
Daugeliui žmonių yra priimtina akimirkas užfiksuoti ir įamžinti į pagalbą
pasitelkiant fotoaparatą arba įgudusią menininko ranką. Nuotraukos arba vaizdai
yra viena iš meno formų, kuri mus nuveda į visai kitą erdvę ir sužadina tam tikrus
jausmus mumyse. Tačiau meną juk įmanoma ir išreikši per kitas formas. Vienas iš jų
yra žodžiai. Jie suvirpina mumyse tai, ko negali įžvelgti akys - žmogaus sielą. Kaip
bebūtų keista, bet kiekvienas žodis( garsas ) neturi abstraktumo, tačiau ypatinga yra
tai, kad kiekvienas garsas gali būti ištariamas vis kitaip ir savo esybę įgauna tada,
kai jį ne tiesiog tariame, bet ir pajaučiame - jis įgauna reikšmę... 

Akimirkos įamžinimas kitaip 



Vienas iš akimirkos įamžinimo būdų yra trioletas. Tai - labai griežtos sandaros posmas,
lyrikos žanras. Jį sudaro aštuonios eilutės, pirmoji eilutė būtinai sutampa su ketvirtąja ir
septintąja, o antroji – su aštuntąja.  

Trioletus rašė Kazys Binkis. 

Raudonos, margos, gelsvos, baltos                           
Pražydo tulpės visos kartu.  
Vėliavos iš žolių iškeltos  
Raudonos, margos, gelsvos, baltos.  
Kad nebegrįžtų naktys šaltos  
Ir pievų kruša neužbertų,  
Raudonos, margos, gelsvos, baltos  
Pražydo tulpės visos kartu. 

 

Nuotraukos autorė Rusnė Lipskaitė 



Rašė ir Liudas Gira

Rūkai baltieji vysto Nerį, 
Pranyko upė ir krantai 
Miglų bangosna pasinėrė. 
Rūkai baltieji vysto Nerį. 
Gūdu. Bet siela besigėri, 
Lyg amžių slėpinius matai... 
Rukai baltieji vysto Nerį, 
Pranyko upė ir krantai... 

Nuotraukos autorė Rusnė Lipskaitė 



Vytautas Mačernis 

1
Gyveno duobkasys kapuos
Ir kasė mirusiems duobes,
Dainuodamas žodžius dainos:
Gyveno duobkasys kapuos
Ir negalvojo niekados,
Kas mirus duobę jam iškas.
Gyveno duobkasys kapuos
Ir kasė mirusiems duobes.

2
Bet vieną kartą vakare
Išvargęs griuvo ant duobės.
Nutilo lūpose daina…
Bet vieną kartą vakare
Palaidojo jis pats save,
Papuoštas įkapėm nakties.
Bet vieną kartą vakare
Išvargęs griuvo ant duobės.
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Šiek tiek ir gimnazijos mokinių kūrybos...

Dangaus vyšnios 

Vyšninis šiandien dangus
Paskandina mus visus. 
Vyturėlis spinduliuos - 
Vyšninis šiandien dangus! 
Trykšta sultimis migla, 
Skęsta pienės laukuose. 
Vyšninis šiandien dangus...
Paskandina mus visus...

 

Nuotraukos autorė Gustė Grinevičiūtė Trioletą kūrė Agna Bernotaitytė



Pilkame dangaus skliaute

Pilkame dangaus skliaute
Skrieja svajos pro mane. 
Ir sutirpsta apmaude -
Pilkame dangaus skliaute!
Rodos tūkstančiai veidų, 
Bet nėr artimo tarp jų...
Pilkame dangaus skliaute
Skrieja svajos pro mane.

Nuotraukos autorė Gustė Grinevičiūtė Trioletą kūrė Agna Bernotaitytė



Akys vienutėj 

Juodos pienės šmėžavo pajūry,
Lengvas smėlis kuteno pakulnį.
Tavo akys ten lakstė kamputį...
Juodos pienės šmėžavo pajūry.
Nekalbėjo tik slėpės vienutėj -
Laikas tiško siaurojoj akutėj...
Juodos pienės šmėžavo pajūry.
Lengvas smėlis kuteno pakulnį.

Autorė Agna Bernotaitytė


