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Laimink, Dievuli, mūsų mamytes, 

Kurios globoja ir saugo ir myli. 

Aukoja dėl mūsų savo jaunystę 

Ir gerumą bei neišsenkančią kantrybę. 

 

Suteik joms stiprybės ištverti blogybes, 

Gyvenimo sunkumus, skriaudas ir 

neteisybes. 

Tegul nė viena ašarėlė nenurieda per 

skaisčius 

Jų veidus, kuriuos mes gimę pirmuosius 

išvydom. 

Myliu be galo tave aš, mamyte, 

Kad žodžių pritrūksta man tai išsakyti! 

 

      Mielos mamytės, nuoširdžiai sveikiname 

jus su Motinos diena! Dėkojame jums už 

meilę, rūpestį ir pasiaukojimą. Jūs esate 

pačios brangiausios savo angelėliams, kurie 

nors jus ir išveda iš kantrybės, tačiau myli ir 

brangina. Juk nesvarbu kiek žmogui metų ar 

dešimt ar penkiasdešimt, jam visada reikėjo, 

reikia ir reikės mamos, jos rankų šilumos, 

patarimų, apkabinimų ir paguodos sunkiomis 

akimirkomis. 

       Ačiū jums, brangios mamytės, už jūsų 

bemieges naktis, pralietas ašaras dėl mūsų. 

Atleiskite jei jus iskaudinom. Ačiū jums, kad 

esate. Sveikatos jums, stiprybės ir Dievo 

palaimos kiekviename žingsnyje. 

Edita Staniūnaitė Ig kl. 

 

 

 

Simas Bagdžiūnas, 2 kl. 

 

 

Kamilė Dainauskaitė, 2 kl. 



 

 

 

 

Piešė ir sukūrė Gabrielė Arasimavičiūtė, 3 kl. 

 

Piešė ir sukūrė Ieva Zdanavičiūtė, 3 kl. 

 



 

 

Joana Maslauskaitė, 3 kl. 

 

Įspūdžiai iš susitikimo su rašytoju R.Šarknicku 

     2016 m. balandžio 25 d. Seirijų A. 

Žmuidzinavičiaus gimnazijos, susirinkimų salėje 

vyko susitikimas su aktoriumi, rašytoju bei 

režisieriumi Robertu Šarknicku, kuris pristatė 

mums savo knygą ,,Šarkos sielos šauksmas“  bei 

paties režisuotą filmą ,,Nepalikit, prašau“. 

Rašytojas pasakojo, kad knygos turinyje kalbama 

apie jo paties gyvenimą, dienas praleistas 

našlaičių prieglaudoje ir apie ten iškęstus 

sunkumus, pralietas ašaras, sielos šauksmą ir 

kančias. 

Kadangi R.Šarknicką vaikystėje vadino 

šarka, tai ir knyga pavadinta būtent ,,Šarkos sielos 

šauksmas“. Visa aktoriaus istorija perkelta filme 

,,Nepalikit, prašau“. Tačiau pagrindinį vaidmenį 

atliko mergaitė. 

Man asmeniškai šis aktorius nebuvo 

žinomas. Nesu mačiusi jo vaidinant ir knygos 

neskaičiau, tačiau būtinai perskaitysiu. 

R.Šarknicko pasakojimas man paliko didelį 

įspūdį. Labiausiai įsiminė ta pasakojimo vieta, kai 

jis našlaičių prieglaudoje tyčia prasikalsdavo, kad 

gautų bausmę – valyti patalpas ir taip susitiktų su 

valytojomis, kurios jam buvo tarsi šeima. Nors 

kai kurie jas laikė ,,pačiuožusiomis bobelėmis“, 

tačiau jos jam buvo viskas. Jis mielai dirbdamas 

su jomis dainuodavo dainas, kas jam teikė laimę. 

Laimę, kurios taip trūko jo gyvenime. Visa tai, 

kaip sakė gerbiamas rašytojas, jį išmokė džiaugtis 

smulkmenomis, kurias mes taip dažnai 

praleidžiame pro akis ir jų nevertinam. Labai 

džiaugiuosi, kad turėjau galimybę, susitikti su 

Robertu Šarknicku. Tai man dar kartą priminė, 

kokie mes laimingi esam turėdami šeimą ir 

artimuosius. 

Ir šiandien aš raginu pagalvoti apie tai, ką 

mes turime. Dėkokime Dievui, kad jis mums 

davė tėvus. Tad Motinos dienos proga 

nepamirškime pasakyti savo mamoms ,,Ačiū tau, 

mamyte, kad esi!“. 

Edita Staniūnaitė, Ig kl. 

   Mūsų mokinių literatūriniai bandymai 

Visi užmirštieji kartais vėl tampa lyg nauji. Prikelti naujam gyvenimui. Su reikalu ar be. Vėl 

reikalingi. 

Net seniai užmirštas po kelionės kišenėje užsilikęs popierėlis netyčia tampa naudingu knygos 

skirtuku. Vėl reikalingas. 

Net jeigu jus pamiršo – prisimins.  

Kaip nors, kur nors, kada nors prisimins. Netyčia.  

Visi kada nors tampa vėl reikalingi.                                              Indrė Šeštavickaitė, Ig klasė 



 

                                                          Vienas iš penktadienių          

 

     Ji turėjo įprotį kiekvieną penktadienio vakarą, grįžusi iš mokyklos, atbėgti pas mane. Nevalgius. 

Nesipraususi. Nežinanti, ką reiškia gauti gerą ar labai gerą pažymį. Dvi trisdešimt penkios ji jau 

sėdėdavo krėsle šalia manęs ir įdėmiai klausydavosi. Gaudydama kiekvieną žodį. O aš pasakojau. 

Vėl išgyvendamas visus vaikystės jausmus... 

  „Lėtai žingsniavau pašto link, rankoje laikydamas laišką, kurį palietę lietaus lašai ėmė dažyti 

pilkais lašeliais. Nekreipiau dėmesio į orą, žadėjusį ne pačią gražiausią išauštančią dieną. Norėjau 

pasauliui rėkti, koks aš laimingas, koks pakylėtas jaučiuosi. Skubėjau išsiųsti motinai laišką, 

kuriame močiutė greitai sukeverzojo kelis daug man, vaikui, reiškiančius žodžius.  

Oriai užlipau laiptais ir į mėlyną dėžutę įstūmiau voką. Nuo tos akimirkos ėmiau skaičiuoti 

minutes, valandas ir dienas, kuomet laiškas turėtų pasiekti motiną. Na, o po to dar kelios dienos, kol 

atsakymą gausime ir mes. 

Nepraėjus nė keturioms dienoms pamačiau paštininką, žygiuojantį mūsų sodybos link. Pasileidau 

tekinas iki jo. Sustojau ir mažomis, tamsiai rudomis akytėmis ėmiau spoksoti į jį, kol mūsų visų 

labai gerai pažįstamas Jonas sužvejojo savo milžiniškame krepšyje mažytį ,,širdeliuotą“ voką. Su 

šypsena veide įteikė jį man. Žinojome, kad Jonas dievina savo darbą. Geras žmogus jis buvo, 

atrodo, net ir nieko nedarydamas skleidė gėrį. Mylėjom mes Joną. Pažadėjau sau, kad padovanosiu 

Jonui didelę šokolado plytelę. Nepamiršau. 

Bėgau močiutės daržais, trumpindamas kelią, kad tik greičiau galėtume perskaityti tai, ką savo 

tobulai lygiu raštu mums buvo parašiusi mama. Gavau barti nuo močiutės, kad taip apmaknojau 

apynaujes kelnes. Geras vaikas, bet padūkęs.  

Močiutė garsiai perskaitė: „Linkėjimai Jums, mam, o Poviliukui bučkis. Aš grįšiu.“ 

Mano širdutė, regis, būtų iššokusi iš krūtinės, jei ne močiutės ašaros. Jaučiau būtinybę tokią 

akimirką išlikti stiprus ir paguosti močiutę. Žinojau, kad ašaros buvo džiaugsmo. Džiaugsmo 

motinos, kuri savo dukros nematė jau trejus metus. Toji dukra buvo mano mama, kurios aš 

nemačiau irgi tiek pat laiko. Mes du, aš – mažas žirniukas ir ji – sena moterėlė, pajautėm savo 

sielose tokį artimumą vienas kitam, kad sunku jį žodžiais nupasakoti. Supratome vienas kitą geriau 

nei bet kuris kitas būtų galėjęs jausti, žinant tokį mūsų amžiaus skirtumą. Apsikabinome. 

Pravirkome, nors ir liepiau sau, dešimtmečiui, likti stipriam. 

 Daugiau apie tą silpnumo akimirką nekalbėjome. Nors, tiesą sakant, mes niekada daug 

nešnekėdavom. Kad visada supratome vienas kitą ir be žodžių, suvokiau tik jai mus palikus. 

Žinai, ko tik nepridaro laimingas žmogus! O ypač vaikas! Vaikas, turintis lakią vaizduotę...  

Surinkau visus savo spalvotus pieštukus, vandeninius dažus, kurie voliojosi visuose kampuose. 

Liepdavo močiutė man juos susirinkti. Bet aš, kaip minėjau, buvau padykęs. Man būdavo ir taip 

gerai. Ir netgi gražu, kai grindų ,,dekoracijos“ kisdavo po kiekvieno mano žingsnio. Dabar surinkau 



ir lapus, prikeverzotus mano mažų rankelių. Kelis dar ir iš močiutės stalčiaus nugvelbiau. Žinai, 

ruošiausi motinai tikrą siurprizą padaryti.  

Močiutė, supratusi mano užmojus, pagrasino neįleisti į virtuvę, jei nenustosiu krėtęs išdaigų. Na, 

o ką aš, mažas berniukas, turėjau daryti? Nusinešiau glėbyje visą savo turtą į namelį. Tėtis prieš 

daug metų buvo man jį pastatęs. Neturėjau tada nė dvejų. Dabar jau lubas siekiu.  

Atsekė iš paskos katinas Leonas. Bet pamatė rankose laikomus „ingredientus“ ir pabėgo.  

Nors ir turėjau dešimt metų, bet nelankiau mokyklos. Ir rašyt nemokėjau. Sirgau. Visada svajojau 

padaryti kažką gero. Bet tai jau tu žinai... 

Savo namelyje iš atsinešto popieriaus prikarpiau mažulyčių lapelių. Buvau visiškai atsidavęs savo 

darbui. Žinai, labiau nei bet kuris kitas suaugęs būtų galėjęs atsiduoti. Ir ėmiau klijuoti. Kruopščiai 

viską atskaičiavęs, nors skaičiuoti nemokėjau, sudėliojau į krūveles pagal spalvas. Tais laikais 

žmonės viską itin vertino (tai ne dabar!), todėl aš stengiausi nė vieno popierėlio neišleisti iš akių, 

nes nepastebėtas iš močiutės daugiau nugvelbti nebūčiau galėjęs.  

Buvau dešimties, beraštis ir sergantis. Pilnas svajonių, minčių ir dar labai padūkęs. Nors 

močiutė ir linkėjo man geriausio, bet nemanė, kad iš manęs kas nors gali išeiti. Negaliu 

neprisiminti, kaip savo knygoje „Jo vardas Sibiras“ rašė Dalia Jazukevičiūtė: „O suaugėliai amžinai 

klysta, manydami, kad vaikai – tai kažkokie silpnapročiai gnomai.“ 

Nupiešiau motinos portretą. Ne iš atminties. Iš nuotraukos, kurią buvo pernai atsiuntusi. Žinai, 

grįžusi ji sakė, kad gražesnės savęs nėra mačiusi. Išpuošiau jos taškuotą suknelę mažais 

popierėliais. Sakė man tada kaimynai, kad švaistau popierių, niekais užsiimu. Bet argi aš 

paklausysiu? Mažas dešimtmetis, turintis savo pasaulį, kaip dabar suprantu, keičiantis ir kitų 

pasaulius.  

Tais laikais iš vaikų buvo tikėtasi ,,šviesaus rytojaus“. Bet tai jau tau sakiau. O aš dirbti 

negalėjau. Mokytis negalėjau. Todėl piešiau, karpiau ir lipdžiau.  

Netikėjo, kad iš manęs kažkas išaugs. Dabar aš, septyniasdešimtmetis, garsus dailininkas, sakau 

tau, mažoji, kad ir vaikai jau daug ką gali. Ne viską. Ne viską Kūrėjas jiems leidžia. Bet jie jaučia, 

ką gali padaryti. Tada, kai jie užauga, jų darbais mes gėrimės. Taip kalbu ir iš savo patirties, ir iš 

kitų. Žinai, ir tu...“ 

      Pasigirdo skambutis. Lėtai pakilau iš krėslo ir nuėjau atidaryti durų. Mergaitė sėdėjo 

nejudėdama, vis dar gaudydama mano žodžius, pabirusius erdvėje.  

Už durų laukė mažosios motina. Sunerimo. Jau temsta. Padėkojo ir išėjo namo, o aš likau sėdėti 

savo krėsle. Lauksiu kito penktadienio.  

                                                                           Indrė Šeštavickaitė, Ig klasė 

 

Laikraštį parengė mokytoja K.Gegužienė, Nerijus Staniūnas, 7a kl., Edita Staniūnaitė Ig kl., 

bendradarbiavo mokytojos V.Urbonaitė, J.Bagdžiūnienė, E.Navickienė. Dėkojame kūrusiems ir 

piešusiems mokiniams.  

Mieli mokiniai, siųskite savo kūrybą el.paštu kazimiera.geguziene@gmail.com 


