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Mieli žurnalo „Bičiuliai“ skaitytojai! 

Džiaugiamės ir vėl sveikindamiesi su jumis po kelerių metų pertraukos. Pirmiausia norime 

nuoširdžiai padėkoti visiems mūsų leidinio autoriams. Paskelbę idėją apie planuojamą išleisti naują 

„Bičiulių“ numerį, sulaukėme jūsų entuziazmo ir meninės kūrybos darbų – piešinių, eilėraščių, prozos. 

Gera žinoti, kad esate kūrybingi, atviri naujiems iššūkiams ir pasiruošę dalintis su kitais savo mintimis, 

kuriamu grožiu ir širdimi. Linkime nepaleisti kūrybinės gyslelės, toliau skleisti gėrį ir paskatinti kitus 

įsitraukti į šią gražią veiklą, praskaidrinančią kasdienį gyvenimą! 

Kas naujo vyko ligoninės bendruomenėje pastaraisiais metais? Be abejo, didžiausias iššūkis, su 

kuriuo susidūrėme – tai pasaulinė pandemija bei jos įtakoti ribojimai ir pokyčiai. Kaip ir visiems, mums 

teko mokytis gyventi kitaip. Deja, ne visada galime bendrauti ir skirti jums dėmesį tiesiogiai, deja, 

nevyksta taip pamėgti įvairūs bendri renginiai, deja, nesulaukiame ir svečių iš kitų bendruomenių ir 

įstaigų. Tačiau mokomės šiuolaikinių technologijų bendraudami nuotoliniu būdu, sąmoningumo 

rūpinantis savo ir aplinkinių sveikata ir gerove, naujų įdomių veiklų. Ligoninėje gyvenimas nesustojo – 

įstaigos vadovybė ir visų sričių specialistai siekia pagal galimybes teikti ir gerinti paslaugas, 

atitinkančias mūsų pacientų poreikius ir didinančias pagalbos įvairovę. Todėl, vos atsiradus galimybei, 

buvo atnaujinta Psichiatrijos dienos stacionaro veikla, kur pacientai gauna specialistų komandos 

paslaugas neatitrūkdami nuo savo gyvenamosios aplinkos, o praėjusiais metais nemažai pacientų 

įsitraukė į stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos programą, čia lavino savarankiško gyvenimo 

įgūdžius, įgijo naudingų žinių. Buvo ieškoma ir naujų, patrauklių darbo metodų, o daugiausiai 

susidomėjimo sulaukė meno terapija, sveikatinimo mankštos ir maisto ruošos užsiėmimai. 

Artimiausiuose planuose – grįžtamojo ryšio išvykusiems iš ligoninės pacientams teikimas. Tai reiškia, 

kad tam tikrais atvejais bendradarbiausime ir pasibaigus stacionariniam gydymui – domėsimės, kaip 

jums sekasi, palaikysime, teiksime rekomendacijas. Na, o naujieji „Bičiuliai“ taip pat yra dalis šiuo metu 

įgyvendinamų idėjų, skirtų pacientų įsitraukimo, užimtumo ir laisvalaikio įgūdžių skatinimui bei 

emocinės savijautos gerinimui. 

Grįžtant prie „Bičiulių“, šiame numeryje jūs rasite ne tik meninės kūrybos darbų, tačiau ir 

ligoninės specialistų teikiamos aktualios informacijos – psichologai ir socialiniai darbuotojai pasidalijo 

nuorodomis, kur galėsite konsultuotis jums svarbiais klausimais net ir išvykę iš ligoninės, o 

ergoterapeutai pasiūlė mankštos, skirtos kasdieniam sveikatos palaikymui, pristatymą. 

Linkime malonaus skaitymo, sveikatos, geros nuotaikos ir kviečiame bendradarbiauti! 

 

Pagarbiai  

Žurnalo „Bičiuliai“ leidėjai: RVPL Psichologinio konsultavimo ir socialinės pagalbos skyrius  



Bičiuliai 2021 

3 
 

LAISVĖ 

Einu aš Jūros pasitikti, 

Nešuosi LAISVĘ delnuose, 

Neleisiu LAISVEI pasilikti, 

Ją nuskandinsiu bangose! 

  

 
Bangoms ir vėjui įsakysiu 

Į šipulius ją sudaužyt ir 

Išbarstyti po pakrantę, 

Kad žmonės susirinktų ryt... 

 

  
Po mažą laisvės trupinėlį 

Kad pasiliktų širdyse 

Ir klaidžiotų po kopų smėlį 

LAISVA DVASIA!.. 

 

Arijus Rūkas M., Universitetinis skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulius, 4 skyrius 
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Pavasaris 

Jau pavasaris atėjo, 

Visos gėlės pražydėjo. 

Katės kniaukia ant stogų. 

Žalia, šilta ir smagu. 

 

Tupi paukščiai ant šakos, 

Greit gegutė užkukuos. 

Sniego jau visai neliko. 

Na... ir dar kažkas nutiko... 

 

 

 

Žibutės 

Vos tiktai nutirpo sniegas, 

Kol nežydi niekas niekas, 

Pradeda žydėt žibutės, 

Tokios mėlynos gražutės. 

 

Ir aš pradedu galvoti 

Eit žibučių paieškoti. 

Prisiskinsiu jų puokštelę 

Ir nunešiu ją tėveliui. 

 

Giedrius, Dienos stacionaras 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita, Dienos stacionaras 
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Pavasaris 

... pabėgo nuo manęs Pavasaris, 

suvėriau aš jo pėdsakus ant smilgos 

ir įkišau į užantį džiovinti, kad būtų 

ką padovanoti draugei, 

kurios aš dar nė sykio nemačiau... 

p. s. Pabėgo nuo manęs Pavasaris! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genadij, Universitetinis skyrius 

Rytas 

Rytą Rausvais Nagais 

Jaučiu už lango krebždant, 

Šešėliai sruogom draikos 

Garuojančiuos Laukuos... 

Jaučiu kaip bunda skliautas, 

Rasa ant lapų virpa 

Ir šlepsi basos kojos 

Artėjančios DIENOS! 

 

Arijus Rūkas M., Universitetinis skyrius  
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Mindaugas, 3 skyrius 

 

* * * 

Parašysiu laišką  

Lietumi ant stiklo, 

Tu atvėrus langą 

Lietų įsileisk. 

 

Pabučiuos jis veidą, 

Sudrėkins blakstienas, 

Jei dar abejoji –  

Tai pamiršk, atleisk... 

 

Parašysiu laišką  

Lietumi ant stiklo –  

Gal atvėrus širdį  

Ir mane įleisk.  

 

Jonas, Universitetinis skyrius 

 

 

 

 

 

 

Norėčiau 

Norėčiau būti kvepalais ant tavo kūno, 

Norėčiau būt lašu ant tavo lūpų, 

Norėčiau būti meškiuku ant tavo lovos, 

Norėčiau būti aš viskuo, ką tu lietei, 

Norėčiau būti oru, kuriuo tu kvėpavai... 

 

Ruslan, Dienos stacionaras 
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Išėjusiam 

Kad ir kur benuneštų likimas, 

Visados pasilieka atsiminimas – 

Tas takelis, kuriuo pirmą žingsnį ėjai, 

Tėvo sodo kvapnus medus, 

Vyšnių skonis svaigus, gardus, 

Šieno kvapas, šviežias pienas, 

Prie upelio geltonos purienos, 

Seno klevo palinkus galva 

Liks tau visad ši žemė sava. 

Iš kurios tu kaip medis išaugai šaknim 

Su kaimynais, draugais, giminėm. 

 

Violeta, 5 skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Laurynas, 3 skyrius  
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Nendrelė 

Jaunų dienų apsvaigime 

Ar buvo meilė arba ne, 

O aš nendrelė vieniša 

Linguosiu vėjyje laukuos. 

Kas mane vienišą paguos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas, 5 skyrius 

 

 

Ruduo 

Jūroj maudėmės kartu – 

Mylimasis, ar girdi, 

Trūksta žodžių pamary. 

Rudenėli, pasakyk, 

Kad širdy tokia dalia, 

Meilės žodžių nebėra, 

Rudeniop tamsi tyla. 

Jolanta, 8 skyrius  
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Edmundas, 5 skyrius 

 

* * * 

Juodos spalvos peronai ir uždegta tamsa, 

Bedugnės matos plotai ir kristi ne našta... 

Vaduojuos aš nuo blogio, o blogis tas – tamsa, 

Ir gėris skverbias sielon kaip rytdienos aušra. 

Tamsos lašelis skęsta lyg jūroj be ribų, 

Tikiu tiktai į gera ir viltį surandu. 

Savam pasauly Dievas, Kūrėjas aš esu, 

Ir mano kelias vienas tarp tūkstančio kitų...   

 

Ruslan, Dienos stacionaras  
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Vaikai 

Užauga vaikai ir – išeina! 

Gal atsigręš atgal, o gal ir ne... 

Tebūna geras jiems pasaulis 

Ir tolerantiška minia... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Genadij, Universitetinis skyrius 

 

* * * 

Neverta nieko mums iš jų tikėtis... 

Gal atsigręš atgal, o gal ir ne! 

Įdėk į lauknešėlį savo meilę 

Ir pasimelsk už juos sapne! 

 

Arijus Rūkas M., Universitetinis skyrius  
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Daina „Tik Tau“ 

Kažkokia keista sumaištis, 

Palinkstu vėl prie knygų. 

Galvoje tų minčių sūkurys, 

Ir to sapno tylus kuždesys. 

Ten to balso aiškioji tartis 

Vien tik tavo vardą kartojo! 

Priedainis 

Pabandysiu aiškiau prisiminti... 

Pabandysiu aiškiau prisiminti... 

Ką gi kalba šitoji lemtis? 

Pamirštu savo knygos pirmąsias dalis, 

Pabandysiu aiškiau prisiminti... 

Šitą lemtį vėl dengia balta paslaptis... 

Duok man dešimt minučių laiku. 

Taip, be jokių abejonių – tai TU! 

Priedainis 

Pabandysiu aiškiau prisiminti... 

Pabandysiu aiškiau prisiminti... 

Jurgita, 8 skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurynas, 3 skyrius  
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Enrika, 8 skyrius 

 

Pavasaris 

Ateis pavasaris, vėl saulė švies... 

Ateis ir meilė – labas pasakys. 

Ateis giedra į širdį, tikra šviesa užlies. 

Ateis viltis tikroji, ateis ir nepaklys. 

 

Silvija, 2 skyrius  
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* * * 

kaip sopa

tą žaizdą 

širdies 

kaip gelia 

sielą nakties 

pašauk  

mane tu 

iš nebūties 

ir prikalk 

prie savęs 

vis tiek 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

aušra aušta 

ir žvaigždės gęsta 

ir gęsta 

jaunystės širdis 

nuimk tą tvarstį 

nuo akių 

kad neapakčiau 

kad neprarasčiau 

aš tavęs 

viltie 

 

Daina, 8 skyrius 

  

⁎ ⁎ ⁎ 

paslaptingi 

pasauliai 

ir salos 

ir vaikystės 

sodai balti 

meile mano 

kur tu 

kur tavo namas 

toj išdainuotoj šaly  

 

Ivan, 5 skyrius 
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S., Universitetinis skyrius 

 

 

Vaikystė 

Žalia žolė – 

Kadais lakstėme 

Basi rugiuose, 

Supomės maži. 

Senelės pasakos 

Mielos ir gražios... 

Vienatvė. 

O saulužė šviesi 

Lyg miražas gražus. 

O, mama miela, brangi, 

Mus supai lopšy 

Ir dainas dainavai. 

Ir išaugom jau seniai. 

Gandrai išskridę, 

Vaikai palikę namus, 

Jau dideli. 

Jau močiutė esu, 

Du anūkus turiu. 
 

Jolanta, 8 skyrius 
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Nauda ir lazda 

Kai tik lazdą aš gavau, 

Tuoj su ja iškeliavau. 

Na, ir supratau staiga –  

Eiti su lazda – jėga. 

Jeigu lazdą tik turėsi 

Ir naudotis ja mokėsi, 

Vaikštinėt galėsi vienas, 

Kur tik nori visą dieną. 

Dėmesingas jeigu būsi, 

Tai į griovį neįgriūsi 

Ir į medį nesitrenksi, 

Kartais net balų išvengsi. 

Neužkliūsi, neparkrisi 

Ir, turbūt, rečiau paklysi. 

Laiptais laipiosi staigiau, 

Na, ir jausiesi saugiau. 

Man lazda – geriausia draugė, 

Mane nuolat ji apsaugo. 

Jums patarčiau su lazda 

Nesiskirti niekada! 

 

Giedrius, Dienos stacionaras 

 

 

 

 

 

Jonas, 3 skyrius 
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Rimutis, 7 skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornelija, Vaikų ir paauglių skyrius 

 

 

* * * 

Debesys plaukia žydrynėje, 

Vėjas išblaško blogas mintis, 

Kaip gera gyventi gimtinėje – 

Paneigti jos grožio nieks neišdrįs. 

Stovi medeliai sušalę, 

Dangus tuoj prapliups lietumi, 

Kaip myliu šią nuostabią šalį 

Savąja maža širdimi. 

Negali širdis sutalpinti 

To jausmo beribio, gilaus, 

Kuris iš gelmių jos išplaukia 

Ir suteikia džiaugsmo tylaus.  



Bičiuliai 2021 

17 
 

Ivan, 5 skyrius 

G. 

Garantuota 

Galia 

Galėti 

Gimti 

Ganytis 

Gyventi 

Grožėtis 

Gyvomis  

Gėlėmis 

Geltonomis 

 

O Gal Galvoti 

Gelbėti 

Gydytis 

Gydyti 

Gailestingumu 

 

Ar Graži Gegužinė 

Gegužį 

Gaudanti 

Garuojantį gegužį 

 

Geležinio 

Geležinkelio 

Greitkelyje 

Glėbys  

Galybės 

Galvoje 

Galvojančioje garuoja 

 

O Gal, gal, gal 

Galvokim 

Galiausiai 

Gerbiamieji 

Gerieji 

Gerosios... 

 

p. s.  

... tam kartui pakaks, 

ačiū, kad skaitėte! 

Arijus Rūkas M., Universitetinis skyrius  
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* * * 

Aš rankomis pasieksiu dangų,  

Nuskinsiu žvaigždę iš nakties, 

Sparnais mosuodamas pakilsiu, 

Tave stebėsiu iš šalies. 

 

Kaip angelas tavosios sielos, 

Kaip riteris tavos širdies 

Šiąnakt suteiksiu aš tau viltį, 

Nunešiu prie svajonių debesies. 

Ruslan, Dienos stacionaras 

 

* * *  

Tavo gyvenimo kelias 

Ne kelias tai – takas į dangų, 

Jo viršūnėj žvaigždė. 

Eisi, klupsi, paklysi, 

Tau iš po kojų bedugnėn 

Kliūtys ir viltys riedės. 

Tu kalną įveiksi, 

Viršūnes pasieksi, nes 

Žvaigždė šviečia tik tau. 

Nuo pusės kelionės kelias 

Trumpėja. Juk klaidų 

Vis mažiau ir mažiau. 

Stanislovas, ŪPS skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S., Universitetinis skyrius 
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  * * *  

Tamsumoj juodoj, lyg žemė, 

Švietė man vilties šviesa –  

Ji, brangi mana dukrelė, 

Priminė apie tave. 

 

Neišvengiau aš kvailysčių, 

Daug klaidų manam kely, 

Nors taisau aš jas kas rytą, 

Nematau tavų akių... 

 

Gal tavęs aš neišvysiu, 

Bet tikrai, labai tikiu –  

Klaidas savo ištaisysiu, 

Atversiu tau plačius kelius. 

 

Kaip saulutė tirpdo ledą, 

Tu įveiksi sunkumus! 

Nepamirški tik, dukrele, 

Eit savu plačiu keliu! 

Aurimas, 5 skyrius 

 

 

 

 

Gitana, 8 skyrius 
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Genadij, Universitetinis skyrius 

Ričardas K., Ūmių psichikos sutrikimų skyrius  

      * * *  

Ar girdi mane? Ar girdi tu, ... 

Paukšti? 

Lietaus lašai užmiegantys lange, 

Nukritę čia 

Iš ten, 

Kažkur iš aukšto, 

Ištirpsta lyg sapne 

Ir grįžta ten 

Lyg nuolatiniam judesy 

Kaip grūdai į miltus sumalti 

Malūno amžino vandens 

Nematomų girnapusių, 

... Ir tau, ir man 

Ant upės kranto laukiant. 

Pavasaris išties rankas 

Ir į duris pabels 

Lyg žilaplaukė mergina, 

Kaskart jauna,5 

Net ir tada, 

Kai tu padėsi šaukštus. 

Bus vėl nauja diena 

Ciferblate, 

Skubės išsemt... 

Dabartyje 

Visą laiką saujom. 

P.S. Net jei nieko ir nėra, 

Judėt privers  

Visą ką 

Nebylė šviesa. 

Sunku net patikėt, 

Kad ji bejausmė. 
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Смысл слов 

Что означают слова: семья, родные, близкие? 

Cемья есть вся наша планета, которая состоит из цепочки семей, в которых есть родные 

и близкие. Но приходит время, когда семья теряет родных и близких тебе людей. Цепочка 

разрывается, нарушается баланс. Но мы должны её спасти, спасти своей любовью и 

человечностью к родным и близким. Мы не должны разделять кто какого сорта, потому что мы 

одна  цепочка, которую мы каждый дополняем собою. Без одного звена цепочка делается меньше, 

но на смену ушедшего звена приходит новое звено, которое не даст уменьшится нашей общей 

цепочке.  

Любите родных и близких людей. Это же наша семья! 

Irina, 2 skyrius 

Žodžių prasmė 

Ką reiškia žodžiai: šeima, giminės, artimieji? 

Šeima yra visa mūsų planeta, sudaryta iš grandinės šeimų, kuriose yra giminės ir artimieji. Bet ateina laikas, kai 

šeima praranda gimines ir tau artimus žmones. Grandinė nutrūksta, sutrinka balansas. Bet mes turime ją išgelbėti, išgelbėti 

savo meile ir žmogiškumu giminėms ir artimiesiems. Mes neturime rūšiuoti žmonių, todėl kad esame viena grandinė, kurią 

kiekvienas papildome savimi. Be vienos grandies ta grandinė mažėja, bet išnykusią grandį keičia nauja, kuri neleis mažėti 

mūsų bendrai grandinei. 

Mylėkite artimus žmones. Juk tai mūsų šeima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvija, 2 skyrius 
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Уходит лето 

Вот и всё, прохладно, прошли приятно тёплые деньки. Ах боже, как мы лето ждали: 

курорты, санатории, детские лагеря, купанья, загоранья, состязания. А вечером под звёздами – 

костёр, шашлык и мелодичные звуки струн гитары. А звёзды нам светили, как будто  нам о чём-

то говорили. Поход, палатки и великолепная природа. Деревья, птички, мышки, кузнечики и 

тихий ветерок. Все звуки леса нам о чём-то говорят.  

Да, как мы ждали лета! Было приятно и тепло. Ну вот и всё, сменилось летнее 

вдохновение на мрачные дождливые деньки... 

Irina, 2 skyrius 

 

Baigiasi vasara 

Štai ir viskas, vėsu, praėjo maloniai šiltos dienelės. O dieve, kaip mes vasaros laukėme: kurortai, sanatorijos, vaikų 

stovyklos, varžybos, maudynės, saulės vonios. O vakare po žvaigždėmis – laužas, šašlykas ir gitaros stygų melodingi garsai. 

O žvaigždės mums švietė lyg kažką sakydamos. Vėl žygis, palapinės ir nuostabi gamta. Medžiai, paukšteliai, žvėreliai, 

žiogeliai ir ramus vėjelis. Visi miško garsai kažką mums kalbėjo. 

Taip, kaip mes laukėme vasaros! Buvo miela ir šilta. Bet štai ir viskas, vasaros įkvėpimas virto niūriomis, 

lietingomis dienelėmis... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G., 5 skyrius  
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Jonas, 5 skyrius 

Šokančios snaigės 

Kai krenta baltos šokančios snaigės ant tavo blakstienų, aš tyliai kuždu: „Myliu tave“. Kai tavo 

akys spindi labiau nei saulė, sakau tau: „Myliu tave“. Kai tavo lūpos šypsosi, atrodo – pasaulis išnyko. 

Būk, mano meile, visada šalia, kad ir kur mane nuvestų mano dalia...  

 

Noriu 

Noriu žiūrėti į tave miegantį, kai ryto spinduliai tau lūpas bučiuos. Noriu alsuoti meile tau, 

padėjusi galvą šalia. Noriu į šviesią ateitį žiūrėti kaip į jūros platų horizontą. 

Noriu pasakyti tau, kad tu buvai tiksinti bomba, kuri sprogo ir padovanojo visiems meilės 

skeveldras. Savo širdyje aš visados laikysiu auksinę šukę... 

Rasa, 2 skyrius 
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Vaidai 

Ji, su gervės sparnais, ilgomis rankomis, ir jos širdį ypač puošia ugninis klevas. Ji tik šyptels ir 

pasakys – labas rytas. 

* * *  

Ir nubėgo vasara gulbės sparnais pabučiavusi, žalčio žvilgsnio išsigandusi. Pabalnojusi plaštakę, 

nusišypsojo boružei... Ar atbėgs dar vasara? 

* * *  

 Tu – budi virš planetos, virš žemelės šventos. Virš visatos. Žvaigždžių. Galaktikos. Tu – karalienė 

pasaulio. 

Rima, 8 skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas, Universitetinis skyrius 

 

Lėtai seku paskui viziją – viltį... Sapnuose lankaisi, veidrodžiu žybsi į akis saulės zuikučiais. 

Lėtai seku paskui savo pasaką – rūmai paskendo, viltyse vėjo blaškosi siela, ieškodama sapnuose tavęs, 

tavęs... 

 

Rasa, 8 skyrius 
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Apie šunis ir kates linksmai 

Ir susimąstė kartą katinas... 

Vieni myli šunis, kiti kates. Daugiau rastume šunų 

gerbėjų, bet aš galiu drąsiai teigti – katė geriau už šunį! 

Reikia įrodymų? Prašau! 

Štai, kaip kalba mūsų senoliai. 

Blogą kelią vadina šunkeliu, blogą, nevalgomą 

grybą – šungrybiu, netikusį daktarą – šundaktariu, varganą 

gyvenimą – šunišku, visus prastus reikalus ant šuns karia 

(darbas nuėjo šuniui ant uodegos, išėjo šunims šėko pjauti, šuniškai pavargau), blogu oru šeimininkas 

net šuns laukan nevaro (suprask, ką jau kalbėti apie kitus padarus). O, va, maloniai praleistą laiką katino 

dienomis vadina, mielą moterį – katyte... Kiekvienas supyksta, apšauktas šunsnukiu ar kalės vaiku, tačiau 

tuoj pat atsileis, pamalonintas kačiuku ar katyte. 

Biologinis įrodymas. 

Pasak mokslininkų, žiloje senovėje žmonės vaikščioję keturiomis kojomis ir neturėję rankų. Tik 

ilgainiui nuo įvairių darbų darbelių iš priekinių kojų išsivysčiusios jos. Todėl katės daug artimesnės 

žmonėms, nes priekinėmis kojomis ne tik vaikšto, bet ir draskosi, medžioja, prausiasi. Šunys priekinėmis 

letenomis jokių darbų atlikti nesugeba. 

Katės artimesnės žmonėms ir meilės reikaluose. Visus mus žavi pietų šalyse karštų vyrų 

bandymai palenkti savo mylimųjų širdis dainuojant po langais romantiškas serenadas. Katės ir katinai 

irgi stengiasi prisivilioti antrąsias puses kuo gražesniais balsais. Šunys meilintis taip išradingai nesugeba 

ir nesistengia.  

Ūkiškas vertinimas. 

Visos katės – medžioklės, kadangi medžioja peles ir žiurkes. O šunų tik dalis medžiokliniai, 

žymiai daugiau visokių kiemsargių, amsių, atlėpausių. Dar dažnai sakoma, kad šunys yra naudingesni už 

kates, nes saugo žmones nuo vagių. Bet, kam tada reikalingos tvirtos durys su gera spyna? Katės apie 

atvykėlius iš karto praneša: katė prausias – lauk svečių. O sargis pradeda loti, kai jie jau čia.  

Ką mano švaruoliai? 

Katės savo gamtinius reikalus atlieka tik į švarią, smėlio pripiltą dėžutę ar nuošalią vietą. Ir 

viską kuo stropiausiai užkapsto. O šunys neturi gėdos jausmo ir viską daro, kur pakliuvo. Dėl tokio 

elgesio prakeiksmai visai šunų giminei pilasi vis garsiau.  

Šlovė laisvamanėms! 
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Kartais šuniškai nusiteikę proto galiūnai sako, jog šunis žymiai lengviau dresuoti, galima 

išmokyti visokių gudrybių ar naudingų dalykų, o katės žioplos ir visai nesusigaudo, ko iš jų nori 

šeimininkas. Su tokia nuomone nesutinku! Kačių nuovoka bei didelis išradingumas rodo, kad jos viską 

kuo geriausiai supranta, tik jų savigarba neleidžia šokinėti pagal šeimininko dūdelę. Ne šeimininkas, o 

jos pačios nusprendžia, kaip kada pridera pasielgti. Niekai priversti paklusti šunį, pabandyk priversti 

paklusti katę! 

 

Giedrius, Dienos stacionaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita, Dienos stacionaras 
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⁎ ⁎ ⁎ 

aušra aušta 

ir žvaigždės gęsta 

ir gęsta 

jaunystės širdis 

nuimk tą tvarstį 

nuo akių 

kad neapakčiau 

kad neprarasčiau 

aš tavęs 

viltie 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

gerklėj  

tas riksmas 

sveikinantis 

rytą 

gerklėj 

tas riksmas 

amžinai užmigti 

ar grįši tu 

dar obelys 

nežydi 

dar vėjai 

nedejuoja 

kur baigias 

lygtys 

 

Daina, 8 skyrius 

Raimundas, Dienos stacionaro skyrius 
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* * *  

Vėlyvas ruduo, šviesios sienos, balti chalatai, už grotuotų langų gelstantis parkas ir visiškas 

susitaikymas – va dabar jau viskas. Gydausi psichiatrinėje? Juk buvau ramus ir protingas vaikas, augusi 

tvarkingoje, išsilavinusių mylinčių tėvų šeimoje. Mokslai prestižinėje specialybėje, būrys draugų, 

kelionės, meilė, šeima, dukrytės gimimas, įdomus gyvenimas. Niekas nematė ir nesuprato, kad manyje 

brendo pradžioje nematoma liga… 

Kai alkoholizmas pasiekė apogėjų, euforija maišėsi su depresija, visiškas negebėjimas tvarkytis 

reikalų, bandymai rasti išeitį įvairiais būdais – privatūs gydytojai, lašelinės, narkologinė gydykla, 

reabilitacija, burtininkai, akupunktūra, sportas, protingos knygos, būrėjai, kunigai, astrologai. Niekas 

nepadėjo, nei jausmingi artimųjų maldavimai, nei grasinimai, nei gąsdinimai būti atleistai iš labai gero 

darbo. 

„Paskutinė“ alkoholinė vakarienė baigėsi paryčiais. Iš vakaro, norėdama užmigti po kelių dienų 

gėrimo, išgėriau stiprių gėrimų su raminančiais vaistais ir eidama į vonią susmukau. Jei ne tėtis, jei ne 

medikai, nežinia, kuo viskas būtų pasibaigę, bet aš buvau atvežta į Parko gatvę ir atsigavusi pajutau 

nepaprastą ramybę. 

Pirmiausia pasijutau saugi – nemirsiu… Pamenu griežtą ir mylinčią daktarės Eivienės globą, 

rytines mankštas II-o skyriaus fojė, jaukiai apželdintas patalpas. Atsirado apetitas, ir maistas atrodė labai 

skanus. Prasidėjo pokalbiai su puikia psichologe Makarova. Ėmė grįžti savivertė ir tikėjimas, kad viskas 

bus gerai. Poilsio kambaryje radau daug veiklos, ėmiau piešti, skaityti, kalbėtis su besigydančiomis 

moterimis. Pajutau kažkokį rūpestį jomis – štai viena žudėsi, serga šizofrenija, kita, visai jauna su gilia 

depresija – namuose laukia mylintis vyras ir vaikai, o ji guodėsi, kad negali jokių darbų dirbti. Pagyvenusi 

moteris, kuri visą laiką keistai trypčiojo, kvietė pas save į Varėnos kraštą grybauti. Sutikau ir nuo 

alkoholizmo besigydančių moterų.  

Per tą mėnesį, praleistą ligoninėje, patyriau kažkokį virsmą. Vieną vakarą pamačiau praviras 

duris, o už jų – tamsoje spingsinčią lempelę. Pasirodo tai buvo maldos vieta. Aš labai prašiau Aukščiausių 

jėgų pagalbos. Vėliau patyriau norą padėti kitoms moterims, paskambinau į darbą ir pasikalbėjau atvirai 

su kolega, parašiau nuoširdų laišką artimiesiems ir buvau pasiryžusi pradėti naują gyvenimą. 

Taip ir įvyko – nuo tų 2005 metų pavasario alkoholio pavartojau tik vieną vakarą, prieš dvylika 

metų. Sistemingas ilgalaikis gydymas sustabdė pražūtingą potraukį, o išėjus iš ligoninės ėmiau lankyti 

savitarpio pagalbos grupes, naudotis 12 Žingsnių programa, apsilankydavau ligoninėje norėdama 

pasidalinti savo sveikimo patirtimi. 

Šiandien gyvenu be alkoholio, be jokių psichotropinių vaistų, savo emocines būsenas tvarkau 

dvasinėmis priemonėmis ir disciplina. Labai daug laiko skiriu moterims, kurios šiandien kenčia nuo 

alkoholizmo. Dalinuosi savo patirtimi be jokio atlygio. Visada joms sakau – jei reikia medikų pagalbos, 
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kreipkitės ir nedelskite. Priklausomybė labai gudri ir mirtinai pavojinga liga, o kiek skausmo sukeliame 

artimiesiems. 

Šiandien esu sveika, laiminga ir be galo dėkinga ligoninės medikams – jei ne jie tą niūrų rytą, 

nežinia, kur šiandien aš būčiau… 

Daiva 

 

 

 

 

 Lukas, Vaikų ir paauglių skyrius 
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* * *  

Frazė „geri namai“ įstrigo į atmintį dar vaikystėje, kai perskaičiau knygą apie didį pedagogą 

Makarenką. Aišku, negalima lyginti skurdžių tarpukario vaikų namų su jaukia mūsų ligonine, bet šilta 

žmogiška aura tvyrojo ir ten, ir čia. Net neapsakysiu, kaip esu dėkingas gydytojams ir visam personalui 

už tai, kad daugybę kartų padėjo atsitiesti, pasveikti mano sielai ir kūnui. Savo gyvenimo moterį taip pat 

sutikau čia, prieš dvylika metų. Greitai bus dešimt metų kaip mes esame šeima. Dar noriu pridurti, kad 

protingiausius, nuoširdžiausius ir talentingiausius žmones sutikau čia – Vilniuje, Parko g. 21. Taigi, jie 

yra čia – „geri namai“. 

Tai tiek. 

 

Jonas, Universitetinis skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kornelija, Vaikų ir paauglių skyrius 
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PASIMANKŠTINKIME! 

1. Lenkite galvą į priekį, 

paskui atloškite ją atgal. 

Pakartokite 10 kartų.  

 

7. Žygiuokite vietoje 1 

minutę. Stenkitės kuo 

aukščiau kelti kojas. 

 

2. Pasukite galvą į kairę, 

paskui į dešinę pusę. 

Pakartokite 5 kartus. 

 

8. Stovėkite tiesiai, pėdos 

pečių plotyje. Pakelkite 

rankas ir sukite mažus 

ratukus į vieną, paskui į kitą 

puses. Pakartokite po 10 

kartų į kiekvieną pusę.  
 

3. Lenkite galvą prie vieno, 

po to prie kito peties. 

Pakartokite 3 – 5 kartus į 

kiekvieną pusę. 

 

9. Stovėkite tiesiai, pėdos 

pečių plotyje. Pakelkite 

rankas, ištieskite jas į priekį. 

Darykite „žirkles“ 

horizontalia kryptimi. 

Pakartokite 10 kartų. 
 

4. Kojas pastatykite plačiau 

nei pečių pločiu. Padėkite 

vieną ranką ant liemens, kitą 

pakelkite į viršų ir 

pasilenkite į kairę, paskui į 

dešinę pusę. Pakartokite 5 

kartus į kiekvieną pusę.  

10. Stovėkite tiesiai, pėdos 

pečių plotyje. Pasukite 

rankas ir darykite „žirkles” 

vertikalia kryptimi. 

Pakartokite 10 kartų. 

 

5.  Rankas sudėkite už 

nugaros. Pasistiebkite ant 

kojų pirštų galų. Pakartokite 

10 – 15 kartų. 

 

11. Stovėkite tiesiai, pėdos 

pečių plotyje. Darykite 

pritūpimus taip, kad keliai 

neužeitų už kojų pirštų. 

Tūpdami ištieskite rankas į 

priekį, išlaikykite tiesią 

nugarą. Pakartokite 10 

kartų.  

6. Stovėkite tiesiai. Atlikite 

šuoliukus praskiesdami 

kojas ir pakeldami į viršų 

rankas. Pakartokite 10 

kartų.  

 

12. Rankos ant liemens, 

pėdos pečių plotyje. 

Pastatykite vieną koją į 

priekį, kitą atgal ir atlikite 

įtūpstus. Tupiant abi kojos 

turi būti sulenktos stačiu 

kampu. Pakeiskite kojas. 

Pakartokite po 10 kartų su 

kiekviena koja. 
 

 

Parengė RVPL ergoterapeutai  
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Naudinga informacija 
 

RVPL specialistai teikia psichosocialinę pagalbą ne tik ligoninės pacientams, bet ir visuomenės 

nariams. Po išrašymo iš ligoninės anonimiškai gauti psichologo konsultaciją ir informaciją socialiniais 

klausimais galite susisiekę elektroniniu paštu, taip pat rūpimais klausimais gali kreiptis jūsų artimieji ir 

šeimos nariai. 

 

Psichologo konsultacija teikiama el. paštu: konsultacija@rvpl.lt 

Socialinio darbuotojo konsultacija teikiama el. paštu: soc.pagalba@rvpl.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daumantas, Dienos stacionaro skyrius 


