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Pirmieji atkurtų „Laiptų“ leidimo metai baigiasi visai ne taip, kaip pradėdami šį kūrybinį darbą
įsivaizdavome. Tokio – KARANTININIO- leidinio neplanavome, bet štai... turime.
Visi „Laiptų“ Nr. 4 straipsniai ir bus susiję su tuo, kaip dėl karantino likę be gimnazijos mokėmės,
pramogavome, dirbome, liūdėjome, ko nesupratome ir ką supratome. Žurnalistai savo atradimais dalinasi
straipsniuose, na, o mes, mokytojos, stengėmės, kad į sambūrį sukviesti ir visus metus nuoširdžiai dirbę
gimnazistai neišsibarstytų. Besistengdamos ir pačios dar kartą įsitikinome –






mokykla be žmonių yra tik pastatas,
gimnazija – tai jos žmonės,
žmonėms reikalingi kiti žmonės,
neįprastos sąlygos padeda pažinti save ir kitus,
išbandymai skatina žmogų tobulėti.
Sambūrį „Laiptai“ remiančios mokytojos Jolanta, Laima, Milda
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Prieš tūkstančius metų taip toli nuo Žemės, kad joks mūsų moderniausias kosminis palydovas nebuvo pajėgus
įveikti nei trečdalio kelio, klestėjo viena už Saulę kelis kartus didesnė gyvybės pilna planeta. Klestėjo, bet joje
įsisiautė virusų armija. Taip įsisiautė, kad pražudė beveik viską, kas gyva, liko tik smulkūs mikroorganizmai. Planeta
apmirė. Virusų jėgos irgi pamažu silpo.
Virusai buvo susitaikę su pražūtimi, tačiau atsirado jaunuolis, be galo energingas ir maištingas. Jam šovė į galvą
mintis paieškoti nuotykių, o galbūt ir naujų namų sau ir savo genčiai. Daug negalvodamas jis leidosi ieškoti nuotykių,
nes nuobodulys veikė net labiau negu gyvų organizmų trūkumas. Iš pradžių smagu atrodė pasidairyti po Visatą ,
tačiau vieną po kitos lankant tuščias, nė lašelio gyvybės neturinčias planetas nekantriajam virusui darėsi dar
nuobodžiau...
Jaunasis virusas jau buvo beprarandąs viltį, bet netikėtai aptiko melsvai
žalią gyvybės kupiną planetą - Žemę. Čia buvo visko, apie ką nenuorama
svajojo: vandens, augalų, gyvūnų ir po vandeniu, ir sausumoje, ir net
danguje! Nežinia nuo ko pradėti?! Nuo namų! Smagiausi namai –
paukščiai. Jie gražūs, šilti, kuriasi įvairiausiose vietose, be to, daug
keliauja. Virusas pagalvojo ir apie tai, kad pradėjus daugintis jo
palikuonims būtų lengva pasklisti visur. Taip ir buvo, virusui
ėmus daugintis nesuskaičiuojamą jo gentainių armiją išplatino
paukščiai, o po poros dešimčių metų beveik visas gyvūnų pasaulis
pažino šiuos virusus. Gyvūnų šis virusas nepaveikė, tad visi buvo
laimingi – virusai turėjo gyvųjų ląstelių, kurių jiems reikėjo
išgyvenimui, o ir gyvybė žemėje nuo jų nenukentėjo.
Bet atėjo diena, kai nelaimingas pasijuto pirmasis virusas.
Jo nebedžiugino puiki gyvenamoji vieta ir gausybė vaikų, jam
vėl pasidarė nuobodu, ėmė trūkti veiksmo. Prisiminė virusas
ankstyvos jaunystės laikus, savo tėvų, protėvių galią ir... prabudo
žudiko prigimtis. Tai, kad jo jaunieji giminaičiai nebuvo pavojingi
gyvūnams,
be galo suerzino. Ilgai galvojo, kaip tapti tokiam įtakingam, jog nuo jo priklausytų Žemės gyvybė. Pagaliau kilo mintis
- virusų armija nėra anksčiau bandžiusi patekti pas žmones.
Dauguma virusų žmonių prisibijojo, bet vyriausiajam
paliepus užsiimti naujų teritorijų užkariavimu nebuvo
kitos išeities. Vyriausiasis nusprendė, jog reikia pradėti
plisti Azijoje, kadangi joje labai daug gyventojų, ir
akimirksniu ten pasiuntė vieną iš savo būrių. Virusams
labai patiko didžiuliai turgūs, įvairūs renginiai, į kuriuos
susirinkdavo daug žmonių, ypač vyresnio amžiaus.
Praėjus porai mėnesių tarp žmonių jau kilo panika, o
sumaišties iniciatoriui beliko tik sėdėti, žiūrėti, kaip
sparčiai naujose teritorijose sukasi giminaičiai, ir
mėgautis. Linksmiausia, aišku, buvo stebėti žmonių
mėginimus kovoti su virusais. Beveik visam pasauliui
buvo liepta sėdėti namuose, einantys į lauką turėjo dėvėti

kaukes ant veido, rankos ir paviršiai buvo valomi aitriai
dvokiančiu skysčiu. Na, o labiausiai viruso savimeilę
paglostė tai, kad jam žmonės suteikė vardą – Korona
virusas, sutrumpintai - „Covid – 19“. Taigi radęs puikią
progą vyresnysis virusas pasivadino Koronu. Koronas
buvo didžiausia televizijos žinių ir internetinių portalų
žvaigždė ir dėl to kurį laiką jautėsi pakylėtas. Kėlė nerimą
vienintelis dalykas – žmonės atrodė pakankamai protingi,
kai kalbėjo apie vakciną. Jei ją atrastų, Koronui ir jo
armijai būtų galas ir daugiau netektų viešpatauti nei
vienoje planetoje, net tuščioje. Bet matant, kad Žemėje
kiekvieną dieną kyla vis didesnis chaosas, virusai
vakcinos atradimu tikėti nenorėjo.

Tuo tarpu išsijuosę dirbo daktarai ir mokslininkai. Daugiausiai nuveikė pagyvenęs profesorius Albertas, kuris
tikėjo turintis pakankamai žinių išgelbėti žmones. Jokios pasaulio enciklopedijos negalėjo padėti kovoti su virusų
baisybe, bet profesorius turėjo žinių iš kitų planetų apie labai panašų virusą. Šią informaciją jis netyčiomis aptiko
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tyrinėdamas radijo bangas - iš keistų garsų jam pavyko iššifruoti viruso sudėtį bei visą jo istoriją. Tačiau vis tiek trūko
mažos detalės, na, bent jau jam atrodė, mažos. Iš tikrųjų žinojo viską, išskyrus tai, kaip virusą nugalėti. Per ilgus
dešimtmečius sukrautas žinių bagažas suteikė Albertui vilties ir jis pradėjo tirti sergančiuosius, pasveikusius. Per
mėnesį paėmė tūkstančius įvairių mėginių, kiekvieną iš jų nuosekliai tyrė - viskas veltui. Kitas mėnuo praėjo aklai
bandant derinti įvairius vaistus ir chemines medžiagas su viltimi užtikti aukso puodą. Daugelis eksperimentų pasibaigė
labai paprastai – cheminei reakcijai neįvykus, kiti buvo nutraukti dėl kilusių sprogimų,o vienas iš jų savaitei visiškai
nutraukė mokslininko darbą, mat nuo susidariusių dujų savaitę svaigo galva. Laikui bėgant paaiškėjo, kad ir per radijo
bangas šifruota informacija ne visai tiksli, o galbūt ji buvo apie visai kitokį virusą. Pykčio ir nuovargio apimtas
Albertas galiausiai nusprendė, jog su Koronu reikia susitikti akis į akį, ir savanoriškai užsikrėtė. Profesoriui tai
pasirodė puiki galimybė pažinti virusą ir su juo susikauti. Bet mokslininkas buvo gerokai pagyvenęs ir Koronui
pasirodė vieni juokai jį sustabdyti visam laikui... Galbūt su turimais ištekliais būtų pavykę išgelbėti žmoniją, bet
Alberto klaida buvo nesidalinti savo atradimu su kitais, jis manė sugebėsiąs vienas viską išspręsti ir užsidėti Žemės
gelbėtojo karūną. Deja...
Laikui bėgant,
karantinui matydamas tik sumišimą nusprendė gana sėdėti už kompiuterio ekrano,
besitęsiant ir žmonėms laiką leidžiant sukurti viešą grupę socialiniuose reikia imtis veiksmų. Paskelbė
tarp keturių sienų, kai kurių sveikas tinkluose. Jo nuostabai, per savaitę susirinkimą gerai žinomame Vingio
protas dingo ir įsišėlo fantazija. susirinko tūkstančiai sekėjų, aišku, parke ir šiltą pavasario dieną laukė
Susibūrė žmonių bendruomenės, kai kurie prisijungė dėl idėjos tūkstantinės armijos, kuri, pasirodo,
nebetikinčios, kad mokslininkai gali absurdiškumo, bet buvo ir tokių, kurie ne taip ir nuoširdžiai juo tikėjo.
padėti „Covid – 19“ nugalėti, jos savo gyvybe galėjo prisiekti tikį Praėjus porai valandų ir nesulaukus
bandė kitus kovos su virusais būdus. teorijos tikrumu. Grupėje prasidėjo nė vieno žmogaus Rolando planai tą
Po internetą pasklidus profesoriaus diskusijos apie viską: viruso vakarą pradėti įvairias apeigas žlugo,
Alberto radijo bangų kodams gimė nugalėjimo teorijas, būdus susisiekti o grįžęs namo pamatė tik keletą
teorijos, kad virusas - aukštesnių jėgų su atstovais iš kitų planetų, liaudiškus žinučių su pasiteisinimais, kad
bausmė ir kad pagalbos reikia prašyti vaistus nuo visų ligų. Patikėkit, buvo grupuotis dideliam kiekiui žmonių
jų. Vienas iš tokios teorijos autorių žmonių, tikinčių, kad tepalai ir draudžiama.
Pasirodo,
ir
buvo
paprasčiausias
kirpėjas arbatos padės nuo mokslininkų lojaliausiems sekėjams noro veikti
Rolandas, siekiantis surinkti grupę nenugalimo viruso. Susidarė nemažas pritrūko, o
nusiminęs Rolandas
sekėjų, su kuria įveiktų pandemiją. Iš burtininkų ratas. Atrodė, kad šiai pamažu pamiršo visą šį reikalą.
pradžių jis pasakojo apie tai savo beprotystei nebus galo. Tačiau po
klientėms, tačiau jų veiduose kaskart mėnesio Rolandas nusprendė, kad
Aišku, tai nebuvo pabaiga- praėjo dar kelios bandymo įveikti Korono virusus bangos - sumišusių mokslininkų ir
kūrybingų burtininkų - kol žmonės susigyveno su virusu. Visi norėjo grįžti į normalų gyvenimą: pradėjo sąžiningai laikytis
karantino, rūpintis rizikos amžiaus grupe ir paprasčiausiai nustojo panikuoti. Kai kurie, praradę viltį atsikratyti virusų
grėsmės, prisitaikė prie uždaresnio gyvenimo būdo. Kai kurie tapo laimingi, nes per karantino laikotarpį turėjo laiko
susipažinti su savimi ir susirado naujų užsiėmimų, pramogų. Ilgainiui žmonės užsiėmė savais rūpesčiais ir nustojo Koroną
minėti.
Koronas, vyriausiasis virusas, matydamas tokią situaciją pavargo ir nuleido rankas. Anksčiau jis nemanė, jog žmonės,
tie protingi sutvėrimai, turi ir tiek kantrybės, jog visa virusų armija jų nepalauš. Kiekvieną dieną žmonių gyvenimui vis
rimstant virusui nebeužteko jėgų ir fantazijos iš naujo kelti į kovą savo armiją. Jis suprato, jog Žemėje prarado lemiamą
įtaką. Nors virusų situacija buvo beviltiška, Koronas sukaupęs paskutines jėgas įsakė visiems skubiai ieškotis draugiškesnių
planetų.
Kaip toliau sekėsi po Visatą laimės ieškoti pasklidusiems virusams, nežinia, tačiau žmonės gyveno ilgai ir laimingai.

Julija Navickaitė
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Per vieną minutę viskas ėmė ir apsivertė aukštyn kojomis. Argi kada nors anksčiau teko susimąstyti, kokia
neįkainojama yra gyvenime laisvė? Na, o šiomis dienomis, kai tenka sėdėti namuose, įkalintiems tarp keturių
sienų, ir kiekvienas išėjimas į lauką, gryno oro įkvėpimas, vėjas, kedenantis plaukus, ar pavasarinė saulė,
švelniai paliečianti odą, tampa tikra dovana, man laisvė įgavo daug didesnę vertę.
Tik tuomet, kai visko netekau, pradėjau vertinti, draugais. Štai, pavyzdžiui, vieną kartą su drauge
kiek daug turėjau. Pradėjau vertinti kiekvieną važiavome į Lenkiją, į mūsų mėgstamo atlikėjo
susitikimą su draugais, nes dabar viskas kitaip, koncertą. Nors kelionė truko tik dvi dienas, ji įsiminė
negaliu jų apkabinti, negaliu pamatyti jų šypsenos, išties ilgam. Viskas vyko lyg vakar - išvykome anksti
išgirsti jų juoko. Dabar viskas, ką galiu padaryti, tai ryte, per pietus jau buvome Varšuvoje, vaikščiojome
tik bendrauti internetu, bet tai neatstoja tikrų žmonių, po miestą, o atėjus vakarui grįžome į mūsų labai
gyvo bendravimo. Draugai man – tai žmonės, kurie gražius apartamentus ruoštis koncertui. Per koncertą
visada išties pagalbos ranką, kai bus sunku, ir juoksis prarėkėme visą balsą, tačiau ta emocija, kurią
kartu, kai bus linksma. Tai tie žmonės, kurie daro parsivežėme iš kelionės, lig šiol sukelia šypseną
gyvenimą šimtą kartų įdomesnį ir linksmesnį, su veide. Ir aš tikiu, kad būtent šis laikotarpis parodys,
kuriais kiekvienas susitikimas tampa nuotykiu. Ir kokia stipri yra draugystės ir atsiminimų jėga, o kai
dabar, kai viskas staiga sustojo, iš tiesų trūksta to viskas baigsis, žymiai labiau vertinsiu kiekvieną
nuoširdaus bendravimo, šypsenų ir juoko iki ryto. minutę su tais nepakartojamais žmonėmis - draugais.
Man visad labai smagu prisiminti keliones su
Taip pat širdyje pajutau begalinį ilgesį artimiesiems, nes negaliu nuvažiuoti
ir jų aplankyti. Bene gražiausias paskutinis mano atsiminimas, susijęs su
artimaisiais, kai su pussesere susiplanavome nuvažiuoti pas senelius į kitą miestą
ir juos nustebinti, nes negalėjome pas juos nuvykti, kai visa šeima buvo
susirinkusi švęsti senelio gimtadienio. Anksti ryte sėdome į traukinį ir išvykome
į svečius. Kai įžengėme nešinos tortu pro duris, seneliai išties nustebo, nes mūsų
apsilankymo visai nesitikėjo. Staigmena buvo labai vykusi ir visi buvome
laimingi, smagiai pasišnekučiavome ir linksmai praleidome laiką, išgėrėme
arbatos ir suvalgėme tortą. Atrodytų, tokia paprasta smulkmena, tačiau, kai
nebegali padaryti nieko panašaus, širdyje kirba liūdesio gaidelė. Suprantu, kaip
svarbu dažniau prisiminti artimus žmones, nes nežinia, kada viskas gali dar kaip
nors pasikeisti.
Ir kiek daug liko nepadaryta, kiek planų žlugo, kiek nuotykių liko nepatirta. Juk taip norėjosi nueiti į tiek
daug koncertų, aplankyti daug įvairiausių nematytų vietų, susipažinti su naujais žmonėmis, valgyti
įvairiausiuose restoranuose, bet viskas, ką galiu padaryti, tai tik likti namie ir laukti, kol viskas pasibaigs.
Supratau, kad visos dienos tampa kaip viena. Dabar net paprasčiausias dalykas, kaip, pavyzdžiui,
vaivorykštės pamatymas per langą, tampa dienos nuotykiu. Bet aš žinau, kad kai karantino nelaisvė baigsis,
daugumą dalykų darysiu kitaip ir žymiai labiau vertinsiu akimirkas su brangiais žmonėmis.
Gabija Šilaikytė
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Iš pirmo žvilgsnio karantinas atrodo kaip puiki
galimybė pailsėti nuo darbų ar mokyklos, pabūti su
savimi niekieno netrukdomam. Atrodo, kad pagaliau
galėsi nuveikti viską, ko nespėjai padaryti - peržiūrėti
visus filmus, kuriems neradai laiko, išsirinkti naują
knygą. Pagalvoji, kad pagaliau galėsi sutvarkyti
namus ar išbandyti įdomų receptą. Iš karto prisimeni
visus savo hobius ir kūrybinę veiklą. Atrodo,
karantinas tampa tarsi švente. Bet praėjus kelioms
dienoms pasiilgsti bendravimo. Praėjus savaitei
neberandi vietos savo paties namuose. Sakysite,
-

bendravimo stygių galima sumažinti kalbantis su
žmonėmis per socialines platformas ar vaizdo
skambučius, bet tai nėra tas pats, kas bendrauti gyvai.
Galų gale, pavargsti nuo nuolatinio sėdėjimo prie
kompiuterio ar telefono. Po nuotolinio mokymosi
dienos nebesinori vėl sėstis prie kompiuterio ar
telefono, kad galėtum pasikalbėti su draugais. Aš
pasiilgtu savo draugių palaikymo po sunkių pamokų
ar nepasisekusių kontrolinių darbų. Joms visada
pavyksta mane prajuokinti ir išsklaidyti įtampą. Po
atsiskaitymų dažnai iš jų išgirstu:

Viskas bus gerai, tu genijus!
Kitą kartą pasiseks geriau, aš tau padėsiu mokytis!

Aš pasiilgstu susitikimų su draugėmis už mokyklos ribų, kartu praleisto laiko.
Dabar, prisiminusi visas smagias akimirkas prieš karantiną, norėčiau jas
pakartoti. Kartą, po sunkios dienos mokykloje ir daugybės pamokų, mes
žaidėme stalo žaidimą „Atspėk žodį“ ir viena iš mūsų sumaišiusi žodžius
sušuko:
-

Laktozė be pieno!

Praėjo kelios akimirkos, kol suvokėme, ką ji pasakė, bet paskui negalėjome nustoti juoktis. Tą pačią dieną
mes sugalvojome apgauti bendraklasę Dovilę.
-

Pasižiūrėk, kokia graži mano orchidėja! - pasakė Kornelija, didžiuodamasi savo dirbtine orchidėja.

- Tikrai, bet kaip ji šitaip gražiai auga? - atsakė Dovilė stebėdamasi.
- Nežinau, čia mano mama jas augina. Laistome kiekvieną dieną! Šiaip ir dabar reikėtų eiti palaistyti.
Galėtum tai padaryti už mane ? Aš tingiu keltis... - pasakė jai iš apsimestinio nuovargio aimanuojanti
Kornelija.
Dovilė tik palaisčiusi orchidėją suprato, kad ji netikra, ir mes visos negalėjome nustoti juoktis.
Tokios linksmos akimirkos labai pakelia nuotaiką po sunkios dienos, todėl dabar, per karantiną, aš
pasiilgstu draugių. Karantinas yra išties puiki galimybė atrasti naujų užsiėmimų ir padaryti dalykus, kuriems
vis nerasdavom laiko, taip pat jis mums parodo, koks svarbus yra bendravimas su žmonėmis ir kad turėtume
branginti galimybę susitikti su draugais gyvai, ne per telefoną ar kompiuterį. Kad būtum iš tikro laimingas,
reikia gyvo, realaus bendravimo.
Eglė Vareikytė
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Jau slenka antrasis mėnuo, kai aš ištisas dienas leidžiu namuose dėl koronaviruso ir į lauką išeinu tik įkvėpti gryno oro. Visa
situacija iš tiesų vargina ir kelia daug išbandymų. Šis karantinas pakeitė mūsų gyvenimą, o dėl galybės draudimų pasikeitė ir
anksčiau kasdienybe buvusių dalykų vertė. Kaip yra sakoma - tik praradęs pradedi vertinti tai, ką turėjai anksčiau. Ne išimtis esu
ir aš - mano gyvenimas karantine išties labai pasikeitė, o kasdienius dalykus pradėjau vertinti tik juos uždraudus.
Ko gero, labiausiai mano gyvenimą tarp keturių sienų jau ištisus du mėnesius. Bet labiausiai trūksta gyvo pamokos
paveikęs apribojimas - mokyklų Kartais ir nebendravimas gali varginti, o dėstymo, nes namuose turiu žymiai
uždarymas. Vos paskelbus žinią, kad ypač mane, nes esu bendraujantis daugiau dirbti savarankiškai, taip pat
mokyklos bus uždarytos penkioms žmogus ir nepaplepėjusi su draugais, iškyla daugiau klausimų, į kuriuos
savaitėms, ėmiau džiūgauti, nes atrodo, išprotėsiu. Prieš karantiną buvau atsakymų kartais net ir nesulaukiu. O
troškimas, iki šiol tūnojęs tik mano įpratusi prie šurmulingos dienos: atsakymus į klausimus surasti iš tiesų
galvoje, pagaliau išsipildė. Kurį laiką tai mokykla, būreliai, pamokos, draugai, sunku, nes vadovėlyje viskas būna
vis dar atrodė kaip nuostabiausias šeima, tad dabar namuose ne kartą iš paaiškinta
sunkiais,
ne
visada
dalykas, tačiau įsibėgėjus karantinui aš... nuobodulio žiovulys buvo apėmęs. suprantamais terminais, mokytojos viską
labai pasiilgau mokyklos. Anksčiau, Pasiilgau ir pačios mokyklos atmosferos, paaiškina paprasčiau, be jokių nežinomų
būdama mokykloje, beveik visą dieną kai visi kažką veikia ir yra užsiėmę. žodžių. Manau, kad aš esu ne viena,
būdavau su draugais, su kuriais Atrodo, net ir toks nemalonus dalykas pasiilgusi mokyklos, į kurią anksčiau eiti
galėdavau pasikalbėti ir linksmai kaip šurmulys gali tapti svarbia dienos atrodė tikra kančia.
praleisti laiką, o dabar tenka sėdėti vienai dalimi, be kurios nebe taip gera gyventi.
Kitas dalykas, kuris labai pakeitė mano kasdienybę - draudimas lankytis kavinėse. Sužinojusi šią naujieną labai nuliūdau,
nes prieš karantiną kiekvieną penktadienį su draugėmis važiuodavau į miestą pasidalinti savaitės įspūdžiais prie puodelio kavos
ar arbatos. Šis, atrodo, paprastas ,,pasisėdėjimas" mieste man buvo savaime suprantamas dalykas, kuriam neteikiau ypatingos
reikšmės ir pakankamai nevertinau. Tik prasidėjus karantinui supratau, kad tai - tarsi kokia tradicija ar ritualas, be kurio visa
savaitė praranda prasmę. Ach, apie tai dabar galiu tik pasvajoti... Prisimenu, kai susitikusios mes galėdavome kalbėtis, niekas
nedraudė prisiliesti prie kito žmogaus, o tai, mano nuomone, yra būtina bendraujant artimai. Mieste galėdavome vaikščioti
siauromis gatvelėmis ir grožėtis Vilniumi. Mano didelė silpnybė – senamiesčio architektūra, jo gatvelės, tad vaikščioti ten - tikra
palaima! Jei turėčiau pasirinkimą, kur gyventi – be jokių abejonių pasirinkčiau Vilniaus senamiestį. Anksčiau minėjau, jog esu
bendraujanti asmenybė, kuriai reikia veiksmo, tad savaitė karantine mane veda iš proto, o visas gyvas bendravimas buvo tarsi
laimės užtaisas visai savaitei. Žinoma, visuomet galima paskambinti draugėms telefonu, tačiau joks telefoninis pokalbis neatstos
gyvo bendravimo- tai tas pats, kas sakyti, kad nebūtina kažkur skristi, nes visus pasaulio stebuklus galima pamatyti internete.
Na, ir dar karantino metu pasigedau bibliotekų, kurios po karantino sušvelninimo
neseniai pradėjo veikti. Tai išties labai pakeitė mano kasdienybę. Kaip ir dauguma
knygų skaitytojų, mieliau renkuosi popierines knygas nei elektronines, dažniausiai jas
pasiimu iš bibliotekos. Prieš prasidedant karantinui kaip tik buvau pasiėmusi knygą ir
skaičiau jos paskutiniuosius skyrius. Galvojau, kad baigusi skaityti pasiimsiu kitą,
tačiau dėl karantino bibliotekos buvo uždaromos. Man neliko jokio kito varianto, tik
skaityti knygas elektroninėje erdvėje, to labai nemėgstu. Skaitydama elektronines
knygas negaliu paliesti ar pačiupinėti knygos, vartyti jos puslapių ar užuosti jos
kvapo. Ach, tas knygų kvapas... Man tai yra vienas iš malonumų skaitant knygą,
atrodo, galėčiau net kvėpintis tokio kvapo kvepalais, jei kas juos sukurtų. Taip pat
elektronines knygas skaitant ir negalint versti puslapių ir knyga tampa ne tokia įdomi,
net nežinau kodėl, tarsi nesijaučia kaip tikra. O dar šiuo metu, kai visus darbus turime
daryti kompiuteriu ar telefonu ir visą dieną praleidžiame prie jų, norisi nuo visų
technologijų atsipūsti ir mažiausiai, ką noriu daryti - tai dar ir knygą skaityti internete.
Taigi, įsibėgėjus karantinui, supratau, jog kasdieniai ir paprasti dalykai, kurių dažnai nepastebime, ir yra patys brangiausi bei
svarbiausi mūsų gyvenime, nes amžinai visur skubame. Manau, kad karantinas mus privertė sustoti, apsižvalgyti aplinkui ir
įžvelgti kasdienių dalykų vertę.
Emilija Raišuotytė
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Lietuvoje karantinas dėl koronaviruso tęsiasi jau beveik trečią mėnesį ir, jei norite paklausti, kokia mano
savijauta, tai galiu drąsiai teigti, kad prasta. Man karantinas slenka lėtai ir nuobodžiai, nes negaliu matyti
savo draugų, o jei noriu išeiti iš namų, turiu dėvėti KAUKĘ. Kaukės šiuo metu yra mano geriausios draugės
ir tada, kai noriu išeiti į mišką, prie ežero ar į parduotuvę. Mano nuomone, tai naujas išbandymas ne tik man.
Papasakosiu daugiau apie savo patirtį.
Šiuo laikotarpiu kontaktuojant su kitais asmenimis būtina laikytis
dviejų metrų atstumo ir dėvėti apsaugines kaukes. Prie tų naujovių
priprasti visiems, ypač paaugliams, yra sunkoka, tai reikalauja nemažai
pastangų. Niekada neteko pagalvoti, kad išeinant iš namų reikės kartu
imtis kaukę ir dėvėti ją net miške ar parkelyje, todėl man labai sunku
kur nors susiruošus jos nepamiršti. Pavyzdžiui, šiandien, tik išėjusi į
lauką, supratau, kad kažko trūksta, todėl teko greitai grįžti ir pasiimti
apsauginę kaukę. Anksčiau tokio dalyko patirti neteko, todėl įsikalti į
galvą mintį ,,Armante, tik nepamiršk kaukės” tikrai kelia šiek tiek
sunkumų, bet, laikui bėgant, manau, įmanoma priprasti, kad tai būtina ir
nieko pakeisti negaliu. Kartą, pačiomis pirmosiomis karantino dienomis,
pamiršau pasiimti kaukę, apie nieką negalvodama vaikščiojau po mišką
ir atsidūriau šalia šeimos su maža mergaite. Pamatę, kad esu
neužsidengusi veido, tėvai patraukė mergaitę toliau ir uždengė jai burną.
Mane šokiravo, kaip žmonės per tokį trumpą laiką susvetimėjo, todėl
grįžusi namo nesmagiai pasijutau ir papasakojau situaciją mamai. Ji man
paaiškino, kad žmonės skirtingai reaguoja į šią situaciją ir aš nieko pakeisti negaliu, tačiau dar pridūrė, kad
kaukę dėvėti būtina ir turiu stengtis jos nepamiršti. Po po šio įvykio stengiuosi visada gerbti žmonių
sprendimus, nors kartais jų pasitaiko ir keistų.
Įpusėjus karantino laikotarpiui, kai jau turėjau susimąstyti, kaip pasikeis žmonių gyvas kontaktas,
laiko priprasti prie esamos situacijos, atkreipiau emocijų reiškimas ar bendros kalbos radimas per
dėmesį į žmonių elgseną ir pastebėjau keistą dalyką. karantiną. Šią situaciją vertinau dvejopai: viena
Žmonės pradėjo vienas kitą kreivai nužiūrinėti ir vertus, žmonės laikosi nurodytų draudimų, bet,
labiau atkreipti dėmesį vienas į kitą. Pavyzdžiui, žvelgiant iš kitos pusės, vaikinas galėjo įsižeisti ir
vieną vakarą su mama vaikščiojome šalia namų pasijusti nemaloniai dėl patirtos situacijos. Mano
esančiame miškelyje ir pamatėme vaikiną. Jis dėvėjo nuomone, gamtoje nereikėtų dėvėti kaukės, nes išėję
kaukę, tačiau ją tuo metu buvo nusileidęs nuo veido. į gamtą mes nesistengiame palaikyti kontakto su
Praeinantys asmenys tai pastebėjo ir iškart pasitraukė kitais, o džiaugiamės, kol dar galime išeiti ir
kuo toliau, kad nereikėtų susitikti ar kontaktuoti su pasidžiaugti pražydusia pavasario gamta.
vaikinu. Mane tai labai įbaugino ir privertė
Taigi, karantinas leido man suprasti, koks yra svarbus gyvas susitikimas, mažas pokalbis matant žmogaus
akis ir kaip pasikeičia žmogaus reakciją į kitą asmenį, kuris kelias minutes nepaiso draudimo. Aišku,
kiekvienas iš mūsų sprendžia, kaip sureaguoti, tačiau, kad ir kokia situacija, turime vienas kitą gerbti ir vengti
kreivų nužiūrinėjimų ar nemalonių replikų.
Armantė Lukinaitė
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Per karantiną daug žmonių skundžiasi negalėdami išeiti į miestą, susitikti su draugais, apsilankyti klube
ar kavinėje, bet aš manau, kad tai visiškai naujas, galimybių kupinas laikotarpis. Taip, mes visą laiką sėdime
uždaryti namuose, bet tai padeda mums atrasti save. Karantinas puiki proga pailsėti nuo kasdienės rutinos,
nuo nuolatinio skubėjimo, bėgimo, bandymo visur suspėti. Tai metas sustoti ir susitelkti į save. Tai puikus
metas pagaliau išbandyti dalykus, kuriuos jau seniai norėjote, bet nedrįsote ar tiesiog nerasdavote tam laiko.
Asmeniškai aš atradau ryšį su gamta. Praleidusi aštuonias savaites
karantine nežinau, kas galėtų būti geriau už pasivaikščiojimą siauru
miško takeliu. Įžengusi į mišką pajuntu neapsakomą palengvėjimą, tai
lyg sielos išvalymas. Miškas tokia tyra, žmogaus nepaliesta,
nesudrumsta vieta, į kurią pasinėrus viskas aplinkui išnyksta, lyg
daugiau nieko nebebūtų - esu tik aš ir gamta. Einu vingiuotu takeliu,
kur akys veda, negalvodama, kur nueisiu, pamiršusi apie visas mane
kamuojančias mintis. Pakelėje pamačiusi geltoną lauko gėlelę ją
nuskinu. Pagalvojus net keista, kad toks gležnas augalėlis savo kūneliu
gali tiek pasakyti. Laikydama gėlę rankoje jaučiu jos smulkumą. Jos
žiedo skaistumas, ryškumas padeda suprasti, kokia ji tyra ir šviesi.
Tokia kartais jaučiuosi ir aš, pakėlusi akis į mėnulio ir žvaigždžių
išpuoštą nakties dangų. Naktis - tai toks keistas metas, kai viskas
aplinkui tylu, ramu…Tuomet, atrodo, išskrendu, pakylu aukštai iki
žvaigždžių, tiesiog stoviu ir žiūriu, paskui išnykstu erdvėje nieko
negalvodama, nemąstydama apie savo rūpesčius, tiesiog stebėdama
dangaus grožį. Įsivaizduoju, lyg esu viena iš žvaigždžių, šviečiančių
aukštai danguje, ir tik stebiu visus iš šalies…
Naktis - tai toks keistas metas…Viskas aplinkui
nutyla, nurimsta, ir aš, nors sumišusi ir pasimetusi,
bandau pabėgti nuo galvoje besisukančių minčių. Tai
paprasčiausia padaryti, kai lyja. Kai juntu lašus,
krintančius ant galvos, veido, lėtai riedančius
skruostu, ir pati tampu tik tuo paprastu lašeliu. Tuo

niekuo neypatingu, tik vienu iš daugelio. Taip
pajuntu, kad esu tik vienas mažytis sutvėrimas
Visatoje. Ir vis dėlto aš renkuosi ne sėdėti ir laukti,
kol po lietingos nakties nušvis saulė, bet mėgautis
kiekviena gyvenimo minute

Milda Bieliūnaitė
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Atėjus karantinui mūsų gyvenimas staiga apsivertė aukštyn kojomis. Rutina, kurią turėjome prieš
karantiną, tiesiog išnyko ir nebeturime kitos išeities, tik keisti savo kasdienius įpročius. Sėdėjimas kiauras
dienas namie bijant susirgti ir nerimaujant dėl artimųjų sveikatos greitai nusibosta.
Praėjus trims savaitėms nuo savo sintezatorių. Paėmusi jį į groti, ir pirštus, nes jie labai trumpi
karantino pradžios, man buvo vis rankas supratau, kad groti nebus ir niekaip negalėjau pasiekti visų
sunkiau ir sunkiau išlikti vienoje taip lengva, kaip atrodo. Žinojau, klavišų. Vėliau skausmą pakeitė
vietoje, trūko veiklos namie, kad man reikės pradėti nuo nulio, džiaugsmas pagaliau išgirdus
draugų ir net mokyklos, todėl todėl paprašiau, kad draugė paprastutę
pačios
sugrotą
pradėjau ieškoti būdo, kaip pamokytų pažinti natas. Pamokė. melodiją.
galėčiau savo laiką išnaudoti Tada susidūriau su kitomis
naudingai ir smagiai. Vieną dieną problemomis:
dažniausiai
mano draugės pradėjo kalbėti apie nepataikydavau į natą, sudėtinga
savo
muzikos
instrumentus, buvo natas sujungti, bet didžiausia
kuriuos turi namie ir kuriais bando problema, su kuria susidūriau savarankiškai išmokti groti. Tada abiejų rankų darbas tuo pačiu
aš prisiminiau, kad irgi turiu metu. Aš esu įpratusi viską daryti
muzikos instrumentą ir jis jau tik viena ranka, beveik niekados
seniai visų pamirštas guli prie nenaudojau abiejų rankų kartu.
spintos. Visada norėjau juo Tad, kai bandydavau groti abiem
išmokti groti, bet neturėjau rankomis, kiekvieną kartą kuri
kantrybės arba laiko. Dabar nors ranka sustodavo ir reikėdavo
pagalvojau, kodėl nepabandyti bandyti vėl iš pradžių. Praėjus
pasimokyti, nes turiu ir laiko, ir pirmajai savaitei, pradėjo skaudėti
noro. Tą pačią dieną išsitraukiau riešus, nes buvau nepripratusi
Todėl nė kiek nesigailiu, kad ištraukiau savo sintezatorių į dienos šviesą. Bandymai išmokti groti padėjo
pamiršti tai, kas vyksta už mano namų sienų, ir nors žinau, kad niekados neišmoksiu groti kaip profesionalė,
man nesvarbu. Svarbiausia, kad aš pabandžiau ir net pasibaigus karantinui norėsiu skirti laiko muzikai ir
mokysiuosi toliau.
Kornelija Grubliauskaitė
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Ar esate pagalvoję, ką veiktumėte, jeigu visas
pasaulis sustotų, nereikėtų eiti į darbą ar mokyklą,

galimybė pailsėti nuo rutinos, kitiems - laiko
žudymas ir kančia. Daugumai žmonių anksčiau ar

negalėtumėte susitikti su draugais ar išeiti į miestą vėliau iškyla klausimas, ką veikti turint tiek laisvo
papramogauti? Būtent tokia situacija ir yra dabar- dėl laiko. Taip jie prisimena kažkada užsibrėžtus tikslus
koronaviruso pandemijos visame pasaulyje žmonės ar turėtus hobius, kuriems visada nerasdavo laiko ar
negali gyventi įprasto gyvenimo. Vieniems iš pirmo neturėjo valios. Ne išimtis ir aš.
žvilgsnio, kaip ir man, karantinas atrodo gera
Prasidėjus karantinui džiaugiausi, nes supratau, kad pagaliau
galėsiu pailsėti nuo mokyklos šurmulio, varginančių krepšinio
treniruočių ir namų darbų ruošimo iki išnaktų. Tačiau po poros
savaičių nieko neveikimo ir aš pradėjau klausinėti savęs, ką veikti.
Taip klausinėdamas, prisiminiau kelis tikslus ir hobius, kuriems
įgyvendinti vis nerasdavau laiko ar tiesiog pritrūkdavo valios.
Vienas jų buvo sutvirtėti fiziškai, nes tai pagerintų mano, kaip
krepšininko, sugebėjimus ir atrodyčiau gražesnis pats sau.... na,
gal ir ne tik sau. Taip karantino metu ėmiau kiekvieną dieną
sportuoti ir siekti tikslo. Pradėjau nuo lengvų ir neintensyvių
pratimų, kuriuos kasdien vis sunkindavau, kad kiekviena treniruotė būtų kaip naujas iššūkis. Taip pat teko
pakeisti mitybą ir išmokti gaminti. Buvo gana sunku, nes reikėjo atsisakyti maisto, kuris per daug kaloringasiš esmės tai saldumynai. Mokantis gaminti, ne vieną kartą savo patiekalais teko pamaitinti ir šiukšlių dėžę,
nes dažnai jie būdavo „truputį“ perkepti ar mano gomuriui per daug „egzotiško skonio“, tačiau,
pasipraktikavęs kelias dienas, jau galėjau pasiruošti salotas, išsikepti omletą ar išsivirti košės - tai padėdavo
atsigauti po sunkios treniruotės. Visas procesas atrodė maždaug taip: po pamokų pasiruošdavau maistą, kurį
valgysiu po treniruotės- tai užtrukdavo apie pusę valandos -tada pradėdavau savo treniruotę, kurios laikas
vis ilgėdavo, nes stengdavausi sportuoti tol, kol nebegalėdavau pakelti rankų ar jausti kojų, po treniruotės ir
valgio nebeturėdavau jėgų kokiai nors kitai veiklai. Po kelių savaičių tokio darbo pagaliau pradėjo matytis
rezultatai - rankos sustiprėjo, ant pilvo išryškėjo raumenys ir sportuodamas taip greitai nepavargdavau.
Taigi per karantiną išsiugdžiau stiprią valią, patobulinau kūną, išmokau gaminti. Situacija, kai esame
suvaržyti ir dalinai užrakinti namuose su savimi pačiais, manau, žmonėms naudinga, nes dauguma, tarp jų ir
aš, bus išsiugdę stipresnę valią, patobulėję ir padarę tai, kam visąlaik neturėdavo laiko ar ko neprisiversdavo.
Mantas Naginė
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Dažnai žmogui pranešant tam tikras naujienas yra klausiama, ar jis norėtų, kad būtų pradedama nuo gerųjų naujienų
ar nuo blogųjų.Pamąstai, ar geriau pradžioje išgirsti blogąsias žinias, nes tuomet jas kiek prislopins gerosios, ar
pasirinkti atvirkščiai, nes tokiu atveju blogosios nebeatrodys tokios ir baisios. Dilema. Šį kartą aš pati savęs klausiu
apieturbūtvisų mūsų gyvenimus pakeitusį karantiną. Kokios šio laikotarpio teigiamos ir neigiamos pusės?
Ilgai nesvarstydama renkuosi pradėti nuo šviesesnės dalies. Pirmosios savaitės,
praleistos namuose, asocijuojasi su kompiuteriniais žaidimais, ilgais popietiniais ar
net, sakyčiau, visos dienos poguliais lovoje, nuolat varstomomis šaldytuvo durelėmis
ieškant kokio neregėto lobio ir keista savijauta - ,,persijungimu į kiek kitokį
gyvenimą‘‘. Tuo metu pasikeitusi kasdienybė dar teikė džiaugsmą - po įtemptos
rutinos, krūvos darbų ir atsakomybių buvimas namuose tikrai neatrodė prasta idėja,
nors mintyse ir tūnojo keistas nerimas ir klausimai, kaip ir kiekgi visa tai vyks.
Asmeniškai galiu prisipažinti, jog pradžioje blogėjanti situacija pasaulyje, panika dėl
makaronų ir kruopų, nuo bauginančių straipsnių plyštantys interneto portalai mane
ne itin jaudino. Prisiminus lemtingąjį kovo 12 - osios ketvirtadienį, kai sėdėjau anglų
kalbos pamokoje ir išgirdau žinią, jog mokyklos uždaromos penkioms savaitėms,
man prieš akis iškilo tik vienas vaizdas - kokią savaitę nieko neveiksiu, vien miegosiu
ir mėgausiuosi tinginyste. Išsvajotasis vaizdinys tapo realybe, kuri gana greitai
nusibodo. Dienos pradėjo bėgti vis greičiau, ėjimas miegoti paryčiais ir pabudimas vidury
dienos pakeitė paros trukmės supratimą, atrodė, jog diena trunka vos kelias valandas.
Ilgai netrukus prasidėjo nuotolinis mokymasis, kuris sukėlė virtinę jausmų ne vienam iš mūsų. Žadintuvas
suskamba likus vos kelioms minutėms iki pirmosios pamokos pradžios. Pabudusi griebiu savo nešiojamąjį kompiuterį,
kuris kaskart pasitinka su užrašu ,,Sveikas sugrįžęs‘‘, užtinusiomis akimis bandau perskaityti pirmosios pamokos
užduotis arba toliau girdėdama kompiuterio švelnų ūžesį snaudžiu. Prireikia laiko galutinam prasibudinimui, pirmos
valandos nelengvos, bet galiausiai įsijautus į mokinio vaidmenį nuveikti darbus įmanoma. Mokydamasi tokiu būdu
suprantu, kad galiu atlikti ne vieną darbą vienu metu. Mokytoja aiškina funkcijų atvirkštines, o aš viena ranka
sąsiuvinyje sprendžiu uždavinį, kita jau plaku rytinę kiaušinienę ir dar protarpiais pamąstau apie kokį dar niekieno
neatsakytą egzistencinį klausimą. Galbūt kam girdėta, kažkam nelabai gaidele,,Vienas namuose tu darai, ką nori‘‘
pastaruoju metu ir gyvenu. Tik dar derėtų pridėti, jog visiškai iš tų namų ir neišeinu, su draugais nesimatau, brolių ir
seserų taip pat neturiu. Tėvams iš ryto palikus mūsų namų rezidenciją, ji priklauso tik man.
Būti vienam tarp keleto sienų visą dieną kažkam gal ir ne vyšnaitė ant kokio jau ir taip gardaus deserto, bet man
tai puikiausias laikas, nes būti su savimi pačia be aplinkinių yra įprastas dalykas. Kaip mane paveikė toks ilgas
laikotarpis be socialinių interakcijų, dar iki šiolei iki galo negaliu suprasti, bet drąsiai galiu teigti, jog tai išmokė
savarankiškumo. Kad ir kaip keistai skambėtų,bet atsirado daug pokalbių su savimi. Nė nepastebėdama pati sau
atsakydavau į rūpimą klausimą, taip pat tai mane kiek išlaisvino ir leido idėjoms ir mintims nebūti nustumtoms į antrą
planą. Supratau laiko praleisto su pačia savimi vertę ir, kaip paprastai atsirasdavo laiko paskaityti, sportuoti, žiūrėti
mėgstamiausius filmus ir nė kiek nesijausti vienišai, supratau, kad pati sau esu geriausia draugė, kuri gali patarti ir
išklausyti, kad ir kaip, tai keistai skambėtų. Aš nustojau gyventi pokyčio laukimu ir prisijaukinau karantiną, susitaikiau
su mintimi, jog teks daug laiko praleisti namuose, supratau, jog šią pertrauką nuo žmonių ir įprastos kasdienybės galiu
panaudoti naudingai. Visas laikotarpis kupinas emocijų, apmąstymų, naujų veiklų, keistos savijautos protrūkių,
savotiško nuovargio ir džiaugsmo, tai man tapo lyg suktinis, kuriame galbūt ne visi mėgstami ingredientai, bet visa
visuma tampa skani ir soti.
Luka Arnašiūtė
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Besitęsiančios dienos karantine suteikė galimybę skirti laiko pomėgiams, kuriuos buvau primiršusi.
Vienas iš jų – knygos. Siaučiant viruso pandemijai sąmoningai pasirinkau knygą, kuri pasakoja dar
baisesnės epidemijos – maro - istoriją. Romanas ,,Maras” yra parašytas vieno žymiausių XX a. prancūzų
rašytojo Albero Kamiu Antrojo pasaulinio karo metais. Ši knyga tapo išskirtine tuo, kad nors tuo metu
buvo aktualiausia šnekėti ir rašyti karo ir žiaurumų temomis, tačiau Alberas Kamiu pasirinko kitokį karo
iliustravimo būdą – ligą.
Kūrinys prasideda paprastą, įpusėjusio pavasario dieną Alžyro mieste Orane 194.. metais.
Pagrindinis romano veikėjas daktaras Bernaras Rijė ankstų rytą skuba į darbą. Diena, atrodo, niekuo
neišsiskirianti iš kitų, tačiau nutinka vienas keistas įvykis. Eidamas daugiabučio koridoriumi vyras
pastebi negyvą žiurkę. Kasdien pastipusių graužikų vis daugėja, atsiranda keistų žmonių susirgimo atvejų
ir staigių mirčių. Tuomet, nors pripažinti ir sunku, daktaras Rijė supranta, kad Orane įsisiautėja maras,
dėl kurio vėliau paskelbiamas karantinas. Nors maras yra baisi liga ir iš kūrinio pavadinimo atrodo, jog
rašoma vien apie jį, tačiau rašytojas koncentruojasi į kiekvieno veikėjo reakciją ir elgesį nutikus šiai
nelaimei.
Romaną buvo įdomu skaityti, kenčia nuo skausmingų žaizdų,
nes
jame
vaizduojama kurios atsiranda ant viso kūno,
sekinančios kovos su maru eiga. karščiuoja ir nebesiorientuoja
Pati liga prasideda labai netikėtai, aplinkoje. Tačiau, kaip ir
tačiau išplinta greitai ir nusineša gyvenime, nutikus šiai katastrofai
daugybės žmonių gyvenimus. pasimato ir kita medalio pusė.
Marui nesvarbu, ar žmogus Daugybė žmonių stoja į karą su
blogas ar geras, jaunas ar senas, infekcija. Alinanti kova tampa
turtingas ar vargšas, jis sužaloja visų reikalas, nors maras ir turi
visus užsikrėtusiuosius - jie savą, nuo kovotojų pastangų
Šis romanas išsiskyrė ir paliko įspūdį dar ir dėl to, nes
rašytojas sugebėjo perteikti daugybę skirtingų žmonių reakcijų į
ištikusią nelaimę. Alberas Kamiu pasirinko keletą veikėjų, kurių
požiūriai į marą buvo skirtingi – gydytoją Bernarą Rijė,
žurnalistą Raimoną Ramberą, kunigą Panlu. Daktaras Rijė buvo
vienas iš pirmųjų pastebėjusių infekciją žmonių. Daktaras maro
metu galvojo tik apie kitus, bandė išgelbėti ligonius ir nė karto
nesusimąstė apie savo paties likimą. Jis per visą maro

nepriklausomą
raidą,
nors
pergalė prieš jį tėra laikina. Taigi,
kad ir kokia žiauri ir klastinga
liga užkluptų, tačiau visada yra
žmonių, kurie linkę nepasiduoti ir
kovoti. Pati kova suartina žmones
ir padeda jiems suprasti, kad jie
nėra vieni – jie yra viena
komanda, kuri gali įveikti viską.
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laikotarpį gelbėjo žmones: gydė, slaugė ligonius, kad kuo daugiau žmonių apsaugotų nuo baisios,
jokiai vakcinai nepaklūstančios ligos. Rijė koncentravosi į veiklą, kurią išmanė, net jei ir teko kurį laiką
kovoti vienam. Romane ypač pabrėžiama viena jo būdo savybė – gailestingumas.
Kiekviena mirtis, kiekvienas naujas ligos miesto gyventojais išgyventi niūrią kovą su blogiu,
atvejis emociškai žlugdė daktarą ir jis sunkiai po savos vidinės kovos veikėjas pagaliau
gebėjo susitaikyti su mirtimi. Tačiau Rijė vis tiek nusprendė nešvaistyti laiko ir stojo į viešuosius
atidavė visas jėgas gelbėti kitiems. Jis suprato, jog darbus, kad išgelbėtų nuo maro bent sveikuosius.
be aukų laimėti neįmanoma ir kad reikia bet Paskutinysis
veikėjas,
kuris
simbolizuoja
kokiomis aplinkybėmis su liga kovoti. Nors Rijė konservatyvųjį žmonių tipą – kunigas Panlu.
patyrė daug asmeninių netekčių – užsienyje mirė jo Kunigas visuomet rado viskam savotišką
žmona, jis neteko vieno iš artimiausių savo bičiulių paaiškinimą, taigi prasidėjus maro epidemijai
Žano Taru, tačiau suprato, kad šioje kovoje nėra Orano mieste jis skelbė visam miestui, kad ši liga nugalėtojų, yra tik tavo paties tvirta nuostata - tai Dievo rykštė už visas žmonių nuodėmes. Tačiau
sąmoningai priešintis blogiui. Kitas rašytojo galiausiai ir Panlu pasikeitė - kito tiek jo reakciją į
pasirinktas veikėjas – žurnalistas Ramberas, ligą, tiek elgesys. Pagaliau jis suvokė, kad vien
nevietinis gyventojas. Atvykęs į Oraną darbo šnekomis nepagelbės ir stojo į sanitarų gretas
reikalais jis atsidūrė
netinkamoje vietoje padėti sergantiesiems. Taigi, Alberas Kamiu savo
netinkamu laiku. Jis siekė bet kokiu būdu pabėgti romane aptarė daugybę žmonių reakcijų ir
iš šio miesto ir grįžti pas mylimąją į Paryžių. Atėjus požiūrių, susidarius kritinei situacijai. Tai ir leidžia
lauktajai pabėgimo dienai, žurnalistas suprato, jog skaitytojui daryti išvadą, kad kova prieš blogį iš
nesvarbu, kad labai trokšta grįžti namo, jis negali visų jėgų būtina, žmogus darosi brandesnis nutikus
elgtis taip savanaudiškai ir palikti visus Orano nelaimei, sunku būti laimingam, kai aplink
miesto gyventojus kančiose. Ramberas nelaimės esantieji kenčia, ne visada pastangos reikalingos
akivaizdoje patyrė didžiulį vidinį pasikeitimą. tam, kad būtų gautas atlygis.
Kadangi žurnalistas buvo priverstas kartu su kitais
Nors knyga mane sužavėjo savo turiniu, tačiau ji skirta tikrai
ne kiekvienam. Romane papasakojama ne tik apie maro užkrato
užkulisius, žmonių bendravimą nelaimės akivaizdoje, savitarpio
pagalbą kritiniais gyvenimo momentais bei skaudžias netektis,
tačiau ir viltį, kurią kiekvienas kūrinio veikėjas nešiojasi savo
širdyje. Taigi, galiu drąsiai sakyti, kad rekomenduoju perskaityti
šią knygą tiems, kurie mėgsta rimtas, susimąstyti priverčiančias
knygas. Juo labiau, knygos siužetas šiek tiek primena dabartinį
mūsų gyvenimą, taigi perskaičius romaną atsiranda vilties, kad
sunkumai praeina, žinoma, ne be pėdsako.
Erika Balasevičiūtė
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„Išgyventi vasarą“ – 2018 metais Marijos Kavtaradzės sukurtas filmas, savotiškai apibūdinamas paties filmo
pavadinimo. Svarbu – išgyventi. Tačiau ką? Karantiną? Savo moralinę krizę? O gal skyrybas su antrąja puse ar
geriausiu draugu? Tai filmas apie suvokimą – savęs, aplinkos, pasaulio. Sankirtą tarp meilės ir skausmo. Tarp
atradimo ir netekties. Čia paliečiamos šiuolaikinei visuomenei labai svarbios temos – savižudybė, psichikos liga,
netektis. Man šis filmas yra visiškas atradimas.
Pagrindinis filmo veiksmas yra
kelionė į Palangą. Jaunai psichiatrei
Indrei skiriama užduotis – į Palangą
nuvežti du ligonius: bipolinį
sutrikimą turintį Paulių bei kelis
kartus bandžiusią nusižudyti Justę.
Tiesa, Paulius jau pusę metų
nepasakė nė vieno žodžio. Ir staiga
kelionės pradžioje jis prašneko.
Būtent tada viskas ir prasidėjo.

Išgyventi. Ta trumputė kelionė
paskatino Paulių ir Justę susižavėti
vienas kitu. Juk jis tiek laiko
nešnekėjęs, o ji tiek laiko nenorėjusi
su niekuo šnekėti. Jų bendravimas
visiškai sveikiems žmonėms būtų
nesuprantamas, tačiau jie vienas kitą
girdi kitaip nei sveikieji, jie supranta
vienas kitą kitaip ir ryšys tampa labai
stiprus. Paulius – ypač jautrus

žmogus, visus atjaučiantis ir labai
gerai suprantantis aplinką. Tačiau
visada žinantis, kad po pusės metų, o
gal dar mažiau, bus vėl blogai. Ta
kelionė tarsi juos abu pagydė, bet...
Pauliui sunku matyti šalia sveikstantį
žmogų, nes žino, kad jam niekada
nebus viskas gerai. Ir galiausiai jį
pražudo tai, kad į ligoninę uždaro
vieną, nors jau buvo dviese...

Mane ši kino juosta sukrėtė, bet džiaugiuosi, kad pagaliau buvo sukurtas filmas, apimantis labai svarbias
šiuolaikinės visuomenės problemas, apie kurias niekas nedrįsta garsiai kalbėti. Niekada nebuvau pagalvojusi, kas yra
psichikos liga. Pagrindiniai šio filmo veikėjai Justė ir Paulius. Jie nuostabūs. Gražūs. Protingi. Mylintys. Tačiau uždari
ir sužeisti. Jų likimas neapdovanojo tobulu, margu gyvenimu. Jiems teko po lovą ir spintelę psichiatrijos ligoninėje.
Tačiau jie – žmonės. Jie taip pat viską išgyvena. Galbūt kartais jiems sunku suprasti aplinką, nes visų pirma reikia
labai gerai suprasti save, o tai , mano nuomone, yra sudėtingiausias dalykas visų žmonių gyvenime. Ir dar sunkiau, kai
žinai, kad esi „nesveikas“, „kitoks“, „psichas“. Taigi, šiame filme atskleistas psichikos ligą turinčių žmonių sudėtingas
gyvenimas.
Mano dėmesį šiame filme patraukė ,,Hiperbolės“ daina „ Aš dar
dainuosiu“. Ši daina skambėjo pagrindiniams filmo veikėjams pagaliau
nuvykus į Palangą. Paulius pats ją dainavo, tai buvo tarsi pažadas, kad
jis pasveiks ir viskas bus gerai. Daina pasako daug apie šį filmą. „Aš dar
dainuosiu, / Nors balsas prikimo<...>“ Galbūt šie žodžiai apie Pauliaus
ir Justės viltį pasveikti? „Mano krūtinėj kaupiasi dainos“. Abu turėjo tiek
daug pasakyti, tik neturėjo kam. „Noriu tik lūpas suvilgyti, / Tegul jos
šypsosi.“ Šypsena buvo vaistas. Taigi, filme parinktos dainos taip pat
atliko svarbų vaidmenį ir labai daug pasakė.
Taip pat daug kalba tyla. Ji šiame filme dažnas dalykas. Tyla pasako
labai daug. Veido išraiška papildo tylą. O žodžiai tarsi antraeiliai. Tyla
leidžia mums patiems apmąstyti situaciją ir viską interpretuoti savaip.
Viskas šiame filme labai paprasta – laimė paprastuose dalykuose, pavyzdžiui, pamačius jūrą. O Palanga – senasis
Lietuvos kurortas, paprastas ir gražus. Čia paprasta net pagrindinių veikėjų kalba, kuri yra visiškai kasdienė ir
necenzūruota. Taigi, paprastumas nereiškia, kad filmas yra prastas, tai reiškia, kad tikrai ne aplinka yra svarbiausia.
Filmą ,,Išgyventi vasarą“ rekomenduoju pamatyti kiekvienam, nes jame aptariamos problemos, kurios liečia visus
ir nuo kurių nei vienas nėra apsaugotas. Tačiau tai ne pramoginis filmas, skirtas lengvam atsipalaidavimui. Pats
žiūrovas turi suprasti pagrindinę mintį. Manau, tai geriausias mano matytas lietuvių sukurtas filmas.
Elzė Kozlovskytė
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Dėl dabartinės situacijos-paskelbto karantino- mano
kasdienybėje atsirado labai daug laisvo laiko. „Ką man
čia dabar veikti?“ - galvoju aš beveik kiekvieną dieną,
atlikdamas įprastus dienotvarkės darbus. Labiausiai
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nekenčiu to jausmo, kad veltui švaistau laiką. Šis jausmas
mane priverčia vis judėti, ieškoti naujų hobių, nesėdėti ir
neskaičiuoti varnų. Taigi, aš su jumis pasidalinsiu savo
įprasta karantino laikotarpio diena.

Rytas. Iš kur žinau, kad rytas? Mama kiekvieną dieną beldžiasi į duris 7.40. Atsikeliu visada nė minutės vėliau nei
mama pažadina. Atsikėlęs padarau visai šeimai valgyt, pasportuoju, išsivalau dantis ir laukiu artėjančios pamokos. Į
pamokas niekada nevėluoju. Užduotas mokytojos užduotis visada atlieku pirmas iš klasės. Aktyviai dalyvauju
pamokoje, padedu draugams. Visada viską pristatau laiku. Kitaip sakant, esu klasės pavyzdingiausias mokinys.
Na štai, ir praėjo keturios pamokos – ilgoji pertrauka. Per pertrauką taip pat šeimai gaminu valgyti. Tiems
žmonėms, kuriems įdomu, ką darau valgyti, pasakysiu – kepu iš anksto apdairiai paruoštą pačią skaniausią, pačią
gardžiausią lazaniją. Visa šeima susirenka prie stalo ir kartu skanauja mano pagamintą maisto šedevrą. Kad jūs
įsivaizduotumėte, kaip skanu. Tėvai ir broliai negalėdami patikėti skoniu krenta iš kėdžių kaip Gustavas iš laidos
„Gustavo enciklopedija“.
Baigiasi pertrauka. Laikas vėl kibti į darbą. Aš, aišku, vėl aktyviausias pamokoje, nes kitaip ir būti negali. Taip ir
prabėga paskutinės pamokos.
Po pamokų aš truputėlį pailsiu ir po kelių minučių vėl kimbu į darbą. Ateina laikas treniruotei. Laukiu trenerio
„pokalbyje“. Juokauju, mūsų komanda jo neturi. Praeitą savaitę treneris paaukštino mano statusą komandoje – AŠ esu
treneris. Treniruoju 25 bendraamžius- rodau, kaip daryti visus pratimus per „Meet“ programėlę. Mano treniruojama
komanda labai greitai bus Lietuvos krepšinio čempionė. 17-a valanda. Baigiasi treniruotė.
Laikas užsiimti savo nauju hobiu, kurį atradau per šį karantiną. Einu į lauką daržininkauti. Daržininkystė padeda
man nusiraminti, atsipalaiduoti, tiesiog pabūti vienam, kartu su savimi. Palieju augalus, pasodinu naujus. Prižiūriu
pomidorus, agurkus bei uogas. Viską atlikau, einu nusiplauti rankų ir daryti namų darbų. Dar turiu pagalvoti apie
rytdienos pusryčius ir pietus visai šeimai...
Padarau namų darbus labai lengvai, kartais net pasidalinu su draugais – tik nesakykite to mokytojai. Po namų darbų
man tėvai leidžia prisėsti prie kompiuterio ir pažaisti pusantros valandos. Aš tai ir padarau, išjungiu kompiuterį ne
anksčiau, ne vėliau sutartos pusantros valandos. Taip
ir ateina laikas ruoštis miegui. Išsivalau dantis,
išsiprausiu ir einu miegoti.
Taip, ši dienotvarkė labai man patiktų. Gaila, kad
ji ne mano. Svajonės lieka svajonėmis.
Tautvydas Bridikis
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KRYŽIAŽODŽIO Pasitikrink, ar pažįsti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus!
ATSAKYMAI
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė 20 žinomų asmenybių.
Pasitikrinkite, ką apie jas žinote. Spręsdami kryžiažodį įrašykite signatarų pavardes.
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