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"Sakantieji, kad to padaryti neįmanoma, neturėtų trukdyti tiems, kurie tai jau daro" 
(kinų patarlė) 
 

Rašinys 

Ar man pavyks? 

 

Kai išsikeliam sau kažkokį tikslą, visada tikimės jog jį pasieksime lengvai ir greitai. Optimizmas 
neretai būna toks didelis, kad net nepagalvojame, jog gali iškilti ir šiokių tokių sunkumų... 

Esu gimnazistė. Šiais mokslo metais atvykau mokytis į kitą mokyklą. Viskas šaunu. Mokslai sekasi 
gerai. Bandau rasti draugų, su kuriais galėčiau pasikalbėti ir pasitarti. Na, bet pradėsiu iš pradžių, 
kodėl nutariau parašyti šį rašinį-pasakojimą. 

Jau kokie trys metai žinau, jog noriu savo tolimesnį gyvenimą susieti su medicinos mokslais. 
Suprantu gerai, jog tai nelengvas kelias, kad reikės labai pasitempti. Tai nuolat kartoja visi mano 
artimi žmonės, mano šeima, artimiausi draugai. Nesuprantu, kodėl? Pavyzdžiui, tėvai nuolat 
kartoja, kad yra „praktiškesnių“ profesijų, kad tai labai alinantis darbas, kad nepavyks įstoti ir 
panašiai. Draugai taipogi nereiškia pritarimo mano norui, nes skatina leisti daugiau laiko linksmose 
draugijose ir įdomesnėse erdvėse. Laikas, kuris būtų skirtas papildomam vadovėlio pavartymui, 
skiriamas, pvz., pasivaikščiojimui po rūbų parduotuvę ar pasėdėjimui kavinėje. Nežinau kartais, 
kaip mandagiai išsisukti iš tokio kvietimo. Man sunku suprasti, kodėl pasakymas „aš noriu 
pasimokyti“ iššaukia neigiamą draugų reakciją. Iškart gaunu „moksliukės“ etiketę ir lieku nekokios 
nuotaikos. Po to dar tenka išgirsti, kad linksmai draugai ir draugės pabuvo kompanijoje, kaip buvo 
smagu leisti laiką, kaip jie užjaučia, kad aš tokia užsidarius nuo visų ir taip toliau. Maža paslaptis, 
jog linksmi susiėjimai kartais nepraeina ir be  žalingų dalykų. Bet – ne apie tai. 

Aš tik noriu, kad mane irgi kažkas suprastų. Stengiuosi ir dedu visas pastangas, kad savo tikslą 
pasiekčiau. Žinau, jog kai kuriuose mokslo dalykuose dar turiu stipriai pajudėti į priekį. Bandau 
daugiau skaityti, domiuosi papildomais šaltiniais, nepraleidžiu pamokų. Tėvai, galima sakyti, labai 
skeptiškai žiūrėjo į mano begalinį norą pereiti mokytis į kitą mokyklą. Sakė, kad norint siekti gerų 
mokymosi rezultatų, galima likti ir toje pačioje mokykloje. Taip pat sakė, jog mano pasirinkta 
mokykla toliau nuo namų, kad vėluosiu į pamokas, kad kris mano pažangumas.  Galvojo, kad čia tik 
mano kaprizas ar maištavimas. Nežinau, ar visi paaugliai susiduria su tokiais nesusikalbėjimais, bet 
tuo metu atrodo, kad visas pasaulis atsisuka prieš tave ir niekas tavęs net nesistengia suprasti. 
Neturėjau artimos draugės, kuriai galėčiau išsipasakoti, pasikalbėti. Ir tai dar vienas žingsnelis, dėl 
kurio norėjau keisti aplinką, tai yra pereiti į naują mokyklą. Dėjau labai daug vilčių ir lūkesčių. 

Ačiū mano tėvams, kurie vis tik išpildė tą mano norą. Nuo rugsėjo aš jau naujame kolektyve. Kaip 
ir minėjau, viskas atrodo labai puiku. Supratingi bet reiklūs mokytojai, nuoširdūs klasiokai. Pats 
geriausias dalykas, nutikęs jau pirmą mokymosi savaitę – klasės draugės klausimas, ar man viskas 
aišku ir suprantama naujoj mokykloj. Ar man nereikia pagalbos... Bet juk tai nuostabu. Manau, aš 
čia tikrai pritapsiu. Jaučiu, kad ne tik man svarbus geras pažymys ir išmokta pamoka. Pradedu jausti 
palaikymą. Kai grįžtu namo su gera nuotaika ir pradedu pasakoti tėvams apie per dieną patirtus 
įspūdžius, tikiu, jog ir jie pradeda  suprasti, kad ne veltui buvo patenkinta ta mano užgaida. 



Dabar jaučiu motyvaciją ir manau, jog man tikrai pavyks pakelti pažymių vidurkį, pavyks pasiruošti 
ir puikiai išlaikyti egzaminus, pavyks įstoti mokytis į universitetą. Galbūt daugelis mano 
bendraamžių susiduria su panašiais dalykais, bet visuomet atrodo, kad tai tik to vieno žmogaus 
problema. Na, bent man taip atrodė. 

Baigdama savo mintis, norėčiau paskatinti visus neatsisakyti to, ko labai nori ir sieki, jei manai, jog 
tikrai tau pavyks. Ko gero, visuomet būna ir palaikančių, būna ir trukdančių tiems siekiams. 
Perskaičiau labai gerą mintį: „Tas, kuris nori daug pasiekti, turi kelti didžius reikalavimus.“ J. V. 
Gėtė.  

Aš sieksiu savo tikslo. 

Pagarbiai, dešimtokė. 

 

 

 

 


