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Viktorija Aprimaitė

Per dvejus rašymo metus nugyvenau 50 moterų gy-
venimus. Buvau keliautoja, svajotoja, tylėtoja, kar-
žygė, knygnešė, muzikė, kulinarė, ragana, kovotoja, 
maištininkė, mylėtoja. Kartais palikta, neišgirsta, o 
kartais atvirkščiai – apkabinta ir branginama. Visas 
moterų istorijas išgyvenau itin asmeniškai tam, kad 
jų metų metus kelionių sudėčiau į vieną puslapį. 

Dar šiandien prisimenu 2017 metų vasarą, kai 
pirmą kartą susitikome pasikalbėti apie knygos idė-
ją. Pagalvojau, kad bus smagus žaidimas. Tačiau per 
tuos dvejus metus žaidimas tapo darbu, o tuomet ir 
pačiu gyvenimu. Tiesa, šito laikotarpio neiškeisčiau 
į nieką! Tai yra dovana.

Rašydama knygą „Vakaro istorijos Lietuvos 
mergaitėms“ supratau, kokia sodri savo istorija 
esame šalis. Kiek jėgos turime nepalikti, nenusisuk-
ti, kiek turime vidinio ryžto keisti ir keistis taip ty-
liai bei kantriai. Todėl norisi visas pasakų moteris 
vadinti herojėmis. Už tą galingą vidinę drąsą, už 
supratingumą, jautrumą, atjautą, rūpinimąsi ir ku-
klumą. Moterys, kurias sutikau ir pažinau rašydama 
pasakas, išmokė, kad tikrasis žmogaus didumas yra 
kuklus. Dėl to kiekvieną rytą pasitinku su padėka 
joms.

Tiesa, prieš daugelį metų gyvenusios istorinės 
moterys savo darbų nė negalėjo pavadinti didžiais. 
Už juos jos buvo skriaudžiamos, neišgirstos, nesu-
prastos. Ir tik šiandien jas laikome drąsos pavyz-
džiais.  

Keliaudama po šių moterų gyvenimus ieškojau 
drąsos ne tik jose, bet ir savyje. Ir atradau, kad ji 
nėra pamatuojama, nėra pasveriama. Ji nėra susiju-

si su nevaldomu troškimu būti pirmam ar su žygdar-
biais, keičiančiais pasaulį. Nes drąsa yra ne tik apie 
skrydžius į Mėnulį ir kopimą į aukščiausias viršūnes. 
Drąsa gali aprėpti ir gražaus, gero žodžio išsaky-
mą, apkabinimą, paglostymą. 

Supratau, kad dažnai daugiau drąsos pareika-
lauja tokie iš esmės paprasti dalykai – tiesiog buvi-
mas nuoširdiems ir tikriems. Tiesa, kartais lengviau 
su sunkiausia kuprine ant pečių nukeliauti į kitą pa-
saulio kraštą, negu apkabinti, nenusukti nugaros, 
užkalbinti nepažįstamąjį, matant liūdesį akyse. To-
dėl mokiausi ir vis dar mokausi drąsos ne tik klau-
syti, bet ir girdėti, ne tik stebėti, bet ir matyti. Pa-
tikėkite, drąsos mes turime vienodai, ir tai įrašyta 
mūsų istorijoje. Tik kartais ją taupome. Todėl linkiu 
kiekvienam atvira širdimi leistis į kelionę atrasti sa-
vąją drąsą. 

Viliuosi, kad aprašytų moterų išgyvenimai, pra-
radimai ir atradimai kiekvienam skaitančiajam pri-
mins asmenines svajones, kurias kadaise išsigandę 
jų išsipildymo padėjome į paskutinį stalčių. Veskite 
jas tvirtai laikydami už rankos! Nebijokite, įkvėpkite 
ir žygiuokite savuoju keliu. Ir, žinoma, kad ir ką da-
rytumėte – visuomet paskaninkite tai geru žiupsniu 
meilės.

O dabar visas šias istorijas paleidžiu į pasaulį. 
Gyvenkite jomis, sapnuokite, skaitykite ir pasako-
kite, nes joms laikas būti išjaustoms tiek mažomis, 
tiek didelėmis širdimis. 

Burkime, tikėkime, juokimės, verkime, keliauki-
me ir svarbiausia – mylėkime. Ir nepamirškime, kad 
mūsų sielų platybės yra beribės.
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Viktorija Urbonaitė

Kai buvau maža mergaitė, labai mėgau juoktis. Taip 
jau nutiko, kad turėdama gerą humoro jausmą aš ir 
kvatojausi garsiausiai. Būdavo, nueiname su šeima į 
kokį giminių pobūvį, kitame kambaryje dūksta dau-
gybė vaikų, bet iš visų labiausiai girdėdavosi mano 
juokas. Suaugusieji priekaištaudavo, kad nemoku 
žaisti, kikenti ir siautėti tyliai. Tik daug vėliau, kai 
jau buvau baigusi universitetus, pastebėjau, kad 
žmonės žavisi mano humoro jausmu, o išgirdę juoką 
užsikrečia ir patys ima kartu kvatotis iki ašarų. 

Prieš rašydama savąjį moterų penkiasdešimtu-
ką apie kiekvieną jų labai daug skaičiau, o kai kurias 
jų dar ir pakalbinau. Ėjau pas jas į svečius, į jų darbo 
vietas, susitikdavome prie arbatos puodukų ir kal-
bėdavomės apie tai, kas joms svarbu, kuo gyvena, 
kas rūpi. Tuose pokalbiuose būta ir šypsenų, ir aša-
rų – kaip kitaip, jei kalbiesi apie karą ir žydų per-
sekiojimus. Mano įsirašytuose interviu dar ir dabar 
yra vienas pokalbis, vykęs kariniame laive. Įsijungiu jį ir 
girdžiu, kaip ošia jūra, kaip gaudžia varikliai, kaip per 
garsiakalbius pranešama įgulai, kad paruošti pietūs. 

Tačiau buvo ir tokių moterų istorijų, kurių he-
rojų vardus laikas jau buvo nuplovęs, liudijimų likę 
maža. Tuomet prisiminiau, kaip paauglystėje norė-
jau tapti detektyve ar bent jau kaip rašytoja Aga-
tha Christie, kuri sudėtingiausius ir paslaptingus 
dalykus gebėdavo atskleisti meistriškai taikliai bei 
įdomiai. Kadangi dar ir dabar mėgstu visokias se-
nienas, tad į tų moterų gyvenimus žiūrėjau kaip į 
brangius meno kūrinius. Kai trūkdavo informacijos, 
žymėdavausi, paišydavausi viską, ką tik pavykdavo 
rasti, bandydavau atkurti to laikotarpio nuotaiką, 

įsivaizduoti, kuo jos rengėsi, ką mėgo valgyti, kuo 
kvepėjo oras, kur eidavo pasivaikščioti ar kokias 
knygas skaitė. Argi tai ne mažo detektyvo darbas? 

Kiekviena tų aprašytų moterų man tapo arti-
ma, be galo brangi. Tarp savo draugų tapau jų am-
basadore, kas kartą pasakodavau apie jas, ypač tai, 
kas netilpo į šios knygos puslapius. 

Rašydama pastebėjau tokį keistą ir beveik ma-
gišką dalyką – man atrodo, kad tos penkiasdešimt 
moterų, kurias apkabinau širdimi, su kuriomis pra-
leidau visus metus drauge, apjuosė mane nemato-
mu ratu, seseriška stiprybės juosta. 

Visų jų gyvenimuose perskaičiau du svarbiau-
sius dalykus ir kaip paslaptį noriu atskleisti jums. 
Visų pirma – net ir patys didžiausi žygdarbiai prasi-
deda nuo mažų žingsnių – net jei niekas tavimi ne-
tiki, vis tiek verta pabandyti eiti pirmyn. O antras 
dalykas, kuris man atrodo toks brangus, kad nori-
si jį kuždėti, todėl čia skaitykite jį tyliai tylutėliai ir 
su dideliu švelnumu – virš visko tebūna meilė. Be 
jos visos istorijos bus tik sausi faktai, ir nebus jose 
spindinčių pasakos žiežirbų, be meilės mūsų pačių 
gyvenimai bus tušti ir nuobodūs. Išmintinga meilė 
nuveda į nepatirtus kraštus, įduoda neįtikimą drąsą 
ir nugali net mirtį. Meilė visada išlieka, net kai slen-
kant metams mūsų vardas ima blukti. 

Šita knyga irgi buvo parašyta su meile ir atvi-
ra širdimi. Skaitykite ją taip, kaip jums to norisi: ir 
juokdamiesi (per) garsiai, ir nubraukdami ašarą, ir 
šypsodamiesi, ir susimąstydami, o visų svarbiausia – 
ties kiekviena istorija tapdami truputį geresni. 
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Emilija 
Pliaterytė

� 18311806 �
Karžygė, nepamiršusi pažado 
ginti savo namus

Emilija buvo kilusi iš garsios grafų Pliaterių giminės. 
Tad jos diena ir prabėgdavo kaip tikros grafaitės. 
Rytais skaičiuodavo, po pietų mokydavosi kalbų (jų 
mokėjo net septynias!), vakarais leisdavo laiką kie-
me mokydamasi fechtuoti, jodinėti ir šaudyti. Su as-
meniniais savo mokytojais Emilija dvare praleido ne 
vieną rudenį ir žiemą. 

Labiausiai už viską Emilija laukdavo šeštadie-
nių ir susitikimų su bičiuliu. Vieną tokių šeštadienių 
ji kabino medų šaukštais, tepė ant duonos riekės 
keliais aukštais ir jau viena koja stovėjo kieme. La-
bai skubėjo, nes geriausias bičiulis nemėgo dviejų 
dalykų – griaustinio ir vėluojančios Emilijos. Todėl 
net nespėjusi nusilaižyti medaus saldumo pirštų jau 
stovėjo kieme ir trypė iš nekantrumo. Išeina ir mato, 
kaip bičiulis slapta moja prie alyvų krūmo. O jo ran-
koje lagaminas, kurį vos ne vos nulaikydamas jau ne-
ria į krūmų tankumynus. 

Nuo tos dienos visi Emilijos šeštadienio rytai 
prasidėdavo Linksnos dvaro papėdėje, pramintoje 
slapta vietele. Tik ten buvo galima atidaryti ir užda-
ryti sunkiai pakeliamą lagaminą, kurio turinys Emili-
jai atskleidė, kas yra drąsa. Jame tilpo visa bičiulio 
senelio senų kardų kolekcija, išmokiusi juodu būti 
karžygiais.

Su savuoju bičiuliu Emilija buvo pasirašiusi pa-
žadą, kurio nevalia buvo pažeisti. Ji pasižadėjo, kad 
jeigu kada nors karan eis, šis lagaminas bus jai įkvė-
pimas savus namus ginti! Pažadą Emilija sulankstė ir 
įdėjo į slapčiausią bičiulio lagamino kišenę. Kad tik 
niekuomet nepamestų. Ir toliau mokėsi kasdien jodi-
nėti, fechtuotis, taikliai šaudyti.

Kai Emilija jau buvo vyresnė, šalį užklupo ne-
ramumai. Prisiminusi duotą pažadą ji čiupo kardą, 
surinko didžiulį būrį taikliųjų šaulių (jų buvo net du 
šimtai šešiasdešimt), šešiasdešimt  greitųjų raitelių, 
dalgiais apsiginklavusių valstiečių ir Dusetų bažny-
čioje iškėlė vėliavą. Tą kartą ji pasakė kalbą, kuria 

paskelbė sukilimo pradžią, ir su visa savo kariauna 
patraukė į miškus. Kęsdami badą, troškulį jie keliavo 
naktimis, dažnai nė nesustodami numigti. Daug kas 
netikėjo, kad Emilijai pavyks būti gera sukilimo vade, 
bet ji neklausydavo tų kalbų. O kai kiti išvarginti 
kovų nutardavo trauktis, Emilija ryžtingai pasirink-
davo likti.

Būdavo dienų, kai ir Emilija jausdavo milžinišką 
sunkumą bei skausmą dėl karo žaizdų, bet tuomet 
ji užsimerkdavo ir prisimindavo savo vaikystės pa-
žadą karan eiti: ,,Kad kada nors karan eisiu, tai bus 
man įkvėpimas savus namus ginti!“

Emilija buvo įšventinta į tikrus riterius ir tapo 
sukilėlių karinių jėgų kapitone. Jos atminimas ilgai 
išliko gyvas už Lietuvą kovojusių karžygių atminty.

�  Emilija Pliaterytė yra lietuviškoji Žana d’Ark, 
sukilėlių karinių pajėgų kapitonė!

�  1830 metais Emilija buvo įšventinta į riterius, ją 
apjuosė karišku diržu su kardu. Ji subūrė ben-
draminčių grupelę, nusikirpo savo gražius plau-
kus, pasisiuvo kareiviškus drabužius ir su pulkeliu 
bendraminčių išjojo rengti sukilimo.

�  1830–1831 metais sukilimas įvyko prieš Rusijos 
carinę valdžią. Bajorai sukilėliai norėjo atkurti 
bendrą Lietuvos ir Lenkijos valstybę, o valstiečiai 
tikėjosi baudžiavos panaikinimo. Deja, sukilimas 
buvo pralaimėtas. 

�  Ar žinai, kas buvo ATR?
Abiejų Tautų Respublika (ATR) – bendra 
Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valstybė, gyvavusi 1569–1795 
metais. 

Iliustratorė:
Lina Vyšniauskaitė

Istorijos autorė:
Viktorija Aprimaitė
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Daiva 
Rakauskaitė
1971 �

Stebuklingas lapas 

Straksėdama laiptais žemyn Inga stabtelėjo prie 
pašto dėžutės. Raktelis pasisuko, durelės atsida-
rė, ir ji kyštelėjo savo mažą rankutę vidun. Pašto 
dėžutėje rado keletą brošiūrų apie naujus langus 
ir duris, maisto prekių parduotuvės žurnaliūkštį, 
atvirlaiškį sesei ir... Kas gi čia? Jos rankoje pūpso-
jo didelis Ingai nežinomo augalo lapas: viena pusė 
buvo švelniai žalia, kita – vos vos rožinė, o prie ko-
telio buvo pririštas nedidukas raštelis. „Stebuklin-
gas lapas Ingai“ – rado ji parašyta.

„O, tai įdomu. Kažin, kas čia man sugalvojo tokį 
pokštą? Ir ką visa tai reiškia?“ – susidomėjusi svars-
tė Inga. Ji nė nepajuto, kaip įsėdo į automobilį, ir 
visa šeima pajudėjo. Dangus buvo toks gražus, kai 
jie pamatė daugybę oro balionų. Raudoni, žali, mėly-
ni, su dryželiais ir žirneliais – tokia jų daugybė.
– Tėti, mama, sustokim pasigrožėti! – sušuko Inga. 
„Oro balionų čempionatas“ – buvo parašyta prie 
įvažiavimo. Šį kartą tai buvo gerokai mažesni nei 
įprasta pinti krepšiai, į kuriuos tilpo tik vienas ar du 
oreiviai. Į balionus buvo pučiamas karštas oras, ir 
jie pūtėsi lyg milžinų kepurės ar marškinių kišenės. 
Tarp visų ten plušančių vyrų ir moterų Inga paste-
bėjo kaimynę Daivą.
– Laba diena! – džiaugsmingai sušuko mergaitė. 
Čia tai bent – ji niekada net neįtarė, kad finansų 
analitike dirbanti Daiva moka pilotuoti didžiulį oro 
balioną. Pasirodo, ji yra baigusi pilotų mokyklą, iš-
laikiusi aviacijos egzaminus ir net turi savo balioną. 
Aplink sukiojosi keletas žmonių, kurie padėjo Daivai 
pasiruošti skrydžiui. 
– O jūs aukštai pakylate? – smalsavo Inga.

Daiva jai paaiškino, kad oro balionas skrenda 
maždaug kilometro aukštyje, tačiau per varžybas 
reikia atlikti visokiausias užduotis, kad parodytum, 
kaip gerai moki valdyti oro balioną. Sportiniai ba-
lionai yra mažesni nei tie, kuriais skraidinami žmo-
nės, todėl jie yra judresni, jais galima atlikti daugiau 
veiksmų. Kartais reikia kuo greičiau nuskristi iš vie-
nos vietos į kitą ir išsilaikyti tame pačiame aukštyje, 

o kartais reikia į žemėje esantį taikinį numesti žy-
meklį – delno dydžio maišelius, pilnus smėlio, o prie 
maišelių būna pririšta pusantro metro uodega.

Daivos siekis – kuo tiksliau pataikyti į taikinį. 
Jeigu vėjas palankus, būna, kad ji nusileidžia taip 
žemai, kad persisvėrusi per krepšio kraštą žymeklį 
tiesiog padeda tiesiai į centrą.
– O kas būna, jei vėjas nebūna palankus? – dairyda-
masi aplinkui paklausė Inga.
– Na, vėjas gali paišdykauti ir nupūsti balioną net kelis 
kilometrus nuo taikinio, – prie augančio savo baliono 
kupolo šyptelėjo Daiva. – Ir dar yra tokių užduočių, 
kai reikia ne pataikyti į ant žemės nupieštą kryžių, bet 
kuo labiau pakeisti skrydžio kryptį. O visų smagiausia, 
kai skrendame su GPS aparatais – tuomet gauna-
me virtualias užduotis. Skrendi ir turi ore perskristi 
nematomas figūras.
– Mudvi su sese labai panašiai pokemonus jos telefonu 
gaudome! – pasakė Inga, ir jos abi nusikvatojo. 

Staiga mergaitė savo kišenėje užčiuopė šįryt paš-
to dėžutėje rastą kažkokio augalo lapą su rašteliu. „Vi-
sai kaip tetos Daivos žymeklis su uodega“, – šyptelėjo.

Moteris jau lipo į savo oro balioną, didelį ir gra-
žų. Inga nubėgo palinkėti sėkmės varžybose ir pa-
skutinę akimirką Daivai į rankas įdavė savo lapą.
– Gero vėjo! Stebuklingas lapas teskraidina! – pa-
vymui šūktelėjo Inga. Daiva kilo vis aukščiau, bet vis 
dar galėjai matyti jos plačią šypseną ir prie širdies 
pridėtą Ingos lapą. 

•  Daiva Rakauskaitė du kartus tapo Europos
moterų karšto oro balionų čempionato vicečem-
pione, du kartus Pasaulio moterų karšto oro 
balionų čempionate užėmė šeštą vietą ir tapo 
pirmojo Lietuvos moterų karšto oro balionų čem-
pionato nugalėtoja.

•  Jeigu šiandien skristum spalvingu oro balionu, 
kur norėtum nukeliauti? Kodėl?

Istorijos autorė:
Viktorija Urbonaitė

Iliustratorė:
Justine Shirin
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Kristina 
Sabaliauskaitė
1974 �

Kristina augo laikais, kai Lietuva buvo okupuota So-
vietų Sąjungos, o gyvenimas buvo užguitas, pilkas ir 
niūrus. Jį praskaidrindavo tik tai, kad gyveno Vilniuje, 
kur tarp betono buvo daug pasakiško grožio apgriu-
vusių bažnyčių ir keli muziejai su senoviniais paveiks-
lais. 

Kristinai senelis pasakodavo istorijas apie pra-
eitį, kai Lietuva buvo didžiulė valstybė, su princais ir 
princesėmis, pilimis, narsiais kariais ir maištininkėmis 
bajoraitėmis, menininkais ir universiteto mokslininkais. 
Gražieji seni pastatai ir paveikslai buvo iš to pražuvu-
sio pasaulio. Jį buvo galima rasti tik dailės albumuose 
ir knygose, kurias Kristina ryte rydavo. O paskui vaiz-
duotėje kurdavo istorijas apie muškietininkus, atra-
dėjus ir keliautojus. Ji visada svajonėse būdavo jų be-
baimė vadė, nors nuotykių knygose moterys būdavo 
tik mylimosios, kurias pagrindiniai herojai išgelbėdavo. 
Todėl ji pati norėjo būti pirate, muškietininke arba ke-
liautoja, bet šito negalėjo pasipasakoti. Ją būtų sugė-
dinę, nes tais laikais nevalia buvo išsiskirti: net svajoti 
reikėjo taip kaip visi.

Taip pat ji nesuprato, kodėl kartais gatvėje ar 
parduotuvėje svetimi vyrai sako: „Ne bobų reikalas“, 
o mergaitėms visažinės pagyvenusios tetos nuolatos 
aiškina, kad to ar ano nedera daryti. O svarbiausia – 
nepasirodyti protingesnei už berniukus, nes tada nie-
kada nesusiras vyro, kadangi jie nemėgsta protinges-
nių. Ji nusprendė, kad jai tokio vyro tikrai nereikės.

Baigiant sovietinę mokyklą Kristinos charakte-
ristikoje buvo įrašytas didelis priekaištas: „Išsiskiria 
gabumais; deja – ambicinga.“ Ji nesuprato, kodėl blo-
gai būti ambicingam, nes juk ir Columbus, ir Michelan-
gelo, ir Leonardo da Vinci, ir visi, kurie norėjo ką nors 
sukurti, atrasti ar išrasti, buvo labai ambicingi. Bet 
Kristina jau nekreipė dėmesio į tokią sovietinių moky-
tojų „išmintį“, nes jos mokykla stovėjo tiesiai priešais 
Lietuvos Seimo rūmus, ir ji su draugais eidavo į roko 
maršus bei mitingus, paskui – prie protesto laužų, nes 

visi jautė, kad iki soties atsikando melagingo ir nelais-
vo gyvenimo su jo pilkomis taisyklėmis. Ji matė, kaip 
priešų tankai važiuoja ant žmonių ir pati bėgo nuo 
rusų kareivių.

O paskui Lietuva išsivadavo iš Sovietų Sąjungos, 
ir Kristina suprato, kad laisvė yra dalykas, už kurį ver-
ta kovoti kiekvieną dieną, net jei tenka ir susiveržti 
diržus, nes laikai atėjo sunkūs.

Kristina patyrė daug vargo būdama studentė, 
bet visą laiką mokėsi ir po paskaitų sunkiai dirbo tikė-
dama, kad bus geriau. Paskui atėjo metas, kai suprato, 
kad trokšta dar daugiau žinių, ir iškeliavo į pasaulį mo-
kytis toliau. Kad galėtų išgyventi studijuodama Lon-
done, dirbo ten žurnaliste, o tai jai geriau padėjo su-
prasti įvairiausius žmones, jų džiaugsmus ir vargus. Ji 
tapo mokslų daktare – dailės istorike, ir parašė diser-
taciją apie senovinius paveikslus, į kuriuos žiūrėdavo 
vaikystėje. Vėliau ji suprato, kad atėjo metas pasida-
lyti savo žiniomis bei aistra ir prikelti pasaulį, kurį taip 
mylėjo ir dabar jau gerai išmanė – senovės Lietuvą, 
Vilnių, istoriją, meną ir praeities žmones su visomis jų 
ydomis bei dorybėmis. Ji ėmė rašyti knygas –  sukūrė 
istorinius romanus, išleistus šimtais tūkstančių eg-
zempliorių, skaitomus ir mėgstamus ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų.   

•  Ar žinojai, rašytoja Kristina Sabaliauskaitė, prieš 
pradėdama rašyti istorinį romaną, temą moksliškai 
tyrinėja ne vienerius metus?

•  Ar žinojai, kad knygų „Silva rerum“ viršeliuose 
pavaizduoti Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios 
interjero fragmentai?

•  „Silva rerum – lotyniškai „daiktų miškas“ – sava-
raštė iš kartos į kartą perduodama bajorų šeimos 
kronika, populiari XVII–XVIII amžiaus Lietuvoje. 

Istorijos autorė:
Kristina Sabaliauskaitė

Iliustratorė:
Lina Vyšniauskaitė

Meno istorijos mokslų daktarė, 
rašytoja, atgaivinusi istorinio 
romano žanrą Lietuvoje
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 Agnė 
Vičkačkaitė-Lauciuvienė
1983 �

Burtininkė automobilyje

– FL FR 200 tiesiai. 4L 400 tiesiai. 3R slidu 30. 
5L ER 150. 3L ER 150. 5L 200, – tvirtu, bet ramiu 
balsu kartoja Agnė. 

Jei pagalvojai, kad čia kokie nors burtažodžiai, 
tai taip ir yra. Agnė moka daugybę stebuklingų gar-
sų ir žodžių, kurių niekas kitas nesupranta – tik ji ir 
žmogus, kuris drauge sėdi automobilyje. Agnė ne-
vairuoja – ji sėdi šalia. Jos rankose – kažkas pana-
šaus į tikrą burtų knygą. Ji skaito paslaptingus gar-
sus, o pilotas klausosi jos ir skrieja dulkėtais keliais 
per lygumas ir kalnus, dykumas ir sniegą. Tuo metu 
Agnė neplepa, nepasakoja, kaip jai šiandien sekėsi, 
tik garsiai skaito knygą ir stebi kelią. Jos burtažo-
džiai nuskraidina automobilį iki finišo linijos ir laimi 
medalius. O apdovanojimų yra pilnos Agnės namų 
lentynos. Štai kokia ji yra! 

Vis dėlto, jei atidžiau pasižiūrėsi, ką veikia ši 
moteris, sužinosi, kad ji yra šturmanė, antroji pilotė, 
o tas lekiantis automobilis – ralio bolidas. Jei no-
rėtum atsisėsti į tokį automobilį, tai pirmiausia tau 
reikėtų įveikti saugos lankus, išsiraizgiusius per visą 
bolidą, ir tik tada pavyktų užsisegti saugos diržą. 
Tas diržas irgi yra kitoks nei tavo mamos ar tėčio 
automobilyje – čia jis užsisega net šešiose vietose, 
tvirtai prispaudžia Agnės abu pečius, dubenį ir ko-
jas. Dar čia būtina dėvėti šalmą. Priekyje išdėliota 
daugybė įrenginių su šviečiančiais mygtukais. Kuo 
automobilis lengvesnis – tuo jis greitesnis, todėl 
čia ir nėra patogius fotelius primenančių sėdynių ar 
muzikos kolonėlių, kad galėtum pasiklausyti mėgs-
tamos dainos. Jis sukurtas iš labai saugių medžia-
gų. Įsivaizduok, jo langai nedūžta! 

Ralio bolidas važiuoja neįtikimai greitai. Agnės 
užduotis – pasakyti pilotui kiekvieną posūkį, kie-
kvieną duobę, apvažiavimą. Navigacija tokių dalykų 
nemoka, o ir reaguoja lėčiau. Jeigu Agnė apie kie-

kvieną laukiantį posūkį kalbėtų žodžiais ir sakiniais, 
vairuojantysis bolidą visus būtų pravažiavęs, todėl 
jie yra nusistatę savo trumpinius. Kiekvienas pilotas 
susitaria su šturmane Agne, koks kodas ką reiškia. 
Štai tau ir burtų knyga, kurią Agnė susižymi prieš 
kiekvienas varžybas. 

Tau turbūt įdomu, iš kur Agnė išmoko tos slap-
tos kalbos ir tokio įdomaus darbo gudrybių. Lenk-
tynių grožį jai parodė tėtis, vis nusiveždavęs ją mažą 
į autokrosą, motokrosą ar ralį. Jai taip patiko, kad 
buvo sunku tikėtis, jog Agnė pasirinks ramų kojinių 
mezgimą ar pyragų kepimą namuose. Jos venomis 
teka tikros lenktynių burtininkės kraujas. Stovėti ir 
tik stebėti, kaip lenktyniauja kiti, Agnei nepatinka, 
nes tarp žiūrovų būna žmonių, kurie niekada nėra 
sėdėję prie bolido vairo, piktai komentuoja ir apsi-
meta žinantys, kas, kodėl ir kokiu greičiu važiuoja. 
Jei pilotas nešoka per trampliną, tie „žinovai“ pava-
dina jį bailiu arba sako, kad nemoka vairuoti. O juk 
panašiai nutinka ir gyvenime, kai kas nors neavėjęs 
tavo batų nusprendžia, kaip turi jaustis arba ką gal-
voji, tiesa? 

Agnė susikaupia, užsideda šalmą ir ima kaip 
žirnius berti ralio burtažodžius. Bolidas nurūksta, 
palikdamas didelį dulkių debesį. Kada nors Agnė da-
lyvaus Dakaro lenktynėse! 

•  Lietuvos ralio sprinto čempionate Agnė laimė-
jo sidabro medalį, o Lietuvos automobilių ralio 
kroso čempionatuose yra iškovojusi ir auksą, ir 
sidabrą. 

•  Agnė taip pat yra FIA Baltijos šalių ralio čem-
pionato nugalėtoja savo klasėje.

Istorijos autorė:
Viktorija Urbonaitė

Iliustratorė:
Neringa Mongirdaitė



68 69

Ieva 
Krivickaitė
1998 �

Cukrinė mergaitė, sukūrusi fondą 
liūdinčių vaikų svajonėms pildyti

Jeigu šiandien už lango visą dieną stipriai lyja, o gal 
sninga kąsniais milžinais, net jeigu saulė pasislėpu-
si ir ledus laižyti bus galima tik kitą dieną – viskas 
yra gerai! Gerai, net jeigu truputį liūdna ir juoktis 
nesinori. Viskas praeina ir yra prasminga taip, kaip 
yra. Cukrinė mergaitė Ieva tokiomis mintimis gyve-
na nuo tos dienos, kai sužinojo, kad nuo šiol reikės 
skaičiuoti visus saldesnius kąsnelius. Bet pradėki-
me istoriją nuo pradžių! 

Mažoji Ieva labai mėgo smagiai leisti laiką, to-
dėl džiaugdavosi kiekviena išvyka. Tad kai mergaitei 
buvo kiek daugiau nei treji, su seneliais ir pussesere 
visi kartu iškeliavo į delfinariumą. Vos tik pusseserė 
ėmė žaisti su delfinais, Ieva pasijuto taip silpnai, kad 
visas pasaulis ėmė suktis. Močiutė tą dieną į ranki-
nuką kaip tik buvo įsidėjusi ne vieną saują saldainių, 
todėl senelis ėmė kibinti ją sakydamas: 
– Duoki Ievai saldainių. Matai, kad liūdna. 

Tačiau tuo metu net saldainis neišgelbėjo nuo 
galvos apsisukimo. O po kelių dienų nuo išvykos Ie-
vai teko iškeliauti į ligoninę ir išgirsti, kad nuo šiol 
turės susidraugauti su nauju bendrakeleiviu – cu-
kriniu diabetu. Ir Ieva būdama vos ketverių labai 
stengėsi surasti su juo bendrą kalbą. Nors saldainių 
ir nesiūlė, bet begalinį rūpinimąsi bei dėmesį – tikrai 
taip. Nuo tos dienos Ieva tėvelio buvo praminta cu-

krine mergaite, o ligoninė tapo savaitės stovykla, į 
kurią keliaudavo kasmet. 

Kartą prieš gražiausias metų žiemos šventes, 
lankantis cukrinukų stovykloje, Ieva sutiko mergaitę 
vardu Augustė. Tik ji ne diabetu sirgo, o buvo ką tik 
po galvos operacijos. Augustei buvo vos metai su 
puse, kai jai buvo pasakyta, kad Lietuvos gydytojai 
nelabai gali padėti ir vienintelė galimybė jai pasveik-
ti – keliauti gydytis į tolimą šalį už visus trisdešimt 
tūkstančių litų. Tokie dideli pinigai, kad visą saldu-
mynų fabriką būtų galima nupirkti! 

Augustės mama tiek pinigų neturėjo, todėl 
Ieva, būdama vos trylikos metų, ėmėsi darbo. Ji 
padarė Augustės nuotrauką, aprašė jos istoriją ir 
išsiuntinėjo internetu patiems įvairiausiems žmo-
nėms. Iš pradžių nedaug kas atrašė, todėl Ieva pa-
sidarė sąrašą ir ėmė keliauti pas visus iš eilės tiesiai 
į namus. Belsdavosi į kiekvienas duris ir su didžiau-
sia meile bei tikėjimu dalijosi Augustės istorija. Dau-
gelis durų neatidarė, o kai kurie – užtrenkė tiesiog 
prieš nosį. Bet net ir tada Ieva nenuleido nosies, ne-
suabejojo ir visuomet tikėjo stebuklu. O kai būdavo 
sunku, savęs paklausdavo: „Ieva, pasaulio mastu ar 
tikrai didelė ši tavo problema?“ Pasirodo, visai ne-
didelė, ir ji toliau belsdavosi ne tik į duris, bet ir į 
žmonių širdis.                                                             →

Iliustratorė:
Jekaterina Budrytė

Istorijos autorė:
Viktorija Aprimaitė
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Mirga 
Gražinytė-Tyla
1986 �

Burtininkė su dirigentės lazdele

Ar kada nors skaitei istoriją apie Harį Poterį – ber-
niuką, kuris mokėsi burtininkų mokykloje Hogvartse 
ir turėjo stebuklingą lazdelę? 

Beveik tokią pat lazdelę turi ir dirigentė Mir-
ga. Įsivaizduoji? Tą akimirką, kai paima savo lazdelę 
į rankas, jai paklūsta įžymiausi pasaulio orkestrai, iš 
instrumentų ima lietis dieviška muzika, o žiūrovai sa-
lėje net kvėpuoti nustoja – štai tokių stebuklų ten 
vyksta. 

Kai dar buvo visai maža mergaitė, Mirga net 
nesvajojo, kad kada nors taps dirigente. Jos tėvelis 
Romualdas buvo didelio ir gražaus choro vadovas, 
o mamytė Sigutė – pianistė, todėl muzikos garsus 
namuose ji girdėdavo kasdien. Vis dėlto Mirgos tė-
veliai matė, kad kas kartą užsukusi pas juos į darbą 
mergaitė išsitraukdavo baltą popieriaus lapą, spal-
votus pieštukus ir imdavo piešti tolimas šalis, už-
burtas karalystes bei stebuklingus augalus.  

Ir tada nutiko keistas dalykas, mat pradėjusi 
rimčiau mokytis dailės ji suprato, kad piešti daugiau 
nebenori – visa širdimi pajuto, kad muzikos ir tik jos 
vienos jai reikia. Mergaitei jau buvo suėję vienuoli-
ka, tad mokytis griežti smuiku ir skambinti fortepi-

Istorijos autorė:
Viktorija Urbonaitė

jonu jau buvo per vėlu, o pučiamaisiais groti ji ne-
norėjo. „Dainuoti aš labai mėgstu – tai gal užaugusi 
galėčiau diriguoti orkestrui?“ – pagalvojo Mirga ir 
kibo į mokslus. Jos močiutė, vasarojusi prie Lakajų 
ežero, juokais vis paerzindavo anūkę sakydama, kad 
kas gi tas dirigentas – tik lazdele muses mojuoja. 

 Jau turbūt įtari, kad ta lazdelė tikrai stebu-
klinga, tiesa? Tu tik įsivaizduok – ji Mirgai parodė 
platų pasaulį, ji galėjo mokytis pas pačius geriau-
sius mokytojus ir vieną dieną tapo didžiulio orkes-
tro dirigente. Iš pradžių buvo nejauku stovėti prieš 
tokią gausybę muzikantų, nes moterų dirigenčių 
pasaulyje yra ne tiek ir daug. Kai ji iškėlė rankas ir 
orkestras užgrojo, tapo aišku, kad viskas bus gerai. 
Mirga diriguoja ugningai, tarsi šokdama, ir kartais 
net atrodo, kad pakyla į orą! 

• Ar žinai, kad stebuklingoji dirigento lazdelė 
vadinama batuta?

• Jeigu staiga taptum dirigente (-u), kokį pirmą 
kūrinį norėtum diriguoti?

Iliustratorė:
Lina Vyšniauskaitė
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Antanina 
Liorentaitė 

� 20031906 �
Pirmoji lakūnė, skrydžius 
pradėjusi sapnuose

Labai seniai, tikriausiai tada, kai tavo močiutės 
mama buvo dar labai maža, gyveno tokia mergaitė 
Antanina, kuri labai mėgo sapnuoti. Ypač smagu jai 
sapnuose būdavo skristi. Dėl to vieną dieną įsigijo 
languotą sąsiuvinį ir didelėmis raidėmis ant jo ranka 
užrašė: „Skristi gali visi!“

Visus sapnus Antanina aprašydavo arba nu-
piešdavo. O kas, jeigu nieko nesapnuodavo? Tuo-
met diena būdavo šiek tiek niūroka. Net šuoliai nuo 
trečio laipto nepadėdavo. 

Kai Antanina šiek tiek paaugo ir ne vieną są-
siuvinį jau buvo prirašiusi, brolis lakūnas čiupo ją už 
rankos, įsisodino į lėktuvą ir garsiai sušuko:
– Skrendam Kauno pasižiūrėti!

Antanina skrido, žvalgėsi, grožėjosi gamtos 
mozaikomis, o oda pagaugais ėjo. Pasirodo, tikras 
skrydis šimtus kartų galingesnis nei susapnuotas! 
Nieko nelaukusi Antanina įstojo į lakūnų mokyklą, 
nes nekantravo apskristi visą Lietuvą. Tikriausiai 
nustebsi, bet Antanina buvo vienintelė moteris 
tarp bendraklasių. Draugai lakūnai net ranką slapta 
tiesdavo lipant iš lėktuvo. Bet ji labiau mėgo pati 
iššokti, kad žemę po kojomis kuo tvirčiau pajaustų.

Vieną vasaros rytą Antanina apsirengė lakū-
nės kostiumą ir nusprendė padaryti tai, ko nė viena 
moteris Lietuvoje iki tol nebuvo išdrįsusi. Ji paki-
lo virš debesų, įkvėpė penkis kartus, sukaupė visą 
drąsą ir… iššoko su parašiutu! Visiems iš nuostabos 
užgniaužė kvapą, draugai lakūnai plojo, o laikraščiai 
rašė pirmuose puslapiuose: „Nusistebėjimą žiūro-
vams sukėlė panelė lakūnė Antanina Liorentaitė, iš-
šokdama iš lėktuvo su parašiutu. Iš pradžių žiūrovai 

net nenorėjo tikėti, kad tą drąsų žygį atliko moteris. 
Tačiau tauragiškiai netrukus įsitikino, kad tai tikrai 
moters žygis, ir karštai sveikino pirmąją Lietuvos 
moterį, iššokusią su parašiutu.“

Už savo drąsą Antanina buvo pakviesta į ypa-
tingąjį lakūnų būrį, skirtą skraidyti padangėmis itin 
sudėtingomis sąlygomis. O lygiai po šešiasdešimties 
metų nuo šuolio su parašiutu Antaninai ant kaklo 
buvo užkabintas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
pagarbos medalis.

Antanina dar ne kartą skrido padangių tyrinė-
ti. Visi ją pažinoję galvojo, kad niekuomet nesustos. 
Kartą Antanina net užsiminė, kad jeigu tilptų, dar ir 
į raketą sėstų!

Paprastai pirmojo šuolio metu parašiutas išsi-
skleidžia automatiškai, bet tuo metu pūtė labai sti-
prus vėjas, nešantis į šoną. Antanina, nenorėdama 
nutūpti tiesiai į Jūros upę, išskleidė parašiutą pati 
ir nusileido trijų metrų atstumu nuo vandens. 

„Kodėl skridau? Skridau, nes neaprėpiama to-
luma, aukštybių giluma, laisvų debesų skraiste pasi-
puošusi Lietuvos padangė kaip magnetas traukė ir 
kvietė mane skristi, pakilti aukštai aukštai...“ – yra 
prisipažinusi Antanina.

�   Praėjus šešiasdešimčiai metų po skrydžio 
Antanina Liorentaitė buvo apdovanota Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno medaliu.
 
�   Antanina – pirmoji parašiutininkė ir lakūnė 
moteris Lietuvoje.
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Ignalinos miškų mergaitė, dviratį 
iškeitusi į motociklą

Gaivus rudeniu dvelkiantis Adrijos penktojo gimta-
dienio rytas Ignalinoje. Akimis besišypsantys tėvai 
atlėkė į kambarį ir žaliu kaspinu užrišo akis. Nusi-
vedė Adriją į sodą, kur prie obels stovėjo dovana – 
pirmasis dviratis! Nuo tos dienos Adrijos gyvenime 
atsirado nesuskaičiuojama galybė širdį kutenančių 
ir plaukus kedenančių kalniukų. 

Su dviračiu Adrija negalėjo išsiskirti. Keliauda-
vo juo iki kitame kiemo gale esančių sūpynių, gar-
džiausio serbentų krūmo ar draugų pastatytos pa-
lapinės iš miške rastų šakų ir paparčių. Po kiek laiko 
keturratį pakeitė triratis, o šį ir draugas su dviem 
ratais. Riedėdavo Adrija juo net iki muzikos moky-
klos, kurioje grojo fleita. Koks nepakartojamas gar-
sas sklisdavo tik užgrojus! Lengvas ir švelnus lyg 
vėjo glostomos ir saulės bučiuojamos smilgos pa-
jūryje. Užsimerkdavo Adrija ir įsivaizduodavo esan-
ti tas vėjas, žaidžiantis lenktynes tarp lauko gėlių 
drauge su laumžirgiais.

Tėvai, matydami Adrijos norą važiuoti, pado-
vanojo jai ir pirmąjį motociklą. Išmokusi jį valdyti 
mergaitė dalyvavo ir motokroso varžybose Latvi-
joje. Adrija buvo kupina noro ir užsidegimo tą kartą 
laimėti, tačiau jautė nevaldomą jaudulį. Prie starto 
linijos stovėjo vienut vienutėlė tarp trimis galvomis 
aukštesnių moterų ir vyrų. Važiavimas prasidėjo 
sklandžiai ir ėjo lyg per sviestą, kol staiga viskas pa-
krypo netikėta linkme! Ji užšoko ant kito varžybų 
dalyvio ir nusileido tiesiai greitajai pagalbai į glėbį. 
Važiavimo Adrija nebaigė. Tačiau po pusės valan-
dos supratusi, kas įvyko, ėmė ruoštis antram ban-
dymui. Tėvai buvo ne juokais išsigandę matyto vaiz-
do, todėl nusprendė dukrai neleisti dalyvauti. Po 
nepasisekusio važiavimo Adrija stipriai neliūdėjo ir 
tikėjo, kad po blogiausių dienų visuomet džiugesys 
sugrįžta su kaupu. Svarbu nepasiduoti ir nenuvilti 
tų, kurie tave iš visos širdies palaiko. 

Tuo tikėdama Adrija iškovojo ir pirmąjį savo 
apdovanojimą! Tą kartą ji dalyvavo Kaune organi-

zuotose motokroso varžybose ir turėjo startuoti 
85cc klasėje. Šioje klasėje būtų važiavę mergaitės 
bendraamžiai. Buvo likusios vos šešios minutės iki 
registracijos pabaigos, kai klubo vadovė sugebėjo 
Adrijos mamą perkalbėti leisti jai dalyvauti varžybo-
se moterų klasėje. O joje važiuoja ne tik moterys, 
bet ir pradedantys vyrai. Visas varžybas tėvai laikė 
sukryžiavę pirštus, o mama netgi virpėjo iš baimės. 
Tačiau Adrija net du važiavimus finišo liniją savo 
klasėje kirto pirma. Ir taip tą dieną parsivežė savo 
pirmuosius medalius namo! 

Dar ir šiandien Adrija prisimena tas akimirkas, 
kai skrieja lyg vėjas pirma visų. O aplinkiniai palydi 
šūksniais, plojimais ir rankų mostais. Didžiausias pa-
laikymas jai yra šeima, keliaujanti drauge į visas iki 
vienos varžybas. Kartą nuvyko net iki pačios Suo-
mijos! 

Adrija iki pačių pirštų galiukų tiki, kad mes gali-
me įveikti visas kliūtis pakelėje ir patraukti ne vieto-
je paliktus akmenis. Galime pasiduoti nesėkmei, bet 
galime ir su ja susidraugauti, pasiūlydami šypseną ir 
tikėjimą, kad kalnai tik apsimeta milžinais. Tiesa ta, 
kad net už pavojingiausio posūkio slepiasi tas len-
gvas ir švelnus lyg vėjo glostomos smilgos laimės 
skambesys! 

•  Adrija varžybose dalyvauja bene kiekvieną 
savaitgalį. Jos vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir 
Lenkijoje bei Latvijoje.

•  Adrija yra 2017 ir 2018 metų Lietuvos moterų 
klasės motokroso čempionė bei 2018-ųjų „Sėlių 
taurės“ MX2P klasės (tarp vyrų) čempionė.

•  2019 metais ji buvo pakviesta atstovauti Lenki-
jos čempionate Lenkijos motokroso klubui. 

•  Ar prisimeni savo pirmąjį dviratį? Koks jis?
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