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     . . .100 dienų.. . ,  2400 valandų.. . ,  144000 minučių.. . ,  8640000 sekundžių.. .  – 209 „Aušros“ gim-
nazi jos abiturientai ,  po Šimtadienio šventės, dar intensyviau pradėjo skaičiuoti  laiką, l ikusį iki 
brandos egzaminų.. .  
     Mieli Abiturientai,  būti  gimnazistų draugijoje Jums l iko t ikrai  nedaug. Laikas, kuris dar l iko 
iki  egzaminų maratono, lai  nebūna panaudotas tuščiai  arba neprasmingai – Jūsų teisė nuspręsti , 
ką pasir inkti ,  nes gyvenimas – tai  nuolatinis pasir inkimas. Linkime rinktis teisingai,  teigiamai 
mąstyti ,  turėti  t ikslą ir  jo siekti .  Ir  niekada nepamirškit ,  kad Jūsų sėkmės garantas – nuolatinis, 
nuoseklus ir  atkaklus darbas!    Jums l iko vos.. .     

Kaip jaučiatės būdamos abiturientės?
   Ineta Kajokaitė, IVE - Iš tikrųjų net nesijaučiu taip, lyg 
būčiau dvyliktokė. Nėra kažkokio ypatingo jausmo, tačiau 
jaučiu, kad sparčiai didėja mokymosi krūvis, nes reikia 
ruoštis egzaminams.
   Brigita Jančaitytė, IVE - Jaučiuosi labai gerai. Tiesą pasa-
kius, negaliu patikėti, kad jau esu abiturientė. Greitai bėga 
laikas...
Su kuo jums asocijuojasi šimtadienio šventė?
   Akvilė Zaveckaitė, IVA - Seniau, kai matydavau dvylik-
tokus, švenčiančius šimtadienį, pagalvodavau, kad būtų 
įdomu sužinoti, kaip jie jaučiasi. O dabar, kai jau pati esu 
abiturientė, tai visai kitaip į tą šimtadienį žiūriu. ...Kai ži-
nai, kad tau liko mokytis tik 100 dienų, tai, kažkaip, suke-
lia spaudimą...
    Indrė Šidlauskaitė, IVD – Dvylikta klasė yra ne tik pa-
baiga pirmos pakopos, jeigu taip galima išsireikšti, bet ir 
nauja pradžia, nes  greitai prasidės mūsų savarankiškas 
gyvenimas... Gimnazijos abiturientas, man asmeniškai, 
asocijuojasi su nauja pradžia bei branda.
Ko išmokai būdama gimnaziste?
  Indrė Šidlauskaitė, IVD – Būdama gimnaziste išmokau 
ir sužinojau daug naujų dalykų, įgavau noro eiti į priekį, 
noro siekti savo svajonių ir, be abejo, iš gyvenimo pasiimti 
viską, ką jis suteikia. Esu be galo laiminga būdama gim-
nazijos dalimi. 
Ko laukiate labiausiai –  išleistuvių, šimtadienio ar pa-
skutinio skambučio?
  Ineta Kajokaitė, IVE - jeigu atvirai, tai laukiu išleistuvių, 
tuomet pasibaigs visi mokyklos „vargai“ ir, laimingai sto-
vėdami su atestatais rankose, galėsim nebesijaudinti dėl  
egzaminų.
    Nojus Staneika, IVF – Labiausiai laukiu išleistuvių, o 
po to varysim švęst mokyklos baigimą ir smagiausia bus, 
kada jau nebepriklausysim nuo jos... 
Ką planuojate veikti baigusios gimnaziją?
  Ineta Kajokaitė, IVE - Planuoju stoti į universitetą, tačiau 
norėtųsi ir šiek tiek poilsio po dvylikos metų praleistų mo-
kykloje.
   Akvilė Zaveckaitė, IVA – Pabaigusi gimnaziją, manau, 
kad bent trumpam susirasiu darbą, o po to bandysiu lai-
mę rasti sostinėje. O jeigu rimtai, tai norėčiau savo likimą 
susieti su biologija. Bandyčiau save į radiologijos studijas 
arba dietologiją. 
Įsimintiniausias įvykis/nuotykis tau nutikęs gimnazi-
joje?
   Brigita Jančaitytė, IVE: - Tų nuotykių buvo tikrai ne-
mažai. Bet pats įsimintiniausias – tai, tikriausiai, pasiro-
dymas ant scenos, kai teko įsikūnyti į Džordaną Butkutę. 
Vienas draugas net pajuokavo – ,,Tu nugalėjai Euroviziją" 
(šypsosi – aut. pastaba)
   Remigijus Mikalainis, IVA – kai mokydamasis žemes-
nėje gimnazijos klasėje iš matematikos gavau devintuką.
   Nojus Staneika, IVF – per dvylika mokslo metų įsimin-
tiniausias įvykis, kai draugas išmušė langą ir buvo bent iš 
ko pasijuokti (šypsosi – aut. pastaba).
Baigusi dvyliktą klasę, ką veiksi?
   Brigita Jančaitytė, IVE: - Tikriausiai, kad dar tyrinėsiu 
save. Ateinančius mokslo metus leisiu sau atsikvėpti nuo 
mokslų. Per tą laiką dirbsiu, o kaip bus toliau- laikas pa-
rodys.
                    

                               Abiturientus kalbino:
 Lukas Rakauskas, IE  ir  Milda Štaraitytė, IIA 

Paklausėme  abitur ientų . . .Įdomu,  ką apie mus galvoja ...

  Kai dar buvome mažos mergaitės, susitikusios 
vis galvodavom, kaip jaučiasi vyresnieji mūsų 
mokyklos mokiniai...?  Savo mažytėse galvelėse 
mes jiems pavydėdavome, kad jie jau dideli ir 
greitai baigs mokyklą, o mums dar tiek daug liko 
mokytis...  
   ...Pagaliau išaušo ir mums  diena, kai pačios ta-
pome abiturientėmis. Tiesą sakant, jausmas gana 
keistas: ir džiugu, ir liūdna...  Kiekvieną rytą ke-
liamės su mintimi, kad taip nepaliaujamai greitai 
tiksi paskutinės „gimnazistinio“ gyvenimo etapo 
minutės... Keista, tiesa? Dvylika metų apie šią 
akimirką net negalvodavome, tik pakalbėdavome 
tarpusavyje ir tiek. Bet ji, toji  nesustojanti laiko 
tėkmė, mus vis tiek užklupo netikėtai...  
   Kasmet, prasidėjus vasaros atostogoms, mes vi-
sada žinodavome, su kuo susitiksime ateinančiais  
mokslo metais, o  dabar – viskas kitaip...   Dabar 
žinome tik tiek, kad vasaros atostogas dar sutik-
sime visi kartu su klasės draugais, o jau kiti, nauji 
mokslo metai, prasidės nežinioje.  Mūsų jau ne-
besups tie patys veidai, nebemokys mūsų pamilti 
mokytojai, nebevaikščiosime iki kaulų smegenų 
pažįstamais gimnazijos koridoriais, nebebūsime 
tame pačiame draugų būryje...  Ir kas žino, galbūt 
visų, dvylika metų mus supusių žmonių, nebema-
tysime ir visą likusį gyvenimą?  Gal todėl šian-
dien mus ir liūdina tas numatomas, bet vis dar 
nepageidaujamas išsiskyrimas bei nežinomybė...  
 ... Manome, kad tik dabar, kai pačios  tapome 
abiturientėmis, supratome, kokius potyrius  pa-
jusdavo ir/ar išgyvendavo mūsų vyresnieji moki-
niai, apie kuriuos, būdamos mažos, galvodavome.
   Įdomu, ką apie mus galvoja I-II 
klasių gimnazistai?.. Ar jie galvoja 
taip pat, kaip ir mes būdamos ma-
žos?

   Kad ir kaip būtų gaila, bet mums 
visiems kartu, nors ir lėtai, bet vis gražėjančioje 
gimnazijoje (manome, kad po restauracijos ji bus 
neatpažįstamai pasikeitusi), mums liko būti  vos 
šimtas dienų ir tos dienos nesustodamos tirps...  

  Kol dar esame visi kartu, pasidžiaukime kie-
kviena likusia pamoka, kiekvienu užduotu namų 
darbu ir kiekviena su bendraklasiais praleista 
akimirka?!

          Gabija Dubickaitė ir Austėja Mikalainytė, IVB
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METAI GIMNAZIJOJE

KA R J E R A

 -  Dvidešimt penkeri 
metai, kai dirbate anglų 
kalbos mokytoja. Ar ne-
sigailite save susiejusi su 
anglų kalbos mokytojos 
profesija? Nuo ko visa tai 
prasidėjo?
   - Nuo vaikystės labai mėgau 
mokyti kitus, pradedant nuo 
savo jaunesnių pusseserių, 
baigiant lėlėmis. Pusseserės 
manęs klausydavo, o aš 
būdavau lyg būrio vadas.     
-  Kodėl pasirinkote anglų 
kalbą? 
    - Man labai neblogai sekėsi kalbos, bet labiau-
siai – anglų kalba. Dar tais laikais, kai pasaulis buvo 
uždaras, mokėti anglų kalbą buvo prestižinis daly-
kas, nes tuo laiku mokėti skaityti ar kalbėti angliškai 
nedaug kas sugebėjo.
  - Prieš N metų Jūs buvote mūsų mokyklos 
mokinė, o dabar – mokytoja.  Kokie buvo Jūsų 
pirmieji metai sugrįžus į savo mokyklą po 
studijų ir kaip Jums sekėsi „prisitaikyti“ prie 
savo buvusių mokytojų, kurie jau buvo kaip ir 
kolegos? Ar labai jautėsi bendravimo barjeras?
     - Labai norėjau sugrįžti dirbti į savo mokyklą. 
Prieš tai, pabaigusi Vilniaus pedogoginį institutą 
(tuo metu taip vadinosi Vilniaus pedagoginis 
universitetas - aut. pastaba), dvejus metus dar 
dirbau nedidelėje kaimo mokykloje. Į savo 
mokyklą dirbti grįžau 1992 metais ir, kaip 
matote, dirbu iki dabar (šypsosi - aut. pas-
taba). Daugelis mano buvusių mokytojų 
labai nuoširdžiai džiaugėsi ir sveikino 
mane sugrįžusią, nors, pradžioje, buvo la-
bai nedrąsu, gėdijausi savo jauno amžiaus, 
išgyvenau, kad kolegos į mane gali rimtai 
nežiūrėti.  Žinoma, darbo pradžia nebuvo lengva, 
tačiau jutau kolegų palaikymą ir padrąsinimą. 
Džiaugiuos, kad turėjau ir šiandien vis dar turiu 
tokių gerų kolegų, kurie visada išklauso, geba pagu-
osti, padrąsinti, o kai reikia, ir apginti (šypsosi - aut. 
pastaba).
     - Kas buvo Jūsų mokytojai, klasės auklėtoja(s)? 
Ar šiandien  jie dar dirba mūsų gimnazijoje? Kas 
jie...?
     - Kai aš dar buvau mokyklinio amžiaus, mūsų 
gimnazija tuo metu vadinosi V. Vitkausko vidurine 
mokykla. Turėjome labai griežtus mokytojus. Anglų 
kalbą pradėjau mokytis nuo 5 klasės. Mane mokė 
net šeši anglų kalbos mokytojai, tame tarpe ir mano 
klasės auklėtoja, kurią Jūs visi pažįstate, tai – anglų 
kalbos mokytoja Gražina Dubickienė. Visi mane 
mokę mokytojai labai mane motyvavo, o jų veda-
mos pamokos būdavo be galo įdomios...
       - Ką Jums pačiai reiškia mokytojas?

Pirmajam pusmečiui pasibaigus...

    Anglų rašytoja Jenny Diski yra pasakiusi: 
, ,Viskas praeina, tačiau niekur nedingsta". 
Taip galima sakyti ir jau apie spėjusį kaip 
vėjas pralėkti pirmąjį mokslo metų pusmetį. 
Kokios nuotaikos vyrauja tarp mokytojų, 
kalbėjomės su direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Rasa Šlivinskiene. 
   Pirmas klausimas, kurį uždavėme pavaduo-
tojai vos pražengę jos durų slenkstį, buvo toks: 
, ,Ar praėjęs pusmetis buvo kažkuo ypatingas, 
reikalavo daugiau darbo nei prieš tai buvus-
ieji?" Atsakymas buvo vienareikšmis – ,,Tai 
nėra niekuo išsiskiriantis pusmetis, jis,  kaip 
ir kiti,  reikalavo daug darbo ir susikaupimo." 
   Visgi, kokios nuotaikos vyravo pačios pa-
vaduotojos viduje? Versdama ir rodydama 
statistiką popieriaus lapuose, kompiute-
rio ekrane R. Šlivinskienė supažindino mus, 
kaip ir kokiomis matematinėmis formulėmis 
skaičiuojamas klasės pažangumas, kalbėjome 
opiomis lankomumo ir nenoro mokytis te-
momis. Paklausta, ar stengiasi padėti moki-
niams, kuriems nesiseka mokytis, pavaduoto-
ja atsakė, jog ji,  kaip ir kiekvienas mokytojas 
mūsų mokykloje, stengiasi rasti kelią kaip  
„išsikapstyti iš duobės“ ir surasti problemos 
židinį. Žinodami, jog pavaduotoja dėsto te-
atro ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, 
paklausta, ar ji turi mėgstamiausią klasę ar 
mokinį, ramiai atsakė, jog žmonių lyginti ne-
galima. ,,Negalima turėti mėgstamiausių ar 
nemėgstamiausių, visi skirtingi – visi savaip 
unikalūs.‘‘ 
   Daugelis mokyklos pirmokų yra girdėję 
gandą, jog pusmečio įvertinime turint 
neigiamą balą galima būti pašalintam iš 
gimnazijos. Pavaduotoja R. Šlivinskienė tai 
neigia: „Jei mokinys nėra piktybinis, jei jis 
stengiasi, tačiau jam niekaip neišeina pager-
inti rezultato, kodėl turėtume šalinti jį  iš 
mokyklos? Pavyzdžiui, gal jam visiškai ne-
siseka lietuvių kalba ar matematika, tačiau 
jo „arkliukas“ – fizika, ar turėtume šalinti 
mokinį iš mokyklos, jeigu jis nemoka matema-
tikos? Ar tai – negabus mokinys? Tikrai ne. 
Tai – mitas“. Pokalbio metu aptarėme dar 
vieną klaidingą mokinių įsitikinimą – jeigu 
klasė pavadinta A raide, tai nereiškia, kad  
klasė yra stipriausia. Pasak pavaduotojos, 
raidė reikalinga tik tam, kad būtų galima su-
daryti klasių komplektus. 
    Dar vienas įdomus dalykas, aptartas kartu 
su pavaduotoja – tarptautinis PISA tyrimas. 
Tai toks tyrimas, kurio metu atsitiktinai iš 
mokyklos yra išrenkama 30 penkiolikmečių, 
kurie atstovauja mokyklai, atlikdami skaity-
mo, gamtamokslio, matematinio bei f inansinio 
raštingumo užduotis. Tyrime dalyvauja dau-
giau nei 50 pasaulio valstybių – kartu ir Lietu-
va. Nors mokinių pažangumas mūsų gimnazi-
joje šiemet nežymiai sumažėjo, tačiau galime 
džiaugtis, jog Vilkaviškio „Aušros“ gimnazi-
jos mokinių bendrasis rezultatas PISA tyrime 
– aukštesnis nei valstybės vidurkis. Pavaduo-
toja paantrino, kad pažymiai nieko nelemia 
– tai tik formalumas. Žinių lygį kiekvienas 
galime nusistatyti asmeniškai, ypač praėjus 
ilgam laikotarpiui nuo išmoktų žinių pritai-
kymo. Pavaduotojos manymu, pažymiai ne-
parodo asmens išprusimo lygio. 
   Visiems mokiniams, įžengusiems į antrąjį 
pusmetį, pavaduotoja linkėjo susikaupimo, 
rimties, daug darbo ir norimų rezultatų 
siekio. 

Dėkojame direktor iaus  pavaduotojai 
ugdymui  Rasai  Šliv inskienei  už  pokalbį . 

Mar ta  Marčiuliony tė ,  I I IA
Lukas  Rakauskas ,  IE 

    - Tai žmogus, išugdantis kitų profesijų atstovus, 
pradedant gydytojais, teisininkais, baigint ministrais 
ar prezidentais. Mokytojo profesija, tai neapsakomai 
daug stiprybės bei atsidavimo reikalaujantis darbas.
      - Kaip Jūs, kaip mokytoja, elgiatės su tais mo-
kiniais, kurie per pamoką nosį krapšto? Kokie mo-
kiniai Jums patinka, žavi, o kokių  – nenorėtumėte 
matyti?
     - Mano laikais mokiniai negalėjo sau leisti to, kas 
šiandien Jums, gimnazistams, atrodo normalu. Taip 
pat manau, kad anksčiau mokykla buvo stipresnė 
žiniomis, dabar viskas atvirkščiai – laisvės daugiau, 
bet žinių mažiau. Man visada patikdavo ir da-
bar pa-tinka  mokiniai, kurie prie knygų sąžiningai 
sėdi kasdien, kuriems mokymasis nėra varginantis 
maratonas. O nepatinka tie mokiniai, kuriuos nuo-
lat reikia drausminti, be reikalo aiškinti elementa-
raus elgesio tiesas. Taip pat labai nepatinka ir nuolat 
verkšlenantys, kaip jiems nepakeliamai sunku...
      - Ką veiktumėte, jeigu nebūtumėte mokytoja?
   - Manau, kad dirbčiau stiuardesės (oro skrydžio 
palydovės) darbą. 
      - Kodėl stiuardese?
    - Stiuardesės darbas mane visada žavėjo. Kažkada, 
tai jau buvo seniai (šypsosi - aut. pastaba), siuardesės 
darbas man atrodė toks romantiškas: leidžiantis ap-
keliauti pasaulį, pažinti kitas kultūras, susitikti su 
įvairiais, skirtingų rasių žmonėmis...  
    - Kiek žinau, mokslus tęsti užsienyje ketina ne 
vienas mūsų abiturientas. Gal turite jiems kokių 
patarimų? Į ką, renkantis studijas kitur, svarbiau-
sia atsižvelgti?
       - Manau, kad studijos užsienyje turi ir pliusų, ir 
minusų.  Pirmiausiai patarčiau gerai apsvarstyti ar 
tikrai reikia išvažiuoti. Nepritariu tiems žmonėms, ku-

rie stoja mokytis tik tam, 
kad įstotų ir nesvarbu ar 
pasirinkta specialybė yra 
paklausi. Manyčiau,  kad 
nereikėtų skubėti. Ger-
iau metus praleisti kur 
nors padirbant, pakeliau-
jant, kad suvoktume ko 

iš tikrųjų norime, taip pat labai svarbu – įsiklausyti 
į save...  Bet... jeigu jau  tikrai rimtai apsisprendei 
krimsti mokslus svetur, tai patarčiau kuo daugiau 
pažinti tos šalies kultūrą, papročius, kuo daugiau ir 
plačiau sužinoti apie pasirinktą universitetą: jo gal-
imybes, reitingus ir t.t.
   Kiekvienam abiturientui, asmeniškai, linkiu ne-
sivaikyti įstojimo į aukštąsias mokyklas madų, bet 
kiekvienam eiti savo keliu. Kad kelias būtų lengvesnis 
ir tiesesnis, linkiu išsiaiškinti, koks tavo gyvenimo tik-
slas? Kiekvienas, pats sau, atsakykite į tokius klausi-
mus: kokia veikla man dabar patinka, kokį darbą 
norėčiau dirbti baigęs studijas, kokia profesija teiktų 
man malonumą ir būtų mano pragyvenimo šaltinis...  
Ir kai atsakymai sutaps su tavo norais, o tikslų sieki-
mas veržte veršis iš tavęs, tada pirmyn...

             AČIŪ mokytojai už interviu.

                         Emilija Endrikytė, IIIE

       Nuotr. J. Mickevičienė,  
       anglų kalbos mokytoja

SVEČIUOSE PAS DIREKTORIAUS 
PAVADUOTOJĄ UGDYMUI

RASĄ ŠLIVINSKIENĘ

I n t r i g a

K l a s ė s  au k l ė toj a  pr i s i m en a . . .

   Su  m ok y toj a  Gr a ž i n a  D ubi c k i en e  k a lb am e  api e  pr a ė ju siu s  l a i ku s .  Tai  bu vo  s e -
n i ai ,  m a ž d au g  pr i e š  3 0 - 3 5  m e tu s .  Jū sų  au k l ė j am oj oj e  k l a s ė j e  m ok ė si  Jo l ant a 
B a ltr u š aity tė .  Ar  pr i s i m en ate  tok i ą  m ok i n ę ?
   -  Taip,  pr i s imenu.  Ji   buvo  mano au k lė t inė ,  o  dab ar  –  mano kolegė ,  d i rb a  ang lų 
ka lb os  mokytoja  i r  j ą  dab ar  vadiname Jo lant a  Micke v ič iene .
   -  Kok i ą  pr i s i m en ate  s avo  au k l ė t i n ę ?  G a l  y r a  i š l i ku sių  k ok ių  , , pi k anti škų“  pr i s i -
m i n i mų,  su si ju s ių  su  m ok y toj a  Jo l ant a ?
   -  Š ia ip  pi kant i škų,  yp at ingų  da ly kų  pr i s imint i  nega l iu ,  ko  gero,  n ieko  tok io  eks-
t rema laus  j i  nep as ižymėj o,  buvo  l ab ai  rami ,  gera ,  p are ig inga ,  p a k lusni ,  mok inė  i r 
au k lė t inė ,  l ab ai  gerai  mokės i  ang lų  ka lb ą ,  kas ,  turbūt ,  i r  matos i  i r  t i k rai  n ieko  b logo 
p as a kyt i  apie  j ą  nega l iu ,  b e t  j i  i r  nebuvo  yp at ingai  gera  mok inė ,  t i k  tok ia  v idut in iška .
   -  Ka s  Ju m s  l abi au si ai  į s i rė ž ė  į  atm i ntį  i š  v i sų  tų  m e tų,  ku r iu o s  j i  pr a l e i d o  č i a , 
š i oj e  m ok y k l oj e ?
   -  Ji  l ab ai  gerai  š okdavo.  Ir,  kai  re i kė davo  dar yt i  naujamet in ius  pr i s i s t atymus  k ie-
kv ienai  k las e i ,  t a i  j i ,  kar tu  su  s avo  gera  drauge  I lona ,  l ab ai  g raž ia i  š okdavo  i r  būdavo 
t a ip,  kad  t a i ,  ką  k i t i  va id indavo  i r  ka lb ė davo  žo dž ia i s  i r  dainomis ,  j os  abidv i  ga lė da-
vo  pui k ia i  i š re i kš t i  š ok iu .
   -  Je i g u  jū sų  m ok i n ė  Jol ant a  n ebūtų  t apu si  m ok y toj a ,  k ok i o s  profe s i j o s  at stove 
Jū s  j ą  į s i v ai z du otu m ė te ?
   -  Ti kt a i  š okė ja ,  o  ga l  i r  a ktore ,  nes  j i  mokė j o  p ajuokaut i ,  nebi j oj o  p as i ro dyt i  k i -
t i ems .

         Ač iū  mokytoja i  Graž inai  D ubick iene i  už  p oka lbiu i  sk i r t ą  l a i ką .

                                                                                      Mar t a  Marč iu l ionytė  I I IA



Gimnazisto         saviraiška

Nukelta į  4 psl.

. . . 

ADJOS!

Mielam draugui

Nesi s ie lok ,  mielas  drauge ,
Je i  dang us  per  aukštas
Ir  j e i  paukšt i s  mel svam sk l iaute
Spar ną  nusi laužė .

Nesi jaudink ,  mano  drauge ,
Je ig u  š irdį  skauda .
Juk  r y tojus  šv ies iam dž iaugsme
Laimę  naują  žada .

Tik  neverki ,  mano  drauge ,
Je ig u  mei lė  žuvo.
Tik  pakelk  aki s  į  saulę ,
Kur  dang us  nušv ito.

Mar ta  Marč iu l iony tė ,  I I IA

Mano mir usiai  mei le i  „ Adjos ! “
S aulė  i š tars ,  nusi juoks . . .
O  pieva  mei lės  ty ros
Manęs  daug iau  neg lobos .

Mano  mir usiai  mei le i  „ Adjos ! “
S aulė  i š tars ,  nusi juoks .
Juoksi s  mėnuo,  žvaigždė ,
Juoksi s  nuv y tus  gėlė .

   Pakviečia. Užriša liemenę. Uždeda šalmą. Paleidžia. Ko-
voji. Stengiesi. Eini iš paskutiniųjų. Per 1 minutę tu gali 
lemti savo likimą. Po to neprisimeni nieko ir kartu pame-
ni viską, kas įvyko. Jautiesi lyg sapne. Pasaulis sustoja. Esi 
visiškai vienas, nors aplinkui minios žmonių šaukia tave 
vardu. Toks yra mūšio laukas, nes aidint šūviams ir spro-
gimams galiausiai tiesiog apkursti. Negirdi apie ką kalba 
širdis, nežinai savo vietos po saule. Esi lyg mumija, tūks-
tančius metų gulinti dar neatrastoje Egipto kapavietėje. 
Neapsimesk, kad negirdi, kad nematai, nejauti. Nežinau 
dėl kokios priežasties skaitai mano tekstą, bet tai reiškia, 
kad esi gyvas. Numirėliai juk negali naudotis internetu. 
Taigi susirink savo mumifikavimo metu išimtas smegenis 
ir pirmyn, tu turi dėl ko kovoti, tačiau nugalėti gali tik tuo 
atveju, jei išnaudoji viską, ką turi. Induistai tiki, kad žmo-
gaus kūne yra septynios čakros (energijos centrai), jei kuri 
jų nenaudojama, ji tarsi Achilo kulnas trukdo kovoje ir 
gali lemti pralaimėjimą, todėl tikras kovotojas neturi būti 
stiprus, jis turi panaudoti visus savo ginklus. 

Muladhara

    Pirmoji čakra arba pirmasis ginklas. Joje kaupiama iš 
žemės atitekanti energija. Žodis ,,pirmas“ nukelia į mo-
kyklos laikus. Tu tikriausiai negali prisiminti pirmo savo 
žodžio ar žingsnio, todėl mokykla tampa tuo pirmu išban-
dymu, kurį pameni. Pirma klasė. Mokytoja. Suolas. Drau-
gai ir priešai. Pirmajai meilei dar galbūt anksti, bet pirmos 
knygos nederėtų pamiršti, maniškė buvo Justino Marcin-
kevičiaus ,,Grybų karas“. Nors knygos nėra žemė, bet iš 
jų plūstančią energiją taip pat galima kaupti, jei puodas 
nekiauras. Jos suteikia ne tik žinias, skaitydamas nuoty-
kių romanus, iš koto verčiančias biografijas ar keliauto-
jų užrašus, kuriuos aš be galo mėgau ir vertinu lig šiol, 
gali prisisiurbti tiek energijos, kad atrodo tuoj pat Horną 
apiplauktum. Horno ragas yra tarsi buriuotojų Everestas, 
tai Čilei priklausantis kyšulys, laikomas labiausiai į pietus 
nutolusia Pietų Amerikos vieta. Jį supa laivybai pavojingi 
audringi vandenys su stipriomis povandeninėmis srovė-
mis, aukštomis bangomis ir plaukiojančiais ledkalniais. 
Norint ten nuplaukti, reikia susikauti  su baisiausiomis 
vandenyno pabaisomis. Ilgą laiką būnat jūroje pasiilgsta-
ma žemės, todėl kai kurie jūreiviai jos pasiima mažame 
indelyje į laivą ir kartais pasižiūrėję tarsi įgauna naujų 
jėgų. Sakoma, kad jei jūreivis, apiplaukęs Horną, būtų pa-
kviestas pietų pas Anglijos karalienę, galėtų laikyti alkū-
nes ant stalo ir nepažeistų etiketo. Tik yra viena problema, 
norint apiplaukti Horno ragą, reikės ne tik pora spintų 

J a u n ų j ų  f i l o l o g ų  k o n k u r s o  l a u r e a t ė s  A N D Ž E L I K O S  C I G A N S K A I T Ė S ,  I I C ,  p u b l i c i s t i k a  i r  e s ė

K O V A...
knygų perskaityti, bet tau reikės įveikti save, kaip aprašyta 
Juozo Apučio novelėje tokiu pačiu pavadinimu. Ją perskai-
tęs tikrai netapsi fantastišku jūreiviu ar kokia fėja, tačiau 
ji gali priversti susimąstyti, kad nei jūra, nei kas kitas ne-
įveikiamas nededant savo pastangų. Kūrinyje rašoma ,,...
aš noriu įveikti save irdamasis, kapstydamasis šunim, o ne 
stovėdamas ir mušdamasis į krūtinę.“, negali pasiekti savo 
tikslų stovėdamas kaip elektros stulpas ir laukdamas nu-
tūpsiančios laimės paukštės. Novelės veikėja Skruzdėlytė 
svarstė, kaip kovoti su savimi, Barauskiukas – kas nutinka 
save nugalėjus, tačiau nė vienas novelės veikėjas nepareiš-
kė, kad įveikti save gali gulėdamas ant sofos ar kad to visai 
nereikėtų daryti. Tad jei nori apiplaukti Horno ragą, įkopti 
į Everestą ar pasiekti kokį nors kitą svajonių tašką, privalai  
tvirtai stovėti ant žemės ir kovoti dėl savo svajonės. 

Svadhisthana

 Tai antroji čakra arba antrasis ginklas. Ji reguliuoja pa-
sitenkinimą gyvenimu, saugumą, fizinę sveikatą. Net jei 
tvirtai stovi ant žemės, dar nereiškia, kad gali jaustis sau-
giai. Įsivaizduok, kad vieną gražų vakarą sėdėsi  praban-
giame restorane, prisėlins  priešas nuo darželio laikų su 
virtuvės šefo peiliu, žiūrėk ir važiuoji greitosios pagalbos 
automobiliu arba eini į  šviesą. Nemoki apsiginti – nei sau-
gumo, nei sveikatos, nei pasitenkinimo gyvenimu, todėl 
svarbu pagalvoti apie pirmąją žodžio ,,kova“ asociaciją – 
kovos menus ir muštynes gatvėje. Daug žmonių nėra su-
sipažinę su kovos menais, juos matę tik filmuose su Bruce 
Lee, Chuck Norris, Jackie Chan ir kitais, todėl mano, kad 
tai tik smurtas. Tiesa, gerai treniruotas kovotojas gali už-
mušti žmogų keliais ar vos vienu smūgiu, bet tokiu atveju 
jis neturi teisės vadintis kovotoju. Kovos menai nuo muš-
tynių skiriasi tuo, kad jie apriboti taisyklėmis: boksininkai 
smūgiuoja tik rankomis, ju – jitsu  meistrai naudoja im-
tynių veiksmus ir beveik visai nesmūgiuoja, karate sporte 
draudžiami smūgiai rankomis į galvą .  Prie taisyklių dar 
prisideda drausmė, pagarba savo mokytojui, draugams ir 
priešams, atsakingumas už padarytus poelgius ir ryžtin-
gumas siekiant tikslų, todėl kovos menai gali pakeisti juos 
praktikuojančio žmogaus gyvenimą, kaip nutiko iš Suval-
kijos kilusiam Vincui, su kuriuo susipažinau dėl bendro 
pomėgio kovos menams. Jo istorija, kaip daugybė ,,Holi-
vudo‘‘ filmų prasideda vidurinėje mokykloje. Įsivaizduo-
kite prastai besimokantį, praleidinėjantį pamokas, nuolat 
įsiveliantį į muštynes jaunuolį. Jo bendraklasiai prisi-
pažino manę, kad Vincas bus nusikaltėlis, tačiau jie klydo. 
Vincas, kaip legendinis Rokis Balboa iš to paties pavadini-
mo filmo, užsimovė bokso pirštines ir... Praeina dvidešimt 
metų. Į klasės susitikimą ateina Vincas. Visi išsižioja kaip 
žuvys ir spokso išvertę akis. Žinoma, tai suprantama, juk 
Vincas – nuosavos įmonės savininkas ir Lietuvos kikbok-
so čempionas, stipresnių priešininkų jau ieškantis Euro-
poje. Sportininkas pasakojo, kad pradėjus užsiiminėti ko-
vos menais atsirado nauji tikslai ir tikėjimas. Naujajame 
Testamente, Evangelijoje pagal Matą (7:7) rašoma: ,,Pra-
šykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir 
bus jums atidaryta“. Panašu, kad Vincas surado savo duris. 
Kartą pravėrus kokio nors kovos meno duris yra didelė 
tikimybė, kad tau bus per sunku ir daugiau ten negrįši, 
bet, jei grįši, tos kovos daugiausia su savimi pakeis tavo 
gyvenimą, be to, galėsi ramiai sėdėti, kai iš virtuvės išlįs 
pakvaišęs šefas su peiliu.  

Manipura

 Trečioji čakra arba trečiasis ginklas. Ji išreiškia žmogaus 
ego.  Ji ne taip, kaip tas išprotėjęs virtuvės šefas, nenori ta-
vęs papjauti, išdarinėti ir iškepti, ji labiau panaši į kariuo-
menės virėją, kuris gaminą maistą kariams. Kaip puikūs 
kariai Europoje dažniausiai minimi spartiečiai, todėl aš 
apie juos nerašysiu, apie baltus taip pat nerašysiu, nes pa-
sakojimas apie savus visuomet būna neobjektyvus. Pami-
nėsiu su baltais kariavusius ir kartu bendradarbiavusius, 
Islandiją ir Grenlandiją atradusius, drakarais, abiejuose 
galuose turinčiais slibinų galvas, plaukiojančius vikingus. 
Skandinavų mitologijoje vyriausias dievas – Odinas, jis 
yra karo ir išminties dievas, karo kurstytojas. Jo buveinė 
Asgarde – Valaskjalvas – iš savo sosto Odinas galėjo ma-
tyti viską, kas vyksta pasaulyje. Šis dievas pasveikindavo 
kritusius mūšiuose karius Valhaloje ir jie tapdavo Odino 
armijos dalimi, todėl vikingai narsiai kovojo, o mirti mū-
šyje jiems buvo didelė garbė. Vikingai – vieni iš garsiausių 
Europos karių, o kitoje pasaulio pusėje esanti Japonija gar-
sėja samurajais. Jie – profesionalūs kariai, apie kurių drąsą 
ir ištikimybę sukurta daugybė perdėtų, samurajus išgarsi-
nusių istorijų JAV ir Europoje. Iš tiesų korėjiečių ir kinų 
šaltiniuose rašoma, jog dažnai blogai ginkluoti partizanai 
priversdavo bėgti didelius samurajų būrius, be to, visais 
laikais samurajų būriai ramiai pereidavo iš vienos konflik-
tuojančios stovyklos į kitą ir tai visai nebuvo smerkiama. 
Nors ,,Karas – tai blogis, darantis gėdą žmonių giminei“ 
– sakė Fransua Fenelonas, kariai yra kovotojų pavyzdys, 

kurie veikdami kartu gali nugalėti didesnę armiją, kaip ir 
žmogaus organizmas gali nugalėti bakterijas ir virusus. 
Kariai  iš dalies man primena leukocitus, jie kovoja prieš 
tuos, kurie mano esą priešai, tačiau, atsižvelgdama į žmo-
nes, nemanau, jog turėtų būti priešų, kita vertus, jų visada 
bus, o žmonės kariaus dėl didelių vadų ego. 

Anahata

 Ketvirtoji čakra arba ketvirtasis ginklas. Ji svarbi kūrybi-
nėms idėjoms ir žmogaus esybei. Menininkai – kovoto-
jai, kaip dramatiškai skamba. Netgi mene galima perteikti 
kovą. Visų pirma, anksčiau minėtą karą galima pamaty-
ti Jano Mateikos nutapytame paveiksle ,,Žalgirio mūšis“, 
dabar esančiame Varšuvos nacionaliniame muziejuje. Šis 
paveikslas ypatingas tuo, kad jame vaizduojama tikra as-
menybių ,,portretų galerija“, nutapytas Lietuvos didysis 
kunigaikštis Vytautas, didysis magistras Ulrichas fon Jun-
gingenas, lenkų karalius Jogaila ir kiti, iš viso galima iden-
tifikuoti apie devyniasdešimt asmenų. Šis paveikslas dar 
ypatingas ir tuo, kad Lenkijos animatorių komanda atliko 
pirmą pasaulyje stereoskopinę šio paveikslo rekonstruk-
ciją, net šešiasdešimt septyni personažai virto trimačiais 
modeliais. Muzikoje taip pat galima įžvelgti kovą, maištą. 
Dvidešimto amžiaus penktame dešimtmetyje atsiradęs ro-
kas su ,,Beatles“ ir ,,The Rolling Stones“ ir dvidešimto am-
žiaus devintame dešimtmetyje aukštumas pasiekęs repas 
su Dr. Dre, DJ Yella, Eazy E - „Gangsta rap“ stiliaus krikš-
tatėviu ir kitais. Vis dažniau vyksta ir šokių kovos, o teatre 
aktoriai gali suvaidinti beveik bet ką. Visos šios meno ša-
kos atskirai p a l i eka  d ide l į  į spūdį ,  b e t   sujungus 
j as  g imst a  mažyt i s  s tebu k las ,  to dė l  mane  v i s 
l abiau  žav i  miuz i k la i .  Paskut in is  mano maty-
t as  Andže l i kos  C hol inos  re ž i suot as  miuz i k las 
, ,Žyg imanto  Augusto  i r  B arb oros  R adv i l a i tės 
l egenda“  –  d idž iaus ias  i r  brang iaus ias  L ie tu-
voj e .  Jame p as a kojama Žyg imanto  Augusto  i r 
B arb oros  R adv i l a i tės  mei lės  i s tor i j a ,  kur ia i 
įn i r t ingai  pr ieš inos i  L en k i j os  d id i kai  i r  Žyg i -
manto  mot ina ,  kara l i enė  B ona  Sforca .  Iš  i s to-
r i j os  p amokų ž inome,  kad  Žyg imant as  kovoj o 
su  t a i s ,  kur ie  b andė  p astot i  ke l i ą  j o  s antuokai 
su  B arb ora ,  j i s  sk lendė  kaip  p au kšt i s ,  nek lau-
sydamas  k i tų  pr ieš t arav imų.  , ,D angus  t au  do-
vanoj o  au kšt į ,  kad  kaip  nep agaut as  p au kšt i s , 
kaip  aras  sk lęs tum,  k i tų  ne l i e s damas  sp ar nais“ 
–  Žyg imantui  dainavo  p oną  Tvardovsk į  vaid i -
nant i s  Kost as  Smor ig inas .  K laus ant i s  š ios  f i -
na l inės  dainos  apima l a i svės  j ausmas ,   kaip 
s a kė  l egendinis   kovotojas ,  a ktor ius  i r  f i lo-
s ofas  Br uce  L e e :  , ,Menas  g y vena  ten ,  kur  yra 
abs ol iut i  l a i svė ,  nes  ten ,  kur  j os  nėra ,  nega l i 
būt i  kūr y bingumo“,  menas  ga l i  p as a kyt i  t ą ,  ko 
nega l i  žmogus ,  menas  ga l i  sute i kt i  l a i svę . 

Višudd ha

 Pen ktoj i  ča k ra  arb a  p en kt as i s  g in k las .  Ji  p a-
de da  p ajaust i  apl in ką ,  for muot i  p ojūč ius  b e i 
j ausmus  i r  juos  i š re i kš t i .  L ie tuvoj e  mes  es ame 
l a i sv i ,  mes  ga l ime  l a i svai  re i kš t i  s avo  mint i s , 
k r i t i kuot i  v i sus  i r  v i sur  b e i  nesus i l au kt i  b aus-
mės ,  kaip  nut i ktų  Š iaurės  Korė j oj e .  Dž iaug iuo-
s i ,  kad  yra  žo dž io  l a i svė ,  b e t  kar t a i s  j a  žmo-
nės  p er  daug  p as inaudoja  i r  at s i randa  daug y b ę 
ne ig iamų jausmų su ke l i anč ios  p atyč ios .  Pr ieš 
ke l i s  metus  organizac i j os  , ,G e lb ėk im vai kus“ 
at l i kt as  ty r imas  p aro dė ,  kad  net  pus ė  L ie tuvos 
moky k los e  b es imokančių  mok inių  yra  p atyrę 
p atyč ias .  Ka lb ant   apie  j as ,  ar  e s ate  ką  nors 
g i rdė j ę  apie  Ni ką  Vuj ič ič ių?  Š i s  v yras  į kvepia 
minias  žmonių  i r  y ra  aplan kęs  daug y b ę  va l s -
ty bių  v i s ame p as au ly j e ,  ne t g i  tok ią  n iekam 
ne ž inomą L ie tuvą .  Ga l ima  s a kyt i ,  kad  j i s  ko-
voja  pr ieš  p atyč ias ,  pr ieš  tuos ,  kur ie  tyč iojas i . 
Ni kas  nes imuš a  su  j a i s .  Ji s  p as a koja  žmonėms 
s avo  i s tor i j ą .  Ji s  pr iverč ia  tū kst anč ius  žmo-
nių  k lausyt i s  su la i k ius  kvap ą .  Išsp aust i  aš arą . 
Net  j e i  tur i  l e d inę  š i rd į ,  Ni kas  j ą  suš i ldys .  Pa-
mirš au  p aminėt i ,  kad  j i s  ne tur i  ne i  ran kų,  ne i 
kojų  i r  n iekas  ne ž ino,  ko dėl  t a ip  yra ,  b e t  t a i 
nėra  svarbu.  Svarbu  sk le idž iama ž in ia  –  p aty-
č ios  nėra  gerai .  Ni kas  b andė  nus ižudyt i ,  kai 
j am buvo  vos  deš imt  metų.  Ats ižve lg iant  į  s t a -
t i s t i ką  L ie tuvoj e ,  du  tū kst anč ia i  p en k iol i kt a i s 
met ai s  nuo  s av ižudy b ės  mirė  aš tuoni  š imt ai 
de v ynias deš imt  š eš i  žmonės ,  k iekv ienas  turė-
tume p až inot i  b ent  v ieną  b andž ius į  arb a  ga l -
vojant į  apie  s av ižudy b ę .  Ik i  skardž io  k raš to 
j am ga l i  būt i  l i kę  v i s a i  ne daug .  Tere i k ia  v ieno 
p ostūmio.  Vieno  žo dž io.  Pajuokav imo.  Viskas . 
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N o r i  t i k ė k ,  n o r i  n e . . .

     Po Šimtadienio šventės abiturientai vis dar džiaugsis savo gimnazija, pamokomis,  mokytojais, vie-
nas kitu. Prieš jų akis dar liks vos šimtas galimybių pabūti geresniais, – šimtas nuostabių progų iškelti 
ranką pamokos metu, padėkoti mokytojui už rūpestį ir atsidavimą, pasidžiaugti gimnazisto statusu... 
      
     Šimtadienio proga „Žibinto“ redakcija nepasikuklino ir „pahoroskopino“ 209 „Aušros“ abiturientus, 
juos  suskirstė į 12 zodiako ženklų ir... kad ir kaip gaila, bet triumfas ir sėkmė mūsų abiturientams bus  
pasiekiami tik sunkiu darbu ir kantrybe.  Dienoms sparčiai ilgėjant ir atšilus orams, įtampa ir netikru-
mo jausmas vis augs... 

      VANDENIAI –  imlūs informacijai, jiems reikalinga šilta ir nuoširdi atmosfera tiek namuose, tiek gim-
nazijoje. Gimusiems po šiuo Zodiako ženklu būtina  lankyti būrelius, sportuoti, nevengti kūrybinių darbų. 
Paskatinimą tam rasite savo pastangose bei nuolat atsirandančiose galimybėse įgyvendinti savo svajones. 
Mokslai seksis puikiai, egzaminų rezultatai bus geri, todėl atsiras galimybė pasirinkti specializuotą studijų 
programą. Iki egzaminų maratono sportininkai turės galimybę išbandyti savo jėgas varžybose, iš kurių 
grįš su trofėjais ir apdovanojimais. 
      AVINAMS – sėkmingas laikotarpis toliau tęsiasi (nuo 2016 m.), suteikdamas pasitikėjimo savo ateitimi 
džiaugsmą, bet...  Po šimtadienio abiturientai pasiners į naują darbo rutiną (turės sunkiai dirbti, daug 
mokytis), tačiau už tai bus apdovanoti gerais egzaminų rezultatais. Po gimnazijos baigimo ir tęsdami 
mokslus naujame mieste lengvai įsilies į vietos ritmą. Nors gyvenimas atskirai nuo tėvų gali pasirodyti 
sudėtingas, tačiau jis suteiks savarankiškumo bei atsakomybės. Taigi, Avinų laukia geri, sėkmingi ir kupini 
laimės metai.
     JAUČIAI turės sunkiai dirbti, kad įgyvendintų savo planus. Tikėtina, kad 2017-aisiais susidurs su kliū-
timis, kurios apsunkins tikslų siekimą. Nepaisant to, Jaučio  ženklas yra atkaklus bei išmintingas – šios 
savybės padės apeiti ir išvengti daugumos kliūčių, kurias sutiksite kelyje. Abiturientams ir studentams 
metai bus sunkūs, nes reikės daug mokytis, siekiant gerai išlaikyti egzaminus. Apsvarstykite galimybę 
pasisamdyti korepetitorių tam, kad ištaisytumėte žinių spragas. Metai – ne geriausias laikas būti perdėtai 
pasitikinčiu savimi ir eiti į egzaminus nesiruošus. Dalinis mokymasis ir dalykų, kurie jums atrodo nereikš-
mingi, praleidinėjimas gali būti esmė, daug kainuosianti, klaida. Sugebėjimas save paguosti ar pralinks-
minti bei nusiteikimas kovoti su gyvenimo sunkumais išlaikys jus psichologiškai stiprius, padės išspręsti 
kilusias problemas.
     Daugumai DVYNIŲ šie metai bus unikalūs. Planetų padėtis žada daug galimybių, tačiau nederėtų 
stengtis pasinaudoti kiekviena iš jų, nes ne visos jos bus geros ir naudingos. Pavyzdžiui, abiturientams 
žvaigždės rodo, kad ruošiantis egzaminams reikės įdėti daug sunkaus darbo valandų. Džiugu, kad ilgas 
pasiruošimo valandas vainikuos puikūs rezultatai, kurių dėka galėsite nemokamai studijuoti pasirinktame 
universitete. 
     VĖŽIAMS 2017-ieji – augimo ir gerovės metai. Siekiantys išvykti studijuoti į užsienį bus priimti į aukš-
tąsias mokyklas ir gaus paskatinimą kelionei. Sportuojantys Vandeniai varžybose pranoks priešininkus ir 
pelnys pergalę. Rimtai sportuojantys Vėžiai pradės profesionalaus sporto karjerą su gerai žinomų trenerių 
pagalba. Baigę gimnaziją dalis abiturientų pasirinks dirbti samdomą darbą savo šalyje, dalis prasisuks ir 
įsidarbins kompanijose, daug keliaus.
     LIŪTAMS šie metai itin palankūs. Nepaisant baimės dėl savo akademinės ateities, Liūtus lydės  sėkmė 
egzaminuose bei mokymosi programose. Po sėkmingo gimnazijos baigimo, dauguma pasirinks itin spe-
cifinių krypčių studijas. Gimnazistai abiturientai, planavę vykti studijuoti į užsienį, visgi bus linkę apleisti 
šią idėją ir pasilikti savo šalyje. Tiesa, siekiant įgyti išsilavinimą, gali tekti išvykti iš Vilkaviškio.
     MERGELIŲ laukia kupini progreso ir augimo metai.  Tai, apie ką ilgai svajojo, Mergelės pasieks grei-
čiau, nei tikėjosi. Abiturientams šie akademiniai metai bus puikūs ir pasibaigs sėkmingai išlaikytais egza-
minais. Dalis tęs mokslus užsienio universitetuose,. o pasirinkę studijuoti apskaitą, vadybą ar inžinerinius 
mokslus, po studijų turės puikias galimybes įsidarbinti (tikėtina, kad dirbti pradės dar studijuodami).  Kai 
kurie mūsų abiturientai, gimę po Mergelės ženklu, gali priaugti svorio, bet tai reikėtų priimti įprastai – dėl 
to tikrai nereikia nerimauti. Išlikite linksmi ir laimingi, ir nereikės rūpintis dėl sveikatos.
     SVARSTYKLĖS turi nusiteikti dideliems pokyčiams. Kai Svarstyklių ženkle gimę žmonės pasiekia sta-
bilumą ir pakankamai sėkmės, jie pradeda jausti pasikeitimų ženklus. Abiturientams itin reikės pasistengti 
ir perkopti per save, kadangi 2017-aisiais ypač jausis atsilikimas ir spragos moksluose. Jei imsitės veiksmų, 
galite ištaisyti savo situaciją ir jūsų rezultatai suprastės labai minimaliai, tačiau jei nedarysite nieko, baigsis 
blogai. Kai kurie iš jūsų norės tęsti mokslus užsienyje ir sieks užjūrio universiteto stipendijos. Išvykusieji 
studijuoti į užsienį sulauks sėkmingos įvykių baigties ir puikiai išlaikys egzaminus. Užsiimanys sportu 
turės galimybę patekti į aukštesnę lygą.
     SKORPIONAMS nestigs optimizmo. Sėkmė garantuota beveik kiekviename projekte. Abiturientai 
daug dirbs, kadangi laikotarpis gimnazijoje bus itin sunkus. Vis dėlto, sunkus darbas bus atlygintas ir eg-
zaminus Skorpionai išlaikys gerai. Jeigu po abitūros egzaminų kuris nors abiturientas pasiryš „susitupėti“,  
ji(s) be jokių pastangų gali gauti santuokos pasiūlymų, tačiau dažnu atveju nieko iš to neišeis – šeimyninis 
gyvenimas, deja, nebus toks laimingas, kokį įsivaizduoja kiekvienas jaunuolis
   2017-ieji ŠAULIAMS dovanoja dideles augimo galimybes. Nesėkmės, lydėjusios pastaraisiais metais, 
nyksta ir jau galite  džiaugtis sėkmingu laikotarpiu. Moksleiviams metai bus sėkmingi, kai kurie mokiniai 
moksluose pranoks save.  Abiturientai, nusprendę dirbti samdomą darbą gaus gerus pasiūlymus iš dide-
lių įmonių, kas garantuos didelius atlyginimus ir kitus privalumus. Šaulio ženkle gimę abiturientai ir po 
egzaminų nusprendę įsidarbinti savo šalyje, pradės savo karjerą įmonėje, kurioje gaus puikius mokymus 
iš savo srities profesionalų.  Apibendrinant, galima pasakyti, kad 2017-ieji metai bus geri. Ypač tiems, kas 
patyrė sunkumų praeityje.
    OŽIARAGIAMS dvylika mėnesių bus labai sėkmingi, bet bus ir sunkių laikotarpių. Po gimnazijos 
baigimo abiturientams, norintiems keliauti, bus pasiūlymų išvykti į užsienį, o įstojusiems į universitetus 
ar kolegijas metai bus sunkūs – reikės daug mokytis. Jei nebūsite rimti ir rūpestingi, jūsų studijos gali 
nutrūkti vos tik prasidėjusios..
   ŽUVIMS metai bus palankūs, tačiau siekiant sėkmingai užbaigti mokslo metus reikės įdėti nemažai 
pastangų.  Kai kurioms Žuvims, dalyvavimas debatuose ir grupinėse diskusijose, viešasis kalbėjimas bei 
pasirodymai ant scenos, suteiks žinomumo. Taigi. Žuvims numatyti lėti, bet didelio progreso ir augimo 
pradžios metai. Abiturientai, siejantys savo ateitį su paslaugų sektoriumi ar žiniasklaida, turės 
galimybių įgyvendinti šį siekį, o kam iš karto nepasiseks, ieškos kitokių vandenų ir... žinoma, 
išplauks...

Atkelta iš 3 psl.

K O V A...
H O R O S K O P A S

Šįkart aš visgi rašau apie žmones. Vienas paauglys, kuriam dėl kaulų vėžio buvo amputuota kojos dalis, paklaustas kito vaiko, kodėl jis be kojos, atsakė: ,,Kartais vėžys, norėdamas tave išbandyti, pasiima kokią galūnę, 
o paskui, jeigu patikai pasiima ir visa kita“. O jei patiksi... Kas žino? ,, Nuo vėžio mirus dviejų metų berniukui, šeimos nariai svarstė, kuriuos jo žaislus įdėti į karstą. Penkerių metų sesutė, nuo kurios nebuvo slepiama 
brolio liga ir jo mirtis, atkakliai reikalavo į karstą įdėti plaktuką, nes broliui jo tikrai prireiks: jam reikės atidaryti karsto dangtį kai jis nukeliaus į dangų.“ ....
 Nežinau, kas papasakojo šią istoriją, kaip ir niekas nežino, ar iš tiesų prireiks to plaktuko, bet verčiau būti pasiruošusiam, nes ir gyvenimo pabaigoje gali tekti kovoti ir niekas jau nebegalės padėti, nebent... Gal tik 
tikėjimas. Nesvarbu ar pragaru, ar rojumi. 
 Septynios dalys, septynios istorijos, septyni – laimingas skaičius, jei tuo tiki. Gal atneš laimę? Nors kam tos laimės, kai džiaugiesi kiekviena diena kur tik bebūtum, su kuo tik susidurtum. Klaida nėra klaida, kol jos 
nepripažįsti, o pergalė – ne pergalė, kol netiki laimėjęs. ,,Nuo visko šiame pasaulyje galite pabėgti. Nuo savo priešų, savo draugų, savo mėgstamų ir nekenčiamų vietų, nuo savo darbo ir hobio. Tik nuo vieno asmens 
negalite pabėgti – tai nuo savęs. Kad ir kur slėptumėtės, kad ir kokią klastą sugalvotumėte, – visur būsite tas žmogus, su kuriuo teks gyventi visada“ – ištrauka iš knygos ,,Šaolinas“. Tad, jei savęs nenugali, slepiesi, gali 
sakyt: ,,Ne dėl savęs aš gyvenu, aš niekas“, bet net didžiausias karas vis tiek baigiasi, kaip baigėsi pasauliniai karai. Staiga suskamba gongas. Kova baigta. Nuima šalmą, liemenę ir paleidžia. Vieni švenčia, kiti liūdi, o 
tu eini toliau...

Tyla. Riksmas. Ašaros. Verkianti motina. Tėvas. Vyras. Žmona. Draugas. Bet kas. Nesvarbu, nes jau tuščia. Koks 
galingas yra žodis. Jis negrįžta. Žodžiai gali žudyti. Pripažįstu, esu pasijuokusi iš sutiktų žmonių. O tu? Kodėl 
mes tyčiojamės? Ar jaučiamės ,,kieti“, šaunūs, drąsūs? Nesąmonė. Nereikia drąsos tam, kad pasijuoktum iš kito. 
Priešingai. Tai reiškia, kad esi visiškas bailys, bet Lietuvai reikia drąsių žmonių. Pasauliui reikia drąsių žmonių. 
Žmonių, kurie galėtų pasakyti ,,ne“ patyčioms. Jos turi liautis. 

Adžna

 Šeštoji čakra arba šeštasis ginklas. Ji susijusi su idėjomis, intelektu, vaizduote, pasaulėjauta. Idėjų kupini ir in-
telektualūs žmonės turėtų būti valdžioje, tačiau Lietuvos Respublikos Seimas ir kitos valdžios įstaigos paprastai 
garsėja auksiniais stalo įrankiais, lietuvių kalbos nemokėjimu, o vienas mano draugas mano, kad ten esantis 
tualetinis popierius kainuoja daugiau nei eilinio žmogaus gaunamas atlyginimas. Suprantama, kad šimtas ke-
turiasdešimt vienas Seimo narys lyg susitaręs viską neigia. Gal aš perdedu, galbūt koks vienas šventasis ten 
sėdi, bet, nepaisant to vienintelio, kyla klausimas, jei valdžia nepasirūpina tais, kuriems reikia pagalbos, kas tai 
daro? Ogi mes patys. Ne visi, bet pasaulyje yra tokių nuostabių žmonių kaip Saulius Bagdonas. Prireiktų atskiro 
rašinio, o gal net knygos neužtektų, norint aprašyti visus šio tauragiškio darbus. Pats įspūdingiausias man kol 
kas yra ,,Širdies žygis“, vykęs du tūkstančiai šešioliktų metų rudenį. Žygio metu Saulius pėsčiomis ėjo daugiau 
nei tūkstantį kilometrų aplink Lietuvą, o jo maršrutas žemėlapyje sudarė širdies formą. Negana to, šis žygis ne-
buvo tik paprastas pasivaikščiojimas, jo metu buvo renkami pinigai Kauno klinikų vaikų onkologinio skyriaus 
funkcinėms lovytėms nupirkti. Šiuo metu jos jau nupirktos ir tikiuosi, kad nors kiek palengvina kovą su liga. 
Ar įsivaizduojate, ką reiškia per keturiasdešimt vieną dieną nueiti tūkstantį tris šimtus kilometrų, šypsotis ir 
kiekvieną dieną susitikti su galybe žmonių? Sunku suprasti, kaip Saulius Bagdonas savo ,,Facebook“ paskyroje 
dar galėjo rašyti tokias šviesias mintis ir tik žygio pabaigoje pasidalino informacija, parodančia, kad tai, ką jis 
daro, nėra taip lengva, kaip galėjo pasirodyti niekada žygyje nedalyvavusiam žmogui: ,,...Spalio 14 d. rytas, 
prabundu Kaune, į kurį vakar strimgalviais sukoriau 60 kilometrų. Kojos medinės, surangėjusios, tarsi mumija 
atsistoju iš vienos  patogiausių žygio metu lovų ir girdžiu kaip susprogsta 3 kvadratinių centimetrų pūslė ant 
pado. Vardu ji Šilalė, nes ten susitiko mūsų keliai. Prižiūriu aš ją kiekvieną dieną. Myliu, tepu paskutinės mados 
kremais, lepinu prabangiausiomis lipniomis paklodėmis, dainuoju lopšines, kad tik ji ramesnė būtų.“ Taip jaus-
damasis Saulius nesiliauja stebinti: basas užstumia į kalną neįgaliojo vežimėlį, palaidoja ant kelio rastą negyvą 
paukštelį, sutaiso nulaužtus kelio stulpelius, uždega žvakelę, medžiotojo nušautam šuniui Ramziui... Tokie iš 
pažiūros paprasti, bet ypatingai šilti ir gražūs poelgiai pasako viską apie žmogų, o kur dar didžiulis patriotišku-
mo jausmas ir nuolat matoma trispalvė kepurė ar šalikas. Visa tai šiais materialistų laikais tiesiog nepaprasta, 
bet tikras smūgis į paširdžius buvo Sauliaus Bagdono draugo, nedidelę žygio dalį ėjusio kartu su juo, papasakota 
situacija: ,,Atsisėdu ir nebegaliu pakilti. Klausiu jo: ,,Kaip? Kaip po velnių tu gali?“ Jis tik nusišypso ir atsako: 
,,Ne dėl savęs einu, aš niekas“ – ir parodo mergaitės, plika galvute, nuotrauką ir jos šiandien atsiųstą piešinuką.“ 
Kiek daug šis žmogus įdeda jėgų kovodamas su svetimais demonais ir sako: ,,Ne dėl savęs, aš niekas“ , tačiau 
apie nieką eilėraščiai nerašomi, jie kuriami herojams, kaip padarė Vidmantė  Raustytė parašiusi eilėraštį apie 
,,Širdies žygį“ , tai tik dalis jo:
Prasideda ilgiausia gyvenimo kelionė - TIKROJI KOVA.
Kova už norą gyventi,
Mylėti, svajoti, skristi,
Kova už galimybę matyti saulę,
Už tyrą vaikystę.
Už galimybę apkabinti brangų žmogų
Ir pasakyti jam:
Ačiū, kad esi.
41 - diena,
41 - istorija,
Tiek trunka ši kelionė.
Kelionė simbolizuojanti atsakomybę,
Tikėjimą, vienybę ir begalinį norą padėti.
Paklausę kodėl?
Kodėl šis ŽMOGUS eina pėsčiomis, kraujuotomis kojomis,
Tačiau atvira širdimi?!
Paklauskite kodėl?...
Atsakymą rasti galime savyje.
Mes visi norime ir turime teisę GYVENTI.
Visada yra viltis.
Tik reikia tikėti.
Ir niekada, niekada nepasiduoti!
Nes Tikrų Kovotojų Galia slypi jų ŠIRDYSE.

Tai ne garsaus poeto darbas, tiesiog jautrus ir šiltas žodis ,,ačiū“ Sauliui Bagdonui, kuris jo tikrai nusipelnė. 
Belieka tikėtis, kad jam niekada nepritruks vaizduotės ir naujų idėjų. Kovų dar daug, tavim tikiu.

Sahasrana

 Septintoji čakra arba septintasis ginklas. Ši čakra susijusi su intuicija ir dvasingumu. Vidmantės Rustytės eilė-
raščio ištraukoje minima kova – tai kova su vėžiu. Kvaila, kai pagalvoji: išsikrovęs telefonas atrodo lyg pasaulio 
pabaiga, lietingą dieną esi toks piktas kaip pats Perkūnas, o jei dingsta internetas... Belieka tylėti. ,,Save aš 
šlovinu, apie save dainuoju,/ Ir ką aš vertinu, jūs turite vertinti“-  savo eilėraštyje ,,Daina apie save“ rašė Voltas 
Vitmenas, tikriausiai, ne tik jam kartais sunku suvokti, kad yra žmonių, kurie turi didesnių problemų nei tu. 
Pavyzdžiui, vėžiu sergantys vaikai. Taip, taip, serga ne tik vaikai, bet žmones visada labiau paveikia maži pada-
rėliai, pažiūrėkite, kiek ,,like‘ų“ socialiniuose tinkluose surenka visokie kačiukai, šuniukai, viščiukai, kiškiukai. 


