Mokytojų menin÷s saviraiškos švent÷s
ALMANACHAS
„Kūryba yra žmogiškojo bendravimo būdas: kurti norisi, kai jaučiame daug galimybių ir
norime jas parodyti kitiems. Kūryba apskritai yra gyvenimo teigimas, gyvenimo meil÷, gyvenimo
geismas, tai kultūrinę formą įgijusi aistros išraiška“, – šiais filosofijos daktaro, literatūrologo
Regimanto Tamošaičio žodžiais 2015 m. geguž÷s 19 d. buvo prad÷ta Kauno rajono mokytojų
menin÷s saviraiškos švent÷ „Pabūkime kartu“. Į šią šventę Dievo ir gamtos apdovanotus geb÷jimu
kurti mokytojus pakviet÷ jos organizatoriai – Kauno rajono savivaldyb÷s administracijos Kultūros,
švietimo ir sporto skyriaus, Kauno rajono švietimo centro bei Kauno rajono savivaldyb÷s viešosios
bibliotekos darbuotojai. Iš viso švent÷je dalyvavo 39 kūr÷jai – tapybos, interjero dizaino, drabužių ir
papuošalų, medžio raižinių ir skulptūrų, fotografijų autoriai, meninio žodžio puosel÷tojai, vokalin÷s
bei instrumentin÷s muzikos atlik÷jai.

Kauno rajono savivaldyb÷s viešosios bibliotekos parodų sal÷je buvo surengta mokytojų
darbų paroda, aktų sal÷je kūr÷jai pasakojo apie savo kelią į kūrybą, skait÷ autorinius poezijos ir
prozos kūrinius, muzikavo. Renginyje nuskamb÷jo mintis, kad didesnę s÷kmę ugdymo procese
patiria kūrybingas mokytojas – jį dažniau aplanko aukštosios akimirkos, nes kiekviena pamoka – tai
amžinas ieškojimas, amžina kūryba.
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Koževnikovien÷ ir Jolita Večkien÷, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytoja Raimonda
Žvinien÷, Ežer÷lio pagrindin÷s mokyklos mokytoja Birut÷ Kaminskien÷ ir Šlienavos pagrindin÷s
mokyklos mokytoja Onut÷ Gervien÷. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindin÷s mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja Regina Jasukaitien÷, mokytojų kūrybos vakarų „Skorpioniškas virsmas“ reng÷ja,
perskait÷ es÷ „Trobel÷ ant pasaulio krašto“. Šventę pagyvino Garliavos Jonučių progimnazijos
mokytoja Danguol÷ Nickuvien÷, pristačiusi pakankamai sud÷tingo, ne kiekvienam paklūstančio žanro
kūrinį – parodiją.
Švent÷s dalyviai įd÷miai klaus÷si Karm÷lavos Balio Buračo gimnazijos mokytojų
Neringos Armonien÷s ir Vilijos Plioplien÷s atliekamo A. Chačaturiano valso, Šlienavos pagrindin÷s
mokyklos mokytojos Aist÷s Juškait÷s – Lukianskien÷s vokalin÷s muzikos, Romo Naidzinavičiaus
(Lapių pagrindin÷ mokykla) ir Lino Zizo (Garliavos Juozo Lukšos gimnazija) dainuojamosios
poezijos kūrinių.
Tapybos darbų autor÷, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytoja Egl÷
Vasiliauskait÷ bei megztų ir nertų drabužių kūr÷ja, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindin÷s mokyklos
mokytoja Vida Šliupien÷ pasidalijo mintimis apie kūrybinių darbų s÷kmę. Karm÷lavos Balio Buračo
gimnazijos mokytojas Eugenijus Banys, medžio skulptūrų meistras, papasakojo, kaip jam pavyksta
prakalbinti medį. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytoja Irma Čiapait÷, šiaudinių sodų pyn÷ja,
paaiškino, kod÷l šiais moderniais laikais savo kūrybai renkasi senąsias gamtines medžiagas. Ežer÷lio
pagrindin÷s mokyklos mokytoja Roma Kal÷dien÷, fotografijų autor÷, pasamprotavo apie
fotomenininko objektyvo vertus dalykus.

Irma Čiapait÷
Augau nedideliame Kelm÷s miestelyje, bet visas vaikyst÷s vasaras leidau pas senelius kaime. Visada žav÷jo dirbiniai
pagaminti iš vytelių, siuvin÷tos stalties÷s, austos lovaties÷s,
rankšluosčiai, kurių buvo apstu kaimo aplinkoje. Nor÷jau ir
pati ko nors išmokti. Nuo mažens dom÷jausi rankdarbiais,
siuvin÷davau, nerdavau, karpydavau, m÷gau krapštytis su
smulkiomis detal÷mis.
1992 m. išgirdau apie sekmadieninę etnokultūros
mokyklą ir jos pamokas Kelm÷je. Čia buvo pristatomi
įvairiausi amatai, tarp jų – pynimas iš šiaudų. Sužav÷jo
nuostabūs, auksin÷s spalvos šiaudiniai dirbiniai. Tod÷l
pasirinkau pynimo iš šiaudų pamokas. Užsi÷mimą ved÷ liaudies meistr÷ Kornelija Lopetien÷. Ji
išmok÷ kaip elgtis su šiaudais, kaip pasigaminti krepšelį, d÷žutę, nupinti vazą, surišti sodą ir daug
kitų grožybių. Nuo to laiko prasid÷jo draugyst÷ su šiaudais. Tai pom÷gis, kuriuo užsiimu ilgais
žiemos vakarais arba kai noriu pradžiuginti žmogų, kuris supranta ir vertina tokias dovanas.
Labai smagu pinti, bet dar įdomiau verti ir rišti sodus. Išmokus

šiaudinio sodo rišimo

technikos, belieka pasikliauti fantazija. Niekada nes÷du pinti ar rišti sodo blogos nuotaikos, ar
kuomet darbą reikia atlikti paskubomis, nes šiaudas neklauso, skilin÷ja, siūlas sunkiai veriasi, darbas
gaunasi nedailus. Ne veltui mano mokytoja K. Lopeti÷n÷ sakydavo, kad šiaudai nem÷gsta skubotumo
ir pykčio. Atvirkščiai, dirbant su šiaudais išsivalo mintys, aplanko ramyb÷, tai tam tikra šiaudų
terapija. Darbas su šiaudais reikalauja atidumo, kantryb÷s, kruopštumo ir ramyb÷s. Pats kūrybos
procesas neša džiaugsmą, ypač kai pamatai galutinį rezultatą, tuomet gimsta naujos id÷jos, nauji
įkv÷pimai.
Tiek pynimui, tiek sodų v÷rimui naudoju ruginius šiaudus, nes jie tvirčiausi. Be to jie nieko nekainuoja, bet niekur jų nenusipirksi, jei pats neužsiauginsi ir nepasiruoši. Paruošiamasis darbas gan÷tinai ilgas, sunkus ir nuobodus, o pynimas ar rišimas – tikras malonumas ir
kūryba. Vasaros pabaigoje reikia nepražiopsoti tinkamo momento nupjauti
rugius, kai javai įgauna gražiausią auksinę spalvą, nes jei užklups lietus ar
audra - teks laukti kitų metų. Sodus veriu ant lininio, plono siūlo. Suv÷rus
šiaudinius pagaliukus juos reikia surišti, o surišant mazgelį galima įrišt ir
palink÷jimą: ramyb÷s, sveikatos, darnos, skalsos, kantryb÷s... Taip sodas
tampa gyvu. Kur atsiduria, ten neša tai kas į jį surišta. Ne veltui juos
senov÷je kabindavo virš stalo, dovanodavo jauniesiems, nešdavo krikštynų
proga.
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Kūryboje savęs nepriskiriu jokiam specifiniam stiliui ar metodui. Mokausi iš visų, o labiausiai
klausau savo vidinio balso. Aiškindamasi meną, neatmetu sąvokos ,,grožis'', Tačiau jį kiekvienas
supranta savaip ir kiekvienas skirtingai jį vertina. Mano supratimu menas tarnauja žmonijai, kilniai
dabindamas gyvenimą.

Egl÷ Vasiliauskait÷
Nuo 2010 m. esu Aukštaitijos kūrybinių dirbtuvių „Drevin÷ pušis“ nar÷. Dalyvavau šių
kūrybinių dirbtuvių surengtose parodose: 2010 m. Utenos kultūros centre, Alantos dvaro erdv÷se,
2011 m. Vilniaus galerijoje 2W. Vedžiau edukacinius užsi÷mimus šeimoms: Nacionalin÷s dail÷s
galerijos Edukacijos centre, kurių metu buvo analizuojami gamtoje vykstantys reiškiniai ir matomos
gamtos formos, o kūrybin÷s užduotys atliktos monotipijos technika. Taip pat Kauno bienal÷je
„Pažink, ir kurk su šeima“ 2013 09 13 - 2014 05 01 edukacinei programai surengiau temines
kūrybines dirbtuves. Šių
dirbtuvių metu dalyviai
buvo

supažindinti

su

grafiko Lino Blažiūno
kūrybos darbų ciklu ir
atlikau

kūrybines

užduotis interpretuojant
gamtoje vykstančių ir
matomų formų temomis.
Nuo 2014 m. dalyvauju
Simono Skrabulio dail÷s
studijos
pleneruose.

rengiamose

Živil÷ Pocevičien÷
1982 m. baigiau Šiaulių pedagoginio instituto Dail÷s fakultetą (dabar Šiaulių universitetas
Menų fakultetas) - piešimo, braižybos ir darbų pedagogo specialybę. Dirbau technologijų ir braižybos
mokytoja Kauno rajono Piliuonos gimnazijoje. Dalyvauju parodose nuo 1986 metų. Studijų metais
prad÷jau austi gobelenus. V÷liau susidom÷jau batikos technika. Kūriau keramikos darbus, siuvin÷jau
tradicinius rankdarbius ir simegrafijos kompozicijas, n÷riau, mezgiau riešines. Dabar meno sritys tapyba ant šilko ir tradicinių aukštaitiškų juostų pynimas.

Jolanta N÷niuvien÷
Aš, Jolanta N÷niuvien÷, gimiau 1964-04-08 Kaune, mokiausi Kauno m. 24 –ojoje (dabar Petro
Vileišio) vidurin÷je mokykloje, taip pat lankiau keturmetę Kauno vaikų dail÷s mokyklą. 1984 m.
baigiau Kauno St. Žuko taikomosios dail÷s technikumą (rūbų modeliavimo konstravimo specialybę).
1991 metais Vilniaus dail÷s akademijoje įgijau dailininko tekstilininko specialybę. Pedagogines
žinias gilinau Vytauto Didžiojo Universiteto socialinių mokslų fakultete, kur įgijau dail÷s mokytojos
kvalifikaciją
Nuo 1993 m. iki dabar dirbu Kauno rajono Piliuonos vidurin÷je mokykloje dail÷s ir
technologijų mokytoja.
Piešti prad÷jau dar vaikyst÷je. Nors gyvenau mieste, savo laisvalaikį stengiausi praleisti
gamtoje. Gamta mane įkvepia kūrybai. Tapau peizažus, natiurmortus, kompozicijas. Savo darbus
dovanoju mokyklai, draugams, kolegoms, dalyvauju įvairiose parodose, amatų dienose. Šiuo metu
gyvenu vienkiemyje ir tai mane skatina dar daugiau laiko skirti kūrybai.
Mano credo – puošti buitį, suteikti jai paslaptingumo, jaukumo.
Palink÷jimai visiems – ieškokite žavių akimirkų, jas atspind÷kite savo darbuose.

Būkite sveiki, laimingi!

Gitas Markutis
Gimiau 1953 metais Lietuvoje, Biržuose. Gyvenu ir kuriu Kauno rajone. Studijavau dail÷s
pedagogiką, statybos ekonomiką, miškininkystę. Parodose ir pleneruose dalyvauju nuo 2007 metų.
Esu surengęs per 20 parodų.
Personalin÷s parodos:
 Mykolo Riomerio universitetas,
Kaunas 2010 m.;
 Biržų pilis , Biržai 2012 m.;
 Liudviko R÷zos kultūros centras
, Juodkrant÷ 2012 m.;
 Kauno kultūros centras ,,Tautos
namai,, Kaunas 2012 m.;
 Raudondvario kultūros centras,
Kauno rajonas 2013 m.;
 Birštono muziejus, Birštonas 2013m.;
 Zyplių dvaras, Lukšių seniūnija Šakių rajonas 2013 m.;
 Marijampol÷s kultūros centras, Marijampol÷ 2014 m.;
 Kauno TKC , Jakšto 18 2015 m.
Grupin÷s parodos
 Galerija ,,M÷lynasis namas,, Salo miestas, Suomija 2011 m.;
 M. K.Čiurlionio Mažoji galerija , Druskininkai 2011m.;
 Viešoji biblioteka , Kaunas 2011 m.;
 Lietuvos Respublikos Seimas , Vilnius 2012 m.;
 Raudondvario dvaras, Kauno rajonas 2015 m.;
 Paroda-,,Geriausias 2014 metų kūrinys‘‘ , Kauno paveikslų galerija;
 Dail÷s paroda ATGIMIMAS skirta Lietuvos Nepriklausomyb÷s dienai pažym÷ti , Kauno
apskrities viešoji biblioteka, Kauno ,,Girstučio‘‘ kultūros centras, 2015 m.
Tapybai būdinga ekspresyvi tapymo maniera, sodrios spalvos. Kūriniuose atsispindi gamtos ir
urbanistiniai peizažai. Ypač domina supančio peizažo detal÷s natūralaus arba
urbanistinio. Kartais kūriniuose yra svarbios ir žmonių figūros. Jos
įkomponuojamos į kraštovaizdį. Ne visuomet paveiksluose vaizduoju tikrovę.
Emocijos gali paskatinti tikrovę pavaizduoti kitaip. M÷gstama tema- portretas.
Jų veidai dažniausiai būna stilizuoti. Tai liudija, jog nesiekiu išorinio panašumo.
Man rūpi bendra paveikslo nuotaika, jos skleidžiamos emocijos.

Aldona Misiūnien÷
Esu

pradinių

klasių

mokytoja.

Garliavos Jonučių progimnazijoje dirbu
jau 23 metus. M÷gstu savo darbą –
patinka dirbti su jaunesniojo mokyklinio
amžiaus vaikais.
Pom÷gį dailei pajaučiau vaikyst÷je.
Mano pirmoji mokytoja labai gražiai
pieš÷.
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patirties nuo 2010 metų lankau Olego
Karavajevo dail÷s studiją. Kartu su kitais
studijos nariais mes kiekvieną šeštadienį
renkam÷s
bibliotekoje,
bendraujame.

Garliavos
kur
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Pavasarį,

vasarą bei

ankstyvą rudenį važiuojame į plenerus.
Kasmet Olego Karavajevo studija
pažymi savo įkūrimo datą. Ta proga
organizuojamos tapybos darbų parodos.
Taip savo paveikslus teko eksponuoti
Birštono muziejuje, Raudondvario pilyje
bei Garliavos viešojoje bibliotekoje.
Man tapyba – tai savotiška meditacija, prisilietimas prie kūrybos esm÷s, prasminga veikla.

Linas Zizas
Garliavos Juozo Lukšos
gimnazijos dail÷s mokytojas.
Nuo 2005 metų Muzikinių
grup÷s

projektų
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narys. Savo dainoms tekstus
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Su
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dainuojamosios

poezijos

festivaliuose „Tai aš“, „Akcijų
al÷ja“,

„Samtis“,

„Pilies

akordai“, „Poezijos atlaidai“ , „Esu ruduo“ ir kt. Esu jau tradiciniu tapusio respublikinio
dainuojamosios poezijos festivalio „Ant žem÷s krašto“ organizatorius. Dirbu

kartu su grup÷s

„Vitražai“ vyrais ir Raudondvario kultūros centro komanda. Teko koncertuoti ne viename Lietuvos
miete ir miestelyje, įvairiuose renginiuose, valstybinių švenčių metu.
2014 metų vasario 1 dieną surengiau autorinių dainų koncertą Raudondvario kultūros centre,
šiemet pažym÷jome Muzikinių projektų grup÷s „Vitražai“ kūrybos dešimtmetį.
Tapyba m÷gautis tenka daug rečiau, kartais nutapau vieną kitą darbą draugams dovanų. Paskutinį
darbą „Šiflandžo peizažas“ sukūriau 2013 metais Europos žmonių festivalyje Liuksemburge, pelniau
garbingą šeštą vietą Lietuvos delegacijai.

Danguol÷ Rinkūnien÷
„Vargu ar yra didesnis pasitenkinimas už pasitenkinimą kuriant.“
Nikolajus Gogolis
Man šie N. Gogolio žodžiai visiškai tinka. Kūryba ir rankdarbiai mano gyvenime atsirado labai
seniai. Nuo vaikyst÷s mezgančią mačiau savo mamą. Ji ir buvo pirmoji mezgimo mokytoja.
Siuvančią įvairius drabužius mačiau savo tetą.
Man tai labai patiko. Steb÷jau ir prad÷jau
modeliuoti ir siūti pati. Pirmosios mano klient÷s
buvo l÷l÷s. Pasiūtus ir numegztus drabuž÷lius
reik÷jo dekoruoti, pasiuvin÷ti, pagražinti. V÷liau
prad÷jau siūti, megzti ir daryti papuošalus sau ir
draug÷ms.
Dabar tai neatsiejama mano gyvenimo dalis.
Stengiuosi išbandyti įvairias medžiagas. Šiuo metu
atradau liną. Tai audinys, kurį pa÷mus į rankas
kyla daugyb÷ minčių ir id÷jų. Audinys, kurį galima
panaudoti labai įvairiai. Papuošalai iš lino – tai
originalus papuošalas sau ir puiki dovana bet
kokio amžiaus moteriai.
Esu

Kauno

rajono

Lapių

pagrindin÷s

mokyklos pradinių klasių mokytoja ir žinau, kad
vienas iš švietimo tikslų yra ugdyti kūrybišką
asmenybę. Manau, kad tik kūrybiškas mokytojas
gali išugdyti kūrybiškas asmenybes. Tod÷l stengiuosi, kad mano mokiniai geb÷tų pažiūr÷ti kūrybiškai
į įvairias situacijas.

Vida Šliupien÷
Mezgimu susirgau
vaikyst÷je...
Bemaž

trisdešimt

metų

dirbu

technologijų mokytoja Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindin÷je mokykloje ir savo
laisvalaikio neįsivaizduoju be mezgimo,
n÷rimo. Jau ketvirtoje klas÷je stulpelių
raštu

nusimezgiau

pirmą

palaidinę

trumpomis rankov÷mis.
Mezgimas, n÷rimas - tai meditacija,
kai pamiršti visas blogas mintis. Nei
dirbtinių ašarų, nei tikrų kančių, nei
meil÷s be atsako! Intriga viena ir gana paprasta, nesvetima daugeliui save mylinčių moterų – noras
atrodyti kitaip, nenuobodžiai, džiaugtis ir m÷gautis pačios susikurtu įvaizdžiu, individualiu aprangos
stiliumi. Mano devizas “Būti kitokia!“ ragina nenurimti, tai man yra ir labai malonu, ir įdomu. Kai
noras pasidžiaugti rezultatu tiesiog spirgina, galiu megzti, nerti net iki paryčių. Labiausiai visame
mezgimo, n÷rimo procese žavi rezultatas, kai apsirengi ir pamatai, jog drabužis iš÷jo toks kokio
nor÷jai. Ypač imponuoja, kai jis sulaukia pripažinimo iš aplinkinių.
Megzdama artimiems žmon÷ms rankdarbį sušildau savo geromis mintimis, meile... O
įkv÷pimas mane aplanko labai įvairiai: kartais fantaziją pažadina parduotuv÷je aptikti siūlai, o
kartais įsigyti batai ar rankinukas.

Danguol÷ Nickuvien÷
Dirbu muzikos mokytoja Kauno raj. Garliavos Jonučių progimnazijoje. Mezgimu prad÷jau
dom÷tis nuo mažų dienų, kadangi nuolat mačiau savo mamą mezgančią. Viskas prasid÷jo nuo to, kad
ji man rod÷ savo mezginį, o aš jį perk÷lin÷jau nuo vieno virbalo ant kito, manydama, jog jau mezgu.
Bet deja...
Taigi, dabar ir virbalas, ir vąšelis nuolat mano rankose keisdamiesi sukuria vis kitokius darbus.
Daugelis mezgančių neretai apsiriboja kojin÷mis, tačiau aš išbandau savo gabumus mezgant ir
megztinius, sukneles, kepuraites, pirštines,
netgi

rankines.

Kai

manęs

kolegos

klausin÷ja „iš kur turi tiek laiko?“, atsakau
– „čia mano poilsis“. Produktyviausi būna
ilgi, tamsūs bei v÷sūs žiemos vakarai. Labai
m÷gstu

kurti,

improvizuoti

ir

taip

atsipalaiduoti po dienos darbų.
Kitas saviraiškos menas – parodijos –
pasireišk÷ mokykliniame amžiuje. Tekdavo
vaidinti, deklamuoti eil÷raščius ir vieną
kartą mane pasteb÷jo mokytojai, kurie
mane skatino toliau užsiimti panašia veikla.
Jiems tada parodijuodavau veik÷jus iš
animacinių
nebeužsiimu,

filmų.
tačiau

Dabar

tuo

dažnai

nevengiu

kartais

įsijausti ir į įvairius televizijos laidų
personažus ar kokias nors žvaigždes.

Regina Ragauskait÷ – Jasukaitien÷
Kada žmogus pajunta, kad kūryba jam yra būtinyb÷?
Įvairūs keliai, dar įvairesni postūmiai. Kitas gal jau ir
užgimsta žinodamas, ko nori? O kitiems tenka savęs ieškoti.
Aš gimiau tokioje šeimoje, kurioje kuriantis žmogus
buvo ypač gerbiamas, laikomas ypatingu. T÷vas jaunyst÷je
buvo kūręs eil÷raščius, fotografavęs, grojo akordeonu…
Menininku savęs nelaik÷, bet, mano manymu, kūr÷jo gyslelę
tur÷jo. Ir aš nor÷jau ją tur÷ti…
Kartą, kai t÷vas iš darbo grįžo „linksmokas“, įsidrąsinau
parodyti savo „kūrybą“. Buvau gal antroje ar trečioje klas÷je ir rašiau, žinoma, apie gamtą…
Įkaušusio t÷vo emocijos buvo šiek tiek pakaitintos. Perskaitęs mano eil÷raštį apie pavasarį, pasišauk÷
mamą ir iš džiaugsmo susigraudinęs apskelb÷: „Mano dukra bus poet÷!“. Poete netapau. Po t÷vo
mirties, kurią labai skaudžiai išgyvenau, parašiau eil÷raštį „T÷veliui“. Ir nusiunčiau į „Moksleivio“
redakciją. Tebesimokiau mokykloje, man ÷jo šešiolikti metai. Gavau atsakymą iš poet÷s On÷s
Baliukonyt÷s. Ji labai švelniai pasteb÷jo, kad eil÷raštis primenąs Salom÷jos N÷ries „T÷velis miega“.
Ir dabar neprisipažinčiau, kad tai buvo plagiatas. Tačiau S. N÷ries eil÷raštis tuo metu išreišk÷ mano
nuotaiką ir, be abejon÷s, padar÷ įtaką. Visgi poet÷s O.Baliukonyt÷s atsakymas įskaudino.
Įsiskaudinau ir… neberašiau. Emocijas išliedavau laiškuose - draug÷s juokaudavo, kad mano laiškus
skaito kaip noveles…
Visokias trumputes miniatiūras ir vaizdelius, kurie v÷liau išaugo į es÷, prad÷jau rašin÷ti gimus
sūneliui - nemigo naktimis, sūpuodama kūdik÷lį, tur÷jau gražaus laiko pasikalb÷ti su… savimi.
Turbūt iš tokio „pasikalb÷jimo“ ir įsiklausimo į save ir ÷m÷ rastis kūrinukai. Jie buvo ne tik mano
saviraiška, bet ir savikūra - minčių užrašymas man padeda jas susid÷lioti ir mintyti giliau.
Esu dalyvavusi keliuose Kauno rajono kuriančiųjų almanachuose: „Tylos kalba“ (2002), kurio
sudarytoja Irena Mickuvien÷ padrąsino mane rašyti ir išeiti viešumon, ir kitas almanachas, iš÷jęs tais
pačiais metais – „Palaima baltųjų naktų“ (sudarytoja Danut÷ Daug÷lait÷). O
paskui įsidrąsinau rašyti į žurnalus, laikraščius (daugiausia straipsneliai
NEMUNE, ŠIAURöS ATöNUOSE, rajoniniame laikraštyje TöVIŠKöS
ŽINIOS), o 2007-ais – pirmoji knygut÷, kurią pavadinau „Mano Būtasis“,
2009 m. iš÷jo

novel÷s „Aguonų pilnatis“, 2012m. – es÷ „Pusryčiai po

liepomis“.
Mano credo nesikeičia: „Žmogaus lieka tik tiek, kiek kitiems savęs
atiduoda“. Noras rašyti man ateina iš noro pasikalb÷ti, kartais - vien dangaus
debesų mintimis ar žol÷s patyl÷jimu...

Laima Kupstait÷
Laiko pasiutpolkę
Matuoju karo minut÷mis
Pamiršau kiek
Misijų valandų
Išlyd÷jo žiemas
Sutiko pavasarius
Ir pagird÷
Motinos širdį.
Šventas laukimas
Ilgina nerimo
Kasas
Karščio bangos
Tamsoje palydi
Rudeninių švieselių
Būtį ir atsako
Už širdies plakimą
Kol gyvenu.

Šienlige apdulkintas
Geguž÷s rytas,
Lekiančių mašinų ratų
Atsuktas šaltas dušas.
Ir v÷l…
Už nugaros šlepsi
Linksniuojamas prasm÷s klausimas.
Vakar džiūgavo saul÷.
Šiandien žliaugia lietus.
Rytoj kaliošus
Iš rudens pasiskolink,
Mintie,
Ir trumpam pails÷k.

Jolita Večkien÷
Pegasą jaukinuosi nuo vaikyst÷s. Būna dienų, kai leidžiu
jam lakstyti dangaus pievomis nematomam, negirdimam. Tuomet
tiesiog gyvenu buities akimirkomis: skutu bulves, šluostau dulkes,
ieškau neragauto skan÷sto recepto, suklususi stebiu pasaulio kaitą.
Ir

besidairydama

po

kasdienybę

staiga

išgirstu

neramų

prunkštimą, o arbatos puodelį apgl÷bę pirštai jau siekia rašiklio –
ant skiaut÷s, darbo kalendoriaus ar id÷jų sąsiuvinyje nuvinguriuoja
čiurlenantis žodžių srautas. Retai kada jį taisau. Nebent tada, jei
neapleidžia nuojauta, kad vienas ar kitas žodis - teksto kaimynas
ar net įsibrov÷lis. Poezija man – pojūčių, patirčių, nuostabos ir
savistabos dienoraštis.

Lemties būrimas

Žvelgiant pro langą

Gimdžiau tave

Voratinklio stygos

žinodama-mirsi.

Lyg tramplinas

Bet kol esi šiapus

Liuoksinčiam saul÷s spinduliui.

nebūties riboženklio,

Virpt,

sodink ąžuolą,

Blykst,

statyk jame namelį,

Atgal į dangų,

kur nuotykiautų vaikyst÷.

Čiūžt šilkine styga

Ir, vardan Dievo meil÷s,

Žem÷s link,

gyvenk, gyvenk, gyvenk

Op...

pelynų medaus gyvenimą:

V÷jas
brūkšteli atsainiai

šviesų, klampų, saldžiai kartų.
O kai virptels
ties paskutiniu atdūsiu
liepsnos siluetas,
ramiai,
be nuoskaudos
būk vašku,
į kurį panirs
sl÷piningos
Anapusyb÷s žiedas.

Voro gitarą,
Virpteli
gaudus ilgesio motyvas.
O
Kadaruojančios stygos
Iš inercijos
Tebešokdina
Liuoksinčius
Saul÷s atšvaitus.

Onut÷ Gervien÷
Žmon÷s bedaliai stengias ištrūkti
Iš keršto bej÷gio
Pro prakaitu pintus stiklus.
Medžiai išvargę
Bando ištiesti
Rankas, kur v÷jas gaivus....
Neverkite, medžiai bedaliai
Jūs mūsų auginat vaikus.
Kaip gera pasauliui nušvitus
Ištiesti į laimę sparnus.
Neverkite, žmon÷s bedaliai
Jūs laim÷s vaikai šitos žem÷s.
Verkiantys medžiai, kaip žmon÷s bedaliai
Apsunkusiom rankom
Glosto m÷lyną dangų.
Lūpos prabyla skausmingai nutyla
Kur d÷ti mums savo skausmus?
Tylinčios ašaros
Kryžių kamienu
Verčia tyl÷ti iš naujo.
Stingdantis šaltis
Suspaudžia krūtinę
Palikdamas žymę nesuvokto kvapo.
Verkiantys medžiai, kaip žmon÷s bedaliai
Išverčia žemę
Ir degina vargšų kamienus.
Užvirtęs ned÷guliai
Išleidžia šaknis
Ir skausmui jie užtveria sienas.

Raimonda Žvinien÷
Rašymo malonumas

Susiliejimas

Jeigu rašyčiau naktimis

Jei išeičiau iš namų

manęs nekankintų sapnai

iš proto

kuriuose gailestingosios seserys
karo lauke skaičiuoja žuvusiuosius
arba apie vaikus
kurie nežino kas jų t÷vai
jie vaikšto pakraščiais

iš atminties jei išsinerčiau
lyg iš pasenusios odos
pamirščiau viską kuo kadais
mane tik÷ti mok÷

ir neranda

išeičiau visiškai beod÷

namų t÷vų sesių brolių

ir laiminga

nežino kada jiems laikas gimti

tave sutikusi

jeigu rašyčiau naktimis

bandyčiau užsitraukti žalčio odą

nemigos būtų kitokios

ir apsivyti tavo naktį

jos lyg žvirbliai

kol dar ji sapno nepagimd÷

sutūptų ant palang÷s

pasikalb÷ti

ir tyl÷tų
jeigu rašyčiau
apie juodvarnius
jie atvirstų į brolius
nereik÷tų jiems plunksnų šukuoti

apie tuos
kurie nemiega
eil÷raščius ir juodraščius
jie pl÷šo

ir jų sapnuoti

rašo laiškus

kai nerašau.

neturinčius prasm÷s vert÷s ir kainos
paskui sužaistume dar vieną
„kvailį“ „asilą“
ar „pasjansą“ sud÷liočiau
kad sužinočiau
laikas eiti
v÷l palikti odą
sugrįžti į namus ir v÷l išeiti
į atmintį įr÷žti šitą naktį
ir tarsi žalčio palyt÷tai
žuv÷dros klyksmu
išsilieti.

Ričardas
Ričardas Gudaitis
Drožiu iš medžio d÷l to, kad man pačiam tai labai patinka. Niekur nesimokiau ir niekas manęs
nemok÷. Mokausi pats iš savo klaidų ir s÷kmių. Kūriniuose vyrauja tautiniai motyvai. Vis labiau
orientuojuosi į herbų motyvą. Nauda – tik
vidinis kūrybinis pasitenkinimas, nes darbai
yra dovanojami artimiems žmon÷ms.
Artimiausiuose planuose yra išdrožti
Kauno rajono herbą ir Kauno rajono 60-mečio
proga kaip pad÷ką padovanoti nusipelniusiems
rajono žmon÷ms.
Iš kur toks pom÷gis? Mano motina visą
gyvenimą dirbo fabrike, bet laisvalaikiu tap÷
peizažus. Gal tai persidav÷? Nelaikau savęs
jokiu meistru. 2015 m. balandžio 19 dienos
Kauno rajono mokytojų saviraiškos paroda
man buvo pirmoji paroda. Dalyvavau su
dideliu nerimu ar nors kiek verti tie mano
kūriniai. Iš reakcijos supratau, jog verta drožti.
Už tai esu d÷kingas.

Rita Pauliukaitien÷
Kaip ir daugeliui žmonių kūryba man yra pakiliausios
akimirkos, prasmingesni susitikimai su pasauliu. Žodinei išraiškai
teikiu pirmenybę, kai ieškau žavesio praeityje. Fotografija atveria
dabartį.
Švietimas kaime
Murzini, strazdanoti vaikai,
Jų prot÷vius, būdavo,
Main÷ į arklius...
Negird÷tas daiktas,
Kad taip sau, be darbo
S÷d÷tų ir knygą skaitytų!
O jie, lyg paukščiai
Traukiantys giesmes,
Imasi sodus sodinti!
Iš Lazdyn÷lių kaimo kilę
Fortepijonus gliaudo
Kaip mackurnykus riešutus!
Raides d÷lioja per žiemą,
Kažkokias lietuviškas gromatas...
Ir kaip čia toliau viskas d÷sis?

