
Brangi Natalie, 

Rašau tau šį laišką įsisupusi į šiltą dekį ir gerdama arbatą. Tokiu oru kaip dabar sunku dėlioti sakinius, tačiau 

negaliu nepapasakoti tau apie mūsų išvyką į Dzūkijos nacionalinį parką. Pasistengsiu minėti tik svarbiausius, 

įsimintiniausius atsitikimus, o jei nukrypsiu nuo savo pačios minties, žinok – dėl visko kaltas oras... 

Taigi, tau dar miegant, mūsų autobusas jau pradėjo važiuoti Varėnos link. Mokytojos pasakojo įvairius faktus 

apie pelkes, augmeniją  netoli jų, istorinius faktus. Vis dėlto taip ir neįsidėmėjau kuo skiriasi aukštapelkė nuo 

žemapelkės, ar bent jau, kodėl būtent aukštapelkės yra sausinamos. Sunkoka buvo iki galo suprasti mokytojų mintį, 

kai jų mikrofonas karts nuo karto šaižiai sudžeržgėdavo., o ir šalia sėdintys mūsų „brangiausieji“ klasiokai nusprendė 

pasifotografuoti. Važiavome apie valandą  su puse, kai pagaliau pasiekėme Marcinkonis, bei sustojome prie Čepkelių 

raisto. Pirmas dalykas, kurį pajaučiau išlipusi iš autobuso – šaltas, net vieną šilčiausių mano megztinių perpučiantis 

vėjas. Viltis apie sinoptikų prognozuotą šiltą orą ir saulėtą dieną kaip mat išnyko. Mūsų nemažas būrys ėjo takeliu 

per mišką, kol priėjo pelkę. Tai buvo gan didelis, sąmanom apaugęs laukas. Visoje teritorijoje matėsi prie žemės 

prigludę krūmeliai, kuriuose raudonavo spanguolės. Kol žvalgiausi į visas puses mūsų būrys jau suspėjo nusiaut 

batus ir basomis patraukti per pelkę miškelio link. Pasilikau laukti jo „apžvalgos aikštelėje“, nuo kurios stebėjau 

tolstančius vaikus ir mokytojus. Nebuvau viena. Kalbėdamasi su draugais staiga supratau, kad būrys dingo iš akių. 

Tačiau jaudinimuisi nebuvo priežasties (kol kas) – vaikai grįžo po valandos. Vis dėlto kažko trūko – istoriją apie 

Kareno ir Dominyko klaidžiojimą po pelkes girdėjai net keletą kartų, tad tiesiog pasakysiu išvadą – niekada nenusuk 

nuo pagrindinio kelio, kitaip pats to nesuprasdamas gali pereiti valstybės sieną...  

Kai pagaliau visi sugužėjome į autobusą supratau, kaip stipriai išalkau. Ir ne tik aš viena – belaukdami 

grįžtančių vaikinų kaip reikiant tvardėme alkį. Kai pagaliau užkandome sumuštinių ir atsigėrėme karštos arbatos, 

pajudėjome toliau. Sekantis objektas, kurį apžiūrėjome – Merkinės piliakalnis. Užlipę į viršų matėme, kaip Merkys 

įteka į Nemuną. Važiavome toliau. Devynių aukštų apžvalgos bokštas buvo dar vienu išbandymu tiems, kas bijo 

aukščio (aš buvau jų tarpe). Tačiau kai užlipome į viršų prieš mus atsivėrė nuostabus vaizdas. Gal ir nematėme 

egzotiško krašto, kur auga palmės, visada  šviečia saulė, o horizonte driekiasi krištolinė jūra, tačiau tai buvo kažkas 

„mielo širdžiai“. Žiūrėdama į šį peizažą supratau, kad Lietuva yra man svarbi, kad turiu vertinti kiekvieną akimirką, 

praleistą joje. Manau, kad tai ir buvo vienas iš šių intergruotų pamokų tikslų – pažinti tėvynę ir suprasti, jog būtent 

ji yra mūsų gimtasis kraštas, kuriame visada būsime laukiami. Taip dažnai vaikštome paniurę, nematydami jokio 

grožio aplink save! Nevertiname tai, ką turime... Būtent todėl ši ekskursija  buvo tokia svarbi – jos metu supratau, 

kad  turiu tikrai daug! Nežinau, ar kiti pajautė tą patį ką ir aš, tačiau žinau, kad mano požiūris į tėvynę – Lietuvą, 

šiek tiek pasikeitė... Nulipę žemyn atsisėdome į autobusą ir nuvažiavome  namo. Buvau pavargusi, tačiau savyje 

jaučiau tam tikrą atgaivą. Grįžome vos po valandos su puse. 

Baigiu savo laišką. Tikriausiai pusę įdomių įvykių praleidau, tačiau tikiuosi, kad bent šiek tiek sudominau. 

Greitai pasimatysim, tad galėsiu papasakoti dar daugiau. O kol kas sveik, ilsėkis ir... nepamiršk mylėt tėvynės! 

Myliu, Viktorija 

 


