Tauras Žaleniakas, 8 klasė
Tobulas pasaulis?.. Ne ne, tai nerealu! Tačiau, kaip ir visi, pasvajoju apie tokias nesąmones. Gerai
pagalvojęs nusprendžiu, jog dabartinis pasaulis ir dabar tobulas, kai supranti, jog vienas iš septynių
milijardų nieko nepakeisi. Tad rašydamas šį tekstą pagalvojau, kokį dalyką norėčiau pakeisti, jei
galėčiau, kad pasaulis taptų tobulas.
Būtų puiku tapti nevaržomam tėvų, mokyklos ar treniruočių grafiko ir tiesiog gyventi savo
gyvenimą – sėdėti namuose, miegoti, žiūrėti televizorių ar žaisti kompiuterinius žaidimus, kartais išlėkti
pasivažinėti dviračiu… Tai būtų tobula! Deja, nuo septynerių metų to tobulumo neliko, tad dabar man
užtektų nedaug – žmonių aplink mane, kuriems būtų linksma su kitais linksmais žmonėmis. Dėl man
nežinomų priežasčių, labai nedaug žmonių yra šimtu procentų linksmi - šypsotis, kai liūdna ir visu balsu
juoktis tik šypsnio įprastiems žmonėms vertomis akimirkomis…
Taigi šį tekstą norėčiau traktuoti ne kaip namų darbus, o kaip pasiūlymą savo draugams. Dažniau
šypsokitės! Ką žinai, gal taip ir taps pasaulis tobulas.
Danielė Kezytė, 8 klasė
Tobulą pasaulį daugumai įsivaizduoti nesunku. Vieniems tai pasaulis be karo, kitiems – be
mokyklos. Dar kiti iš viso apie tai nemąsto. O aš negaliu įsivaizduoti tobulo pasaulio. Vos galvoje
susikuriu vaizdinį, jį iš karto išsklaido mintys, kad kažkas dėl to bent truputėlį nukentėtų. Todėl, mano
manymu, nors tobulu pasauliu ir netikiu - tai toks pasaulis, kuriame po kiekvieno poelgio, pasakyto
žodžio ar žvilgsnio niekas neliktų nuskriaustas.
Emilija Statinaitė, 8 klasė
Dažnai galvoju, kokio pasaulio aš labiausiai norėčiau… Gal kokio gero, tvarkingo, laimingo… Bet
tada pagalvoju, kad tobulas pasaulis yra šis, tiksliau tas, kuriame gyvenu. Kodėl?
Dauguma tikrai norėtų gyventi kaip rožiniai keksai rožinės parduotuvės vitrinoje. Aš ten
negalėčiau ištverti nė akimirkos. Man nereikia kažko pasakiško, nuostabaus ar tobulo, nes taip juk
negalima siekti tobulumo. O gyventi tobulai ir siekti – yra du skirtingi dalykai.
Mano pasaulis tobulas yra toks, nes jis yra gyvas, pilnas emocijų, juoko, nesutarimų, pykčių,
nusivylimų, žaizdų ir gydytojų – už tai aš myliu tokį savo gyvenimą. Man daug įdomiau gyventi
netobulame pasaulyje su tobulom akimirkom. Juk tada ir verta gyventi… Smagu matyti, kaip gyvenimas
pulsuoja gyvybe, kuri niekada nebus išsemta.

Ema Kavaliauskaitė, 8 klasė
Visi tą tobulą pasaulį supranta skirtingai. Kai kuriems tai yra saugumas, kitiems – nuoširdumas,
tretiems – tai, kas yra gražu. Man tai yra geri draugai ir šeima.
Šeimos negali pasirinkti, todėl ji yra geriausias dalykas. Tai žmonės, kurie myli tave besąlygiškai,
nors ir esi pats didžiausias keistuolis. O draugai… draugai yra visai kas kita. Tai žmonės, kuriuos mes
patys renkamės. Jie tokie pat keistuoliai kaip ir mes, su kuriais praleidžiame smagų laiką ir su kuriais
krečiame įvairias kvailystes. Štai šitoks yra mano tobulas pasaulis.
Dominykas Mečanec, 8 klasė
Taigi, kas man yra tobulas pasaulis? Tai ne tik juokas, linksmumas, gera nuotaika, bet ir ašaros
bei liūdesys, nes be liūdesio mes nežinotume, kas yra džiaugsmas. Mano tobulame pasaulyje nebūtų nei
nusikaltimų, nei pykčių. Taip pat jame ligas galima būtų išgydyti ne vaistais, o gerais darbais ir pagalba
kitiems. Jame būtų švaru ir gera, žmonės turėtų dirbti ir mokytis keturias dienas per savaitę, o ilsėtis tris.
Tame mano tobulame pasaulyje žmogus mokėtų sugyventi su gamta ir jaustis jo neatskiriama dalimi.
Visi būtų nuoširdūs ir sakytų tik tiesą.
Taip pat jame būtų tik viena šalis, bet su dviem valdovais. Jie turėtų būti patys išmintingiausi ir
ramiausi žmonės, renkami visų gyventojų. Du valdovai būtini, kad kiekvienas pilietis būtų išklausytas ir
dvi galvos yra geriau negu viena. Dar jame visi jaustųsi reikalingi ir svarbūs. Štai kas man yra tobulas
pasaulis!
Kornelija Bakutytė, 8 klasė
Tobulas pasaulis. Koks jis? Kiekvienam jis yra skirtingas. Vieniems – pasaulis be pykčių, kitiems
– be liūdesio. Tačiau aš manau, kad be pykčių ir liūdesio nebūtų šypsenų ir laimės. Juk nusibostų visada
būti laimingiems ir neturėti jokių gyvenimo išbandymų.
Tėvams tobulas pasaulis yra kuomet gali užmigti ramia širdimi žinodamas, kad tavo vaikams ir
artimiesiems viskas yra gerai, kad jie yra sveiki ir laimingi. Mokslininkams tobulas pasaulis tai skaičiai,
rašytojams – raidės ir žodžiai. O man? Man tobulas pasaulis laiminga šeima ir išbandymai, kuriuos
įvykdžius būna taip gera.

Greta Žemgulytė, 8 klasė
Kas man yra tobulas pasaulis? Išgirdus šį klausimą, pirma pagalvoju apie pasaulį be bado, karų,
mirčių, žodžiu, bet kokių nelaimių, kurios gali apkartinti gyvenimą. Bet paskui pamąsčiusi įsitikinu, kad
aš jau gyvenu tobulame pasaulyje, kur viskas maloniai aišku, bet kartu ir nuostabiai nesuprantama,
nepriekaištingai tvarkinga, o tuo pačiu idealiai chaotiška.
Kad pasakytume, jog žmogus aukštas , mes jį lyginame su kitais žmonėmis, kad pažintumėme
laisvės dvelksmą, turime patirti geležinę priespaudą. Kiekvienas blogas dalykas, kuris nutinka,
neatrodytų toks niūrus, jeigu tik blogis tetvyrotų pasaulyje. Tačiau prisiragavę laimės ir malonumų,
nebejaustumėme jų saldumo, reikia kada ir rūgščių citrinų paragauti, kad ir ašarų druska apibarstytų.
Gerai, dabar jau kita tema: kodėl kai žmogus nusiminęs, jis galvoja, kad visas pasaulis toks
neigiamas ir tamsus? Jeigu pasaulis išties taptų visas blogas, reikia džiaugtis ir būti pozityviam (iš anksto
atsiprašau mielos mokytojos ir nuoširdžiai pažadu nebevartoti šio žodžio, tuo pačiu gaudyti ir mokyti
pozityviautojus taisyklingos lietuvių kalbos). Taigi, klausiat, kodėl reiktų džiaugtis? Ogi todėl, kad ne
toks blogas, nors ir gana prastas įvykis (kaip, pavyzdžiui, sudužusi stiklinė) tampa vienu iš geriausių
blogų dalykų, kuris gali nutikti. Todėl linkiu gyventi tobulą gyvenimą ir džiaugtis, kad stiklinė, o ne
meteoritas koks nukrito.
Rokas Ramancevičius, 8 klasė
Pirma į galvą šovusi mintis, kai išgirdau temą (Kas man yra tobulas pasaulis?) – atostogos
Maldyvuose su kokteiliais prie baseino arba vandenyno. Bet tada įsijungė mano logika ir supratau, kas
man labiau patiktų, ką galėčiau vadinti tobulu pasauliu.
Šiuo laikotarpiu man daug labiau patiktų mokytis, sunkiai dirbti, rašyti kontrolinius darbus ir
gauti gerus pažymius. Bet dar labiau pagalvojęs supratau, jog svarbiausi pasaulyje man yra šeima,
artimieji, draugai, bendraklasiai. Norėčiau pats būti laimingas, mylėti kitus, kad ir visiems kitiems saulė
šviestų ir gyvenimas būtų nuostabus. O gal įdomiau visą gyvenimą atostogauti Havajuose?.
Manau, kad tobulo gyvenimo nebūna, nes be problemų gyventi neįdomu. Aš savo tobulo pasaulio
neįsivaizduoju. Manau, kad reikia gyventi šia diena ir viskas bus gerai.
Arnas Kuisys, 8 klasė
Jeigu manes paklaustų, kas man yra tobulas pasaulis, aš net neabejodamas atsakyčiau, jog jau
gyvenu tobulame pasaulyje. Juk gyvenu taikioje šalyje ir nereikia vis dairytis į dangų, ar neatskrenda
kokia raketa. Gyvenu ne gatvėje, o šiltuose namuose. Lankau gerą mokyklą, kurioje kartu su manimi
mokosi geri draugai. Turiu mylinčią šeimą, kuri manimi labai rūpinasi, per atostogas visi kartu
važiuojame prie jūros. Tai argi čia ne tobulas pasaulis?

Rikardas Blėda, 8 klasė
Manau, kad daugelis įsivaizduoja tobulą pasaulį tokį, kur nėra nesantaikos, visi yra laimingi, turi
puikias šeimas, įdomų darbą, ištikimus draugus. Gal ir visai neblogai būtų taip gyventi, tačiau… Tačiau
dingtų visas gyvenimo netikėtumas, įdomumas. Dienos taptų gana nuobodžios, be kasdienių problemų,
iššūkių. Galbūt net pamirštumėme jausmus, tokius kaip liūdesys, pyktis, baimė. Kartu dingtų ir mūsų
svajonės, troškimai, nes viskas aplinkui ir taip tobula.
Todėl galvoju, kad reikia negalvoti ,,o kas jeigu….’’, reikia džiaugtis šia akimirka ir galvoti, jog
pasaulis, kuriame gyvenu jau ir taip yra nuostabus.
Emilis Grigas, 8 klasė
Pradėsiu nuo to, kad tobulą pasaulį turime visi, tik kai kurie apie jį pasvajoja, o kiti jau gyvena
jame. Aš taip pat turiu nuostabų pasaulį ir jame gyvenu. Tačiau tai nėra viskas , ko norėčiau. Visiškai
tobulų pasaulių nėra, mano manymu. Puikus pasaulis yra tai, kur tu jautiesi laisvas ir nevaržomas blogų
nuojautų. Šiame pasaulyje

gali daryti ką nori, kas tau patinka, gali net nelankyti pamokų, bet

nemokamai lankytis atrakcionų parkuose, gerti sveikuosius kokteilius kiek tik širdis geidžia. Bet man
idealus pasaulis yra čia ir dabar. Jeigu tu savo pasauliui esi bent kartą nusišypsojęs, tai reiškia, kad tu
jau ir gyveni tobulame pasaulyje.

