Prezidento þodis
Sveiki,licëjaus
bendruomenës nariai,
Ilgais žiemos vakarais
lydi mane liūdna ir pesimistiška
nuotaika.
Laikas
nenumaldomai
slenka,
palikdamas užmaršty visas
akimirkas, išgyventas kūnu ir
siela šioje milžiniškų protų
galerijoje,
vadinamoje
Licėjumi. Abejonės, bemiegės
naktys, dvejonės, ambicijos,
ateities lūkesčiai… Viskas,
vardan ko buvo mokytasi,
stengtasi, nerimauta, netrukus
virs nauja, dar nepažinta
materija. Liko vos keli
mėnesiai… Ketvirtokai išeis,
paliks jus, užmirš viską – liks
tik tamsūs mūsų šešėliai,
tebeklaidžiojantys koridoriais,
liks mūsų balsų aidai, liks viena
didelė, negyva spalvota
nuotrauka. Nuotrauka, į kurią

ne vienas pažvelgsit su lengva
nostalgija,
atsidūsimu.
Nuotrauka, po kuria bus
išgraviruoti teisingi, bet ne tikri
žodžiai – n-toji Licėjaus karta,
tragiškai pasitraukusi iš mūsų
tarpo. Liūdime kartu su
jumis…
O mes tuo tarpu
slankiosim blankiais gyvenimo
labirintais, klaidžiosim kažkur
netoliese, bet kartu būsim ir
neįveikiamai toli. Užmiršit
mus, užmiršim mes jus. Graudi
ir skausminga egzistencijos
beprasmybė: pelenai į pelenus,
dulkės į dulkes…
Dar ilgai ore tvyros slogi,
ilgesio persunkta nuotaika…
D ž i a u k i m o s ,
linksminkimos, pakol jauni
esma, nebus laiko mums
linksmintis, kada pasenėsma.
Dalinkim vieno kitiems save,

kol galim. Girdžiu… Netoliese
šv. Valentinas savo smulkiais
sparneliais
plazdena.
(pakrūmėj susiraukęs ir
sudirgęs nuo šalčio gripas savo
kirvį galanda). Gal ir mus
aplankys, nepasididþiuos. Juk
meilës niekad nebus per daug
– ji teka mûsø gyslomis,
verþiasi,spinduliuoja.Jikuria
irgriauna,jipadedaiðlikti,ji
áprasmina þodþius – ji yra
viskas.
Mes visi esame gyvas
skulptûrø parkelis, pastatytas
tamsiame keturiø sienø
kambaryje. Kuo daugiau tokiø
parkeliø, kuo daugiau tokiø
kambariø! Bûtø visas
bendrabutis…
Iðeikim su ðypsena,
mirkim su aðara…
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iðkalbingØ mokytojØ skyreliS
A. Daulenskienė
“Pasilikime truputį laiko klasės gale…”
A. Teišerskis
“Ką, jūs nežinote kas yra “hasas”? Hasas yra
hasas – visi juk tai þino…”
D. Ulvydienė
“Gerai merginos: pilvukus įtraukti, užpakalis
tarp kojų…”
M. Mikalajūnas
“Jūs čia bambate, burbate, o kai reikia rašinius
rašyti, tai išeina tik išmetamosios dujos.”
M. Mikalajūnas
“Na, su tėčiu esu žaidęs kortomis iš pinigų, nes
tada labai jų reikėjo. Močiutė man padėdavo,
apgaudavom tėtį ir aš pasiimdavau pinigus.”
M. Mikalajūnas žemaitškai
“Ne dauna, o douna.”
R. Jankauskas
“Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas
trydalo spalva.”
D. Dobravolskaitė
“Ištekėsite už vieno, o norėsite ištekėti už kito,
tai tas kitas ir bus alternatyvieji kaštai.”
J. Bagdonas
“Tai ko stovit kaip susmirdæ?”
J. Bagdonas
“Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti
paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.”
J. Bagdonas
“Ið tavæs pirdalas-daugiau nieko.”
A. Skūpas
“Šiuškau, ko tu čia visą laiką šiū šiū šiū… Turbūt
nuo to ir pavardė.”
V. Kudzmanas per fizikos kontrolinį
“Visa klasė, nesitarkit. O jūs, dvi, galit tartis, vis
tiek nieko nemokat.”
V. Dailidienė
“Jau uþmigot? Gerai, kad miegat, bent
netrukdot…”
A. Daulenskienė
“Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas
pats.”
A. Daulenskienė
“Užpuolė, jau man tuoj pat reikia bėgti lauk. Tuoj
pradės muštis…”
A. Daulenskienė
“Šiandien kaþkas ne tokia kalba vyksta.”
V. Dailidienė
“Kaip sukako 18, taip žmogus ir nusibaigė.”
G. Nagevičienė
“Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.”
A. Skūpas
“Va, jau tai mergaitei plaukai ir pasistojo.
Duokit man žirkles, mes ją tuoj imsim ir
patvarkysim.”

R. Jankauskas
“Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.”
P. Bitinienė
“Per pertraukas žaisdavom “klases”. Mūsų
laikais gumyčių dar nebuvo.”
R. Jankauskas
“Visais laikais visi dulkinosi ir dar kaip
dulkinosi...”
V. Dailidienė
“Kai padirbi, tai vis kitam, o jei tingi ar miegi, tai
pats sau.”
D. Aleksnienė
“Jau kai kurie pavargo, reikia pasikrapštyt.”
G. Nagevičienė apie 4d
“Kam negerai su nervais, reikia eiti į jūsų klasę –
tokia vidinė ramybė užplūsta.”
D. Aleksienė
“Pražiok burnytę, pasakyk ką nors.”
D. Aleksienė
“Černiauskai. Ko tu į mane taip mažai žiūri, o su
Luku tiek daug kalbi?”
V. Dailidienė
“Reikia Alminą išvaduoti iš Dariaus, nes jis jau
įjungė savo gavarilką.”
D. Aleksienė
“Mokytojas maivosi uþ pinigus, o tu šiaip sau.”
D. Aleksienė
“Kiek jūs pinigų sumokėjot? Neatsimenat? Kitą
kartą dvigubai paimsiu..”
V. Dailidienė
“Na, vat. Darius tik išjungė savo radiją, Tadas
pradėjo…”
M.Sueldo
“Giedriau, tu šeeeeeeeeeštas.”
M.Sueldo
“I know it’s a bad word in Russian “curve”.”
M.Sueldo
“Yes, the best teachers should be kept in the
safe.”
D.Aleksienė
“Tu turbūt nuo mažens valytoju svajojai būti.”
D.Aleksienė
“Lapienis jau vystykluose būdamas kortomis
žaidė, o kai numirs ir karste gulės, vietoj
Marijos bus dama.”
D.Aleksienė
“Vibratorius yra dabar toks žodis, iš kurio visi
juokiasi, bet anksčiau taip nebūdavo.”
D.Aleksienė
“Jum gi nedaeina iš pirmo karto.”
D.Aleksienė
“Taip nestovėk – tu jam jo biologinį lauką
trukdai.”
D.Aleksienė
“Ir nereikia žiūrėt į mergaites ir mirksėt.”
A.Daulenskienė
“Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur
maudytis.”

JOKIŲ GILIŲ PRASMIŲ NĖRA, PO VELNIŲ!
Ðákart “Ta Prasme”
þvaigþdutë - Giedrë
Vitkauskaitë. Nepaþinote? 0
apie Giedræ ið vienos
populiariausiø grupiø
Lietuvoje, kuh vadinasi
“EMPTI’, kà nors girdëjot?
Taip,taip,taip! Jûsø
dëmesiui: pokalbis apie
gyvenimà ir mirtá Giedrës
akimis.
Ta Prasme:Esi jauniausia
grupëje. Kaip jautiesi tarp
senukø?
Giedrë:Visi mano
draugai yra vyresnl - nuo 22jø metø.
T.P.:O kiek Tau?
G.:Man20.
T.P.:Pristatyk kitus
grupës narius.
G.:Gerá bièai.
T.P.:Kas
jûsø
vadybininkas?
G.:Modestas. Jis su
mumis uþsiemë nuo pat
pradþiø ir nusprendëm, kad
gali bûti ne tik draugelis, bet
ir vadybininkas.
T.P.:Kà manai apie senas
Lietuvos estrados þvaigþdes?
G.:Manau, kad jos jau
atbuvo ir gerai, kad jos buvo.
Man tai nieko nereiðkia. Në
viena ið jø man nëra pavyzdys.
T.P.:O kas Tau pavyzdys?
G.:Jaunos dabartinës
þvaigþdës. Ne lietuviðkos!
T.P.:Manai, kad lietuviai
perka jûsø albumà “Estrada”?
G.: Manau, kad perka.
Þinau tai. Kad ir kiek nedaug
bûtø, Lietuvos mastu tai yra
nemaþai. Apskritai ið þmoniø,
kune perka lietuviðkà muzikà
70% yra nusipirkæ mus.
T.P.: Apie kà “EMPTI”
dainø tekstai?
G.: Visi þodþiai linksmi,
kad nebûtø “grûzo” - dabar

pasakysiu,
kaip
penkiasdeðimtmetë - ir taip
gyvenime daug problemø to
dar betrûko, kad þmogus
ásijungtø magà namo gráþæs ir
taip pat problemose paskæstø,
Jeigu þmonës nori kà nors
daugiau suþinoti ið tekstø, tai
tegul “Akvarium’o” kasetës
pasiklauso arba skaito
Remarkà ir verkia sau,
“grûzylinasi” ir nusiþudo galø
gale Anksèiau að kaip ir visi
paaugliai maniau: “Aaaa! Jûs
manæs nepakeisit, að tokia esu
ir viskas!” Dël senø dainø man
nëra gëda, nes vis tiek tekstai
buvo gan neblogi, kitokio
stiliaus, tik mano poþiûris á
viskà pasikeitë.
T.P.: Su kuo norëtum
áraðyti bendrà kûriná?
G.: Su Erikah Badoo. Dar
patinka Lauryn Hill,
Jamiroquai ir daug visokiø,
kunø pavadinimø pati neþinau.
Stiliai - acid jazzas...
T.P.: Ar áraðytum kà nors
su Veronika Povilioniene?
G.: Ne. Nieko bendro su
folkloru niekada nebus todël,
kad reikia þiûrëti á ateitá, o ne
á praeitá. Visos senovës eina
velniop! Lietuvos visi
senoviniai dalykai yra TAIP
blogai. Lietuviai labai gerai
aria þemæ, bet dainuoja jie...
T.P.: Ko kà tik klausei per
ausinukà, kurá atsineðei?
G.:Klausau tokio
transvestito. Jis dabar moteris
- “Me’Shell”. Lietuvoj tai nëra
populiaru, nors graþu, Labai
gerai. Atrodo, kad sodrus
moters balsas, nors ið tikrøjø
taip nëra.
T.P.: Ar manai, kad
“EMPTI” muzika yra
profesionali?
G.: Taip. Gal po metø

kitaip manysiu, nes padarysiu
dar geriau
T
.
P
.
:
“DOGBONES’uose” buvai
bloga mergaitë ir daug rëkavai,
“ S U M E R L A N D ’ e ”
suminkðtëjai. Kokia Tu dabar?
G.: O dabar að sexykeksy. Dabar að moteriðkai
bloga.
T.P.: Kàmanai apie
“ D O G B O N E S ” ,
“SUMERLAND” dabar?
G.: Apie “DOGBONES”
tai nelabai ir galvoju. Jei
gatvëje susitinkam, tai “labas”,
“labas” ir viskas
“SUMERLAND” bosistë dabar
mokosi Olandijoj, gitaristë
mokosi bûgnais groti.
T.P.: Ar daug kas
pasikeitë nuo tø grupiø laikø?
G.: Aiðku, pasikeitë,
jeigu nebûtø pasikeitæ, tai að
taip ir rëkauèiau toliau. Viskas
keièias, juk tada man buvo 16ka metø, o dabar 20.
T.P.: Ar nyki publika
susirenka Lietuvos maþuose
miestuose, kaimuose koncertø
metu?
G .: M e s á k a i m u s
nesiorientuojam. Yra grupiø,
kurios ten vaþiuoja, mes
orientavomës á 3 didþiausius
Lietuvos miestus - Vilniø,
Kaunà Klaipëdà.
T.P.: Ar daþni jûsø
koncertai?
G.: Dabarjau nelabai, nes
visur iðkoncertavom - nebëra
kur.
T.P.: Ar Tau patinka
koncertuot?
G.: Jo, man apskritai ant
scenos labai patinka. Þinai, ko
norëèiau labai? Tik per þema
esu... Norëèiau persieiti per
podiumà su manekenës rûbais

- kada nors parodysiu, kaip að
moku manekenës “roþà”
nustatyt ir eiti. Norëèiau
menekene pabûti, Vienà, du
kartus. llgam nepasilikèiau man nelabai patiktø,kad
aplinkui dar yra graþiø.
T.P.: O daininkiø nëra
daugiau graþiø?
G.:Na,
vat
“SUMERLAND’e” visos
graþios buvo. Bet dabar, kada
storos karvës demonstruoja
savo susiraukðlëjusias paþastis
ant “TV Antenos”, tai ne - kas.
T.P.: Tu apie “Mango”?
G.: Jo, ten viena mergina
stora baisiai.
T.P.: O tavo paþastys
normalios?
G.: lð kur pas mane
raukðlytës gali bûti? 0 jeigu ir
yra, tai kaip pas kûdikutá tokios nieko.
T.P.: Ar jauti, kad Tave
keièia populiarumas?
G.: Aha, jauèiu - pinigø
daugiau turiu. Gal aplinkiniai
daugiau tai mato, tik, man
rodos, visa aplinka keièiasi.
Visi pradeda þiûrëti. Ir,
tarkim, susipaþásti su kokiu
nauju bernu, tai jis neklausia
“Kaip gyveni?”, “Kuo
uþsiemi?”, tiktai “Aaai, ar ten
tu tikrai þodþius raðei?” “Na,
að” “Faine faine”. Na,
malonu, bet norëtøsi, kad
labiau kaip á þmogø þiûrëtø,
o ne kaip á dainininkæ.
T.P.: O ar daug þiûrinèiø
á Tave kaip á þmogø?
G.: Daug senesniø
draugø.
T.P.: Ar esi patenkinta
savo balsu?
G.: Tobulybei ribø nëra.
Bet ðiaip patenkinta, jei
nebûèiau, tai nelysèiau á tai, ko
nesugebu daryti.
T.P.: O savimi?
G.: Savimi irgi.

T.P.: Sakyk, ar uþtektinai
uþsidirbi?
G.: Kol kas uþtenka, bet
mano poreikiai vis didëja. Man
nereikia mokëti uþ butà ar
paèiai maistà pirkti, bet kuo
daugiau pinigø, tuo daugiau
norisi.
T.P.: O kur mokaisi?
G.: Konservatorijoj,
estrados skyriuje.
T.P.: Kà dar veiki?
G.: Dar dainuoju ir dar
ðiaip graþi. Mezgu dar daug.
T.P.: Kuo uþsiimi
kasdien?
G.: Mokausi, dainuoju,
valgau, dantis valausi. Vakarais
nesivalau dantø.

T.P.: Be ko negalëtum
gyventi?
G.: Negalëèiau gyventi be
muzikos, balso, pinigø, dantø
ðepetuko. Be cigareèiø
galëèiau.
T.P.: Kas Tave liûdina?
G.: “Uþgrûzylinti”
þmonës. Dar liûdina Lietuvos
muzikantai, kurie moka gerai
groti, bet sëdi sau rûsy ir
þliumbia “niekam mes

nereikalingi”. Tai lyskite, po
velniø, ið ten! Tegul lenda j
scenà, daro ir bus reikalingi.
T.P.: Ko nori ið ateities?
G.: Dainuoti toliau
T.P.: Ko palinkëtum
licëjistams?
G.: Linkiu, vaikai...
vyrai, “grûzo” maþiau. Þiûrëkit
á viskà paprasèiau. Ir á muzikà
reikia þiûrëti paprasèiau,
neieðkoti giliø prasmiø. Jokiø
giliø prasmiø nëra, po velniø!
Jei norit liûdesio, skaitykit
Remarkà ir þudykitës. Að taip
nedarysiu.
Ir dar:
• 5 klausimai, á kuriuos
Giedre niekada neatsakinës:
1. Ar “EMPTI”
narkomanai?
2. Ið kur grupës
pavadinimas?
3. Kodël albumas
vadinasi “Estrada”?
4. Kada susikûrë grupë?
5. Su kuo Giedrë miega?
• 9-toje klasëje Giedræ
iðmetë ið mokyklos uþ
neiðlaikytà matematikos
egzaminà. Paskui jj perlaikë,
bet mokytojai vis tiek patarë
iðdykusiai Giedrei pakeisti
mokyklà.
• Giedrë dainavo grupëse
“ D O G B O N E S ” ,
“SUMERLAND’, o pati pati
pradþia buvo grupelëje
“MUSE-SICK”. Joje, pasak
Giedrës,
“trys
mergièkos ir du èiûveliai grojo
kaþkà sunkaus ir be ryðio”
Grupë koncertavo tik 2 kartus.
• Albumas “Estrada” iðejo
ðiemet rugsëjo 6d. Jis buvo
kurtas
vienerius
metus. Albumo virðelá pieðë
pati GiedrëÁ!].
• Giedrë niekada
nenustoja ðypsotis.
Parengë Arnoldas
Kubilius

JIE IRGI GALI MYLËTI
Ilgëja dienos, kartais ðypteli saulutë.
Ðiltas lietus pradeda plauti purvinà
sniegà. Á ðirdá ásibrauna valiûkiðkas
pavasarinis dþiaugsmas. Kasdieninius
planus griauna mintys apie meilæ ir Ðv.
Valentinodienà. O kà apie tai màsto
mûsø mokytojai?
Kas yra meilë? Ar ji egzistuoja?
A.Teiðerskis: Manau, kad meilë
yra. Tai
ávairiørûðiø
potraukis:
kûniðkas,
dvasiðkas,
bendri,
neretai vieni
kitus
papildantys,
interesai.
Meilë
priklauso
nuo paèiø
þmoniø, tai
abipusis
jausmas. Jei
ji vienpusë,
taijau
nelaiminga
meilë.
Vienas biochemikas net bandë árodyti,
kad visi jausmai, tarp jø ir meilë, juntami
tik dël tam tikrø cheminiø reakcijø
smegenyse.
R.Jankauskas: Arba jauti,
arba ne, neásivaizduoju. Kai
pradedi kaþkà jausti ir kai pradedi
suvokti, kad tai meilë, protas
sako, kad laikina ir pavojinga,
laikina, bet “þiauriai” traukia. Meilë
prasideda nuo aistros, kuri laikui
bëgant silpsta. Mes vyrai á meilæ
orientuoti kaip á þaidimà, o ne á
pareigà. Moterims meilë turi
uþtikrinti saugumo jausmà ir
harmonijà.
I.Èibiraitë: Manau, kad tai pagarba,

abipusis supratimas, dëmesys. Negalima
nepastebëti ásimylëjusio þmogaus. Tuomet
jis visas spinduliuoja, jo akyse þybèioja
velniukai. Meilë- tai graþus þydintis sodas.
Tikiu, jog galima ásimylëti ið pirmo
þvilgsnio. Að retai ásimyliu, taèiau labai
vertinu ðá jausmà.
M.Mikalajûnas: Na, kà að galiu
pasakyti apie meilæ? Jà reikia patirti, o ne
papasakoti. Nenorëèiau apie tai
kalbëti, per daug asmeniðka.
Nenoriu fantazuoti ir meluoti. Ðiaip
tai esu ðaltas þmogus:
“varliagyviø kraujo”.
A.Skûpas: Matematinio
apibrëþimo neþinau. Tai labai
sudëtinga, o jei bûtø aiðku, tai jûs
tikriausiai neklaustumëte.
Bûtumëte man ið anksto uþdavæ
toká klausimà, gal bûèiau paraðæs
meilæ kokia funkcine iðraiðka…
Meilë labai reikaliga þmogui. Be
jos gyvenimas bûtø n- kartø
liûdnesnis (kai n priklauso [2;
100]).
Ar prisimenate pirmàjà
meilæ?
A.Teiðerskis: Dabar neþinau,
kuri ten buvo pirmoji: ar ta, kai
darþelyje kaþkas patiko, kaþkas
pabuèiavo? Prisimenu, aiðku, visus tuos
mokyklos laikø susiþavëjimus.
R.Jankauskas:
neprisimenu,galbût
jos visai nebuvo.
I.Èibiraitë:
Pamenu toká
berniukà ið darþelio.
Vaikðèiodavome
susikibæ uþ
rankuèiø, buvome
“supirðti”.Tai
vaikiðka meilë.
Rimèiau ásimylëjau
vienuoliktoje klasëje, tai toks amþius, kai
norisi kà nors dël þmogaus padaryti.

M.Mikalajûnas: Oi, nenoriu
prisiminti. Taip jau seniai tai buvo…
A.Skûpas: Taip. Sakykime, vaikø
darþelyje buvo tokia graþi mergaitë su
juodom akytëm ir kasytëm, ne pionierë.
Visà laikà, kai reikëdavo ratu eiti aplink
salæ, eidavome uþ rankuèiø susikibæ.
Ar metams bëgant keièiasi
poþiûris á meilæ?
A.Teiðerskis: Keièiasi. Pavyzdþiui,
po kariuomenës pradedi á daugelá dalykø
þiûrëti kitaip, kartu ir á meilæ, o ypaè á
pirmàjà.
R. Jankauskas: Nesiskiria ir
nesiskirs, nes tai absoliuti harmonija tarp
dviejø lyèiø, bet þmoniø santykiai, aistra
keièiasi.
M.Mikalajûnas: Jausmas
nesikeièia, keièiasi jos iðtaiðkos bûdai.
Jei prieð penkiolika metø þmonës vieðai
stovëtø apsikabinæ, buèiuotøsi, tai
ðokiruotø. Dabar tai normalu. Keièiasi
þmonës, bet ne jausmas.
A.Skûpas: Ko gero. Kol esi jaunas,
meilë atrodo tokia abstrakti, o vëliau
viskas sukonkretëja, imi galvoti apie
ðeimà, vaikus. Visai kitas turinys.
Darþelyje svarbios akytës, kasytës, o
80-meèiui jau rûpi visai nebe tie dalykai.
Kà Jûs manote apie ðiuolaikinio
jaunimo poþiûrá á meilæ?
A.Teiðerskis: Gerai atsimenu tuos
laikus, kai að pats buvau dabartinis
jaunimas, ir mus irgi smerkë. Bet buvo
rasta net senovës Egipto plokðtelë, kurià
iððifravæ mokslininkai perskaitë, kaip
buvo peikiamas tuometinis jaunimas.
Taigi padëtis nesikeièia.
A.Skûpas: Þinau, kad pradedant
nuo senovës graikø, visos kartos
skundësi savo jaunimu. Na, o dabatinis
jaunimas á viskà þiûri pernelyg laisvai,
bet vëliau gal poþiûris pasikeis? Nieko
èia tragiðko, bet, aiðku, ir nieko idealaus.
Jûsø meilës credo
R.Jankauskas: Posakis apie meilæ:
“Meilës nëra”.
A.Skûpas: Yra dvi pusës: viena,

kai jûs jauèiate visus tuos nuostabius
jausmus, ir tai pavydëtina. Bet kai matai
ant palangës du þmones, neþinia kà
daranèius,ir neþinia, kuo tai baigsis… Tai
visai kas kita. Viskas, kas yra normos
ribose, yra gerai.
B.Skûpienë: Fantazijos laisvæ
palieku savo vyrui.

Patarimas meilës iðtroðkusiems
licëistams
A.Teiðerskis: Atëjus 18- iolikai nei
gyvenimas, nei meilë nepasibaigia. Ir
nereikia pirmai meilei nubëgus, vytis jà ið
paskos. Pirmoji meilë per daug
idealizuojama, per daug ið jos norima.
Tobël nereikia sustoti, reikia gyventi
toliau.
I.Èibiraitë: Ásimylëjæs þmogus yra
labai graþus, todël tø jausmø negalima
slëpti, reikia juos spinduliuoti
aplinkiniams.

Aistë Klyvytë
Indrë Skubeikytë
Dovilë Stadalninkaitë
Agnë Velièkaitë

o kitam puslapyj...
Ádomybës

ÁDOMYBË
Paþástate veidus nuotraukoje? Taip taip. Tai – Valda Tolvaiðaitë ir Alminas Þaldokas. Abu jie
tûli licëjistai. Tiesa, gal pamenate, kad Alminas kadaise buvo mûsø mokslo ástaigos prezidentas?
Taigi, rodos, nieko nepaprasto. Taèiau “Ta prasme” pastebëjo vienà ádomybæ. Ði porelë labai panaði
á mûsø valstybës prezidentinæ porà Valdà Adamkø bei Almà Adamkienæ. Patys paþiûrëkite:

VALDAs Adamkus ALMA Adamkienë
VALDA Tolvaiðaitë ALMinAs Þaldokas

Arnoldas

Tai tiek ádomybiø.

AUXINË PLUNXNA
ARNOLDAS KUBILIUS

kai atsibos [linxmybës]
o dabar paþaiskim
negalvojimà
aðstuktelsiutau
tu man
tik nepamirðk
- po 2 kartus
tada trumpai palauksim
kol suveix
ir bëgsim gaudyt laumþirgiø,
jei dar ant kojø pastovësim
o jeigu nepavyx
- tada po 3
tiktaistipriau,

kad laumþirgiø
ieðkotilgainereiktø
kai uþsimerki,
matos jie geriau
o jeigu nematysim
- tada po 4
irpatys
laumþirgiais pavirsim
tadadarkart,
kaiatsibos,
- po 2
- po 3
- po 4
i
r
..vël galvojam

Auxinë plunksna...
Lina Pusvaðkytë
Sidabrinë paukðtë
Sidabrinëpaukðtë,regis,
Skrenda, sklando po padangæ,
Gal ji laimæ man atneð?
O gal meilës plunksneles?
Paþvelgiu á þydrà dangø,
Ájoryðkiàmelsvàspalvà.
Ar kas bûtø pavadinæ,
Tàpaukðtelá paukðtesidabrine.
Man nesvarbu, kà Tu galvoji,
Að neþinau, kà Tu sapnuoji,
Betaðtvirtinusavassvajas,
Jog ta paukðtë man skirta.
Irkaþkas nuðvitodanguje,
Saulë meiliai þvelgë á mane,
Paukðèiø sûkurio rate
Mano paukðtë dingo neþinia.
Sidabrinëpaukðtë,jitikraitenbuvo,
Tolumoj kaþkur praþuvo...
Bet maèiau að jà viena,
Gal ji buvo ten? O gal ir ne?.
Tas jausmas ið niekur
Jausmas,tokskeistas,nesuprastas,
Jispasiliekamanojðirdy,
Irsuprantu,
Kad kaþkas vyksta ne taip many.
Tos mintys,
Þadina, þadina vis mane,
Jostaria:„kelkis!„
Uþteksbûtsapne...
Atsikeliu,tuotarpu
Lygviskasiðnyksta,
Bet vël naujas jausmas
Manyje uþklysta.
Griebiuaðtà maþàdienoraðtá,
Stebuklingà blonknotà,
Bet rankos sudreba: kà að darau?
Naujà laimæ surast bandau?
„Netikëk„,taria man kaþkas
Iðvirðaus,
Nenukrypk link ðitokio
Keliobaisaus.

Betaðvëltrokðtu
Sapno tikrovës,
Nereikalingos man kitø spëlionës.
Bet tai buvo
Tik saldus saldus miegas,
Nepaprastas,stebuklingas,klastingas,
Tas miegas paþadino mano ðirdá,
Pabudino mano jausmus,
Bet ar ið tokas norsbus?
Deja,taitikkeliosmintys
Begalinëje vaizduotës erdvëje
Nebetikësiu,ne,netikësiutaisjausmais
Nesjieiðsipildotiksapne.
Þydrasis deimantas
Ðis deimantas þiba mano ðirdy,
Joþydrasatspalvispasklindanakty.
Tai mano akmuo, að já radau,
Manasis talismanas, pasiøstas ið dangaus.
Kà daryèiau be tavæs?
Tuþibidienàirnaktá,
Kaskartpritrauki manàjàaká,
Miegeirsapne,neviltyirmele...
Þibëkdarilgiauirilgiau,
Nesiskirk su manim, tavæs praðau.
Tau laiko nedaug,
Þibëkvislabiauirlabiau!..
Tupaliksimane,aðtaiþinau,
Liks tik þydros spalvos dëmë,
Randas akmens patrauklaus,
BetaðieðkosiukitoTavæs...
Jisbuskitoks:nuostabesnis,graþesnis,
Patrauks mane juo domëtis.
Aðsuklupsiupradþioj,stengsiuosklajot,
Su pavergta ðirdim ramintis tylumoj.
Bet Tu buvai deimantas,
Þydrasis deimantas mano ðirdy.
Tik tu palaikai mano gyvenimà,
Esimano sieloj irminty.
Taip,taitikraibuvojis,
Jûrø deimantas þydras nakty.
Sublizgëjo meiliom akim
Irskaudþiaiiðtarëman:„iki„.

Licėjuje dar yra pernelyg ilgai užsibuvusių senienų
„Ta Prasme” atskleidþia fizikos
mokytojo V. Kudzmano darbo metodikà.
Visi antrakursiai jau seniai paþásta V.
Kudzmanà ir þino, kad su tokiu mokytoju
nepajuokausi.
O ypatingas fizikas V. Kudzmanas
tuo,jogvisimokiniaijobijoirbijotaip,
kad net negali pasiskøsti.
Licëjaus laikraðtis „Ta Prasme”
nusprendë iðsiaiðkintikaipyra iðtikrøjø.
Bandëme suþino kà apie ðá mokytojà
mano mokiniai, kuriuos kis moko. „Oþys”
– nedvejodamas atsakë vienas moksleivis,
„ðmaikðtuolis” – kalbëjo kitas. Vienas
antrakursis teigë, jog V. Kudzmanas
„kartais panaðus á normalø þmogø”. Jis
sakë, kad mokytojas ne kartà buvo
pavadinæs asilu. „Per kontrolinius jis man
visada primena: nesistenk, vis tiek daugiau
penkiø negausi” – pasakojo vaikinas.
Merginos buvo kiek santûresnës,
taèiau taippatpasipiktinusios.Josteigë,
kad V. Kudzmanas labai þiaurus ir
vienaðaliðkas bei labai labai nekenèia
merginø. Viena panelë pasakojo, jog kartà
per kontroliná darbà fizikos mokytojas
leido jai tartis su suolo drauge, kadangi, jo
þodþiaistariant, „vistiekabi nieko
nekmokat”. Net ir ið to kontrolinio darbo
gautas deðimtukas mokytojo nuomonës
apie merginas nepakeitë, nes jis dar ir
dabar sako – „koks to vyras, jei mergaitës
greièiau uþ tave sprendþia”.
Per pamokas mokytojas V.
Kudzmanas bûna labai ðmaikðtus. Temà
iðaiðkina gan neblogai, taèiau labai
neaiðkiai ir netaisyklingai kalbëdamas.
jo pamokose tegu nesilanko antsvorio
problemà turintys þmonës, kadangi, fiziko
ásitikinimu, „kuo storesnis þmogus, tuo
storesnës uþduoties reikia”.
Mokiniams, kuriems prasèiau sekasi
fizika, V. Kudzmanas sako – „Tu nors
nusiraðyk, jeinesugebiiðspræsti”.
Apskritai mokytojas ðaiposi ið tokiø

mokiniø – „Tu dar nepadiktuotoje sàlygoje
þinai atsakymà”. Tai pasakæs fizikas veinas sau
linksmai ir garsiai nusijuokë priesð visà klasæ.
Ðiø mokslo metø pradþioje buvo toks
nutikimas. Antras kursas negavo fizikos
vadovëliø. Kai mokiniai pasiteiravo, kodël jei
dar negavo knygø, V. Kudzmanas pasakë „ten
kaþkoks veikëjas kaþkokio paraðo nepadëjo,
iðëjo atostogauti, odabar mes neturim
vadovëliø” ir vël gardþiai jaukësi.
Ðis mokytojas ne ið kelmo spirtas. Jis
labai gudrus ir protingas ir yra ásitikinæs, kad
„norint iðmatuoti garso greitá reikia vienà ausá
pridëti prie bëgiø, o per kità trenkti plaktuku”,
o „norint iðmatuoti laikà reikia á kiaurà kibirà
pripilti vandens ir laukti”. Taip, V. Kudzmanas
fizikà iðmano labai gerai.
Kadangi ðis licëjaus mokytojas labai
gabus, nusprendëme susiþinoti kur tokio
mokytojo vieta. „Tokios vietos nëra” – visai
rimtai kalbëjo vienas licëistas. „Kalëjime
netinka, vasaros 5 – ne, o þinau –
proftechninëje mokykloje” – svarstë
antrakursis.
Merginos teigë, kad jo vieta „kokioje nors
izoliuotojevietoje”.
Taèiau á pamokas V.Kudzmanas ateina
graþiai ir tvarkingai apsirengæs. Turbût já taip
priþiûri þmona.
Nusprendëme paklausinëti antrakursiø
apie tai, kokià jie ásivaizduoja V. Kudzmano
þmonà.
Dauguma teigë, jog mokytojo þmona
„turëtø bûti valdinga, kad galëtø já
sutramdyti”.
O kà gi apie V. Kudzmanà mano kiti
licëjaus mokytojai. „Jis uþdaras, tik kartais
mëgsta pasigirti, kaip sutramdo savo mokinius
dvejetais” – teigë savo pavardës nenorëjæs
skelbti mokytojos.
Kà gi, Jums spræsti ar licëjuje dar yra
pernelyg ilgai uþsibuvusiø senienø.
Pabaiga.

Pirmoji Lietuvos ledi: vaikystė ir pirmoji meilė
Interviu...Interviu...Ðisþodis
mus lydëjo kelias dienas,
neuþleisdamas vietos kitoms
mintims nei ryte, nei vakare. Tai
buvo pagrindinë pokalbiø ir
apmàstymø tema. Reikëjo rasti
idomø paðnekovà ir sugalvoti daug
tinkamø klausimø. O paðnekovà
suradome staiga ir netikëtai. Jis, o
tiksliauji,tarsiiðdangausnukrito.
Netgi neþinome, kodël vienà
dienà uþëjome i Vilniaus Gintaro
muziejø, kuriame ir sutikome
pirmàjà Lietuvos ledi – Almà
Adamkienæ. Þinoma, nedràsu buvo
prieitiirpapraðytiinterviu,betvisgi
mes iðdrásome ir ðtai dabar jau
turime ádomø ir neeiliná pokalbá.
- Laba diena.
- Laba diena.
- Mes ilgai galvojome, kokià
temà pasirinktipokalbiui. Ir
nusprendëme, kad kiekvienam
þmogui tikriausiai maloniausias ir
linksmiausias gyvenimo etapas yra
vaikystë. Taigi kur prabëgo jûsø
vaikystë?
- Vaikystë? Vaikystë prabëgo
Lietuvoje. Gyvenome Ðiauliuose,
o vëliau persikëlëme á Telðius.
Vaikystë buvo ádomi, turbût kaip ir
visiems vaikams. Kai pagalvoji:
rami, be rûpesèiø.
- Ar gausi buvo jûsø ðeima?
- Ðeimoje buvome mudvi su
seseria. Taèiau namuose labai daþnai
lankydavosi draugai. Ðurmulys
niekada nenutildavo. Draugai mëgo
mûsø namus.
- Ar gerai sutardavote su
seseria? Kuri ið judviejø buvo
vyresnë?
- Su seseria? Sesuo buvo
jaunesnë. O bûdavo visko: ir
pasimuðdavome, ir pasipeðdavome.
Tikriausiaikaipirvisivaikai.Taèiau
prisimenu, kad niekada viena kitos
neskøsdavome. Jeigu
susipykdavome, tai uþsidarydavome
savo kambaryje. Kai mama,
iðgirdusitriukðmà, ateidavo,
sëdëdavome ramiai, tyliai, nors ir
iðkaitusios raudonos. Bet niekada
neskøsdavome. Niekada, niekada.

- Kaip sekësi mokykloje? Ar
sunku buvo?
- Mokykloje? Turbût kaip ir
visiems vaikams. Labai mëgau
sportuoti. Klasëje visada
uþstodavau ir gindavau savo
drauges nuo berniukø. Jeigu jau
kuris neklauþada uþkabindavo mano
draugæ, tai eidavau uþ jà kovoti. O
ðiaiptaineprisimenujokiøiðskirtiniø
nutikimø. Buvau ástojusi á skautus.
Paukðtytë buvau. Vienas ið
mëgiamiausiø uþsiëmimø buvo
dainavimas. Chore dainuodavau.
Patikdavo dalyvauti ávairiuose
vaidinimuose. Vienintelis dalykas,
ko nemëgau, tai pieðti. Nepatikdavo
ir nesisekdavo. O mano sesuo –
atvirkðèiai. Ji buvo gabi pieðime,
netgi gyvenimà norëjo susieti su
menu, taèiau deja likimas lëmë
kitaip.
- Galbût mokykloje turëjote
mëgiamà mokytojà ar
mëgstamiausià dalykà?
- Ne. Atvirai pasakius ir
neprisimenu. Labiausiai tai
tikriausiai patiko kûno kultûra.
Daug judëdavome, þaisdavome
ávairius þaidimus.Kitaip sakant,
“iðsidûkti” galëdavome. Bet
labiausiai tai man patikdavo þaisti su
lëlëmis.Ir,tarpkitko,labaiilgai
þaidþiau, netgi á mokyklà vis kokià
ásidëjusiatsineðdavau.
- Gal pati siûdavote?
- Ne, tiktai þaisdavome.
Atsineðdavau lëlæ. Nedidelæ lëlytæ, á
mokyklà ir þaisdavome kartu su
draugëmis. O ádomiausia buvo, kad
vaikai niekada nesijuokdavo. Netgi
berniukai niekada nesiðaipydavo ið
mûsø. Prisimenu vienas vaikinukas
(neprisimenu nei vardo, nei
pavardës) ið metaliniø “plombø”
padarë mano lëlei kirvukà ir
plaktukà. O daugiau neprisimenu.
Mokykloje nieko ypatingo nenutiko.
Nors prisimenu su drauge visada
dalyvaudavome labdaros
rinkliavose. Mudvi visada
pirmutinës pasisiûlydavome.
Pirmutinës. Ir visuomet daugiausia
surinkdavome. O kas daugiausia

surinkdavo, gaudavo saldainiø.
Þinoma, namie dël saldainiø
problemø nebuvo, bet tas faktas,
kad daugiausia surinkdavomeir
laimëdavome, labai dþiugino. O
mudvi ir iðpraðyti mokëdavome,
neatstodavome, panaðiai kaip
judvi.
- Ar dabartinë mokykla
skiriasi nuotos, kuriàjûs lankëte?
- Að manau, kad tvarka
grieþtesnë buvo. Mokytojai
þiûrëdavo, kad vaikai tvarkingai,
ávairiaiapsirengæateitø.Kai
lankiau mokyklà, tai visi mokiniai
dëvëdavo uniformas. Að
vaikðèiojau á valstybinæ, o mano
sesuo á privaèià mokyklà. Sesuo
buvotruputá lëtesnë,tai tëvai
nutarë,kadjaireikia lankyti
privaèià mokyklà, bet, kai mes
persikëlëmeið Ðiauliøá Telðius,
mano mama susirgo. Tëvelis buvo
labai uþsiëmæs, tad að jau kità
dienà nutariau, kad nereikia man
tinginiauti,ogeriaujaueisiuá
mokyklà. Susiradau mokymo
ástaigà. Nuëjauir uþsiregistravau
pati. Kità dienà tëvelis sako, kad
reikia eitiieðkoti mokyklos,
pasikalbëti su seselëmis. O að
pasakiau, kad jau uþsiregistravau
ir nuo rytojaus pradedu mokytis.
- Ar veikli buvote? Gal
prisimenate, kokiø pokðtø, iðdaigø
krësdavote mokytojams?
- Ne. Neprisimenu. Að
manau, kad pokðtaudavome ne
daugiau nei kiti vaikai. O kokio
nors konkretaus ávykio
neprisimenu.
- Kokios buvo bausmës?
- Palikdavo po pamokø.
Reikëdavo atmintinai mokytis
eilëraðèiusarbaraðiniusraðyti.
- Ar bûdavo “kûno”
bausmës?
- Ne. Niekada.
- Mes paklausëme, nes
girdëjome, kad seniau kai kuriose
mokyklose bausdavo fiziðkai.
-Taip,taip.Anglijoje,
Vokietijoje bûdavo. Per rankas su
(Tæsinys12 puslapyje)

Pirmoji Lietuvos ledi: vaikystë ir pirmoji meilë
(pradþia 11 puslapyje)
liniuote muðdavo, ant þvyro
klupdydavo ar rykðtëmis plakdavo.
Ne. Mûsø mokykloje to nebûdavo.
Vienintelë bausmë buvo ta, kad
palikdavo po pamokø. Tada
reikëdavo tekstus ið knygos
perraðyti,diktantusraðytiar,kaip
jau anksèiau minëjau, mokytis
atmintinaieilëraðèius. Tokios
bausmës buvo. Þinoma, reikëdavo
vëliau tëvams nuneðti raðtelá, kodël
buvai paliktas po pamokø. O tà
raðtelágràþinti mokytojui,bûtinai su
tëvø paraðais. Tai buvo pati
didþiausia bausmë.
- O jûs kada nors buvote
palikta po pamokø?
- Ne. Niekada. Að kaþkaip
visada iðsisukdavau. Pavykdavo
iðvengti bausmiø.
- Tikriausiaijûs,kaipirvisi
vaikai, svajojote,kuo bûsite
uþaugusi.
- Kai buvau maþa, visuomet
maniau kad bûsiu gydytoja arba
balerina. Balerina turbût pirma, o po
to, jeigunepasiseks, taitada jau
gydytoja.
- O kodël norëjote tapti
balerina? Ar kad ji tokia graþi, kokia
grakðti?
- Kodël balerina? Turbût
todël, kad labai mëgau baletà. Jis
man patiko jau nuo maþø dienø.
Man atrodydavo, kad balerinos
neðoka, bet tiesiog skraido po
scenà. Jos pakildavo lyg pûkeliai ir
vël palengva nusileisdavo. Tokios
lanksèios ir grakðèios. Man visada
bûdavo labai graþu. Að save
ásivaizduodavau irgi ðokanèià. Visø
pirma su graþia suknelë ir bûtinai
ilgaisplaukais.Betjeigu jau
netapèiau balerina, tai maniau, kad
bûsiu gydytoja, kà gi padarysi? O
gydytoja norëjau bûti todël, nes
norëjau padëti þmonëms.
- Ar bûdavo mokykloje
ðokiai,vakarëliai?
- Pradþios mokykloje turbût
nebûdavo. Ne, nebûdavo. Pradinëj
mokykloje nei ðokiø, nei þiburëliø
nevykdavo. Þinoma, bûdavo
ðventës. Að ðokau tautinius ðokius.
Neprisimenu, bet turbût ðokti
pradëjau jau nuo pirmosios klasës.

Dauguma vaikø ðokdavo. Kartais
vykdavo vaidinimai. Að su
draugëmis visada kà nors
vaidindavome. Mokytojai daþnai
vesdavo á teatrà. Tai tiek. Bet ðokiø
tikrai nebûdavo. Vakarëliai
prasidëjo,kai ástojauágimnazijà.
Tiktaigimnazijoje.
- Arskiriasijûsø
pasilinksminimo bûdai nuo
ðiuolaikinio jaunimo?
- Net neþinau. Turbût, kad
visur tas pats. Manau, tai priklauso
nuo laiko, nuo muzikos. O nuo ko
daugiausia, net neþinau. Kai að
mokiausi gimnazijoje, tai
“pasiðokimai” bûdavo labai grieþtai
stebimi. Mergaitës sëdëdavo vienoje
salës pusëje, o berniukai– kitoje.
Kai uþgrodavo muzika, prasidëdavo
vaikinukø bëgiojimas. Ieðkodavo
patinkanèiø mergaièiø, kad galëtu
pakviestiðokti.
- Ar buvote populiari?
- Tai turbût, kaip ir dauguma
mergaièiø. Net neþinau.
- Ar sekdavote madas?
Kokios mados tendencijos
dominavo tuo laikotarpiu?
- Mados? Mes dëvëdavome
uniformas. Visø mokiniø buvo
vienodos. Vienintelis papuoðalas
kaspinai. Visos mergaitës á kasas
riðdavo ryðkiaspalvius kaspinus.
Prieð kelis metus Amerikoje sutikau
vienà klasës draugæ. Jos tëveliai
gyveno neblogai, gana pasiturinèiai.
Graþiai gyveno. Ir ji man sakë, kad
nieko man nepavydëdavo, o tik
mano kaspinø. Mano sesuo gyveno
uþsienyje,tairetkarèiais
aplankydavo mus, atveþdavo
kaspinø.jie buvo graþûs, ávairûs,
ryðkiaspalviai. Dar ir dabar
atsimenu, kad turëjau raudonø,
mëlynø, baltø.
- Kur prabëgo jûsø
studentavimo laikai?
- Studentavimo metai buvo
ádomûs ir sunkûs. Gyvenau ir
mokiausi Vokietijoje. Prisimenu, kad
laisvalaikiu daþniausiai su draugëmis
vis kalbëdavome apie Lietuvà.
Gyvenome prisiminimais.
Prisimindavome, kas kà valgydavo,
kai buvo namuose, kur kas kaip

laikà praleisdavo.Prieð akis
iðkildavo vaizdai,kaip tëvai
linksmindavosi. Tose puotose mes
nedalyvaudavome, o tiktai
matydavome, kad jie tuo dþiaugiasi.
Kalbëdavome vis apie maistà ir apie
maistà. Manau, ið to galima
suprasti, kaip sunku mums buvo
gyventi, kokios bûdavome alkanos.
Jaunos merginos, o vis apie maistà
kalbëdavome.
- Kiek metø jûs gyvenote
Vokietijoje?
- Penkerius. Studijavau tik
vienerius metus, bet gyvenome
penkerius. Karo metu Vokietijoje
dirbau. Atsimenu, kad visi dirbome
kaip kaliniai.Karui pasibaigus,
ástojau á lietuviðkàgimnazijà. Su
vokieèiais nelabai bendravome, nes
buvome pasiruoðæ gráþti á Lietuvà.
- Kada jus aplankë pirmoji
meilë?
- Pirmoji meilë? Turbût
Vokietijoje. Simpatijø ar tokiø, kad
kas nors labiau patiktø, daugiau
dëmesioskirtø,taitikriausiaivisà
laikà buvo. “Maþø meiliø” jau nuo
maþens bûdavo. Að manau, kad visi:
tiekberniukai, tiekmergaitës turi
tokiàatrakcijà.Vaikinukai tai
pastumdavo, tai pirðtu bakstelëdavo
ar pakutendavo. Kartais uþ kasø
patampydavo ar maþà kasø galiukà
nukirpdavo. Nors maþi, bet vis tiek
dëmesá rodydavo. Smagu bûdavo,
dabar kai pagalvoji. O rimtai
ásimylëjautaiturbûtVokietijoje.
- Kiek jums tada buvo metø?
- Bijau sumeluoti, bet atrodo,
kad buvau aðtuoniolikos.
- Ar saldi buvo pirmoji meilë?
- Tikriausiai kaip ir visoms
mergaitëms. Saldi, bet kartuir karti.
- Ilgiau mes jûsø
nebetrukdysim. Aèiû, kad sutikote
su mumis susitikti ir
pasiðnekuèiuoti. Aèiû uþ labai
ádomu pokalbá.
- Malonu, kad galëjau jums
padëti.
- Darkartelá aèiû.
Pabaiga.

Šimtadienis: trumpai ir aiškiai
“Ðimtas” ketvirtakursiams ðis
skaièius greièiausiai kelia siaubà, nes
kasdien jis nenumaldomai maþëja.
Kitiems jis reiðkia, kad dar net ðimtà dienø
galës dþiaugtis vis dar esanèiais
ketvirtokais. Na, o likusiems jis
paprasèiausiai asuocijoujasi su smagia
ðvente, kuri bûna tiktai gana svarbi tiek
treèiam kaip ðios ðventës kûrëjams, tiek
ketvirtam kursui kaip ðios ðventës
pagrindiniams dalyviams.
Ðiais metais 100-dienis tikrai
nepraëjo nepalikæs jokio atgarsio. Nors
nuomonës apie ðá ðimtadiená vyrauja gana
prieðtaringos. Visà ðventæ galima
suskirstyti á dvi dalis. Pirmoji bûtø rytinë
atrakcija ir dieninis koncertas, kuris
galbût liks visø ðimtadieniø tradicija, na
o antra - tai, þinoma, vakaro dalis. Drástu
teigti, kad daugeliui patiko gausybë
ávairiausiø instaliacijø, árengtø vos në
kiekviename licëjaus kampe. Nors pro ðalá
visàlaik ðmëkðèiojo paniuræ,
neiðsimiegojusiø treèiakursiø veidai, bet
visi kiti tikrai buvo patenkinti jø darbu,
nes akis paganyti tikrai buvo kur …
Na, o dienos “vinis” vis dëlto buvo
koncertas, kuriame atsiskleidë naujausios
licëjaus kartos - Fux’u - talentai, ir visi
dar kartà galëjo ásitikinti, kad jau kuo, bet
dainuojanèiais ir grojanèiais þmogeliais
licëjus tikrai gali didþiuotis.
Salëje vyravo labai jauki ir
atpalaiduojanti atmosfera, taigi po
koncerto visø nuotaika buvo tikrai
pakylëta, o treèiakursiai buvo visapusiðkai
liaupsinami. Kas be ko, po tokiø atrakcijø,
jau galëjai bûti garantuotas, kad vakaras
bus visiðkai fantastiðkas. Bet ðtai èia
dauguma ir buvo nuvilti. Tokios
atmosferos kaip dienà jau nebuvo ( gal visi
jau buvo pernelyg pavargæ ), o sausokas
ir ilgas treèiokø spektaklis, tà slogià
nuotaikà tik padidino. Nors, pati

vaidinimo mintis buvo gana ádomi, bet
tikrai sunku buvo þiûrët á taip
pavirðutiniðkai vaidinanèius tiksliau,
deklamuojanèius savo “iðkaltà” tekstà
treèiokus. Vis dëlto buvo akivaizdu, kad
darbo buvo ádëta tikrai daug ( tas
akivaizdþiai matyti ið dekoracijø), tik jis
atliktas buvo ne labai nuoðirdþiai. Ko tikrai
negalima pasakyti apie ketvirto kurso
pasirodymà, kuris ne tik praskaidrino ten
vyravusià snobiðkà atmosferà, bet ir privertë
iðties, susimàstyti apie visà to vakaro
prasmæ, ir dar kartà “apraudoti”, tokià
ðaunià licëjistø kartà - ketvirtokus, kuriais
dþiaugtis mums beliko vos maþiau nei 100tas dienø.
Beje, ketvirtakursiai labai stengësi
iðeidami palikti licëjuj, kuo daugiau po
savæs, kad net ðiek tiek persistengë ( èia ne
apie cukrines ir këdes, jø niekada per daug
nebus) ir kai kuriems mokytojams po ðio
kurso gali likti gana nemalonûs
prisiminimai. Tai kad, po ðimtadienio liko
ir patenkintø ir nelabai patenkintø, ir
áþeistø. O apibendrinant treèiakursiø triûsà
galima pasakyti tiek, kad darbo, buteliø, ir
bemiegiø naktø buvo ádëta tikrai daug, bet
svarbiausia dalyko - nuoðirdumo nebuvo në
kruopelytës. Taigi, ðiuo atveju,
pompastiðkumo dvelksmas uþgoþë visas
ádomias idëjas ir visà groþá. Gal
paprasèiausiai nereikëjo bandyti nustebinti
pasaulá, o tik reikëjo nuoðirdþiai pasistengti
padaryti gerà ðventæ ketvirtokams. Bet ðiaip
gera turëti tokiø smagiø ðvenèiø, bet dar
geriau, kai jos bûna tikrai smagios visiems:
tiek mokytojams, tiek organizatoriams, tiek
jas beðvenèiantiems.
Taèiau facile dictu, difficile factu…
ðiû,ðiû,ðiû...

testas:aresitikraslicëistas
taigi. kartais koridoriuje tanka sutikti tokiø asmenø,
kurie neþino nei kur mokosi, nei kà mokosi, nei
kas juos moko. ðis testas turëtø jums parodyti, ar
esatelicëjistasarðiaipnesusipratimas.

lavrinovièiaus
b) 1000 kartø naudotumeis vieðuoju tualetu
c) investuotum á savo ateitá
d) kurtum firmà “að ir ko”

01.licëjaus adresas:
a) s. jurkevièiaus alëja 18
b) www.hotbabes.com
c)ðirvintø 82
d) gedimino prospektas 12a

09.bobutë,tai:
a) piktojo vilko pilvo turinys
b) pikta ragana, kuri gyvena viðtos kojos namely
c) gera moèiutë, kuri priglaudþia striukæ
d)latviðkisaldainiai

02.licëjausdirektorius:
a) antanas
b) ð. kalmanovièius
c)s.jurkevièius
d) v. adamkus

10. ant tavo tatuiruotës uþraðyta:
a) mokytis, mokytis ir dar kartà bëgti ið pamokø
b) mano batai buvo du
c) jurkevièius – mûsø fiureris
d) deivis – jëga

03. razmas ir skûpas, tai:
a) I linksniuotës bûdvardþiai
b) labas fm didþëjai
c) matematikai profesionalai
d) muzikiniai terminai

11.kaðtonas,tai:
a) þalias, badosi, ðvelnus…
b) ekonomikos terminas
c) tavo himnas
d) kaþkas susijæ su plonàja þarna

04. pravëræs 43 kabineto duris daþniausia suðunki:
a) ei chebra, kaip toosas?
b) kà, vël blusas naikinsim?
c) laba diena, tamsta mokytoja
d) jonai, lipk ið akvariumo

12. mokykla, tai:
a) pasiteisinimas, kodël nedirbi
b) mokytojø kirpykla
c) tavo antri namai
d) konslagerio priestatas

05. “take sheets of paper”, tai:
a)kaþkas angliðkai,kaslietuviðkai turëtøreikðti
“nepridëkit á kelnes”
b) uþraðas tavo tualete
c) dienà-naktá ðventa frazë
d) naujas “ace of base” gabalas

13. frazë, geriausiai atitinkanti tavo nuomonæ apie
licëjø:
a) “evil is good”
b) “laðas po laðo ir smegenis prataðo”
c)“justdoit”
d) “tiagul sejmas jima ðakes jir eijna dyrbt”

06. labiausiai idealizuojama persona:
a) kioskinikas stasys
b) james bond
c)karalius-saulë
d) vytautas didysis

14. tavo nuomonë apie mokytojus:
a)norsirvirðininkas,vistiekjágerbiu
b) protas – ne saulë, todël ne ið karto pastebimas jo
uþtemimas
c)jëga!!!
d) tausok savo virðininkà, nes gali bûti blogesnis

07. mëgstamiausias ðekspyro kûrinys:
a)rièardasIII
b) vyrai, kvepiantys tinku
c) rièardas jankauskas
d) rièardas razmas
08. uþ 500 litø tu mieliausiai:
a) 25 kartus nuvaþiuotum traukiniu aplankyti

15.licëjujebûtøfainiau,jei:
a) per pertaukas mokytojai ðoktø makarenà
b)bûtø leista neðiotitreningus
c)niekonekeisti.irtaiplicëjuspatigeriausia
mokykla
d) bûtø sumaþinti alkoholio akcizai.

Kryžiažodis

Duotas vardas arba pavardë ir
atitinkamai reikia paraðyti trûkstamà
dalá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Donatas ___ 1c
Justinas ___ 2c
Giedrius ___ 1b
Živilė ___ TB2
Milda ___ 1d
Elena ___ 2b
___ Kriukovas 4a
Justa ___ 3a

9. ___ Mikalajūnaitė 2d
10.Mantas ___ TB1
11.Gediminas ___ 4b
12.Monika ___ 3b
13.Milda ___ 3d
14.___ Grigas 3c
15.___ Janulytė 2a
16.Marius ___ 1a
17.Donatas ___ 4c
18.Joana ___ 4d
Iðsprendusieji kreipkitës á Martynà
Zavackà ið 2c.

Testo atsakymai
daugiausia A atsakymø:
tu vis dar apakæs nuo saulës uþtemimo,
toliau savo nosies nieko nematai. licëjaus gerovë
tau nerûpi, bet nelaimës atveju savo gyvybæ
paaukotum. tokie kaip tu karjeros laiptais
nepakils, liks jefreitoriais bei patrankø mësa.
dievu netiki – tiki jurkevièiaus apvaizda, bet
labaidaþnaipasiklystitikrolicëjistokelyje.dar
truputis neapdairumo, ir tavo skalpa atsidurs
direktoriaus kabinete.
daugiausia B atsakymø:
gyvenime nesi girdëjæs þodþio, kurio
ðaknis yra licëj-. tave labiau domina kaimynø
ðuns biografija ar mënesio blondinës rinkimai.
esi savimi patenkintas pilietis, kuris pritardamas
linksi, jei kas pamini licëjø kaip gerà mokyklà,
kitu atveju su sarkazmu pasakai: “að apie tokià
vietà iðvis nesu girdëjæs.” mokaisi kokioj nors
apipelijusiojgimnazijoj ir tiki savo ateitimi –
ástosi á ekonomikà ir bûsi bankiniku. jei kas
parodo, kà matematikos eina licëjistai, tai
numoji ranka – vis tiek to nereikës. ir tikrai
nereikës, bent jau ten kur tavo gyvenimo kelias
veda…
daugiausia C atsakymø:
esitoks licëjaus patriotas, kokio pasaulis
dar nëra matæs. dienà budi savo poste, o naktá
ruoðiesi bet kam, kas galëtø kelti grësmæ licëjaus
egzistencijai. uþ milijonà þaliø parduotum
tëvynæ, bet licëjaus net uþ visus pasaulio turtus
neiðduotum. tavo gyvenimas baigiasi ten, kur
susilpnëjalicëjausátakos sfera. meldiesi
atsisukæs á rytus, ðirvintø 82 – tavo meka, o
kambary kabo tautos vado jurkevièiaus bei
draugø razmo, skûpo, bagdono ir kitø portretai.
daugiausia D atsakymø:
kas yra licëjus – germanø poetas ar
gotikinispastatas,tuneþinai,irtaunerûpi.
vakarais eini á diskonus, o jei kas pasako, kad
licëjus–jëga,taitusakai:“jo,aðirten
mokausi”, bet lygiai taip pat sutinki su tais,
kurieantlicëjaus deda.neskirilicëjaus
direktoriaus nuo socialinio darbuotojo, o tavo
tëvai dþiûgauja, kol tave ið vis dar èia laiko.
tokie kaip tu baigs dienas plaudami licëjaus
koridorius,opraeinantislicëjistastauspirsá
uþpakalá ir paklaus: ”argi licëjusne jëga?”. ir tu
atsakysi:jëga.

ELEKTRA
Skyrelis apie kompiuterius ir jø
programinæ árangà
Half.com
Vakarinëje JAV Oregono valstijoje
esantis maþytis Halfvëjaus miestelis á
interneto dolerius iðkeitë senà tradicijà.
Jo savivaldybë pirmoji prie miesto
pavadinimo pridûrë interneto tinklalapio
priesagà “.com”. Halfvëjaus pavadinimas
buvo pakeistas á half.com. Tai leido
miesteliui ið vienos Pensilvanijos
valstijos bendrovës uþdirbti 75 tûkst.
doleriø bei gauti 22 kompiuterius savo
pradinei mokyklai. Interneto aukciono
paslaugas teikianti bendrovë tikisi, kad
ðis vienerius metus truksiàs pokðtas taps
puikia reklama. Naujojo miestelio
pavadinimas nebus nurodytas jokiame
þemëlapyje. Ðis sandoris gali tapti vienu
sumaniausiø pastarojo meto reklamos
projektø. Be to, tai - neblogas uþdarbis
360 miestelio gyventojø.
Elektroninis popierius.
Neseniai elektroninis popierius buvo
ateities svajonë , nors mokslininkai já
bandë sukurti kelerius metus. Ðià vasarà
dvi kompanijos - “ Xerox” ir “E-inc” paskelbë ketionanèios pradëti masinæ
naujosios vaizdavimo priemonës gamybà.
Elektroninis popireius yra ðiek tiek
storesnis ir beveik toks pats lankstus.
Jame galima rodyti informacijà kaip
kompiuterio vaizduoklyje. Vaizdas
elektroninio popieriaus lakðte stabilus,
todël jo nereikia atnaujinti kaip
kompiuterio ekrane. Elektros energija
naudojama tik tada, kai vaizdas
keièiamas. Vaizdai lakðtuose spalvingumu
ir raiðka prilygsta paprastiems
spaudiniams.

