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Visą gyvenimą dirbo vokiečių kalbos mokytoja Latvijoje. Po Nepriklausomybės paskelbimo 
persikėlė gyventi į Lietuvą. Įsikūrė Pilaitėje. Nuo pat jaunystės iki šiol, nors praeitą rudenį įžengė į gyvenimo 
šimtmetį, lankoma mūzų. Kuria eiles lenkų ir rusų kalbomis. Nuo 2008 metų  Pilaitės poezijos pavasarių 
dalyvė.  Neretai  jos eilės tampa giesmėmis, kurias pati, grodama vargonais (virš dešimt metų vargonavo 
keliose katalikiškose bažnytėlėse), sudainuoja. Tai pakylėti posmai-giesmės religijos, amžinųjų vertybių, 
gyvenimo prasmės motyvais: 

 

Pokochaj Boga 
 

          Kiedy zostałeś wcale bez pracy 
Kiedy musiałeś szukać pomocy 
Pomóc tak mała, na sercu rana 
Radość zginęła – nasza obrona. 

       Ref.: Pokochaj Boga z całego serca swego 
                 Z całej swej duszy, ze wszystkich myśli swoich 
                 Dosięgniesz pokój, także mądrość 
                 Pokochasz bliskich, będziesz szczęśliwy. 
 

          Kiedy odeszła od ciebie żona 
Kiedy rozpadła się twoja rodzina 
Tęskna choroba cię ogarnęła 
I twoja prośba nic nie pomogła. 

     Ref.: Pokochaj Boga z całego serca swego 
               Z całej swej duszy, ze wszystkich myśli swoich 
               Dosięgniesz pokój, także mądrość 
               Pokochasz bliskich, będziesz szczęśliwy. 
 
            Kiedy zostałeś tak uniżony 

Kiedy nie mogłeś przenieść te boli 



Twe młode serce chciała miłości  
Ale i w pracy nie miał zdolności. 

     Ref.: Pokochaj Boga z całego serca swego 
               Z całej swej duszy, ze wszystkich myśli swoich 
               Dosięgniesz pokój, także mądrość 
               Pokochasz bliskich, będziesz szczęśliwy. 
 
 
 Najświętszy Boże 

Najświętszy Boże, kochamy Ciebie 
Żyjemy w wierze, że jesteś w niebie. 

Twa święta wola niezwyciężona 
Jak stworzyciela – nasza obrona. 

Broń od śmierci, od potępienia 
Od nienawiści i zaniedbania. 

Wzmacniaj nas w wierze i wytrwałości 
Dążyć w pokorze do Twej świętości. 

Ty nasza miłość i nasza mądrość 
Ty nasza światłość i nasza radość. 

Bóg wszechmogący, ufamy Tobie 
We dnie i w nocy błagamy Ciebie. 

Przyjmij do siebie do swej światłości 
Gdzie jesteś w niebie na wysokości. 

Najświętszy Boże kochamy Ciebie 
Jesteśmy w wierze; przyjmij do siebie. 

 
 
  


