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bendrabučio
-

gyvenimo

Ryte,
kai
suskamba
žadintuvas,
jaučiuosi taip, lyg į mane šaudytų.
Iškart pašoki?
Ne, guliu kaip užmuštas.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Sveikiname gimusius
sausio mėnesį
3V15: Rimskytę Indrę, Strolaitę
Deimantę, Vaidakavičiūtę Gretą;
S15: Malinauską Nerijų;
T14, 3E14: Andrikonį Ernestą,
Raimondą
Naviką,
Vytautą
Rutkauską, Nerijų Gribauską;
E14 1: Marių Baranauską, Liną
Baukį, Valdemarą Gilių, Mindaugą
Grybą;
E14 2: Deividą Laurukėną, Tomą
Sriubą, Domą Vaitiekūną, Paulių
Jušką;
E15: Montvydą Baublį, Modestą
Girkų, Giedrių Stalygą, Arnoldą
Stankevičių;
K15: Tautvydą Jusių.

„Nebeskambink, tarp mūsų viskas baigta“, – pasakė Jonas
žadintuvui ir vėl atsigulė.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Kas gali žadinti miegantį – tas gali padaryti bet kokią niekšybę.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Pinigai ateina ir išeina, ateina ir išeina...
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ieškau gyvenimo draugės, mokančios valyti žuvį,
prikasti sliekų, turinčios motorinę valtį. Būtina
valties nuotrauka.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Išeik iš spintos. Pasidalink viskuo, ką radai viduje.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mūsų kambario lubomis naktimis garsiai vaikšto kaimynas.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Iš gėrimų spintelėje liko tik arbatos.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Rytą veidrodis rodo velniai žino ką.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Neišsimiegu ir nesuprantu, ar
trumpos, ar aš taip greitai miegu.

naktys

tokios

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Prabudai pats – pažadink ir draugus !
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Karštos
saulutės,
šiltų - Ką veiki?
šypsenų, geros
nuotaikos
Muses gaudau. Šiandien pagavau dvi
aplinkui, visokeriopos sėkmės, tikrų
vyriškosios ir tris moteriškosios giminės.
draugų, meilės sau ir kitiems, - Iš kur žinai?
įspūdingų
kelionių, daug - Dvi tupėjo ant laikraščio, trys ant veidrodžio.
Parengė Vytautas Rutkauskas, T 14
visokiausiu kitų gerų dalykų ir kad
visas
tas
gėris, kurį
dalinate
kitiems,
sugrįžtų šimteriopai Jums
patiems
Su Gimtadieniu
Grupių draugai
Parengė Lina Žičkauskaitė, S 15
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Posakiai apie žiemą

Kai žmonės laimingi, jiems nesvarbu ar dabar vasara ar žiema. (Anton Čechov)
Nei viena žiema nesitęsia amžinai, o po jos visada ateina pavasaris. (Hal Borland)
Jei mes neturėtume žiemos, pavasaris nebūtų toks malonus. (Anne Bradstreet)
Mano galvoje žiema, bet širdyje – nesibaigiantis pavasaris. (Viktor Hugo)
Žiema šalta tik tiems, kas neturi šiltų prisiminimų. („An Affair to Remember")
Vienas mielas žodis gali sušildyti trims žiemos mėnesiams. (Japonų posakis)
Giliausiai žiemai atėjus suprantu, kad manyje yra nenugalima vasara. (A. Kamiu)

Ruošk žiemai roges vasarą, taisyk ratus žiemą, o roges vasarą. (Lietuvių patarlė)
Žiema yra kaip graviūra, pavasaris kaip akvarelė, vasara kaip nutapytas paveikslas, o ruduo kaip visų jų
mozaika. (http://www.ltvirtove.lt/)
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