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Medikai 25 metų Kęstutį buvo jau palaidoję. Kai jaunas vyras po sunkios galvos traumos vis dėl 
to išgyveno, gydytojai tvirtino, kad jis visą laiką bus nieko nematanti ir nejaučianti „daržovė”. 
Tačiau begaline motinos meile ir rūpesčiu apgaubtas Kęstutis atsistojo ant kojų. Daugiau nei metus 
prarymojusi prie bėjėgio sūnaus lovos, išverkusi visas ašaras, Roma Prevolockienė plėšte išplėšė 
sūnų iš mirties nagų ir visiškos negalios. Kai jos Kęstutis mokėsi kalbėti ir vaikščioti iš naujo, 
moteriai likimas smogė dar kartą – kraujo vėžiu susirgo dukra Jolita... Apie begalinę motinos meilę 
ir atsidavimą savo vaikams – žurnalistės Linos Antanavičiūtės reportažas.  
 
Po skyrybų, Eglė net trylika metų ieškojo gyvenimo draugo. Savo vienintelio moteris ieškojo visur: 
šokių vakaruose, sanatorijose, pažinčių skelbimuose spaudoje....Per trylika metų ji tapo beveik 
eksperte. Eidama į pasimatymus jau nebesijaudino. Tenorėjo atsakyti sau į klausimą-verta antrą 
kartą susitikti, ar nebe. Kai jau buvo praradusi bet kokią viltį sutikti elegantišką, inteligentišką ir 
protingą vyra, Eglė savo elektroninio pašto dėžutėje netikėtai rado laišką... 54 metų moteriai parašė 
63 metų Algis.  
Algimantos Žukauskienės pasakojimas.  
 
Dar viena labai moteriška gyvenimo istorija, kurios pagrindinė herojė užsiima labai nemoteriškais 
dalykais. Kultūrizmas visais laikais kėlė daug prieštaringų nuomonių, o jos paaštrėjo ypač tada, 
kai moterys pradėjo auginti raumenis ir kaip lygiavertės partnerės kartu su vyrais dalyvauti šios 
sporto šakos varžybose. Rima Senulienė gal būt iki šiol būtų kepusi tortus viename konditerijos 
ceche ir marinusi savo gyvenimą tarp cukrinių roželių ir sviestinio kremo, jei ne noras paragauti 
kitokio gyvenimo skonio. Kartą pabandžiusi, ji nebegalėjos sustoti. Šiandien aštuoniolikmečio 
Dariaus mama, daugkartinė Lietuvos kultūrizmo čempionė, laurus skinusi užsienio varžybose, 
nepaiso nuomonių apie tai, kad kultūristės moterys vyriškėja ir kad jos netenka viso moteriško 
žavesio. Kur yra ribos,kurių nereikėtų peržengti ir ar visada gerai kraštutinumai, ar tikrai kultūristai 
tik raumenų kalnas ir sintetinių papildų vergai . Nuomonių sankryža, kurią pareikš ne tik herojė 
kultūristė, bet ir kultūrizmo treneris Remigijus Bimba, bei kinezeterapeutas Egidijus Tutkus. 


