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Skaitytojui
Pagėgių kraštas, Mažosios Lietuvos kampelis, garsus savo didinga
praeitimi, gamtos ir kultūros paminklais, gilia raštijos, knygos kultūros
istorija, įžymiaisiais visuomenės veikėjais ir prasminga jų veikla. Spaudos
lietuviškais rašmenimis draudimo metais (1864 – 1904m.) Bitėnuose
spausdinti lietuviški leidiniai knygnešių takais keliavo į Didžiąją Lietuvą. Šią
žūtbūtinę lietuvių tautos kovą prieš carinės žandarmerijos puolimą, kovą už
gimtąjį žodį ir lietuvišką knygą kartu su visa Lietuva atlaikė ir Pagėgių
kraštas.
1937m. Pagėgiuose atidaryta pirmoji Klaipėdos krašte valstybinė
viešoji biblioteka, kuri 2007m. mini 70-ąsias savo veiklos metines. Šis
jubiliejus paženklintas įvairiais renginiais, kūrybiniais konkursais, meno ir
literatūros parodų ciklais, prasmingais projektais vaikams, jaunimui ir
suaugusiems.
„Mes nešam visa, kas gražu...“- tai Pagėgiuose gyvenusio poeto
Algimanto Mackaus (1932-1964 m.) eilėraščio „Svajotojai“ eilutė, kuri tapo
bibliotekos jubiliejinių metų renginių moto.
„Mes nešam visa, kas gražu...“- taip pavadinome ir šį almanachą,
kuris Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomo tęstinio vaikų ir
jaunimo kultūrinės edukacijos projekto dalis. Jis pristato Pagėgių krašto
jaunimo poezijos ir mažosios prozos kūrinėlius, fotografijos plenero „Mano
vaikystės kiemas“ nuotraukas, aplikacijas, koliažus, tapybos darbelius. Tai
įvairių kūrybinių konkursų rezultatas, įkvepiantis Pagėgių krašto jaunuolius
bendriems, prasmingiems darbams.
Dėkojame LR Kultūros ministerijai, Pagėgių savivaldybei, Tauragės
rajono fotografų klubui „Fotojūra“, Pagėgių vidurinei mokyklai už paramą
leidžiant šį almanachą.
E. Stankevičienė
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė
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Foto: Eglė Bukauskaitė
Pagėgių vidurinė mok-la, 11 kl.
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Rasa Arnašiūtė
Pagėgių vidurinė mok-la, 10 kl.
PANEMUNĖ
Kartą, nuo neatmenamų laikų, kai Dievas kūrė pasaulį, gyveno toks
maţas, maţytis ţmogeliukas. Dievo liepiamas, jis turėjo parnešti iš skaidraus
Nemunėlio ąsotį vandens, nes Dievas norėjo nusiprausti.
Ėjo, ėjo ir galiausiais priėjo...
Tačiau priėjęs prie Nemuno ţmogeliukas pamatė labai graţią panelę. Ji
buvo ne tik graţi, bet matėsi, kad ji yra labai protinga. Ţmogeliukas pradėjo
semti vandenį ir pamatė, kaip graţioji panelė paslydo nuo slidaus akmens.
Vargšas išsigando ir pradėjo rėkti:
- Pana Nemune, pana Nemune!
Ir nuo tos dienos atsirado maţas miestelis Panemunė.

Foto: Gintautė Petrauskaitė
Pagėgių vidurinė mok-la, 10 kl.
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Foto: Odeta Ambloţiejutė
Vilkyškių vidurinė mok-la, 12 kl.

Evelinos Andriukaitės koliaţas
Lumpėnų pagrindinė mok-la, 8 kl.
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Aušra Fridrikaitė
Pagėgių vidurinė mok-la, 10 kl.
MAŢOJI SAULUTĖ
Buvo graţus rugpjūčio rytas. Saulės spinduliai jau šildė ţemę. O iš po
plačių ţalių lapų, tarp daugelio maţų saulučių, lindo pati graţiausia ir
maţiausia saulutė...
Ši saulutė buvo saulėgrąţa. Atrodo, beveik niekuo nesiskirianti iš kitų.
Bet ji buvo kitokia savo vidum. Ji galėjo dţiaugtis, krykštauti ir juoktis kaip
maţas vaikas. Tačiau ji negalėjo parodyti, išsakyti savo jausmų... Saulutė
norėjo būti panaši į maţas būtybes, kurios turi akis, nosį, lūpas ir gali plačiai
šypsotis. Ji tikėjo, kad kada nors tai išsipildys. Ilgai laukti nereikėjo – į ūkį,
kuriame augo šios saulutės, atvaţiavo vaikų būrys. Ir neţinia kodėl, bet
vaikučiai priėjo būtent prie šios saulutės.
Jie sugalvojo jai vardą – Mija. Vaikai ilgai ţiūrėjo į maţą saulutę ir
pamatė, kad jai trūksta akių, nosytės ir šypsenos. Ilgai nelaukę jie suteikė tai,
ko ji taip troško – parodyti savo jausmus aplinkiniams. O kai Mija suprato,
kad gali juoktis, ji garsiai nusikvatojo ir išgąsdino maţuosius. Tačiau greitai
jų atsiprašė ir padėkojo jiems. Vaikai buvo apstulbę, bet greitai susidraugavo
su ja ir pradėjo taip pat linksmai ir skardţiai kvatotis, dainuoti dainas ir šokti
apie Miją. Visos kitos saulėgrąţos buvo nustebusios, kilo ir apkalbų, bet
svarbiausia, kad Mijai buvo gera ir linksma.
Atėjo tas laikas, kai vaikai turėjo palikti ūkį ir išsiskirti su Mija. Jiem
buvo liūdna. Tačiau saulutė visus nuramino ir pasakė, kad juos visada, kad ir
kur būtų, prisimins. Ji paprašė: ,,O jūs paţiūrėję į dangų ir pamatę ten didelę
saulę, prisiminkit mane – maţą saulutę, vardu Mija“. Ir vaikus išleido su gera
nuotaika ir šypsena veiduos.
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Foto: Santa Andrulytė
Tauragės ,,Ţalgirių“ vidurinė mok-la, 9 kl.

Foto: Sandra Baltikauskaitė
Pagėgių vidurinė mok-la, 12 kl.
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Agnė Greitaitytė
Pagėgių vidurinė mok-la, 10 kl.
TU
Mielas parko suoliuk, kiek tu prisikentėjai nuo neklauţadų berniukų,
kiek prisiklausei įsimylėjusių porelių šnekų!..
Nagi papasakok man, ką ten girdėjai, kaip jauteisi, klausydamasis
svetimų pokalbių. Ar nekaito ausys iš gėdos?..
Sakai, liūdna tau dabar, kai atėjo ruduo. Likai beveik vienas, maţai
ţmonių tave aplanko. Bet nenusimink, tik paţiūrėk, kiek širdelių su vardais ir
pervertų strėlėm išraiţyta ant tavęs... Kiek girdėjai meilės prisipaţinimų,
meilių ţodelių!.. Prisimink, kaip tu sutaikydavai susipykusius ţmones,
priimdavai atsisėsti, apglėbdavai nematomomis rankomis... Pasišnekėdavai su
jais nebyliai ir jaunų ţmonių širdyse vėl įţiebdavai meilės liepsnelę...
Greit vėl ateis pavasaris, vasara, vėl bus pilnas parkas tavo draugų.
Kiek naujų istorijų tu vėl prisiklausysi, kiek meilės širdelių papildys tavo
kolekciją... O kiek vienišų širdţių tu guosi ir raminsi, viltį ţadinsi... Gal koks
nelaimėlis ir savo įtūţį koja į tavo nugarą išlies... Kas ţino, nes meilės reikalai
tokie permainingi ir nenuspėjami...
O kol kas lauk, guoskis tuo, ką matei. Klausykis, kokias istorijas tau
pasakos varnos, tie ištvermingieji mūsų miestelio paukščiai...
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Foto: Juras Biliūnas
Pagėgių vidurinė mok-la, 11 kl

Agnė Bytautaitė
Siuvinėjimas kryţeliu
Natkiškių pagrindinė mok-la, 10 kl.
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Milda Jašinskaitė
Pagėgių vidurinė mok-la, 12 kl.
***
Nesikeiksiu, daugiau nesikeiksiu – išvaduokit nuo mano minčių.
Įsileiskit, prašau ...įsileiskit... į triukšmą, toliau nuo tylos.
Siluetas Tavasis tamsoj man apšvies daug rytojaus dienų,
Gal Tave pakviesti galiu paklausyti manų vakarų?
Nesikeiksiu... daugiau nesikeiksiu...
Išslapstysiu blogąsias mintis.
Išbarstysiu po batais ir plunksnom - te neina niekam jų surinkt...
______________
Esu saugi savo mintyse ir nebijau juodų naktų.
Tamsa gal laisvę suvarţytų jei degčiau jai paklusnumu?
Jei būsiu nuolanki tarnaitė, tai plausiu kojas pelenuos,
Tada ir mano šventą dainą eiliniai ţmonės sudainuos.
Vėliau ir mano baltą saulę kaţkas purvu vėl aptaškys,
Ilgai rinktas gyvenimo mozaikas pikti beveidţiai išsklaidys...

Foto: Mykolas Petrauskas
Pagėgių vidurinė mok-la, 12 kl.
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Foto: Mindaugas Bladys
Vilkyškių vidurinė mok-la, 10 kl.

Kristinos Golubevos koliaţas
Pagėgių vidurinė mok-la 6 kl.
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Odeta Jurgutytė
Pagėgių vidurinė mok-la, 10 kl.
RUDENS SPALVOS
Graţios

rudenio

spalvos

man

labai

primena

vaikystę,

tas

nepriklausomas dienas. Primena senelį, kuris vesdavosi pasivaikščioti ir
padėdavo rinkti spalvotus lapus. Prisimenu daug meilės ir šilumos, jausmų,
kurie taip dera su šiltomis rudenio spalvomis...
Ir nors ţiūrint į šį paveikslėlį kyla tik graţūs prisiminimai, širdis kaţko
ima graudintis. Gal todėl, kad ţinau, jog daugiau niekada nebepatirsiu šilumos
ir meilės iš man tokio artimo ţmogaus, kuris man buvo labai brangus
vaikystėje. Bet dabar, deja jis ne su manimi, o gal daugiau niekada ir nebus.
Todėl visada, ţiūrėdama į rudenio spalvomis nudaţytus lapus, prisimenu jį –
savo senelį.
Prisimenu visas jo sektas pasakas, ypatingai vieną, kurios tada
nemėgdavau, o jis mane erzindamas ją daţniausiai ir sekdavo. Tai jis išmokė
mane skaityti ir padovanojo pirmąją knygą. Tai buvo pasakų rinkinukas, kurį
iki dabar saugau kaip labai brangią dovaną. Visi graţiausi ir brangiausi
prisiminimai susiję su juo. Galbūt todėl, kad šalia jo praleidau didţiąją dalį
savo vaikystės, o gal todėl, kad jis be galo mane mylėjo ir mokėjo tą meilę
parodyti.
O dabar, kai išeinu graţią rudens dieną pasivaikščioti, visada prisimenu
senelį ir uţplūdus jausmams nusišypsau, o šiltos rudenio spalvos atspindi
mano jausmus.
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Justina Inciutė
Pagėgių vidurinė mok-la, 10 kl.

Monika Inciutė
Pagėgių vidurinė mok-la, 10 kl.
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Kristina Stankevičiūtė
Pagėgių vidurinė mok-la 11 kl.
MANO KLAIDŢIOJANČIOS MINTYS
Turiu prieš akis didelę nuotrauką, kurioje nupaveiksluoti obuoliai. Man
ji primena... hmm... skonį. Na va! Uţsimaniau obuolių, o namie, jaučiu, jų
nėra! Velnias!.. Bet tiktų ir cepelinai...
Ačiū Dievui, alkis praėjo. Kaţkodėl dabar, paţiūrėjus į tuos obuolius, į
galvą lenda močiutė su savo pyragais ir mano vaikystė. Neseniai mama man
sakė, kad vaikystėje buvau kaip berniukas, bet aš taip nemanau. Kas čia tokio
išmaudyti katę, šunį ir vištas?! Mėgstu švarą, tai noriu, kad ir aplinkiniai būtų
švarūs. Dar sakė, kad tampydavau katę uţ uodegos ir jodinėdavau ant šuns.
,,Ups“, na čia jau truputuką negerai. Ai, na, bet koks skirtumas, uţtat smagu
būdavo (aišku, man, ne jiems).
Oi tie obuoliai... Jie tokie truputį geltoni ir raudoni, atrodo, lyg
spinduliuotų šilumą. O prie tos šilumos iškart atsiduria ir vaikystė. Et,
pasiilgau tų nerūpestingų dienų. Aš visai nenoriu uţaugti. Uţaugęs turi
galvoti, kaip uţsidirbti pinigų, auginti vaikus, eiti į darbą... O aš to nenoriu!
Aš uţaugusi noriu ir toliau kates uţ uodegų tampyti, tada jos taip juokingai
kniaukia... Cha, linksma būdavo.
Man tas suaugusiųjų pasaulis atrodo nuobodus... Na, bet vis tiek jau
susitaikiau su ta mintimi, kad turėsiu uţaugti ir turiu šiokių tokių svajonių.
Tai va, kad praskaidrinčiau tą nuobodų suaugusiųjų gyvenimą, būsiu turizmo
administratorė arba turizmo vadybininkė. Girdėjau, kas reikia daug keliauti, o
man kelionės patinka... Dar noriu vyro, kuris gamintų valgį, nes aš tiesiog
nekenčiu maisto gaminimo! Na tai va, mano vyras bus virėjas. Arba geras
kulinaras. Gerai, uţteks čia apie svajones, paskui viską išpliurpsiu ir jos
neišsipildys. Ai, dar vieną svajonę galiu išduoti: noriu šuniuko. Jis būtų mano
geriausias draugas, aš jam viską viską papasakočiau. Ţmonėms visko pasakoti
negalima, nes jų lieţuviai ir uţ ţirafų ilgesni (o ţirafų lieţuviai yra
penkiasdešimties centimetrų ilgio – tai kaţkokiame ţurnale skaičiau), tuoj
viską išpasakosiu...
Oi, be reikalo vėl į obuolius pasiţiūrėjau, vėl valgyti noriu! Ką dabar
daryti? Sugalvojau! Reikia maţiau čiauškėt, greičiau parašyt ir ...reikalui
esant pasukt laikrodţio rodykles į priekį, vis maţiau iki skambučio bus...
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Foto: Greta Jurkūnaitė
Pagėgių vidurinė mok-la, 11 kl

Alina Kelnerytė
Siuvinėjimas kryţeliu
Lumpėnų pagrindinė mok-la, 9 kl.

16

70
Eglė Vaivadaitė
Pagėgių vidurinė mok-la, 7 kl.
KAI UŢTEMSTA SAULĖ
Kai šviečiančią saulę uţdengia
Juodas baisus skritulys,
Tai ţinok, kad čia iš tikrųjų
Visai ne kokia pilnatis.
Mėnulis saulelę uţtemdo
Ir ţemėje būna tamsu.
Kai akys šviesos nemato,
Man daros, truputį baugu.
Mėnulis šiek tiek jau nuslinko
Ir išlenda saulės ranka.
Matau, kokie ţmonės laimingi.
Telydi juos dţiaugsmo dvasia!

Foto: Inga Romikaitytė
Pagėgių vidurinė mok-la, 9 kl.
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Justinos Kudinaitės koliaţas
Pagėgių vidurinė mok-la, 10 kl.

Foto: Vilma Mačienaitė
Šilgalių pagrindinė mok-la, 9 kl.
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Elvina Vitkauskaitė
Pagėgių vidurinė mok-la, 7 kl.
MEDŢIAI
Prieš daugelį metų medţiai vaikščiojo ir kalbėjo kaip ir mes, ţmonės.
Jie buvo labai išdykę ir krėsdavo visokias išdaigas. Uţkabinėdavo ţmones
šakomis, kliudydavo šaknimis. Sugalvoję uţgriūdavo ant kelio, kad ţmonės
nepraeitų.
Vieną kartą ţmonėms įkyrėjo medţių visos išdaigos ir jie kreipėsi į
tikrą burtininką, kuris įsakė medţiams atlikti tris gerus darbus. Pirma,
pastatyti graţų miestą, antra, atsiprašyti visų ţmonių uţ padarytas skriaudas ir
trečia, būti ramiems ir padėti ţmonėms. Jei nors vieno darbo neatliks, tada
burtininkas uţkeiks juos visiems laikams – pavers nebyliais ir
nevaikščiojančiais.
Medţiai netikėjo jokiais burtais ir toliau darė savo. Burtininkas, tai
suţinojęs, labai įsiţeidė ir uţkeikė juos visiems laikams.
Nuo to laiko jie stovi nebylūs ir pasaulį stebi iš šalies. Jie tik puošia
ţemę – pavasarį ţiedais, rudenį – margaspalviais lapais.

Foto: Laima Stanišauskaitė
Lumpėnų pagrindinė mok-la, 10 kl.
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Ieva Mamkutė
Siuvinėjimas kryţeliu
Pagėgių vidurinė mok-la, 11 kl.

Kosto Maziliausko koliaţas
Stoniškių pagrindinė mok-la, 8 kl.
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Rita Vosyliūtė
Pagėgių vidurinė mok-la, 7 kl.
ŢIEMOS GROŢIS
Vieną ankstų rytą aš atsikėlusi ţvilgtelėjau pro langą. Prikišau nosytę
prie pat stiklo, bet lauke buvo dar tamsu ir nieko nesimatė.
Ţiemą labai vėlai švinta. Tad po poros valandų aš vėl priėjau prie
lango. Ţvilgtelėjau ir nebegalėjau atitraukti akių – taip graţu buvo. Langas
išrašytas įvairiausiais raštais, o papūtus – rašto nė kvapo! Lyg upė prasiskyrė.
Paţiūrėjau pro stiklą ir savo akim patikėti negalėjau: visur balta balta. Sniego
ligi kelių, o medţiai nuostabūs, sustingę, nesiūbuoja, nekruta. Medţių šakeles
dengia storas sniego sunku. Jų šakos tokios plonos, o sniego tiek daug.
Negalėdami judėti, jie kalbasi su zylutėmis. Kaip graţu, kai paukšteliai
snapeliu ima maistą...
Laikas greit prabėgo besidţiaugiant, kad nė nepajutau, kaip lauke visai
prašvito.

Agnės Šėgţdaitės koliaţas
Pagėgių vidurinė mok-la, 6 kl.
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Foto: Ingrida Maţutytė
Vilkyškių vidurinė mok-la, 12 kl.

Foto: Viktorija Mockutė
Pagėgių vidurinė mok-la, 10 kl.
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Vilijos Vismantaitės koliaţas
Stoniškių pagrindinė mok-la, 8 kl.

Foto:Gintarė Šimtininkaitė
Vilkyškių vidurinė mok-la, 9 kl.
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