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Mūsų Skaitytojau!

Adventas – susikaupimo ir tylos metas, kuomet prieškalėdiniame šurmulyje, vis tamsėjant dienoms, ban-
dome rasti nusiraminimą namuose, artimųjų apsuptyje. Šaltomis ir niūriomis dienomis mes dažnai jaučiamės 
vieniši, dėl to Advento laikotarpis yra puiki galimybė suartėti, pamilti ar leistis į jausmų kupiną draugystės 
kelionę, nes viso to neretam taip trūksta.

Su Advento nuotaika susijusios net kelios dar lapkritį minimos dienos. Šiais laikais, kai žmonės vienas 
nuo kito nutolę, jų bendravimas ne toks šiltas, o nuomonės dėl įvairiausių dalykų dažnai išsiskiria, vis aktu-
alesnė tampa Taptautinė tolerancijos diena. Ji UNESCO sprendimu minima lapkričio 16 dieną. Šią dieną ir 
mūsų mokiniai turėjo galimybę pamąstyti apie kompromisų ieškojimą, santykį su kitokiu žmogumi – kitokių 
įsitikinimų, rasės ar religijos. 

Kita diena, taip pat besisiejanti su Advento nuotaika, Draugo diena, minima lapkričio 29-ąją. Juk drau-
gai – tai žmonės, vienu ar kitu gyvenimo laikotarpiu, o kartais ir visą gyvenimą nušviečiantys mūsų būtį įvai-
riomis teigiamomis spalvomis. Tai vieni iš labiausiai brangintinų žmonių. Savo draugystės gimimo ir augimo 
istorija dalinsis mūsų gimnazistės.

Dauguma žmonių negali įsivaizduoti savo gyvenimo be saldumynų. Laimei, smaližiavimas lapkričio 
6-ąją yra labai pagirtinas. Kasmet ši diena ypatinga tuo, kad ji paminima kaip Pyragų diena. Negana to, kad 
žmonės jaučiasi laimingi suvalgę saldumyną, jie taip pat gali džiaugtis, kad tą dieną išleisti pyragui pinigai 
yra skiriami labdarai. Puikus būdas pasijusti laimingam ir padaryti kitą laimingesnį.

Linkime Jums visiems patirti kuo daugiau tokių vienybės apraiškų, kurios šildo širdį, skaidrina sielą. 
Ramaus Advento, išminties ir gerumo.

Mantas Mačionis, IV A



Kalėdos pasaulyje

Šv. Kalėdos – didžiausia metų šventė visame krikščioniškame pasaulyje. Kalėdinis laikotarpis prasideda 
Adventu (nuo ketvirto sekmadienio prieš Kalėdas) ir baigiasi Trijų Karalių švente, t.y. sausio 6 d. Advento metu 
krikščionys ruošiasi Kristaus gimimui. Padaromas Advento vainikas su keturiomis žvakutėmis, kiekvienos sa-
vaitės pradžioje uždegama po vieną. Kūčių vakarą bažnyčiose vyksta vidurnakčio Mišios, namuose švenčiama 
artimųjų rate. Krikščionims Kalėdos – Kristaus gimimo paminėjimas. Tačiau šios šventės tradicijų akcentai 
įvairiose šalyse kiek skirtingi.

Brazilijoje Kalėdos karštos. Oro temperatūra siekia 35 laipsnius karščio: apie tikrą sniegą negali būti nė 
kalbos, tad žmonės puošia eglutes vatos gumulėliais ir dirbtiniu sniegu. Kadangi brazilai labai dievobaimingi, 
švenčių metu jie eina į bažnyčią.

Kitaip nei europiečiai, kurie šią šventę švenčia šeimos ir artimųjų rate, brazilai išeina į gatves, aikštes, čia 
šoka ir dainuoja. Gruodžio 24 dieną vaikai ir anūkai suvažiuoja į tėvų namus ir sveikina vieni kitus. Jie taip pat 
turi Kalėdų Senelį – kaip ir daugelyje kitų šalių, jis vaizduojamas raudonais kailiniais ir žila barzda.

Vokietijoje per Kalėdas ant palangių uždegamos žvakutės (ši tradicija gyvuoja jau ne vieną amžių). Dau-
gelis šeimų daro vainikus su keturiomis žvakutėmis, kurios simbolizuoja Advento sekmadienius. Likus ketu-
rioms savaitėms iki švenčių, uždegama viena, po to – antra, trečia. Atėjus Kalėdoms, uždegamos visos keturios.

Šventinis šurmulys prasideda jau gruodžio 6 die-
ną. Vaikams duodama smulkių dovanėlių ir saldumynų. 
Ypatinga diena – gruodžio 24-oji. Po pietų gyvenimas 
daugelyje Vokietijos miestų apmiršta. Apie dešimtą 
vakaro suskamba varpas, pranešantis, kad prasidėjo 
šventiniai tarnavimai. Į juos ateina net ir tie, kurie per 
visus metus nė karto nepagalvojo apie Dievą. Vakare 
padengiamas gausus stalas, o likusias dvi dienas vokie-
čiai lanko draugus ir artimuosius, keliauja. Kalėdinės 
dovanos sudedamos į lauko pusėje prie durų pakabintas 
kojines ar batus.

Prancūzijoje šventė taip pat prasideda gruodžio 
6 dieną. Prancūzai turi savo Kalėdų Senelį, ir dovanas 
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jis neša tik geriems ir paklusniems vaikams. Jis keliauja po miestą 
su didžiuliu dovanų maišu ant asilo, į namus patenka per kaminą, o 
dovanas palieka kojinėse. Jeigu vaikas nebuvo geras, ryte jis randa 
paliktą rykštę.

Italijoje, be tradicinio Kalėdų Senelio, vaikus lanko ir burti-
ninkė Befana. Ji panaši į pasakų raganą, tačiau nėra pikta. Į namus 
patenka taip pat per kaminą. Jeigu vaikas visus metus buvo geras, 
ji pakabintoje kojinėje palieka saldumynų, jeigu neklusnus – dar-
žovių (svogūną, morką, česnaką, burokėlį). Gal „blogi“ vaikučiai ir 
nesidžiaugia, bet turbūt vis tiek smagiau gauti tokią dovanėlę negu 
rykštę ar angliukus, kaip daroma kitose šalyse.

Graikija – stačiatikių šalis, tačiau švenčia Kalėdas su likusiu 
Vakarų pasauliu. Tie tikintys, kurie laikosi senųjų  tradicijų, Kalė-
das švenčia kaip ir rusų stačiatikių bažnyčia. Tai pati mėgstamiau-
sia graikų šventė: kiekvienuose namuose puošiamos eglutės, o sta-
las nukraunamas žiemos vaisiais (figomis, razinomis, riešutais ir 
pan.). Taip pat patiekiami ir dviejų rūšių sausainiai: su migdolais ir 
medumi. Svarbiausią vietą ant stalo užima keptas kalakutas.

Per Kalėdas žmonėms sumokamas vadinamasis tryliktasis at-
lyginimas, kurį galima išleisti dovanoms. Paprastai graikai dovano-
ja rūbus, knygas, namų apyvokos reikmenis, vokelius su pinigais ir vaikiškus žaisliukus. Šventinę atmosferą 
palaiko ir muzikantai – tiek mėgėjai, tiek profesionalai.

JAV – iki XIX amžiaus Kalėdos čia buvo draudžiamos, tačiau vėliau viskas pasikeitė. Kadangi Amerika 
vadinama tautų katilu, kiekvienas šią šventę sutinka savaip.

Naujojoje Meksikoje ant plokščių namų stogų išdėliojami popieriniai maišai su smėliu ir įstatytomis 
degančiomis žvakutėmis – kad Kalėdų Senelis rastų kelią.

 Suomijoje Kalėdoms pradedama ruoštis iš anksto. Pirmiausia to imasi moterų organizacijos: jos surengia 
šventinį turgų. Vakarais moterys pagal seną suomių tradiciją susirenka ir daro šventinius papuošimus. Šie va-
karai vadinami „mažosiomis Kalėdomis“, nes žaisliukai daromi skambant kalėdinei muzikai ir poezijai.

Likus keturioms savaitėms iki Kalėdų, įvyksta „sezono atidarymas“. Tuo metu parduotuvėse ir kontorose 
įžiebiamos kalėdinės lemputės. Gruodžio 23 dieną suomiai puošia eglutę. Itin populiarūs pakabinami šiaudiniai 
geometrinių formų žaisliukai.

Į Japoniją krikščionybė atėjo tik XVI amžiuje. Požiūris į ją šioje šalyje keitėsi ne kartą – krikščionys tai 
buvo palaikomi, tai persekiojami. Šiandien šalyje tėra tik 2 proc. krikščionių. Nors Kalėdos čia nėra šventinė 
diena, žmonės vis tiek dovanoja vieni kitiems dovanas, o parduotuvėse atsiranda kalėdinių eglučių.

  

Parengė Emilija Lukošiūnaitė, 6 b
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Ką veikiame po pamokų...

Daugelis gimnazijos mokinių, tik pasibaigus pamokoms, pradeda kitą, neformaliąją veiklą. Ji ugdo fizi-
nius, kūrybinius, mąstymo ir kitus gebėjimus. Nutarėme kiekviename numeryje pristatyti įdomesnius, neįpras-
tesnius būrelius, lankomus mūsų mokinių.

Kalbiname Vilniaus priemiestyje žirgynui ir žirgų 
sporto būreliui vadovaujančią trenerę Karoliną.

Kodėl pasirinkote tokį darbą?

Nuo vaikystės domiuosi žirgais, todėl jau nuo 
vaikystės tik ir įsivaizdavau darbą žirgyne.

Kaip manote, kokių savybių turi turėti žmo-
gus, vadovaujantis tokiam būreliui?

Iš tikrųjų tokios savybės turi būti būdingos vi-
siems verslininkams: turi būti atkaklus, turėti galvą 
ant pečių bei būti savo srities specialistas.

Kokius vaikų įgūdžius lavina ši sporto šaka?

Vaikus ši sporto šaka lavina visapusiškai: tiek fiziškai, tiek protiškai. Fiziškai tai puikus sportas, jojant 
tikrai dirba visas kūnas. Vaikai mokosi bendrauti su žirgais, tai skatina būti darbščius, atsakingus, suprasti gy-
vūną bei dirbti kolektyve.

Kiek laiko Jūs vadovaujate šiam žirgynui?

Mūsų pirmi arkliukai atvažiavo prieš ketverius metus, bet tada jie dar buvo labai jauni ir ruošiami moki-
niams. Prieš trejus metus mes jau pradėjome savo veiklą ir liepos mėnesį atšventėme savo trečiąjį gimtadienį.

Pokalbis su lankančiomis žirgų sportą šeštokėmis Ieva ir Saule.

Kodėl pasirinkote šį sportą?

Ieva: Ieškojau šiek tiek ekstremalaus sporto ir kad būtų bendravimo su gyvūnais.

Saulė: Aš šį sportą pasirinkau, nes man labai patinka žirgai, patinka joti.

Ar seniai lankote šį būrelį?

Ieva: Jau dvejus metus, tiesą sakant, nežinau, ar čia daug, ar mažai.

Saulė: Aš lankau metus ar pusantrų.

O ko jau išmokote?

Ieva: Išmokau, kaip elgtis su žirgais, visų aliūrų, dabar mokausi šokinėti per kliūtis.

Saulė: Išmokau teisingai bėgti ristele, šuoliuoti, šokinėti per kliūtis.

Kaip manote, ar šita sporto šaka ugdo kokias nors charakterio savybes?

Ieva: Manau, jog ji ugdo drąsą, užsispyrimą bei ryžtą.

Saulė: Na, gal charakterio savybių ji neugdo, bet atsargumo tai tikrai daug reikia turėti, nes arklys yra 
labai pavojingas gyvūnas.

Parengė Ūla Jocytė, 6 b



Pyragų diena – vienas bendruomenę stiprinančių 
veiksnių

Gabijos gimnazijos bendruomenė  neatsuka nugaros  sunkiai ir nepasiturinčiai gyvenantiems vaikams. 
TV3 kanalo ,,Išsipildymo“ akcijos įkvėpti, bendruomenės nariai – mokiniai ir mokytojai – lapkričio 10 dieną 
gimnazijoje organizavo Pyragų dieną. Renginio metu buvo juntama puiki, geranoriška nuotaika. Visi per-
traukų metu šnekučiavosi, diskutavo, kuris gi mokinių ga-
mintas pyragaitis gražesnis. Saldumynus pirko ne tik mo-
kiniai, bet ir mokytojai. Buvo juntama, kad Kalėdos jau 
visai čia pat.

Moksleiviai buvo pasirengę pirkti saldumynus, ta-
čiau, pasirodo, tikrai ne visi žinojo, jog tokia akcija išvis 
vyksta ar kad yra vykdoma ir mūsų mokykloje. Todėl dis-
kusijų, kad kaina yra per didelė, irgi buvo. Tačiau pasku-
tiniajai ilgajai pertraukai įpusėjus beveik visi saldumynai 
buvo išparduoti! Anot mokytojos Lauros Kaziliūnienės, 
organizuojančios šį renginį, mūsų mokykla ,,Išsipildymo“ 
akcijai paaukojo 374,95 eurus, tai parodo mūsų bendruo-
menės stiprų pilietiškumo ir vieningumo jausmą.

Pakalbinome šį renginį organizavusią mokytoją Laurą Kaziliūnienę.

Kaip buvo nuspręsta dalyvauti šioje akcijoje?

Šita mintis kilo prieš trejus metus visai netyčia. Mano auklėtiniai, kai buvo penktokai, sugalvojo padaryti 
tokią Pyragų dieną. Vėliau jie atnešė man surinktus akcijos metu pinigus ir paprašė pervesti juos sunkiai ser-
gantiems vaikams. Tai buvo pradžia, o kai kitais metais pradėjau domėtis akcija pati, ir nusprendėme, kad tai 
pasidarys visų šeštokų renginys, vėliau tai peraugo į didesnį renginį ir tapo šiokia tokia tradicija. 

Kokie buvo šios akcijos tikslai?

Akcijos tikslas buvo pagalba sunkiai sergantiems vaikams: finansinė parama „Išsipildymo akcijos 2017“ 
istorijų herojams, kurių gydymui ar slaugymui reikalinga speciali pagalba. 

Gal buvo kada kilusi mintis nuvažiuoti pas sergančius vaikus ir jiems padėti ne tik finansiškai, bet 
ir emociškai?

Su šiais auklėtiniais dar nevažiavome, bet anksčiau iš tikrųjų mes esame važiavę ir į ,,Gilės” vaikų globos 
namus, esame su mokytoja Danguole Narečioniene dariusios R. Kaukėno labdaros fondui paukštelius, skirtus 
vaikams, kurie serga vėžiu. Tokie labdaros darbai kartas nuo karto įvyksta, gaila, ne kiekvienais metais, bet 
stengiamės vienokiais arba kitokiais darbais prisidėti prie tokių fondų veiklos. 

Ar šiemet dar yra planuojamos panašios akcijos? 

Labai sunku pasakyti, nes viskas priklauso nuo vaikų noro, ar jie nori tą daryti. Priklauso dar ir nuo in-
formacijos srauto apie renginius: jei mes galvojame, jog yra tikslinga ir vertinga dalyvauti renginyje, tai taip ir 
darome. Nėra taip, jog užsibrėžiame dalyvauti tam tikrame kiekyje renginių. Mano manymu, kada tai vyksta 
iš širdies, tai yra natūraliau, negu specialiai imti ir dalyvauti suplanavus.

Kaip dar galima būtų ugdyti mūsų mokinių pilietiškumą ir meilės jausmą kitiems?

Pirmiausia reikia pradėti nuo savęs, nuo savo klasės draugų ir po truputėlį rūpinimasis atsiranda. Pa-
vyzdžiui, jeigu matai, jog klasės draugui yra sunku ar liūdna, nereikia pamiršti paklausti, ar viskas gerai, gal 
jam reikia pagalbos. Po truputėlį, kruopelė po kruopelės, tas gerumas auga, bet nereikia pamiršti, kad dar yra 
ir šeima. Jai turėtų būti labai daug dėmesio skiriama ir kada mes kalbame apie patyčias ir panašius dalykus, 
tai reikia suprasti, kad tai susiję tiek su auklėjimu mokykloje, tiek su auklėjimu šeimoje. Reikėtų nepamiršti 
tiems, kurie dalyvauja šioje gerumo akcijoje, šiais geranoriškais principais vadovautis visada. Po truputėlį 
ugdome, juk ne veltui sakoma ,,Lašas po lašo ir akmenį pratašo”.
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Pakalbinome saldumynų pardavėją Kariną Vyšnevskają (7 d).

Kodėl nusprendei dalyvauti Pyragų dienos akcijoje?

Noriu padėti vaikams, kurie serga, arba tiems, kurie neturi to, ką turime mes.

Ar dažnai dalyvauji akcijose? Jei taip, kokiose?

Taip, labai dažnai. Dažniausiai dalyvauju akcijose, kurios yra susijusios su aukojimu.

Ar ilgai užtruko kepti pyragą? Kas nors padėjo gaminti?

Pyrago gaminimas užtruko apie dvi valandas, o padėjo, aišku, mama.

Pakalbinome saldumynais prekiaujančią Urtę Vaitkevičiūtę (7 d).

Ar žinojai, jog parduodama pyragus prisidedi prie TV3 kanalo organizuojamos „Išsipildymo“ ak-
cijos?

Žinojau ir vertinu šią akciją teigiamai, manau, tokių renginių turėtų būti daugiau, nes pinigų vaikams 
tikrai trūksta.

Ar dažnai dalyvauji aukojimo akcijose?

Stengiuosi kuo dažniau.

Ar ilgai užtruko kepti pyragą? Kas nors padėjo gaminti?

Padėjo draugė, užtrukau apie dvi–tris valandas.

Kaip manai, ar pyragus šiandien perka dėl noro pasmali-
žiauti, ar visgi dėl noro padėti?

Tikriausiai dėl to, kad nori pasmaližiauti, o ne aukoti, nes ne 
visi perkantys net žino, kodėl šita akcija vyksta.

Pokalbis su pirkėja Urte Laugalyte (I d).

Kokių saldumynų nusipirkai?

Nusipirkau du keksiukus.

Kaip manai, ar pyragus perka dėl noro pasmaližiauti, ar 
visgi dėl noro padėti?

Manau, dėl noro pagelbėti, jeigu žmonės norėtų pavalgyti, 
nueitų į valgyklą ir nusipirktų tą patį.

Ar kada nors dalyvavai panašiuose renginiuose?

Ne, nedalyvavau.

Kaip dar galima būtų padėti sergantiems vaikams, be pa-
galbos pinigais?

Manau, vaikams trūksta bendravimo, galėtumėme tiesiog pas juos nuvažiuoti, maloniai pabendrauti, kar-
tu pabūti.

Kokiais būdais galima būtų ugdyti mūsų mokyklos mokinių pilietiškumą dar labiau?

Aišku, skatinant dalyvauti akcijose, bet taip pat nuvažiuoti aplankyti vaikų, galėtumėme praleisti su jais 
kiek nors savo laiko.

   Parengė Loreta Boženka, I d
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Tarptautinės tolerancijos dienos atgarsiai gimnazijoje

Kasmet lapkričio16 d. pasaulyje minima Tolerancijos diena. Tai dienai skirtas projektas vyko ir mūsų 
gimnazijoje: tikybos ir etikos pamokų metu mokiniai gamino popierines rankytes, ant kurių rašė savo mintis 
apie toleranciją. Jų darbo rezultatai papuošė prie 105 kabineto stovintį dirbtinį medį.

Šia tema pakalbinome etikos mokytoją Eglę Venclovai-
tę-Urbanienę.

Kaip Jūs suprantate tolerancijos sąvoką? 

Tolerancija tai yra pakantumas kitiems, kito žmogaus priėmi-
mas tokio, koks jis yra, leidimas žmogui būti savimi.

Kaip manote, ar Tolerancijos diena padeda pasauliui ir 
kuo?

Taip, nes apie ją sužino vis daugiau žmonių, šios dienos vei-
klos padeda apmąstyti savo poelgius.

Kaip dar, be tokios dienos paminėjimo, galima skatinti 
toleranciją?

Savo pavyzdžiu, pačiam elgiantis tolerantiškai.

Ačiū už atsakymus.

Parengė Agnė Matulionytė, Marija Rukaitė, 6 d



Mūsų mokytojai

Tęsiame pažintis su mūsų dar nekalbintais gimnazijos mokytojais. Šį kartą kviečiame susipažinti su kūno kultūros 
mokytoju Giedriumi Junevičiumi.

Kiek laiko dirbate Gabijos gimnazijoje?

Gabijos gimnazijoje dirbu 10 metų.

Dėl kokių priežasčių pasirinkote mokytojo profesiją?

Mano tėtis yra kūno kultūros mokytojas ir futbolo treneris. Savo vaikytę praktiškai praleidau sporto salėje ir maž-
daug aštuntoje klasėje nusprendžiau, kad noriu susieti gyvenimą su sportu, tad pasirinkau kūno kultūros mokytojo ir 
trenerio specialybę.

Gal prisimenate kokią nors linksmą istoriją, susijusią su darbine veikla?

Kiekvieną dieną vyksta kas nors įdomaus, labai kažko išskirti negalėčiau.

Apibūdinkite, Jūsų nuomone, idealų mokinį.

Idealus mokinys yra gerais darbais prisidedantis prie mokyklos bendruomenės gerovės ir, aišku, gerai besimokan-
tis.

Kaip galima apibūdinti idealų mokytoją?

Idealus mokytojas – tai autoritetas ir pavyzdys vaikams. Toks, kuris supranta šių dienų jaunimą.

Ar galėtumėte įvardinti vieną Jums patį įdomiausią, patraukliausią mokykloje vykstantį renginį?

Visi tokie, kurie susiję su sportu.

Ko palinkėtumėte mokiniams ir mokytojams šiais mokslo metais?

Mokiniams – puikiai mokytis, mokytojams – kantrybės ir geros nuotaikos, o visiems kartu – nepamiršti sportuoti.

       Parengė Marija Rukaitė, 6 d
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Kas, kur, kada mieste gruodžio mėnesį

Kalėdų eglutės įžiebimas

Gruodžio 1 d. 19 val. Tai vienas svarbiausių gruodžio įvykių. 
Vilnius nenaudoja gyvų eglių, o kuria jas iš eglišakių ir dirbtinių 
konstrukcijų. Šiemet pagrindinės miesto Kalėdų eglutės šviesios 
pradės žibėti gruodžio 1 d. iškart po šventinio koncerto Katedros 
aikštėje.

„Comic Con Baltics“

Gruodžio 2–3 d. parodų centre „Litexpo“ rinksis tie, kas nėra 
abejingi populiariajai kultūrai. Didžiausiame tokio pobūdžio ren-
ginyje Baltijos šalyse bus pristatomos naujosios technologijos bei 
kino industrijos ir kompiuterinių žaidimų naujienos. Čia lankysis 
žinomi aktoriai iš tokių filmų, serialų kaip„Sostų karai“, „Haris 
Poteris“ bei kiti svečiai. O jei dalyvausi cosplay konkurse, bilietus 
galėsi įsigyti su 50 proc. nuolaida.

Kalėdos su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru

Gruodžio 27 d. orkestras pakvies tris Lietuvos roko legendas 
bendram projektui, kurio metu bus atliekamos populiarios „Me-
tallica“, „Queen“, „Nirvana“ ir daugelio kitų roko grupių dainos. 
Nesi roko gerbėjas? Gruodžio 28 d. pasirodymas suburs populia-
rius atlikėjus, kurie dainuos nuotaikingas žinomų filmų dainas.

Naujųjų metų fejerverkai

Naujųjų metų naktį, prieš pat vidurnaktį, užsuk į Katedros 
aikštę. Kasmet laikrodžiui mušant dvyliktą nuo Gedimino kalno 
paleidžiamas šventinis fejerverkas, kurio stebėti susirenka įspū-
dingo dydžio vilniečių ir miesto svečių minia. 

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Teatro pastatas aukštomis stiklinėmis sienomis išties traukia 
akį. Gruodį pasirodymai čia vyks kone kasdien. Vaikai kviečiami 
pamatyti „Pelenę“ ar „Spragtuką“, o suaugusiųjų laukia „Bohe-
ma“, „Don Kichotas“, „Traviata“ ir daugybė kitų kūrinių.

Parengė Agnė Matulionytė, 6 d
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Sujungė muzika ir ne tik...

Lapkričio 29 d. minima Draugo diena. Kaip ir kasmet, dalinamės savo draugystės istorijomis. Nes kas 
gali būti gražiau už ilgai trunkančius gražius santykius? Savo draugystės su vienuoliktoke Gabija istoriją 
pasakoja dvyliktokė Goda.

Kaip mes tapome geriausiomis draugėmis? 
Tikslaus atsakymo, ko gero, niekada net pačios 
nežinosime. Daug metų lankėme tą patį chorą, 
daug metų abi domėjomės fotografija, daug metų 
turėjome begalę bendrų draugų, tačiau visą laiką 
kažkodėl tebuvome tik pažįstamos. Galbūt Gabi-
ja su manimi nesutiktų, bet aš mūsų draugystės 
užuomazga laikau tą dieną, kai ji į mokyklą atsi-
nešė ukulelę. Aš taip žavėjausi tuo instrumentu! 
Dar dabar prisimenu, kaip švytinčiomis akimis 
žiūrėjau į ją grojančią. Aš taip norėjau atsisėsti į 
Gabijos vietą ir skambinti ta meilia gitarėle! Ne-
beprisimenu, kaip ten tiksliai buvo, tačiau kelios 
dienos po šio atsitikimo Gabija mane pradėjo mo-

kyti. Pradėjom nuo paprastučių dainų, ji man paskolindavo savo instrumentą ir kitą dieną kaip tikrų tikriausia 
mokytoja stebėdavo, vertindavo ir taisydavo tai, ką išmokau. Žinoma, mes juk mergaitės, mes gi negalime 
vien mokytis, reikia ir kavos, ir kokio pyragėlio, ir begalės apkalbų... Pasirodė, kad abi norime važiuoti į tokį 
fotografijos seminarą, kuris vyksta Kaune, tad reiktų gyventi viešbutuke... Išsiaiškinome, kad abi turim viso-
kių keistų, užslėptų pomėgių, o įdomiausia – kad mūsų abiejų simpatijos buvo geriausi draugai! Ir tada viskas 
tapo jau tikrai rimta... Pasidarėme tarsi iškritusios iš kokio amerikietiško filmo, abi kurstėme visokius kvailus 
planus, kaipgi čia tas savo simpatijas sudominus, kaipgi čia atrodžius kuo gražiau (bet kad tik jie nesužinotų, 
jog čia dėl jų). O dar fotografija! Mes abi turėjom šitiek neįgyvendintų idėjų ir štai – atsirado žmogus, kuris 
buvo pasiryžęs visas jas paversti realybe! Mes buvome išprotėjusios! Niekada nepamiršiu tų bemiegių naktų 
belaukiant saulėtekio, to fotografijos seminaro, kuris buvo kaip viena, beprotiška nakvynė, lipimo ant visokių 
neaiškių tiltų, drebančių rankų, befotografuojant kvapą gniaužiančius vaizdus naktį miške, o po viso to – uku-
lele atliekamų dainų šeštą valandą ryto... Ir dar po to... O dieve, kiek daug dar nutiko po to! Bet ten jau kita 
istorija…

Jei įdomu, tai istorijoje minimos simpatijos vėliau tapo mūsų vaikinais, aš nusipirkau savo ukulelę ir da-
bar jau net Gabiją pamokau (mokame net duetu pagrot!) iiir esame geriausios draugės jau apie dvejus–trejus 
metus!

     Goda Vileikytė, IV B
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