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Eilinį kartą bandai ištarti „labas” ar pan.
kasdien aplinkui šmėkščiojantiems pažįstamiems
veidams...

Bet staiga lyg ir iš niekur išnirusi visai
nematytų šviežių veidukų gauja  tau nejučiom nori
įrodyti, jog tiek šis rytas, ši savaitė, tiek ir šie
mokslo metai visai nėra EILINIAI. O ar apskritai
būna EILINIŲ mokslo metų?

Šis pro šalį nežymiai praslinkęs FUX’iukas
ir jo nedrąsi šypsena vėl tave nukelia  tarp
nepažįstamų sienų, bauginančiai malonių, kartais
keistų, gal įtartinai rūpestingų, bet visgi į svetimų
žmonių apsuptį. Tave nupurto nostalgiškas
nejaukumo šiurpuliukas. Tuo metu viskas buvo
nauja ir įdomu...

O dabar, kankinamas eilinių mokslo metų,
niūriai nužvelgi taip nuobodžiai atrodančius daug
kartų išvaikščiotus koridorius, begales kartų
ramstytas sienas, palanges...

...bet kažko trūksta, kažkas neleidžia šiems
metams būti eiliniais. Tai tie, kurie dar visai
neseniai džiaugėsi paskutinėm dienom įprastoj
aplinkoj, o dabar su džiaugsmu ir baime bando
įžengti į visiškai naują jiems pasaulį, užleisdami
vietą kitiems, nedrąsiai ieškantiems vietos savo
naujame gyvenimo etape, jums, FUX’ai. 0 tu
tuomet staiga išgirsti visą tave supančią aplinką
nesutramdomai šaukiant:

VISKAS KElČlASI. Ir tu keitiesi kartu. Ir
vien dėl to šie metai eiliniais būti negali. Ir
kažkodėl tas eilinis bandymas ištarti „labas”
dingsta kažkur gerklėje, o tas mažas eilinis
pasisveikinimo žodelis atrodo toks menkas, kai
žvilgteli į tas tokias neeilines, kad ir daug kartų
matytas arba pirmą kartą išvystas sutiktojo akis.

Tai tiek prakalbos. O dabar verskite ir
skaitykite apie FUX’us, Rugsėjo 1-ą ir t.t. Ir
nepamirškite, kad mes Jus visus stebime.
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Nepamirštos vasaros akys

Pamojavai vasarai. Gal kiek lietingai, kiek vėjuotai, bet VASARAI, kurios niekados neatstos

šilčiausia žiema ar karščiausias pavasaris. O juo labiau ruduo. Kodėl nenori rudens? Juk ruduo

– tai seniai pažįstamas pastatas, mokytojai, geri draugai… Jie tau bent brangūs, jei ne mylimi,

visą vasarą jų nematęs turėtum jau rugpjūčio viduryje skaičiuoti dieneles iki rugsėjo pirmosios.

Tačiau mokykla tavęs nevilioja. Net seni draugai kelia dvipusius jausmus: taip, labai pasiilgai,

tačiau jie primena nelabai pasiilgtus kontrolinius, jų primarginti sąsiuviniai kište kiša mintį

apie namų darbus.

Prisimink, kai karštą vasaros dieną pamatei kita gatvės puse einantį klasioką. Kaip džiaugėtės

vienas kitą matydami, kaip skubiai dalinotės įspūdžiais ir kiek daug šypsojotės! Rugsėjo pirmąją

taip pat matei jį besišypsantį, bet šypsena buvo kitokia, tokia šventinė, programinė, privaloma…

Jau tada užuodei visai priartėjusių mokslų kvapą ir trumpam sulaikei kvėpavimą – ne, dar

bent mintimis pabūsiu ten, vasaroje.

   Aš irgi vakarais prisimenu vasaros žmonių veidus. Vieni mėlynakiai, kiti rudaakiai, treti

žaliaakiai, tačiau visi besišypsantys. Mintyse iškyla dvi merginos. Geros draugės, tačiau tokios

skirtingos, nuolat randančios dėl ko apsipykti. Abi jos žiūrėjo man į akis ir ieškojo jose atsakymų

į įvairius klausimus. Ne, aš negalėjau spręsti jų problemų, negalėjau sutaikyti skirtingų jų

temperamentų, nes galų gale joms to ir nereikėjo – jos tik ieškojo dar vieno artimo žvilgsnio,

dar vienos šypsenos. Arba vaikinas iš dizaino studijos. Darbe toks rimtas, susikaupęs, nuolat

turintis tūkstančius reikalų, o sėdėdamas lauko kavinėje pajuokavo:  “Tavo skėtis tinka prie

mano interjero”, ir prajuokino pusę kavinės lankytojų, jaukiai besislepiančių nuo šilto vasaros

lietaus. Arba Rita. Nuostabus žmogus, nors seniai perkopusi trisdešimt, ji džiaugiasi ir stebisi

gyvenimu kaip reta kuri dvidešimtmetė. Prisimenu, kai prie Venecijos prieplaukos išgirdau

jos žodžius – tu graži, bet gražus ne tik viršelis, o akys; jos tokios mielos, tokios šiltos… Tokiais

žodžiais aš galėčiau apibūdinti beveik visas vasarą sutiktas akis – šiltos, besijuokiančios, o

kartais ramios, tačiau būtinai vasariškai laimingos.

Taip, atostogos reikalingos. Ir ne tik tam, kad pailsėtum nuo mokslų, bet ir tam, kad sutiktum

naujus žmones, pažvelgtum jų akimis ir pažintum naujus pasaulius. Net tie klasiokai, kuriuos

kartais, rodos, atmintinai žinai, po vasaros grįžta pasikeitę, su ugnele akyse ir šypsena. Kad ir

programine.

[be autoriaus]
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Manifestus des IV-tokus
<<< KOVAI DËL LICËISTO VARDO BÛKITE PASIRYÞÆ ! >>>

<...VISADA PASIRYÞÆ...>
Galø gale, praëjus trims nepaprastai ilgiems metams laukimo, mes, t.y. visø mylimi [gerbiami]
ketvirtokai, galime su pasididþiavimu pasireikðti: Ðtai ir iðauðo mûsø valanda. Ðá vësø rudená licëjui
vël prisipildþius ðimtais naujø kûneliø mes dràsiai tvirtiname, jog esame pasiruoðæ priimti mûsø
peèius uþgulusià pareigà - tapti tikrais fux’ø krikðtatëviais. Bûdami nepaprastai atsakingi pasiþadame,
jog licëjuje neliks nekrikðtø, pasileidëliø, bailiø, nes mes juos atvesime á tikràjá tikëjimà.

  A                                                †                                                   A

 Labai greitai bëga dienos, likusios iki visø mûsø laukiamos Didþiosios ðventës. Simboliðka, kad ji, kaip
nekrikðtø iðlaisvinimo ið psichologinës vergijos panèiø orgija, tampa ávadu á Raudonojo Spalio ðventes. O
ðiais metais bûtent mums tenka garbë ir malonumas ideologiðkai apdoroti jaunas imperialistiniø idëjø dar
neuþnuodytas galvas ir protus. Mûsø kursas jauèia didelæ atsakomybæ supaþindinti maþuosius su tikràja
doktrina, padedanèia þengti raudonuoju gyvenimo keliu. Taèiau ne kiekvienas supranta mûsø Partijos ðviesius
norus ir dorus ketinimus, todël jauèiame pareigà paaiðkinti bûsimiems naujakrikðtams senas kaip pasaulis
licëjaus tradicijas.

  Krikðtynos - tai renginys, skirtas pagerbti, pamaloninti pirmakursius ir prarodyti jiems ypatingà dëmesá,
uþgrûdinant juos, todël ne vienas krikðtatëvis ið dþiaugsmo jau spaudþia sûrià aðarà. Palyginus su duobëtais
ir neasfaltuotais ateities  keliais, krikðtynos tegali bûti tik ðvelnus paglostymas, taèiau ið visø jëgø bus
stengiamasi padaryti jas tokias, kad vëliau nebûtø baisûs jokie likimo smûgiai. Todël pirmokai turi bûti
amþinai dëkingi savo krikðtatëviams.
  Nors daug kas gali iðsigàsti artëjanèios Rugsëjo 22-osios, taèiau niekam nevalia pamirðti, kad viskas
daroma tik fux’ø labui. Nuolat apie tai galvojant ir vanduo tampa ne toks ðaltas, ir miltai á plaukus ne taip
veliasi, ir puvenos ne taip dvokia, ir galø gale senø smirdanèiø drapanø ne taip gaila. Ðiomis taisyklëmis
vadovaujasi ne tik ketvirtokai. Taigi ðventai jø laikytis teks ir bûsimiems licëjaus pilieèiams. Na, o mes taip
pat visiðkai jais pasitikime ir nuoðirdþiai tikimës, jog Tà dienà á licëjø áþengsime visi. Juk kas norëtø praleisti
progà tapti gyvu kûno meno modeliu ir visiems iðdidþiai skelbti, jog yra tikras grynakraujis fux’as, dalyvauti
kitose atrakcijose arba galø gale pajusti globëjiðkà, bet tvirtà vyriausiøjø prisilietimà? Juolab, kad tikrais,
kartojame, tikrais licëjaus bendruomenës nariais pasijusti turësite teisæ tik tuo atveju, jei didvyriðkai ir
nusiþeminæ iðkæsite visus krikðtynø iðbandymus.

  TAIGIS, TAIGIS, TAIGIS !

Patarimai PiRmOkAmS:

‡ Nepraleiskite krikðtynø, nes mes jus ið po þemiø iðlupsime;

‡ Netrinkite uþraðø nuo veidø, nes mes jus “apipavidalinsime” dvigubai;

‡ Nesiprieðinkite ir klausykite ketvirtokø, nes jie neklysta;

‡ Þinokite savo vietà ir bûkite dëkingi uþ suteiktà progà ideologiðkai praturtëti;

‡ Bent jau vakare apsirenkite prasèiausiais rûbais ir pasirûpinkite gyvybës draudimu bei testamentu;

‡ Prieð eidami á licëjø iðsivalykite panages;

  KETVIRTOKØ pAsIþAdËjImAs:

  © Gerai, mes jus pakrikðtysim…
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KALBA, KURI TURĖJO BŪTI PASAKYTA
(pabrėžiu, kad visi minimi personažai - tik mano vaizduotės vaisius)

Mieli moksleiviai,
gerbiami mokytojai! Kaip
džiugu matyti mokinukus,
kasmet rugsėjo 1-ąją sku-
bančius pasitikti per vasarą
paūgėjusių draugų ir išsiilgtų
mylimų mokytojų. Siela
džiaugiasi, regėdama tiek
daug žavių jaunų veidelių su
protingomis akutėmis. Klau-
siu savęs: ar aš nusenusių
angelų pensionate? Ne. Tai
galbūt mane supa nekalti
kūdikiai, romūs ir laimingi
tarsi krikštijami (apipilant
šaltu vandeniu)? Irgi ne. Aš
– Licėjuje, ir mano širdis bei
kepenys trykšta džiaugsmu,
išvydus iš visų Vilniaus ir
netgi Lietuvos kampelių
sugu-žėjusius moksleivius,
kupinus ryžto ir valios toliau
šturmuoti mokslo aukštumas.

Žodis suteikiamas
Skaisčiajai Saulelei:

“Brangūs licėistai!
Kaip smagu matyti jus visus
per atostogas pailsėjusius ir
nuo šiandien pasiruošusius
rimtai kibti į mokslus.
Sveikinu jus su tokiu retu ir
gražiu sutapimu - šiemet
licėjui sueina 10 metų, o jis
įkurtas 1990-aisiais. Kaip
matote – netgi 2 apvalūs
skaičiai! Dar daugiau - prie
1990 pridėję 10, gauname
2000 - kaip keista, ir šie metai
baigiasi nuliu! Na, o žinant,
kad sudėjus visas šias datas,
pridėjus mano prosenelės
amžių ir dėl viso pikto atėmus
mano namo numerį, ir vėl
gauname apvalų skaičių,
galima kalbėti apie išvis

neįtikėtiną sutapimą ir
padaryti išvadą, kad
ateinantys metai bus ypač
mistiški(dangus debesuotas,
protarpiais nukris kelios
kometos, po savaitgalio
cikloną greičiausiai pakeis
pasaulio pabaiga ir prasidės
šilti bei vėjuoti orai).

Nereikia netgi šių
faktų, kad padarytume
išvadą: mums be galo sekasi!
Kokia neįtikėtina sėkmė - ant
galvos dar neužgriuvo lubos,
o saulė vis dar teka iš ryto, o
leidžiasi vakare! Vaikučiai,
paplokime, pasidžiaukime!
Juk mums išties be galo
sekasi!

Tuo pačiu norėčiau
informuoti apie pasikeitusius
10 Dievo įsakymų, kurių pats
svarbiausias būtų: “Nerūkyk,
negerk, nestovėk ant galvos ir
nekalbėk kiniškai VIEŠOJE
VIETOJE”. Jį sulaužius,
gresia nuplakimas rykštėmis,
apmėtymas akmenimis ir
sudeginimas ant laužo,
aplinkiniams garsiai mel-
džiantis už pražuvusią
vargšelio nusidėjėlio sielą. “

Po šios už gerklės
(atsiprašau, širdies) grie-
biančios ir ašaras spau-
džiančios kalbos norėčiau
jums, mieli Lietuvos žmonės
ir licėistai, pranešti stulbi-
nančią naujieną: į šią kuklią
salę tuoj įžngs aukščiausias
Šv.Valdžios atstovas, dėl
mūsų, nevertų net jo bato
pado pabučiuoti, nulipęs nuo
žalio banknoto formos

debesies.
Žodis suteikiamas Jo

šventenybei V.A.:
“Mieli mokiniai! Ką

tik į olimpines žaidynes
išlydėjau Lietuvos atletus ir
dabar labai džiaugiuosi, kad
auga puiki jų pamaina, tiesa,
dalyvaujanti kiek kitokiose
olimpiadose (paprastai
vadinamose parolimpia-
domis). Taip pat nepaprastai
džiugu, kad padėtis
stabilizavosi, o ateitis bus
tiesiog nuostabi, nes ateitį
kursite jūs, mano mielieji. Jūs
esate Lietuvos ateitis, nes
gaunate tiesiog idealų
išsilavinimą, kurio neabe-
jotinus privalumus parodo
vienos nesenos apklausos
duomenys (buvo tiriamos
moksleivių matematikos ir
gamtos mokslų žinios, tyrimas
iš tiesų vyko): iš daugiau kaip
40 pasaulio valstybių Lietuva
patenka net į paskutinį
penketuką! Aplenktos netgi
tokios šalys, kaip PAR ar
Kolumbija! Matote – čia-
genijų žemė, ir kaip
apmaudu, kad dalis jų, užuot
likę Lietuvoje ir iš savo algos
neišgalėję net kostiumo
nusipirkti, išvažiuoja į užsienį
dirbti su moderniausia
technika…”

Brangieji! Viskas turi
pabaigą. Baigiasi ir ši
įsimintina šventė. Dar apie
milijoną kartų linkiu jums
sėkmės moksle ir
asmeniniame gyvenime!

Eglė Čekanavičiūtė
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P R E Z I D E N T O   Ž O D I S

Laba diena!

Mieli Licėjaus moksleiviai, man neapsakomai malonu vėl kreiptis į Jus. Visų pirma norėčiau atsiprašyti,
kad negalėjau oficialiai pasveikinti Jūsų su “profesine švente” - rugsėjo pirmąja. Deja, aplinkybės buvo
stipresnės už mane – turėjau ir kitų svarbių įsipareigojimų, todėl buvau priverstas rinktis…

Daugelis Jūsų, kurie dabar vartote šį Licėjaus laikraščio “Ta Prasme” numerį, mane puikiai pažįstate,
tačiau šį kartą norėčiau didesnį dėmesį skirti naujiesiems Licėjaus moksleiviams – pirmakursiams (liaudiškai
tariant – fuxams).

Kaip Jūs jau turbūt supratote, esu VTGTM Licėjaus Prezidentas. Trumpai apie save:
Vardas: Justas
Pavardė: Gavėnas
Gimimo data: 1982 03 06
Kraujo grupė: kraujas jau išsunktas
Charakteris: įkyrus ir nepakenčiamas
Žalingi įpročiai: vis dar Licėjaus Prezidentas
Ypatingi bruožai: 8 –oji Licėjaus laida
Dabar, kai jau esame pakankamai artimi ir žinome vieni apie kitus gana daug, galime pasišnekučiuoti

atviriau.
Licėjus – nėra jau tokia paprasta mokykla, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Visi šios gimnazijos

bendruomenės nariai turi savo teises ir pareigas. Deja, Jūs, fuxai, kol kas dar esate tik nulių suma. Jūs neturite
jokių teisių, o pagrindinės Jūsų pareigos – gerbti dabartinius ketvirtakursius 4587365216865 kartus labiau nei
save, o labiau už juos mylėti privalote tik baigusius Licėjistus.

Netrukus ir Jūs tapsite pilnaverčiais Licėjaus bendruomenės nariais (nieks už Jūsų nugarų nebedainuos
skambių posmų: “Fuxas žiūri į mane, aš į fuxą žiūriu. Aš tam fuxui bac į akį – fuxas nebežiūri.”) ir tada
suvoksite, kad mokytis Licėjuje yra ne tik sunku, bet tuo pačiu ir labai gera.

Norėčiau palinkėti, kad Jūs sėkmingai ištvertumėte svarbiausią etapą sunkiame fuxo kelyje –
KRIKŠTYNAS. Ketvirtakursių norėčiau paprašyti, kad dabartiniai nekrikštai pajustų tikrąją krikštynų dvasią.
Tegul kraujas liejasi laisvai…

Gerbiami mokytojai, Jūs buvote mūsų (ex - Licėjistų) gyvenimo kalviai.
Gerbiamos mokytojos, Jūs buvote mūsų (ex – Licėjistų) rūpestingos motinos.
Ačiū Jums už visas pastangas ir jėgas, kurias Jūs išeikvojote, stengdamiesi iš mūsų padaryti tikrus

žmones. Tikiuosi, mes neapvilsime Jūsų lūkesčių. Šią akimirką, norėčiau palinkėti Jums stiprybės ir ištvermės,
kantrybės bei atkaklumo.

Visiems Licėjaus bendruomenės nariams – laikykitės, mokykitės, kurkite, nepasiduokite ir gerbkite

vienas kitą!!!

VTGTML Prezidentas   Justas Gavėnas

„Iksmenai”:
KINO TEATRE
„LIETUVA” NUO
RUGSĖJO 29 D.

„Pražūtinga audra”:
KINO TEATRE
“LIETUVA” NUO
RUGSĖJO 22 D.
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Kaip FUX’as į Licėjų ėjo
beveik reali istorija

Indrė ir Eglė
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Pirmą kartą įžengus į licėjų, į galvą lindo
visokios mintys: dauguma moksleivių kitose
mokyklose mano, kad licėjus tai kažkas
panašaus į vienuolyną, vienintelis ten daromas
dalykas, tai mokymasis, mokymasis,
mokymasis... Ir iš tiesų gali taip pasirodyti, juk
prieš įstojant reikia įveikti nemenkus
egzaminus! Šiai kankynei likus praeityje,

ateina rugsėjo pirmoji – vadinamoji šventė. Į
fuksus tą dieną niekas išvis dėmesio nekreipia,
jiems tik paaiškinama, kad visi kiti čia tokie
geri, tokie malonūs, tokie mylintys fuksus
(išskyrus per krikštynas). Iš tiesų taip ir yra.
Šioje mokykloje dar neteko pastebėti
vyresniųjų skriaudžiančių mažiukus. Nesunku
pastebėti, kad stovi nemažai dviračių, į kuriuos
kol kas niekas nesikėsina.

   Pirmą kartą įžengus į licėjų mokytis,
lydi smalsūs žvilgsniai. Daug kas, o ypač
antrokai, nesugeba nulaikyti šypsenos
žiūrėdami į mus – nekrikštus. Jie džiaugiasi,
kad krikštynos jų jau nepalies. Vieni sako, kad
būna baisu, kiti - kad nieko ten ypatingo

Dieve, apsaugok nuo
krikšto!!!

SPALIS
Lietuvos

Nacionaliniame dramos
teatre

Didžioji salė
10 d. (antr.)19 val. M.

Bulgakovo “Meistras ir Margarita”
režisierius Oskaras Koršunovas
Trukmė 3 val.

11 d. (treč.)
19 val. M. Bulgakovo “Meistras
ir Margarita”
režisierius Oskaras Koršunovas
Trukmė 3 val.

22 d. (sekm.)
19 val. W. Shakespeare’o
“Vasarvidžio nakties sapnas”
režisierius Oskaras Koršunovas
Trukmė 2 val. 30 min. Bilietų kaina
20 Lt

Mažoji salė
12 d. (ketv.)

19.30 val. Mariaus von
Mayenburgo “Ugnies veidas”
Režisierius Oskaras Koršunovas
Trukmė 1 val. 50 min. Bilietų kaina
20 Lt

16 d. (pirm.)
19 val. M. Ravenhillo “Shop-
ping and fucking”
Režisierius Oskaras Koršunovas
Trukmė 2 val. 30 min. Bilietų kaina
20 Lt

17 d. (antr.)
19 val. L. Lamberto “Šarlotės”
Režisierė Ramunė Kudzmanaitė
Trukmė 1 val. 20 min. Bilietų kaina
12 Lt

18 d. (treč.)
19 val. M. Kiivastiko “Romas ir
Arūnas”
Režisierius Rokas Ramanauskas
Trukmė 1 val. 30 min. Bilietų kaina
12 Lt
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nebus: šįmet dvyliktokai gana
ramūs, o, be to, ir pats licėjus
paremontuotas, taigi labai
siausti negalima. Antrokai
krikštą prisimena šviežiausiai,
bet kadangi dauguma mūsų
likimo brolių ir seserų nieko
čia dar nepažįsta, tai sunku
tikėtis kaip nors iš ko nors
išgirsti apie tikruosius
krikštynų baisumus, jei tokių
iš vis yra.

   Šiaip ne taip
nepasiklydus ir pirmus kartus
užėjus į valgyklą, dažnai lydi
šūksniai: “O, fuksai!”. Galima
sakyti, kad mūsų padėtis netgi
turi pranašumų. Pavyzdžiui
kartą vyresnis valgykloje net
pasakė:”A, fuksas, tegul
perka pirmas, vargšelis”. Be
to kol kas galima ir “netyčia”
praslysti be eilės...  Bib-
liotekoje padėtis, deja,
kitokia. Vos tik vėlgi apėjęs
tris ratus licėjaus labirintais
nueini į biblioteką , tikė-
damasis pasiimti dalį
mylimųjų vadovėlių, gir-
di:”Tie fuksai galėtų ir
palaukti”, nors šių žodžių
autoriai, dažniausiai, patys
būna atėję prieš kokias 30
sekundžių, o vargšas fuksas
stovi jau 20 iš 30 pertraukos
minučių, vietoj to, kad
atsigertų limonado ir
suvalgytų spurgą valgykloje.
Mokytojai irgi gąsdina mus,
sakydami, kad kol kas nieko
rimto čia nevyksta,o vėliau tai
bus mokymasis.

   Visgi galima sakyti,
kad licėjuje niekas fuksams
nieko blogo nelinki, bet
nežinia kas bus ateity...

Tomas Janulionis, Pau-
lius Žlioba iš 1 c.

        “Licėjaus glėbyje niežtėjimo nejust...”

Inga [šių metų fux’ė]:
                   Tikëtis. Bûtent ðis þodis
geriausiai ir apibûdina dabartinæ mano
fuxsiðkà savijautà.  Tikëtis, kad nepasiklysi
licëjaus koridoriuose, laiku susiprasi, jog
iðtuðtëjæ koridoriai reiðkia pamokos pradþià ,
grieþtesnis kuratorës þodis – norà padëti ,o
draugiðkas klasioko ðypsnis-  pasiûlymà
susipaþinti.Tikëtis, jog ðiemet ketvirtakursiai
nesurengs krikðtynø, visi tau dëstysiantys
mokytojai bus nuostabûs, pamokø tvarkaraðtis
pilnas ‘langø’ , o á valgykloje pirktà arbatà
tau visada bus ádëti net du ðaukðteliai
cukraus.Tikëtis, jog ið kur nors gausi licëjaus
marðkinëlius  ir bent jau   vilkëdamas juos
sugebësi greièiau  pajust esàs licëistas .
                   Kas pasakë , kad licëistu
tampama iðlaikius egzaminus?! Me-las.

Darius [ex-4-tokas]:
Laikas bëga ir viskas keièiasi. Gal kiek nostalgiðkai dabar
þvelgiu á dienas, praleistas  licëjuje. O jos praleistos buvo
neblogai. Nuo kabineto iki kabineto, nuo pamokos iki
pamokos, nuo rûbinës iki valgyklos, nuo savaitës iki savaitës,
nuo semestro ik semestro, nuo kurso iki kurso. Kaþkada
raðiau á Ta Prasmæ kaip redaktorius, dabar raðau kaip ex-
licëjistas. Kadaise kupinas baimës fux’as þvelgiau á krykðtynø
dienai iðmarginto sodelio sienas, dabar jau per senas net ir
krikštyti.

Ateina metas pasitraukti, juk negali per ilgai uþsibûti
vienoje vietoje. Þengiau dar vienà þingsná – studijuoju. Pirmà
dienà sutikau apie trisdeðimt ex-licëjistø. Seniai matyti,
pasikeitæ, bet paþástami. O, sveikas, sako… Nejuèia prisimenu,
kaip buvo gera. Kaip visai neseniai buvo labai linskma.
Prisimenu, kaip á pamokas ëjau, kaip nëjau. Iðkyla pilkas
licëjaus rûmo vaizdas ir á galvà ðauna vienintelë mintis – kaip
mane po gailais sugebëjo iðmokyti lietuviø kalbà?
Darius, VU Ekonomikos 1 kurso studentas.

Arnoldas[ex 4-tokas]:
Žodis “Licėjus” dabar skamba kažkaip... na, kažkaip jaukiai. Taip,
dabar tai praeitis ir ką čia bepridursi. Nebent, kad tai praeitis, į
kurią gera grįžti. Gera atsiminti čia likusius rūpestingus [taip, tai
ir norėjau pasakyti] mokytojus, kuratorę. Tiesą sakė mūsų [dabar
jau –  jūsų ]  gerb iam as  d i rek tor ius  –  n iekas  m um is  ta ip
nebesirūpins, kaip rūpinosi Licėjaus mokytojai. Linksma atsiminti
šauniausius pasaulio klasiokus. Artimiausius čia rastus draugus.
Po velnių, čia buvo tikrai gera! Galiu pacituot pirmojo Licėjaus
prezidento ištartus, vyresniųjų licėjistų šimtus kartų kartotus ir
galbūt jaunųjų dar negirdėtus žodžius: “Licėjus – ne mokykla,
Licėjus – tai gyvenimo būdas”. Gyvenkit Licėjum...
Arnoldas, VU anglų filologijos 1 kurso studentas
[dar visai neseniai – Licėjaus 4D kurso moksleivis]
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MOKINIŲ KANKINIMO BŪDAI IR KITA
Fuxams pristatome jų kuratorius.

KLAUSIMAI:
1.Dėstomas dalykas.
2.Ūgis.
3.Svoris.
4.Matmenys.
5.Batų dydis.
6.Akių spalva.
7.Plaukų spalva.
8.Lyriniai nukrypimai.
9.Pilietybė.
10.Hemoglobino kiekis kraujyje.
11.Ydos.

12.Dorybės.
13.Linksmiausias nuotykis licėjuje.
14.Kiek laiko kankina licėistus.
15.Baisiausias mokinių kankinimo būdas.
16.Licėjaus mokytojas, kuriam simpatizuojate.
17.Baimės.
18.Hobby.
19.Augintinis.
20.Vaikystės svajonė.
21.Darbas, į kurį iškeistumėte mokytojavimą.
22.Pirmasis įspūdis apie fuxus.
23.Linkėjimai fuxams.

 , 1  

1.  .
2.  .
3.  .   .
4. .
5.  .
6. .
7. .   .
8 . …
9. .
10. .
11. .,,    

.
12. , , .
13.  ,    .
14.  .
15.  , ,,…   …
16.  .
17. .
18. , .
19 . .
20.   .  

,,  .
21.   .
22. .
23. , , .

ALMA ČEKAUSKIENĖ, 1b kuratorė

1.Biologija.
2.Geras. Atsistojus ant taburetės gali viską

pasiekti, o troleibuse stovi nesusilenkus.
3.Slidus klausimas. Skirtingas, pavalgius ir

nepavalgius. Nepastovus.
4.Patys geriausi. Vieninteliai ir

nepakartojami.
5.Jeigu gražūs batai, gali iškęsti ir

mažesnius.
6.Žalia, todėl mato naktį.
7.Priklauso nuo dažų kokybės.
8.Labai išsiblaškiusi. Ledų pardavėjai gali

paduoti autobuso bilietą ir nesuprasti, kodėl į ją
taip keistai žiūrima.

9.Lietuvos ir dar kartą Lietuvos.
10.Nesidomi.
11.Ydas mato aplinkiniai, o ji pati

dažniausiai mano, kad tai privalumai.
12.Nežino, ar turi.
13.Šiaip licėjuje linksma, tačiau

linksmiausio nuotykio dar laukia.
14.Labai trumpai – penkeri metai.
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15.Mokinių užlaikymas per pertrauką,
pamokos užtesimas.

16.Visiems be išimties.
17.Bijo pavėluoti į pamokas, tiksliau į

darbą. Nuo mažų dienų.
18.Jos hobby – gyventi.
19.Labai muzikaliu pavadinimu šuniukas

Doris ( nuo DO ir RĖ )- be galo panašus į
mokytoją.

20.Ryškiai rožinės spalvos.
21.Niekas nieko nesiūlo.
22.Visi žavūs.
23.GYVENKITE IR DŽIAUKITĖS ŠIA

AKIMIRKA.

ASTA KARALIÛTË, 1C kuratorë

1.Literatûra.
2.?..
3.?..
4.?..
5.?..
6.Ruda.
7.Visokia.
8.Ávairûs ir gausûs.
9.Lietuvos respublikos.
10.Neiðtirtas.
11.Tiesiog paklauskite mokiniø.
12.Tas pats atsakymas.
13.Daug nuotykiø, o paskutinis ið
jø- Prezidento priëmimas. Porà
dienø prieð renginá paskambinusi
pavaduotoja pasakë, kad mokytoja
Karaliûtë  uþ tai atsakinga.
14.Septyneri metai.
15.Neiðduoda.
16.Jonas Bagdonas.
17.Nieko nebijo.
18.Psichologija, poezija,
turizmas.
19.Dukrytë.

DALIA RAČKAUSKIENĖ, 1d kuratorė

1.Pats populiariausias licėjuje.
2.Neprisimena.
3.Didelis.
4.Beribiai.
5.Be dydžio.
6.Įvairi.
7.Kintanti.
8.Daug.
9.Priklausoma nuo šalies.
10.Nepastovus.
11.Bananai, saldumynai, muzika.
12.Visa, kas dora.
13.O jų tai daug. Visų neišvardytų.
Kiekviena diena linksma. Kiekviena pamoka
linksma.
14.Penkeri metai.
15.Kvizai.
16.Direktorius.
17.Bijo pelių , kartais tamsos.
18.Muzika. Serga muzika.
19.Šuo.
20.Norėjo būti bibliotekininke.
21.Jau geresnio nerastų. Nemoka nieko kito
daryti. Net mokytis nemoka.
22.Labai draugiški, pernelyg ramūs, drovūs.
23.Kantrybės skinant mokslo vaisius.

Aistė Kumponaitė, Dovilė Stadalninkaitė,
Agnė Veličkaitė.

20.Rasti toká darbà, kuris padeda
paþinti þmones.
21.Ðiuo metu nekeistø á joká.
22.Geresni negu tikëjosi.
23.Dràsos, reiklumo sau ir
kitiems, iðradingumo, gerø
krikðtynø.
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Saskrydis ‘99 - ‘00
Licėjus turi tradiciją kasmet pasitikti vasarą

gamtoje. Dalyvauja visi kursai. Šiais metais žygis
vyko birželio 3-4 dienomis.

Deja, šįmet mažai buvo dabartinių
trečiakursių, nes daugelis mokėsi pagrindinės
mokyklos baigiamiesiems egzaminams. Viskas
kaip visada prasidėjo traukinių stotyje. Vėliau
pasivaikščiojimas su kuprinemis po apylinkes.
Palapinių statymas. Malkų paieška. Na ir aišku

turistinės technikos varžybos. Vakarienė prie laužo
ir vakaronė. Naktį kiekvienas praleido savo
nuožiūra, bet ypatingų incidentų neįvyko. Kitą rytą
lašelis sporto ir žemėlapių kopijavimas. Vėliau
palapinės keliauja ten iš kur buvo ištrauktos.
Aplinkos tvarkymas ir po uždarymo ančiukų šokis
link traukinio. Vilniuje visi išsisklaidė kas sau. Iki
kito saskrydžio!

‘Seras’ ir Rokas. Tik išlipo iš taraukinio.

Ir Bertos žodžiai tapo veiksmu.

Žygiuojant reik užkąsti...

Bačelis eiško grybų

Turistinė technika: užkabiname...
Ne visi turėjo atsarginių batų...
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Finita la comedia

Makaronai su ‘tušonke’

Daugiau nuotraukų ir
atsiliepimus apie saskrydį
rasite www.geocities.com/
saskrydis

‘Labas rytas’ sako tau Jankiauskiukas...

O čia į žemėlapius pažiūrėti bėga.

‘Koks čia rytas’ sako saulės spinduliukas...
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ExIVB
Nr. Vardas Pavardë Kur ástojo…
01 Ðarûnas Alekna VU, Ekonomika
02 Marius Balsys VU, Matematika
03 Benas Buivydas VU, Verslo administravimas ir vadyba
04 Rasa Cibulskytë VU, Verslo administravimas ir vadyba
05 Donatas Civilka Elektronikos kolegija, Informatika
06 Giedrius Deveikis VU, Verslo administravimas ir vadyba
07 Gediminas Eglinskas VU, Informatika
08 Indrë Genytë VU, Ekonomika
09 Artautas Jasinskas VU, Moderniøjø technologijø vadyba
10 Paulius Kaþdailis VU, Telekomunikacijø fizika ir elektronika,
11 Rita Klasauskaitë VPU, Informatika
12 Juozas Kontvainis VU, Informatika
13 Rigdenas Murauskas VU, Moderniø technologijø vadyba
14 Ðarûnas Oberauskas VU, Telekomunikacijø fizika ir elektronika
15 Laurynas Pacenka VU, Informatika
16 Agnë Redeckaitë VU, Verslo administravimas ir vadyba
17 Rûta Samulevièiûtë VU, Verslo administravimas ir vadyba
18 Aldutë Savièiûtë VU, Verslo administravimas ir vadyba
19 Justas Selenkovas VU, Informatika
20 Augustë Krivkaitë VU, Verslo administravimas ir vadyba
21 Juozas Lapienis VU, Fizika
22 Kristina Stankeviè VU, Teisë
23 Ieva Ðauèiûnaitë VU, Vadybos informacinës sistemos
24 Vytautas Vëbra VU, Informatika
25 Antanas Veiverys KTU, Informatika
26 Indrë Þliobaitë SSE RIGA, Ekonomika

ExIVC
Nr. Vardas Pavardë Kur ástojo…
01 Liubartas Aleksiejus VU, Informatika
02 Justinas Archipovas VU, Telekomunikacijø fizika ir elektronika
03 Asta Astrauskaitë LTA, Teisë ir valdymas
04 Jurgita Augulytë VU, Orientalistika
05 Linas Baltrûnas VU, Informatika
06 Kristina Banevièiûtë VU, Archelogija
07 Donatas Celeðius VU, Verslo informacijos vadyba
08 Giedrë Jarmalytë VU, Teisë
09 Indrë Gudelytë VGTU, Architektûra
10 Monika Jaðinskaitë VU, Moderniøjø technologijø vadyba
11 Liudas Jurkonis VU, Ekonomika
12 Monika Kabelytë VGTU, Verslo vadyba
13 Akvilë Klimaitë VU, Verslo admistravimas ir vadyba
14 Milda Meèkauskienë VU, Teisë
15 Algirdas Plikusas VU, Informologija
16 Adomas Rutkauskas VU, Archyvistika
17 Eglë Sabalytë VU, Verslo administravimas ir vadyba
18 Sigita Sriubaitë VU, Teisë
19 Inga Stasiulionytë JAV Pietø Kalifornijos universitetas
20 Jonas Survila VU, Informologija
21 Dalia Ðaltenytë VU, Verslo administravimas ir vadyba
22 Linas Ulevièius VU, Psichologija
23 Vytis Uþa VDA, Dizainas
24 Maþena Voitkeviè VU, Verslo administravimas ir vadyba

O jie įstojo į...
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ExIVD
Nr. Vardas Pavardë Kur ástojo…
01 Artûras Aidukas VU, Verslo vadyba
02 Lina Aleksandravièiûtë VU, Psichologija
03 Rita Bajoriûnaitë LTA, Teisë
04 Paulius Banelis LTA, Teisë ir valdymas
05 Tomas Èerniauskas VGTU, Radiotechnika
06 Tomas Gelaþanskas KTU, Dantø technika
07 Darius Klimaðauskas VU, Ekonomika
08 Ignas Krupavièius VU, Žurnalistika
09 Arnoldas Kubilius VU, Anglø k. filologija
10 Ignas Maèeika LTA, Teisë ir valdymas
11 Greta Makaraitytë VU, Teisë
12 Mindaugas Martinaitis LTA, Teisë ir valdymas
13 Andrius Martinkënas VU, Ekonomika
14 Milda Pranckevièiûtë VU, Matematika
15 Tadas Proscevièius LTA, Teisë ir valdymas
16 Agnë Pupeikytë VU, Teisë
17 Povilas Skrebutënas VU, Informologija
18 Andrius Staðionis VU, Informatika
19 Joana Tirevièiûtë VU, Politikos mokslai
20 Justinas Urbðys VU, Informatika
21 Sigita Vasiljevaitë LTA, Teisë ir valdymas
22 Lukas Zinkevièius VU, Archelogija
23 Alminas Þaldokas SSE Riga, Ekonomika

ExTBII
Nr. Vardas Pavardė Kur įstojo…
01 Sigutė Bendžiūnaitė <Vokietija>
02 Vaiva Deltuvaitė KMU, Formacija
03 Goda Dovydėnaitė LTA, Teisė ir valdymas
04 Ksenja Kapitanova Krikščioniškas koledžas, Klaipėda
05 Ieva Kudinskaitė VU, Moderniųjų technologijų vadyba
06 Jurga Kupstytė VU, Teisė
07 Lina Liubinskaitė SSE Riga, Ekonomika
08 Vaidas Mačiulskis VU, Verslo vadyba ir administracija
09 Donata Padlipskaitė VDU, Anglų kalba
10 Živilė Paškevičiūtė VU, Teisė
11 Auksė Pleskevičiūtė VU, Politologija
12 Edvinas Pranculis VU, Verslo administravimas
13 Erika Pupkutė VU, Teisė
14 Justė Šiaučiūnaitė VU, Psichologija
15 Greta Tučkutė LTA, Teisė
16 Rasa Uždavinytė LTA, Teisė ir valdymas

ExIVA
Nr. Vardas Pavardė Kur įstojo…
01 Justas Gavėnas VGTU, Aplinkos inžinerija
02 Vytautas Sarakauskas VGTU, Transporto inžinerija
03 Saulė Ališauskaitė VGTU, Bioinžinerija
04 Artūras Kriukovas VGTU, Inžinerinė informatika
05 Motiejus Dulksnys KMA, Stomatologija
06 Miglė Gudeliauskaitė VU, Molekulinė biologija
07 Linas Vytautas Slotkus VU, Molekulinė biologija
08 Loreta Mikučionytė KMU, Farmacija
09 Sandra Galinevičiūtė VU, Stomatologija
10 Rasa Lekavičiūtė VU, Stomatologija
11 Jurga Zubaitė VU, Stomatologija
12 Lina Sinkunaitė VU, Stomatologija
13 Gabija Tomkutė VU, Bendroji medicina
14 Živilė Tautkutė VU, Bendroji medicina
15 Dalia Balsytė VU, Bendroji medicina
16 Laima Gruzdytė VU, Bendroji medicina
17 Rasa Bukauskaitė VU, Bendroji medicina
18 Jonas Reklaitis VU, Moderniųjų technologijų vadyba
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Kiekvienà rudená ið Lietuvos
iðskrenda paukðèiai. Taèiau
kiekvienas tikras licëistas þino,
kad kiekvienà rudená pas mus
atskrenda japonai. (Tiems, kurie
neþino: ðis ruduo bus jau
ketvirtas). Taip jau sutapo, kad
jubiliejø ðiemet ðvenèia net tik
licëjus, bet ir Ritsumeikan Keisho
mokykla. Tiesa, deðimt kartø
didesná - ðimtàjá. Ta proga á
Japonijà buvo pakviesti sveèiai ið
visø ðaliø ir mokyklø, su kuriomis
ði mokykla bendrauja. Kadangi
Ritsumeikan Keisho draugauja su
licëjumi ir Uþupio gimnazija, ið
Lietuvos vykome keturiese:
Uþupio gimnazijos direktorius
Vladas Malcevièius, prezidentas
Jonas Kiauleik is, mûsø visø
mylima Bitë Palmëje (mok.
Palmira Bitinienë) ir að, Renata
Baublytë.
  Rugpjûèio 23-30 dienomis
Ritsumeikam Keisho mokykloje
vyko tarptautinis forumas tema:

Mûsø (jaunimo) vaidmuo XXI-
ajame amþiuje, todël visiems á já
vykusiems moksleiviams teko
paruoðti kalbas (aèiû Mariui
Mikalajûnui ir Palmirai Bitinienei uþ
pagalbà), kurias vëliau teko
skaityti didþiulei auditorijai.
  Bet apie viskà ið pradþiø. Vos
iðlipus ið lëktuvo viskas buvo
visiðkai k itaip: pradedant
þmonëmis ir baigiant oru, kuris net
vëlø vakarà buvo gerokai ðiltesnis
negu Lietuvoje. Eismas gatvëse
mums taip pat neáprastas - kairiàja
puse. Automobiliai, kaip, beje, ir
këdës, stalai ir visa kita, pritaikyta
nelietuviðko ûgio þmonëms.
Taèiau áveikæ laiko (+7 valandos)

ir temperatûrø skirtumus kità rytà
visi þvalûs susirinkome mokykloje.
Á jà moksleiviai vaþiuoja
mokykliniu autobusu, taèiau dar iki
jo daugeliui tenka vaþiuoti metro
ar traukiniu. Mo-
kykloje pasitiko
mums neáprasta
tvarka: visi moks-
leiviai privalo
dëvëti mokyklos
uniformà, vos
áëjus á mokyklà
teko nusiauti
batus ir pakeisti
juos ðlepetëmis.
Patys moksleiviai
neðioja sportbaèius (j ie yra
uniformos dalis). Kiekvienas
mokinys turi savo spintelæ batams,
ir didesnæ knygoms.
  Pamokos Ritsumeikan Keisho
mokykloje prasideda apie 8:40 ir
baigiasi apie 15:45, taèiau
daugelis moks-leiviø lieka mo-

kykloje kur kas
ilgiau. Èia j ie
sportuoja (gali
pasirinkti ið
daugiau nei 10
sporto ðakø),
lanko menø bû-
relius ar tiksliøjø
mokslø faku-
ltatyvus. Mokykla
aktyviai dalyvauja
mainø progra-
mose, todël èia
gali sutikti moks-

leiviø ið ávairiø pasaulio ðaliø.
Laisvalaiká japonø moksleiviai
leidþia þaisdami pool’à, boulingà
ir dainuodami visiems gerai
þinomame karaoke (ðá malonumà
teko patirti ir man).
  Mokykloje susipaþinome su
moksleiviais ir mokytojais ið
Vietnamo, Kinijos, Kanados ir JAV,
taip pat mokyklos direktoriumi
Tomohiko Takasugi. Vëliau
buvome pristatyti visiems
mokyklos moksleiviams ir
turëjome atlikt i trumpas
programëles pristatymui.
  Dar vienas mums neáprastas
dalykas Japonijoje - maistas. Nors
dabar vis labiau populiarëja

vakarietiðko tipo patiekalai, taèiau
japonai neatsisako ir savo
nacionaliniø patiekalø. Þinoma,
teko iðmokti naudotis lazdelëmis,
jomis japonai valgo net sriubà (t.y.
pirma suvalgo tirðèius, o po to

iðgeria sultiná).
  Taigi, tris praleidæ ðeimose,
iðvykome á ekskursijà po Japonijà.
Visko, kà matëme, nupasakoti
neámanoma, tai reikia pamatyti
paèiam. Japonija - tikrai áspûdinga

ðalis, kiekvienam linkëèiau jà
aplankyti,
<Vilnius - Tokyo - Sayporo - Osaka - Kyoto
- Vilnius>

Renata

Kiekvieną rudenį pas mus atskrenda japonai
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R.Razmas:„Studentas -  mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas
trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai
kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų
visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per
metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas Mantas,
tai šiknius paskutinis. Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti
japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs
taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas
- mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M.
Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad
miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė:
„Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R.
Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R.
Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti
paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G.
Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba
vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos
žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop- kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas -
mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo
spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau
būt i paskut iniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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
užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt,
kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys,
nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus
pasineria į mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai
šiknius paskutinis. Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai
ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip
vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas
- mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M.
Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad
miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė:
„Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R.
Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R.
Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti
paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai akur maudytis.” R. Jankauskas:
„Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.
Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur
maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria į
mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis.
Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai –
man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien
kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai
kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur
maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas
- mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kur is du kar tus per   metus pasineria  A.
Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad
jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba
vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė:
„Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų
šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du
kar tus per   metus pasiner ia  į mokslo gelmes.“D. Ulvydienė: „Gerai merginos: pilvukus
įtraukt i, užpakalis tarp kojų…” M. Mikalajūnas: „Jūs čia bambate, burbate, o kai reikia
rašinius rašyti, tai išeina tik išmetamosios dujos.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus
nudažytas trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J. Bagdonas: „Tas
Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti
japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs
taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas
- mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs
taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė:
„Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris
du kartus per  metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”  J.
Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė:
„Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G.
Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.”
R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G.
Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.”
A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis
kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”
J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.” 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 užmigot? Gerai, kad miegat, bent netrukdot…” A. Daulenskienė:
„Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G.
Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.”
R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria A. Daulenskienė: „Pas jus galėjo būti japonai ar čiukčiai – man tas pats.” G.
Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.” A. Daulenskienė: „Šiandien kažkas ne tokia kalba vyksta.” G. Nagevičienė: „Kad jūs taip vokiškai kalbėtumėt, kaip piešiat.”
A.Daulenskienė: „Jeigu išgyventų visos žuvys, nebūtų kur maudytis.” R. Jankauskas: „Pop-kultūra yra šūdų šūdas absoliutus.” R.Razmas:„Studentas - mokslų paviršiuje plūduriuojantis
kūnas, kuris du kartus per  metus pasineria į mokslo gelmes.“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.” R. Jankauskas: „Na, pažiūrėkit, ir mūsų licėjus nudažytas trydalo spalva.” M. Mikalajūnas žemaitškai: „Ne dauna, o douna.”
J. Bagdonas: „Tas Mantas, tai šiknius paskutinis. Geriau būti paskutiniu šikniumi, nei pirmutiniu.”

Paspiši, tarapis‘
Prinasit‘ žyvapis‘

, , 
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Neseniai baigiau siūtis kaukę. Ji visa iš
pilko kailio, palikta tik skylė burnai. Akims
nereikia. Dabar ją nešioju ir vis suku galvą,
kur nukišti tą ilgą, maskatuojančią ir
trukdančią uodegą – jos nevykusį tabalavimą
pastebi visi. Kaukės visi nepastebi. Būtų keista,
jei pastebėtų : neturi, pro kur. Jie irgi mano,
kad jų kaukėse užtenka vienintelės skylės -
burnai. Tiesa, retkarčiais būna iškerpami ir
plyšiai akims ; bet tokiu atveju prie jų
pritaisomi žiūronai,
pro kuriuos matyti
tik kiti tokie pat
žiūronai ar šiaip
kokia bjauri
atsikišusi uodega,
kurią jos savininkė
veltui bando ne-
mokšiškai užmas-
kuoti.

Tačiau tu kau-
kės neturi. Dar
nepasigaminai ir
nepanašu, kad kada
nors ketintum pasi-
daryti. Net keista –
nejaugi nematai, kad
kiti jas turi, negi
nesijauti kitoks –
tarsi su ilga ilga
uodega, kurios, beje,
pas tave irgi
nematyti. Nei ilgos,
nei trumpos. Kokia
nors visgi turėtų išdygti : mat aplink tave
sukinėjasi pulkai žiūronuotų ir uodeguotų
asmenybių, įkyriai bandančių ir tau prismeigti
nors mažą ir riestą uodegėlę.  Tau kažkaip
pavyksta nuo to išsisukti. O aš viską stebiu iš
savo kampo – ne akimis, nes jas dengia kaukė.
Mintimis, tokiomis pat pilkomis ir
užsislapsčiusiomis kaip ir aš pati.

O namie auginu vorą. Įleidau į trilitrį,
pridėjau cukraus - kol kas lyg ir gyvas sveikas.
Galbūt kada nors užaugs. Jis veja tinklą, kuris
dėl musių stokos stiklainyje ir gerų cukraus

savybių yra pilkas ir stiprus. Voras auga ir
storėja. Tinklas auga ir plečiasi. Vieną dieną,
kai jau bus pakankamai platus, atsinešiu jį. Po
kailiu vis tiek niekas nepastebės. Nueisiu prie
tavęs ir išskleisiu tinklą. Įvyniosiu tave į jį tarsi
ką tik sugautą žuvį. Neblogą ir pakankamai
vertingą žuvį, tiesą sakant.

Tinkle tu tapsi toks pat pilkas ir
nepastebimas kaip aš. Gal suvoksi, ką reiškia
turėti ilgą niekur nepaslepiamą uodegą.

Nemanau. Tu tik
d a i r y s i e s
n u s t e b u s i o m i s
akimis – galbūt
matai pažįstamą
kaukę su žiūronais
vietoj akių? Ne-
suprasi, kodėl tave
čia įkišau, kodėl
išvis atsitempiau tą
grioz-dišką tinklą.
Tiesiog nieko
n e d e n g i a - m o m i s
akimis spo-ksosi į
mane. Su klausimu
ir užuo-jauta.
Klausimą iškęsiu.
Užuojautos ne.
Tiktai paskutinį
kartą pažiūrėsiu į
tave. Tada nuplėšiu
tinklą. Tu nusisuksi
ir išeisi. Ne iš blogos
valios – tiesiog pa-

matysi pulką kaukių su gražiomis uo-degomis.
Beje, man jos irgi patinka. Tavim dėta,
pasielgčiau taip pat. Tačiau aš niekada
netapsiu tokia, kaip tu. Niekada neišdrįsiu
nusiimti kaukės.

Aš tik nusisuksiu nuo tavęs ir grįšiu į
pamėgtą kampą. Tiesa, savo šlykščią uodegą
nuo šiol nešiosiu pasikabinusi ant kaklo. Kaip
ordiną. Kaip talismaną. Kaip purviną
besiraitantį kirminą. Kaip katorgininko
grandinę.

Eglė Čekanavičiūtė

Uodega...
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Du pirmieji, atnęšę G. Šiuškui teisingai išspręstą kryžiažodį,
bus apdovanoti kvietimais į kinoteatrą.
Taigi pasukit galvas ir pažiūrėkite filmą nemokamai.
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Auxinė Plunksna

O po vasaros ateis…

Vasara bando išspausti paskutinius savo
vandens lašus.

Užrakinta vaivorykštė siūlo savo vienintelę
spalvą, bet ją nuplauna mano pernelyg spalvotos
ašaros.

Žiogas strikteli man į akį ir net nesusigėdęs
toliau svirpia mano ausies pievutėje.

Laukiamas pavasaris skaito knygą, parašytą
ant mano kūno.

Knygą, kuri netilptų į jokias kitas knygas.
Dangaus lūpos tyliai šnabžda savo sukurtą

maldą apie mano akis.
O jos tik laksto debesimis ir merkiasi nuo

kiekvieno dangaus garso.
Saulė pražydo po mano kojom.
Taip laukia viskas to mažo lėto vandens

garso.
Jo nebebus.
O po vasaros ateis pavasaris...

00 08 10

Jaukumas jau aštunta savaites diena laiko
mano rankas surišęs spygliuotu rausvu
kaspinėliu.

Aplink mano samanom apaugusias ir
sliekų buveine tapusias kojas

miega ŽMONĖS, užsikloję savom žarnom.
 Jie saugo mane, kad atėjęs skausmas

neišvaduotų manęs iš jaukumo.
Numetę žarnas ant mano stiklinių pečių,

ŽMONĖS savo adatinių dantų pagalba kopia
manimi į viršų, norėdami pasiekti mano
milžiniškus spalvotus dyglius ant galvos.

Kai paskutinį kartą sapnavau tiek daug
popierinių rankų aplink save, pabudau
šleikštulio virtuvėj ir radau savo akis
plaukiojančias vaisinėje savų minčių arbatoj.

O dabar tik mano žalias, tirštas, su
cukrum: maišytas kraujas teka skylėtais
skruostais.

Juokiuosi garsiai.
Jau net nebegirdžiu kaip, o atminty tik

šlamančio celofano garsas.
Tie nuogi žmonės nesugebėjo manęs

apsaugoti.
Ačiū spalvotiems pajacams, kad atidavė

skausmą.
00 06 03

Margarita
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