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tacita 
H. Nagys 

Tarp saulės 
ir tarp manęs 
tėra tiktai tavo 
sparnų šešėlis. 
Ant nedažytų 
grindų, 
ant kaladėlių 
beraidžių, 
ant 
nebeūžiančių 
sraigės kiautų 

ir nuskalauto 
vaikystės 
pajūrio. 

Tiktai tavo 
šešėlis, 
paskutinė 
žvaigždė, 
ant mano rankų 
rusena 
vasaros 
vakaro 
vėsuma.

SPECIALUS 
ATOSTOGŲ  
LEIDIMAS
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Henriko Nagio eilutės kalba pačios už save. 
Sveika sugrįžusi, vasara! Kiek daug vilčių 
teiki, kiek daug šypsenų slepiasi tavo 
trumpose naktyse… Šįkart mes - labai 
trumpai, tenorime priminti, kad ir šilčiausią 
metų laiką galima praleisti skaitant ir 
nardant slaptingame teksto pasaulyje. 
Šiame specialiame atostogų leidime 
nerasite interviu su mokytojais, neskaitysite 
apie dar neatrastus mokslo lobius. Tegul šis 
numeris kiekvienam tampa trumpu 
atokvėpiu nuo kaitros ir naujų postūmių 
šaltiniu. Tad… sveika sugrįžusi, vasara, būk 
šilta ir prasminga!  

,,Meridiano” kūrybinė  grupė



KO TIKRAI NEŽINOJAI 
APIE VASARĄ?
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Vasaros mėnesiai turi ir labai įdomius 
liaudiškus pavadinimus. Birželis – 
Beržė, Jaunis, Mėšlinis, Sėtinis, Visjavis. 
Liepa – Š ienapjū t i s , Gr iež l in i s , 
Putpelinis, Meduneš is, Ungurinis, 
Šaminis. Rugpjūtis – Pjūtė, Šilinis, 
Grikinis, Drevinis, Degėsis, Paukštlėkis.

Iki pat XIX amžiaus pradžios mokiniai 
neturėjo vasaros atostogų. Atostogos 
mokiniams buvo skiriamos priklausomai 
nuo to, kur buvo mokykla – miestiečiai 
atostogaudavo kiekvieną metų ketvirtį, 
bet kiek trumpiau nei kaimiečiai, kurių 
mokyklinės atostogos buvo pavasarį ir 
rudenį, t.y. tada, kai buvo daugiau 
darbo sodinant ar renkant derlių.

Karštą vasarą Eifelio bokštas būna net 15 
cm aukštesnis. Taip nutinka dėl metalo 
plėtimosi karštyje.  

Šaldytų sulčių ledus 1905-aisiais 
sugalvojo 11-metis berniukas Frankas 
Eppersonas. Anuomet buvo populiarūs 
vandeniui vaisinį skonį suteikiantys 
milteliai. Vaikas pasigamino stiklinę 
tokio gėrimo, joje paliko pagaliuką, 
kuriuo maišė, ir neišgėręs paliko namų 
kieme. Gėrimas pernakt virto šaldytų 
sulčių ledais. Frankas savo vaikiško 
užmaršumo sukurtą vasaros skanėstą 
patentavo 1924-aisiais.
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LITERATŪROLOGŲ 
MINTYS APIE 
VASARĄ

< … > V a s a r ą e s u a b s o l i u č i a i 
impresionistiškas ir visas logines sąmonės 
konstrukcijas marinu kaip piktžoles, kurios 
užstoja vešlų ir banguojantį gyvybės 
lauką. Nes jame tarsi esu vėl jaunas, 
beveik vaikiškas. Š iek tiek sveikai 
idiotiškas. Ir dalijuosi savo vasaros 
įspūdžiais su savo vaiku, kuriam jo vasara 
ir visos jo vasaros dar tik prasideda. Nes 
jam tik treji metai, treji su puse, bet jau ir 
jis šį tą ima atsiminti iš savo praėjusių 
vasarų. Antai rodo rankute į kluono pusę: 
kitą vasarą mes ten radome  ožį. Taip, 
sakau, praėjusią vasarą mes ten tikrai 
radome ežį. Šią vasarą ežys pukšinėja ten 
pat. Jis čia bus ir kitą vasarą, jis bus visada 
kaip vienas būtinųjų mūsų vasaros 
atributų. <…> 

R. Tamošaitis

,,Viduržiemy aš pagaliau supratau, kad manyje 
buvo nenugalima vasara”. 

A. Kamiu

Vakarėja. Stori gauruoti, tamsiai mėlyni 
debesys šviesesniais pakraščiais lėtai 
šliaužia per murziną, bet auksu blizgantį 
dangų – įspūdis toks, lyg būtų išblukęs 
paauksavimas. 

Virš horizonto blizguliuoja plonas dantytas 
sidabrinis brūkšnelis, tartum modernus 
juvelyrinis dirbinys. Jūra prie jo kaip gyva, 
lengvai banguoja virpuliuodama auksiniais 
ir rudais atšvaitais, baltais potėpiais. Dar 
viena laiminga diena. 

I. Murdoch
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(NE)TRADICINIS 
REKOMENDUOJAMOS 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 
VASARAI

Marius Marcinkevičius. 
Draugystė ant straublio 
galo - patiems, patiems 
mažiausiems. :)

Gendrutis Morkūnas. 
V e l n i š k a i k a r š t o s 
atostogos - ieškantiems 
kitokio teksto.

Jules Verne. Penkiolikos 
metų kapitonas - kad 
nepritrūktų kelionių.

Michail Bulgakov. Šuns 
širdis - mėgstantiems 
istorinį atspalvį.

William Golding. Musių 
valdovas - apie žmogaus 
sielos tamsumas.

H a n y a Ya n a g i h a r a . 
Mažas gyvenimas - 
nepagraž inta bū t ies 
istorija.
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ŽAIDIMAS 
PASIILGUSIEMS 

IŠŠŪKIO
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