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Mamai

Mano motule rūpintojėle,
Ačiū už didį tau rūpestėlį.

Tu išmintinga, švelni, pakanti –
Tokia artima man esi.

Nors bėga metai negailestingai,
Man tavo grožis liks amžinai.
Didis tau ačiū, mama, tikrai.

Tu pavyzdinga, švelniausia mama,
Tokia puiki tu mano širdyje.

Dėkoju už viską, myliu aš tave.

Martynas Šimkus
Iš knygos „Žodžiai ir spalvos“

2013
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MOTINOS DIENAI
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MAMOS PORTRETAS
dailės studijos vadovė Aldona

Sveikos, mielosios mamos, 
su viltimi visi laukiame pavasario šilumos, 

ilgimės tų gležnučių pirmųjų žiedų, svajojame, o 
kartais ir nekantraujame, kai lietingos ir šaltos 
dienos taip nenoriai traukiasi iš Lietuvos. Šiemet 
Motinos diena vėl pasipuošia pačiais kukliausi-
ais, bet labai lauktais pavasario pumpurėliais 
– visi keliai, takeliai, vedantys į mūsų Centrą 
Užupio širdyje, iš kiekvieno nedidelio sodelio ar 
tarpuvartės jau pasitinka mojančiais gležnos 
žalumos lapeliais. Tai labai džiugina ir nuteikia 
šventei.

Mielosios mamytės, jūs net neįsivaizduojate, 
kiek daug kalbamės apie Jus kasdien, kokia svarbi 
vieta skirta Jums mūsų širdyse. Besiruošiant 
pasitikti Motinos dieną, mūsų dailės studijoje 
kilo nauja graži idėja – kiekvienas pabandėme 
pavaizduoti mamą, prisiminti tik jai būdingus 
svarbiausius bruožus – jos šukuoseną, šypseną, 
akių spalvą. Kaip visada, mums sekėsi labai gerai, 
pagavo įkvėpimo nuotaika, gimė diskusija, atgijo 
šilti prisiminimai. 

Piešėme akriliniais dažais. Štai Romualdas 
papuošė mamą nutapydamas jai raudonus 
auskarus ir karolius, o Paulius aukso taškais 

išdekoravo rūbus, Justina mamytės veidą nuskaid-
rino geraširdiška šypsena, Birutė suteikė veidui 
švelnią ramybę, Ernestas originaliai pavaizdavo 
savo mamą melsvų dryžuotų tapetų fone, o Joana 
savo paveiksle pasekė grakščiuoju Amedėju Mo-
diljaniu (Amedeo Modigliani) ir stilingai prailgino 
kaklą. Visi portretai įdomūs ir originalūs, todėl 
planuojame ateityje pratęsti jų seriją ir patobulinti 
įgūdžius.

Linkime mūsų mamytėms sveikatos ir saulėtų 
dienų!

SVEIKINIMAI
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Sveikos, mielosios mamos, su viltimi visi lauki-
ame pavasario šilumos, ilgimės tų gležnučių 
pirmųjų žiedų, svajojame, o kartais ir nekan-
traujame, kai lietingos ir šaltos dienos taip ne-
noriai traukiasi iš Lietuvos. Šiemet Motinos die-
na vėl pasipuošia pačiais kukliausiais, bet labai 
lauktais pavasario pumpurėliais – visi keliai, 
takeliai vedantys į mūsų Centrą Užupio širdyje, 
iš kiekvieno nedidelio sodelio ar tarpuvartės jau 
pasitinka mojančiais gležnos žalumos lapeliais. 
Tai labai džiugina ir nuteikia šventei. Mielosios 
mamytės, jūs net neįsivaizduojate, kiek daug 
kalbamės apie Jus kasdien, kokia svarbi vieta 
skirta Jums mūsų širdyse. Besiruošiant pasitikti 
Motinos dieną, mūsų dailės studijoje kilo nauja 
graži idėja – kiekvienas pabandėme pavaizduoti 
mamą, prisiminti tik jai būdingus svarbiausius 
bruožus – jos šukuoseną, šypseną, akių spalvą. 
Kaip visada, mums sekėsi labai gerai, pagavo 
įkvėpimo nuotaika, gimė diskusija, atgijo šilti 
prisiminimai. 

SVEIKINIMAI
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Su lankytojais kalbėjosi ir jų min-
tis užrašė Jūratė V.

Motinos diena – viena gražiausių pava-
sario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai diena, 
kai gražiausi gėlių žiedai dovanojami pačiam 
artimiausiam žmogui – mamai. Lietu-
voje Motinos diena minima pirmąjį gegužės 
sekmadienį, ji oficialiai švenčiama nuo 1928 
metų. 

Motina tapatinama su žeme. Kaip ji 
išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. 
Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad 
būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos.

MOTINA

Motina – deivė, klūpanti
Prie kūdikėlio lopšio,
Motina – ištikimybė ir drąsa,
Jinai ir saulė, ir akių šviesa.
Motina – židinys,
Niekada neužgęstantis, kur sušilti mažutis 
Ir senas gali.

Motina – ašarom laistomos viltys
Ir giesmė nenuilstanti. 
Motina – šaltinis, trokštantį girdantis,
Ir mūsų tikėjimas nemirštantis.

(S. L. Petkevičienė-Žukauskienė, 
„Iš minčių ir akimirkų“, 2009)

KĄ GALIU PAPASAKOTI 
APIE SAVO MAMĄ?

SVEIKINIMAI
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Motinos dienos proga – mūsų Centro 
lankytojų pamąstymai.

Justė M.: Mama myli savo vaikus, ji viską 
tvarko namuose. Kai suserga, jos reikia pagailėti. 
Atsimenu, kai seniai sirgo mano mama ir gulėjo 
lovoje savo kambaryje antrame aukšte, aš jai 
nešiodavau pusryčius.

Birutė: Mamai patinka gauti gėlių. O mes ją 
pasveikiname ir bučiniu. Mama švenčia gimta-
dienius namuose, tik jubiliejų šventė restorane. 
Ten gavo daug gėlių. 

Birutė žino mamos gimtadienio datą – gegužės 
18. Beje, antrą skiepą mama gaus gegužės 17, tai 
bus jai kaip dovana gimimo dienos proga.

Jūratė K.: Mano mama gera, rūpestinga. Nuo 
tėčio gaudavau beržinės košės, o mama mane 
gindavo. Mama mėgsta megzti.

Paulius T.: Mama – sudėtinga...
Jūratė R.: Mama gyvena su broliu sode. Kai 

buvau maža, vesdavo mane į darželį. Mano 
mama jauna.

Juozas P.: Mano mama viską moka: kepti bly-
nus, virti makaronus. Ji graži, mėgsta puoštis. Jai 
nupirksiu gėlytę.

Ernestas: Mano mama mėgsta saldainius ir su 
manimi važinėtis.

Sergejus N.: Mama myli mane ir tėtį, mėgsta 
gėles, labiausiai – rožes, ir lakuoti nagus.

Miroslav: Vsio chorošo.
Gintaras: Mamai patinka raudonos gėlės. Su 

tėčiu eisim toli jų pirkti.
Rūta K . :  Mamą prisimenu, bet nenoriu 

daugiau kalbėti.
Darius J. parodė iškeltą nykštį, kad mama – 

OK.
Artiomas: Mama gera, patinka gėlės, eina į 

darbą.
Miglė: Prisiminus savo mamą, apima labai 

geras jausmas – šiltas, šviesus. Ji buvo linksma, 
gera, man ji iki šiol yra labai brangi. Mama mėgo 
knygas, man patiko eiti pas ją į darbą, į Jaunimo 
teatrą. Kai mama jau sirgo, jai darėsi vis sunkiau 
dirbti, aš jai padėdavau, sudėdavau drabužius į 
dėžes. Atsimenu, kaip su mama važiavau į kelion-
es su jos darbo kolegomis. Mama mane veždavosi 

pas savo brolį į Vilkaviškį. 
Pati baisiausia diena man buvo, kai grįžusi 

iš darbo radau tėtį, jau grįžusį iš ligoninės, tada 
jis pasakė, kad mamos nebėra. Mamytė buvo 
pašarvota su labai gražia suknele, jos lūpos buvo 
padažytos – buvo labai graži.

O dabar mano teta yra man kaip antra mama, 
manimi labai rūpinasi. Aš pas ją gyvenu. Kai 
atšils, su tėčiu važiuosime tvarkyti mamos kapo.

Genadijus: Aš turtingas, turiu 2 mamas. Tikra 
mama mirė, kai buvau mažas. Atsimenu, ji mane 
augino. Mamai labai patiko švęsti Naujuosius 
metus. Po to tėtis vedė kitą mamą, ji mane dabar 
prižiūri. Jai labiausiai patinka koldūnai. 

Ernesta: Mano mama mylima, graži, labai 
gera. Mamytę labai myliu. Ji rūpinasi manimi. 
Linkiu jai sveikatos. Būk laiminga, mamyte!

Vaidas: Mano mama Kristina jauna, graži. 
Ji viską daro, viską mėgsta, daug ką veikia. Ką 
padaro valgyti, aš viską suvalgau. Kai buvau 
mažas, laikė ant kelių ir glostė. Mamai patinka 
tulpės. Vieną kartą turėjau 20 litų ir už visus jai 
nupirkau gėlių.

SVEIKINIMAI
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SVEIKINIMAI

SVEIKINIMAS MAMAI
3 grupės lankytoja Rita

Man Mama pats brangiausias ir mieliau-
sias žmogus pasaulyje. Be jos negalėčiau 
gyventi nė dienos. Kartais būnu nelabai 
gera, dėl to man labai gėda, kartais labai 
jaudinuosi, nes mane labai graužia sąžinė. 
Tačiau širdyje labai myliu ir labai gerbiu 
savo mamą, esu labai dėkinga už savo 
gyvenimą, už tai, kad mane pagimdė ir kad 
prižiūri. 

Motinos diena skirta tam, kad vaikai 
pagerbtų savo Mamas. Gegužės pirmą 
sekmadienį sveikiname savo Mamas, nuper-
kame gėlių ir padėkojame už savo gyvenimą 
ir rūpestį. 

Mamai linkiu kuo stipriausios sveika-
tos, pačių laimingiausių gyvenimo metų ir 
ramybės. Noriu padėti jai visuose jos dar-
buose. Ačiū Jums, Mama, kad davėte man 
gyvybę, už gyvenimą ir už priežiūrą. Noriu 
būti su Jumis amžinai. 

Sveikinu, Mama, su Motinos diena!
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SVEIKINIMAI

Sveikiname Živilę! 
Živilė paskutinę balandžio dieną pagimdė Aurėją - 

sveikutę, gražutę mergytę. Džiūgaujame ir siunčiame 
geriausius linkėjimus!

Darja dalinasi savo džiaugsmu ir 
sveikina mamas!

Šiandien ir aš noriu pasveikinti visas motinas, 
kai kartu su atbundančia gamta sutinkame vieną 
gražiausių pavasario švenčių – Motinos dieną. Tai 
diena, kai kiekvienas privalome padėkoti ypatingai 
svarbiam ir pačiam brangiausiajam mūsų gyvenimo 
žmogui – savo Motinai.

Jūsų stipri meilė, šiluma, rūpestis – tik maža 
dalelė to, ką mums suteikiate. Šiandien, kaip niekada, 
jaučiu, kokia tai svarbi diena kiekvienai mamai, 
suprantu, kaip svarbu mokėti džiaugtis kiekviena 
motinystės minute – ir visiškai nesvarbu, ar tu jau 
mama, ar tik lauki ateinant savo mažojo stebuklo į 
šį pasaulį.

Indrė grįžta į darbą po dvejų 
metų motinystės atostogų

Sveiki, mieli draugai!
Po ilgų dvejų metų vaikelio auginimo atostogų vėl 

grįžtu pas jus. Labai laukiu, labai nekantrauju, labai 
pasiilgau. Smalsauju, kokie jūs po šių dvejų metų? Ką 
naujo išmokote, atradote, pažinote? Kaip nugyvenote 
šiuos pora metų? Kaip ištvėrėte pandemiją?

Na, o aš grįžtu pasikeitusi. Dar truputį paau-
gusi. Nors jau ne pirmą kartą tampu mama, bet 
kiekvienas vaikelis atneša kažką naujo – naujų 
patirčių, naujų pamokų, naują žvilgsnį į pasaulį. Vis 
svarsčiau, ką man reiškia žodis „motinystė“? Turbūt 
daugiausiai – atradimus. Atradimą savo neįtikėtinų 
kūno galių, kai vaikelis ateina į šį pasaulį. Atradimą 
savo užslėptų talentų ir baimių, vidinės stiprybės ir 
tikėjimo. Atradimą, kiek daug mama gali padaryti 
dėl savo vaiko, kiek ilgai gali nemiegoti, kaip švelniai 
ir kantriai gali raminti verkiantį, guosti parkritusį, 
dieną ir naktį slaugyti sergantį. Būnant mama reikia 
persitvarkyti ir susidėlioti save iš naujo, pakeisti pri-
oritetus ir visada pirmiau pagalvoti apie savo vaikus, 
o tik po to – apie save.

Mano mažylis Jonukas gimė prieš dvejus metus per 
Motinos dieną. Jo gimtadienis man visuomet primins, 
kokią nuostabią dovaną tuomet gavau – lyg Dievas 
mane sveikintų su Motinos diena. Tad linkiu ir jums 
nepamiršti kuo nuoširdžiausiai pasveikinti savo 
mamytes šį gražų gegužės sekmadienį. Branginkim, 
džiuginkim, laiminkim savo mamas – juk jos perėjo 
ugnį ir vandenį, kad mus užaugintų...

Iki greito susitikimo „Šviesoje“!
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MAMOS DIENA SVETUR

 Apie tai, kaip švenčiama Mamos 
diena svetur, dalinasi tarptautiniai 
savanoriai: 

Tatia iš Sakartvelo (Gruzija): 
Sakartvele Motinos diena švenčiama kovo 

3-iąją. Dovanos mamoms ta proga būna 
įvairios, tačiau kadangi ši šventė būna pava-
sario pradžioje, tradiciškai dovanojamos 
žibučių puokštės su sveikinimo atvirukais 
jose. 

Nors savo mamoms skiriame meilę 
kiekvieną metų dieną, mums svarbu drauge 
minėti ir švęsti šią ypatingą dieną. 

Houssine’as iš Maroko: 
Mano šalyje Motinos dieną švenčia ne visi. 

Mes esame įsitikinę, kad nereikia vienos spe-
cialios dienos metuose, kad galėtume išreikšti 
rūpestį ir meilę savo mamoms. Pavyzdžiui, 
mano santykiai su mama ypatingi ir visada, 
kai tik turiu galimybę, jai ką nors dovanoju: 
skanaus maisto, rūbų ... 

Mano religijoje žmogus turi būti geras 
savo tėvams, kantrus, išklausyti juos, skirti 
jiems laiko, dėmesį, meilę ir džiaugtis jais 
kiekvieną dieną visus metus. 

Dienos centras ŠVIESA, Baltasis skg. 3A, 01207 Vilnius, tel. (8 5) 261 4707, el. p. dcsviesa@dcsviesa.lt, www.dcsviesa.lt
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