
 

  

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos leidinys Laikraštis leidžiamas 

2016 m. gegužės mėn. Nr. 68 nuo 1990 m. gegužės mėn. 

Yra toks pavasaris, kuris  prasideda žiemą, kai šalta 

ir tamsu, bet „šimtmečių šviesos dar kvepia ugnim“, ir 

Domantas Razauskas, ir Domanto Razausko gitara 

brązga kokį dvidešimtą kartą „ant ripyto“ nuolatos tirp-

dydama snaiges. Ar nuo  to pasidaro šviesiau? Ne. Bet 

tada sniegas tampa nuobodžiu pavasario lietumi, tada 

parskrenda zylės ir tada labai aiškiai supranti, kad vi-

siškai ne apie pavasarį taip ilgesingai klausaisi. O apie 

ką?  

Apie tai, ką Domanto Razausko kūryba paslapčia 

šnabždėjo ne vienam.  Apie tokį santykį su pasauliu, 

kuris yra saldžiai bohemiškas, netgi... nuodėmingas. 

Be jokių abejonių, -  suagusiųjų  pasaulis, labai aiškiai 

sudėliotas vyro kūrėjo.  

Taip, mamos ir mokytojos, – girdžiu džiugiai 

šnabždančias savo gimnazistes, – mes klausomės to, 

kas skamba truputį nuodėmingai, nes tame yra ir ro-

jaus, ir pragaro, ir „po šimtą“, ir priesaikų, kurių nieka-

da neišgirstame ,,muilo operose“, ir atsižadėjimų,  ku-

rie neskaudina, o priešingai, – taurina. Mes klausomės 

to, kas lengvu ritmu mus užvaldo ir neša tarp juodų ir 

baltų debesų. Tarp liūdesio, kuris apima kiekvieną. 

Tarp didelio džiaugsmo, kai pajunti esmę.  

O viskas prasideda tuomet, kai vieną dieną draugė 

atsiunčia paklausyti labai ,,fainą“ dainą – būtent tada, 

kai jos facebook pažymėtas liūdesio ženklu. Po 

to ,,googlini“ ir randi daugiau. Tada nusiunti dainą 

savo draugui, kuriam norėtum kažką pasakyti. Nes jis 

Kodėl Razauskas ateina. Ir kodėl Razauskas neišeina. 
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groja gitara, tai gal padainuotų tą Razauską... Tada į 

miestą atvažiuoja pats D. Razauskas...  

Ir mes dainuojame kartu pilnoje salėje  susėdę ant 

palangių ir grindų, nes  vietų nebeliko (kas jose sėdi, 

jei visi, kuriuos pažįsti, grūdasi prie durų?). Ir kai dai-

nuoji kartu – nes kažkaip neišeina nedainuoti - balsas 

taip keistai rezonuoja,  tarsi tai, ką klasikai vadina 

dvasia, džiugiai šoktų. Ir tame rezonuojančiame balse 

telpa visas  žmogus – tai jo akimirka, tai jo laikas. O 

ant scenos dainuoja Razauskas.  

Žinoma, kažkas viską sugadins, nes būtinai papra-

šys pagroti „Pavasarį“, ir tikriausiai gaus šmaikštų 

komentarą atgal – pats kaltas, nejaugi nežino, kad D. 

Razauskui šita daina kiek pabodusi. Bet taip jau yra. 
Širdis suranda savo dainas – ir, gerbiamas Domantai, 

susitaikykite, kad daugelis žmonių paprašys būtent 

„Pavasario“.  

(Nukelta į 2 puslapį) 

Domantas Razauskas 
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IŠSIPLAUK DUBENĮ 

 

Vienuolis meistrui Džošū pasakė: 

- Aš tik ką atėjau į šį vienuolyną. Prašau, mokyk mane. 

- Ar tu jau suvalgei savo ryžių košę? -Taip, suvalgiau, - atsakė mokinys. 

- Tada tau pats metas išsiplauti dubenį. 

Išgirdęs šiuos žodžius mokinys netikėtai patyrė nušvitimą. 

Dzeno istorijos, 2012  

AUKSINIS KARPIS 

 

Kartą Šanso pamanė jau pasiekęs nušvitimą ir atėjo pasigirti vienuoly-

no meis-trui Seppo. 

- Auksinis karpis ištrūko iš tinklo. Kuo jis dabar maitinsis? - gudriai 

šypsoda-masis paklausė Šanso. 

- Kai tu ištruksi iš tinklo, aš tau pasakysiu, - atkirto Seppo. Senčo skėste-

lėjo rankomis: 

-Toks žinomas tūkstančio penkių šimtų vienuolių mokytojas negali rasti 

nė vie-no žodžio šia tema... 

Matai, aš čia viršiausias ir dar turiu daug kuo pasirūpinti, - nueidamas 

atšovė Seppo. 

Dzeno istorijos, 2012  

ILGESYS (su PANIŪNIAVIMAIS) 

 
Tik jei ten tu 

 

 Manęs nereikia  

 

Tik jeigu tu ten 

 
Sniegena mano  

 

Ten lyja miestai  

 

Manęs nei lašo  

 

Ten kvepia rankos 
 

Sniegena mano 

 
(...) 

Takas į tylą, 2010  

VARDAS 

 

Iš spalvotų sapnų iš tiesos ir iš nieko  

Iš užkalbinto budelio rankose vyro  

Iš giliausio atodūsio tų kurie lieka  

Ir iš vaikiškos šypsenos tų kurie mirę 

 

Iš nutaikytų vamzdžių iš garuojančio kapo  

Iš išmokytų moterų tarti bet tyliai  

Garsus kurie garsiai ne viską pasako  

Iš jų atėjau ir į čia pasipyliau 

 

Iškalbėk man  

Iškalbėk man 

 

Savo dievo žiaurumą tau ir kaimynui  

Išdavusiam tai ką prieš amžių sapnavo  

Iškalbėk apie vandenį virtusį vynu  

Ir verkiančius tuos kurie vyno ragavo 

 

Iš visų kuriuos keikėm iš vaikų kuriuos šaudėm 

Iš juokingų ir dvokiančių nimbų dalybų  

Iš mados ir komunų išėjęs su glaudėm  

Tu rašai savo vardą ant degančių knygų 

 

Iškalbėk man  

Iškalbėk man 

 

Iš šventųjų raudų iš aukojimo laužo  

Iš aukai nepaliesto vyro varstotuos  

Paklausyk jo viduj vis dar šnypščia ir daužos  

Ne pasakoj nukirstas slibino kotas 

 

Iš tavęs ir manęs iš visų kurie auga  

Išrašyk ir ištrink nenaudingą, likimą  

Nes kitaip nesupyk nužudysiu kaip draugą  

Ir pajusi kaip skauda viduj Hirosimą 
 

Takas į tylą, 2010 

Kodėl Razauskas ateina. Ir kodėl Razauskas neišeina. 

Domantas Razauskas 

Menininkas  turi prabangą augti, kabindamas 

vis naujas gelmes ir formas. Domantas Razaus-

kas tą daro labai sėkmingai, į savo kūrybą įpin-

damas vis sudėtingesnę muziką, sprendimus, 

žmones – su juo daug kas pažino Eglę Sirvidytę, 

Remį, Saulių Pitreikį. Su juo daugelis pažino 

poeziją – tekstą, kuris gali svaiginti neužmigdy-

damas.  

Labai įdomus svaigulys apima nuo tos poezi-

jos. Nuo suvokimo, kad muzika ir tekstas gali 

tobulai atspindėti dvasios šokį. Nuo jausmo, kad 

muziką gali išsakyti, o tekstą – išdainuoti. Prikel-

(Atkelta iš 1 puslapio) 

toji poezija – skani, svaigi, aitrinanti, jautri, tiksli. Poezija, kurią pasiimi ir 

nešiesi su savimi ten, kur netikėtai galėsi išsitraukti ir uždainuoti. Arba dek-

lamuoti – muzika irgi mokslas.  

Svarbiausia, kad Domanto Razausko poezija yra tokia sudėtinga ir dau-

giasluoksnė, kad, norintys joje ,,kapstytis“,  ten jaustųsi ne prasčiau nei ana-

lizuodami Vinco Mykolaičio–Putino poeziją. Tačiau tiems, kurie nori tiesiog 

mėgautis poezijos skambesiu ir emocija, užtenka užmerkti akis ir klausytis.   

Ir ačiū Dievui – nes daugeliui tai – vienintelis būdas ištverti žiemas. Nes 

su ja labai lengvai ateina pavasaris.  

Lietuvių kalbos mokytoja 

Renė Dautartienė 
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Nuo galbūt -  

prie turbūt 

Kas man yra teatras? Nežinau, ar jį galėčiau pavadinti tiesiog hobiu, nes nelai-

kau savęs apdovanota didžiuliu talentu.  

Teatras – lyg kitas pasaulis, kuriame jaučiuosi be kaukių, be dirbtinės šypsenos 

ir tiesiog laisva.  

Mokyklos teatro trupės pavadinimas ,,Tuščia erdvė“ pabrėžia, kad sceną mes 

suvokiame lyg baltą popieriaus lapą, kuriame savo kūnais nupiešiame naują pasau-

lį.  

Spektaklis ,,Tiems, kurie kelyje…“ – tai trumpos impresijos pagal Domanto 

Razausko tekstus. Vykdami į kelionę tikimės patirti nuostabiausių įspūdžių, tačiau 

aplinkybės ir sutikti kelyje žmonės, vaizdai, prisiminimai pakeičia ne tik pačią 

kelionę, bet ir jos tikslą.  

Meda Džiugaitė, IVa kl. 

Svečiai gimnazijoje 
Jau ne vieną dešimtmetį tęsiasi bendravimas penkių Lietuvos mokyklų. Jos, 

susietos poetės Salomėjos Nėries kūrybos ir gyvenimo pėdsakų, kiekvieni me-

tai rengia susitikimą vis kitame mieste.  

Pernai gruodžio mėnesį poetės gimtadienis buvo minimas Lazdijuose. Šil-

tas dzūkiškas priėmimas padėjo nesužvarbti, vis dėlto buvo nutarta kitą salo-

mėjiškų mokyklų susitikimą surengti  šiltesniu metų laiku. Juk poetė rašė ne 

tik apie apšerkšnijusią žiemą, bet ir apie žydinčias vyšnias bei alyvas.  

Ir štai Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija pakvietė salomėjiškas Vil-

niaus, Kauno, Lazdijų ir Vilkaviškio mokyklas atvykti į tradicinę Poezijos 

pavasario šventę.  

Mieli svečiai pakeliui aplankys Krekenavos baziliką, J.Tumo-Vaižganto ir 

knygnešystės muziejų Ustronėje bei Pašilių stumbryną. Pasiekę mūsų  mokyk-

lą dalyvaus tarptautinio Poezijos pavasario renginiuose bei aplankys neseniai 

mokykloje atidarytą S.Nėries auditoriją. 

Sveikiname salomėjiškų mokyklų atstovus mūsų gimnazijoje. 
 

Lietuvių kalbos mokytoja  

Asta Paliokienė 

Mūsų gimnazijoje atidžiai įsiskaitoma į eiles poetų  – ypač  tų, kuris tampa 

laureatais.  Ilgam stabtelima ties jų žodžiais, kurie visam pavasariui apsigyvena 

jaunuolių bei mokytojų širdyse. Iš to  kasmet ir gimsta po poezijos spektaklį.  

Šiais metais ,,jaukinomės“ Domanto Razausko labai sudėtingą vyro kūrėjo 

poeziją. Ji spektaklyje įsikūnija į  judesį, spalvą, mizansceną. Tai rimtas iššūkis ne 

tik mokyklinio teatro artistui.  

Linkime atviros širdies bei mąslaus žvilgsnio visiems žiūrovams, šiandien išvy-

siantiems premjerinį spektaklį ,,Tiems, kurie kelyje...“  pagal poeto Domanto Ra-

zausko kūrybą. 

Poezija ir teatras 

Ir Domantas Radauskas, kai vaikystė-

je vaidino teatro studijoje, kai bestudijuo-

damas senajame Vilniaus universiteto 

Filologijos fakultete atgaivino tradicinį 

renginį ,,Filologijos ruduo“ ar kai pirma-

sis dainuojamosios poezijos festivalyje 

pelnė ypatingą prizą – Vytauto Kernagio 

vardo gitarą, –  tada ir kitais atvejais gal-

būt kartkartėmis išgirstą mintį, suskam-

bėjusį žodį, perskaityto teksto fragmentą 

matė, jautė, ,,pasiturėjo“ ilgai, ilgiau ar 

ilgiausiai.  

Galbūt maži fragmentai kvietė stabte-

lėti ir jį – taip, kaip su mumis  susibičiu-

liavo jo frazės. Šių, ties kuriomis liko 

mūsų skirtukai Domanto Razausko kny-

gose ,,Takas į tylą“ (2010) ir ,,Dzeno 

istorijos“  (2012),  kviečiame pasiskaity-

ti. 

Lietuvių kalbos mokytoja 

Birutė Valkiūnienė 

*** 

Jei tu tikrai manai, kad ateini ir išeini, 

tai tėra tavo iliuzija. Leisk man tau paro-

dyti kelią, kuriuo neateinama ir neišeina-

ma. 

*** 

Mano mylimas drauge,  

Frontas nuėjo per nugarą – 

Tu juk amžinai apkasuos...  

*** 

Dar kvepia kava, arbata dar pritraukia  

Dar kvepia šis vėjas prieš pradedant lyti. 

*** 

Yra trys mokinių rūšys: tie, kurie perduo-

da dzeną kitiems, tie, kurie išlaiko šven-

tyklas, ir dar ryžių maišai bei drabužių 

pakabos.  

Ž. Čerkauskio (IId kl.) linoraižinys 

Meda Džiugaitė 
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Gaivus ry
tmetis 

Žolėje tyliai vaikšto... 

Girdi jo žingsnius? 

 
Karolina Sučylaitė, 7a kl. 

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija 

Kasdienės metamorfozės 

 

Sėdžiu balkone 

Skaičiuoju vazonus 

Indelius nuo majonezo 

Tapusius pupelių ir svogūnų prieglaudomis 

Sustatau juos pagal spalvą 

Vėliau išrikiuoju pagal dydį 

Fikusas išaugo iš vazono 

Pelargonija nuvyto 

 

Sėdžiu vazone 

Skaičiuoju balkonus 

Indeliuose nuo pupelių ir svogūnų 

Auga majonezas 

Mane išrikiuoja pagal spalvą 

Vėliau sustato pagal dydį 
 

Išaugau iš vazono 
 

Nuvytau 
 

Čia manęs per daug. 

 

Melolonthamelolontha (lot. ) 
 

Karkvabaliai daužosi į stiklą 

Karkvabaliai ropoja veidu 

Sienomis 
 

Kai pasiekia veidrodį 

Išsigąstu jų gausybės 
 

Slepiuos už lovos 

Ten jie krebžda garsiau 
 

Dviračio stipinuos sukas 

Šviečia vietoj mėnulio 

Važiuojant per raudoną 

Šviesą 

Plūstasi karkvabališkais 

keiksmažodžiais 

Jų kojelės raudonuoja iš pyk-

čio 
 

Traukinių stoty paklausus 

Nurodo klaidingą peroną 

Kine garsiai kalba telefonu 

Ir valgo su batų šaukštais 
 

Pabundu 

Surenku jų galvas 

Išdėlioju į liniją 

Laukiu 

Įkvėpus, išgirstu- - - 

Karkvabaliai daužosi į stiklą.  

 

Austėja Zaveckaitė, IIIgc kl. 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 

Aš buvau savo gyvenimo žiemoj. Sustingęs laikas, kažkur arklidėse 

beaidintis senų arklių prunkšimas. Tylus, čaižus garsas iš viršaus, lyg 

nuspaustų gaiduką... Lotoso žiedų sklidimas po apšerkšnijusias katedros 

sales. Dievo šaukimas, Dievo žodis, Dievo tyla... Lūpų plyšiai ir lašantis 

kraujas, šalčio skonis ir šiluma prisiminus... Mano karys eina. Į nežinomybės 

fortą. Su viltim – pasibaigusiom kulkom. Neišsižadėję, balti pažadai, taikos 

kardas. Kalnai, praradimai. Skaidrūs lašai kaskart glostantys mano žaizdotus 

pečius, velnio akmuo lydintis visą gyvenimą – toks artimas. Dievas, velnias 

ir meilė. Tik aš savo delne laikau smėlio smiltelę. Lengvą, kaip kulką. Tik aš 

matau krentančio paukščio snapelį, tariantį Dievui ,,sudie“. 

Meda Džiugaitė, IVa kl.  

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija 

Akimirka tiesos 

 

Žmogus sėdi, ieško klausimų. 

Laikrodis garsiai tiksi - visa slegia tyla. 

Vienos personos ja mėgaujasi, kitos ja dūsta, 

O yra ir tų, kas negirdi nei tylos, nei savų minčių. 

- Daug klausimų, mažai atsakymų. 

 

Renaldas Ramanauskas, IV kl.  

Panevėžio „Minties“ gimnazija 

EDENAS 

Visas m
ūsų Edenas buvo 

Trys 

Baltai nuo sąžinės kirm
inų 

Apsaugotos obelys. 

 
Po pirm

ąja dar pavasarį  

Jis 
pakabino sūpynes ir 

patupdęs 

Mane siū
bavo kol ant galvų pasipylė 

Ne žiedai – angelo sparnų plunksnos. 

 
Antrą mudu auginom 

Dėl vaisių
 nes m

an patiko 

Jo spaudžiamas obuolių liū
desio vynas 

O jam patiko kad aš nė gerti n
emoku. 

 
Trečiojoj jis

 laikė inkilą 

Paklydusiems kolibriams grįžti 

Ir š
ypsodamas sa

kė mieloji 

Išvarymas – tik Ivaškevičiaus pje-

sė. 

 

Neda Letukytė, IV
 b kl. 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto  

gimnazija, Senieji rū
mai 

Gimnazijoje tradiciškai 

vyksta Poezijos pavasariui skir-

tas jaunųjų kūrybos konkursas. 

Džiaugiamės jo dalyvių atsiųs-

tais kūriniais. Kviečiame į jau-

no žmogaus garsiai ištartą 

menišką žodį įsiklausyti, įsižiū-

rėti. Ir jį pajausti. 

1) 

Buvai tik Tu, 

Buvau ir Aš 

Tarp skirtingų jūrų, 

Bet po vienu dangumi niūriu.  

Ir niekada nebuvo MŪSŲ...  

Nebuvo mano spindinčių žvaigždžių dviejų,  

Tik danguje pro siaurą langą aš stebėjau,  

Kaip švyti iš aukštų nakties skliautų.  

Buvau tik AŠ  

Ir mano plaukiančios padangėse  

Iliuzijos ir svajos.  

Svaiginantis juokas nakties gilumoje.  

Mėlynom akim apsvaiginta,  

Stebėjau, kaip skęstu Tavo glėbyje,. 

Buvai tik TU.  

Šešėlis didvyrio, narsuolio,  

Stiprybė nešeisi ant pečių savų.  

Slėpei mane po savo sparneliu,  

Tokiu šaltu ir abejingu,  

Tokiu trapiu kaip MES abu… 

 

Ineta Skaburskytė, IIIb kl. 

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija 
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Filosofijos beprasmybė 

 

Filosofas beprasmybės sąvoką paima 

tarsi vynuogių kekę. 

Ją apžiūri mąsliom akim 

(kaip kiti nemoka). 

Ir aptaręs jos grožį, 

uogos pačios paragavęs, 

Ilgai ilgai kramto, 

paskui kauliukus išdėlioja vieną po kito ant stalo. 

Juos apžiūri savo mąsliom akim 

(kaip kiti nemoka) 

Ir pavadinęs kiekvieną kauliuką 

skirtingu vardu 
atsidūsta neradęs atsakymo. 

Erika Povilonytė, IVe kl. 

Panevėžio 5-ojii gimnazija 
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Miniatiū
ros 

Naktį, k
ai negaliu miegoti, k

ai negaliu sa
pnuoti, a

š sv
ajoju. Svajoju apie galin-

gą medį, p
asip

uošusį b
altais ž

iedais. 
Apie kalnus, a

pžėlusiu
s ž

ole, ir
 raudonų gėlių 

jūrą. S
vajoju apie gėlę, pražysta

nčią mano darže, apie sa
ulės sp

indulėlį, 
rytais š

il-

dantį m
an veidą, sv

ajoju ir 
apie lie

tų, gaivinantį ir
 šil

tą. Svajoju apie pavasarį. 

Tas v
asaros li

etus, t
oks š

ilta
s, g

aivinantis.
 Lietus, p

agird
antis 

ištr
oškusiu

s 

po ilg
os k

aitro
s, a

tnešantis 
džiaugsm

ą. P
agaliau galiu atsik

vėpti n
uo sv

aigi-

nančios k
aitro

s. G
aliu iš 

naujo grožėtis 
nepaprasta

 gamta, žaisti
 ru

gių lau-

kuose, pinti k
asa ir 

pienių vainikus. 

Grėta Kurapkytė, IV
 h kl. 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija  

IŠ  KASDIENYBĖS 

Sušelpk mane, - maldavo benamis. 

Pabučiuok mane, - reikalavo meilužis. 

Apkabink mane, - kalbėjo paauglys. 

Užjausk mane, - prašė kalinys. 

Suprask mane, - meldė dukra. 

Pakęsk mane, - tęsė mama. 

Padėk man, - prašė žmogus. 

Išgirsk mane, - su viltimi šypsojos sūnus. 

 

Kristijonas Grabauskas, Id kl. 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija 

Iš ciklo ,,mylėti negalima kovoti“ 

 
3. 

Matau saulėlydį tavo akyse. 

Matau - ta saulė nebenori pakilt. 

Ji nori pasilikti tarp dviejų vandenynų, 

Kur nėra jokių krantų, 

Kur nesimato mano ašarų. 

 

Modestas Kisielis, IVb kl. 

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija 

AČIŪ
DIE 

 

Bėga m
etai. 

Pasik
eičia draugai 

Vis k
ito

kie žaidim
ai 

Bėgame iš 
pamokų 

Dar d
ažniau atsik

albinėjame 

Kelia
me chaosą 

Priv
erčiame jaudintis 

Ačiūdie, n
iekada nepamirš

ta-

me 

Svarbiausio
 žmogaus - 

Mamos. 

 
Vaiva Daniūnaitė

, IV
r k

l. 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio 

gim
nazija

 

Ten, kur norisi sugrįžti 

Nėra mielesnio žemėje kampelio 

Už tą, kur mūsų laukia grįžtant iš toli, 

Už tą, iš kur pradėjo eiti sunkų kelią, 

O šilumą, jaukumą mes atmenam širdy. 

 

Nors sakoma: pasaulis didelis, platus, 

Jame dar tiek daug visko pamatyti, 

Tačiau ar yra kas brangesnio už namus –  

Ten, kur kas kartą norisi sugrįžti. 

 

Vargu, ar kur yra tokia tvirtovė, 

Kurioj saugesnis jausies nei namie. 

Ar rūmų salės ir gražiausi sodai 

Už paprastą namelį jaukesni. 

 

Nors kartais norisi keliaut, pasaulį pamatyt, 

Tačiau tik namuose mūs laukia šiluma jauki. 
 

Ona Petraitytė, IIIa kl. 

Vilniaus „Laisvės“ gimnazija  
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Poetė Ramutė Skučaitė 2000 metais už poezijos knygą „Laiškas sekmadieniui“ pelnė 

UNESCO organizacijos Vokietijos komisijos „Gražiausios metų knygos“ titulą. 

Poetė 2000 metais tapo Vytauto Žemkalnio gimnazijos poezijos pavasarėlio laureate. 

Tada poetė papasakojo mokiniams, jog pirmąjį savo eilėraštį parašė labai anksti, vos šeše-

rių metukų. Jis vadinosi „Vakarienė“. Iš vaikystės Pane-

vėžyje iškyla ir kitas prisiminimas. Kartą, besimokant 

mūsų mokykloje, nutiko ,,baisus“ įvykis koridoriuje. 

Mokinukė bėgiojo, nors bėgioti buvo uždrausta, ir atsi-

trenkė į mokyklos direktorę Muralytę. ,,Tai buvo labai 

baisu! Direktorė man nieko nesakė, nebarė...“ - prisiminė 

poetė.  

Iki šiol poetė mano, jog geriausia žmogaus savybė 

yra būti teisingam sau ir nedaryti blogo kitam, o labiau-

siai nemėgstama savybė – silpnumas. 

Šįmet, gegužės 3 dieną, poetė Ramutė Skučaitė gavo 

Maironio premiją už eilėraščių ir prozos knygą 

„Nepaslaptis tokia balta“.  Poetas, kuriam skiriama 

premija, tampa tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos 

pavasaris“ laureatu. Sveikinam mylimą poetę! 
 

Beatričė Čepulytė,  

Gabrielė Jovaišaitė, Ia kl. 

Sveikiname poetę Ramutę Skučaitę 

Laikas išeiti 
 

Lieka beržas, 

Kad niekad 

Neskriaustum. 

 

Jo žiedai 

Didesni 

Nei vaikystėj. 

 

Lieka sapnas 

Ir laukas 

Su akmeniu, 

 

Į kurį 

Tu nusimušei 

Koją. 

 

Dievas 

Irgi per lauką 

Tą ėjo. 

 

Lieka viskas, 

Kas atmena, 

Miega, sapnuoja. 

 

Lieka vėjas 

Ir radijo 

Ūksmas. 

 

Viskas lieka, 

Tik aš 

Nelieku. 

 

Ne dėl to 

Aš buvau 

Čia atėjęs. 
 

Sigitas Geda 

*** 
 

Ateina pavasaris, o su juo ir poezijos pavasaris - gražiausias ir 

garbingiausias svečias mūsų dienų kasdienybėje.  

 Poezijos pavasario dalyviai patiria katarsį. Juk ne kiekvieną die-

ną skaitome ir girdime poetinį žodį, kuris yra toks nekasdieniškas, 

pakylėtas, kad net prie širdies limpa. O maži vabaliukai dainas ne-

šioja po žaliuojantį, žydintį, kvepiantį, čiulbantį sodą. Ir po širdį. 

Mokytoja Vida Grigienė 

Mūsų gimnazijos tradicinėmis 

Poezijos pavasario šventėmis, be 

abejonės, džiaugiasi visi. Ypač jos 

brangios mokytojams lituanistams.   

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojos VIDOS GRIGIENĖS, 

mūsų mokykloje pasitinkančios jau 

41-ą pavasarį, paklausėme, kuo 

paprastas pavasaris skiriasi nuo 

Poezijos pavasario.  

O mes mielą Vidą Grigienę ap-

glėbiame ir jai nuoširdžiai sakome:  

mes mylime Jus, Mokytoja,  

Kolege! 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio  

gimnazijos bendruomenė 

Prieš keturis dešimtmečius: naujo-

ji lietuvių k. mokytoja Vida 

Vis dar žydinti mokytoja Vida 

Gimnazija. Mano mieloji gim-

nazija. Iš jos liko begalinis gėrio, 

grožio ir meilės ilgesys. Šis jaus-

mas yra mano gyvenimo varomoji 

jėga. Mano sielos pozityvioji pusė. 

Sveikinu Poezijos pavasario 

dalyvius, laureatus, visą gimnazi-

jos bendruomenę, kurią su dėkin-

gumu prisimenu. Jūs atliekate neį-

kainojamą, nuostabų darbą. Prisi-

menu gimnazijos šventes  kaip 

galimybę pasipuošti sielą, pasiruo-

šimą dalijimuisi tuo, ką esame 

subrandinę.  

Linkiu Jums neišsenkančio 

kūrybos džiaugsmo. Tvirtai žinau: 

tai, kas parašyta „širdies krauju“, 

nesunaikinama. 

Su pagarba -   

Jūsų mokinė  

Eglė Šimukėnaitė 

 
ILGESYS 

 

Tik aš žinau, kad buvo visa tai: 

Vėjo širdis, plaštakės skrydis, 

Arbata be cukraus, 

 Prisaldusi nuo tavo 

Akių korio. 

Tas buvimas šalia –  

Toks laikinas ir trapus, 

Užpildantis širdį, 

Viską paverčiantis 

 Prasmingu buvimu. 

Aš nežinau, ar tikra visa tai. 

Mano širdis – plaštakės skrydis, 

Pritvinkęs ilgesio... 

Kai tavęs nėr šalia, mano meile, 

 Taip kvepia meile. 

 
***** 

 
Vieną nuostabų pavasario vakarą, 

Kai nužydėjo paskutinis kaštonas, 

Neronas padegė Romą, 

Kad ilgesio aistras 

Ugnis nuplautų. 

Ir aš dabar, 

Stovėdama 

Prie nužydėjusio kaštono 

Jaučiu, 

Kaip dega lūpos 

Noru 

Išsakyti, 

Kad prisiminimai 

Apie grožį sunkūs, 

It supratimas –  

Sudegti turi, 

Kad žydėt 

Galėtum iš naujo. 
 

Eglė Šimukėnaitė 

N
u

o
tr

a
u

k
a
  

w
w

w
.d

el
fi

.l
t 

Ramutė Skučaitė 
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Matas Timinskas, 

IVr klasės gimna-

zistas, jau seniai 

žino savo pasi-

rinktą kelią ir 

atkakliai juo eina. 

Vaikinas yra bū-

simasis informa-

cinių technologijų 

specialistas, visa 

galva pasinėręs į 

mėgstamą sritį. Ja susidomėjo dar vai-

kystėje. Pirmu rimtu išbandymu tapo 

dalyvavimas olimpiadose: miesto, atran-

kinėse ir finalinėse šalies. Pastarosiose, 

kaip ir Kazicko vardo Aukštaitijos krašto  

jaunųjų programuotojų konkurse, Matui 

Timinskui kasmet sekėsi vis geriau. Nuo 

vilčių teikiančios septintos vietos per 

ketverius metus pakilta iki garbingos 

antrosios. Ji – tai ir teisė Lietuvai atsto-

vauti Baltijos šalių informacinių techno-

loginių čempionate, kuris gabiam jau-

nuoliui paliko neišdildomų įspūdžių. 

Matui Timinskui linkime kuo geriau-

sios sėkmės studijuojant informacines 

technologijas, jo mokytojui Alfredui 

Vasiliauskui – taiklios akies,  profesio-

nalių įžvalgų paste-

bint, ugdant jaunuo-

sius talentus.  
 

Lietuvių kalbos 

mokytoja  

Birutė Valkiūnienė 

Akimirkos, kurių negalima pamiršti 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos bendruomenė ir kitos Lietuvos ben-

drojo lavinimo mokyklos dalyvavo keletą mėnesių trukusiame projekte „Atsiduok 

Vilniui, nes jis tave myli“. Jį organizavo Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos bendruome-

nė. Projekto pavadinime skamba kompozitoriaus ir atlikėjo Tomo Augulio dainos 

žodžiai, sukurti būtent mūsų sostinei Vilniui. 

Projekto tikslas - pažinti ir domėtis Lietuvos sostinės Vilniaus istorija, kultūra, 

paveldu, šiuolaikiniu menu, bendradarbiauti su kitomis respublikos mokyklomis ir 

gimnazijomis. Mūsų gimnazijoje projekte dalyvavo mokytojos R. Kazakevičiūtė, 

R. Majauskienė, V. Baltušytė, J. Astramskienė, bibliotekos vedėja 

R. Vrubliauskienė kartu su savo mokiniais. Projekto metu vyko piešinių konkursas-

paroda, skirta Vilniui (dalyvavo  Mindaugas Čerkauskis, IId kl.; mokytoja 

V. Baltušytė), viktorina „Pažink Vilnių“ (nugalėtoja Gabija Klikūnaitė, IIIr kl.; mo-

kytoja R. Majauskienė), diktantas apie Vilnių (nugalėtoja Roberta Mikalkevičiūtė, 

IIIh kl.; mokytoja R. Majauskienė), poezijos skaitymai (nugalėtojas Mindaugas Či-

žiūnas, IIb kl.; mokytoja R. Kazakevičiūtė). 

Visi projekto dalyviai džiaugėsi svetingu priėmimu Vilniaus Karininkų ramovėje 

ir nuoširdžiais projekto šeimininkais. Po projekto tikrai pasijutome daugiau žinantys 

apie Vilnių ir jį garsinančius žmones. 

Lietuvių kalbos mokytoja 

Rasa Majauskienė 

„Atsiduok Vilniui, nes jis tave myli“ 

Baigiantis mokslo me-

tams, tradiciškai renka-

mas ,,Metų žemkalnietis“ – 

mokinys, iš visų išsiskyręs 

labai šviesiu protu ir labai 

gera širdimi. 

Nuoširdžiai sveikiname 

IVr klasės gimnazistę VAI-

VĄ DANIŪNAITĘ – 2016-

ųjų ,,Metų žemkalnietę“. 

Dėkojame Vaivai už stiprią, 

didžiulę, nuoširdžią šilumą.  

Šiluma paženklinta mūsų Vaiva 

Viskas nušviesta praeities. Kaip ma-

terialiajame pasaulyje niekas nežūva, 

taip ir dvasiniame. Viskas praeina, kei-

čiasi, bet gyva tai, ką prisimename.  

Sveikiname 2016-ųjų metų Poezijos 

pavasario laureatę Ramutę Skučaitę. 

Džiaugiamės, kad turėjome garbės įdė-

miau susipažinti su jos kūryba 2000-ųjų 

pavasarį, kai išrinkome ją mūsų gimna-

zijos Poezijos pavasario laureate. Tada 

pagal jos kūrybą gimnazistų teatras su-

kūrė poetinį spektaklį „Obuolija“.   

Šis spektaklis – kolektyvinis gimnazi-

jos mokytojų ir gimnazistų darbas, gi-

męs per mūsų Poezijos pavasarį, – su 

pasisekimu rodytas įvairiuose konkur-

suose. Poetė tą pavasarį prisipažino, kad 

tai gražiausias ir nuoširdžiausias kada 

nors jos matytas spektaklis. 

Tradiciškai mūsų gimnazijos Poezijos 

pavasaryje renkamas ir jaunasis laurea-

tas – moksleivis. Gražu ir prasminga 

jaunam šventinę akimirką būti pakylė-

tam greta didžio autoriteto. Tai jaunųjų 

kūrėjų atmintin įstringa visam gyveni-

mui.  

Tais 2000 metais jaunąja gimnazijos 

Poezijos pavasario laureate tapo Eglė 

Šimukėnaitė. Per šešiolika metų jos gy-

venimas pasikeitė iš esmės. Dabar jauna 

moteris gyvena Danijoje, dėsto  pedago-

giniame koledže. Antra vertus, ryšiai su 

gimnazija, poezija ir savo praeitimi ne-

nutrinti. Eglė sako, kad gimnazijoje pra-

dėti rašyti eilėraščiai, taip pat patirtis, 

įgyta leidžiant laikraštį „Svirtis“, organi-

zuojant renginius, dalyvaujant tautosa-

kos rinkimo ekspedicijose, jaunųjų filo-

logų konkursuose yra didžiulis turtas, 

labai pastiprinantis gyvenime.  

Visa, kas brangiausia, liko Lietuvoje, 

todėl į gimtąją erdvę ji žada grįžti. Šian-

dien Eglė, beje, detaliai pažinusi ir Afri-

kos kasdienybę, dalijasi savo kūryba bei 

perduoda nuoširdžiausius linkėjimus 

visiems 2016-ųjų metų Poezijos pavasa-

rio dalyviams. 

Lietuvių kalbos mokytoja  

Sigutė Motiejūnienė 

Dvi vainikuotos laureatės: Ramutė Skučaitė ir 

Eglė Šimukėnaitė 

Gimnazijoje –  

ateities pamatai 

Matas Timinskas 

Vaiva Daniūnaitė 



„Svirties“ adresas: 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija,  

Smėlynės g. 29,  

LT-35141 Panevėžys 

El. paštas:  

rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt 

„Svirties“ redakcinė kolegija 

Mokytojos-konsultantės: R. Dautartienė, B. Valkiūnienė, M. Stasiūnaitė. 

Už pagalbą rengiant leidinį dėkojame mokytojams  V. Baltušytei, A. Pali-
okienei, G. Lukošiūnui, R. Majauskienei, S. Motiejūnienei, bibliotekos vedė-

jai R. Vrubliauskienei. 

Nuotraukos iš asmeninių ir mokyklos archyvų.  
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Gegužė - mėnuo, kada pražysta alyvos, kerintį aroma-

tą skleidžia jazmino žiedai... 

Svaiginantis aromatas į gyvenimo kelią pakviečia ir 

abiturientus. Paskutinio skambučio akimirkos, patirtas 

jaudulys, trečiokų, mokytojų, tėvų, draugų bei mylimų-

jų linkėjimai   šildys, drąsins.  

Gimnazijos laikraščio ,,Svirtis“ redakcija, linkėdama 

Jums geriausios kloties, dalijasi Rytų išminties perlais. 
 

 

 Pažinęs save – protingas, nugalėjęs save – stiprus. 

 Pažinti tiesą lengva, sunku jos laikytis. 

 Kai žmogus daro gera, jo buvusios klaidos pamirš-

tamos.  

 Tas, kuris mokosi nemąstydamas, suklys. Tas, 

kuris mąsto nenorėdamas mokytis, susidurs su 

sunkumais. (Konfucijus) 

 Nuostabu yra mokytis ir, laikui atėjus, pritaikyti 

savo žinias darbe! Džiugu yra kalbėtis su bičiuliu, 

atvykusiu iš toli! Kilnu yra neįsižeisti, kai esi neį-

vertinamas pagal nuopelnus. (Konfucijus) 

 Susitikęs su garbingu žmogum, galvok, kaip jam 

prilygti. Susitikęs su nedoru žmogum, stebėk pats 

save ir pats save teisk. (Konfucijus) 

 Mokytojas tarė: ,,Mano darbas, atrodo, beviltiškas. 

Dar nesutikau žmogaus, kuris, žinodamas savo 

klaidas, pats sau prisipažintų klydęs“. 

(Konfucijus) 

 Patark tiktai tam, kuris ieško mokslo pajutęs savo 

nemokšiškumą. Padėk tiktai tam, kuris nemoka 

aiškiai pasakyti savo puoselėjamų minčių. Pamo-

kyk tiktai tą, kuris, sužinojęs apie vieną kvadrato 

kampą, gali įsivaizduoti ir tris kitus. (Konfucijus). 

 Vienintelė tikra klaida – neištaisyti savo praeities 

klaidų. (Konfucijus) 

 Nekalbėti su žmogumi, kuris vertas pokalbio, - 

vadinasi, netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, 

kuris pokalbio nevertas, - vadinasi, veltui švaistyti 

žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei 

žodžių. (Konfucijus) 

 Mokykitės taip, tarsi jums nuolat trūktų žinių, ir 

taip, tarsi nuolat bijotumėte jas iššvaistyti. 

(Konfucijus) 

 Pasisemk vandens, ir mėnulis bus tavo rankoje. 

Prisiliesk prie gėlių, ir jų aromatas persunks tavo 

drabužius. (Rinktinės Čanų sentencijos) 

 Kad ir kokį didelį darbą tu dirbtum, jeigu atsikra-

tei niekingų minčių, vadinasi, tu pasiekei tobuly-

bę. Kad ir kokių mokslo laimėjimų tu pasiektum, 

jeigu išsilaisvinai iš daiktų valdžios, vadinasi, pa-

žinai, kas yra išmintis. (Chun Cičen) 

Paskutinis skambutis papuošia kasdienybę 

Ir molis brandina vaisių 
Gimnazijos skaitykloje  atidaryta abiturientės  Indrės Samaitės  

keramikos darbų paroda 

,,Mano kūrybos vaisiai“. Indrės molinukai trečią kartą  džiugina  

mūsų akis ir širdis. 

Kompozicijos ant drobės, taupyklės, dėžutės-paslaptys, širdelės, 

paukščiai sukurti ir išdegti Panevėžio moksleivių  namuose.  

Džiaugiuosi Indrės kūrybinio darbo vaisiais, linkiu sėkmingai  

išlaikyti  baigiamuosius egzaminus.  

Ggimnazijos bibliotekos vedėja  

Rasa Vrubliauskienė 

Parodos autorė – Indrė Samaitė 

Abiturientai atžygiavo į paskutinę pamoką  


