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Mamai
 

Skambėki savasties gaida, 

Kuždėk slaptingą mūsų maldą, 

Žydrų akių gelmės rauda 

Praeitimi tark mano vardą... 

Sugrįžk dangaus skliautų giesme, 

Gaivink versme glamonių lyros, 

Pašvaistės virpančia liepsna 

Priglausk mane iš Amžių jūros... 

Brangi mamyte, man esi 

Sidabro šypsena žvaigždynų, 

Esybės kelrodė skaisti 

Vilties salon dienų laivynų. 

 

 

Atskrisk paukščiu – nutūpk ant rankų, 

Nukrisk snaige – ištirpk ant lūpų... 

Švytės vienove praeities 

Jausmų albume mūsų dienos, 

Dulkelėm laiko netekties 

Nedalomas apglėbę sielas. 

Gilaus laukimo ilgesy 

Aš pasimelsiu... 

Už tavo dovanotą šviesą... 

Ašarų perlais prikelsiu 

Likimo sopulio delne 

Brangiausią Amžinybės žiedą. 

                             Iveta Korsakienė

 

Meilės diena 
Visi įpratę meilės diena laikyti vasario 14 dieną. Ir 

jie neklysta. Tačiau verta žinoti, kad lietuviai nuo 

seno turėjo savo meilės dieną – gegužės 13. Tai iš 

pagonybės atėjusi diena, kai buvo garbinama 

deivė Milda. 

Visos pagoniškosios religijos turėjo deivę, kuri 

buvo atsakinga už romantiškus jausmus, meilę ir 

prisirišimą. Lietuvių mitologijoje tai buvo deivė 

Milda, kurios, pasak tyrinėtojos P. Dundulienės, 

šventykla galėjo būti ant dabartinio 

Trijų kryžių kalno. 

Švęsti Meilės dieną pavasarį, kai viskas aplinkui atgyja ir ima žydėti – daug smagiau. Tada 

savo artimuosius galima nudžiuginti lauko gėlėmis, piknikais ir tiesiog jaukiu ir romantišku 

pasivaikščiojimu gamtoje. 

Deivė Milda buvo atsakinga ir už vaisingumą. Todėl tai brandi, šeimos tradicijas liečianti 

šventė. O tiems, kuriems labai artimas lietuviškas senasis tikėjimas, tai gali tapti atsvara 

vasario 14-ai. Ši deivė buvo itin svarbi lietuviams – jos pasekėjai, kurie gydydavo 

nelaimingos meilės aukas, turėjo atskirą pavadinimą – mildauninkai. 

Gegužės 12-oji – Tarptautinė slaugytojų diena. 

Nuoširdžiai sveikiname visas mūsų globos namų 

slaugytojas ir dėkojame Jums už nuoširdumą, 

pasiaukojimą, begalinę kantrybę ir atsidavimą savo 

darbui. Niekas kitas taip nesugeba rūpintis, stiprinti 

ir saugoti gerą gyventojų sveikatą, kaip dešinioji 

gydytojų ranka – slaugos darbuotojai. 

Linkime ištvermės ir sveikatos, tegul Jus visada 

lydi neblėstanti energija, stiprybė dalijant šypsenas 

ir gerumą visiems, kuriems Jūsų pagalba reikalinga. 



Tikėjimas deive Milda ir jos garbinimas laužo mitus, kad lietuviai – susikausčiusi tauta. Todėl kiekvieną 

gegužės 13 dieną paminėkite lietuvišką meilės dieną, kuri turi itin gražias ištakas.  

Mūsų gyvenimo kronikos 
Velykos 
Štai ir vėl Šv. Velykos – pati gražiausia pavasario šventė, tai Kristaus ir gamtos 

prisikėlimas. Šiemet jos kitokios dėl karantino, tačiau tai nesutrukdė 12 grupės 

gyventojams laikytis tradicijų ir jas švęsti pagal esamas aplinkybes. Nebuvo 

ridenimo margučių lauke kaip kitais metais, bet margučių primarginom. Marginom 

mažomis grupelėmis po du ar tris gyventojus pakaitomis. Juk dauguma norėjo 

prisiliesti prie šio nuostabaus, neeilinio darbo. Buvo sunku išlaukti tas kelias 

minutes, kol dažai nudažys kiaušinuką. Labai buvo smalsu išvynioti iš servetėlės ir 

pažiūrėti, koks gavosi margutis. Margutis gavosi kiekvienas už kitą vis gražesnis. Ir 

taip žaisdami numarginom 80 kiaušinių. Velykų dieną jie buvo išdalinti 12 grupės 

gyventojams. Keletą pasilikom svetainėje stalui papuošti ir pasigrožėti. 

Nors ir kukliau, bet vis tiek turim ką prisiminti ir kuo pasidžiaugti, juk šventė širdyje yra svarbiau nei 

išorinės aplinkybės. 

12 grupės bendruomenė 
 

Margučiai 
Balandžio 10 dieną Trumpalaikės socialinės globos ir 6 grupės gyventojai, laikydamiesi 

saugaus atstumo, virtuvėlėje margino kiaušinius. Visi norintys nusimargino po kelis 

margučius ir džiaugėsi artėjančiomis Šv. Velykomis. Atėjus Šv. Velykų rytui 

gyventojai išbandė margučių tvirtumą. 

Socialinės darbuotojos Rasa ir Rita 

 
 

Mes, 6-os grupės gyventojai, labai smalsiai laukėme šių švenčių, 

ruošėmės iš anksto. Susirinkę visi dažėme kiaušinius, marginom 

įvairiomis spalvomis taip, kaip kas sugebėjome. Kaip tai daryti savo 

pasiūlymais koregavo mūsų darbuotojos Rita ir 

Rasa. Kiek galėjome, stengėmės, kad tik pavyktų 

ir margučiai būtų kuo įvairesni ir gražūs. Prie 

bendro stalo dirbom, džiaugėmės, bendravom. 

Prisidažėme mes įvairių margučių pilną lėkštę. 

Visiems labai patiko marginti, juk Šv. Velykos 

jau čia pat! Pasidarbavom, pabendravom, 

parodėm savo gabumus.  

Sveikinom vieni kitus, dovanojom margučius, 

savo pačių rankomis papuoštus velykaičius. Juk 

tokia šventė būna vieną kartą metuose! 

Su pagarba ir Velykiniu džiaugsmu - Rasa Bernotaitė, 6-os grupės gyventoja  
 

Šv. Velykos 8-oje grupėje 
Įvairiomis spalvomis dažėme margučius - kai kuriuos - suvynioję į audinėlius, kitus - pamirkę į dažus 

puodelyje, dar kitus – su teptuku guašu. Žaidėme margučių ridenimą bei kitus žaidimus, buvo paleista 

įvairi muzika. 

Renatas Vaškevičius 
 

Noriu visus pasveikinti su Šventomis Velykomis.  

Mes per Didįjį Penktadienį iš ryto valgėm šprotų, per pietus suvalgiau tris žuvies kotletus, vakare – 

varškės kibiriuką. Ačiū. O per Šv. Velykas šventinį rytą davė margučių, stalas buvo gražiai padengtas. 

Su kambarioku daužėm po kiaušinį, aš laimėjau . O per pietus davė torto skanaus, ačiū. Klausėm 

Kad skaisti giesmė skambėtų, 

Kai gamta atgimsta sparčiai, 

Kad mylėtum ir tikėtum, 

Leistum saulei šviesti skaisčiai. 

Kad gerumą galėtumei rinkti, 

skleisti, dovanoti, 

Kad velykinis šventumas 

primena, už ką dėkoti! 

 

Saulė šviečia, paukščiai čiulba, 

Jau pavasaris aplink. 

Laukiam mes Šv. Velykų 

Su margučių krepšeliu! 



radijo, girdėjau gražių dainų ir grupių gerų. O per televizorių klausiau Šv. Mišias iš Vatikano, mačiau 

popiežių.  

Valdas Paulauskas  

Prieš Velykas suėję į svetainę dažėme margučius. Darbuotojos buvo privirę kiaušinių ir paruošę 

indeliuose dažų. Dažų buvo įvairių spalvų – ir geltonų, ir raudonų, ir mėlynų, ir žalių. Kiaušinius 

vyniojome į popierių ir šepetėliu dažėme popierių. Gavosi labai gražūs margučiai. Nudažę sudėjome į 

indelius ir laukėme Šv. Velykų. Per Šv. Velykas buvo padengtas stalas, ant kurio buvo sumuštinukų, 

raguolio, saldainių ir dar visko. Taip pat buvo ir mūsų dažyti margučiai. Išsidalinome po vieną ir skaniai 

suvalgėme, o kai kas ir į kambarį parsinešė. Švente buvo visi patenkinti. Ačiū socialinių darbuotojų 

padėjėjoms ir socialinėms darbuotojoms Jurgutei ir Vilmutei už tokią šventę mums. Dar mus fotografavo.  

Mane asmeniškai pasveikino telefonu vaikas iš Airijos, dar jie sveiki, neserga. Pasveikino ir draugas 

Algis iš butų, paskambino. Pasveikino sūnus Virginijus ir Gediminas Jurkša, atsiuntė atvirutę ir gražią 

žinutę, į kurią parašė: 

Eina kiškis takeliu 

Su pintiniu krepšeliu, 

O krepšelyje margučiai  

Duos kiškutis juos vaikučiams.  

Kiekvienam jis duos po vieną, 

Kad Velykų dieną būtų linksma ir smagu 

Su kiekvienu margučiu! 

Palinkėjo Gediminas stiprių margučių ir linksmų Šv, Velykų. 

Ekvelina Vaitkevičienė 

 

Apie Velykas 
Prieš Velykas daug žmonių margino kiaušinius. Krikščionys Velykas švenčia sekmadienį, nes būtent 

septintą savaitės dieną Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių. Didįjį Penktadienį jis buvo nukryžiuotas. 

Krikščionių vyskupų taryba nusprendė, kad Velykos bus visada švenčiamos sekmadienį. Tai pirmasis 

pilnaties sekmadienis po pavasario Lygiadienio. Velykų data išpuola laikotarpyje nuo kovo pradžios iki 

balandžio pabaigos. 

Irena Kolomenčikovaitė  

 

Padėkos 
 

Dėkojam Jonui Salanauskui ir Janinai 

Čepaitei už pagalbą, padedant nešti maistą 

į butus. 
Dėkoja gyventojai ir darbuotojai 

 

 

 

Ačiū globos namų darbuotojams už šventę 

– Šv. Velykas. Ridenome ir valgėme 

kiaušinius, sumuštinukus ir saldainius. 

Širdingai dėkoju už šventę. 
Aldas Tamulevičius 

 

 

Gegužės žydėjimas 
Štai ir vėl gegužės žydėjimas – mūsų sodų, žemės ir gėlių. Tai yra nuostabiai gražus laikas. Taip jau 

likimas lėmė, kad ir aš gimčiau gegužės 17 dieną 1953 metais. Mano gimtadienis tokiam gamtos 

gražume. Praėjo metai po metų ir aš nejučiom pražilau. Sulaukiau solidaus savo amžiaus. Ir nė kiek man 

neliūdna, kad aš jau senjoras. Tai yra man realu ir garbinga. Garbinga todėl, kad aš niekada niekam nieko 

blogo nedariau ir nedarau. Gegužės mėnuo mielas ir malonus su sodų žydėjimu ir nuostabiais kvapais – 

alyvų ir gėlių. Apie tai pagalvojus mane apima didelis džiaugsmas ir gyvenimo smagumas. Aš gegužinis 

Lietuvos žmogus. Tai mane įpareigoja mylėti savo šalį, kurioje aš gimiau ir gyvenu. Man yra gera 

prasmingai mąstyti ir rašyti. Rašydamas aš labai puikiai jaučiuosi ir triumfuoju. Pavasario gegužės mėnuo 

yra mano mėnuo su gegutės ku-kų. Gegužės aš kiekvienai metais labai laukiu su dideliu jauduliu ir sielos 

pakilimu. Širdy man taip nepaprastai gera ir miela. Aš apsvaigęs nuo žiedų kvapo jaučiuosi tartum 



devintam danguje. Žydėk, pavasari, žydėk ir mane į ateitį lydėk, skubėki, laike, ir manęs žmonių meilėje 

gailėk. O, geras Dieve, man padėk gyvenime mylėti ir tikėti.  

Narvydas Paulionis 

Svajonės pildosi 
Kartais reikia svajoti tyliai, nes svajonės pildosi. Išsipildė ir 7, 8 ir  9 

grupių svajonė – dovanų gavome dekoratyvinius paukštelius Amadinas. 

Paukščiai yra labai svarbūs, nes jie gali būti tokie patys draugai kaip šuo 

ar katė, o šie nedideli, tačiau labai temperamentingi paukšteliai 

praskaidrino mūsų kasdienybę suteikdami šiek tiek triukšmo, daug spalvų 

ir gerų emocijų. Esame nuoširdžiai dėkingi! 

Socialinės darbuotojos Jurgita ir Vilma 

 

Mano gimtadienis 
2020 m. balandžio 7 dieną man suėjo 52 metai. Gimtadienį švenčiau 7 dieną, pasikviečiau drauges – 

Ekveliną Vaitkevičienę, Danutę Tamulevičienę bei darbuotojas. Vaišinomės tortu, raguoliu. Ekvelina ir 

Danutė palinkėjo būti laimingai. Paskambino pusbrolis, palinkėjo sveikatos. Sūnus paskambino, taip pat 

palinkėjo sveikatos.  

Noriu padėkoti socialinei darbuotojai Jurgitai Tamulevičienei – ji man padovanojo apyrankę, auskarus, 

segę į plaukus ir sagę gražią. Ačiū darbuotojoms Vilmai, Nijolei – jos padengė stalą.  

Dar ačiū seseriai Nijolei, kad atsiuntė man gimtadienio proga siuntinį. 

Irena Kolomenčikovaitė 

 

Pavasario darbai 
2020 metų pavasaris. Gegužės mėnuo. Tikriausiai liks visiems įsimintinas 

dėl pandemijos ir karantino. Kad ir kas darytųsi aplinkoje, gyvenam toliau 

su savais rūpestėliais... Žemė prašosi sėkliukių. 

Šiemet 12 grupės gyventojai vėl sodino daržą. Šįkart 11 buto gyventojai 

dirbamą žemę perleido 18 buto gyventojams. Daugiausiai prisidėjo darbu ir 

darbo įrankiais Modestas Trečiokas. Jam talkino Mindaugas Viesa, 

Aleksandr Ovčinnikov, Gediminas Gudynas. Šiems darbams neabejingi liko 

ir kiti gyventojai. Tai - Jonas Zaveckas, Etnesta Chaizytė, Edita 

Gecevičiūtė. Būta ir daugiau palaikymo - kas žodžiu, kas šypsena, o kas ir 

kritika. Socialinio darbuotojo padėjėjos gyventojus mokė sėti su meile, 

bulves švelniai sudėti į joms skirtas duobeles. Sėklytes gražiai užberti ne su 

įrankiu, o su rankutėmis. Žemė turi pajusti meilę, pagarbą. Pasėjom 

burokėlių, morkų, salotų, svogūnų, ridikėlių ir lysvę bulvių. Beliko laukti, 

kol sudygs ir pasidžiaugti kiekvienu mažu daigeliu. Gyventojai savo pasodintą daržą pasižadėjo ravėti, 

purenti žemelę, o, reikalui esant, duoti jai atsigerti. Kas užaugs ir kaip dalinsimės darbais ir derliumi, 

pasipasakosim rudenį. IKI   

12 grupė 

 

Tikėjimo magija 
Tikėjimas gyvenime yra didelis dalykas. Kiekvienas tikinčių tėvų kūdikis būna pakrikštytas ir palaimintas 

kunigo rankomis. Tai yra šaunu ir labai gerai. Vėliau, vaikams paaugus, prasideda tikėjimo tiesų 

mokymas ir pripažinimas. Tikėti į Dievą – reiškia meilę ir pasitikėjimą. Kas tiki – myli ne tik Dievą, save 

patį, bet ir kitus žmones. Tikėjimo maldos labai ramina ir teikia džiaugsmingą sielos pakilimą. Tikėjimas 

yra gyvenimo ir žmonių meilės magija. Kas tiki ir meldžiasi – yra visada labai laimingi. Tai yra kiekvieno 

žmogaus prasmės reikalas. Jei žmogus tiki, tai ir myli kitus žmones ir tą pasaulį, kuris supa nuo mažumės. 

Juk žmogus auga kartu su tikėjimu ir daro šventumą gyvenime. Kiekviena diena tampa nepakartojama ir 

didinga meilės pojūčiais, gerais darbais ir džiaugsmu esamam būvy. Tikėjimas įpareigoja būti geresniam 

ir mielaširdingam gyvenimo eigoje. tai Yra galimybė ir būtinybė taip daryti dabar ir visados. Tikėkim ir 



mylėkim, būkim ištikimi Dievo meilės įsakymams. Būkim laimingi melsdamiesi, mylėdami ir tikėdami į 

Dievą. Nes Dievas yra didi tikėjimo magija. Tikėjimas yra dvasinis žmogaus augimas.  

Narvydas Paulionis   

 

Gyvenimas karantino sąlygomis 

Manęs asmeniškai karantinas nebaugina. Žinau, kad reikia saugotis koronaviruso plitimo. Apie tai 

kasdien yra kalbama per radiją ir televiziją. Visiems aišku, kad virusas yra ir niekur greitai nedings. Aš 

gerai suprantu kaip reikia saugotis nuo užsikrėtimo. Vykdau visas rekomendacijas. Dažnai plaunu rankas 

su muilu, dėviu veido kaukę ir laikausi nuo kitų atstumo. Iš buto einu tik būtinais reikalais. Tai yra – į 

valgyklą valgyti nustatytu laiku. Jaučiuosi ir elgiuosi labai atsakingai už save ir kitus. Ir nė kiek nepykstu 

dėl tokios karantino tvarkos, kuri yra šiuo metu reikalinga ir būtina dėl savo ir kitų savisaugos nuo viruso. 

Dabar, karantino metu, renginių ir užimtumo būrelių nebūna. Taigi, pagal reikalą tapau visiškas 

namisėda. Ko reikia, nuperka socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius. Bet dėl to aš nė kiek 

neaimanuoju. Visiems, kurie man pagelbsti, aš labai dėkoju. Beveik kasdien gražiai galvoju ir rašau 

eilėraščius, kurie man suteikia džiaugsmą ir dvasinį pasitenkinimą. Karantinas moko reiklumo ir 

drausmingumo gyvenime ir bendrai kasdienybėje. Visų bendras reikalas – saugotis viruso ir neužsikrėsti. 

Laikykimės higienos reikalavimų ir būkim sveiki.  

Narvydas Paulionis 

 

Rubrika ,,Klausimėlis“ 
Slaugytoja Rasa K.  

Ką manote apie karonavirusą? 

Manau, kad tai yra labai rimtas naujas virusas, kuris palietė viso pasaulio gyventojus. Šis virusas 

perduodamas nuo žmogaus žmogui ir sukelia infekciją. Žmonės niekada prieš tai nebuvo susidūrę su šia 

infekcija. Todėl, norint ją įveikti, visi turime būti supratingi ir laikytis nurodymų. 

Kaip saugojatės arba kokius apsisaugojimo būdus naudojate? 

Laikausi rankų higienos, naudoju apsauginę kaukę. Laikas nuo laiko dezinfekuoju rankas, paviršius. 

Vengiu artimo kontakto su žmonėmis, laikausi atstumo. 

Gal jaučiate, kada pasibaigs koronaviruso grėsmė (karantinas)? 

Nežinau....Viskas priklauso nuo mūsų elgesio ir kiek būsime sąmoningi. 
 

Socialinio darbuotojo padėjėjas Ričardas R.  

Ką manote apie karonavirusą? 

Manau, kad tai yra eilinis virusas. Juk nuolat  būna visokių virusų, tokių kaip ebola, ispaniškas gripas ir 

t.t. Viskas vyksta dėl žmonių neatsargumo. Žmonės daug keliauja, lankosi įvairiose šalyse. O šitas virusas 

yra parvežtinis. Plinta oro lašeliniu būdu, labai greitai plinta ir sukelia daug problemų. Baisu, kad žmonės 

sunkiai ir labai ilgai serga, o dažnai ši liga baigiasi net mirtimi. 

Kaip saugojatės arba kokius apsisaugojimo būdus naudojate? 

Saugotis reikia būtinai. Niekur neinu, vengiu fizinio kontakto. Dažnai plaunu rankas su muilu, 

dezinfekuoju, viešumoje dėviu kaukes, stiprinu imunitetą. Svarbiausia - nesilankyti viešose vietose. 

Gal jaučiate, kada pasibaigs koronaviruso grėsmė (karantinas)? 

Manau, kad vasarą.  
 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona B. 

Ką manote apie karonavirusą? 

Koronavirusas – tai nematoma jėga, kuri per keletą mėnesių pakeitė pasaulį. Visi užsidarėme savo 

narveliuose (kas valstybėse, kas namuose), bijome su juo susitikti. O jis toks klastingas, nesirenka nei 

pagal profesiją, nei pagal turtą ar užimamą padėtį, gal tik truputį pagal rizikingą amžių... Bet kas pasakys, 

nuo kada tas rizikingas amžius prasideda? Esu darbinga, o sako, būk namie, niekur neik, nes patenki į 

rizikos grupę   

Kaip saugojatės arba kokius apsisaugojimo būdus naudojate? 



Saugojuosi įprastai kaip ir visi. Stiprinu imunitetą, be reikalo nesišlaistau po viešas erdves, plaunu, 

plaunu, plaunu ir dar kartą plaunu rankas, dėviu kaukę ir truputį liūdžiu, kad fiziškai negaliu apkabinti 

savo anūkėlių.... 

Gal jaučiate, kada pasibaigs koronaviruso grėsmė (karantinas)? 

Karantinas pasibaigs tuomet, kai valdžia priims tokį sprendimą. 

Globos namų tarybos pirmininkas Kęstutis S.  

Ką manote apie karonavirusą? 

Manau, kad nuo didelio klimato užterštumo, didelės pramonės produktų gamybos, nuo karinių ginklų 

bandymų, nuo higienos reikalavimo nesilaikymo.  

Kaip saugojatės arba kokius apsisaugojimo būdus naudojate? 

Valgau tik valgykloje teikiamą, patikrintą maistą. Laikausi švaros procedūrų, niekur neinu, vengiu 

kontaktų ir t. t.  

Gal jaučiate, kada pasibaigs koronaviruso grėsmė (karantinas)? 

Manau, kad pasibaigs tada, kai sumažės gamtos tarša, karinių ginklų bandymai. Manau, kad viskas 

užteršta.  

 

Slaugytoja Zita Š. 

Ką manote apie karonavirusą? 

Virusas pavojingas, naujai plintantis, sukeliantis daugybę mirčių. 

Kaip saugojatės arba kokius apsisaugojimo būdus naudojate? 

Naudoju kaukę, plaunu ir dezinfekuoju rankas ir paviršius, laikausi saugaus atstumo. 

Gal jaučiate, kada pasibaigs koronaviruso grėsmė (karantinas)? 

Viruso grėsmė priklausys nuo žmonių sąmoningumo. 

.................................... 

Noriu papasakoti apie koronavirusą, kaip mes kovojam – nešiojam kaukes, plaunam rankas, matuoja 

mums temperatūrą, laikomės atstumo, plaunam kaukes ir lyginam jas.  

Klausom radijo stoties M1 plius, jie leidžia gražią, linksmą muziką. Žiūrim televizorių ir klausom 

naujienų. Valgyti mums duoda skaniai   

Ir taip leidžiam laiką. Ačiū  

Valdas Paulauskas 

Pamąstymui... 
 

Maža mergaitė laikė rankose du obuolius. Jos mama švelniai ir su šypsena paklausė savo 

mažosios princesės: „Mieloji, ar tu negalėtum duoti savo mamytei vieną obuoliuką?“ 

Mergaitė kelias sekundes žiūrėjo į mamą, po to staigiai atsikando vieno obuolio, o tada 

greitai kito. 

Moteris pajautė, kaip nebelieka šypsenos jos veide, tačiau pasistengė neparodyti savo 

nusivylimo. Ji nuliūdo, kad mylima dukrytė nepanorėjo su ja pasidalinti.  

Ir staiga mergaitė ištiesė vieną iš atkastų obuolių ir pasakė: „Mamyte, imk šitą, jis 

saldesnis!“. 

Nepaisant to, koks jūs suaugęs, patyręs ir viską išmanantis žmogus, niekada neskubėkite teisti 

kitų. Duokite jiems galimybę paaiškinti. Tai, ką matote, gali būti labai didelė netiesa. Dažnai, 

matydami tik savo paveikslą, mes klystame dėl kito žmogaus tikrų motyvų. 
Parinkta iš interneto 
 

Mano laimės kampelis 
Taip jau yra gyvenime, kad aš turiu savo laimės kampelį. Būdamas kambaryje vienas aš neapsakomai 

gerai jaučiuosi. Čia aš paskendęs savo mintyse, pagalvojęs ir pasvajojęs rašau eilėraščius ir straipsnelius. 

Tai man neblogai seksi ir suteikia didelį džiaugsmą, kad aš savo mintis galiu išreikšti raštu ne tik sau 

paskaityti, bet ir kitiems. Mano toks gyvenimas ir kitaip jau negali būti. Mane ramina ir guodžia visi 

kambary esantys daiktai, kuriuos aš įsigijęs turiu. Toks gyvenimas man patinka ir veda pirmyn. Man kelio 

atgal nėra ir negali būti. Mane vienatvė nuteikia labai pakiliai. Tai ir yra tikrasis aš. Laikas nestovi vietoje 



ir man reikia judėti ir kalbėti eilėraščiais. Tai mano gyvenimiškas būdas išsikalbėti apie mane 

jaudinančius dalykus. Nieko baisaus mano gyvenime nėra ir negali būti. Aš esu normalus ir protaujantis 

žmogus kaip ir kiti neįgalūs. Man pabūti vienam su savo mintimis ir pamąstymais yra rimta būtinybė. Tai 

mane džiugina ir suteikia naujų jėgų keliauti su laiku pirmyn. Aš viską priimu širdimi ir išreiškiu 

mintimis. Man tai yra labai svarbu ir priimtina, nes tai yra mano gyvenimo būdas. Aš toks esu ir būsiu, 

kol esu gyvas, palaimintas Dievo šioje žemiškoje kelionėje. Tebūnie viskas visada mano gyvenime gerai 

ir prasmingai. 

Narvydas Paulionis 

 

Kviečiame rašyti straipsnius rubrikai  ,,Žydinti senatvė”. Straipsnis gali būti apie senai 
globos namuose gyvenančius gyventojus, apie gyventojus, švenčiančius garbingą metų 

sukaktį. Straipsnius pateikite su nuotrauka, kurioje gyventojas būtų nufotografuotas 
gražioje vietoje, užsiimantis mėgstama veikla arba jam artimoje aplinkoje. 

Globos namų tarybos narė Ona Šernienė 
 

 

Žydinti senatvė 
Gal kam tai nuskambės ir juokingai, kad gali žydėti senatvėje. Tačiau juk 

visko būna gyvenime. „Nedidelis menas  pasenti, menas - įveikti senatvę“ 

(J. V. Gėtė). Mes turim gyvą pavyzdį. Tai - mūsų globos namų gyventojas 

Jonas Dirmantas. Jis ateinančiais metais pasitiks savo 80-metį. Jonas 

globos namuose gyvena jau 24 metai. Jis senatvę pasitinka 

neverkšlendamas, kad kojelės jau trumpus žingsnius žengia, kad nugara 

tiesi neišsilaiko... 

Jonukas pilnas svajonių, sumanymų, įvairiausių ateities planų. Paklausus, 

ar Nijolytė jo neskriaudžia, ar jiedu gerai sutaria, jo akys sublizga ir 

veidas pasipuošia šypsena. Jie laimingi būdami kartu. Gal tai ir yra tikroji 

meilė - gyvenimo džiaugsmo variklis. Jonui sunkiausiai išgyventi šaltąjį 

metų laikotarpį, nes negali užsiimti savo mėgstamiausia veikla - 

STATYBOMIS. 

Kai tik atšyla orai, Jonukas, nudirbęs savo namų ruošos darbus, skuba į 

savo dirbtuvėles.  Iš jų  girdisi Jonuko plaktuko ar pjūkliuko garsai. Niekaip nepavyksta įgyvendinti 

vienos iš svajonių – suręsti savo tėviškės sodybos maketą. Tai medienos trūksta, tai stiklo. Žiūrėk, jau 

vinutės baigėsi, tai ne taip gavosi kaip norėjosi ir vėl viskas iš naujo. 

Galbūt ne taip svarbu, kada bus baigtas maketas ir ar apskritai pavyks jį užbaigti. Svarbu – tikslas, į kurį 

eina, kurio siekia nepaliaudamas, kuris taip smagiai lydi gyvenimo keliu. Dar smagiau, kai junti 

palaikymą iš šalia esančių. Nustoji skaičiuoti tuos savo metus, juk viduje vis dar jaunas, tik su didele 

gyvenimo patirtimi.    

Socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius 
 

Literatūrinė meilė 
Kiekvieno žmogaus gyvenime yra kažkam jaučiama meilė. Mano gyvenime, kaip bebūtų keista, pirmoje 

vietoje – meilė literatūrai. Man labai patinka kartais paskaityti kokią nors knygą. Mano mėgstamiausias 

žanras yra poezija, be kurios aš negaliu ramiai gyventi. Todėl, kad ir pats rašau įvairiomis temomis. Tai – 

gyvenimo, meilės ir draugystės bei savo krašto - Lietuvos meilė. Aš knygas labai vertinu ir branginu kaip 

žodinį stebuklą, kuris daug ką pasako ir aprėpia. Man tai yra labai malonu ir miela. Tai džiugina mano 

sielą ir širdį. Aš nepaprastai esu laimingas ir sužavėtas kažkokia proga nuo kažko gavęs dovanų knygą. 

Prisiminus tarybinius laikus, galiu pasidalinti įspūdžiais, kuriuos aš patirdavau tada. Kai aš jaunystėje 

dirbau Lazdijuose, tai dažnai lankydavausi knygyne ir pirkdavau poezijos ir meno ar mokslinę literatūrą. 

Turėjau namuose savo mėgstamų knygų bibliotekėlę ir buvau nepaprastai laimingas. Dabar, kai turiu 

gyventi globos namuose, tai naudojuosi globos namų biblioteka. Asmeniškai kambaryje spintoje turiu ir 

katalikų tikėjimo įvairių knygų. Kai turiu laiko, paskaitau ir jaučiu dvasinį pasitenkinimą ir požiūrį į 

religiją. Aš savo gyvenime iki šių dienų esu daugiausiai perskaitęs įvairių autorių poezijos. Man pačiam 



tai yra nuostabu ir gera. Taip jau mano gyvenime yra, kad mane domina ir jaudina geros knygos, kurios 

lengvai skaitosi. Aš esu sužavėtas ir pakerėtas meile literatūrai, kuri praturtina mane kaip žmogų. Gerų 

autorių gera literatūra turi savo skaitytojus ir gerbėjus. Nes knyga yra žinių šaltinis ir didelis lobis. Tad 

skaitykim geras knygas ir būkim nepaprastai laimingi.  

Narvydas Paulionis 
 

Ankstų rytą, gerdamas arbatos puodelį, daryk tai iš visos širdies – tarsi tai būtų tavo paskutinis puodelis. 
Priimk į save kiekvieną akimirką. . . 

Č. M. Džainas 

Kūryba – gyvenimo variklis 
Narvydo Paulionio eilėraščiai 

 

Pražydo gegužė 
Pražydo gegužė gražiausiais žiedais 

Kaip gera keliaut su draugais 

Laimės ir meilės takais 

Mūs kūnai nuo saulės įkais 

 

Vėl skraido ir žaidžia drugiai 

Mums laikas praeina smagiai 

O Dieve palaiminki mus 

Toks mėlynas giedras dangus 

 

Pražydo mūs sodai gražiai 

Ir kvepia žiedai jų svaigiai 

Skuba mūs dienos pašėlę 

Ir mums dovanoja po gėlę 

 

Kur palaukėj žaliuoja beržai 

Ten suėjo į būrį draugai 

Skamba dainos ir aidi aidai 

Mes laimingi pasauly vaikai 

 

Kaip gera klausyti paukštelių giesmių 

Kaip gera sakyti čia viskas puiku 

Pražydo mūs žemė laiku 

Keliaukim pavasario grožio taku 

 

Mama 
Mama Tau žydinčios gėlės 

Mama Tau gyvenimo meilė 

Mama Tau laimingi vaikai 

Mama su laiku pražilai 

 

Skuba laikas ir dienos 

Lieka motinos vienos 

Židinys ir keturios sienos 

Ir laukimas vaikų 

 

Bet tikėjimas šventas 

Palaimingu likimo keliu 

Kiekviena motina džiaugias 

Pagimdytu mažu vaikeliu 

 

Metai greitai praeina 

Bus šviesi ateitis 

Tau mama geroji 

Pilna meilės širdis 

 

Visko gyvenime būna 

Tokia likimo fortūna 

Tau mama brangioji 

Padėka ir garbė 

"Aš užmigau viename pasaulyje, o atsibudau kitame... 

Disneilendas jau ne stebuklingas, Paryžius nebe romantiškas, Niujorkas jau ne pagrindinis miestas, 

Kinijos siena jau ne tvirtovė, Meka tuščia. Apsikabinimai ir bučiniai tapo ginklu, o nelankyti tėvų ir 

draugų - meilės išraiška. Tiesiog staiga supratai, kad valdžia, grožis ir pinigai nieko nereiškia ir nesuteiks 

tau taip reikalingo deguonies. Pasaulis gyvena toliau ir jis nuostabus! 

Jis tik žmones uždarė į "narvus". Atrodo, kad jis mums sako: 

- Jūs nesate svarbiausi. Oras, vanduo, žemė ir dangus puikiausiai be jūsų apsieina. 

Kai grįšite - atsiminkite, kad jūs esate tik mano svečiai, o ne šeimininkai." 

(nežinomas autorius)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

 

               Balandžio mėnesį mus paliko 
 

                       Valdas Dzidolika 

                      Eglė Norkeliūnaitė 

                           Galina Fokina 

                      Romanas Barauskas 
 

Išėjo... iš kur negrįžta niekas, palikę  svajones, godas... 
 


