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Padalomoji medžiaga Nr. 1 
Pasakojimus sukarpyti ir padalinti mokiniams. Merginų pasakojimuose kalba netaisyta. 

 
 
 
 
Man 15 metu, turiu vaikina kuri labai myliu ir jis mane, ir norim pasimylėti, o man tai butu pirmas 
kartas mes abu to norime, jis man duoda laiko tam. Džiaugiuosi, nes jis mane paremia. 
Aš paniškai bijau po to pirmojo karto pasekmių. 
 
 
 

Po pirmo karto  manoji situacija nepavydėtina, dėl to, kad  jis mane paliko. Po išsiskirimo girdėjau 
gandus kad man jis net neištikimas buvo kaip draugavom Dar draugės sake, kad jis yra mergišius ir 
t.t . Aš galvojau, kad  su manim jis susitupėjo... Bet deja buvau įsimylėjus iki ausų, bet neįvertino 
tos meiles jis. 

 

 

 

Iš pradžių nesigailėjau, nes tai atrodė viskas ok. Bet dabar  labai gailiuosi, kad tai įvyko su tuo 
žmogum, nes aš jo dabar nekenčiu!!!!!!! ir negaliu paaiškinti to jausmo... Man gėda, man skaudu... 

 

 

 

Ar aš gailiuosi? Sunku pasakyt. Per daug sudėtingi santykiai su tuo žmogumi pasidarė. O gal jų po 
To karto išvis nebėra.  

 

 

 

Merginos, aš dar neturėjau to pirmojo karto, bet taip baisu kai kuriuos jūsų komentarus skaityt... 
Taip baisu, kad atsiduosi ne tam žmogui, kuris paskui įskaudins, o po to sutiksi ta tikrąjį, kuris tikrai 
mylės, bus tavęs vertas, bet jau busi nebe nekalta...  
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Man 16 metų. Vasara nuvažiavau pas močiutę kasmetiniu vasaros atostogų. Po keliu dienu 
susipažinau su mano vienu vaikinu, taip pat  iš kito miesto atvažiavusiu praleisti savo dar viena 
vasarėlę. Septyniolikmetis, nuostabaus grožio, labai geras, mielas, žodžiu tobulas vaikinas. Po kiek 
laiko pradėjome draugauti. Deja viskas išėjo kiek kitaip...  
Baigėsi vasara, išvažiavom namo, jis i savo miestą, aš i savo, tačiau kuomet praėjo dvi ar trys 
dienos supratau kad nebelabai galiu be jo buti...  
Jis paskambino, pasakė, kad pasiilgo, kad atvažiuos si savaitgali, pas močiutę. Kaip aš 
apsidžiaugiau!!!  
Vėl susitikome, vėl buvome kartu, vėl negalėjau atsitraukti nuo jo. Ir taip kiekviena miela 
savaitgalį. Nebereikėjo draugu, nebereikėjo pramogų,  su savais draugais. Rūpėjo tik jis! Dažnai 
šnekėdavome apie seksą, bet aš vis nepasiryždavau...Teisingai dariau...Pati jaučiau kad esu dar tam 
nepasiruošus, kad per jauna. Tačiau vėliau jam prasidėjo treniruotes kiekviena diena, o savaitgaliais 
varžybos...  Jis nebenorėjo manęs matyti... 

 

 

 

 

 

 
 


