Raudonspalvi. Pirmyn!
Markas juokiasi.
- Pirmyn, Didysis Raudonspalvi. Pirmyn! - šaukia Markas.
Joti Didžiuoju Raudonspalviu yra smagiau nei čiuožti nuo
čiuožyklos. Tai yra geriau nei važiuoti dviračiu.
- Dabar eik, Didysis Raudonspalvi, - Bobas sako žirgui.
Didysis Raudonspalvis iškelia galvą ir pradeda eiti. Berniukai
ir mergaitės padeda Markui nulipti.
- Ar smagu jodinėti? - viena mergaitė klausia Marko.
- Smagu, - atsako Markas.
- Ačiū, Didysis Raudonspalvi, - Markas sako žirgui.
- Ačiū, - Markas sako Bobui.
- Ar nori, kad aš tave parvežčiau namo šiandien? – klausia
Bobas.
- Aš skambinu tavo mamai ir tėčiui.
- Ne, ačiū, Bobai.
- Stovykla yra puiki!
Markas nubėga žaisti su berniukais ir mergaitėmis.

AT HOME WITH GRANDFATHER
by Johanna Spyri

After Deta had disappeared, the Uncle sat down again on the
bench, blowing big clouds of smoke out of his pipe. He did not
speak, but kept his eyes fastened on the ground. In the meantime, Heidi looked about her, and discovering the goat-shed, peeped in. Nothing could be seen inside. Searching for some more
interesting thing, she saw the three old fir-trees behind the hut.
Here the wind was roaring through the branches and the treetops were swaying to and fro. Heidi stood still to listen. After the
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wind had ceased somewhat, she walked round the hut back to
her grandfather. She found him in exactly the same position, and
planting herself in front of the old man, with arms folded behind
her back, she gazed at him. The grandfather, looking up, saw the
child standing motionless before him. “What do you want to do
now?” he asked her.
“I want to see what’s in the hut,” replied Heidi.
“Come then,” and with that the grandfather got up and entered the cottage.
“Take your things along,” he commanded.
“I do not want them any more,” answered Heidi.
The old man, turning about, threw a penetrating glance at
her. The child’s black eyes were sparkling in expectation of all the
things to come. “She is not lacking in intelligence,” he muttered to
himself. Aloud he added: “Why don’t you need them any more?”
“I want to go about like the light-footed goats!”
“All right, you can; but fetch the things and we’ll put them in
the cupboard.” The child obeyed the command. The old man now
opened the door, and Heidi followed him into a fairly spacious
room, which took in the entire expanse of the hut. In one corner
stood a table and a chair, and in another the grandfather’s bed.
Across the room a large kettle was suspended over the hearth,
and opposite to it a large door was sunk into the wall. This the
grandfather opened. It was the cupboard, in which all his clothes were kept. In one shelf were a few shirts, socks and towels;
on another a few plates, cups and glasses; and on the top shelf
Heidi could see a round loaf of bread, some bacon and cheese.
In this cupboard the grandfather kept everything that he needed
for his subsistence. When he opened it, Heidi pushed her things
as far behind the grandfather’s clothes as she could reach. She
did not want them found again in a hurry. After looking around
attentively in the room, she asked, “Where am I going to sleep,
grandfather?”
“Wherever you want to,” he replied. That suited Heidi exactly.
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She peeped into all the corners of the room and looked at every
little nook to find a cosy place to sleep. Beside the old man’s bed
she saw a ladder. Climbing up, she arrived at a hayloft, which was
filled with fresh and fragrant hay. Through a tiny round window
she could look far down into the valley.
“I want to sleep up here,” Heidi called down. “Oh, it is lovely
here. Please come up, grandfather, and see it for yourself.”
“I know it,” sounded from below.
“I am making the bed now,” the little girl called out again,
while she ran busily to and fro. “Oh, do come up and bring a sheet, grandfather, for every bed must have a sheet.”
“Is that so?” said the old man. After a while he opened the
cupboard and rummaged around in it. At last he pulled out a
long coarse cloth from under the shirts. It somewhat resembled
a sheet, and with this he climbed up to the loft. Here a neat little
bed was already prepared.

Senelio namuose
Morta Liutkutė
Vertimas iš anglų kalbos

Po Detos (Deta) dingimo dėdė vėl prisėdo ant suoliuko ir pūtė
didelius dūmų debesis iš savo pypkės. Jis buvo nekalbus ir sėdėjo
įsmeigęs žvilgsnį į grindis. Tuo tarpu Heidė (Heidi) vaikštinėjo
aplink ir, atradusi ožkų pašiūrę, žvilgtelėjo vidun. Viduje nieko
nesimatė. Ieškodama kažko įdomesnio, už pirkios ji pamatė tris
senas egles. Vėjas švilpė pro jų šakas, o medžių viršūnės lingavo į
kairę ir į dešinę. Heidė sustingusi stovėjo, nes norėjo įsiklausyti.
Kai vėjas šiek tiek nurimo, ji grįžo į pirkią pas savo senelį. Rado
jį tokioje pat padėtyje ir, atsistojusi priešais, sudėjusi rankas už
nugaros, įsispoksojo į jį. Senelis, pakėlęs akis, pamatė priešais jį
sustingusią mergaitę.
- Nagi, ko tu dabar nori?- paklausė jis.
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-Aš noriu pamatyti, kas yra toje lūšnoje,- atsakė Heidė.
-Tuomet eime,- ištaręs šiuos žodžius senelis pakilo ir žengė į
namelį.
-Pasiimk savo daiktus,- įsakė jis.
-Man jų nebereikia, - atsakė Heidė.
Senis nužvelgė ją nuo galvos iki kojų. Mergaitės juodos akys
spindėjo, laukdamos to, kas tuoj nutiks.
„Proto jai netrūksta”, - sumurmėjo senelis, o garsiau pridūrė:
-Kodėl tu jų nebenori?
- Aš noriu lakstyti kaip tie greitakojai ožiukai!
-Na, gerai. Bet surink visus daiktus, ir mes juos padėsime į
spintą.
Mergaitė paklausė nurodymų. Senis atidarė duris, ir Heidė
nusekė jį į gana įtartiną kambarį, užėmusį beveik visą lūšną. Viename kampe stovėjo stalas su kėde, kitame - senelio lova. Vienoje
kambario pusėje virš židinio kabojo didelis virdulys, o priešais jį
sienoje žiojėjo didelės durys. Senelis jas atidarė - tai buvo spinta,
kurioje jis laikė visus savo rūbus. Vienoje lentynoje gulėjo pora
marškinių, kojinės ir rankšluosčiai, kitoje - keletas lėkščių, puodelių bei stiklinių. O pačioje aukščiausioje lentynoje Heidė pamatė duonos kepalą, truputį šoninės ir sūrio. Šioje spintoje senelis
laikė būtiniausius dalykus, reikalingus jo pragyvenimui. Kai jis
atvėrė spintos duris, Heidi visus savo daiktus sukišo kuo giliau už
senelio rūbų, nes nebenorėjo jų matyti. Apsižvalgiusi ji paklausė:
-Kur aš miegosiu, seneli?
-Kur tik nori,- atsakė jis.
Heidei atsakymas patiko. Ji apžiūrėjo visus kambario kampus,
patikrino visus užkampius, ieškodama jaukios vietos prisiglausti.
Prie senelio lovos ji pamatė kopėčias. Užlipusi jomis, ji atsidūrė
pastogėje, pilnoje šviežio ir kvapnaus šieno. Pro mažą langiuką
galėjai matyti tolimus slėnius.
-Aš noriu miegoti čia,- šūktelėjo žemyn Heidė.- O, čia labai
jauku. Seneli, prašau užlipti ir pasižiūrėti.
-Žinau, - atsklido balsas iš apačios.
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- Aš klojuosi lovą,- vėl šūktelėjo mergaitė, žvaliai bėgiodama
pirmyn ir atgal.- O, užlipk ir atnešk man paklodę, seneli, juk ant
kiekvienos lovos turi būti paklodė.
-Argi?- paklausė senelis. Paskui jis atidarė spintą ir panaršė joje. Galiausiai iš po marškinių ištraukė ilgą šiurkštų audinį,
kažkuo panašų į paklodę, ir juo nešinas užlipo viršun pas Heidę.
Maža tvarkinga lovytė jau buvo paklota.

DOING NOTHING
by E. Nesbit

TOMMY didn’t learn his lessons. He upset the ink over his
geography book, and smashed his slate. He tore a leaf out of his
grammar and made a paper boat of it. He ought to have been
punished, but he wasn’t, because his Mamma thought that dear
Tommy must be ill or he wouldn’t behave so badly; so, thinking
the fresh air would be good for him, she asked him to pick her
a bunch of buttercups out of the meadow, but Tommy said he
would rather not—he didn’t want to do anything ever again.
Tommy was not a bad little boy generally, but sometimes the
idle fairy, who is no bigger than a grain of mustard-seed, though
very strong, sat in his ear and whispered naughty things to him.
He threw all his lesson-books in a heap on the school-room floor,
and went out to the orchard, where he ate seven big apples one
after the other, and lay on his back looking up at the apple-trees,
and trying to feel glad that he had had his own way. Presently he
sighed.
‘‘What do you want?” said a voice, and Tommy saw a little
red-cheeked man in a green cap, swinging on one of the apple
boughs and looking at him.
“I only want to do nothing,” whined Tommy; “it’s very hard
they won’t let me.”
“Oh, if that’s all,” said the little man, “come with me,” and, ta45

king Tommy’s hand, he led him through a convenient little door
which opened in the trunk of the apple-tree. It led straight into
the most beautiful garden in the world.
“Now then,” said the little man, “do nothing as hard as you
like.” And he plumped Tommy down on a grassy bank.
Presently a troop of merry children came by with balls and
hoops. Tommy jumped up to catch a golden ball that rolled his
way.
“Lie down, sir,” said the little man, for all the world as though
he had been a dog, Tommy thought; “you wanted to do nothing,
remember!”
“I meant no lessons,” said Tommy.
“You didn’t say so,” said the little man. “Besides, all those children have done their lessons, or they would not be allowed to
stay here.”
Some more children came by riding on white ponies. One
pony had no rider. Tommy started up. It would be lovely to ride
that long-tailed pretty little pony.
“Lie down, sir,” said the apple-man crossly; “you came here to
do nothing and I’m going to see that you do it.”
“I am doing something anyhow,” said Tommy suddenly. “I’m
sitting down.”
“All right,” said the apple-man; “we’ll soon settle that;” and a
strong hook suddenly caught Tommy by the back of his clothes
and hung him up in the air. “Now you are not doing anything,
anyway,” said the little man; “the hook is doing the work.”
Imagine being hung up by a hook just out of reach of everything, while long processions of little green men came and offered
you all the things you wanted most in the world—cricket-bats
and ferrets, paintboxes and hard-bake, guinea-pigs, catapults,
and white mice, marbles, buns, and sheaves of letters with valuable foreign stamps on them. Tommy cried with rage, but the little
apple-man only laughed, and kept saying: “How[56] do you like
doing nothing, eh!—jolly, isn’t it?” Then he saw his Mother co46

ming along the path, and to his horror he saw that a leopard was
slinking after her. He called aloud, but she did not hear.
“Oh, let me go and drive the leopard away,” he cried to the
little green man; “it will eat my Mammy—I know it will. Oh,
Mammy, Mammy!” but she did not hear, and the little man said:
“Oh, nonsense! if you haven’t got the pluck to master a simple
addition sum, you can’t master a leopard, you know”; but Tommy
struggled so hard that the hook gave way and he fell with a bounce on the orchard grass. He rushed off to find his Mother. To his
delight she was safe, and there was no leopard about in the house
or garden.
He threw his arms round her neck. “Mammy,” he said, “I do
love you so. I’ll learn everything and do everything you tell me.”
“Ah!” thought his Mother, “the fresh air has done him good.”
But it was not the fresh air; it was the little apple-man.

Nieko neveikimas
Morta Liutkutė
Vertimas iš anglų kalbos

Tomis (Tommy) neišmoko pamokų. Ant geografijos knygos jis išliejo rašalą ir sudaužė savo grifelinę lentelę. Jis išplėšė
lapą iš gramatikos knygos ir sukonstravo popierinę valtį. Berniukas turėjo būti nubaustas, bet išlipo sausas iš balos todėl, kad jo
mama manė, jog jos brangusis Tomis greičiausiai susirgo, kitaip
jis nebūtų elgęsis taip blogai. Pagalvojusi, kad šviežias oras nepakenktų, mama pasiūlė Tomiui išeiti laukan ir pririnkti vėdrynų iš
lankos, bet Tomis atsisakė – jis daugiau nieko nebenorėjo daryti.
Šiaip Tomis nebuvo labai blogas berniukas, bet kartais tingusis elfas, kuris yra ne didesnis už garstyčios grūdelį, bet labai stiprus, įsitaisydavo jo ausyje ir kuždėdavo negerus dalykus. Tąkart
Tomis sumetė vadovėlius į krūvą ant savo kambario grindų, išbėgo į sodą, kur vieną po kito suvalgė septynis didelius obuolius,
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atsigulė aukštielninkas ir, žiūrėdamas į obelis, bandė džiaugtis,
kad rado būdą nieko neveikti. Netrukus jis sukluso.
- Ko tu nori?- pasigirdo balsas, ir Tomis pamatė ant obels šakos besisupantį ir jį stebintį raudonskruostį vyruką su žalia kepure.
- Aš noriu nieko neveikt,- pasiskundė Tomis.-Tai labai sunku,
jie man neleidžia.
- Jeigu tik tiek, - tarė nykštukas,- eikš su manimi.
Paėmęs už rankos, jis nuvedė Tomį pro staiga medžio kamiene atsidariusias mažas dureles tiesiai į patį gražiausią sodą visame pasaulyje.
- O dabar,- tarė nykštukas, – nieko nedaryk, taip, kaip tu ir
nori, - ir nustūmė Tomį ant žemės.
Bematant atbėgo linksmų vaikų būrys su kamuoliais ir lankais. Tomis šoko gaudyti jo link riedantį auksinį kamuolį.
- Gulkis, pone, - šūktelėjo nykštukas. (,,O varge, kaip kokiam
šuniui”, - pagalvojo Tomis.) -Tu juk norėjai nieko nedaryti, atsimeni?
- Aš nenorėjau jokių pamokų, - ištarė Tomis.
- Mes taip nesitarėme, - šnypštelėjo nykštukas. - Be to, visi
šie vaikai yra paruošę pamokas, nes kitaip jų čia niekas neįleistų.
Pasirodė daugiau ant baltų ponių raitų vaikų. Vienas ponis
buvo be jojiko. Tomis jau ruošėsi stotis. Juk būtų nuostabu pajodinėti šiuo ilgauodegiu poniu.
- Gulkis, pone,- susierzinęs ištarė nykštukas.- Atėjai čia nieko
neveikti, ir aš prižiūrėsiu, kad taip ir būtų.
- Neįmanoma nieko neveikti, net dabar aš kažką veikiu, - staiga paprieštaravo Tomis. - Aš sėdžiu.
- Gerai,- pasakė nykštukas, - mes greitai šitą reikalą išspręsime.
Staiga stiprus kablys sučiupo Tomį už pakarpos ir iškėlė
aukštyn.
- Dabar tu nieko nebedarai,- pasakė žmogutis,- kablys viską
už tave atlieka.
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Įsivaizduokite save kabantį ore ant kažkokio kablio, negalintį nieko pasiekti, kai šalia būrys žalių žmogeliukų siūlo visokius
skanėstus ar žaidimus, kurių labiausiai trokšti: kriketo lazdas ir
šeškus, dažų dėžutes, karamelę, jūrų kiaulytes, katapultą ir baltas
peles, stiklo rutuliukus, bandeles, tuntus laiškų su vertingais užsienietiškais pašto ženklais.
Tomis klyktelėjo iš pykčio, bet nykštukas tik juokėsi ir vis kartojo:
- Kaip tau patinka nieko nedaryti, cha cha, nuostabu, ar ne?
Tuomet Tomis pamatė takeliu einančią savo mamą ir ją iš paskos sekantį leopardą. Tomis šūktelėjo jai, bet mama negirdėjo.
- Paleisk mane, turiu nuvyti leopardą! – jis suklykė žaliajam
nykštukui.- Jis suris mano mamą, žinau, tikrai suės. Mamyte, mamyte!
Bet mama negirdėjo, o nykštukas tarė:
- Kokie paistalai! Jeigu tu nesugebi paprasčiausiai sudėti skaičių, tai kaip tu nuvysi leopardą?
Tomis priešinosi taip smarkiai, kad kablys ištrūko iš jo drabužių, ir jis žnektelėjo ant sodo žolės ir nuskubėjo pas mamą. Tomio džiaugsmui, mama buvo sveika, jokio leopardo nebebuvo nei
name, nei kieme. Tomis puolė mamai į glėbį.
- Mamyte, - sukuždėjo jis- aš labai tave myliu, todėl mokysiuosi ir darysiu viską, ką tu man liepsi.
,,Ak, - pagalvojo mama, - šviežias oras tikrai išėjo jam į naudą.”
Bet tai buvo ne šviežias oras, o žaliasis obels nykštukas.

Minorka

Tūkstančio malonumų sodas
Vertė iš prancūzų kalbos Goda Ivaškevičiūtė
Uolėta ir vėjų skrodžiama sala yra labiausiai apsaugota visame archipelage. Jos turtas? Išskirtinis oro sąlygų, dirvožemio ir
klimato derinys.
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Laukiniai alyvmedžiai nulinkę, išsidraikiusi augmenija šliaužia. Čia, Minorkoje, vėjas viską nušluoja, viską sutvarko. „Mažoji“
Minorka, labiausiai į Rytus nutolusi sala Balearų salyne, vėjų dievo Eolo dėka tapusi mineralų karalyste.
Sausa žemė, kalkakmenis apsaugojo ją nuo Ibizos beprotybių
ir Maljorkos blizgučių. Minorka – 700 kvadratinių kilometrų sala
– nuošali turistinė vieta, išlaikiusi nuo seniausių laikų puoselėtą
agrarinę kultūrą, paremtą gyvulininkyste.
Dauguma šeimų turi savo sklypus, vadinamus tanca. Jie vienas nuo kito atskirti žema akmenine siena, taip vadinama „parets
seques“. Sienos pradėtos statyti jau XIV a., bet labiausiai plito
pasibaigus 72 metus trukusiam britų valdymui, nuo 1802 m. kai
sala atiteko Ispanijai. Legenda byloja, kad Minorkos gyventojai
taip džiaugėsi grįžę namo, jog per penkerius metus pastatė 40000
kilometrų sienų.
Šiandien, nekreipiant dėmesio į jos kalvas ir skardžius, sala
primena didelę šachmatų lentą. Neofitams galvosūkis būtų atspėti, kas slepiasi už „flncas“ – mažų fermų su storomis, balintomis
sienomis, kurių agrarinis ūkis retai viršija šimtą hektarų. Oficialiai jų yra 468. Nuo 1990 metų dėl didėjančios „autentiškų“ produktų paklausos, ūkininkų skaičius auga.
Žmonės iš aplinkinių salų atvyksta čia dirbti dėl išskirtinės
Minorkos dirvos: pietuose daugybė atodangų, vandenyno skalaujama mikroelementų pilna žemė, bet svarbiausia - mikroklimatas,
kuris užtikrina gausius kritulius žiemą pietiniuose ir šiauriniuose
krantuose. Šiandien puikiai vertinami Minorkos produktai pradedami eksportuoti.
Žinomas pasakojimas apie Gonyalonų šeimos daromą la finca Algendaret Nou sūrį. Prieš dešimt metų tėvas Onofrė savo
raudonųjų karvių (“vacas vermellas”) ūkį pavertė ekologišku. Jo
karvės neėda nieko daugiau, tik garsiuosius „zulla“ dobilus, kuriuos XVIII a. atvežė iš Oksfordo salą okupavę anglai. Ekspertai
tvirtina, kad dobilai skleidžia pankolio aromatą. „Štai kas suteikia
mano sūriui citrinos skonį“, - paaiškina Onofrė, rodydamas į vie50

ną iš puoselėjamų girnų akmenų, apaugusių paprikomis. Onofrė
taip pat gamina savo aliejų, medų, augina daržoves. Kai jas laisto,
panaudoja lietaus vandenį. Šiandien jo produktai žymimi daug
dėmesio sulaukiančiomis Slow Food Organization etiketėmis.
Organizacija inventorizuoja ir reklamuoja autentiškus pasaulio
patiekalus. Pastaruoju metu ekspertai atvyksta iš toli, kad nusipirktų Onofrė produktų ir taip papildytų parduotuvėlių Ispanijoje ir Europoje atsargas.
Tramontana formuoja kraštovaizdį ir suteikia drėgmės, reikalingos vynuogėms auginti
Šiaurės rytuose Andrés Martinez ruošia organinį vyną, pavadintą „Vi de la Terra, Ilia de Menorca“. Jo septynių hektarų Malvoisie vynuogynas pasodintas s’Albufera des Grau nacionalinio
parko šlaituose, ant akmeningos žemės. Trys poros raudonkaklių sakalų, pasiskolintų iš parko, atbaido paukščius, lesančius
vynuoges. Žiemą avys išvalo žemę tarp vynmedžių. Tramontanai čaižant skruostus, Andrés stebi telkinius ir gamtos rezervato
drėgnas žemes. „Vėjas formuoja krantus ir atneša vynuogių auginimui naudingos drėgmės, – sako jis. – Pažiūrėk, ten, apačioje, jis taip pat padarė urvus ir kopas, kur prisiglaudžia driežai ir
žebenkštys.”
Turtinga 200 paukščių rūšių ir 1300 gėlių ir grybų įvairove,
iš kurių septyniasdešimt yra endeminiai, Minorka 1993 m. įstojo į labai siaurą UNESCO biosferos rezervatų tinklą. Tai tikras
palaiminimas. Bet koks betoninis kelias ar konstrukcija turi turėti sunkiai gaunamą licenziją. Tarp apsauginių paukščių zonų,
s’Albufera des Grau gamtos parko, ekologinių ir jūrinių rezervatų, beveik 50 % salos teritorijos ir pakrančių yra saugomos. Net ir
šiandien nė vienas pagrindinis kelias negali pasiekti krantų. Šios
teritorijos išlieka mažiausiai paliestos visame Viduržemio jūros
baseine, ypač šiaurėje.
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THE TUDORS
During the Tudor period, the changes in government, society and the economy of England were more far-reaching than
they had been for centuries. But most far-reaching of all were
the changes in ideas, partly as a result of the rebirth of intellectual attitudes known as the Renaissance, which had spread slowly
northwards from its beginnings in Italy. In England the nature of
the Renaissance was also affected by the Protestant Reformation
and the economic changes that followed from it.

DOMESTIC LIFE
Foreign visitors were surprised that women in England had
greater freedom than anywhere else in Europe. Although they
had to obey their husbands, they had self-confidence and were
not kept hidden in their homes as women were in Spain and other countries. They were allowed free and easy ways with strangers. As one foreigner delightedly noticed, “You are received with
a kiss by all, when you leave you are sent with a kiss. You return
and kisses are repeated.”
However, there was a dark side to married life. Most women
bore between eight and fifteen children, and many women died
in childbirth. Those who did not saw half their children die at a
young age. No one dared hope for a long married life because
the dangers to life were too great. For this reason, and because
marriage was often an economic arrangement, deep emotional
ties often seem to have been absent. When a wife died, a husband
looked for another.
Both rich and poor lived in small family groups. Brothers and
sisters usually did not live with each other or with their parents
once they had grown up. They tried to find a place of their own.
Over half the population was under twenty-five, while few were
over sixty. Queen Elizabeth reached the age of seventy, but this
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was unusual. People expected to work hard and to die young.
Poor children started work at the age of six or seven.
An Italian visitor to England gives an interesting view of
English society in Tudor times: “The English are great lovers of
themselves, and of everything belonging to them; they think that
there are no other men than themselves, and no other world but
England: and whenever they see a handsome foreigner, they say
that ‘he looks like an Englishman’.” The English did not love their
children, he thought, for “having kept them at home till they arrive at the age of seven or nine years at the most, they put them
out, boys and girls, to hard service in the houses of other people,
holding them to seven or eight years’ hard service. They say they
do it in order that their children might learn better manners. But
I believe that they do it because they are better served by strangers than they would be by their own children.”
In spite of the hard conditions of life, most people had a larger and better home to live in than ever before. Chimneys, which
before had only been found in the homes of the rich, were now
built in every house. This technical development made cooking
and heating easier and more comfortable. For the first time more
than one room could be used in winter.
Between 1530 and 1600 almost everyone doubled their living
space. After 1570 the wealthy yeoman’s family had eight or more
rooms and workers’ families had three rooms instead of one, and
more furniture was used than ever before.
One group of people suffered particularly badly during the
Tudor period. These were the unmarried women. Before the
Reformation many of these women could become nuns, and be
assured that in the religious life they would be safe and respected. After the dissolution of the monasteries, thousands became
beggars on the roads of England. In future an unmarried woman
could only hope to be a servant in someone else’s house, or to be
kept by her own family. She had little choice in life.
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Tiudorai

Agnė Vaičiekauskaitė 4b
Tiudorų laikotarpiu pokyčiai Anglijos vyriausybėje, visuomenėje ir ekonomikoje buvo didesni nei per visą istoriją. Tačiau
dauguma laimėjimų iš dalies buvo pasiekti dėl intelektualaus požiūrio, žinomo kaip Renesansas, atgimimo, kuris prasidėjo Italijoje ir palaipsniui išplito į šiaurę. Renesanso pobūdį Anglijoje taip
pat paveikė protestantų reformacija bei iš jos sekę ekonominiai
pokyčiai.
Šeimos gyvenimas
Užsieniečiai stebėjosi, jog Anglijoje moterys turi daugiau laisvės nei bet kur kitur Europoje. Nors jos turėjo paklusti savo vyrams, tačiau pasitikėjo savimi ir nebuvo slepiamos namuose kaip
moterys Ispanijoje ar kitose šalyse. Jos galėjo laisvai bendrauti
su nepažįstamaisiais. Kaip vienas užsienietis maloniai pastebėjo:
„Esi visų sutinkamas su bučiniu, kai išeini – esi išlydimas su bučiniu. Kai sugrįžti – bučiniai pakartojami vėl.“
Žinoma, buvo ir tamsioji santuokos pusė. Dauguma moterų gimdydavo nuo aštuonių iki penkiolikos vaikų, todėl dauguma moterų mirdavo gimdymo metu. Tos, kurios likdavo gyvos,
matydavo, kaip pusė jų vaikų miršta ankstyvame amžiuje. Niekas
nesitikėjo ilgai gyventi santuokoje, nes pavojus gyvybei buvo per
didelis. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad santuokos dažniausiai
buvo sudaromos ekonominiais pagrindais, gilių emocinių ryšių
nebuvo. Kai mirdavo žmona, vyras netrukus ieškodavo kitos.
Tiek pasiturintys, tiek skurdesni gyveno mažose šeimose. Kai
užaugdavo, broliai ir seserys dažniausiai negyveno vieni su kitais ar kartu su tėvais. Jie stengėsi susirasti savo vietas gyvenimui.
Daugiau nei pusė gyventojų buvo virš dvidešimt penkerių metų
amžiaus, ir tik vienetai sulaukdavo šešiasdešimties. Karalienė
Elžbieta sulaukė septyniasdešimties, tačiau tai buvo neįprasta.
Žmonės žinojo, jog teks sunkiai dirbti ir mirti jauniems. Vargingų šeimų vaikų pradėdavo dirbti sulaukę šešerių ar septynerių
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metų amžiaus.
Italas, apsilankęs Anglijoje, pateikia įdomų Anglijos visuomenės Tiudorų laikais vaizdą: „Anglai yra dideli savęs ir visko, kas
jiems priklauso, mėgėjai; jie mano, kad nėra kitų žmonių, tik jie,
ir jokio kito pasaulio, tik Anglija: kai tik jie pamato žavų užsienietį, jie sako, kad „jis atrodo kaip anglas“. Jis manė, jog anglai nemylėjo savo vaikų, „ nes augino juos namuose, kol jiems sukakdavo
septyneri ar daugiausia devyneri metai, tuomet išsiųsdavo juos,
ir berniukus ir mergaites, į kitų žmonių namus, kur jie sunkiai
dirbdavo septynerius ar aštuonerius metus. Jie sako, jog tai daro
tam, kad vaikai išmoktų geresnių manierų. Bet aš manau, kad jie
tai daro, nes juos geriau aptarnauja svetimi, o ne jų pačių vaikai“.
Nepaisant sunkių gyvenimo sąlygų, dauguma žmonių turėjo
didesnius ir geresnius namus nei kada nors anksčiau. Kaminai,
kurie anksčiau buvo tik pasiturinčiųjų namuose, dabar buvo statomi visuose namuose. Technikos raida leido lengviau ir patogiau
gaminti maistą bei šildyti būstą. Pirmą kartą žmonės galėjo naudotis daugiau negu vienu kambariu žiemos metu.
1530 – 1600 m. beveik visi pasididino savo gyvenamąjį būstą.
Po 1570 metų turtingo žemės savininko šeima turėjo aštuonis ar
daugiau kambarių, o darbininkų šeimos – tris kambarius vietoje
vieno, taip pat žmonės naudojo daug daugiau baldų.
Tačiau viena žmonių grupė Tiudorų laikotarpiu ypač nukentėjo. Tai buvo netekėjusios moterys. Prieš reformaciją dauguma
šių moterų galėjo tapti vienuolėmis ir būti užtikrintos, kad religiniame gyvenime jos bus saugios ir gerbiamos. Likvidavus vienuolynus, tūkstančiai jų buvo priverstos elgetauti. Ateityje netekėjusi moteris galėjo tikėtis būti tik tarnaite kažkieno namuose ar būti
išlaikoma savo šeimos. Ji neturėjo didelio pasirinkimo gyvenime.
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