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   ... Stebiu, kaip keičiasi gamta ir suvokiu, kaip 
greitai bėga laikas...   Rodos dar visai neseniai 

džiaugėmės ir mėgavomės vasaros atostogomis, 
per rudens atostogas grožėjomės gamtos spalvų 

įvairove ir, žiūrėk, jau įpusėjome I mokymosi 
pusmetį. 

 Būsiu atvira ir prisipažinsiu, kad bėgant 
metams, kartais toji mokymosi kasdienybė 
taip nusibosta, kad  net tampa rutina arba 

rakštis... O mokytis vis vien reikia ir nuo šios 
„kasdienybės“ niekur nepabėgame, ji  mus 

„suranda“ visur...
  
 Šiandien skaitytojams pristatau žmogų, 

kuris mokosi ir nori mokytis, 
tai naujokė iš IIF – 

BRIGITA GRIGALIAUSKAITĖ

    Kodėl atėjai mokytis į mūsų gimnaziją?
   – Tiesą sakant, atėjau tai tikrai ne dėl to, kad la-
bai troškau mokytis gimnazijoje ar siekti mokslo 
aukštumų. Tai gana jautri tema. Taip jau, matyt, 
likimas lėmė, kad turėjau palikti senąją mokyklą dėl 
asmeninių priežasčių, nes kito pasirinkimo, tiesiog, 
neturėjau.
  Pati nusprendei pasirinkti gimnaziją ar kas 
įkalbėjo? Kodėl pasirinkai „Aušrą“, o ne kokią, 
pavyzdžiui, profesinę mokyklą?
   – Negaliu sakyti, kad mama įkalbėjo moky-
tis „Aušroje“, bet... Ji man nepaliko jokio kito pa-
sirinkimo sakydama: „...arba lieki ten, kur esi, arba 
eini į gimnaziją“. Tiesą sakant nesiskundžiu, kad 
anksčiau man buvo blogai, bet mokyklos pakeiti-
mas, mano akimis, buvo vienintelė išeitis ieškant 
išeities iš susiklosčiusios situacijos.
       Dar prieš metus buvau tvirtai apsisprendusi, 
kad pabaigsiu dešimt klasių Alvito pagrindinėje 
mokykloje ir stosiu į Juozo Gruodžio muzikos 
konservatoriją Kaune. Ten būčiau baigusi dvy-
lika klasių ir dar turėjusi muzikinį išsilavinimą, 
kurio taip troškau, bet... Natūralu, kad per laiką 
mano nuomonė daug kartų keitėsi. Šią vasarą  
nusprendžiau, kad aš dar visiškai nenusprendžiau 
ko noriu iš gyvenimo ir geriausia bus baigti 
„Aušros“ gimnaziją . Gal mokydamasi gimnazijoje 
patirsiu „nušvitimą“, o jei ne, leisiu aukštesnėms 
jėgoms nuspręsti kuo galėčiau būti naudinga pasau-
liui (šypsosi - aut. pastaba). 
    Trys mėnesiai „Aušroje“. Kaip jautiesi ir ko tik-
iesi iš mokytojų?
   – Kiekvieną kartą galvoje sukasi vis kitos mintys,  
kurios, dažniausiai, priklauso nuo to, kokį pažymį 
tą dieną gaunu: kartais, norisi spjauti per petį ir 
pateikti CV „Mantingos“ administracijai, o kartais 
jaučiuosi kaip tas mažytis šaukštelis deguto medaus 
stiklinėje, tik iš gerosios pusės. Džiaugiuosi, nes to 
visai nesitikėjau, kad atėjusi į gimnaziją taip greit  
patrauksiu kai kurių mokytojų dėmesį, gerąja pr-
asme. Gal todėl ir jaučiuosi nerealiai?!.
   Ko tikiuosi iš mokytojų? – naudos  (šypsosi - 
aut. pastaba). Puikiai žinau kas man nesiseka ir 
labai gerai žinau kas man sekasi. Tik, kartais, iš 
mokytojų norėtųsi paprasčiausio supratimo, kad aš 
esu žmogus su ŽMOGAUS smegenimis, bet nesu 
robotas. Negaliu atsiminti visos informacijos, kurią 
man mokytojai per visą dieną „farširuoja“ galvon ir 
grįžus namo DAR bandyti kažką mokytis. Manau 
aš ne viena taip galvoju. Suprantu Mokytojus, kad 
ne jie sprendžia ką ir kiek mums reikia mokytis , 
bet, vis dėlto, Mokytojai galėtų būti nors šiek tiek 

supratingesni savo mokinių atžvilgiu. O šiaip, tai vis-
kas gerai. Kiekvienas Mokytojas dirba savo darbą, o 
mums, gimnazistams, lieka tik mokytis ir, jei reikia, 
lankytis jų vedamose konsultacijose. 
      Gimnazijoje yra nemažas neformalaus ugdymo, 
kitaip sakant būrelių pasirinkimas. Kokį būrelį 
lankai Tu?
     – Esu neatsiejama nuo muzikos, o ji nuo manęs. 
Dainavau, dainuoju ir jei kas mane užčiaups – dai-
nuosiu dar garsiau (šypsosi - aut. pastaba). 
     Girdėjau, kad užsiimi kūryba. Ar tiesą?
   – Taip. Rašau dainas, nors labiau tai galėčiau 
įvardinti kaip melodijos derinimą prie žodžių. Di-
evinu prozą, ji man lyg bedugnė, kurioje geidžiu 
nardyti lyg... šiuolaikiniai paaugliai internete. O 
eilėraščius rašau tik tada, kai reikia, kai paprašo... 
Esu parašiusi vos kelis „rimtus“ ir tik todėl, kad pati 
to norėjau, kai aplankė Mūza (šypsosi - aut. pasta-
ba). Mane labiau traukia proza, ne poezija.
   Iš kur semiesi kūrybinių minčių (idėjų savo 
kūriniams?
    – Apie tai dažnai galvoju, bet atsakymo netu-
riu. Dauguma rašo įkvėpti praeities prisiminimų, 
kiti bando pranešti kažkokią žinutę pasauliui... na 
arba kaip aš eilėraščius: nes mokytoja liepė arba...  
kai norisi dešimtuko iš lietuvių kalbos. (šypsosi - 
aut. pastaba). Keisčiausia, kad, dažniausiai, idėjos 
man kyla pačiu netinkamiausiu metu, kai negaliu 
užsirašyti jų, o jeigu pagalvoju, kad prisiminsiu, tai, 
žiūrėk, po dešimties minučių jau būsiu pamiršusi ką 
tokio „kieto“ sugalvojau (šypsosi - aut. pastaba). 
     Kas labiausiai Tave motyvuoja kūrybai?
    – Didžiausia motyvacija kūrybai, tai – mokytojų, 
draugų, kitų man artimų žmonių palaikymas ir  jų 
pagyros (šypsosi – aut. pastaba). 
    Apie ką dažniausiai rašai?
  – Rašau kas šauna į galvą – apie viską. Esu 
pradėjusi rašyti vieną didelį darbą ir labai tikiu-
osi, kad kada nors jį galėsiu ne tik įsivaizduoti, bet 
ir paliesti, suteikti jam fizinį kūną. Tai yra romanas 
apie kryžkelėje atsidūrusią Anelę. kuri  nugyveno 
nemažą gyvenimo dalį, kai staiga pajuto, kad dar 
taip ir negyveno...
     Kartais rašau ir trumpas miniatiūras. 
     Apibūdink savo klasę?
    – Nors mes visi skirtingi savo prigimtimi, bet 
visi esame lyg vienas kumštis: draugiški ir nusiteikę 
vienas kitam padėti. Labai džiaugiuosi, kad nuo pi-
rmos mokymosi dienos pritapau prie savo naujų 
klasės draugų, tapau pilnateise jos dalimi. Ačiū „kla-
siokams“!
      Pasakyk ką nors apie klasės auklėtoją.
      – Niekad nepamiršiu 2017 m. rugsėjo 1-osios, 
kai dabartinė mano klasės Auklėtoja mane apkabino 
ir į ausį pašnabždėjo: „Aš tave jau myliu“. Aš Jus, 
Auklėtoja, taip pat myliu!

           Dėkoju Brigitai už nuoširdų atvirumą ir 
už tai, kad pasirinkai mūsų gimnaziją.

                                   Kalbino Agnė Česnavičiūtė, IIF

     Salomėja Nėris – viena iškiliausių 
asmenybių visos mūsų tautos istorijoje. 
Nugalėjusi politines kliūtis, poetė išliko 

ištikima mūsų gimtinei – 
Lietuvai. Be viso to, Salomėja yra viena garsiausių 

mūsų etnografinio regiono – Sūduvos poetė. 
Kasmet, lapkričio 17d., yra minimos rašytojos 

gimimo metinės, kurios šiemet buvo jau 113-osios. 
Simboliškas  renginio pavadinimas – „113 pėdų
 smėlyje“ („Pėdos smėlyje“ – pirmasis rašytojos 

išleistas eilėraščių rinkinys – aut. pastaba).
 Tautos lakštingalai neabejingi liko ir mūsų 

gimnazistai, taip pat svečiai iš Kybartų Kristijono 
Donelaičio gimnazijos ir Pilviškių “Santakos” gim-

nazijos, buvusios mūsų mokyklos mokinė Rugilė 
Kačkauskaitė ir mokytoja, poetė, vertėja, tekstų 

autorė Vilija Žalienė. 
 Skambutis į renginį sukvietė įvairaus 

amžiaus gimnazistus. Minėjimą pradėjo kolek-
tyvo „Norija“ šokėjos, vėliau pranešimus skaitė 

išraiškingieji skaitovai, muzika džiugino mokytojos 
Ritos Štrimaitienės vadovaujamas mišrus vokalinis 

ansamblis, prieš tai minėta jausmingoji vokalistė 
Rugilė Kačkauskaitė (šiuo metu Rugilė mokosi 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje – aut. pas-
taba), Pilviškių „Santakos“ gimnazijos kolektyvas. 
Puikią programą paruošė ir kybartiečiai. Malonu 

matyti, jog prie renginio idėjos prisijungia ir buvusi 
mokytoja V. Žalienė. 

      Renginį vainikavo visų bendra daina 
„Mūsų dienos kaip šventė“.

 Vieša paslaptis, jog mūsų gimnazijos 
laikraščio „Žibintas“ žurnalistai yra 

labai sumanūs, talentingi, žingeidūs ir aktyvūs. 
Labai didžiuojamės mūsų žurnaliste Marta 

Marčiulionyte, IVA, kuri akomponavo skaitovų 
pranešimus viso renginio metu. 

Kitas „Žibinto“ žurnalistas – Lukas 
Rakauskas, IIE – buvo renginio iniciatorius ir 

pagrindinis organizatorius. 
Džiugu savo kolektyve turėti veiklių žmonių.

                                                                                                                              

Siekti žinių, semtis išminties ir pasirengti gyven-
imui, rugsėjo 1-ąją po „Aušros“ gimnazijos prieigas 

pasiskirstė 170 naujokų, iš jų 145 pirmokai, kurių 
garbei suformuotos  penkios klasės ir gimnazijos di-

rektoriaus įsakymu paskirstos penkios klasės vadovės.

Į II gimnazijos klases „talpinome“ 8, į III-18 
naujokų. Kadangi šių klasių naujai niekas neforma-

vo, juos priglaudė „senieji gimnazijos grandai“
.  

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 642 mokiniai, (58 mo-
kiniais mažiau nei praėjusiais mokslo metais). 

Gimnazistus moko  61 mokytojas.

O kaip sekasi mūsų pirmokėliams, sužinosime 
sekančiame laikraščio  numeryje.

Žurnalistinis pasivaikščiojimas...

      Gimnazijoje jau tradicija tapusios naujokų  „krikštynos“ 
buvo kaip visada šaunios. Kiek „Žibinto“ redakcijai yra 
žinoma, tai dabartiniai mūsų naujokėliai nuo pat pirmų 
mokymosi dienų stengėsi pritapti gimnazijoje. Susipažinę 
su mokytojais jie nekantriai laukė vyresniųjų gimnazistų 
pripažinimo, nes eidami mokytis į gimnaziją jie jau žinojo, 
kad pilnateisiais gimnazistais taps tik po „krikštynų“.
     Šiemet mūsų antrokai ir vėl pasistengė. Jų išradingumas 
pranoko visus įsivaizduojamus netikėtumus ir/ar 
lūkesčius. Pirmokai liko sužavėti – nepamirš „krikštynų“ 
niekada... Jie keliavo po krikštatėvių „buveines“, ragavo 
aštraus maisto... buvo aplaistyti pomidorų padažu... api-
barstyti žemėmis, apipilti miltais... Šliaužė per sutrintų 
obuolių masę, aliejų... Pirmokų potyriai – neišpasakyti...
Kad ir kokie sunkūs ir netikėti buvo jų išbandymai, pi-
rmokai nepasidavė ir nepasirodė neišmanėliais ar 
ištižėliais, o atvirkščiai – spinduliavo drąsą ir ryžtu viską 
iškęsti, kad tik būtų pripažintais gimnazistais. 
     Su viltimi, kad  jaunieji mūsų bičiuliai mylės gimnaziją, 
gerbs mokytojus, savo veiksmais neterš gimnazisto var-
do, laikysis Mokinio elgesio taisyklių, bus mandagūs, 
draugiški, Krikštatėvių globojami pirmokėliai mokėsi 
pažinti gimnaziją, mokytojus, kabinetus...

   „Krikštynų“ kulminacija – diplomų įteikimas pi-
rmokams, suteikiantis teisę vadintis pilnateisiu gimna-
zistu. Diplomus gavo visi „pakrikštytieji“.
 

  SVEIKI ATVYKĘ Į GIMNAZIJĄ, NAUJOKAI!

T R U M P A I

koje ir linkiu surasti tokią knygą, kuri su Jumis kalbėtųsi, 
provokuotų rimčiau pamąstyti, atidžiau įsižiūrėti, 
įsiklausyti ar net nustebti. Linkiu, kad skaitymas padėtų 
suprasti save: kokie esame, galbūt kokie turėtume būti, 
kaip mus veikia kiti, kaip mes juos veikiame, kaip mes 
elgtumėmės, jeigu pakliūtume į panašių aplinkybių 
kryžkeles. Linkiu, kad knyga nuramintų, pralinksmintų, 
paskatintų kokybiškiau gyventi.

                     Dėkoju už sugaištą laiką. 
                                              
                                                             Lukas  Rakauskas, IIE

SUSIPAŽINKIME 



Gimnazisto         saviraiška
ANT EŽERO STIKLINĖS BANGOS

    Mėnesienos nuspalvintas lygus ežero vanduo savyje glaudžia vaizdus dienų ir naktų, prabėgusių Punske. 
Kiekviena akimirka, krante įrašyta, nugula į saugų ežero dugną, laukdama lemtingos bent vieno iš mūsų 
audros, kurios dėka prisiminimai vėl išplauks į saulėtą paviršių. 
    Septynios dienos prabėgo kaip viena naktis. Sušmėžavo atmintyje lyg sapnas, kurio nelemta mums 
pamiršti, tik nešiotis širdyje iki pat paskutinio atodūsio.
      Nedrąsi pradžia, vardų ir veidų srautas, atidus kiekvieno iš mūsų skenavimas tikintis surasti patikimą 
draugą jau pirmosios minutės metu. Lėtas lagaminų pakavimas, klausimas ,,O iš kur tu atvykai?“, nedrąsus 
žvilgsnis į stovyklos vadovą ir bandymas perskaityti jo mintis, suprasti, kokį pirmą įspūdį jam palikai. 
Susipažinimo žaidimas, mėginimas prisiminti kiekvieną veidą ir ieškojimas to, ką jau matei. Netvirtas 
stovėjimas valgykloje su lėkšte rankoje ir bandymas surasti sau tinkamiausią vietą šalia trumpai pažįstamo 
asmens. Vienas, kitas žodis ir staiga atsivėrusios begalinės diskusijos tokia tema, apie kurią net nebūtum 
pagalvojęs. Kūrybinės dirbtuvės, atvėrusios naujas baltų meno plotmes. Dainos ir šokiai, įsirėžę ligi pat 
sielos gelmių ir troškimas šokti ilgai, kol nebus galima pastovėti ant kojų ar noras dainuoti ligi paskutinės 
minutės, kol balsas užkims. Ilgos ekskursijos, savų žmonių ieškojimas atsilikus minioje, nedrąsūs klausimai 
gidams ir vadovams. Savarankiškas (ne)legalus žingsnis svetimoje vietoje, pavertęs Punską savuoju miestu, 
sava ištaka.
     Nuostabūs žmonės, nauji, ištikimi draugai. Švelnus lenkaičių akcentas ir naujai suskambęs lietuviškas 
žodis. Juoko lydimas pokalbis visomis kalbomis su baltarusėmis ir Karaliaučiaus atstovais, siekiant suprasti 
vieniems kitus. Lietuvaičių nemokėjimas savosios kalbos pagrindų, ypač taisyklingo kirčiavimo. Atleiskite 
mums, lietuvėms dvejetukininkėms. Galime kaltinti ir save, kad nesigilinam ar jau spėjome užmiršti 
praėjusių metų veiklas pamokose, galime kaltinti ir mokymosi programą, be galo plačia ir tik greitai 
prabėgamą, siekiant suspėti viską per trumpą laiko tarpą. Atsiprašome, dėde Leonai...
     Nelaukta pabaiga. Bandymas per vieną paskutinę naktį atšvęsti visą prabėgusią savaitę. Neįtikėtinos pat-
irtys, draugystės išbandymai, nepakartojamos linksmybės. Nesuskaičiuojami apsikabinimai su tais, kurie 
tapo naująja šeima, kurių pasiilgome vos tik jiems palikus bendrabutį, vos prabėgus sekundės dalelytei. 
Pažadas susitikti vėl ir vėl, darsyk užtraukti lietuvišką dainą, kurios melodija nuvilnys per Karaliaučių, 
Lietuvą, Lenkiją ir Baltarusiją, kuri nuvilnys per laukus kaip stiklinė ežero banga, dienos ir nakties viduryje 
kvietusi paskęsti. Žodžiai, atėję iš amžių gūdumų, užmigę žemėje ir atgimę jaunimo lūpose, sukėlę šypseną 
tam, kuris jį išgirdo ir pats to nejausdamas pakartojo.
      Stiklinis ežero vanduo saugo akimirkas, mūsų išpieštas paviršiuje. Nukreipę žvilgsnius atgal mes matome 
visus kitus, tiesiančius mums rankas ir kviečiančius sugrįžti atgal į tobulą stovyklautojų būrį. Viena savaitė 
baigėsi, tačiau tai nėra pabaiga. Tai tik pradžia to, kas mūsų visų lauks ateityje. Pradžia to, kas dabar užmigo 
akimirkai ežero dugne. 

Marta Marčiulionytė, IVA

nukrypimas nuo normos

nukrypimas nuo normos – viena dešimtoji –
sukėlė triukšmą danguj.
isšsigandę, sustirę visi rėkia kiek nori,
pagalbos laukia veltui.

o žemė nukrypo nuo normos per trečdalį
ir niekam tai nerūpėjo.
čia viskas ir taip sugriuvę, sugedę –
tų ribų nustatyt nereikėjo.

pragare išvis normų nėra, o nuokrypis
pasiekia procentų šimtus.
čia siautėja stiprus geras polinkis
nesikišti į reikalus normų.

Mokyklinė ironija

Viena jau eilinį kartą lieki,
Nes kitus pagrobęs pavasario mygis.
Koridoriuos poros sau mylis,
O tu per gyvenima plėšytais džinsais žengi.

Tave vargše nuo ryto vadina,
Kuomet naują stiliuką valdyti bandai.
Visą dieną klausaisi ilgai,
Kaip tave tavo grožiu įtikint mėgina.

Neužtenka visiems vadovėlių,
Tad dyki per pamokas sėdit.
Velniop! Geriau pakalbėkit
Kaip prie stalų pridėti negalima kėdžių.

     Vėjas

Visai man nesvarbu, 
kad tu sukies aplinkui kojas. 
Pagriebęs glėbį lapų 
trenki į veidą, nesustoji.

Bekaukdamas garsiau 
ir lėkdamas šviesos greičiu, galvoji –
štai koks nesustabdomas, 
baisus esu, kaip Orionas.

Bet aš visai tavęs nesibijau,
ne toks baisus, galingas, Vėjau, tu esi.
Užtrenkusi duris po nosim tau
klausysiuosi, kaip pralaimėjęs tu verki.

    Klevo lapas

Žiūriu į klevo lapą, 
nepaprastą, bet stebuklingą.
Lyg knygoje jame matau,
kas rudenėlio nutapyta.

Išpuoštas įvairiom spalvom,
lyg žemės mūsų atspindys.
Su miestais, upėm ir miškais,
su kaimais, pievom, ežerais...

Gražiai vingiuojantys keliai,
pradunda bėgiais traukiniai.
O upėmis, lyg gulbės plaukia,
baltomis burėmis laivai...

Štai, kiek gražių minčių nupiešia,
nukritęs klevo lapas, prieš akis.
Nepaprastas jis – stebuklingas, 
Lyg mūsų žemės atspindys...

Brigita Grigaliauskaitė, IIF

Kada dar, jei ne dabar...(?) kas nepaduos. Eik per pragarą, jei teks, per šukes, 
žarijas. Juk jei nori virto kiaušinio, pirmiausia turi 
jį nusilupti.
 Pirmas žingsnis žiburiuko link – apsivaly-
mas nuo šiukšlių. Pašalink viską, kas tave iškrauna. 
Visus tuos, kurie tave tempia žemyn, netiki tavimi. 
Kaip negatyvi aplinka gali veikti tave teigiamai? Jei 
būsi nelaimingas, laimė bėgs nuo tavęs. Antrasis 
žingsnelis – tikėk. Tikėk tuo ką darai, tikėk savo tik-
slu. Jei tiki, jog sugebėsi, tuomet tavo sėkmė neabe-
jotina. Jei manai, kad ne – greičiausiai tu teisus. Veik 
taip, lyg negalėtų nepavykti. Nugalėtojai niekada 
nepasiduoda, o pasidavusieji niekada nenugali. Tau 
rinktis, kuriuo nori būti. Nebijok atiduoti visas jėgas 
mažiems darbams, nes būtent iš jų susideda dideli 
žygdarbiai. Jei mažuosius darbus dirbsi gerai, didieji 
bus linkę nusidirbti patys.
 Atmink, jog visi laimėtojai kažkada yra 
žengę pirmuosius žingsnius ir klydę bei klupę. Jei 
bijai klysti ir atrodyti kvailai, geriau net nepradėk. 
Tačiau aš tau linkiu keistis ir keisti. Veik. Pradėk 
nuo dabar.

Aleksandra Šumskaitė, ID

piešė Gita Bedorfaitė, IIIA

Akvilės 
Kačkauskaitės, 

IIIE,
piešinys

Emilijos 
Miliauskaitės, 
IIIA, 
piešinys

Ar kada susimąstei, kodėl gyveni po saule? Kodėl 
kaskart įkvėpus plaučiai prisipildo šviežio oro ir kai 
liūdna skruostais rieda sūrios ašaros? Iš kur pilve 
atsiranda drugeliai? Kam reikalingos rankos, ko-
jos, kodėl prieš užmiegant galvoje sukasi tiek daug 
minčių? Ir kodėl po galais visuose tavo sakinių galu-
ose vien klaustukai? Norėtum juos pakeisti taškais 
ir vietoje klaustukų galvoje į stalčiukus dėlioti fak-
tus? Tuomet ši rašliava galimai tau reikalinga, kaip 
ir man pačiai.
 Ko gero, visi turime svajonių, kuriomis net 
patys netikime. Tačiau dabar atėjo laikas įgyvendinti 
neįgyvendinamas svajones. Kada dar, jei ne dabar? 
Meskite į mane akmenį tas, kuris su manimi nesu-
tiks: mes laukiame vakaro, savaitgalio, vasaros, 
kitų metų... reikia daryti dabar. Jei gali nesulaukti 
rytojaus, kodėl lauki kitų metų? Visos didžiausios 
kelionės prasideda nuo pirmojo žingsnio. Taip, 
pradėti yra baisu ir sunku. Bet ar tas spinduliukas 
tamsaus tunelio gale nė kiek tavęs neskatina judėti 
pirmyn? Jis yra tavo tikslas. Nori? Pasiimk pats, nie
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...įdomu, koks popieriaus 
galiojimo laikas?..

IEŠKO

    Per sporto varžybas tarp gimnazistų prapuolė 
IE klasės auklėtoja. Jos nuotraukos neturime, 
bet ji panaši į šią mergaičiukę nuotraukoje. 
  Padėkite surasti mūsų auklėtoją, nes labai 
norim dar daug kartų matyti ją savo klasėje. 
 
     Atsilyginsim.
                                                                         I E  auklėtiniai

...dėl medalio ir nagų lako negaila...

...Tomai, kaip manai, 
ar mums dar liks 
po medalį?

...ko tik nepadarysi 
dėl geros fotografijos.

     ...Kaip sakoma,
 kol nesusituokęs 
darau ką noriu...

     ...Skrisk, Balandėli, 
skrisk plunksnuotasis... 
Tik nežiūrėk žemyn, galva 
apsisuks. Žiūrėk aukštyn – 
į dangų...

...„Kieti“ vyrukai...

  ...O siaube!.. Karvelio bakterijos 
viduje pradėjo karą... dar ap... 

     ...sunkiausia bendrauti su žmonėmis, 
su kuriais mažai ką turi bendro...

     ...Greitai išskrisiu ir aš,  kaip tas 
balandis, iš 2-o aukšto...

     ...Nieko baisaus, kai tave stebi ar iš tavęs 
juokiasi. Daug prasčiau, kai tavęs verkia.

Rūkančių 
gimnazistų 
kasdienybė

   ...GIMNAZISTAI – JĖGA! ...Baigsiu 
„Saliomę“ ir aš eisiu į „Aušrą“... 

...Visi žmonės subjektyvūs, 

išskyrus fotografai...

     ...ilgai galvojau kaip 
„išgyventi“ 8 pamokas.  
Laimė,  IKI šalia...

Z I B I N T A S
v

     ...Pozuojam. Paveiksluoja.


