
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija

Posmai Sausio 13-ajai

ATMINTIS GYVA

Parengė bibliotekininkės

2022

Kėdainiai



Vaikai piešė laisvę... 



ATMINTIS – TAI ŠVIESA,

TAI DARBŲ PRATĘSIMAS, MALDA.

ATMINTIS – AMŽINA PAGARBA,

NEUŽGĘSTANTI ŽVAKĖS LIEPSNA.





„Aš prisimenu, kodėl mes esame laisvi…
Ne neužmirštuolėms mes dėkingi turim būti,
dėkokim tiems, kas žuvo, kad būtume gyvi.
Juk jie už mus aukojo savo būtį…

Aš prisimenu, kodėl mes esame laisvi,
todėl, kad kraujas baltą sniegą dažė.
Kas jį praliejo, nebus mūs užmiršti…
Tikrai, ne neužmirštuolėmis už laisvę,
o krauju jie pasirašė“.

Vaclovas Matažinskas



SAUSIO TRYLIKTOJI

Jeigu šitaip reikėjo, Tėvyne,
Nuplauti krauju tavo kojas,
Eik į ateitį – taką pramynėm,
Kad surastum šviesesnį rytojų.

Tau tą naktį paparčiu pražydo
Netikėtai sušaudytos širdys.
Tiktai ašarom skausmo negirdyk –
Tvirtumu nugalėsi pavojus.

Jeigu šitaip reikėjo, Tėvyne,
Nušluostyt žaizdas mūsų kūnais…
Tavo vardo tamsa neištrynė –
Eik įkopti į laisvės viršūnę.

Pranciška Regina Liubertaitė





AČIŪ…

Dėkoju aš, Lietuva, Tau
Už dangų, už debesį pilką,
Už žmogų, kur čia sutikau,
Už meilę, tikėjimą, viltį…

Dėkoju aš, Lietuva, Tau
Už žodį į širdį įpintą,
Už duoną, kuria skanavau
Grumstuotam lauke išaugintą.

Dėkoju aš, Lietuva, Tau…
Buvau čia, kvailiojau, mylėjau,
Čia oras, kuriuo kvėpavau
Šermukšniais ir rūtom kvepėjo…

Dėkoju aš, Lietuva, Tau
Už liepą prie kelio ir kryžių…
Tą Sausį – širdim dainavau,
Numirt už tave pasiryžęs…

Kazimieras Celestinas Alminas





LAISVĖ LAIMĖJO

JUODA TAI DIENA,
LIŪDNA TAI DIENA –
KAI SKAUSMAS
PLAUKĖ UPĖM,
BET GYNĖ
TĖVYNĘ
TAUTA MŪS MAŽA –

KAD ATEINANČIOS
DIENOS BŪTŲ GRAŽESNĖS,
KAD TĖVYNĖ
BŪTŲ LAISVA,
KAD DŽIAUGSMAS
PLAUKTŲ UPĖM...

GYNĖ, KOVOJO –
LAISVĖ LAIMĖJO,
KOVĄ JUODĄ
IR SUNKIĄ
ŠIANDIEN ŠVIESU,
ŠIANDIEN GRAŽU –
DŽIAUGSMĄ LAISVĖ
ATSINEŠĖ...

Aurelija Gerulskienė



BALTOMIS DROBULĖMIS APRIŠO

Lyg nebūta šaudymo ir kraujo.

Gal sapnuoju aš barikadas?..

Baltomis drobulėmis aprišo

Sausio šerkšnas Lietuvos žaizdas.

Mes gyvi, pasauli! Mes dar esam!

Laisvė dar alsuoja! Ar girdi?

Po gilaus ir kruvino infarkto

Gyja randai Lietuvos širdy.

Ranką rankon. Susilieja pulsai.

Susitinka žvilgsniai. Aš ir tu!

Kas nuo kulkų, kas po tankais krito –

Mes ir jie – su Lietuva kartu.

Gedulas ir ašaros, ir žvakės!
Tų liepsnelių, niekas neužpūs!
Mūsų meilė prie jų kryžių klūpo,
Amžinybė saugo jų kapus.

Lyg nebūta šaudymų ir kraujo.
Gal sapnuoju aš barikadas?..
Baltomis drobulėmis aprišo
Sausio šerkšnas Lietuvos žaizdas.

1991 Juozas Nekrošius 



NEKALTO KRAUJO LAŠAS

Iš nekalto kraujo lašo

Rožės žiedas skleidžias, kyla.
Tankų šūviai, baimės šūviai
Naktyje išdrasko tylą.

Ir nekalto kraujo lašas

Kiekvienam lietuviui krinta.
Dar gyva esi, Tėvyne,
Neparduota, nesuminta.

Iš nekalto kraujo lašo

Vėl gyvybės medis skleidžias
Ir tauta prieš jį lyg kryžių
Keliuosna parpuolus meldžias.

Taip nekalto kraujo lašas

Kiekvienoj širdy vėl plaka.
Tai ne jus į aukštą kalną,
Tai vargus visus mūs neša.

Leonardas Pukinas





SAUSIO 13-OSIOS NAKTIS

Tą naktį tankai traiškė laisvę,

Tą naktį iš juodų juodžiausią.

Tą naktį jie krauju aplaistė

Tėvynę lyg viltim šviesiausia.

Tą naktį kūnai mūrais stojo

Prieš aršų pyktį ir niekšybę.

Tą naktį širdys užgiedojo,

Kad saugotų vilties galybę.

Tą naktį tankai nesutraiškė

Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.

Tą naktį ugnimi pražydo laisvė

Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.

Pranciška Regina Liubertaitė



Lietuva mini Laisvės gynėjų dieną.

Žuvusiems Sausio 13-ąją – atminimo laužai



KAS YRA LAISVĖ?

Laisvė ‒ tai jausmas širdyje taurus.
Laisvė ‒ tai kasdieninis rytmetis taikus.
Laisvė ‒ tai oro gurkšnis gerklėje gilus.
Laisvė ‒ tai kojos žingsnis ateitin platus.
Laisvė ‒ tai paukščio skrydis danguje.
Laisvė ‒ tai drąsus žodis širdyje.
Laisvė ‒ tai Lietuva Lietuvoje.
Laisvė ‒ tai mes visi kartu joje.

Juozas Navalinskas, 7 kl.



Ačiū už dėmesį!


