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Mielieji!
Įžengėme į vieną magiškiausių metų periodų, kai pasaulis laukia dvigubo džiaugsmo – ir saulėgrįžos, ir 

Kristaus gimimo. Taigi, esame laike, kuriame pilna tiek senojo, tiek naujojo pasaulio stebuklų. Kad Kalėdos – 
magiškas laikmetis, Lietuvoje yra tikima nuo seniausių laikų. Tai rodo kad ir magiškųjų personažų lankymasis 
žmonių namuose visu kalėdiniu laikotarpiu. Yra užrašytas,  pavyzdžiui, toks senio  Kalėdos prisistatymas:  
„Aš – Kalėda, atėjau iš ano krašto, kur miltų kalnai, medaus upės, alaus ežerai, saldainiais lyja, barankomis 
sninga, nešu skarbų pilną terbą, laimę, derlių ir kitokį labą. Prašau dureles atidaryti  ir į aną kraštą nevaryti.“ 
Kada gi daugiau gali atsiverti kito pasaulio durys, jei ne šiuo laiku... Būtent todėl ir visi palinkėjimai, intenci-
jos, išsakyti kalėdiniu laikotarpiu, įgauna didesnę jėgą, stipresnį vektorių.

Dar vienas akcentas, kalbant apie mūsų senuosius mitinius personažus – Kalėda nedalino daiktinių dova-
nų. Jis laimino namus, siekdamas užtikrinti gerovę, skalsą ir darną būsimais metais. Visais kalendorių švenčių 
ritualais siekiama iš naujo įprasminti žmogaus gyvenimą, atkartoti pirmapradę pasaulio tvarką, kokia ji yra 
teisinga žmogui. Pasak etnologo dr. A. Vaicekausko, „viena iš švenčių ritualų paskirčių – patikrinti, kiek žmo-
gus dar yra žmogus, kiek jis atitinka pirmapradį savo modelį.“

Labai patys sau ir Jums linkime, kad magiškoji kalėdinė dvasia būtų gyva tarp mūsų visus ateinančius 
naujus 12 mėnesių – kad  spėtume padaryti visus nesavanaudiškus darbus, skirtume pakankamai dėmesio my-
limiesiems, susikurtume savo pačių svajonių ir vizijų. Tikimės, kad pakeliui į naują šviesų metų ratą su Jumis 
bus ir mūsų numeris, kuriame – ir laukiamų švenčių tema, ir neseniai nuskambėjusių gimnazijos renginių 
atgarsiai, ir nuolatinių mums pasirodžiusių įdomių rubrikų tąsa.

Baltos magijos stebuklų!

Laikraščio komanda
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„Viso pasaulio žmonių širdys yra vienodos spal-
vos...“

Kasmet vienas labiausiai laukiamų gimnazijoje renginių prieš Kalėdas – bendruomenės teatro „Alfonsas 
prie teatro“  premjeros. Šį gruodį žiūrovai išvydo miuziklą „Kokios spalvos romo širdis?“ Kalbinome spek-
taklio režisierę Eglę Meldaikę.

Kaip Jums kilo šio miuziklo idėja?

Man nepatinka, kai šalies šeimininkai atstumia tautines mažumas. Romų tauta jau seniai gyvena Lietuvo-
je, bet lietuviai pamatę kitos odos spalvos žmogų nėra pakankamai pakantūs ir nepriima jų į savo visuomenę. 
Tą ir norėjau pabrėžti savo miuzikle. Taip pat labiau norėjau pasikviesti mažamečius žiūrovus, kurie suaugę 
pakeis mus, ir juos nuo mažų dienų mokyti, kodėl mes esame visi skirtingi ir kad nesame vienas kitam pavo-
jingi.

Kokia pagrindinė miuziklo tema? 

Pagrindinė miuziklo tema yra romų tautos integracija Lietuvoje ar bet kokioje kitoje šalyje. Šis miuziklas 
tinka bet kurios valstybės žmogui, kuris visada turi galimybę apsidairyti,  kokių tautinių mažumų žmonių yra 
jo šalyje ir kaip juos priimti. Ši tema tinka kalbant apie bet kurią tautinę mažumą. Taip pat yra dabar ir su 
ukrainiečiais. Jų šiuo metu Lietuvoje yra daug. Ne visi yra įpratę girdėti kitakalbius žmones ir nėra jiems pa-
kantūs. Nors kol kas yra viskas gerai, nežinia, kas bus vėliau. Pagrindinė mintis ir kilo iš to netolerantiškumo 
tautinėms mažumoms ir supratimo, kad reikia juos priimti tokius, kokie jie yra, o ne bandyti juos atskirti.

Kaip pavadinimas susijęs su  miuziklu? Kodėl būtent širdis?

Širdis, nes visų žmonių ji yra tos pačios spalvos, vienodai atrodo, vienodai plaka. Nors mes visi esame 
skirtingų akių, plaukų ar odos spalvos, kalba, įsitikinimai ir religija yra skirtingi, tačiau širdis visų yra ta pati, 
ir galvoju, kad ji galėtų būti kaip vienybės simbolis. Viso pasaulio žmonių širdys yra vienodos spalvos, jos taip 
pat moka mylėti, taip pat neapkęsti, ir ji yra pagrindinis gyvybės palaikymo šaltinis.

Su kokiais sunkumais susidūrėte kurdami šį miuziklą?

O jetau, su labais dideliais. Šiam miuziklui visą mėnesį rinkome trupę. Ji iš pradžių buvo labai didelė. 
Pradėjome repetuoti su pusšimčiu žmonių, o dabar yra likę šiek tiek daugiau nei 20. Tai tikrai turi įtakos dar-
bui. Vasaros atostogos irgi turėjo įtakos, jos nėra labai palankios teatro sezonui. Todėl tikriausiai jau nuo kitų 
metų miuziklo sezoniškumą pradėsime kaip normaliuose teatruose: pradėsime spektaklio statymą rudenį, o 
pavasarį jį pristatysime žiūrovams. Žinoma, sunkumų sukėlė ir medžiaga. Groti, dainuoti ir šokti pagal romų 
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liaudies dainas – tai buvo vienas iš sudėtingiausių dalykų, kuriuos buvau užsibrėžusi atlikti, tai yra be galo 
sudėtinga muzika, bet tuo  ji ir yra graži. 

Kaip pasirinkote konkrečias dainas ir muziką?

Jeigu reiktų taip nuosekliai pasakoti, tai kiekvieną rytą bėgiodama užsidėdavau ausines ir tiesiog klau-
sydavausi „Spotify“  įvedusi raktinius žodžius ir, jeigu man patikdavo daina, aš išsisaugodavau jos pavadini-
mą. Vėliau, kai reikėdavo, aš ją atrasdavau jau išsaugotą ir tada visą tą kolekciją klausydavausi. Dažniausiai 
pirmoji gimsta mintis, idėja ir vėliau melodiją tenka pritaikyti, bet kartais būna atvirkštinis variantas ir, jeigu 
kūrinys turi gerą potencialą,  jis pats padiktuoja savo turinį, pats padiktuoja, kas turi vykti scenoje. Tam, kad 
atsirinkčiau dainas, teko gerą pusmetį kiekvieną dieną klausytis romų liaudies muzikos.

Iš ko supratote, kad buvo verta statyti šį miuziklą? 

Iš daug ko. Man labiausiai šį kartą patiko aktorių ištikimybė. Aš dabar įsitikinau, kas iš tikrųjų  šventai 
myli tą procesą, teatro meną, dalyvavimą ne už pinigus. Juk tai ne komercinis projektas, o daromas tiesiog iš 
idėjos. Tad sužavėjo ištikimybė tiek  jaunimo, tiek  Gabijos gimnazijos mokinių, kurie vaidina trupėje, tiek ir  
suaugusių žmonių,  tiek muzikantų bei šokėjų.  Aš tiesiog norėčiau visą šį procesą pavadinti ištikimybe, kada 
žmonės gali bet ką pereiti kartu su tavim. Su tokiais žmonėmis į apkasus verta eiti ir nebus baisu nei pavojinga.

 Kuo labiausiai didžiuojatės galvodama apie jau pastatytą spektaklį?

Didžiuojuosi rezultatu. Niekada man nebuvo gėda išleisti spektaklio į žmones. Jeigu būtų buvę  gėda, 
tada būčiau užtvėrusi miuziklui kelią ir niekas nebūtų pamatę to, ko nereikia pamatyti.

Parengė Rusnė Baranauskaitė, III D



Mūsų devintokai – jau oficialūs gimnazistai

Šių metų devintokų krikštynos, vykusios lapkričio 18 dieną, buvo kitokios nei įprastai.  Renginys buvo 
suplanuotas kaip sporto šventė – tad niekas nerengė vaidinimų, neteko atlikti ir kokių nors neįveikiamų, 
mums įprastų krikštynų užduočių.  Nuomonių apie renginio formą buvo įvairių: vieniems neįprasta forma 
kėlė susierzinimą, kiti tiesiog džiaugėsi, kad vis dėlto krikštynos įvyko ir jų neatšaukė dėl karantino ar pana-
šių priežasčių. Tačiau šventės organizatoriai –  fizinio ugdymo mokytojos Romualda Pinkevičienė bei Jolanta 
Grudzinskienė ir visos dešimtokų klasės – tikrai pasistengė ruošdamiesi šiam renginiui.

Po renginio pakalbinome ir porą naujai pakrikštytųjų, kurie paprašė galimybės likti anonimais.

„Man patiko krikštynos, patiko šokis pabaigoje, taip pat puiku, kad gavome vaišių. Mums net pasisekė, 
kad mūsų krikštatėviai apibarstė mus miltais, tai šiek tiek priminė tradicines krikštynas.“

„Krikštynos leido suartėti su gimnazijos bendruomene, pasijusti jaukiau joje. Aš asmeniškai nesitikėjau, 
kad jos bus tokios – šiek tiek nuvargino daug fizinio darbo.“

Parengė Jogailė Jukonytė, I b
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Kalėdinių veiklų idėjos

Filmų rekomendacijos:
● „Vienas namuose“
● „Haris Poteris“
● animacinis filmukas apie Grinčą
● „Kaip Grinčas Kalėdas vogė“
● „Pasimatymas per atostogas“ 
● „Kalėdų kronikos“
● „Elfas“
● „Narnijos kronikos“
● „Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba“
● „Naujokė“

Veiklų rekomendacijos:
● Sausainių kepimas ir dekoravimas
● Knyga arba filmas su puodeliu karšto šokolado
● Kambario ar namų dekoravimas
● Čiuožinėjimas ant ledo
● Sniego senio lipdymas
● Kalėdinio ledų kokteilio gaminimas

Sausainukų receptas:    
● 125 g sviesto;    
● 90 g rudojo cukraus;   
● 5 šaukštai medaus arba 4 šaukštai klevų sirupo;  
● 1 kiaušinis;     
● 2 šaukšteliai cinamono;    
● 2 šaukšteliai imbiero;   
● tarkuoto apelsino žievelės pagal skonį;  
● 370 g miltų;     
● 1 šaukštelis kepimo miltelių. 
1. Sumaišykite viename inde miltus, cinamoną, imbierą ir 

kepimo miltelius.
2. Į sausų ingredientų mišinį įmaišykite sviestą.
3. Atskirame indelyje išplakite kiaušinius su medumi arba 

klevų sirupu ir gautą mišinį įmaišykite į miltų, sviesto mišinį.
4. Įberkite į tešlą rudojo cukraus.
5. Leiskite tešlai pastovėti apie 30 min.
6. Sausainius kepkite 180 C apie 10–15 min.  
7. Leiskite sausainukams atvėsti ir papuoškite saldžiu gla-

jumi.

Glajaus receptas:    
● 1 vnt. kiaušinio baltymo;   
● 100 g cukraus pudros;    
● 1 valgomasis šaukštas citrinos sulčių.  
Atskirkite kiaušinio baltymą, suberkite  cukrų, supilkite citrinos sultis ir gerai išmaišykite. Jei glajus per 

skystas, įberkite dar cukraus pudros.

Ledų kokteilio receptas: 
5 kaušeliai vanilinių ledų;    1. Išplakite visus ingredientus vienu metu.
300 ml pieno;     2. Išpilkite kokteilį į norimą stiklinę ir papuoškite 
2 šaukštai vanilės ekstrakto;   plakta grietinėle, cinamonu ar kalėdiniais 
1 šaukštas medaus.    saldainiais.

Parengė Liepa Samulionytė, III D, Gildė Bugaitytė, III C
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Idėjos kalėdinėms dovanoms

Kalėdoms artėjant kyla klausimas, ką padovanoti savo šeimai, draugams. 
Teksto autorė atliko apklausą, kurioje dalyvavo 24 žmonės, apie tai, kokių dovanų jie per Kalėdas norėtų 

gauti, ir kokių ne.  Pristatome jums šios apklausos rezultaus.

Kalėdinių dovanų idėjos:
•	 Žvakės
•	 Knygyno dovanų kuponas (jeigu žmogus mėgsta 

skaityti)
•	 Kalėdiniai saldumynai (dar geriau, jeigu jūs pa-

tys juos pagaminate)
•	 Pledas
•	 Kūno odos priežiūrai skirtos priemonės
•	 Papuošalai (pakabukas, auskarai, žiedas, jeigu 

žinote dydį)
•	 Vaza 
•	 Kalėdiniai eglės žaisliukai
•	 Paveikslas
•	 Kvapų garintuvas ir namų kvapukai
•	 Žvakidė
•	 Girlianda
•	 Albumas su jūsų nuotraukomis
•	 Pliušinis žaislas
•	 Augalai (jeigu žmogus mėgsta augalus)
•	 Aromaterapinės priemonės, druska voniai
•	 Telefono dėklas
•	 Kino teatro kuponas
•	 Patinkančios parduotuvės dovanų kuponas
•	 Dekoratyvinės pagalvėlės

Dovanos, kurių geriau nedovanoti:
•	 Puodelis
•	 Skirtingi kremai veidui
•	 Kojinės 
•	 Žodynas (nebent žmogus tikrai nori žodyno)
•	 Knyga (geriau nupirkti knygyno dovanų kuponą)
•	 Vaisiai ir riešutai
•	 Reti, egzotiški maisto produktai, gėrimai
•	 Kalendorius
•	 Priemonės po skutimosi, šampūnas, kempinė
•	 Nuotraukų rėmelis
•	 Puodų rinkinys

Labai svarbu paminėti, kad dovanojant dovaną 
svarbiausia yra mintis, su kuria dovana yra įteikiama – 
tai ir yra tikroji švenčių prasmė.

Parengė Karolina Čaikovska, III D



Ar sunku išgyventi dieną...nieko neperkant?

Lapkričio pabaigoje minimos dvi panašią idėją turinčios dienos – Nieko nepirkimo diena ir Pasiprieši-
nimo pirkiniams diena. Šių dienų idėjos ypač aktualios gruodžio mėnesį, kai visi apgula fizines ir internetines 
parduotuves ruošdamiesi šventėms. Apie tokių dienų prasmę pakalbinome savo gimnazijos mokinius.

1. Ar pasidarote nepirkimo dieną?
2. Jei taip, tai kaip dažnai?
3. Kiek kartų per mėnesį, manote, reikėtų pasidaryti tokią dieną? 
4. Ar rekomenduotumėte kitiems susiplanuoti tokią dieną?
5. Kaip manote, ar būtina pirkti prieš Kalėdas?

Neringa, III D
1. Nelabai, tiesiog būna, kad nieko neperku, bet specialiai tokių dienų nedarau.
3. Bent penkias dienas reiktų.
4. Manau, tokių dienų reikia visiems.
5. Nemanau, kad būtina pirkti, nes pačiam tikrai galima sukurti dovaną, kuri bus žymiai prasmingesnė 

nei pirktinė.

Karina, III D
1. Taip, pasidarau.
2. Pasidarau 3–4 kartus per savaitę.
3. Manau, per mėnesį reiktų 5–10 kartų.
4. Reikalingos, nes tokios dienos padeda sutaupyti.
5. Mano nuomone, pirkiniai neišvengiami prieš šventes.

Eglė, III D
1. Taip, būna tokių dienų.
2. Tokios dienos „ištinka“ apie 3 kartus per savaitę.
3. Reiktų apie 10–15 kartų per mėnesį.
4. Taip, manau, kad tai padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie gamtos tausojimo.
5. Manau, kad Kalėdos yra gerai praleistas laikas, o ne materializmas.

Agnė, III D
1. Niekada dar specialiai nedariau, nes kartais tiesiog susiklosto, kad nieko nereikia nusipirkti (pvz., 

savaitgaliais), bet manau, tikrai vertėtų pasidaryti tokių dienų tikslingai. Tikrai nėra reikalo pirkti kiekvieną 
dieną, žinoma, jeigu tai ne maisto produktai ar kiti svarbūs reikmenys. Tačiau net ir jų nepirkdami kartais 
galime sugebėti išsiversti.

2. Kaip ir minėjau, tokių dienų tiesiog pasitaiko.
3. Manau, man asmeniškai tikrai pavyktų kiekvieną ar bent kas antrą savaitgalį tokią dieną turėti.
4. Taip, labai rekomenduočiau, ypač tiems, kurie visad sau sako, kad reikia pradėti taupyti, bet ir toliau 

nieko dėl to nedaro :))
5. Prieškalėdinis laikotarpis be pirkinių dažniausiai neapsieina, bet dovanas galima įsigyti ir anksčiau. 

Tik dėl maisto turbūt vis tik tenka važiuoti prieš pat Kalėdas apsipirkti.

Parengė Emilė Martūnaitė, III D
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Kalėdinių gardumynų receptas
Artėjant šventėms visi norime sukurti jaukią dvasią namuose, o vienas geriausių būdų tai padaryti 

kuriant gardų skonį pagal kalėdinį receptą. Todėl pristatau lengvą, bet smagų receptą, pagal kurį paga-
minti skanėstai sušildys jūsų namus bei sukurs tikrą kalėdinę dvasią.

INGREDIENTAI:
460 g biskvito trupinių
100 g geros kokybės baltojo šokolado, stambiai 

pjaustyto
100 g smulkiai kapotų skrudintų lazdyno riešutų
80 g sviesto (kambario temperatūros)
75 g ištirpinto baltojo šokolado
80 g lazdyno riešutų (sumaltų)

PARUOŠIMO BŪDAS:

Į biskvito trupinius sutarkuokite sviestą ir ištirpin-

tą baltąjį šokoladą. Viską gerai išmaišome. Šokolado iš 

karto nepilkite, leiskite šiek tiek pravėsti, bet nepalikite 

per ilgai, kad nepradėtų ir vėl kietėti.

Į šią masę taip pat įmaišykite sukapotus riešutus. 

Imkite po 1 šaukštelį masės ir susukite tarp rankų 

į rutuliuką. Kiekvieną rutuliuką pamirkykite šokolade, 

kokoso drožlėse, šokolado drožlėse arba riešutų miltuose.

Galima valgyti iš karto arba palaikyti šaldytuve 1–2 valandas.

Gražių švenčių! :)

Parengė Jogailė Jukonytė, I b
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Ką mūsų mokytojai veikia po pamokų?

Tęsiame rubriką apie mūsų mokytojų laisvalaikio veiklas. Šį kartą kalbinome mokytojas Danguolę Am-
brakaitienę ir Aną Baranovskają.

Po pamokų dažniausiai renkatės aktyvų laisvalaikį ar ramų laiką namuose?

Mokytoja Danguolė: Jei tas laisvalaikis – tik valanda kita, tai leidžiu jį namuose. Vienos mėgstamos 
veiklos neturiu, tad veikiu tai, kas tuo momentu atrodo smagiau. Paskutiniu metu plepu su savo paaugliu 
sūnumi, gaminu su juo skanėstus. Kiti kartai – bendravimas su knyga:).

Mokytoja Ana: Be abejo, po pamokų renkuosi ramų laiką namuose. Reikia atgauti jėgas, stabilizuoti savo 
emocinę būseną po darbo dienos.

Ar turite kokių nors hobių? Jei taip, tai kokių? Kiek laiko tuo užsiimate?

Mokytoja Danguolė: Hobių turiu, tik laiko jiems lieka vis mažiau. Mezgu, neriu, siuvinėju. Tai darau 
nuo paauglystės, ši veikla ypač suaktyvėja prieššventiniu laikotarpiu, nes patinka savo gaminius dovanoti 
artimiems žmonėms.

Mokytoja Ana: Be galo mėgstu gaminti. Kepu tortus, visokius saldėsius. Vien tik recepto ieškojimas 
sukelia man malonumą. Man patinka kūryba virtuvėje. Improvizacija, dviejų receptų sujungimas. Visus savo 
šeimos narius bei draugus mėgstu vaišinti savo gardėsiais. Mėgstu gauti atgalinį ryšį, net ir neigiamą, nes tik 
taip galiu tobulėti. Kitas dalykas, kurį labai myliu – gyvūnai, ypač šunys. Aplankau visus šunis, ypač tuos, 
kurie neturi pačių geriausių gyvenimo sąlygų. Kad ir kur bevažiuotume, mašinoje visada turime šunų ėdalo. 
Ir galiausiai – labai mėgstu muziką. Po sunkios darbo dienos man patinka tiesiog įsikišti ausinukus ir atsipa-
laiduoti.

Parengė Adrija Subačiūtė, III C, Jogailė Jukonytė, I b
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Knygos, kurias rekomenduoja mokiniai

Klausimai
1. Kokią knygą rekomenduotum skaityti ilgėjančiais vakarais (ir ne tik)?
2. Kaip ją atradai? 
3. Kodėl būtent ją rekomenduotum?
4. Kokiai amžiaus grupei siūlytum šią knygą?
5. Gal gali pasakyti ką nors, kas suintriguotų būsimą skaitytoją?

Rekomenduoja Milda, III C
1. Toshikazu Kawaguchi ,,Kol dar neatšalo kava”.
2. Ne vienas žmogus ją rekomendavo socialiniuose tinkluose. 
3. Rekomenduoju, nes manau, kad daugeliui buvo iškilęs noras nuvykti į praeitį, o šioje knygoje apie tokias kelio-

nes pasakojamos keturios istorijos.
4. Skaityti siūlyčiau nuo 15-os metų ir vyresniems.
5. Šioje knygoje žmonės renkasi grįžti į praeitį ir bando ją pakeisti, bet turi sugrįžti į dabartį, iki kol neatšals kava.

Rekomenduoja Jovita, II c
1. Rekomenduočiau paskaityti Osamu Dazai ,,Netekęs teisės būti žmogumi”.
2. Šią knygą atradau socialiniuose tinkluose.
3. Knyga privertė mane į pasaulį pažiūrėti iš kitos perspektyvos. Knygą perskaičiau per dvi dienas, bet tikrai ne-

nustojau apie ją galvoti bent kelis mėnesius. Be to, kūrinys yra gana trumpas.
4. Šią knygą siūlyčiau nuo 15-os metų.
5. Gyvenimas ne per rožinius akinius.

Rekomenduoja Viktorija, II g
1. C.S. Lewis „Narnijos kronikos“ – nuo pat pirmos dalies iki paskutinės.
2. Šią knygą atradau, kai su pusbroliu keitėmės knygomis.
3. Turbūt daugelis jau yra matę filmą ,,Narnijos kronikos”, todėl siūlyčiau paskaityti ir knygas.
4. Knygas siūlyčiau nuo 11-os metų.
5. Parašyta įdomiai, personažai fantastiški.

Rekomenduoja Miglė, II g
1. Rekomenduočiau perskaityti Rūtos Šepetys „Tarp pilkų debesų”.
2. Šią knygą atradau socialiniuose tinkluose.
3. Mane labai sudomino, kaip toje knygoje vaizduojamos sąlygos, kurias turėjo išgyventi žmonės, gabenami į 

Sibirą.
4. Siūlyčiau perskaityti visiems paaugliams nuo 14 metų, mažesnius nemanau, kad sudomintų ir įtrauktų.
5. Kūrinyje pasakojama apie vaikų ir suaugusiųjų likimą ir kaip jiems visiems buvo sunku ištverti tą istorinį lai-

kmetį. Tai priverčia susimąstyti ir labiau vertinti kiekvieną momentą, kurį gyvename šiomis dienomis, ir įvertinti, kaip 
esame viskuo aprūpinti: būstu, maistu, vandeniu ir t.t.

Rekomenduoja Agnė, III D
1.  Hanya Yanagihara „Mažas gyvenimas”.
2. Man knygą pasiūlė draugės. 
3. Rekomenduoju, nes šis kūrinys sukėlė stiprias emocijas. 
4. Siūlyčiau skaityti 16+ žmonėms, nes kalbama apie jautrias temas. 
5. Aš neįsivaizduoju nė vieno šią knygą skaitančiojo, kuriam skaitant nė viena ašarėlė nenubėgtų. 

Parengė Adrija Subačiūtė, III C,  Rusnė Baranauskaitė, III D, Neringa Kelertaitė, III D
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Kai draugystei netrukdo nei laikas, nei atstu-

mas...
Kalėdų laikotarpis – šviesių dalykų metas. Tad prisimindami ir Draugo dieną (paminima lapkričio pa-

baigoje), dalijamės ilga, gražiai susiklosčiusia dviejų merginų draugystės istorija, kuri rodo, kad draugai – 
tai gyvenimo turtas. Istoriją papasakojo trečiokė gimnazistė Liepa.

Liepos ir Nerilės istorija

Mūsų draugystės istorija prasidėjo darželyje, kur pirmą kartą susipažinusios tapome neišskiriamomis 
draugėmis. Kai dabar prisimenu, kiek daug įvairių nuotykių patyrėme, kiek žaidimų susigalvodavome, ne-
galiu nesišypsoti. Mes buvome pirmos atvykstančios ir paskutinės išvažiuojančios iš darželio, todėl dažnai 
turėdavome privilegijų: galėdavome eiti į kitas grupes, žaisti sporto salėje ir šokinėti ,,burbuliukų baseine“. 
Kadangi tuo metu neturėjome jokių viena kitos kontaktų, po darželio mūsų ryšiai buvo nutrūkę ir nesimatė-
me daugiau nei 10 metų. Praeitų metų žiemą naršiau Instagram‘e ir ieškojau savo darželio draugų. Netikėtai 
suradau Nerilės paskyrą ir nusprendžiau parašyti. Tuo metu ji jau gyveno Norvegijoje, todėl lengvai susitikti 
negalėjome. Po kiek laiko ji parašė, jog bus Lietuvoje, ir nusprendėme susitikti bei susipažinti iš naujo. Su-
sitikusios ilgai kalbėjome apie senus prisiminimus, mūsų darželio draugus, įvairias veiklas, svajones ir ateitį. 
Mes taip buvome išsiilgusios viena kitos, jog nusprendėme vasarą, atšventus mano gimtadienį, važiuoti kartu 
į vieną stovyklą. Taigi, po mano gimtadienio susidėjome lagaminus ir laimingos važiavome kartu į stovy-
klavietę, nežinodamos, ko tikėtis. Stovykloje laikas pralėkė taip greitai, jog net nepastebėjome, kaip vasara 
pradėjo artėti link pabaigos ir Nerilei vėl reikėjo grįžti į Norvegiją. Po stovyklos taip susibendravome, jog 
sugebėjome nulėkti į koncertą, susiorganizuoti dar porą susitikimų ir jau skaudančiomis širdutėmis išsiskirti. 
Prasidėjus mokslams mūsų ryšys nenutrūksta: mes dažnai susirašinėjame, skambinamės, Nerilė buvo atskri-
dusi per savo gimtadienį į Lietuvą, o aš visai neseniai lankiau ją Norvegijoje. Dabar pamatysiu ją tik sausį, 
tačiau jau labai jos laukiu. Visai nepasakytumėte, jog nesimatėme 10 metų, nes mūsų ir vėl niekas neišskiria.
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