Leidžiamas nuo 1995 m.

Likimo

Draugas

Didvyžių socialinės globos namų laikraštis
2015 m.
Rugsėjis Nr. 190
Rugsėjo mėnesio šventės:
Rugsėjis
01 - Mokslo ir žinių diena
05 - Baltijos jūros diena
Pr
7 14 21 28
07 - Panevėžio diena
A 1 8 15 22 29
08 – Švč. M. Marijos gimimo diena (Šilinės),
Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už
T 2 9 16 23 30
Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena,
K 3 10 17 24
Tarptautinė raštingumo diena
09 - Tarptautinė grožio diena, Testuotojų diena
Pn 4 11 18 25
10 - Pasaulinė savižudybių prevencijos diena
Š 5 12 19 26
12 - Statybininkų diena
S 6 13 20 27
13 - Programuotojų diena
14 - Šv. Kryžiaus išaukštinimas
15 - Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena, Tarptautinė demokratijos diena
16 - Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena
19 - Miškininko diena
21 - Tarptautinė taikos diena, Bobų vasara, Šv. Matas, Alutinis, Tarptautinė Alzheimerio ligos diena
22 - Tarptautinė diena be automobilio, Baltų vienybės diena, Šiaulių miesto gimimo diena, Rudens lygė
(lygiadienis)
23 - Lietuvos žydų genocido diena
26 - Europos kalbų diena
27 - Pasaulinė kurčiųjų diena, Lietuvos socialinių darbuotojų diena, Pasaulinė širdies diena, Pasaulinė
turizmo diena
28
- Tuskulėnų aukų atminimo diena, Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
diena, Pasaulinė pasiutligės diena
29 - Dagos diena, Šv. Mykolas
30 - Šv. Jeronimas, Tarptautinė vertėjų diena
Parinko Leonora BARAUSKIENĖ

Bobų vasara
Rugsėjo 21-oji nuo seno Lietuvoje laikyta Bobų vasaros pradžia (tęsiasi iki 29 d.). Šiuo metu buvo
tradicija pagerbti pribuvėjas, priimančias ateinančius į pasaulį vaikus. Bobų vasara – tai šiltas sezonas
rudens metu. Anot meteorologų, rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje į Lietuvą užklysta anticiklonas iš
pietų, atnešdamas apie savaitę ar dvi saulėtų ir šiltų orų. Oras sušyla iki 20 laipsnių ir net daugiau. Tiesa,
tokia bobų vasara būna ne kasmet, kas keleri metai.
Terminas „bobų vasara“ populiarus tik Lietuvoje ir Rusijoje. Latviai šiltą rudens periodą vadina
„atvasara“ (sugrįžtanti vasara). Kitose šalyse Bobų vasara vadinama skirtingai: Čekijoje – voratinklių
vasara; Bulgarijoje ir Serbijoje – čigonų vasara; Italijoje, Prancūzijoje, Pirėnuose – Šv. Martino vasara;
Šiaurės Amerikoje – indėnų vasara (Indian summer).
Parinko Leonora BARAUSKIENĖ

Receptai šerpetojančiai odai
Šerpetojanti ir trūkinėjanti oda – gana
dažna ir labai nemaloni problema.
Susidoroti su ja padeda rankų darbo
kosmetika.
Kaukė su medumi ir aliejais. Pertrinkite 1
arbatinį šaukštelį medaus su šaukštu
vynuogių kauliukų, persikų, abrikosų,
migdolų arba kviečių daigų aliejais. Gauta
mase
patepkite
šerpetojančią
odą,
pamasažuokite ir palaikykite tokią kaukę
10–15 minučių. Nuvalykite šiltame
vandenyje pamirkytu vatos tamponu.
Kiaušinių šveitiklis. Sumalkite kavamale
išdžiovintą kiaušinio lukštą. 1 arbatinį
šaukštelį tokių miltelių sumaišykite su 1
kiaušinio tryniu ir arbatiniu šaukšteliu
grietinės. Naudokite šią masę kaip švelnų
šveitiklį – jis pasižymi puikiomis
valomosiomis
ir
drėkinamosiomis
savybėmis,
mažina
šerpetojimą.
Varškės šveitiklis. Sumaišykite šaukštą
varškės su 1 arbatiniu šaukšteliu ryžių
miltų (tiesiog sumalkite ryžius kavamale),
1 šaukštu pieno, 1 šaukšteliu bet kokio
augalinio aliejaus ir tiek pat cukraus. Šią
masę užtepkite ant drėgnos odos, porą
minučių pamasažuokite ir nuplaukite su
šiltu
vandeniu.
Kiaušinių kaukė. 1 kiaušinio trynį
sumaišykite su šaukšteliu medaus ir tiek
pat augalinio aliejaus bei avižinių dribsnių.
Ištepkite veidą, pamasažuokite, po 10–15
minučių nuplaukite šiltu vandeniu.
Maitinamasis
kremas
su
sviestu.
Pertrinkite 1 šaukštą minkšto sviesto su 1
arbatiniu šaukšteliu medaus ir 1 šaukštu
trinto banano (vietoje jo galima naudoti
kivius, prinokusias kriaušes ir abrikosus).
Masę užtepkite ant veido, patapšnokite ir
palikite 20–25 minutėms, nuplaukite su
šiltu
vandeniu.

Rugsėjo mėnesio renginiai
04 d. 11:00 val. globos namų koplytėlėje bus aukojamos
Šv. Mišios.
09 d. 14:00 val. globos namų salėje vyks renginys
„Misteris gražuolis“. Jo metu rinksime gražiausią,
šauniausią, linksmiausią globos namų misterį.
17 d. 14:00 val. prie lauko estrados vyks Rudens
lygiadienio šventė. Jos metu prisiminsime rudens
lygiadienio apeigas, dainuosime dainas, žaisime
žaidimus.
24 d. 11:00 val. bibliotekoje vyks viktorina „Šalių
vėliavos“. Jos metu prisiminsime pasaulio vėliavas,
patikrinsime globos namų gyventojų žinias apie Lietuvos
miestų ir miestelių vėliavas.
24 d. 14:00 val. globos namų valgykloje vyks
gimtadienių šventė. Šventės metu bus pasveikinti visi
gyventojai, gimę rugsėjo mėnesį.
29 d. prie globos namų valgyklos vyks paroda „Rudens
gėrybės“, kurios metu galėsime pasigėrėti pačių
surinktu, padekoruotu rudeniniu derliumi.
Mėnesio eigoje:
 Skaitymas balsu 11:00 val. bibliotekoje
(kiekvieną trečiadienį). Tai veikla, padedanti
žmogui nusiraminti, pasvajoti ir pasimėgauti
literatūrine kalba.
 Valandėlė kompiuterinio raštingumo lavinimui
11:00 val. bibliotekoje (kiekvieną ketvirtadienį).
Globos namų gyventojai susipažins su
kompiuterinio raštingumo pagrindais.
 Pradėsime rudeninę talką (grėbsime lapus, eisime
tvarkyti kapų).
 Išvyka į mišką (grybauti, rinkti gamtinės
medžiagos).
 Mėnesio pabaigoje planuojama globos namų
saviveiklininkų koncertinė išvyka į Vilijampolės
socialinės globos namus.
Už rugsėjo mėnesio renginius atsakingos socialinės
darbuotojos:
Edita Kavaliūnaitė ir Vaida Pautienienė

Pamąstymui...

Kartą žmogus nusipirko turguje vaisių. Parėjęs namo,
pamatė, kad pardavėjai vietoje vaisių prikrovė į jo
Informaciją rinko gyventojas Gediminas
vežimą krūvą akmenų. Bet jis negrįžo atgal į turgų,
Jurkša
nesipiktino, gyveno toliau kaip gyvenęs. Ir štai, po 40
internetinė prieiga: http://sveikata.tv3.lt/
ilgų metų į jo namus kažkas pasibeldė. Kai žmogus
pravėrė duris, pamatė ant slenksčio stovinčius senukus.
"Sveikas”. – tarė jie. – "Tai mes tave tada apgavome, ir šiandien atėjome paprašyti atleidimo”. Tačiau
žmogus tik pečiais gūžtelėjo ir atsakė: "Aš atsimenu tą nutikimą. Bet jūs man nieko neskolingi. Akmenis
aš išmečiau tą pačią dieną į duobę. O jūs 40 metų nešiojotės juos savo širdyse.”
Parinko socialinė darbuotoja Edita Kavaliūnaitė

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
12-osios grupės nariai nusprendė pasidaryti sau metų šventę.
Sudėjome po 2 eurus ir už surinktus pinigėlius socialinė darbuotoja
Rita Zakarauskienė nupirko šašlykų, agurkų, pomidorų padažo,
duonos ir suskubome visi ruoštis šventiniams pietums. Leonora supjaustė visus agurkus ir pomidorus,
kuriuos švariai nuplovė Ernesta. Bet tai tik pusė darbo, nes buvo nelengva įkurti šašlykines. Pasirodo, jog
malkos gan šlapios. Todėl Kęstutis nuskuodė pas stalių ieškoti smulkių šakaliukų ir jų rado. Tuomet ir
pavyko įkurti ugnį. Pakankamai įsikūrenus anglims socialinio darbuotojo padėjėjos Ilona ir Laura sudėjo
šašlyko iešmus kepti. Kai iškepė šašlykas, tai visi vaišinosi kiek tik norėjosi. Šašlykas buvo labai skanus,
valgėme su ryžiais ar su duona, kaip norėjosi. Bevalgydami prisiminėme kaip kepdavome šašlykus
namuose, ypač įdomiai pasakojo Evelina, kuri šašlykais prekiavo netgi prie Lietuvos – Lenkijos sienos. Ji
pati juos užmarinuodavo ir iškepusi pardavinėdavo keliautojams. Prekyba sekėsi gana gerai, visus
šašlykus išparduodavo.
Mes taip pat viską suvalgėme ir už rūpestingumą dėkojame savo darbuotojoms – Ritai, Ilonai ir
Laurai.
Leonora BARAUSKIENĖ, Kęstutis SOBECKIS

Tas šašlykų skanumėlis

Štai ir atėjo Rugsėjis. Pirmas rudens mėnuo. Prasmingai ir kūrybingai leisdamas
laiką sulaukiau rudens ramybės laiko. Buvo įvairių pagalvojimų ir pasvarstymų
kas už ir kas prieš gyvenimo kasdienybę. Buvo ir svajonių gražių ir aukštai
kylančių su manimi kartu. Sunku įsivaizduoti žmogui gyvenimą be vilties ir svajonių. Viltis - tai noras
gyventi geriau šiandien negu vakar. Praeitis eina į užmarštį, laukimas į ateitį. Sieninio plėšomo
kalendoriaus lapeliai pradėjo skaičiuoti rudens dienas. Netrukus praeit rugsėjis ir jau spalio paskutinį
sekmadienį pereisim prie žiemos laiko. O tai reiškia, kad laikrodžio rodykles pasuksime viena valanda
atgal. Man yra normalu ir manęs netrikdo. Yra tinkamas laikas pasiruošti Adventui. Tai ramybės,
susitaikymo su artimaisiais, draugais ir kaimynais laikas. Taip jau sutampa, kad lapkričio pirmoji - visų
šventųjų ir mirusiųjų pagerbimo diena. O lapkričio antroji - Vėlinės, kai ant kapelių deginame žvakes. Tai
įspūdingas reginys vakare ir naktį. Atrodo kaip degantis mirusiųjų amžino poilsio miestas. Šia proga
reikia sukalbėti maldas už Anapilin išėjusius artimuosius, pažįstamus ir draugus. Rymo tartum maldai
sustingę be lapų medžiai. Žemė ir augmenija ruošiasi žiemai. Ruduo yra ruduo su derliumi ir lapų
čežėjimu po kojom. Su darganom ir grybais miškuose. Nesakykit, kad rudens mėnesiai yra niūrūs, be
prasmės ir grožio. Rudens laikas - Dievo dovana.
Narvydas Paulionis

Rudens laikas

KĄ MUMS REIŠKIA PODVARKAS?
Šių metų rugpjūčio 5-7 dienomis Podvarko poilsiavietėje prie ežero įvyko II-asis turistinis
sąskrydis. Sąskrydyje dalyvavo komandos iš penkių globos namų. Kadangi šio sąskrydžio sumanytojai ir
šeimininkai mūsų globos namai, tai ir visas organizacinis krūvis ir tolimesnė šio renginio našta vėl užgulė
mūsų globos namų organizacinio komiteto darbuotojų pečius. Reikėtų paminėti, jog šiais metais
Podvarko poilsiavietėje apsilankė daugiau mūsų globos namų gyventojų. Nuolatos gyveno 12 gyventojų,
o kiekvieną sąskrydžio dieną poilsiautojų gretas papildė dar 15 gyventojų, o vakare po visų renginių vėl
sugrįždavo namo į Didvyžius. Nors karštis buvo tropinis, bet būnant sąskrydyje to karščio stipriai ir
nesijautė, nes dalį karščio sugėrė čia augančios pušys, o taip pat jautėsi ir vėjelio dvelkimas nuo šalimais
esančio ežero, o maudynės jame ilgam atgaivindavo. Podvarko poilsiavietėje ilsėjomės, sportavom,
šokom ir dainavom. Kaip sakė pašnekovas iš Suvalkijos globos namų „...galima užsiimti labai daug kuo,
juk tam sudarytos visos sąlygos, reikia tik mums patiems dažniau rodyti iniciatyvą“.
Sąskrydžio atidarymo metu netrūko staigmenų, bet labiausiai nustebino mūsų ausim kiek
neįprastas automobilio sirenų garsas. O aplankė mus Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo stoties
pareigūnai ir Marijampolės apskrities Vilkaviškio prevencinio skyriaus policijos pareigūnai. Ir atvyko
mus ne bausti, o pasveikinti ir sąskrydyje sudalyvauti. Ugniagesiai gelbėtojai parodė įrangą, pasakojo
apie gelbėjimo darbus. Policijos pareigūnai surengė mini viktoriną. Vakare visus linksmino Didvyžiečiai.

Antrą sąskrydžio dieną buvo surengtos žvejų varžybos ir žygis „Išlikimas“ Visas varžybų metu
sugautas laimikis po tam tikro apdorojimo atsidūrė viename puode ant laužo. Vakare gardi žuvienė ir vėl
staigmena - svečiuose kapela „Pliumpa“. Muzikos garsai aidėjo miške, aikštelėje linksmai sukosi
sąskrydžio dalyvių rateliai.
Štai ir trečioji diena. Dar turim energijos, tai surengėm draugiškas kvadrato varžybas ir virvės
traukimo varžybas. Kovojome atkakliai, bet nugalėjo draugystė. Metas atėjo sąskrydžio vėliavos
išnešimui. Po komandų apdovanojimų, svečių padėkos žodžių Didvyžių socialinės globos namų
direktorius paskelbė sąskrydžio pabaigą ir pakvietė bendrai nuotraukai.
Algirdas Žatkus
Šiais metais sąskrydyje buvau tik dienomis, miegoti grįždavau į globos namus. Dalyvavau
programoje, dainavau. Man labai patiko būti gamtoje su draugais, labai patiko žygis. O maistas miške
daug skanesnis. Norėčiau ir kitais metais dalyvauti sąskrydyje. Ačiū visiems darbuotojams.
Ernesta Chaizytė
Sąskrydis mums labai patiko ir gerų įspūdžių išliko. Buvo smagu susitikti su senais draugais iš
kitų globos namų, kartu linksminomės, šokome, dalyvavome varžybose. Džiaugiamės, kad
susidraugavom su jaunimu iš Vilijampolės globos namų.
Janina Čepaitė
Labai patiko policijos pareigūnų surengta viktorina, kapelos „Pliumpa“ koncertas. Džiaugiuosi,
kad poilsiavietėje mus aplankė mūsų naujasis kunigėlis Mindaugas Martinaitis.
Jonas Salanauskas
„Išlikimo kelias“, kuris vedė tolyn į girią atrasti paslėptus objektus. Mes visi šeši, vadovaujami
Mindaugo Briaukos, drąsiai žengėme nepažįstamu keliu. Ypač patiko atlikti įvairias užduotis. Jas
įvykdėme ir žengėme toliau. Čia sutikome miškų Laumę. Ir tik atsakę į jos suktą mįslę galėjome keliauti
toliau. Dar keli rebusai ir su daina sugrįžome į stovyklavietę.
Leonora Barauskienė
Patiko ežeras ir žvejyba. Palankus oras maudymuisi. Nuostabiai gamtos apsuptyje pailsėjome.
Ačiū organizatoriams.
Kęstutis Sabeckis
Labai patiko žvejyba, visas poilsis gamtoje.
Juozas Bašinskas
Labai patiko viskas, o labiausiai ugniagesių įranga ir aš matavausi ugniagesių aprangą.
Simonas Bakšys
Man labai patiko vakaronė, kai dainavo „Pliumpa“. Labai patiko žygis „Išlikimas“, kur išbandžiau
savo jėgas pjaudamas rąstą. Taip pat patiko poilsiauti ir pramogauti komandoje. Labai norėčiau dar kartą
nuvykti į Podvarko poilsiavietę su draugais.
Modestas Trečiokas
Nonsensas: per 20 metų gyvenant globos namuose pirmą kartą
dalyvavau blynų baliuje. Pamaloninti gomurį blynais suorganizavo
socialinė darbuotoja Rasa Barkauskienė, surinkusi iš globotinių
truputėlį pinigėlių maisto pirkimui. Prie dujinės viryklės šeimininkavo ne tik darbuotoja, bet ir globotiniai
Iveta ir Giedrius. Viso labo prie vaišių stalo buvo susirinkę keturiolika vyrų ir tik dvi moterys - tai Iveta ir
Milda. Be dviejų rūšių blynų buvo patiekta kava, arbata. Socialinė darbuotoja Rasa vaišino iš namų
atnešta obuolių koše, abrikosų koše ir medumi. 6-osios grupės vardu dėkoju visoms darbuotojoms, o ypač
Rasai, kuri nuskriaudė net savo šeimą vaišindama mus. Kiek išgirdau, planuojamas naujų vaišių stalas.
Gal tai bus bulvinių ar žemaitiškų blynų balius? O kai pradės dygti grybai, siūlau surengti grybų balių.
Algimantas JUCAITIS

Pirmas blynas neprisvilo

Žolinė – tai brandos ir gamtos pagerbimo šventė. Ji
minima nuo labai senų laikų. Apie ją iš lūpų į lūpas
sklisdavo įvairiausi pasakojimai. Kadangi mes,
Didvyžių globos namų gyventojai, esame senųjų švenčių, papročių bei tradicijų puoselėtojai, tad ši
didžiausia vasaros šventė nepamiršta.

Pagaliau sulaikėme vasaros brandos

Rugpjūčio 18 diena pasitaikė tikrai besibaigiančios lietuviškos vasaros nuostabi diena. Šventė
vyko prie vasaros estrados medžių paunksmėje. Prieš šventės pradžią sklido linksmos nuotaikingos
melodijos, tarsi norėdamos mus nuteikti būsimoms linksmybėms. Į šią atsisveikinimo su vasara šventę
susirinko nemažas būrys gyventojų. Už šventę atsakingos socialinė darbuotoja Sonata ir SPĮ užimtumo
specialistė Vida įdėjo daug pastangų. Galima pasidžiaugti, jog savo užmojus su visų dalyvavusių pagalba
įgyvendino net su kaupu. Kadangi tai Žolinė, tai dainose ir eilėse skambėjo žolelių pavadinimai.
Kiekviena gyventojų grupė buvo pasiruošusi pristatyti jiems patikusią žolelę, apibūdinti jos paskirtį,
naudingąsias ir gydomąsias savybes mūsų organizmui. Renginio metu buvo vaišinama žolelių arbata,
žolelių ekstraktą buvo siūloma panaudoti veido odai bei akims plauti. Nepamiršti ir tradiciniai valgiai,
tokie kaip duona, pabarstyta kmynais.
Baigiantis šventei vadovė Vida padėkojo visiems už aktyvų dalyvavimą ir užbaigė gyventojų
kapelos linksmais akordais.
Algirdas ŽATKUS

Sveikiname rugsėjo mėnesį gimusius
Skuba gyvenimas eina,
Ir norisi dainuoti dainą
Auksiniame rudens laike
Savo laimės metų likime
Tebūna džiaugsmas didelis prasmingas
Tebūna metai sklidini sėkmės
Tegul gimtadienių šventėje gražiausioj
Linkėjimai Jus visada lydės.
Narvydas Paulionis
Barzdžiukaitę Stasę
Beinoravičių Juozą
Bereišį Vladą
Biknevičių Viktorą
Blaževičių Arūną

Bondarenkienę Laimutę
Budrevičienę Aldoną
Čapliką Gintarą - 50 m.
Darčianovaitę Ireną
Gecevičiūtę Editą

Melnyką Audriūną
Mickevičienę Palmirą
Mickevičienę Mariją
Nanartavičių Juozą
Noreikaitę Ireną Gražiną

Grigaitį Vidmantą - 50 m.
Jančiauską Rimą
Jasulevičių Juozą
Jurkšą Gediminą
Kidoliūtę Agnę

Stanišauską Valentiną
Škėmaitę Mariją
Špakauską Gintautą - 55 m.
Vargšaitį Arvydą
Žarskytę Teresę

Pasijuokime

Pas Abrašą į kiemą užsuka kaimynas:
-Abraša, tu iš manę ėmei sveiką dubenį, o atidavei jį su skyle.
- Pirma, Izia, aš ėmiau dubenį su skyle,
Antra aš atidaviau tau dubenį be skylės.
O trečia, neėmiau aš iš tavęs jokio dubens.
- Brangusis, nueik į parduotuvę.
- Mieloji, pažiūrėk koks oras –
geras šeimininkas šuns į lauką nevarytų!
- O tu eik vienas, be Rekso!
Pagal spaudą parinko Renatas Burkšaitis

- Nuostabu! Koks grožis! Čia
katinėlis ar katytė?
- O Jūs iš ausų neatpažįstate?
- Ne-a.
- Čia triušis.
-

-

Kaip gyvenimas?
- Normaliai.
Tuomet tau skubiai reikia vesti.

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Esu laimingas visada
Laukai jau ištuštėjo
Rugsėjis jau atėjo
Ir sveikina kasdieną
Saulės šiluma kiekvieną.
Jau derlius sudorotas
Dievo žemės dovanotas
Jau oras darganotas
Lietutis laimina visus
Berželių lapai gelsta
Ir krinta pamažu
Aš rudenį įsimylėjęs
Man taip labai gražu
Paimsiu gelsvą lapą
Ir glausiu prie širdies
Prisimenu aš meilės taką
Kiek daug gyvenimo vilties
Einu aš rudenio alėja
Mane vėjelis glamonėja
Širdy ramybė ir malda
Esu laimingas visada.
Narvydas Paulionis

Psalmė. Poema.
Gyvenimas, tai neprašoktas tango,
Gyvenimas, tai džiaugsmas ir Viltis,
Tai mažas vaikas išaugintas šiam Pasauly...
Prabėgo lyg Viesulas, kaip meilė džiaugsmo sūkury,
Gyvenimas lyg upe plaukiantis laivas
Jūros pastatytas lyg nupiešti šedevrai mano kelyje
Prislėgtam meilės užmaršties geros Vilties diena
Tai man atvertos durys meilės paslapties...
Ir aš kovoju dėl trijų milijardų dinarų
Vikingų trijų aukso puodų įteiktų man...
Sutvėrėjas išsaugojęs daug Pasakų savo,
Mano kelyje skrenda Erelis po Pasaulį dosnus,
Iš dangiškos šviesybės, nes taip Pasaulis čia sukurtas
Visagalio Jėzaus Kristaus...
Čia esu pašventintas Šventos Marijos....
Raimundas Baliutis, 2015 m.

Seniai, seniai gyveno žmonės
Nes kažkas jiems padėdavo.
Tada įsitikino kitu pasauliu
Nes gaudavo daug ženklų.
Tai tie žmonės mūsų protėviai
Kurie įsitaisė gyvent ant kalno.
Kuris didesnis už visus mūsų kalnus.
Tai mūsų Bočiai,
Bet laikui bėgant
Keitėsi pasaulis,
Pasidarė dar įdomesnis,
Nes tai norėjo pats Dievas.
Valdas Paulauskas

Sėkmės rodyklės
Tyliai- tiksi mūsų laikrodžiai...
Vakarą vėlų, tyliai.
Užsimerkiu it naktis.
Norėčiau jums palinkėti:
Sėkmės, ramybės ir rimties.
Išsimiegoję sutinkam rytą smagiai,
Ir praeities laikrodžiai tiksi lėtai:
Tiku, tiku, taku,
Tiksi laiku,
Ir užsimerkiam ramiai.
Laima Butkevičiūtė
2015.08.12

Rugpjūčio mėnesį mus paliko:
Viktoras Vėbra, Antanas Milkaitis,
Jonas Brokas, Alvydas Polteris
Mirtis skausminga ir beskausmė būna,
Gyvenimas be skausmo – niekada.
Ir jeigu toks gyvenimas sugriuvo,
Tai tik likimo, ne žmogaus klaida
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