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Na, kaip gyvas?Vytautas:

Gerai. Tiesa, užmiršau pamąstyti apie tą jūsų klausimą, net primiršau, koksTadas:
jis buvo, kažkur pasimetė užrašai praėjusio susitikimo.

Mmm, gaila. Na, ten esmė buvo pamėginti suprasti, ar tikrai visada sudau-Vytautas:
ginus du skaičius gausi lygiai tą patį atsakymą kaip ir sudauginęs tuos pačius
du skaičius tik apkeitus vietomis.

A, teisingai, kažkas tokio 34 567 · 56 789 ?
= 56 789 · 34 567 lyg buvo, ane?Tadas:

Jo, aha.Vytautas:

Bet tai ar čia nėra akivaizdu, kad tikrai išeis lygybė? Kažkaip na, atrodo,Tadas:
kad tikrai taip gausis. Tai yra visai mielai sutikčiau lažintis iš 100€, kad abi
sandaugos bus lygios.

Na, man tai atrodo, kad nėra visai akivaizdu. Pasvarstyk tokias situacijas:Vytautas:

(A) Į renginį A atėjo 97 žmonės ir kiekvienas iš jų sumokėjo po 34€;
(B) Į renginį B atėjo 34 žmonės ir kiekvienas iš jų sumokėjo po 97€.

Ar po vienodai pinigų surinko renginiai A ir B?

Na, ok, gal ir nėra akivaizdu, kad abu renginiai surinko po vienodai pinigųTadas:
iš pirmo žvilgsnio. Bet kai tik pagalvoji, kad pirmo renginio pajamas gali ap-
skaičiuoti veiksmu 97 · 34, o antro — 34 · 97, tuomet pasidaro akivaizdu, nes tie
patys dauginamieji, tik apkeisti vietomis.

Tu teisus — kai pamatai tuos du matematinius užrašus, labai sunku negal-Vytautas:
voti, kad nebūtinai gausis lygybė. Matyt, mūsų smegenys jau tiek daug kartų
yra įsitikinę, kad nesvarbu, kuria tvarka užrašysi dauginamuosius, sandauga vis
tiek išeis ta pati, kad iš naujo suabejoti šita tiesa smegenims yra tiesiog per
didelis darbas.

Bet ar čia tikrai yra kuo abejoti?Tadas:

Na, žiūrėk. Tarkime, veiksmai 4 · 17 ir 17 · 4. Pamačius užrašus, aišku, aki-Vytautas:
vaizdu, kad gausime vienodus atsakymus, bet jei pažvelgtume į tai, kas iš tiesų
slepiasi po šiais užrašais:

4 · 17 = 17 + 17 + 17 + 17,
17 · 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4,

ar tikrai taip jau akivaizdu, kad sudėjus keturis septynioliktukus ir septynio-
lika ketvertukų, gausi lygiai tą patį?
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Gerai, pasiduodu — kai žiūriu į sumas, nėra akivaizdu, kad gausis lygybė.Tadas:

Valio, mokytojas įtikino mokinį!Vytautas:

Aha, įtikino, bet noras suprasti, kodėl taip yra, kažkodėl neatsirado.Tadas:

Čia jau tavo bėdos. Pameni, anksčiau kalbėjom — gali dalykus įsidėmėti irVytautas:
gali dalykus mėginti suprasti. Panašu, jog faktą, kad a · b = b · a, kai a ir b yra
natūralieji skaičiai, tu esi įsidėmėjęs neblogai. Belieka tikėtis, kad neužmirši.

Manau, kad šito tai jau tikrai neužmiršiu.Tadas:

Ok, tai dauginamųjų apkeitimas vietomis kol kas yra pusiau akivaizdus. Pa-Vytautas:
sižymėkim tai savo daugybos paveiksle. Gal kada užsimanysi prie šio fakto
grįžti. Dar, beje, ir praėjusios pamokos rezultatus galime pažymėti.

56 · 343 · 5 34 · 56

Kartotinė
sudėtis

Daugyba
stulpeliu

Pastūmimo
taisyklė

Nes taip ���XXXreikia padiktuoja kartotinė sudėtis

Tas pats,
tik kitaip
užrašyta

�A?
Pusiau

akivaizdu

Oi, kokia betvarkė.Tadas:

Aha, sutinku, būtų gerai kažkokio paprastumo ir lengvumo čia atnešti. Pa-Vytautas:
mėginkime perbraižyti mūsų daugybos supratimo žemėlapį. Žiūrėk, ar sutinki,
kad vienženklių ir dviženklių skaičių daugyba iš esmės yra tas pats.

Žinoma, tai ir su triženkliais tas pats būtų. Tai aš kaip supratau, kad visaTadas:
daugyba iš esmės yra kartotinė sudėtis, tik su dviženkliais, triženkliais ir dar
didesniais skaičiais patogiau pačius skaičiavimus atlikti užrašant stulpeliu, bet
iš principo net ir daugindamas stulpeliu tu vis tiek darai kartotinę sudėtį.

Teisingai. Tai žiūrėk, ar tau tinka, kad mūsų daugybos žemėlapyje rašyčiauVytautas:
ne konkrečius skaičius, bet raides m ir n, turėdamas omeny, kad kalbame apie
kažkokius natūraliuosius skaičius — galbūt vienženkliai, o galbūt septynženkliai.
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Tinka.Tadas:

Tai naujame žemėlapyje bus užrašas m ·n ir apie kartotinę sudėtį būtinai reikiaVytautas:
parašyti.

Dar ir n ·m būtų gerai, kad atsirastų, nes čia kalba apie tą dauginamųjų apkei-Tadas:
timą vietomis.

Taip, tai svarbu. O, beje, klausimas truputį į šoną: jūs mokėtės mokykloje,Vytautas:
kaip vadinasi tokia lygybė m · n = n ·m?

Pakeitimo taisyklė?Tadas:

Perstatymo taisyklė. Arba gal dar dažniau vadinasi daugybos perstatymo dės-Vytautas:
niu.

Aaa, taip, girdėjau.Tadas:

O dar kokių nors dėsnių girdėjai?Vytautas:

Skirstymo?Tadas:

Aha, yra toks. Ką nors apie tai atsimeni? Ką ten galima daugyboje skirs-Vytautas:
tyti?

Mmm, nelabai atsimenu, bet pamenu, kad būdavo kažkokia tokia lygybė:Tadas:

(3 · 4) · 5 = 3 · (4 · 5)

O, čia svarbi lygybė, bet čia ne skirstymo dėsnis. O kaip tu supranti, ką ši-Vytautas:
ta lygybė tau sako apie daugybą?

Na, kad jei turi tris dauginamuosius, tai nesvarbu nuo kurių dauginamųjų pra-Tadas:
dėsi, vis tiek išeis tas pats rezultatas, t. y. jei skaičiuočiau (3 · 4) · 5, tai būtų
12 · 5 = 60, o iš kitos pusės: 3 · (4 · 5), tai būtų 3 · 20, tai irgi 60.

Taip. O ar sutinki, kad šiaip irgi nėra taip jau labai akivaizdu, kad būtinaiVytautas:
išeis tas pats atsakymas abiejose lygybės pusėse?

... Sutinku — veiksmai 12 · 5 ir 3 · 20 tikrai neatrodo labai jau vienodai. Vėlgi,Tadas:
lygybė (3 · 4) · 5 = 3 · (4 · 5) man yra akivaizdi ir sutikčiau lažintis, kad ji išliktų
teisinga, net jei pakeistume skaičius, bet, matyt, negalėčiau paaiškinti, kodėl
visuomet taip nutinka.
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Supratau, smagu, kad atkreipei į tai dėmesį. Tai čia yra daugybos jungimoVytautas:
dėsnis. Jau turim daugybos perstatymo ir jungimo dėsnius. Dar prisiminei,
kad yra skirstymo. Ai, beje, o tu žinai kokį nors veiksmą, kuris neturi jungimo
arba perstatymo dėsnio?

Ta prasme?Tadas:

Na, ar yra koks nors veiksmas, hm... Žiūrėk, jei taip parašyčiau:Vytautas:

(24⃝ 3)⃝ 2 = 24⃝ (3⃝ 2),

tai ar yra koks nors veiksmo ženklas, kurį parašęs vietoje rutuliukų gautum ne-
teisingą lygybę?

Na, pliusas... Tai būtų tas pats — 29.Tadas:

Aha, tai sudėtis irgi pasižymi...?Vytautas:

Jungimo dėsniu?Tadas:

Aha.Vytautas:

O atimtis... Tai 21 − 2 yra 19, o kitoj pusėj — 24 − 1, tai 23. O, tai neiš-Tadas:
eina.

Aha, tai atimtis neturi jungimo dėsnio. O dalyba?Vytautas:

8 : 2 ir 24 : 1, 5, tai... 8 : 2 = 4, o 1, 5 tikrai daugiau negu 4 kartus telpa įTadas:
24, tai ne, nesigaus lygybė. Tai dalyba irgi neturi jungimo dėsnio.

Jo. O kaip su perstatymo dėsniu?Vytautas:

Na, sudėtis tai tikrai turi. O atimtis... Hm... Ne, neturi. Dalyba irgi netu-Tadas:
ri.

Na, tai gal čia toks intarpas truputį vertas dėmesio, kad tie dėsniai ne visiemsTadas:
veiksmams vienodi. Skirtingi veiksmai, skirtingi dėsniai, bet, matyt, jau paste-
bėjai, kad sudėtis ir daugyba turi panašius dėsnius.

Mmm... ok.Tadas:

Tai grįžkim prie skirstymo dėsnio. Šiaip skirstymo dėsniu tu daug kartų jauTadas:
naudojaisi ankstesniuose mūsų susitikimuose. Žiūrėk, kaip tu skaičiuotum 12·5?

Na, tai 10 · 5 bus 50 ir dar du penketai, tai iš viso 60.Tadas:

O 19 · 5 kaip skaičiuotum?Vytautas:
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Na, 10 · 5 ir dar 9 · 5, tai 50 ir 45, tai 95.Tadas:

Ok, o tada, kaip skaičiuotum 999 · 5?Vytautas:

Stulpeliu... Ai, nors pala. Man reikia rasti, kiek bus 999-i penketai. Tai galiuTadas:
apskaičiuoti 1000 penketų ir 1 penketą atimti. Tai bus 5000− 5, tai 4995.

Na, ir pabaigai — kiek bus 1097 · 5?Vytautas:

Na, tai 1000 · 5, tai 5000, tada dar 100 · 5 tai būtų dar 500, tai iš viso 5500, betTadas:
reikia dar 3 penketus atimti, tai 5485.

O, gerai varai. Žiūrėk, aš dabar visas šitas tavo mintis užrašysiu matemati-Vytautas:
niais simboliais. Tau reikės paieškoti, kas tarp visų šių užrašų, t. y. tarp tavo
minčių, yra bendro.

Ok.Tadas:

Vytautas:

12 · 5 = (10 + 2) · 5 = 10 · 5 + 2 · 5 = . . .

19 · 5 = (10 + 9) · 5 = 10 · 5 + 9 · 5 = . . .

999 · 5 = (1000− 1) · 5 = 1000 · 5− 1 · 5 = . . .

1097 · 5 = (1000 + 100− 3) · 5 = 1000 · 5 + 100 · 5− 3 · 5 = . . .

Na... Visais atvejais pirmąjį dauginamąjį aš išreiškiau kaip tam tikrą sumą,Tadas:
skirtumą arba dar sudėtingesnį skaitinį reiškinį ir tada kiekvieną iš tų narių
sudauginau su penketu.

Pasakei kaip koks tikras mokytojas. Turiu omeny, kad teisingai ir išsamiai.Vytautas:
Mokytojai taip visada kalba — teisingai ir išsamiai. Tau reikėtų tai įsidėmėti.

Žinoma, tamsta, gerb., o šviesybe.Tadas:

Šaunuolis. Tai čia ir yra skirstymo dėsnis, t. y. sakytume, kad lygybėVytautas:
(10 + 2) · 5 = 10 · 5 + 2 · 5 yra daugybos skirstymo dėsnio pritaikymas.

Tai daugybos skirstymo dėsnis būtų kažkas tokio: (a + b) · c = a · c + b · c,Tadas:
taip?

Taip.Vytautas:

Tai trys dėsniai — pakeitimo, jungimo ir skirstymo.Tadas:
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Perstatymo, jungimo ir skirstymo.Vytautas:

O yra daugiau dėsnių?Tadas:

Geras klausimas. O esi dar ką nors dėsningo pastebėjęs daugyboj?Vytautas:

Na, pavyzdžiui, kad jeigu bet kokį skaičių padaugini iš nulio, tai gauni nu-Tadas:
lį.

Aha, pakankamai dėsninga. Tai galim pridėti ketvirtą dėsnį — daugybos išVytautas:
nulio dėsnį.

O daugybos iš vieneto dėsnis yra?Tadas:

Galim sukurti.Vytautas:

Bet tai yra toks dėsnis, ar ne?Tadas:

Nežinau. Nėra turbūt kažkokios super oficialios matematikos knygos, kur būtųVytautas:
parašyta, kad yra taip ir ne kitaip.

Tai matematikos biblijos nėra?Tadas:

Na, ne. Matematiką kūriesi pats. Jeigu tau atrodo svarbu sau pasisakyti, kadVytautas:
daugyba iš vieneto yra labai dėsningas reikalas ir norį jį kažkur užsirašyti, kad
nepamirštum, tai ir užsirašai: „Daugybos iš vieneto dėsnis: n · 1 = n.“ O jei tai
neatrodo labai svarbu, tiesiog to nerašai.

Tai iš dėsnių tik tiek naudos? Užsirašai, kad nepamirštum? Kad įsidėmėtum?Tadas:

Na, ne visai... Gražiai pastebėjai — svarbius dalykus fiksuoji ne vien tam,Vytautas:
kad jie būtų užfiksuoti. Dėsnių įvardijimas vertingas tuomet, kai kuri naujas
daugybas, pvz. paprastųjų arba dešimtainių trupmenų. Tada stengiesi jas su-
kurti tokias, kad tos naujos tavo daugybos tenkintų svarbiausius tau dėsnius.
Pavyzdžiui, visai faina būtų, kad dėsnis a · 1 = a išliktų teisingas, kai a nebū-
tinai yra natūralusis skaičius. Ane, juk būtų labai keista, jei pavyzdžiui lygybė
2
5 · 1 = 2

5 būtų neteisinga. Arba jei būtų teisinga tokia lygybė: (−4) · 0 = 12.

Aha, būtų keista. O iš kur čia tas 12?Tadas:

Pats 12 nėra labai svarbus. Svarbu tai, kad kurdami neigiamųjų skaičių daugy-Vytautas:
bos taisykles, mes norėsime, kad (−4) · 0 būtų 0, o ne 12. Jei gautųsi 12, tai
pažeistų taip mūsų mėgstama daugybos iš nulio dėsnį.

Tai mes kursime taisykles? O jos nėra jau sukurtos?Tadas:
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Yra, žinoma. Nebūsime, mes, deja, pirmieji sugalvoję, kaip dauginti neigia-Vytautas:
muosius skaičius. Bet apsimesime, kad jas kuriame iš naujo. Iš naujo dviratį
išrasime!

O kodėl negalime tiesiog naudotis jau sukurtomis taisyklėmis? Kam jas iš naujoTadas:
perkurti?

Tuomet tektų įsidėmėti, kad priešo priešas tau yra draugas... Ne, rimtai. Ne-Vytautas:
labai žinau, kaip kitaip prasmingai paaiškinti, kodėl dviejų neigiamųjų skaičių
sandauga yra teigiamasis skaičius. Žinoma, galima remtis tuo, kad tavo priešo
priešas tau draugas, bet tai juk nepaaiškina, kodėl (−2) · (−3) = 6, ane? Tai tik
padeda įsidėmėti, kad taip yra.

Tai dėsniai... padeda kurti naujas taisykles. Bet jos jau yra sukurtos, tai mes jųTadas:
iš tikro nekursime. Bet apsimesime, kad kursime jas iš naujo ir tas jų sukūrimas
padės mums suprasti, kodėl taisyklės išeina būtent tokios, o ne kitokios, taip?

Būtent!Vytautas:

Tai mes čia ne be reikalo prie šitų dėsnių dabar vargstam?Tadas:

Ne ne, dėsniai mums dar daug kartų padės. Kai kursim naujas daugybas, visadaVytautas:
norėsim išsaugoti svarbiausius dėsnius.

O jei nenorėsim? Jeigu aš sukursiu #daugybaTadas3000, kur neišsaugau dės-Tadas:
nių?

Tai tikriausiai gausi #šūdųKrūvą4000, bet galėsim pamėginti, smagu šiaip ne-Vytautas:
silaikyti dėsnių.

Mokytojau...Tadas:

Nesakyk niekam. Nu, gerai, nusišnekam. Surimtėkim. Ok, žiū, tai susižymė-Vytautas:
kim svarbiausias mintis, kurias dabar kalbėdami įvardijome savo atnaujintame
daugybos žemėlapyje, ok?

#tadasRimtasKaipBintasTadas:

Kaip bintas... Tai jau tikrai ypatingai rimtas. Gerai, VISKAS.Vytautas:

Žiū, dviem linijomis žymėsiu tai, kad dalykai yra vienodi, tik kitaip užrašy-
ti, t. y. lygūs, o rodykle žymėsiu lyg ir kažkokį kryptingą ryšį. Na, manau,
suprasi.
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m · n

n+ n+ · · ·+ n︸ ︷︷ ︸
m kartų

Perstatymo dėsnis
m · n = n ·m

Jungimo dėsnis
(m · n) · k = m · (n · k)

Skirstymo dėsnis
(m+ n) · k = m · k + n · k
(m− n) · k = m · k − n · k

Vieneto dėsnis
m · 1 = m

Nulio dėsnis
m · 0 = 0

Čia m,n, k —
natūralieji skaičiai

Aaauuč, raidės... Jos niekada nedžiugina.Tadas:

Priprasti nelengva, bet su jomis gerokai paprasčiau. Įsivaizduok, kad dėsniusVytautas:
užrašytume žodžiais. Tokiu atveju perstatymo dėsnis skambėtų taip: „Jei du
dauginamuosius apkeisime vietomis, sandauga nepasikeis.“

Šiaip tai, ne taip ir blogai skamba tas žodinis reikalas, bet įsivaizduoju, kadTadas:
skirstymo dėsnį žodžiais suprasti būtų tikrai sudėtingiau negu užrašytą raidė-
mis. Tiesa, antrą kartą pažiūrėjus, gal ne taip jau ir gąsdina tos raidės. Tik
skirstymo dėsnis gal sudėtingesnis. Ai, ir kodėl punktyrinės linijos tos trys?

Punktyrines linijas pažymėjau, nes norėjau atkreipti dėmesį, kad šitie dalykaiVytautas:
dar nėra akivaizdūs. Na... Jie kaip ir yra akivaizdūs, mes jau aptarėme — tu
nė kiek neabejoji, kad perstatymo dėsnis iš tiesų galioja visiems natūraliesiems
skaičiams, bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad kol kas nesupranti arba negali man
paaiškinti, kodėl tas perstatymo dėsnis veikia visiems natūraliesiems skaičias.
Mūsų terminais kalbant, esi įsidėmėjęs šiuos tris dėsnius. Ką manai?

Gerai, sutinku. O tai vieneto ir nulio dėsnį, maždaug suprantu, ane? Na,Tadas:
m · 1, tai m kartų sudėti vienetą, tai jo, ok — akivaizdu, kad gaunasi m.

O nulio?Vytautas:

m · 0, tai m kartų reikia sudėti nulį. Ai, nu tai tikrai irgi nulis gausis. Ok,Tadas:
tie du akivaizdūs dėsniai.

Žiū, o dėl skirstymo, kad būtų paprasčiau, gal užrašysiu po pavyzdį po raidėmis,Vytautas:
kad pradžiai būtų lengviau įsikirsti į tas raides. Jei papildyčiau brėžinį šitaip,
ką manai?
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Skirstymo dėsnis
(m+ n) · k = m · k + n · k
(10 + 7) · 5 = 10 · 5 + 7 · 5
(m− n) · k = m · k − n · k
(20− 3) · 5 = 20 · 5− 3 · 5

Ai, gal susigadins brėžinio eklektika. Pamėginsiu tiesiog tokius pavyzdžius įsi-Tadas:
vaizduoti, kai žiūrėsiu į tas raides.

Eklektika? Ką turi omeny?Vytautas:

Na, grožis susigadins brėžinio. Eklektika, taip gi sako, ane?Tadas:

Gal estetika?Vytautas:

Gal. Na, nesvarbu. Tai dar praėjusiame žemėlapyje turėjome daugybą stul-Tadas:
peliu. Kaip ją galėtume pažymėti?

Na, tai su kuo susijusi daugyba stulpeliu?Vytautas:

Na, daugindami stulpeliu mes pagrinde rėmėmės skirstymo dėsniu ir šiaip darTadas:
stipriai naudojomės daugybos iš 10, 100, 1000 ir t. t. dėsniu.

M, ok, tai lyg ir reiktų pridėti dar vieną daugybos dėsnį, ane?Vytautas:

Aha, ir tada galėtume iš tų dviejų dėsnių išvesti rodykles ir jos sueitų į daugybąTadas:
stulpeliu.

Ok. Tai nubraižyk. Ai, ir gal dar būtų visai verta pažymėti, kad daugybaVytautas:
stulpeliu iš esmės yra tas pats, kas kartotinė sudėtis. Tai gal irgi dviguba linija
šituos du dalykus sujunk, m?
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m · n

n+ n+ · · ·+ n︸ ︷︷ ︸
m kartų

Daugyba
stulpeliu

Perstatymo dėsnis
m · n = n ·m

Jungimo dėsnis
(m · n) · k = m · (n · k)

Skirstymo dėsnis
(m+ n) · k = m · k + n · k
(m− n) · k = m · k − n · k

Vieneto dėsnis
m · 1 = m

Nulio dėsnis
m · 0 = 0

Dešimties dėsnis
m · 10 = m0

Čia m,n, k —
natūralieji skaičiai

Tadas:

Ooo... Ir šitas žemėlapis painokas tampa. Na, gal nieko. Hm, dešimties dėsnįVytautas:
įdomiai pažymėjai. m · 10 = m0. Matei kažkur taip užrašyta?

Ne, pats sugalvojau. Sakėt, juk, kad matematiką pats kūriesi. Tai va, aš sukū-Tadas:
riau.

O, gerai. Tai pas mus užrašas m2 reikštų, kad aš turiu skaičių m ir jo galeVytautas:
prirašau dar dvejetą, ane?

Jo. Jei m = 5, tai m2 = 52.Tadas:

Gerai, tinka. O kodėl punktyrinę liniją pažymėjai?Vytautas:

Na, pagalvojau, ar galėčiau paaiškinti, kodėl 37 + 37 + · · · + 37 10-kartų yraTadas:
lygiai 370, tai turbūt negalėčiau.

Ei, gražu, kad pastebėjai, jog kažko negali paaiškinti. Na, tai visai graž... m...Vytautas:
išsamus išėjo šitas mūsų žemėlapis daugybos. Gal jau šiandieną baikim, ką?

Gerai. Kažką namų darbam duosit?Tadas:

O pačiam ką nors norėtųsi išsiaiškinti?Vytautas:

Na, gal visai įdomu būtų suprasti, pvz. kodėl veikia tie dėsniai. Tai pasuk-Tadas:
siu apie juos galvą.
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Pasuk. Ypač valgydamas šokoladą.Vytautas:

Ką? Kuo čia... dėtas šokoladas?Tadas:

Na, nusipirk šokoladą, išlukštenk ir galvok apie daugybą. Sugalvosi kažką įdo-Vytautas:
maus.

Čia jūs, mokytojau, kaip pasakoj kažkokioj man sakot. Eik į mišką ir ten lauk,Tadas:
kol tave aplankys vidinė šviesa.

Aha, pasakos tai tikra nesąmonė. Vat matematika tai kala į klyną, ane? Šoko-Vytautas:
ladas gi tikrai geriau už vidinę šviesą, ką?

Mhm... Gerai, mokytojau, aš suvalgysiu šokolado, o jūs kebabą tuomet su-Tadas:
valgykit ir mąstykit tuomet apie vidinę šviesą. Iki!

Būtinai. Viso!Vytautas:

Ai... Prisiminiau, ko norėjau paklausti...Tadas:

Nū?Vytautas:

O tas jūsų skaičiuotuvas... Jis... Jūs ką nešiojatės sugedųsi skaičiuotuvą?Tadas:

Neeee... Jis... Mhm, kaip čia pasakyti. Tą vienintelį kartą netiksliai atsa-Vytautas:
kymą parodė. Dabar vėl viską gerai skaičiuoja.

Mhm... Kelia man įtarimų tas jūsų skaičiuotuvas. Eklektiškas kažkoks...Tadas:

Na, man taviškis irgi kelia. Niekada negali skaičiuotuvais pasikliauti. Reikia,Vytautas:
kaip liaudis sako, mąstyti savo galva!

Bet remtis liaudies išmintimi. Gerai, viskas, iki.Tadas:

Ate.Vytautas:

vmiezys.wordpress.com
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