
 
 

                                                                                                         

*** 

Kovo 11-oji mums, jauniems asmenims, yra ypatinga diena, žyminti mūsų laisvę. 

Didžioji dalis mūsų apie šią datą žino tik iš informacijos, nugulusios istorijos 

vadovėliuose. Tačiau kaip viskas vyko tada, kaip viskas keitėsi prieš trisdešimt 

vienerius metus? Apie tai mums gali papasakoti mūsų tėvai, seneliai, artimieji, kurie 

tuo metu visa tai patyrė savo kailiu. 

Paklausus senelio, kaip tada viskas buvo, man prireikė ne tik prisėsti šalia, 

tačiau ir atsinešti puodelį arbatos, mat informacijos bei įvykių būta daug, tad ir 

pasakoti yra ką. Jo žodžiais kalbant, gyventi Sovietų Sąjungoje visada buvo keista. 

Visur vyravo vien melas, tiesos nereikėjo ieškoti su žiburiu, jos tiesiog nebuvo. Vienam 

melui gimus, gimdavo kitas – tai buvo tarsi užburtas ratas, duobė, iš kurios išlipti 

nebuvo įmanoma, tačiau staiga viskas pasikeitė... Visi žinojo, jog tam, kad Sovietų 

Sąjunga iširtų, turi nutikti kažkas neįtikėtina... Taip ir įvyko 1986 metų balandžio 26 

dieną, sprogus Černobylio atominei elektrinei. Po šio įvykio Sovietų Sąjungos sistema 

pradėjo braškėti per siūles, buvo tik laiko klausimas, kada viskas keisis, mat daugelis 

numanė, kad kažkas įvyks, ir jie buvo teisūs. 

Michailas Gorbačiovas – tai asmuo, kurio reformos tiesiogine šio žodžio prasme 

sugriovė Sovietų Sąjungą. 1990 metais politinė atmosfera SSRS pradėjo laisvėti, nes 

M. Gorbačiovas nebeturėjo kur trauktis, apie jo „žygdarbius“ žinojo visas pasaulis. 

Lietuva per tris mėnesius sugebėjo paskelbti nepriklausomybę bei atgauti taip seniai 

puoselėtos laisvos Lietuvos vardą. Ilgainiui viskas pradėjo keistis: keitėsi valiuta, 

žmonės, darbai, visuomeninis gyvenimas. Visi turėjo prisitaikyti, o sunkiausia buvo 

tiems, kurie to nenorėjo daryti. Staiga tartum iš gausybės rago pasipylė informacija, 

slėpta daugybę metų. Paaiškėjo atsakymai į seniai užduodamus klausimus - taip 

seniai laukta tiesa it yla išlindo iš maišo. 

Dar ir dabar daugybė žmonių nėra patenkinti valdžia, jie negerbia ir netausoja 

laisvės, sako „prie ruso buvo geriau“. Yra priežasčių, rodančių, kodėl galima su tais 

žodžiais sutikti, tačiau yra ir tokių argumentų, atskleidžiančių, kodėl negalima tam 

pritarti. Kaip ir kiekvienoje santvarkoje, gyvenimas iki 1990 metų kovo 11-osios turėjo 

savų pliusų, turėjo ir savų minusų. Net ir dabar negalime sakyti, jog viskas yra gerai.  

Kad ir kaip viskas buvo, 1990 metų kovo 11-oji įrėžė dar vieną gilią žymę Lietuvos 

istorijoje. Minėdami ir švęsdami šią datą mes parodome, jog mūsų tauta ne kartą buvo 

užgožiama, trypiama it pasėliai stiprios vasaros krušos, tačiau mes visada atsitiesiame 

ir grįžtame stipresni nei buvome kadais. Per aspera ad astra... 

Roberta Rubežiūtė, 3e klasė 

 

 



 
 

 

*** 

Ši diena išliks svarbi visada. Šūkiai, tikėjimas, laisvės troškimas – tai kiekvieno 

tuomečio žmogaus išsakyta mintis, kurios vedama valstybė pasiekė tai, kas jau seniai 

jaudrino širdį patriotiniais jausmais. Šiandien laisvė mums atrodo, kaip savaime 

suprantamas dalykas. Kad kitaip net būti negali. 

Mums sunku suvokti, kad anksčiau žmonės gyveno kitoje santvarkoje, pilnoje 

suvaržymų ir draudimų. Ir tai lėmė ne tik žodžio ar kūrybos laisvę, bet ir kasdieninius 

gyvenimo aspektus. Buvo siekiama suvienodinti visuomenę: suvienodinti išvaizdą, 

suvienodinti gyvenimą, suvienodinti mąstymą. Į ,,kitokius“ žmones buvo žvelgiama 

įtariai. Prisimenant to meto įvykius, apima jausmas toks, kai ateina pavasaris, atgyja 

gamta, atbunda viltis. Taip ir šalis po ilgo žiemos miego pakėlė sparnus laisvės 

kelionei. Nedrąsiais žingsniais tauta mokėsi gyventi be priespaudos, be baimės, be 

smerkimo būti kitokiam, be smerkimo turėti nuomonę, be smerkimo siekti savo 

svajonių.  

Mano prosenelis, politinis kalinys, buvo pogrindinės organizacijos narys „Už 

Lietuvos laisvę“ 1946 – 1950 metais. Jo politiniai įsitikinimai ir pažiūros neleido 

abejingai stebėti Lietuvos likimo. Dėl to jis buvo ištremtas į lagerį Rusijoje, kur jam 

buvo paskirta mirties bausmė, bet vėliau pakeista į 25 metų kalėjimo bausmę. Laimei, 

po Stalino mirties jis buvo paleistas. Tačiau šie skaudūs išgyvenimai nepalaužė jo 

tvirtos valios kovoti už Lietuvos laisvę. Telšiuose jis tapo tremtinių ir politinių kalinių 

sąjungos pirmininku. Prasidėjus Sąjūdžio judėjimui jis aktyviai įsitraukė į jo veiklą ir 

buvo Telšių Sąjūdžio narys. Jis buvo abiejų įsimintinų Lietuvai įvykių dalyvis. Jis 

buvo ne tik prof. V. Landsbergio bendražygis, bet ir yra gavęs „Sausio 13 d. atminimo 

medalį“ iš Lietuvos prezidento V. Adamkaus rankų. Gaila, kad neteko ilgiau 

pabendrauti su proseneliu ir sužinoti daugiau įdomių faktų apie kovas dėl Lietuvos 

laisvės. 

Mūsų tėvai ir seneliai žengė laisvės taku, neturėdami patirties ir suvokimo, kas jų 

lauks ateity. Tačiau begalinis laisvės troškulys užgožė visas abejones. Klaidos ir 

klupimai tik stiprino jų ryžtą kurti šalį, kurią jie matė savo svajonėse. Stengėsi 

priminti pasauliui savo buvusią didybę ir įrodyti, kad jie yra ne ką mažiau verti 

garsinti Lietuvos vardą.  

Deimantė Mickutė, 2c klasė 

 

 

 

 



 
 

 

*** 

Kovo vienuoliktosios proga nusprendėme su mama paklaidžioti jos prisiminimuose. 

Prie puodelio karštos arbatos nuo kalbos pradėjo lietis vaizdas ir nusikėlėme į tuos 

laikus, kai mama buvo dar vaikas, bet jau ėjo į mokyklą ir pamažu suprato ją supantį 

pasaulį.  

 

Koks tas gyvenimas tuometinėje santvarkoje? 

„Mes gyvenom ir atrodė, kad taip ir turi būti. Mes nežinojome, jog gali būti kitaip. 

Rengdavomės visi vienodai, nebuvo pasirinkimo. Visi kaip viščiukai buvo aprengti – 

visi su tais pačiais megztinukais. Skyrėsi tik veidai ir akutės. Bet jei, kaip mano 

močiutė, mokėdavai megzti, tai galėjai didžiuotis kitokiu megztiniu nei kitų. Manau, 

tai skatino mokėti viską pasidaryti pačiam. Mokėti megzti, nerti ar siūti. Taip pat mes 

nežinojom nieko apie kitas šalis ir niekur nekeliavom. Na, nebent buvo įmanoma 

patekti į sanatorijas. Į Druskininkus į ar Birštoną -  tai jau buvo didelės kelionės.“ 

 

Kokie prisiminimai lydi Kovo 11-ją? 

 

„Puikiai prisimenu Kovo 11-ios dieną. Ta diena buvo labai šviesi ir saulėta. Aš buvau 

pas savo senelius ir prisimenu, jog seneliai žiūrėjo televizorių, nes per televiziją skelbė 

visus įvykius. O dienos metu seneliai nedažnai žiūrėdavo televizorių, bet tą dieną nuo 

pat ankstaus ryto buvo įjungtas televizorius ir visi prie jo sėdėjome.  Aiškiai 

prisimenu, kaip žiūrint televizorių atėjo senelio draugas ir niekas nesitraukė nė 

akimirkai nuo televizoriaus, tik pastatė dar vieną kėdę ir visi kartu stebėjome sąjūdžio 

programą. Aš, būdama dar vaikas, nelabai supratau, kas vyksta, bet supratau, kad tai 

kažkas ypatinga, jei  atėjusį svečią vedamasi žiūrėti televizoriaus. Man buvo be galo 

įdomu ir gaudžiai kiekvieną ištartą žodį. Nepriklausomybės idėją lydėjo kontrastingos 

mintys. Suaugusieji kalbėjo ir apie karo baimę, bet tuo pat metu skambėjo ir juokas. 

Atsimenu senelio pro šypseną ištartą frazę: „Nu va, ates viel Smetuonas laiką“. 

Jaučiau, jog netrukus viskas pasikeis.“ 

 

Ką  palinkėtum Lietuvai? 

 

„Norėčiau palinkėti, kad lietuviai išliktų lietuviais. Būtų tokie pat draugiški, 

nuoširdūs, užsispyrę ir nepalaužiami. Netaptų nacionalistais ir gerbtų kiekvieną 

tautą. Taip pat norėčiau, kad valstybė klestėtų, visi būtumėme turtingi ir laimingi.“ 

 

Monika Narkutė, 3c  klasė 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

*** 

Kovo 11-oji yra mūsų tėvynės, mūsų pačių atgimimo šventė. Jos svarbos 

suvokimo nuotrupas mes gauname  iš pasakojimų, išgirstų iš visokiausių žmonių, iš 

vaizdo medžiagos. Tiesa, yra toks posakis, kad žmogus, ką nors gaudamas be kovos, 

nesupranta to turto tikrosios svarbos ir didybės. Taip ir mūsų Lietuvos laisvės kainą 

jautriausiai suvokia tik mūsų seneliai ir proseneliai. Ir tai sakau remdamasis visai ne 

savo nuomone ar susidarytu požiūriu, o tik vienu iš daugelio tuo metu taip troškusių 

laisvės žmogumi – savo močiute. Ji man papasakojo visa tai, o aš pamėginsiu viską 

perteikti, kuo mažiau pasiduodamas jausmui, kuris širdį verčia daužytis it pašėlusią 

ir kuris gimė šio pasakojimo metu. 

Lietuva... Pats žodis... Jis nuostabus. Jau tėvai mums diegė besąlygišką 

patriotizmą, kuris tik augo ir ilgainiui vis labiau brendo. Ir tai buvo visai ne kažkoks 

įkyrus vertimas ar diegimas tam tikro nemielo požiūrio. Ne. Tai buvo iš širdies 

sklindantys taurūs jausmai ir visa jėga besiveržiantys iš tėvų, netgi jiems tylint ar 

žvelgiant į niekur. Jų viduje, grįžus iš Sibiro, gimė tarsi kažkoks sielos sujudimas. 

Tačiau greit paaiškėjo, kas tai yra, ir tai gimė ir manyje - tai buvo laisvės troškimas. 

Ne asmeninės laisvės, o bendros, Lietuvos tautos laisvės troškimas. Mes tuo metu 

gaudėme kiekvieną žinią iš laikraščių, radijo ar žmonių kalbų, kuri buvo susijusi su 

Lietuva ar jos laisve. Kiekvieną. Net pačią mažiausią ir galbūt visai nereikšmingą. 

Mums tuomet žodis ,,laisvė“ buvo tarsi stebuklas. O būnant mitinguose, įsimaišius į 

milžinišką, to paties geidžiančią, lietuvių minią ir rankose laikant tą nuostabiąją 

trispalvę ir iš visos širdies, būtent iš širdies, o ne gerklės, skanduojant žodį ,,Lietuva“, 

užplūsdavo nesuvokiami jausmai. Atrodė, tas jausmas toks galingas, kad galima stoti 

prieš tankus, žiūrėti mirčiai tiesiai į jos juodus vyzdžius, žinoti, kad tuoj bus tavo 

galas, kad siela apleis tave, tačiau visa esybe jauti tą absoliučiai nesuvokiamą ir patį 

transcendentiškiausią  jausmą – laisvę, kuris leidžia tik stovėti, drebėti ir skanduoti 

su ašaromis akyse,  kad ir pašnibždomis tą mūsų sielose įsišaknijusį žodį: ,,Lietuva“... 

,,Lietuva“... ,,Lietuva“... Ir jokiais būdais nepasiduoti. Ginti ir trokšti laisvės. Tai 

nebuvo kažkoks svarstomas ar apmąstomas dalykas žmonių, kurie troško 

nepriklausomybės: ginti ar neginti? Stovėti, o gal pasitraukti, nes juk gali žūti?.. Eini 

ir viskas... Visi to troškome, tačiau nesusimąstėme dėl vieno dalyko: o kas toliau? Kas 

bus, kai išvarysime okupantus? Tiesa, galbūt niekas nesusimąstė, nes netikėjo, kad 

kažkokia Europos Rytuose gyvuojanti tauta vėl galės laisvai giedoti savo himną. Tas 

laisvės troškimas tuo metu atrodė tarsi visiška utopija, kuri išsipildė. O dar sako, kad 

stebuklų nebūna...  

Vytautas Pučinskas, 3e klasė 

 

 

 



 
 

 

 

*** 

Kovo 11-oji  - šviesi pavasario diena, kuri atvėrė valstybei vartus į Lietuvos laisvę 

ir nepriklausomybę. Kovo 11-oji – didžiausia ir iškilmingiausia šventė Lietuvai ir 

mums visiems. Minėdami šią didingą šventę, prisiminsime tikrąsias vertybes – laisvę, 

tiesą, tikėjimą ir meilę savo tėvynei. Lietuva ir tėvynė – tikrai ne tušti žodžiai... Tai 

begalinė meilė, pasididžiavimas, vienybė ir džiaugsmas. Mūsų tėvai, seneliai ir visi kiti 

artimieji puikiai prisimena tą lemtingąją kovo 11-osios naktį, nes tada tikriausiai 

niekas nemiegojo. Visi laukė ryto, kada išdidžiai pakelta galva galės žengti pirmuosius 

žingsnius visiškai laisvoje Lietuvoje. Tą dieną visur plevėsavo trispalvė ir buvo 

garbingai giedamas Lietuvos himnas. Tą dieną visi džiaugėsi ir buvo lyg iš naujo gimę, 

nes tas didžiulis džiaugsmas buvo tiesiog nepakartojamas. Tą dieną žmonėms atsivėrė 

nauja ir spalvota ateitis, kuri iki šių dienų yra ryški. Tą nuostabią dieną Lietuva 

pagaliau tapo didinga. Tos kartos žmonėms buvo vienas džiaugsmas ir palaima žinoti, 

kad jie dabar yra laisvi ir nuo nieko nepriklausomi. Jie tikėjo... Jie bandė... Ir galų 

gale išsikovojo savo ilgai lauktą nepriklausomybę, kurios dėka šiandien ir taip jau 31-

erius metus mes esame visiškai laisvi! 

Kamilija Kontrimaitė, 2a klasė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

*** 

Diena, kai Lietuvos piliečių širdyse įsiviešpatavo žodžiai: ,,Pagaliau aš vėl esu 

laisvas,“ tapo neprailgstamas, kupinas meilės ir šviesos vaivorykštės kelias, kurio 

norėtųsi niekada nepamiršti, savyje tai laikyti it brangakmenį, kurį kadaise buvo taip 

sudėtinga atrasti. Žinoma, kai kuriems Lietuvos piliečiams kovo 11-oji nesukėlė 

ypatingų emocijų, paliečiančių širdis, jų asmenybėse slypėjo neaiški tuštuma, 

užgožianti rūpestį, džiaugsmą bei pasididžiavimą savąja tėvyne. O kitiems ši diena 

suteikė malonę namuose, spinduliuojantį ryškiausiomis spalvomis laisvės gyvavimą, 

pakylėtas, stebuklingas tos dienos akimirkas, besibeldžiančias į tolimesnes Lietuvos 

siekių platybes. Nors mūsų valstybė yra tokia maža ir jos kontūrai milžiniškame 

žemėlapyje vos regimi, bet tikėjimo, pasiaukojimo, ryžto bei patriotiškumo netrūksta. 

Tai padeda kurti šalies ateitį, dalintis tarpusavyje gėriu bei vienybe, atlaikyti 

atšiauriausias likimo pūgas. Būtent tada ji, Lietuva, virsta nežemiškojo žavesio 

vietove, skleidžiančia grožį, jaukumą bei taiką. Lietuva anksčiau buvo lyg kitų – 

galingesnių -  šalių  marionete, kas be galo skaudino jos gyventojus. Ir tęsėsi 

nesibaigiančios kančios, kurias sukėlė SSRS bei Vokietija, kol Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo vakarą visa tai baigėsi, o žmones apgobė tokia aura, kuri 

jų nebeslėgė. Nebeliko jokio skaudulio ir nerimo tapti okupuotiems šiurpinančių 

šešėlių, nuolatos persekiojančių praeityje, kadangi tai buvo diena, kurios vis laukė 

ilgesingą laiką, ir galiausiai juos aplankė jausmai, kurie sužadino lietuvių stiprybę bei 

pasitikėjimą vienas kitu. Mano močiučių vardai - Lijana ir Katerina. Jos Lietuvos 

nepriklausomybės dieną išgyveno skirtingai. Lijana, išvydusi televizoriaus ekrane 

pasirašytą nepriklausomybės aktą, be galo apsidžiaugė, nes tėvynė jai reiškė be galo 

daug. Lietuva vėl tapo laisva kartu su jos širdimi! Tačiau močiutės Katerinos 

patiriamos emocijos buvo neįprastos, kadangi ši nė kiek nepradžiugo kovo 11-osios 

vakarą. Ji teigė, jog sovietmečiu gyventi jai būtų geriau, todėl patriotiškumo Katerina 

tą dieną nepajuto. Taigi daugelis šią itin iškilmingą dieną priėmė savotiškai, todėl 

individualiai reagavo į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Tai lėmė pačių 

Lietuvos piliečių požiūris ir interesai.  

Samanta Barzdaitytė, 2c klasė 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

*** 

Viena svarbiausių valstybinių švenčių – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena. Kiekvienam ši diena būna skirtinga: vienas tarsi gyvena prisiminimuose, kitas – 

dalyvauja tai dienai skirtuose renginiuose tiek fiziškai, tiek virtualiai, per televiziją. 

Šiemet, deja, kai esame suvaržyti, minėti kovo 11-ąją tenka „iš namų,“ tačiau tai puiki 

proga būnant su šeima prisiminti, kaip viskas atrodė tada, prieš 31-ienerius metus... 

1990 m. kovo 11 d. mano močiutei trisdešimt septyneri. Prisiminimai ryškūs ir 

amžinas klausimas, nesuteikiantis ramybės jausmo: „Kas bus toliau“? Visa tauta, taip 

pat ir mano močiutė, tikėjo, kad komunizmas anksčiau ar vėliau turės žlugti ir labai 

gaila, kad tai pareikalavo ne vienos gyvybės. Kiekvieno žmogaus individualaus 

prisidėjimo prie kalbos bei kultūros puoselėjimo dėka šiandien esame laisvi ir 

lygiaverčiai su kitomis valstybėmis. Nors močiutė viską stebėjo, sekė įvykius iš namų, 

pamena, kad nerimas, nejaukumas ir laukimas – buvo tie jausmai, kurie neapleido. 

Sužinojus, kad paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas, tiek mano močiutei, 

tiek, manau, ir visai tautai, atrodė lyg milžiniškas akmuo nusiristų nuo krūtinės. Ši 

žinia suteikė močiutei džiaugsmo ir vilties, leido suprasti, kad po visų negandų visada 

ateina geri dalykai, kurių žmonės yra nusipelnę. Tačiau šiandien, nors ir pastebime 

nemažai žmonių, kurie abejingai žiūri į šią šventę – nenustokime vertinti tai, ko taip 

ilgai sunkiai siekta. 

Egita Rimkutė, 3c klasė 

 

 

*** 

Pašnekesys apie laisvę 

Ir mes eisim laisvėn –  
Aš ir Tu.  
Eisim,  

Kaip kažkada tekanti upė gili.  
Įsiklausyk  

Giliai į širdį.  
Kaip Aš ir Tu,  
Eisim ten. Abu.  

 
 

Karolina Petravičiūtė, 1 c klasė 
 

 



 
 

*** 

Ką galėtumėte papasakoti apie 1990 m.  Kovo 11-ąją? 

Senelis: „Labai ryškiai atsimenu visą vaizdą, kaip visą dieną su šeima sėdėjome ir 

žiūrėjome televizorių, klausėmės, kaip ir kas vyksta. Buvo šiek tiek neramu, visą dieną 

vyko debatai, ginčai: ar paskelbti Lietuvos nepriklausomybę, ar ne.  

Antrasis rinkimų turas būtų įvykęs ir vėliau, jei kovo 12 nebūtų vykęs SSRS liaudies 

deputatų suvažiavimas. Tad visi labai norėjo iki to paskelbti Nepriklausomybę. 

V. Landsbergis sakė: jei dabar nebalsuosim ir jos nepriimsim, rytoj progos gali ir 

nebebūti.“ 

Močiutė: „Na, gerai neatsimenu, pamenu tik tiek, jog žiūrėjome televiziją.“ 

Kuo Jums įsimintina ši diena? 

Senelis: „Tuo, jog išėjome iš Tarybų Sąjungos sudėties. Negaliu apsakyti, kaip dėl to 

džiaugiuosi. Džiaugiuosi, jog tiek aš, tiek mano šeima, artimieji ir visi kiti Lietuvos 

piliečiai galime gyventi nepriklausomoje Lietuvoje.“ 

Močiutė: „Tuo, jog Lietuva tapo laisva.“ 

Kaip Jūs šią dieną paminite? 

Senelis: „Labai įvairiai. Dalyvauju šią dieną vykstančiuose renginiuose, išsikeliam 

vėliavą.“ 

Močiutė: „Dalyvauju Kovo 11-osios renginiuose, klausausi lietuviškų dainų ir jas 

dainuoju.“ 

Kodėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė yra svarbi Jums šiandien? 

Senelis: „Oi, labai svarbi. Gyvenome nuo kažko priklausomi, o dabar galiu didžiuotis 

nepriklausoma šalimi. Džiaugsmas neaprėpiamas. Gali nieko neverčiamas ir 

nevaldomas pats spręsti, ką nori daryti, o ko ne. Turiu žodžio laisvę. Galiu laisvai 

keliauti kada ir kur noriu, anksčiau apie tai galėdavai tik pasvajoti. Išvažiuoti 

galėdavai tik į Rygą, Maskvą... O kur nors toliau – Vokietija, Anglija, Airija ir t. t. – 

tebuvo rožinės svajonės. Atsiranda labai daug galimybių.“  

Močiutė: „Ši diena man labai svarbi. Net nemoku paaiškinti to jausmo, kai supranti, 

jog tavo tėvynė, o drauge ir tu, esi laisvas ir nepriklausomas. Gali keliauti kur nori, 

gali kalbėti savo gimtąja kalba, ir niekas tavęs nebaus ar nevers kalbėti svetima 

kalba.“  

 

 



 
 

Kaip jautėtės tą akimirką, kai išgirdote faktą, kad Lietuvos nepriklausomybė yra 

atkuriama? 

Senelis: „Jaučiausi lyg pakylėtas, džiaugsmo apimtas. Dabar kartais išgirstu žmones 

sakant, jog Tarybų Sąjungos laikais buvo geriau. Na, taip, galbūt pigiau kainavo 

dujos, elektra, bet aš tam nepritariu. Tu neturėjai žodžio laisvės, negalėjai keliauti.“  

Močiutė: „Išgirdus tai, laimė apėmė mane visą – nuo galvos iki kojų pirštų galiukų. Na, 

o į tai, jog žmonės sako, jog „prie ruso buvo geriau“, tai galiu atsakyti tik tiek, jog 

kiekviena valdžia turi savų pliusų ir minusų. Žinoma, atgal sugrįžti nebenorėčiau. 

Džiaugiuosi, jog mano tėvynė  nepriklausoma.“ 

 

Laura Barkauskaitė, 1d klasė 

 

 

 

*** 

Tais metais mano mamai buvo aštuoneri. Ji iš tų įvykių nelabai ką atsimena, tik 

tai, kaip nuolat žiūrėdavo su močiute žinias, nors nelabai suprasdavo, kas vyksta. Jai 
įsiminė televizijos reportažas apie nuverčiamą Lenino paminklą Atgimimo aikštėje. O 

žmonės tuo metu labai džiaugėsi. 

Močiutė pasakojo, kad tuo laikotarpiu ištisas dienas, pamiršusi net valgį, stebėjo 

televizijos reportažus. Be to, jai įsiminė, kad mėnesiu anksčiau (1990 m. vasario 3 d.) 
vyko Aukščiausiosios Tarybos rinkimai, tada ji balsavo už tada žaliųjų kandidatą 
Eugenijų Gentvilą. 

Daugiau man, žinoma, būtų galėję papasakoti prosenelis, kuris jau iškeliavo 

amžinybėn, ir prosenelė, nors ir sulaukusi garbingo amžiaus, deja, šiuo metu per 
silpna dalintis prisiminimais. Tačiau už juos dar kalba mano močiutės atmintis: ji su 
savo mama (mano prosenele) dalyvavo Baltijos kelyje, be to, močiutės atmintyje dar 

gyvi jos tėvo (mano prosenelio) papasakoti skaudūs prisiminimai apie jo tėvo ir brolio 
tremtį į Sibiro lagerius. 

Viltautė Jašinauskaitė, 1 d klasė 

 

 

 


