
NUO DEVYNIU IKI PIRMOS

(I{trauka)

Rita mokine
Lapkridio men.8 d.

Vakar $e3tadieninei Mfi-Mii davd temg -,,Kod6l einu i lie-
tuviSkg mokyklqP". Kas gi kitas, jei ne ji galetq sugalvoti labiau
nuvalkiot4 temq? Lyg neiinotq, kad einam, nes tevai liepial

- Para$ykite, vaikudiai atvirai. I3rei3kite savo mintis, savo
trolkimus ir abejonesl AI iinau, kad sunku $eltadienio rytq
keltis, bet tikiu, kad jrls visi save nugalite ir su pasiryZimu atei-
nate semtis lietuvybosl - i$pyle ii tiek kartq girdetq litanijq ir
nusi$ypsojo tamsiai raudonai iSdaiytom h1pom.

Kai Mrl-Mri taria ,,vaikudiai", man pradeda skaudeti pilvg.
Vakar buvo taip pikta, kad emiau ir pasakiau:

- Ponia mokytoja, a$ noriu pasakyti savo abeiong ir savo
tro$kimg, Mano abeione - ar teisingas temos utvardinimas? Ar
jums neatrodo, kad turetq bfiti ,,Kodel a5 lankau lietuvilkg mo-
kykl4"? O mano trolkimas, kad jus tokiq temq mums ra$yti ne-
beduotumdt.

Ponios Tomalauskienes }ypsena dingo, lyg nutrinta.

- Kaip tai? Kaip tai? - Sriktelejo ji. - Sesk. Drausmingu-
mo paralysiu trisl

- Bet, ponia mokytoja, Rita nieko nedrausmingo nepada-
re . . . -megino 

jai paaiSkinti Liucija.

- Mano abejones ir tro$kimai - visai tokie pat, - pridejo
Vytas i5 galo klases. Visi eme prunk$ti.

- Nutilkitl - reke ponia T,, - palauksiu vedej4t O tu, Ri-
ta. . . a$. . . a3 i3 tavgs to nesitikejau. Ne-si-ti-ke-jau! - grfimo-
jo ji man.

Ko kito ji i3 mtisq, vai-ku-diu, gali tiketis? Nemoka sugalvo-
ti net idomios temos. O kai pasakai savo nuomong, tai laukia, . .

Laim6, kad ne visi mokytojai tokie. Kitaip i $e$tadiening ma-
ngs ir suri3tos noatvettrll Pavyzdiiui, pono Kuraidio pamokos
labai fdomios. Jis d6sto istorijg, ir man atrodo, kad jls tikrai
Jq myli. Ponas Kuraltis niekada noskaito i! vadov6lio, kaip po-
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nia T., ir nekalba vien tik kokiais metais, koks kunigaik5tis su-

mule krytiuodius. Jis pasakoja apie to kunigaik3dio laikus: kaip
lietuviai tada gyveno, kuo rengdsi, kaip medZiojo, ir koks Zmo-
gus buvo tas kunigaik$tis, ir kodel jis valde taip, o ne kitaip.
Tada leidtia mums pareiklti savo nuomones, k4 mes darytu-
mem, jei bttumem to kunigaik$dio vietoj,

Atsimenu t4 pamokq, kaip ponas K. pasakojo apie Vytautq
Didiji. Visa klase klausdsi, kaip numirus. Net ir tie, kurie am-
linai triukSmauja ir trukdo. Jis pasakojo, koks imogus buvo
Vytautas - k4 jis mego, ko nemego, kaip vesdavo derybas su

krytiuodiais ir kaip puotaudavo. Mums geriausiai patiko aple
tuos keptus jaudius ir Sernus, apie kilimais ilkabinetas Trakq pl-
lies sienas ir apie dovanas svediamsr arabi5kus iirgus, sidabrl.
nius ginklus, brangius kailius . . ,

- Tai bent vyrast - atsimenu, garsiai pasakd Vytas, - ne.
sismulkino su ,,bargenais" iS de5imtuko. Mes visi pradejom juok-
tis,'.ir p. Kuraitis taip pat. AI ir ,,Algimant4" pradejau skaitytl
del p. Kuraidio. Jis taip idomiai pasakojo apie tuos laikus.

Be p. Kuraidio nieko sau mokytoia yra ir paneld Vosyliut6,

Ji desto geografij4. Ji daug jaunesnd ui pon4 K. Tur brit, to.
kio amiiaus, kaip mano mama. Man visada idomu klausytls,
kai ji pasakoja, kaip, kai ji buvo pradZios mokykloj LiotuvoJ,
mokytoias dalnai i3sivesdavo vis4 klasg i gamte. Jie i3eidavg .
ui miestelio ir turbdavg istorijos pamok4 tiesiai ant piliakalnlol
Ten jie kartq radg net du akmeninius kirvukus, kuriuos atidavg
miestelio muziejui. Tai bent pamokat O dia - kur ileisi? Gat.
ves ir automobiliai, kiek uimatai. Kol gamt4 pasiektum, prr.
eitu visas $eltadienis

Geografij4 panele V. desto gal ne taip idomiai, kaip pont!
K. istorijg, bet neblogai, Apie tuos miestus, kuriuos ji Lletuvo.
je maila lanke, pasakoja iI savo atminimU, kas daug idomlau,
negu ra$o tas nuobodus vadovelis.

Bet Siaip pairele V. truputi ,,rielutas". Mes jq vadlnam ,,Mlu
Lith", nes ji galvoja, kad yra gratuole ir flirtuoja su visals vy.
rais, net su senu p. Kuraidiu. Ji tankiai mirksi, skardllat fuo.
kiasi ir vis papurto galvg. Liucija lr Gina sako, Jog Jt gelvg
purto, kad visl pasilirir6tg i plaukus. AI nellnau, kod6l psno.
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lei V. savi plaukai taip patinka. Man rodos, jie per iigi, ir
per raudonai nudatyti, II viso, negratu, kai pagyvenusios rno-

terys ne5ioja jaung mergaidiq Sukuosenas, Zinotq panele V., kad

ji man atrodo pagyvenusl Paralytq kuolq i5 geografijosl

Kas aI bflsiu, kas nebrisiu, bet tik ne mokytojal Ypad Ie$-

tadienines mokyklos. Tai baisus darbasl Mokytoju niekas no'

klauso ir nesiklauso. Jei klase ir netriuk$mauja, tai vdpso pro

langus, nusiralineia namu darbus arba, pasiki5g po suolu skai-

to ,,Life" ir ,,True Love Stories".
Zinoma, yra mokytojq, kurig mes klausom arba todel, kad

biiom (ponas vedejas: baisiai rekia ir pranesa tevams), arba,

kad megstam (ponas Gotautas - dainavimas, ponia Jociene -
taut, $okiai), arba, kad ju pamokos idomios (ponas Kuraitis ir
panele vosylifrte). Bet ir tokios pamokos dainai nueina niokeis,

nes mes ne ripe mokytis, Kai taip atsitinka, man labiausiai gai'

la pono K. Af iinau, kad istorijg jis myli ir mdgsta mokytojau'

ti, nes tai tikroji jo Profesija.

A3 pagijau, bet sesele Filomena serga. Visa klase dtiaugiasi'

Ne del to, kad ji serga, bet, kad vietoj jos pas mus ateina

sesele Eustachija. Ji visai jauna ir tokia gtalil Ji turetg bfiti
artist6, ne vienuold. Ji moko mus anglq kalbos, O, kad s, Filo-

mena dar pasirgtqt Tegu jai niekas neskauda. Tegu ji tik guli

ir skaito knygas apie Sventuosius.

S. Eustachija irgi skaito knygas. Bet kaipl Ji ne skaito, o

vaidinal
An4 savaitg ji mums papasakojo apie Mark Twain, kad io

tikra pavarde - Clemens, ir kaip jis susigalvojo savo siapyvar'

d!, ir kaip vatinejo Mississippi upe tais senovi3kais laivais, kur

su didiiuliu ratu gale, ir kaip ra$e ,,Huckleberry Finn",

Siq savaitg per seseles E, pamokas mflsg Tomas turejo vai-

dinti Toma Sawjer, o Algis - Finnq, Vionq dienq, jiems bevai'

dinant, mes visi tiek juokemes, kad sesele tureio mus kaip nors

nuraminti. Ji eme deklamuot eilera$ti ,,Annabell Lee", paralyt4

lebai soniai tokio E. A. Poe, Man tas eileraltis labai patiko.

Jls toks lirldnas. Kai isiklausai, atrodo, atslenka riikas, viskas

dlngsta ir pasilieki viena prie j0ros . . .



Jelgu kas nors talp fdomrar papasakotq apro rrotuvruo raly.
toius, tai gal ir lietuvrlkos knygos butrl idomu skartytr. Bot . . ,

ponia T. kiekvienq $estadieni ,,nuludo po ralytojg,', kaip Vy.
tas sako. Jis tikras mflsq klasds juokdarys. Kartais bejuokaudamar,
jis ima ir pasako visai rimtus dalykus.

I5 tiknrju lietuvilkai skaityti man nesunku (vaikai klas6Jo *.
ko, kad aI labai gabi kalboms, todel), bet turi buti 1iomu,
Lietuvilkose knygose dainai veikejai karba ir kalba, galvoja lr
galvoja, bet nieko nedaro. Arba daugybe Iaprl priralyta aplo
laukus ir mi$kus. Pasidaro nuobodu. o kai nuobodu, nebesino-
ri skaityti. Bet ,,Gatves berniuko nuotykiai,, man labai patlko,
Tas Jonas Pamidoras ten beveik kaip Huck Finn. patiko ir ,,Al-
gimantas" nors skaityti buvo daug sunkiau. Tete turejo padot.

PANELE MOKYTOJA

1968 m.
Sausio men.5 d.

Vis4 pusdieni po staldius ielkojau raudono pieBtuko..Niekur
neradau. Reiks pirkti. Mane ima juokas: ar tai ne ienklas, kad
ruo5iuosi ilist, kur netinku? Bet i5 kur galiu Zinot, kad netinku?
Nusipirksiu vis4 tuzin4 raudonr; pie$tukg ir mokytojausiul Tik
dar neiinau, ar tikrai noriu brlti mokytoja, ar ne.

Man buvo ir netiketa, ir malonu, kai per kaledini ,,Dr. V,
Kudirkos" mokyklos vakarq, kuriame ir mes visi pernyk$diai abi-
turientai dalyvavom, vedejas pasivede mane ! Ial! ir eme kul-
deti lyg didZiausi4 paslapti:

- Panele Rita, turiu dideli pralym4l Dideli pralym4t Mums
,,Kudirkoi" trriksta mokytojg. Stai nuo Naujq Metq pon4 Vilimq
darboviete i$komandiruoja delimdiai menesiq i kita valstij4, ir
ketvirtieji skyriai palieka be gramatikosl

I5 karto n6 nesupratau, k4 bendro turi ketvirtUjg skyriq gra-
matika su manim. Matyt, ir vedejas mano veide pastebejo tq
nesusigaudym4, kad tuojau paaiSkino:
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- Talgl, penele Rlte, etelklt mokytotaut, Tal yre, paveduotl

ponq Viltmq. Ttk penki mdnoslal - ir vesaros atostogos' Ktek

&" butikot O gramatika jums vlsai nebus sunku. Juk buvote

goriausia ,,Kudirkos" mokin6t Lietuviq kalboje stipriausia i3 vi-

sos pernyk$tes laidost
Vargsas vedejast Kaip jis stengisi mane prisikalbinti. Kokios

pagyros, ir jau nebe ,,tu, Rita", bet ,,panele, Rita". Nors tos

pagyros nebuvo visai neteisingos, nes lietuvig kalba man nesu-

daro dideliq sunkumrl, bet ,,pati geriausia" mokine kaiin ar

buvau . . . Be to, kalb4 gerai moketi - vienas dalykas, tadiau

kitus iSmokyti - visai kitas.

- Pone Burneika, aI gi ne mokytoia! - gyniausi kiek gale-

dama. - AI visai neiinau kaip reikia gramatik? mokyt' O 5i

pavasari baigiu gimnazii4, brisiu labai uiimta . . .

- Mes visi uiimti, Rita. Visi. Darbovietes, Seimos, mokslai ' ' '
Bet, matote, kam nors reikia laiko atrasti. Brltinai reikia. Neat-

sisakykit! Mes visi diiaugsimes, jei ateisit ! ,,Kudirkq" mokyto-

jauti. Ir padesim. Bet jums . . . tokiai gabiai, kiek ten reiks tos

pagalbos . . .

Vedejas $nekejo ir Snekejo; gyrd mane, mano tevus ir Rim4,

ir vel nuo pradziu. saleje eme groti muzika. Prie durq Aldona

ir vytas man slapdia mojo ir visokiausiais ienklais ragino begt

nuo vedejo. Juozas ir Aleksas, reikSmingai kosteledami, praejo

pro Sali gal de3imt4 kartq, bet ponas Burneika manes nepalei-

do, kol galg gale patadejau mokyti gramatike ketvirtuose sky-

riuose. Paiadejau, man rodos, norddama greidiau atsikratyti ve-

dejo, o dabar nebera kaip atsisakyt. Kaledu atostogos pasibai-

ge, ir rytoj - mano pirmas Se5tadienis ,,Kudirkoj"! Nebe mo-

kines $eltadienis, o mokYtojos . .'
Sediiu, ra5au ir vis dar netikiu, kad mokytojausiu. Ir nejau-

ku, ir ldomu. Net neiinau, kuris jausmas stipresnis.

Sausio men. 6 d.

Sie diena turddiau iraSyt raudonu raialu, kaip svarbu ivyki,
bet tokio ralalo neturiu tik, pagaliau, raudona pie3tukA. Tiek
to. Si data ir visai neutra5yta paliktg atmintyje.
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Taigi Itandlen buvo mano plrmac mokytollvlmo lcltrdlcnlr,
Niekada nemaniau sugrftt | ,,Kudlrkq", bet kal f6Jau, lrvm lr
jaukus atrode tas senas pastatas, kurlame ponklae dlcnrs vclklr
amerikiediq Booth Tarkington vardo pradln6, o SeItCh - Dr, V,

Kudirkos Zemesnioji ir Aukltesnioji Lituanistln6 Mokykle' Trum.
pai - KZALM. Tas sutrumpinimas man visada prlmene 6taudu.

li, Niekas taip gremezdi5kai neatrodo liotuviq kalboJ, kalp to'
kie sutrumpinimai, bet ponas Burneika juos labai mdgsta,

Prie3 pat skambuti pradejau jaudintis ir gaildtis, kam sutlkru
pavaduoti pon4 Vilim?. Ne nepajutau, kaip mano rankose rtrl.
rado IVa skyriaus dienynas ir kaip atsiradau prie klasds durq,
Ponas Burneika mane stumte lstrime vidun, pats sukalb6jo mrl'
dq ir pradejo mane vaikams girti - kaip jaung, kaip 8er0, 80'
riausiais paiymiais baigusiq te padie KZALM, ir dabar ateln&n.

di4 ,,savo Ziniomis pasidalinti" su jais - ketvirtokaist
Mokinukai sedejo ramiai, visi smalsiai iiurejo i mane, bot tl

veidg Zinojau, kad jie nieko negirdi, k4 vedejas sako. Stov6Jru

prisispaudusi dienyn4 ir, kad nesijausdiau kvailai, galvojau aplc

B. Tarkington. Man rodesi, kad 1is ir Dr. V, Kudirka britg gc.

rai sutikg, Tikriausiai B, Tarkington butg Dr. Kudirkai ulra5gr
savo ,,Magnificent Ambersons", o Kudirka jam - savo ,,Vlr$l'
ninkus". Ir abu bfrtg galejg kartu pasijuokti.

Kai pagaliau vedejas i5ejo, palinkejgs man ,,geriausios sdk-

mds lietuvybes dirvonuose" (kodel mrisg vyresnieji vartoja toklus

nuvalkiotus yiosakius? Juk jie skamba kaip prakalbos ir nloko
vaikams nerei5kia), a5 nebeiinojau, nuo ko pradeti. Gramatikor
pamok4 abiems skyriams buvau seniai paruo$usi. Man roddsi,

kad visk4 moku atmintinai, bet tg momentq visai nebeZinojau,

k4 daryti. O dvide$imt vaikg sedi ir Zitri, ir laukia, kada ,,pe-
nele mokytoja susimaus". Baisus Jausmas, Laimd, kad pamadiau

mai:,qi4 Vyto sesutg antrame suole.

- Labas, Julyte! - pasakiau kvailai, bet itampa atslugo,

- Labas, Rita! - linksmai cyptelejo Julyte ir iSraudusi pa'

sitaise, - panele.Rita, panele mokytojal
Visi emejuoktis, ir mano pamoka laimingai prasidejo' Nors

buvau pasiruoSusi, pagal vedejo nurodymus, ai$kinti veiksma'

l:odi:irt laikus, bet po pirmg sakinig paiutau, kad kalbu sie'
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noms lr lengrml, vrlkrt 6mc tnlblddtlr, Grlc klucl prllSlrdo

prlsloplntas-klkontmac..,oucht',spygtcldlokelkurlmcrgalt6,o
klta prad6Jo skrlstlsl

- 
p"nutu mokytoja, Albertas ' ' ' is pulling Onyte by the

hairl
_Idonotl_ulgindijopapfistaZandisAlbertaspaskutinia-

me suole.

- You do, tool - zitziantiu balseliu prabilo ir Onyte'

-Panele 
mokytoja, jis., . alw "' visad "' naughty' Jis tik-

rpi. . . pulino Onytes piaukq skubejo vargSq Albert4 pa-

skgsti dar viena mergaite,

AI nusiganda,r. Ne del to, kad Albertas ,,pulino Onytes plau'

k4,,,betka=dvaikainemokejolietuvi$kai.KaiaSbuvauketvirta.
rne skyriuje dia, toj padioj ,,Kudirkos" mokykloj' man rodos'

mus ',risi glriau kalbejom. Toks lifidnas skirtumas po septynerig

metg?
blsikviediau i$dykeli Alberta ir visas skundales prie lentos

ir klasei paailkinau, kad darysim eksperimenta' Ta iodi visi su-

prato, Uei t a reiSkia ,,bandymas", Zinojo tik viena Julyte'

Albertui liePiau uZraSYti:

Experiment - BANDYMAS
Birute, pirmoji skundale, kitoj eilutej uira5d:

The hair - PLAUKAS (1), PLAUKAI (daug)

Onyte uiraSd:

To pull - TRAUKTI, PESTI, o Danguole' kuri sakd "naugh-
ty", uira5dl

N",rgl,tv - ISDYKES (berniukas), ISDYKUSI (mergaite)

Darliem, bera$ant, klaseje jau kilo rankos: visi verZesi prie

lentos, ir mano nuotaika Pagerejo'

- Dabar mes padarysim ' , ' - pradejau sakyt'

_Bandym4?_paklauseAlbertasirpatenkintasi$si3iepd.

- Gerai, Albertai. Bandysim vaidinti'
_ABnoriu!Ira5!Ira5!_Saukevisi,betvaidintileidau

tik tuos, kurie jau stovejo prie lentos'

- Vaidinimo vardas ,,Kaip Albertas peld Onytei plaukus"'

_pasakiau.Vaikaiprapliupojuoktis,kikenti,prunkSti.Alberto
Zandai net blizgejo nuo raudonumo'
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- Bct veldlnrlm llctuvllkrl, Kurh ll l0rq prnkyl rngltlkl
lodl, gaus du mlnusus, Ul nctelrlngrl purkytl llctuvllkf lodl

- vieng minusq.
Na ir prasiddjol Nors mano ,,ektorlll" Snck6lo mlkr6drml,

bet taip lsigyveno ! savo ,,rolos", ked Albertas vlsel rlmtd
griebe Onytei uZ plaukq, o ta 6mO r6ktl, vls lvalruodamr I
todiius lentoje:

- Albertas pull . . . traukia . . . pela mano plaukgl Jts tldy'
kus berniukas. Ouchl Ouchl

Visa klase pradejo juoktis. Gerai, kad sudirlkd skambutls. Kl'
taip nebfidiau vaikg nuraminus.

Mokytoju kambary prie mangs priloko vedeias.

- Tai kaip? Tai kaip? Nei5g4sdino ketvirtokai? A, bet Jle
geri vaikai. Nebus jums sunkumg. Puiku, puiku. . . Labai d*leu'
giuosi.

Ka aI su IV-a dariau, jis nepaklausi, o kuo labai diiaug6'
si, i5bego nepasakgs. Toks jau mrisq ponas Burneika. I savo

klausimus jis nelaukia atsakymg. Tik $auna pirmyn. Ne veltul
mes ji Raketa vadindavom.

Ponia Tomalauskiene kaikodel apsimete mangs nematanti lr,
sumurmdjusi apie triuklm4 pamokrl metu, i5ejo. Panele Vosy-

lirlte (dabar jau ponia Raiauskiene) puole artyn i3skestomis ran'
komis, ant kurig ivangejo eile apyrankig. Man rod€si, kad ji
ims ir su3uks, kaipZsa-Zsa, ,,Dahling"t Bet su5uko:

- Rita! Malonu tave matyti dia kaip mokytoiq! Na, kaip?

Kaip jautiesi po pirmos pamokos?
' Ji apkabino mane tomis ivangandiomis rankomis. Nuo jos

raudong plaukg sklido,,Emeraude" kvapas, kurio neperne$u.

- Tai sekmes, sekmes! - ploio ji man per pedius, tuo pa'

diu atsikvepimu Saukdama poniai Jocienei:

- Emilija, trediadieni posedis pas mane. Nepamirlk!
I5 tikrujg, su manim imoni5kai pasisveikino tik ponas Kurai-

tis. Jis pasivede mane ! ramesni kamp4 ir iStiose savo didelg

rank4:

- Kolege, Rita! I$ veido matau, kad tavo pamoka nepra-

iuvo. Veliau bus ir tokig, kurios mirlta neprasidejusios. Kaip

Zinai. . .

- TrlP, ponc Kurrltl, Zlnru, Mcl Aukltcrnlolot lumr ne vlc'

ns trlp numirlnom,

- Gcrgl, krd suprenu, kalp pamokos mlrlta' Bus lengvlau

etrest recoPtus, kad gYventq.

-Jetgu 
jts man Pad6sit.

- Vlsada.
Myliu te pone Kurait!. Kaip gaila, kad visoj ,,Kudirkoj" jis

tik vienas toks . . .

Sausio men. 18 d.

Tete ir mama labai patenkinti, kad aI mokytoiauju'

- Gerai, Rital Gavai iI tos mokyklos nemaiai, laikas dabar

grgiinti skol?, - sako tite.
Bet man rodos, jis pervertina ,,Kudirkq". Mokykloje lietuviS-

kumo neilmoksi. Sunku pasidaryti lietuviu nuo devynir; iki pir-

mos tik Se5tadieniais. Ke lietuviSko gavau, tai gavau i$ tevq,

nors mokykla dave nemai,ai reikalingrl priedq' Budiau melagd,

jei sakydiau, kad visi $estadieniai buvo veltui. Visa tai stengiuos

isai$kinti tetei, bet jis nenustoja manqs itikinet 5e$tadieninds nuo-

pelnais.

Kaikodel tete galvoja, kad ne tik vaikui, bet ir jaunam lmo-

gui reikia lietuviSke mokykl4 ,,ipir5ti", nupiesiant j4 nenatrira-

liai iavingomis spalvomis. AI niekada negalvojau, kad lietuvi$-

kos mokyklos nereikalingos, bet ir negalvoiu, kad ios tobulos.

O kad vyresri'iesiems iSsiiioji, kad ne viskas ten gerai, kad kas

nors turdtq kitaip briti daroma, tuojau pajunti, kad ju akyse

pasirodai kaikoks itartinas, pasimetgs, nelietuvi5kas . ' '
. Laimi, kad rnano tivai nera tokie, kaip mudu su Rimu va-

dinam, ,,super-duper" lietuviai. Kitaip, neiinau, k4 mudu dary-

tumem. Tur bfrt, reiktg begti i3 namu . . .

Dabar Rimas nenustoja mangs erzinti:

- Atsipra3au, panele mokytoja, paai5kinkite, kuo skiriasi daik-

tavardis nuo veiksmai:odLio? O, panele mokytoia, kur padeti

nosing, ant ,,k4" ar i ki5eng?

A5 pykstu, ir iuokiuosi. Nors iinau, kad ne visos nosinis

,,dedamos i ki3eng'f, kiekvien4 penktadieni mokausi t1 gramati-
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-Joks tipas, o studentas.

- Studentas, - spiovdr Dinda, - knygu *iurk(r, kolttirl, lrrr'

but, nespejo mi$ke mainyti.

- Spejai, vis4 laik4 dairdsi tavgs. Sako, Dinda, goriarrslar
plovejas.

Berniukai net susigflie i5 baimes, laukdami kum$dir1, taCieu

Jono iirilumas itikino juos, kad jis nemelavo, pasakodanras aplo
stovykl4. Pakito Pamidoras - nebijo.
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NIJOLE JANKUTE(re2e- )

Knygos:
Z"Lluko nuotyqai miike, Kaip Algiukas oiio iedkoio, Danute

stooyklauia, Samo e?ero sekliai, Nrto deognit4 iki pirmos
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