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Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą.
Samuel Johnson
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Mama – vienas svarbiausių asmenų žmogaus gyvenime, su kuriuo pirmiausia
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susitinkame tik gimę. Kiekvienam sava mama brangiausia ir gražiausia. Gerbti ir
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mylėti jas privalome visą laiką, bet minint Mamų dieną, atiduodame visą savo
dėmesį tik joms, kaip jos atidavė save augindamos vaikus ir besirūpindamos
šeimos gerove.
Mamos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Šią dieną
išskirtinis dėmesys skiriamas moterims, kurios yra Mamos, močiutės, žmonos,

globėjos, kurios augina ar tik planuoja auginti vaikus. Tai graži pavasario šventė, kai pagerbiamas
moteriškas motinystės pradas ir stengiamasi parodyti kuo daugiau dėmesio ir rūpesčio mamoms, kaip
toms, kurios rūpinasi, dirba, puoselėja šeimos židinį.
Lietuvoje Mamos diena žinoma nuo senų laikų. Todėl simbolinė šios dienos data – švenčiant pavasarį
atgyja žemė, kuri išaugina derlių, taip ir mamos augina vaikus, rūpinasi šeima. Todėl nepamirškite savo
mamų ypatingai pasveikinti ir apdovanoti ypatingomis, kruopščiai išrinktomis dovanomis bei dėmesiu ne
tik per jų gimtadienius ar kitas šventes, bet ir per Mamos dieną pirmąjį gegužės sekmadienį. Jos jums
atsidėkos dar didesne šypsena ir šiluma.
Mamos diena yra tarptautinė šventė švenčiama ne vienoje pasaulio šalyje, tačiau gali skirti datos, kada ji
minima. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje Mamos diena minima Ketvirtą pasninko sekmadienį – dar iki
Velykų, kai, tuo tarpu, Lietuvoje ši šventė visada po Velykų.
Pagal spaudą parinko Leonora Barauskienė

GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI
5 d. 11 :00 val. Globos namų koplytėlėje bus aukojamos Šv. Mišios.
5 d. „Žiedai manoj širdyj“– globos namų kampelyje gyventojų darbų paroda,
14:00 val. Renginys globos namų salėje, kurio metu gražiausius širdies žiedus dovanosime mamai.
15 d. 13:30 val. Salėje bus rodomas kinas „Įsikūnijimas“ tęsinys.
9 d. Bibliotekoje teminė lentyna „Žodžio kelias“, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai
paminėti.
17 d. Išvyka į Kalvarijos socialinės globos namų organizuojamas orientacines varžybas „Miško takais su
draugais“.
18 d. 14:00 val. Globos namų valgykloje gimtadienių šventė, sveikinsime gegužės mėnesį gimusius.
20 d. Globos namų kolektyvo „Vilties spindulys“ dalyvavimas Vilkaviškio gatvės muzikos dienoje.
27 d. Globos namų gyventojų giminių susitikimas „Ilgesio purslai“.
Mėnesio eigoje:
 Šokiai;
 Jėgos išbandymo varžybos;
 Marijos litanija koplytėlėje;
 Organizuojamos kapų tvarkymo talkos;
 Koncertinė globos namų saviveiklininkų išvyka į
Kudirkos Naumiesčio senelių globos namus.
 Visuotinis globos namų bendruomenės
susirinkimas
 Išvyka į Sūdavos krašto muziejų.
Už gegužės mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė

AŠ RAŠEIVA
Man labai patinka rašyti eilėraščius ir straipsniukus laisva tema. Rašau apie savo išgyvenimus, kuriuos
teko patirti gyvenime praeityje ir dabartyje. Tai yra savęs išraiška laiko prizmėj ir eigoj, kuri suteikia
impulsą rašyti visa tai. Aš rašau įkvėpimo apimtas ir su užsidegimu, kuris neduoda nuleisti rankų net
sunkiose aplinkybėse. Kaip gerai, kad aš sugebu išreikšti savo mintis, sklandžiai ir gražiai pasakoti apie
save. Aš noriu, kad ir kitiems būtų įdomu skaityti ir pamąstyti apie turinio esmę. Tai mano siekis ir
tikslas, kad skaitantys geriau pažintų ir teigiamai suprastų mane. Aš dar nepavargau ir galbūt niekada
nepavargsiu mąstyti ir rašyti, rašyti. Kiek tik galiu mintimis aprėpti savo jausmus, pomėgius, požiūrį kitų
žmonių erdvėje ir terpėje. Toks mano protingas ir ryžtingas ėjimas žingsniais į priekį. Man dar
nenusibodo, tai labai mielai daryti. Gera, kai yra kam
mano eilėraščius ir straipsnius skaityti. Nes ne tik
rašymas, bet ir skaitymas lavina žmogaus protą ir
džiugina sielą. Rašymas ir skaitymas yra irgi didelis
darbas blaivaus proto ribose ir laike, kuris nestovi
vietoje. Man labai smagu visa tai rašyti rimtai ir
dalykiškai. Rašydamas aš jaučiu iškrovą visko kas
aktualu ir reikšminga. Man patinka kai gyvenimo
laikas pilnas minčių ir malonaus rašymo.
Narvydas Paulionis

ĮDOMYBĖS
Mokslininkai: kuo daugiau laiko praleisite su mama, tuo ilgiau ji gyvens
Pasirodo, kad vienatvė – pagrindinis veiksnys, greitinantis senėjimą ir vedantis prie mirties. Mokslininkai
stebėjo 1600 pagyvenusių žmonių, kurių amžiaus vidurkis – 71 metai. Nebuvo atsižvelgta į kitus veiksnius
(sveikatos būklę, socialinę ir ekonominę padėtį) – tik į vienatvę.
Per 6 tyrimo metus mirė 23% vienišų tyrimo dalyvių ir tik 14% pagyvenusių žmonių, kuriuos reguliariai
lankė artimieji.
Kuo vyresnis žmogus, tuo didesnę reikšmę jam turi santykiai su šeima; tuo tarpu vaikams ir anūkams
bendravimo su vyresniąja karta reikia jau daug mažiau.
Mes bėgame patarimo pas mamą, tėtį, močiutę arba senelį, arba tiesiog norime, kad jie mus apkabintų, todėl
svarbu prisiminti, kiek laiko jie mums atidavė (ir vis dar atiduoda), ir kaip jiems patiems reikalingas mūsų
dėmesys bei rūpestis. Skirkite jiems porą valandėlių per savaitę, skambtelėkite kartą per dieną – ir tikimybė,
kad jūsų myli tėvai nugyvens ilgą ir laimingą gyvenimą, smarkiai padidės.
Daugiau: http://pasmama.tv3.lt/straipsnis/mokslininkai-kuo-daugiau-laiko-praleisite-su-mama-tuo-ilgiau-jigyvens-3908
Parinko Gediminas Jurkša

GAMTOS VAISTINĖLĖ
Kas gydo nemigą?
Dėl „beprotiško“ gyvenimo ritmo, pernelyg gausaus informacijos srauto, vis mažiau lieka laiko poilsiui,
maloniai veiklai. Dažnai dėl to nukenčia miego kokybė, vystosi įvairūs jo sutrikimai. Nuo seno nemigai
gydyti mūsų protėviai vartojo medų, apynio spurgų, sukatžolės, palemono, valerijono šaknų bei kitų
vaistingųjų augalų užpilus.
Apynio spurgų užpilas bei kiti jo preparatai, be įvairių gydomųjų savybių, pasižymi raminamuoju bei
miegą gerinančiu poveikiu. Apynio spurgų užpilas – valgomąjį šaukštą susmulkintos žaliavos užpilkite
stikline verdančio vandens ir 15 min. šildykite vandens vonioje. Geriama prieš valgį po ketvirtadalį
stiklinės, 3 kartus per dieną.
Vaistinio valerijono poveikis centrinei nervų sistemai buvo žinomas jau senovės Graikijoje. Tačiau dėl
įvairias jo gydomojo poveikio šis augalas iki šiol tebėra plačiai tyrinėjamas. Vaistinio valerijono šaknų
užpilu, nuoviru, spiritine ištrauka, tabletėmis gydomas padidėjęs nervinis jautrumas ir nemiga. Jo
preparatai dažnai vartojami kartu su kitomis migdomosiomis žolelėmis ir sustiprina bei pailgina jų
veikimą. Valerijono preparatai pasižymi geru poveikiu, jei yra vartojami sistemingai, ilgas kursais bei
tinkamai dozuojami.
Vaistinio valerijono šaknų užpilas ruošiamas 2 šaukštelius susmulkintos žaliavos užpylus 200 ml
verdančio vandens ir toliau sandariame inde 5 min. kaitant vandens vonioje. Nusistovėjus nuovirui,
geriama po 1-2 šaukštus 3-4 kartus per dieną.
Apynio spurgų užpilas bei kiti jo preparatai, be įvairių gydomųjų savybių, pasižymi raminamuoju bei
miegą gerinančiu poveikiu. Apynio spurgų užpilas – valgomąjį šaukštą susmulkintos žaliavos užpilkite
stikline verdančio vandens ir 15 min. šildykite vandens vonioje. Geriama prieš valgį po ketvirtadalį
stiklinės, 3 kartus per dieną.
Vaistinio valerijono šaknų užpilas ruošiamas 2 šaukštelius susmulkintos žaliavos užpylus 200 ml
verdančio vandens ir toliau sandariame inde 5 min. kaitant vandens vonioje. Nusistovėjus nuovirui,
geriama po 1-2 šaukštus 3-4 kartus per dieną.
Pagal spaudą parinko Giedrius Savickas

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Pagarba išėjusiems
Artėjant Šv. Velykoms žmones užplūsta begalė rūpesčių – kaip geriau ir tinkamiau joms pasiruošti. Ir jas
atšvęsti. Tokios, bei panašios mintys kirba ir mūsų globos namų gyventojų ir darbuotojų galvose. Ta
proga vyksta ir daugiau renginių susijusių su velykiniu
laikotarpiu. Prieš Šv. Velykas būna gavėnia. Tai
rimties, apmąstymo, bei susikaupimo laikotarpis prieš
didžiąją šventę. Belaukiant šventės visiems ir visada
atsiranda papildomų, iš anksto neužplanuotų darbų,
darbelių. Juk neveltui sakoma, kad galbūt įsimintinesnė
lieka ne pati šventė, bet jai skirtas pasiruošimo
laikotarpis. Paskutiniąją kovo mėnesio dieną aktų
salėje įvyko paskaita „Pagarba išėjusiems“. Paskaitą
skaitė K. Naumiesčio klebonas Romualdas Vitkovskis.
Kunigas pas mus atsirado ne atsitiktinai, o iš anksto
tam buvo ruoštasi. Kadangi už šį renginį atsakinga SPĮ
užimtumų specialistė Aldona Kardauskienė su Dievo
vietininku žemėje pažįstama iš ankstesnių susitikimų,
tai paprašytas mielai sutiko paskaityti paskaitą apie iškeliavusius Anapilin, pažadinti pagarbos jausmą
jiems. Apie mūsų tautiečius kalbama, kad lietuviai mirusius labiau gerbia nei gyvuosius. Šie žodžiai
neturėtų nieko įskaudinti, o tik dar labiau pabrėžia tikrąją, o ne tariamą pagarbą išėjusiems. Galbūt tai ir
yra teisinga, nes su gyvaisiais mes bet kuriuo metu galime pabendrauti, o susitikti su palikusiais dar
niekam neteko.
Salė pilnutėlė, gyventojai nuščiuvę, labai atidžiai „gaudė“ kiekvieną kunigo žodį. Kai kam gali atrodyti,
kad gyventojai mėgsta tik linksmintis. Bet ne... Reikalui esant sugeba susikaupti, susitelkiant mintis
reikiama kryptimi. Suprantama, tai priklauso ne tik nuo pačių gyventojų, bet ir nuo darbuotojų, jų
sugebėjimo suprasti mus. Tai ir yra sėkmės laidas, kuris sujudina pasąmonėje dar likusias, bet jau
pradedančias apsitraukti apnašomis abejingumu ląsteles...
Algirdas Žatkus

Velykos
Tai metas, kai žmonės susirenka atšvęsti Kristaus prisikėlimo, margina kiaušinius. Juos daužo, ridena ir
veikai kas į galvą šauna. Velykų rytą aš taip pat daužiau margučius bendrai su kitais 6 grupės gyventojais.
Kiti margintus kiaušinius rideno kampelyje. Man kiaušinius daužyti sekėsi ne kaip. Geriausiai sekėsi
Emilijai. Per Šv. Velykas aš švenčiau savo vardadienį ir vaišinausi tortu.
Giedrius Juselis

Mano Velykos
Tai buvo mano pirmos Velykos globos namuose.
Baltas rytmetis. Laike prisnigta. Galėtum pasakyt,
kad Kalėdos. Pavasario šventė neklausus oro
pasibeldė į mūsų namus. Susėdom prie staltiesėm
užtiestų. Globos namų tarybos nariai paskaitė
linkėjimus, pasveikino, sudaužėm kiaušinius ir
šventė prasidėjo. Aš labai nerimavau, nes pas
mane turėjo atvažiuot tėtis. Labai laukiau.
Sulaukus jo ir šokoladinių kiaušinių kilo noras jais
pasidalinti. Na ne visiem pavyko gauti po
šokoladinį kiaušinį, bet kas gavo tas labai
džiaugėsi.
Visi grupės žmonės susirinko virtuvėlėje. Valgėm kiaušinių ir šakotį. Buvo smagu. Pajutom bendrumo
jausmą. Didžiajame kampelyje ridenom margučius. Laimėjo Vida. Vėliau vyko šokiai. Štai tokios mano
Šv. Velykos ir dalinuosi įspūdžiais su jumis.
Emilija Baranauskaitė

Šeštos grupės Velykos
Mes 6 grupės gyventojai ir darbuotojos ketvirtadienio rytą nusprendėm margint kiaušinius. Atėjus
užimtumo laikui susirinkom 6 grupės virtuvėlėje.
Darbas virė: Valdas, Algirdas, Ona, Albinas,
Rolandas, Zita ir Dalė virė kiaušinius, o jiems
išvirus visi dėjo lipdukus ant kiaušinių. Juos dėjo
atgal į vandenį, kad lipdukai priliptų ant kiaušinių.
Papuoštus kiaušinius palikome Velykoms. Atėjus
Velykų dienai socialinė darbuotoja Rasa ir
socialinio darbuotojo padėjėja Reda paruošė visai
grupei stalą ant kurio buvo mūsų marginti
kiaušiniai ir šakotis. Socialinė darbuotoja Rasa dar
kartą mus pasveikino su Šventom Velykom ir visus
pakvietė mušti kiaušinius, varžytis kieno bus stipriausias. Laimėjimas atiteko socialinei darbuotojai Rasai.
Paskui visi kartu vaišinomės šakočiu, kiaušiniais, arbata ir buvome pakviesti 14 valandą margučius
ridenti kampelyje. Mūs grupės gyventojai buvo patenkinti ir nustebę tokiu netikėtumu ir dėkojo 6 grupės
socialinei darbuotojai Rasai ir socialinio darbuotojo padėjėjoms Daliai, Zitai ir Redai.
Giedrius Savickas

Mūsų svečiai
Balandžio mėnesį atvyko svečiai iš Suvalkijos globos namų. Visa globos namų taryba jų laukė prie
paradinių globos namų durų. Parodėme kaip mes gyvename. Pirmiausiai nusivedėme į butus, kur gyvena
beveik visi globos namų tarybos nariai. Svečiai buvo labai nustebinti, kad mes patys sugebame palaikyti
švarą ir tvarką savo namuose. Vėliau nusivedėme visus į užimtumo kambarius, parodėme kaip mes
gyvename ir dirbame. Ypač svečius nustebino sporto salė, keramikos užimtumas, kur buvo puošiami
velykiniai margučiai. Viską aptarėme prie vaišių
stalo bibliotekoje. Prie mūsų prisijungė ir
direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona
Budrienė. Ji paminėjo, jog mūsų globos namų taryba
esame labai savarankiški ir sugebame spręsti
iškilusius klausimus patys. Leonora Barauskienė
iškepė obuolių pyragą, kuriuo vaišino svečius. Visi
ragavo ir gyrė, kad skanus pyragas. Taip skaniai
pyragą kepti mane išmokino socialinio darbuotojo
padėjėja Birutė Savonienė. Su svečiais taip
užsiplepėjom, kad net nepastebėjom, jog atėjo pietų
metas. Bet su gerais draugais pabendraut įdomiau negu pietūs.
Leonora Barauskienė
Globos namų salėje vyko renginys „Melagių melagis“. Renginio metu turėjome komandas kurios atliko
tam tikras užduotis. Komandos turėjo ekrane atpažinti nugrimuotus veidus. Joms sekėsi neblogai. Šiuo
renginiu visi likome labai patenkinti. Už šį nuostabų renginį noriu padėkoti SPĮ užimtumų specialistei
Danguolei Dereškienei, o už pravestą renginį - globos namų gyventojui Kęstučiui Sobeckiui.
Modestas Brusokas
Ačiū visiems kurie buvome renginyje vykusiame kampelyj „Pašokdink mane marguti“. Renginyje
šokome su lankais, žaidėme su kamuoliais, visi linksmai pasišokome ir likome patenkinti.
Modestas Brusokas
Globos namuose prie valgyklos buvo surengta paroda „Margas margutis“. Visiems gyventojams ir
darbuotojams labai patiko paroda.
Modestas Brusokas

„Darom“ ir gamta padėkos
Dalyvavom dviejose akcijose „Darom 2017“. Balandžio 22 dieną vykome į Vilkaviškį jubiliejinę
švarinimosi akciją. Palyginti su kitomis akcijomis ši akcija buvo įdomi tuo, kad šiukšles rinkome kartu su
kareivėliais. Smagu buvo žiūrėti, kaip jie džiaugiasi galėdami prisidėti prie šios akcijos „Darom 2017“.
Mums irgi patiko jų kompanija. Nustebino tai, kad šiukšlių radome palyginti mažai. Nors pūtė stiprus
vėjas mes nesušalom, nes gėrėm karštą arbatą. Ji šildė mus. Dėkui virėjoms nepamiršusioms mūsų.
Dėkojame SPĮ užimtumų specialistei Jurgitai Tamuliavičienei už optimizmą ir geros nuotaikos
palaikymą.
Balandžio 25 dienos popietę susirinko būrys globos namų gyventojų ir darbuotojų į akciją „Darom“ prie
mūsų parapijos bažnyčios, pakelėse ir kapų teritorijoje. Labai smagu gyventi švarioje aplinkoje, tad visi
stipriausieji susirinkome rinkti šiukšlių aplink save. Nors iš pradžių atrodė, kad dangus prakiurs ir
sutrukdys, bet buvo priešingai. Danguje nušvito saulutė ir visi maloniai pasistengė sudalyvauti šioje
akcijoje. Leonora Barauskienė, Kęstutis Sobeckis, Ernesta Chaizytė bei daugelis kitų dalyvauja šioje
akcijoje jau ne pirmą kartą. Šiukšlių radome tikrai nedaug. Tuo labai džiaugiamės ir prašome visų
gyventojų ir toliau prižiūrėti aplinką kurioje gyveni. Ačiū už tokią reikalingą darbinę akciją.
Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu padėkot svečiui kunigui, kuris paskaitė iš švento rašto gerus žodžius. Man jo patarimai labai patiko.
Dėkui jam. Pabaigoj jis man paspaudė ranką.
Noriu kartu pasidalinti mintimis kaip žaidžiau šachmatais. Neblogai
pavyko. Aš užėmiau antrą vietą.
Noriu padėkot kunigui, kuris mane patepė aliejum ir palaimino...
Dėkui jam kaip broliui, draugui.
Dar noriu padėkoti už gražius, gražiai išpaišytus margučius.
Noriu padėkot už renginį „Melagių melagis“. Man labai patiko
renginio vedėja ir vedėjas renginio metu. Ir komisija, kuri nusprendė
kuri komanda laimėjo. Įdomu buvo pažiūrėt. Neblogai pasirodė ir
komandos. Kaip mokėjo taip ir pasirodė, visi labai stengėsi, viską
darė kuo geriau.
Noriu padėkot darbuotojoms, kad pirmą kartą žaidžiau stalo tenisą.
Man labai patiko. Man nelabai sekėsi, bet kaip pirmą sykį ir neblogai
žaidžiau. Leido gražią muziką. Buvo nuostabu. Dar mane nupaveikslavo.

Tad leiskit pasveikint
Su saule danguje.
Tegu neša laimę,
Su savo šiltais spinduliais.
Bunda gamta pamažu.
Jau paukščiai, paukšteliai
sučiulbės
Su savo dainomis gražiai.
Pievose sugros žiogai.
Ir visa gamta atsigaus.
Tad leiskit pasveikint su Šv.
Velykom!
Valdas Paulauskas

Noriu pasidalinti mintimis kaip aš švenčiau Šv. Velykas. Iš pačio ryto per pusryčius darbuotojos
pasveikino visus su Šv. Velykom. Valgėm margučius. Per pietus pasivaišinau pyragu ir per Marijos radiją
klausiau Šv. Mišių. Tai man buvo nuostabu ir šventė. Dar ir sniegas iškrito ryte per Šv. Velykas. Tai
reiškia geras ženklas. Kampelyje jaunimui vyko diskoteka. Dar rideno margučius ir dalino prizus. Man ir
visiems buvo graži šventė.
Valdas Paulauskas

PAMĄSTYMUI...
Žmonės vieni kitiems dažnai linki laimės, laimės ir dar kartą laimės – kad joks debesėlis netemdytų
padangės. Jie nesupranta, ko linki! Todėl, kad asmenybė bręsta tik susidūrusi su iššūkiais ir sunkumais.
Nereikėtų linkėti gyvenimo, kuriame žmogus negalėtų tobulėti. Tai vaikiškas linkėjimas! Geriau
linkėkime dvasios šviesos, stiprybės priimti gyvenimo iššūkius ir atrasti kažką svarbaus, sugebėti pereiti
gyvenimo sunkumus ir per juos pasimokyti, sugebėti džiaugtis tuo, kas yra ir atrasti jėgų kurti ką nors
naujo. Tai – pripildytas prasmės gyvenimas, vertinga laimė.
(Psichoterapeutas Kazimieras Daugėla)

SVEIKINAME GEGUŽĖS MĖNESĮ GIMUSIUS
Kas gimę Gegužę
Turi gražią laimužę.
Su gražiausiom gėlėm
Ir mano eilėm.
Jūs gimtadienio šventė
Čia tokia nuostabi.
Su metais kiekvienam svarbi,
Nes ši diena Jums pagarbi.
Linkim laimės mes
Vienas kitam širdim.
Gyvenkim optimizmu ir viltim.
Narvydas Paulionis
Avinaitė Jolanta
Banienė Domicelė
Baranauskas Eugenijus
Bernotaitė Laima
Blažauskas Petras - 35 m.
Bušniauskas Nerijus
Čaplikienė Aldutė
Čepaitė Janina
Danilevičius Juozas
Jantauskas Vidmantas
Jurgelevičiūtė Alvyra
Kairytė Lina
Kazakevičius Jonas

Komar Večslav
Kundrotas Gintaras - 55 m.
Mačiokienė Leosė Ona
Mikulskytė Sigutė
Nėnius Vytautas
Norbutaitė Irena - 55 m.
Paulionis Narvydas
Rokus Tadas
Sederavičius Romualdas
Vepštaitė Kristina
Zaveckas Jonas
Baranauskaitė Emilija

Norėčiau pasveikinti savo mylimiausią draugę su gimimo diena. Su ja draugaujam jau du metus su puse.
Linkiu meilės, išradingumo ir džiaugsmo Jolantėle A. Myliu tave labai. Tu man labai patikai nuo pat
mūsų pirmos pažinties dienos. Sveikinu tave saulute su gimimo diena.
Modestas Brusokas

PADĖKA...
Mes, 6 grupės gyventojai, norime padėkoti
savo grupės socialinei darbuotojai Rasai
Barkauskienei, kad mums padeda valgykloj
susitvarkyti savo stalus, nepajėgiantiems
sutvarko visą stalą.
AČIŪ nuo 6 grupės

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Gegužės taku
Mes gyventi skubėkim
Mes mylėti skubėkim
Per gyvenimą lėkim
Mes gegužės taku
Sodai žydi laiku.

Mamai
O mamyte brangioji,
Auginai Tu mane,
Naktimis nemiegojai
Lopšyje supdama.

Oi, kaip žydi narcizai.
Oi, kaip žydi alyvos.
Kaip svaigina kvapu.
Aš pamilęs merginą
Eisiu laimės taku.

Kai rytas ateina –
Tu jau tekina,
Kąsnelį skanesnį
Vaikams nešina.
Jei ligos užpuola –
Tu visad šalia
Nušluostai mums ašaras
Savas slėpdama.
Kiek pasakų daug
Tu perskaitei mums!
Mus mokei gerumo,
Darbštumo, darnos.
Tavo mylinčios rankos
Apglėbdavo mus,
Prie savo širdies
Apglėbdamos vis.
Tešviečia tau saulė,
Žvakelė kapuos!
Težydi tau gėlės!
Tešypsos dangus!
Ala Bogaček

Laiko nuometas žydi,
Per pavasarį lydi.
O gegužės žiedai
Ar Tu draugą radai
Tu svajonių mieloji.
Kur eini, kur žygiuoji.
Susitikt su manim
Tu gražuole vėluoji.
Kam gi meilės dainas
Tu šiandieną dainuoji.
Kelio atkarpą šauniai
Savo žingsniais matuoji.
O sutemus nakčia
Mane vieną sapnuoji.
Švelniai apkabinus bučiuoji
Ir aistringai myluoji.
Narvydas Paulionis

Motinos
Motinos brangio ir mielos
Džiugina vaikai joms sielas.
Motinos gyvenkit savo laimėje
Mitinos gyvenkit savo meilėje.
Jūsų laikas vis skuba ir skuba
Nuo darbų Jūsų rankos sugrubo.
Jus kasdieną į ateitį veda
Džiaugsmo vilties ir svajonių keliai.
Motinos dieną prasmingą ir gerą
Rožės dovanų Jums labiausiai ir dera
Laiko ratas gyvenimą į priekį vis
varo
Jus laimingas gražūs linkėjimai daro.
Jūsų rankos ir širdys pilnos kilnumo,
Niekada nepamirš vaikas Jūsų
gerumo.
Kiek daug jumyse meilės, ramumo.
Gera darant žemėje šventumo.
Motinos brangios ir mielos
Meilės jausmas jumyse stebuklingas.
Labai daug gyvenime duoda,
Nes visiems didi paguoda.
Narvydas Paulionis

Žmogus – tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Balandžio mėn. mus paliko:
Aleksandravičiūtė Bronė
Dirmontaitė Irmina Juozapa
Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Gegužė

