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VIGILIJA 
 

Ar tai širdy, ar marių gylyje  
Pasaka nuskendus?  

Vigilijų vigilija,  
Pavasarinis gandas!  

 
Švelnutę naktį, naktį tyliąją  

Širdis ir marios gendas  
Vigilijų vigilijos,  

Pavasarinio gando.  
 

Suiro saulė, pasipylė jau,  
Rausvai marias nukando  

Vigilijų vigilija,  
Pavasarinis gandas.  

 
Ir mūsų praeitį, mūs tyliąją  

Dienų auksinę grandį –  
Vigilijų vigiliją,  

Pavasarinį gandą!.. 
 

-Jonas Aistis 
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Atžalynas 

“Auk, žydėk, 
klestėk ir savo 

Tėvynę mylėk!” 

Po septynių ramybės ir laukimo savaičių ateina gražiausia ir 
prasmingiausia pavasario šventė – VELYKOS. Vieniems - tai 
pabudimas po šaltos žiemos, kitiems – minčių, sielos ir kūno 
apsivalymo metas, tretiems – Kristaus ir širdies prisikėlimo šventė. 
Kiekvienam iš mūsų ji prasminga tiek, kiek mes įsileidžiame ją į savo 
širdis.  
 
Paskutinį sekmadienį prieš Velykas minima VERBŲ sekmadienio 
iškilmė. Verbų sekmadienis daugelyje Europos šalių dar vadinamas 
Palmių sekmadieniu.  



PIRMOKŲ VERBOS  

Priešvelykinė nuotaika, kai kurie mokiniai jau džiaugiasi Velykų atostogomis. Lietuvių 
mokyklos Vašingtone pirmokai daug sužinojo apie Verbų sekmadienį, apie Velykas, patys 
darėme verbas. Už pagalbą ir patarimus dėkojame Evos mamytei p. Jovitai Klovienei. 
Džiaugėmės p. Irenos Sujetienės dovanotais gražiausiais raštais išmargintais margučiais. 
Dėkojame visiems, nuoširdžiai dirbusiems.  
 
Klasėje skaitėme ir aptarėme tekstus "Verbų rytą", stengėmės išmokti tradicinę 
kalbelę: "Ne aš plaku, verba plaka..." Tikiuosi, jog tėveliai nesupykote, jei  savo 
padarytomis verbomis vaikučiai jus švelniai išplakė Verbų rytą. 
 
Kalbėjome apie Prisikėlimo dieną –  Šv. Velykas, paminėjome Velykų papročius ("Kaip 
marginame kiaušinius"). 
 
Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai šv. Velykų proga visoms mokinių šeimoms. 
 

Mokytoja p. Aldona Shapiro 
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GARSIŲ ŽMONIŲ MINTYS 

Velykos yra Dievo įrodymas, kad gyvenimas iš esmės yra dvasinis ir amžinas. (Charles M. 
Crowe) 
 
Štai Velykų Sekmadienis. Žiedais aplipę medžiai pripildė orą aromatu ir džiaugsmu. 
(Henry Wadsworth Longfellow) 
 
Tegu prisikėlimo džiaugsmas prikelia mus iš vienatvės ir silpnumo ir nevilties, į stiprybę ir 
grožį, ir laimę. (Floyd W. Tomkins) 

SENOLIŲ IŠMINTIS—PRIEŽODŽIAI  

Linksmas kaip Velykų rytas. Margas kaip Velykų kiaušis. Privalgė kaip per Velykas. 

Ritinėjasi kaip Velykų kiaušinis. Išsimazgoja kaip prieš Velykas. Važiuoja kaip 

Velykė su kiaušiniais. Per Velykas visi lygūs.  

„Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis.  
Velykų rytą lelija pražydo, ne dėl manęs vieno, ale ir dėl viso svieto.  

Anoj pusėj upės gandras betupįs, sparnu berašąs, kiaušinių beprašąs.  
Gaspadine, negailėki, į krepšelį man įdėki. ” (Lietuvių tautosaka) 
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Visi, kas tik galėjo, skubėjo į 

lietuviškas šventas Mišias, kurias 

aukojo monsinjoras Rolandas 

Makrickas, Trijų Karalių 

(Epiphany) bažnyčioje.  

Dalyvavimas šventose mišiose 

suteikia žmogui šventės pilnatvę: 

visi kartu meldžiamės, giedame, 

atliekame išpažintį, gauname 

kunigo palaiminimą. Šv. Mišioms 

tarnauja mokyklos mokiniai, tai 

ypač džiugina mokyklos 

bendruomenę. Mes esame dėkingi ir didžiuojamės Vaido ir Tomo šeimomis. 

Tesaugo šventintos verbos visas šeimas ir namus nuo negandų. 

Laikraščio redakcija  

VERBŲ SEKMADIENIS 

 Lietuviškos mišios Vašingtone vyksta du kartus per mėnesį. Daugiau lietuvių 

susirenka į mišias per religines šventes. Visai neseniai šventėme Verbų sekmadienį, 

kitaip vadinamą Palmių Sekmadienį. Tai Kristaus garbingo įžengimo į Jeruzalę 

prieš kančią prisiminimas. Mes, lietuviai, turime ypatingai gražias verbas. Jos 

surišamos iš įvairių sausų gėlių, smilgų, rugių varpų. Atsinešėme verbas į mišias, 

kad kunigas pašventintų. 

 Aš dažnai dalyvauju mišiose ir padedu kunigui, monsinjorui R. Makrickui. 

Ruošiantis priimti Sutvirtinimo sakramentą, daug teko kalbėtis su kunigu apie 

katalikų tikėjimą. Reikėjo mokytis patarnauti mišiose. Dabar jau daugiau žinau ir 

suprantu, todėl, kai kunigas prašo, visada padedu. Padėdamas per mišias, prisidedu 

ir prie lietuvių bendruomenės veiklos, tarnauju, kad viskas mišiose prie altoriaus 

sklandžiai vyktų. 

 Netrukus visi švęsime Velykas, ritinėsime margučius ir džiaugsimės 

pavasariu. 

       Vaidas Valys, 9 klasės mokinys 

MINTYS PO MIŠIŲ 
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„Ne aš plaku, verba plaka. Nesirk, nemirk, šventų Velykų sulauk!”                                                 

„Ne aš mušu, verba muša. Tol muš, kol sulūš.”                                                                           

„Ne aš mušu, verba muša. Už nedėlios ir Velykos. Ar žadi margučių?”  

(Lietuvių tautosaka) 

 Paskutinis sekmadienis prieš Velykas, kaip žinote, yra Verbų sekmadienis. 
Lietuvių mokykla Vašingtone sumanė pasiruošti Verbų sekmadieniui, darydami 
verbas. 
 Verba – tai iš augalų šakelių ir gėlių kuriamos puokštės. Į namus parsinešta 
pašventinta verba saugo juos nuo visokio blogio. Tradicija Verbų dieną 
pašventintais kadagiais, žilvičiais gintis nuo galimų nelaimių išliko iki mūsų dienų. 
Ja pasmilkomi kambariai, apeinama apie laukus. Senoji verba iš praėjusių metų yra 
pagarbiai sudeginama. Jokiu būdu jos negalima bet kur išmesti.  
 Mokytoja Ilona pasirūpino visokiomis žolelėmis, o mokytoja Skirmantė 
papasakojo apie verbas ir papročius, pvz., kad reikia anksti rytą Verbų sekmadienį 
atsikelti, pasiimti savo verbą,  nueiti į savo tėvų kambarį ir pradėti plakti tėvus bei 
plakant sakyti: “ Ne aš mušu, verba muša. Ne aš plaku, verba plaka…”  
 Aišku, mes negalėjom pamiršti ir Velykų, tad mokytojos Marija ir Laisvė po 
choro papasakojo apie margučius, aiškino, ką reiškia spalvos, kaip juos galima 
marginti ir parodė tetos Irenos margučius bei leido pasiimti po vieną kaip suvenyrą. 
 

Nomeda Granickaitė, 6 klasės mokinė 

ŠEŠTADIENIS PRIEŠ VERBĄ  



LAUKIU ŠVENTŲ VELYKŲ 

Mokykloje rišome verbas. Tai - pirmoji verba, kurią aš pats surišau. Kaip įdomu - iš 
paprastų džiovintų augalų ir žalumynų  gaunasi graži verba. Sekmadienį kunigas 
bažnyčioje pašventino visas verbas ir aš parsinešiau savo verbą namo, kad saugotų mūsų 
namus.  
 
Per Velykas mes važiuosime pas močiutę. Kai 
visi susirenka, senelis padalina po margutį. 
Margučius  mušam su kitais, kol lieka  tik 
vienas nesudužęs. Prieš porą metų aš laimėjau, 
nes mano margutis buvo stipriausias. 
Vaišinamės močiutės pagamintais patiekalais. 
 
Pagal amerikiečių tradicijas visi bėgame į lauką 
ieškoti paslėptų margučių su gerumynais. 
Šiuose margučiuose randame pinigų, saldainių 
ar žaislų. Mano krikšto tėtė ir mama man 
dovanoja daug įvairių saldumynų. Tokios 
puikios yra mano Velykos. 
 

Jonas Sujeta, 6 klasės mokinys 
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RENATOS MARGUČIAI 

Kiaušinis yra naujo gyvenimo simbolis. Prieš 
Velykas mes marginame kiaušinius dažais ir 
vašku. Pakaitiname vašką, pavilgome adatėlių 
galvutes ir brėžiame ant kiaušinio. Taip 
kartojame daug kartų tol, kol kiaušinį užpildome 
saulutėmis ar kitomis figūromis. Vašku išpieštą 
kiaušinį dedame į dažus. Po penkių minučių 
išimame margučius iš dažų ir nušluostome. 
Galima margučius puošti taškeliais, saulute, 
lapais, gėlytėmis, žvaigždutėmis ar šauktuko 
ženklu. 
 
Man labiausiai patinka mano mamos margutis. 
Jis yra oranžinis su saulute ir žaliais lapeliais. 

 
Renata Sujeta, 3 klasės mokinė 



MOKINIŲ KŪRYBA 

Ąžuolas 

 Seniai seniai gyveno šeima ir augino du sūnus: kūdikį, vardu Ąžuolas, ir vyresnėlį, 
vardu Klevas. Jie sunkiai gyveno: daug dirbo ir vargo, kad turėtų skaniau pavalgyti, geriau 
apsirengti. Tačiau jiems vis nesisekdavo. Vieną dieną nusprendė išvykti iš šios vietos ir 
iškeliavo laimės ieškoti. 
 Audra, Vėjo deivė, gyveno šalia Perkūno, bet vis stebėjo žmones. Ji matė, kaip 
žmonės augina savo vaikus ir pati norėjo turėti vaikų. Deivė pradėjo maldauti Perkūną, 
kad jis leistų susilaukti kūdikio. Perkūnas sakė, kad  gali turėti vaiką, bet draudžiu tau su 
juo kalbėtis, kad dieviškos būtybės būtų griežtai atskirtos nuo žmonių.  
 Šeima, bekeliaudama nepažįstamomis vietomis pro jūrą, žvalgėsi aplinkui ir 
nepastebėjo atslenkančio juodo debesies. Staiga pakilo smarkus vėjas ir šeimą užklupo 
viesulas. Netikėtai šeima pakliuvo į nelaimę. Ratai subyrėjo, vežimas sulūžo, arkliai 
pabėgo, jie žuvo griūdami nuo vežimo, gyvas liko tik kūdikis. Nežinia, iš kur atlėkė 
gandras, nagais sugriebė berniuką ir išskrido su mažuoju Ąžuolu.  
 Pabudo kūdikis ant kalnelio, kur juo rūpinosi gandras. Nieko nebuvo ant kalnelio: 
nei medžių, nei gėlių, nei gyvūnų - tik garnelis atlėkdavo ir atnešdavo maisto. Vėjo deivė 
Audra buvo paliepusi gandrui rūpintis vaiku. Taip gandras ir užaugino berniuką. Audra 
viską stebėjo, bet ji negalėjo rūpintis mažyliu, nes Perkūnas buvo uždraudęs jai kalbėtis su 
žmogumi. Kai Ąžuolas užaugo, suprato, kad reikia keliauti nuo kalno. Pačiu laiku atskrido 
gandras su šakele ir gilėmis snape. Gilę vaikinas pasodino ant kalnelio. 
 Nuo to laiko jis vis matydavo gražią mergaitę, kuri atrodė kaip angelas. Šią dievišką 
būtybę vis stebėjo Ąžuolas. Pagaliau vaikinas išdrįso prie jos prisiartinti. Audra tarė: „Aš 
esu Audra...“  Staiga iš dangaus leidosi žaibas, kuris smigo tiesiai Ąžuolui į širdį. 
 Audra gailėjo, bet širdis kentėjo. Ji pavadino pasodintą medį Ąžuolu ir augino jį, 
kad būtų stipresnis, kad Perkūno žaibas nesunaikintų, meldė, kad Perkūnas nebūtų 
grėsmingas augalams ir gyvūnams. 

Tomas Sujeta, 9 klasės mokinys  
 

Demonas   

 Žmogaus pasąmonė yra keistokas dalykas. Ko tik miegodamas neprisigalvoji, 
atsibudęs sunkiai kvėpuodamas nebūsi tikras, iš kur tas idėjas ištraukei. Vėlai naktį matai 
šešėlius tamsiomis akimis. Prie ežero mirktelėjęs išvysi undinės uodegos galiuką. Sakysi, 
kad čia miražai, kad tai tavo pasąmonė ne taip viską įsivaizduoja. 
 Esu sutikusi vieną seną ponią, keistoką, tolimu žvilgsniu. Jos balti plaukai priminė 
vainiką, laikysena - baronienę. Rankose ji mezgė margas kojines, aiškino, kad jas atiduos 
nykštukams, gyvenantiems prie miške esančių pilkapių. Ji vaikams pasakodavo istorijas 
apie raitelius, laumes, po lova sėdinčius baubus. Pasakas dalino lyg savo didžiausius 
turtus... 
 Kartą ji man pasakė labai keistą dalyką.  
 Aišku, ji visada sako keistokus dalykus, bet visi žodžiai turi paslėptą reikšmę. 
„Tas šešėlis tavo akiratyje, kurio atsisukęs nebematai, tai tik demonas, kurio tu nenori 
matyti.” 
 Savaime suprantama, kad belieka pasiteirauti: „ Kodėl?” 
„Pasakyk kodėl? Kodėl jis slepiasi? Kodėl aš atsisakau jį matyt?” – Net vaikai dabar tyliai 
klausėsi, laukdami atsakymo į savo mėgstamiausią klausimą – kodėl? 
 O ponia baronienė tik atsako: 

Toliau skaityti kitame puslapyje 
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MOKINIŲ KŪRYBA—TĘSINYS 

„Nes tik jis žino, kas tavęs laukia,” – ir toliau 
mezga, nesustoja. Vaikai jau subėgo namo, 
mamų kviečiami slepiasi nuo senamiesčio 
tamsos. Saulė baigė dažyti dangų žalsvomis 
pragaro spalvomis. Vilniaus miestas užgęsta. 
Pastatus apšviečia gelsvi gatvės žibintai ir 
siaurose gatvėse telieka namo skubantys 
žmonės. 
 Su saule dingo ir draugiško miesto 
likutis. Naktį, sakoma, nuo blogio nėra kas 
saugo. Pasaulis tampa velnio žaidimų aikštele.  
 Tiesa, tuo niekas netiki. Niekas. Ar taip 
tik dienos šviesoj atrodo? 
 Ponia vis dar sėdėjo gatvės kampe, 
šešėliai ją supo lyg alkani vilkiukai motiną. 
Atrodo, jie žvelgė tiesiai man į sielą. Mano 
sąmonė rėkia. Liepia bėgti. Eiti namo, toliau 
gyventi paprastą, nebaisų gyvenimą. Akies 
kamputy sėdintis šešėlis, atrodo, liepia 
pasilikti. Palaukti. Toliau stebėti naktinį 
miesto gyvenimą. Eik velniop. 
 Mane supantys pastatai, atrodo, augo aukštesni. Per gatvę prapūtė žiaurus vėjas. 
Tas besislepiantis šešėlis, atrodo, tamsėjo, artėjo prie mano sustirusio kūno. Jis lėtai įgavo 
žmogaus pavidalą, plačius pečius dengė juodas apsiaustas.  
 Aš žvelgiau į aukštą, juodai apsirengusį vyrą. Jo veido negaliu ir tada negalėjau 
apibūdinti. Ar angelo grožis, ar velnio grimasa – nežinau. O aš tik spoksau, pasirodo, senė 
nemelavo. Prieš mane jis stovi. Tikras demonas.  
 Kitas gūsis, kuris mane kiaurai perpūtė, buvo sukeltas jo milžiniškų, juodų sparnų 
plunksnų. Jis atsispyrė nuo nelygių gatvės plytų ir pasileido dangum artimiausios aikštės 
link. O aš pasileidau jį vytis žeme. Kiekvienam kampe stovėjo kita tamsi figūra, kitas 
parkritęs girtuoklis. Siauros senamiesčio gatvės mane leido sekti skrendantį demoną. 
Šaltas oras leidosi į mano plaučius ir nakties vėjas šiaušė plaukus.  
 Sąmonė vis dar rėkė, kad dar nevėlu pasiduoti ir eiti namo, bet kažkas mane leido 
sekti paskui tamsią bei sparnuotą figūrą. Štai ir matau tą pažįstamą šešėlį. Jis stovi aikštės 
gale ir spokso į nežinomą, tolimą vietą. Prieš jį stovi aukšti, senoviniai pastatai. Jam niekas 
netrukdo, jį supanti ramybės aura paveikė ir mano nuvargusį kūną. Staiga aš nebejaučiu 
gyvenimo baimės. Nebesijaudinu, kad mane kažkas parklupdys, nustums. 
 Ligi šiol nežinau, ar tikrai ten buvo demonas, kuris pastūmė mane gyventi savo 
gyvenimą. Ar iš viso ten kažkas buvo? 
 Senamiesčio gatvės man kaip antri namai, aš ten kasdien einu, sėdžiu gatvės kampe 
ir metu savo bandelės trupinius žvirbliams. Kartą ta bandele pasidalinau su vaikų būriu. Ir 
sekiau jiems pasakas, išgalvotas istorijas, idėjas, kurių aš nesugebu parašyti ant 
popieriaus. O tie vaikai klauso manęs. Lyg jiems pasakočiau labai įdomias pasakas. 
 Ką vaikams sakyti? Pasakoti apie undines, kurios nešasi į Baltijos dugną jūreivius. 
Apie milžinus, kurie pastatė kalnus. Ar galima jiems pasakoti apie mano sutiktą demoną?  
Pasakos apie demonus girdėtos visiems. Nėra vaiko, kuriam senyva, pamišusi ponia nėra 
pasakojusi apie nusižengusius angelus, pabaisas ar baubus. Mes tomis poniomis netikim. 
Tiesa, lieka maža, vaikiška, išsigandusi smegenų kertelė, kuri šias pasakas prisimena. Tas 
prisiminimas ir lieka giliai paslėptas sąmonėje, belaukiantis savo sugrįžimo dienos. 

 
Gertrūda Granickaitė, 9 klasės mokinė  

  

Laikraščio „Atžalynas” dailininkės Gertrūdos 

Granickaitės piešinys „DANGUS GRIŪVA”.  



MOKINIŲ KŪRYBA—TĘSINYS 

Amžinoji ugnis 
 
 Kartą gyveno kunigaikštis, vardu Jonas. Jis valdė vieną iš didžiausių 
kunigaikštysčių Lietuvoje. Ši vieta buvo apsupta aukščiausių kalnų, didžiausių ąžuolų ir 
kvapniausių gėlių. 
 Vieną dieną Jonas nusprendė ieškoti laimės tarp kalnuotų Lietuvos kraštų. Dieną ir 
naktį  kunigaikštis ieškojo savo tikslo. Po ilgos kelionės Jonas priėjo seną ąžuolą. Tai 
nebuvo paprastas medis, tai buvo senasis Perkūno simbolis. Joks žmogus, paklaustas 
nepasakytų šio medžio amžiaus. Kunigaikštis nusprendė permiegoti prie šio ąžuolo.  
 Kitą rytą ąžuolo nebuvo, jo vietoje stovėjo neišpasakyto grožio mergelė. Tai buvo 
ugnies deivė Gabija. Ši pasisveikino su Jonu ir pranyko liepsnose. Kunigaikštis stovėjo lyg 
pabučiuotas, nesupratęs, kas čia atsitiko. Apstulbęs pastarasis grįžo į savo miestą. 
Kunigaikštis jautė skausmą savo širdy, lyg kažkas jį šauktų grįžti atgal. Po kelių dienų 
Jonas vėl iškeliavo ieškoti Gabijos. Pernakvojęs šis ją vėl sutiko. Jie kalbėjosi, kol deivė vėl 
pranyko liepsnose. Taip jau tris mėnesius kunigaikštis ir deivė susitikinėjo ir pamilo vienas 
kitą. Bet vieną dieną kunigaikštis neberado savo mylimosios. Ąžuolo irgi nebuvo, bet vietoj 
jo ant žemės buvo išdegintas grasinimas.  
 Kunigaikščiui buvo liepta niekada čia nebesugrįžti. Nepaisęs šio grasinimo, Jonas 
vėl sugrįžo. Antrą dieną kunigaikštį užklupo siaubinga audra. Debesys svaidėsi žaibais, keli 
žaibai trenkė taip arti kunigaikščio, jog šis pajuto žaibo deginantį karštį. Pasibaigus audrai, 
Jonas pamatė dar vieną grasinimą. Šį kartą daug piktesnį. Jonui buvo liepta tuoj pat 
nešdintis iš šios dieviškosios vietos ir niekada nebeieškoti Gabijos. Jonui visa tai nerūpėjo, 
jis galvojo, kad šis grasinimas nieko nereiškia. 
 Trečią dieną kunigaikštis vėl sugrįžo ieškoti deivės. Šį kartą jis ją rado, bet ji 
neatrodė linksma, ji verkė. Staiga žaibas trenkė Jonui per galvą ir šis nualpo. Atsikėlęs 
kunigaikštis neatpažino šios vietos. Jis buvo viduryje tamsios girios. Šalia jo stovėjo 
Gabija, o priešais juos gulėjo šimtus kartų sumažintas miestelis. Kunigaikštis atpažino 
savo kunigaikštystę.  
 Staiga miestelis aptemo, jį supo tamsūs debesys besisvaidantys žaibais. Iš mažų 
namelių pradėjo bėgti mažyčiai žmogiukai. Iš žemės pradėjo veržtis ugnis, namai griuvo. 
Netrukus visa kunigaikštystė degė liepsnose. Kunigaikštis matė, kad žmogiukų akys, 
kupinos baimės ir skausmo, žiūri į jį. Pastarasis suprato, ką jis padarė dėl savo meilės. Taip 
kunigaikštis visą savo gyvenimą gyveno matydamas, kaip jo miestas dega amžina ugnimi ir 
skausmu. 
         

Herkus Kriščiūnas, 9 klasės mokinys  
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