
 

 
 
 
Alma Karosaitė 

VAKARO GRAŽUOLĖ 
 

Šiaurys kamuoja sausą žolę 
Ir švilpia, ūkia padrikai... 
Eglute, vakaro gražuole, 
Ką šilumoj vaikams sakai?. 

 
Uždek jiems šventinę žvakelę. 
Apšviesk knygas ir žaidimus. 
Apšviesk vaikams vaikystės kelią, 
Mokyklą ir tėvų namus. 

 
O jie užaugę prie tavęs 
Savuosius vaikelius suves. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zita Gaižauskaitė 

KALĖDŲ ŽVAIGŽDELĖ 
 

Geroji žemele, 
Parodyk man kelią 
Į baltą ir tyrą 
Kalėdų žvaigždelę. 

 
Kai niekas nemato, 
Kai niekas negirdi... 
Kai angelas basas 
Ateina į širdį. 

 
Ateina Į širdį 
Tik vaikiškai tyrą. 
Balti žiedlapėliai 
Ant delno pabyra. 

 
Balti žiedlapėliai 
Parodys tau kelią 
Į nuostabiai tyrą 
Kalėdų žvaigždelę.     

 

 

 

 



 

LAIMĖS, MEILĖS IR VILTIES! 
 

Kalėdų naktį tylią, šventą, 
Trys angelai lai jus aplanko, 
Dovanos jų stebuklingos, 
Kiekvienai šeimai reikalingos. 

 

Pirmas angelas - Vilties, 
Baltais sparnais jis jus apglėbs, 
Kai namuose gyvens viltis, 
Jokia neganda neužklys. 

 

Antrasis svečias Laimę neša, 
Kad niekada nebūt jos maža, 
Tiek vyresnius, tiek ir jaunus, 
Sėkmė lydės visus metus. 

 

Trečiasis angelas skaisčiausias, 
Meilę neša jis tyriausią, 
Kad brangintumėt visus 
Šeimoje, taip pat draugus! 

 

O po šių dangiškų svečių, 
Linkėjimus ir aš siunčiu - 
Kad per Kalėdas ir Naujus 
Aplankytų džiaugsmas Jus! 

 

 

 



       
 AR MATEI SPEIGUOTĄ RYTĄ 

 

Ar matei speiguotą rytą, 
Šalčio braižą ant langų? 
Ar jautei Kalėdų dvasią, 
Tyliai einant link namų? 
Jau žvaigždė Vakarė spindi, 
Laimę, džiaugsmą skleisdama, 
Tavo norus ji išpildys, 
Per Kalėdų šventę šią. 

 

              ANGELO BALSAS ATEINA Į ŠIRDĮ 
 

Kai niekas nemato 
Ir nieko negirdi, 
Angelo balsas 
Ateina į širdį. 
Kalėdų naktį 
Paguodžia jis tyliai, 
Ir laimina tuos, 
Kurie laukia ir myli. 

 

       KALĖDINĖS DOVANOS 
 

Padovanokime šias Kalėdines dovanas: 
savo priešams – atleidimą; 
oponentams – pakantumą; 
draugams - meilę; 
vaikams – gerą pavyzdį; 
visiems pasaulio žmonėms – gerumą! 



 Kokia yra brangiausia dovana per Kalėdas? Tai 

švelni, kantri, drąsi ir jautri širdis tiems, kuriuos 

stengiamės ir privalome mylėti 

 Kalėdų metas pripildytas gerumo, švelnumo, 

maloningumo, jautrumo, tikros meilės, 

spinduliuojančios šviesos, vidinio tvirtumo, vilties ir 

tikėjimo žmogaus gerumu ir geresniu pasauliu.  

 Šventos Kalėdos yra didelio džiaugsmo šventė, 

kuriuo dalijamės, sveikindami vieni kitus. Tai širdies 

įvykis, vilčių išsipildymo šventė, liudijanti, kad 

pasaulis – tai ne absurdo teatro vieta, bet planeta, 

kurioje įsikūnijo Meilė. 

 Kalėdos yra puikus laikas sustoti. O sustojus 

pamatyti tuos, kurie yra šalia. Skirti jiems visą savo 

laiką. 

 Kalėdos reiškia meilės dvasią, laiką, kai Dievo meilė 

ir mūsų artimųjų meilė turi laimėti prieš visą 

neapykantą ir kartėlį, laiką, kai mūsų mintys ir 

darbai bei mūsų gyvenimo dvasia apreiškia Dievo 

buvimą. 

 Kalėdos – tai ne laikotarpis ir ne data, bet mūsų 

būsena: skleisti ramybę ir gerumą, atleisti – tai ir 

yra tikroji Kalėdų dvasia. 

 Kalėdos – tai dalelė namų, kuriuos nešiojame savo 

širdyje. 

 Šiltas apkabinimas yra tobula Kalėdų dovana – jos 
dydis tinka visiems ir ją labai lengva grąžinti atgal.  

 

 

https://www.manokaledos.lt/kaledu-prasme-kristus.html
https://www.manokaledos.lt/kaledines-dovanos.html


 

 

 
 

Ramutė Skučaitė 

   APIE DINGUSIAS KALĖDAS…  

 

Mažas katinukas iš vatos, 
Jau nuo laiko spėjęs papilkėti. 
Prašo žaisliukus naujos kartos 
Buvusiom Kalėdom patikėti. 

 
Buvusiom ir dingusiom kažkur 
Taip, kaip Vakar, Užvakar pradingo.  
Patikėt ištirpusiu vašku, 
Tuo, kuris labai gražiai sustingo 
 

Ant šakutės, ant žalių spyglių 
Ir pavirto į geltoną sraigę… 
Gaila, kad raudonų obuolių 
Kvapas ligi šiol neišsilaikė… 
 

Mažas katinukas ir vaikų, 
Ir žaisliukų prašo patikėti 
Buvusiu ir dingusiu laiku, 
Kur maža mama ir mažas tėtė. 

 
 



 

Jonas Lapašinskas 

SENELIS ŠALTIS 
 

     Baltučiu takučiu, su maišu ant pečių, 
     Kailinėliais baltais vaikšto Šaltis rytais, 
     Vakarais ir dienom, šalto vėjo pėdom...  
 

Jo ledinė lazda ir šerkšnota barzda. 
Akiniai dideli – Šaltis mato toli... 
Kaip ten žaidžia vaikai, ar geri jie 
draugai. 

 
     Ar jie prausias švariai, ar jie mokos gerai.  
     Jei gerai – linksmas jis pasibels į duris. 
     Dovanėlių atneš... Gausi tu, gausiu aš...  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Irena Steišūnienė  

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS 
 

Kalėdos, kalėdos, 
Tai šventė šviesi. 
Kalėdos, kalėdos, 
Mes džaugiamės visi. 

 
Eglutė, eglutė, 
Eglutė žalia 
Jau stovi mūs salėj 
Visa išpuošta. 

 
Kalėdų seneli, 
Ateiki greičiau, 
Atnešk dovanėlę, 
Kurios aš prašiau. 

 

 

 



 

 

Zita Gaižauskaitė 

KALĖDŲ ŽVAIGŽDELĖ 
 

Geroji žemele, 
Parodyk man kelią 
Į šviesią ir tyrą 
Kalėdų žvaigždelę. 

 
Kai niekas nemato, 
Kai niekas negirdi, 
Kai angelas basas 
Ateina į širdį. 

 
Ateina į širdį 
Tik vaikiškai tyrą. 
Balti žiedlapėliai 
Ant delno pabyra. 

 
Balti žiedlapėliai 
Parodys tau kelią 
Į nuostabiai tyrą 
Kalėdų žvaigždelę. 
 
 
 


