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PRATARMö

Lietuvyb÷s tvirtumo šaknys. Lietuviai turi senas eiliavimo tradicijas. Senolių eiliuota kūryba mus pasiek÷
dainuojamosios tautosakos (sakytin÷s liaudies kūrybos: dainų ir giesmių) pavidalu. Jos pagrindas – eil÷s.
Stulbina dainuojamosios tautosakos apimtys, juolab kad bent kiek sistemingiau rinkti ji prad÷ta palyginus
neseniai – XX amžiuje.
Lietuvių tauta ne vieną šimtmetį kentusi didžiųjų savo kaimynių politinį terorą, nukreiptą jos tautinei
savimonei ir kalbai naikinti, savo baltišką dvasią stiprino dainomis, eil÷mis. Jose neužtiksime keršto priešams
motyvų. Jose viltis, kad juodos dienos baigsis ir išauš šviesus rytas. Dainos, eil÷s lietuvį lyd÷jo pačiomis
svarbiausiomis jo gyvenimo akimirkomis. Valstybingumo atkūrimo laikotarpis, iš pagrindų sudrebinęs
Blogio imperijos pamatus, siejamas su Dainuojančiosios revoliucijos vardu. Retas jos mitingas neprasid÷davo
ir nepasibaigdavo dainomis. Jų metu būdavo skaitomos ir eil÷s. Gal tai ir pad÷jo, kad būtų išvengta didesnio
kraujo praliejimo?
Maloniai nuteikia pastarųjų metų statistika: iš visos grožin÷s originalios literatūros, išleidžiamos mūsų
šalyje, poezija sudaro apie penkiasdešimt nuošimčių. Tai rodo, kad ne vieną Lietuvos žmogų eiliavimas yra
paker÷jęs. Džiugu, kad ir laikui b÷gant noras savo dvasin÷mis patirtimis pasidalinti su kitais žmon÷mis
nepranyko.
Eil÷raščių knygel÷s nepatenka į pačių skaitomiausių ar itin perkamų (bestselerių) leidinių sąrašus. Poezija
kaip grožin÷s kūrybos žanras yra svarbi žmonijai: ji pakyl÷ja virš kasdienyb÷s, padeda įžvelgti žmogaus
būties įvairialypiškumą ir trapumą, sumažina emocinę įtampą ir t.t. UNESCO, siekdama poeziją populiarinti,
2000 metų kovo 21-ąją paskelb÷ Pasauline poezijos diena. Lietuvoje šiuo tikslu jau kelis dešimtmečius vyksta
Poezijos pavasario renginiai. Poezijos pavasaris Lietuvoje – iškiliausias kasmetinis literatūrinis renginys, kurį
1965 metais inicijavo ir kasmet geguž÷s m÷nesį rengia Rašytojų sąjunga. Jam skirtų renginių banga nusirita
per visą Lietuvą. Tradicija tapo prieš pat šią šventę išleisti naujų eil÷raščių, poezijos vertimų ir es÷ apie
literatūrą almanachą „Poezijos pavasaris“.
Praeitais metais Poezijos pavasariui, kuris Pilait÷je surengtas antrą kartą iš eil÷s, buvo išleistas leidinys,
kuris, kaip ir pats renginys, susilauk÷ d÷mesio. Nuspręsta, jei atsiras norinčių spausdintis tokiam tikslui
skirtame leidinyje, ir bus l÷šų jam leisti, tai leidinys pasirodys kasmet. „Pilait÷s giesmininkai“ tik iš dalies bus
tęstinis leidinys. Jis skirsis apipavidalinimu ir tur÷s savitą akcentą: kaip ir kiekvienų metų Poezijos pavasario
švent÷. Praeitų metų toks renginys Pilait÷je buvo skirtas lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui pamin÷ti.
Jo epigrafu pasirinktas Vytauto Pelakausko eil÷raštis „Išmirusių bičių medus“. Renginio metu prisiminta
Mažosios Lietuvos (Karaliaučiaus krašto), kurios vietovardžių pavadinimais ir to krašto iškilių asmenybių
pavard÷mis pavadintos Pilait÷s gatv÷s, įnašas į lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis leidimą, kai
Carin÷ Rusija 1864-1904 metais ją buvo uždraudusi leisti ir platinti Didžiojoje Lietuvoje. Renginio akcentu
pasirenkamas kūrinys, kuris labiausiai tinka jo dvasiai išreikšti. Jis skelbiamas pačioje leidinio pradžioje
vietoj epigrafo. Šiais metais pasirinktas Mindaugo Bernatonio (gamtininko-hidrologo, prad÷jusio kurti eiles
mokykloje, jas rašiusio studentaujant) tarmiškas eil÷raštis-giesm÷ „Unt rasų saulala tek÷jo“. Juo nor÷tum÷me
atkreipti d÷mesį į tuos baltiškosios savimon÷s klodus, kurie lietuvių tautai pad÷jo išlikti su savita kalba,
papročiais pačiu jai nepalankiausiu istorinių kataklizmų laiku. Prot÷vių kūrybinis palikimas, mus pasiekęs
tautosakiniu pavidalu, liudija lietuvių norą gyventi darnoje su aplinka: gamta, artimiausiais ir tolimiausiais
kaimynais. Ženklus pakantumas kitatikiams, netur÷jimas noro keršyti net juos engusioms tautoms, – tai tik
keletas lietuvių tautos savybių. To ypačiai pasigendama dabar, kai saldus žodis laisv÷ tapo realybe. Tačiau
vietoje iškovoto kelio į malonesnę ateitį, pasirinktas takelis į liūną, kurioje mažuma siekia tik sau sausesnio
kupsto. Paminti daugumos Lietuvos gyventojų lūkesčiai, nepaisoma jų prigimtinių teisių. Sunku būti
liudininkais naikinamos Vilniaus ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų senosios architektūros, žalųjų plotų juose,
steb÷ti brutalų daugiabučių rajonų plotų sutankinimą, kuriuose žmogaus gyvybin÷ erdv÷ lieka tik jo būstas,
laiptin÷, šaligatvis. Sudarytos sąlygos iki dykynių „praretinti“ vertingus miškus. Masiškai privatizuotos
prieigos prie daugelio pam÷gtų vandenviečių. Žodžiu, paminta sąžin÷... Nebeprisimenamas pilietin÷s

atsakomyb÷s jausmas. Neieškoma būdų spart÷jančiai jaunimo emigracijai į svečias šalis sustabdyti. Kaimai –
amžinieji baltiškos savimon÷s židiniai virsta nusigyvenusių, prasig÷rusių žmonių liūnu.
Pilait÷s kūr÷jai. Sunku Pilait÷je sužinoti tikslų poetų ir literatų skaičių. Riboja fizin÷s galimyb÷s. Be to, ne
visi išdrįsta viešai prisipažinti, kad kažkada yra eiliavę, juolab plačiau paviešinti ankstyvųjų įkv÷pimų vaisius.
Anais metais ruošiant „Pilait÷s giesmininkų“ rinkinį, jam savo kūrybos pateik÷ daugiau nei trisdešimt autorių,
kuriančių eiles, miniatiūras, trumpus apmąstymus apie būtį ir amžinąsias bei praeinančias vertybes.
Daugumos šių autorių kūryba pristatoma ir šių metų leidinyje. Jų skaičius siekia trisdešimt penkis. Kai
kuriems kūr÷jams šis leidinys yra galimyb÷ paskleisti savo kūrybą už artimų draugų rato. Tačiau čia yra
autorių, kurių kūryba nesyk publikuota krašto spaudoje ar paskleista atskirais leidiniais. Iš Pilait÷s gyventojų
eil÷raščių rinkinius yra išleidę Antanas Sviderskas ir Ingrida Čepatien÷, čia neseniai gyvenęs ir palaikantis
glaudžius ryšius su Pilait÷s seniūnija, Pagyvenusių žmonių dienos centru politikas, kultūros veik÷jas, poetasepigramistas Viktoras Libertis. Savo eiles pirmam rinkiniui išleisti pareng÷ Dalia Tarailien÷ – germanist÷ ir
visuomen÷s veik÷ja. Eiles rašyti prad÷jo studijuodama Vilniaus universitete. Jos buvo skelbtos įvairiuose
leidiniuose („Jaunimo gretos“, „Moksleivis“, „Atgimimas“, „Respublika“). Sutiko savo eiles šiame rinkinyje
publikuoti lituanist÷ Rita Minikauskait÷, eiliuoti prad÷jusi dar vyresn÷se mokyklos klas÷se. Jos kūrybą yra
spausdinę žurnalai „Moksleivis“, „Nemunas“, taip pat ji skelbta „Poezijos pavasario“ almanachuose. Iš
vaikyst÷s eiles rašo Vanda Pipirien÷. Jos kūryba spausdinta gimtojo Zarasų rajono spaudoje. Į Pilait÷s
kultūrinį gyvenimą aktyviai įsijung÷ 1997 metais į Lietuvą parvykusi gyventi politin÷ kalin÷ Karolina
Biekšait÷-Jezerska, kuri eiles raš÷ ir tremtyje, svečioje šalyje. Nepadeda plunksnos į šalį ir gyvendama
Lietuvoje. Jos eil÷s, kurių pakaktų atskiram rinkiniui išleisti, persmelktos t÷vyn÷s ir artimųjų ilgesio. Nors
Karolina Biekšait÷-Jezerska yra garbaus amžiaus, Pilait÷s bendruomenę ji pradžiugina akvarele, pieštuku
sukurtais darbais su skambiais poetiniais prierašais. Jų pagrindin÷ tematika – nepakartojama šalis T÷vyn÷
Lietuva. Jos darbai pasirinkti ir šio rinkinio viršeliui, iliustracijoms. Poetinis įkv÷pimas dažnai aplanko
anksčiau. Pilait÷je gyvenusią gydytoją Nijolę Jogailaitę N. Laugalis. Pensinink÷ felčer÷ Danut÷ Makuškien÷
taip pat eiliuoja. Iš pašaukimo dirbanti Vilniaus universiteto bibliotekoje Lida Tamulevičien÷ eiles prad÷jo
rašyti besimokydama pradin÷se klas÷se. Jos skelbtos mokyklos sienlaikraštyje. Neišsenka ir literat÷s,
eiliavimo laureat÷s Angel÷s Jonaityt÷s eil÷s, kurias ji kūr÷ besimokydama vidurin÷je mokykloje. Miškininkas
daktaras Antanas Stackevičius pastaruoju metu besidarbuojantis apželdinant Vilniaus miestą taip pat eiliuoja.
Šiam rinkiniui perdav÷ Anykščiams, iš kurio apylinkių yra kilęs, paskirtą eil÷raštį. Savy visiškai neseniai
poetinį talentą atskleid÷ ir muzikas Jonas Sakalauskas. Elektronin÷s žinut÷s širdies damai virto eil÷mis.
Nesvetimas eiliavimas ir bendruomen÷s pirminink÷s pavaduotojui, uoliam Pilait÷s miškų gyn÷jui, politikui ir
kovotojui už visuotinio teisingumo įtvirtinimą Lietuvoje Vytautui Pelakauskui. Tiksliųjų mokslų daktaras
Jonas Šarlauskas yra buvęs Vilniaus universitete veikusio fantastin÷s kūrybos klubo „Dorado“ narys, taip pat
pasiūl÷ vieną kitą kūrin÷lį, derantį šiam leidiniui. Pilait÷je gyvenanti ir lenkų kalba kurianti Pagyvenusių
žmonių dienos centro lankytoja Jadwiga Krysztul sukūr÷ es÷ šviesiam popiežiaus Jono Pauliaus II atminimui,
kur gvildenama amžinoji žmonijos darnaus bendrabūvio tema: atleidimo tema. Neišsenka ir rusų kalba
rašančio aukštesniojo statybų specialisto Stepo Gadliausko eilių skrynel÷.
Toliau skelbiamos Pilait÷je gyvenančio bardo (bardas – pagal savo eiles kuriantis ir dainuojantis poetas),
žurnalisto Alberto Antanavičius eil÷s, kurioms muziką kuria ir profesionalai. Dailinink÷ ir psicholog÷ Vanda
Sakalauskien÷ taip pat bard÷. Ji rašo ir atlieka dainas, kurioms melodijas sukuria sūnus Jonas, profesionalus
muzikas. Šiame rinkinyje skelbiamas ir jos tekstas naujai dainai. Rasa Dykinait÷, studijavusi lituanistiką, o
dabar kinolog÷, nuo mokyklos suolo rašo eiles bei pati joms kuria muziką, pati ir dainuoja draugams. Savo
kūryba ir toliau dalinasi Pilait÷s pagyvenusiųjų žmonių dienos centro aktyvistai: Antanas Sviderskas ir buvęs
žurnalistas Algimantas Šukys. Į šių metų leidinį taip pat įtraukti Pilait÷je gyvenančios rašytojos Onetos
Lunskajos poetiniai kūrin÷liai
Pilait÷je kuria ir moksleiviai. Praeitų metų leidinyje beveik pus÷ jo autorių buvo moksleiviai. Tenka
apgailestauti, kad šiam „Pilait÷s giesmininkų“ rinkiniui negalime pateikti tiek pat ar daugiau moksleivių
kūrybos, kaip praeitą kartą. Viena iš priežasčių – dideli mokytojų, galinčių skatinti moksleivių kūrybines
galias, krūviai; galbūt ir pats jaunųjų žmonių bl÷stantis požiūris į eilių rašymą, kai tiek daug galimybių
įvairiausiai saviraiškai.

Nemažai eilių yra sukūrusios vyresniųjų klasių Pilait÷s vidurin÷s mokyklos moksleiv÷s: Andželika
Aleksandravičiūt÷, Aušra Bučyt÷, Virginija Rutkauskait÷. Tęsiame jų kūrybos pristatymą. Eiles šiam leidiniui
pateik÷ ir šios mokyklos dešimtokas Julius Paškevičius. Martyno Mažvydo vidurin÷je mokykloje
kūrybingiausios septintok÷s: Egl÷ Baliutavičiūt÷, Migl÷ Kirklyt÷, Žyginta Launagait÷, Aist÷ Sereičikait÷,
Kristina Uscilait÷. Šias kūr÷jas skatina kurti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Elena Palubinskien÷, kuri
yra čia įsikūrusio jaunųjų rašytojų klubo vadov÷. Martyno Mažvydo vidurin÷s mokyklos Jaunučių choro
dainor÷lius ir toliau eiliuoti skatina choro vadov÷, mokytoja ekspert÷ Al÷ Vilutien÷. Jie dažnai eiles sukuria
sugrįžę iš mokomųjų, koncertinių ir pažintinių kelionių po gimtąjį kraštą ar sudalyvavę gamtos išsaugojimui
bei jos gražinimui skirtuose renginiuose, kurie tapo neatskiriama šių dainininkų turiningo laisvalaikio dalimi.
Tarpe naujų tokių kūr÷jų pasirod÷ trečiok÷ Laura Kazlauskait÷. Tęsiame dainor÷lių Daumanto Mačiulio ir
Just÷s Smul÷nait÷s eilių pristatymą.
D÷kingi visiems, kurie atsiliep÷ ir patik÷jo savo kūrybą antram „Pilait÷s giesmininkų“ rinkiniui. Nor÷tųsi,
kad šiame žmogiškų vertybių perkainojimo tarpsnyje nestokotum÷me ir savo mikrorajone eiles rašančių
žmonių. Nor÷tųsi, kad Poezijos pavasariui skirta švent÷ įsitvirtintų Pilait÷je ir taptų šio Vilniaus rajono
išskirtine švente. Džiaugsim÷s, jei kartą per metus gal÷sime susirinkti eilių drauge pasiklausyti prie girininko
Vytauto ir Živil÷s Dabriškų seno medinio namo Pilait÷s miške (ten vyksta ,,Poezijos pavasariui“ skirti
renginiai). Gal skaitomos ir dainuojamos eil÷s mums primins iš kur gal÷tume pasisemti stipryb÷s baltiškai
savimonei išlaikyti.
Jau dabar prad÷kite siųsti savo kūrybą ateinančių metų „Pilait÷s giesmininkų“ rinkiniui el. paštu:
angele_sarlauskiene@ktv.lt arba tartis kaip ją perduoti (skambinti telefonu: (85) 2 777 333; kreiptis į Janiną).

dr. Angel÷ Šarlauskien÷, Pilait÷ bendruomen÷s kronikinink÷

Vietoj epigrafo

Unt rasų saulala tek÷jo

Tek÷k tek÷k, saulala,
Nešk nešk rasų rasely,
Raselą, tyrą ir skaidrią,
Kupol÷lą, lengvą, skaisčią.

Tek÷k ir tu m÷nul÷li,
Nešk nešk rūką ūkelį,
Ūkely šaltų, tirštų;
Globok gi dangaus žvaigždeles visas.

Plaukit plaukit up÷s, upelas,

Neškit neškit į tolimą kraštų, šalely
Vainik÷lius rūtų, dobilalių.
Oi, neužgeskit mergų, bernelių žvakelas.

Bręskit ir jūs rugiai, kvieteliai,
Auginkit mums duonelą, pyrag÷lį.
Apeisma, apjuosma, jūs lauką, laukelį,
Nuo pikta š÷tona apsaugosma!

Oi, gi ąžuole, didis stov÷k ti
Unt aukštą kalną, kluonelą.
Oi, nepalūžk per audrą anei per viesulų,

Oi, ąžuole, ąžuolali, žaliasai.

Deg deg, ugnela, Gabij÷la,
Šildyk žemelą, motiną Žemyn÷lą
Ir mūs mirusiam prat÷viam
Žarijų, taip pat šilumas nepagail÷k.

O mes braliai, seser÷las
Tik÷sma ir melsma sava dievaičius,
Malon÷s, atpildą prašysma ne tik per rasų,
Ale visuomet pakol gyvi būsma!
Mindaugas BERNATONIS

MOKSLEIVIŲ KŪRYBA

Andželika ALEKSANDRAVIČIŪTö
(Pilait÷s vidurin÷s mokyklos absolvent÷)
Aš išskrisiu plaštake
Mane slegia našta
Būties trapios,
Ir aš noriu pakilt
Plaštake.

Aš paliksiu vienišą topolį,
Kuris virpa nuo šalčio rudens,
Aš negrįšiu su grįžtančiais paukščiais,
Ir namie mano v÷jai gyvens.

Aš negrįšiu su bundančia saule,
Aš negrįšiu čionai niekados...
Gal seniai man išeiti reik÷jo
Ir negrįžt niekados niekados...

***

Namuos nutilo visos dainos.
Net laikrodžiai nustojo plakt širdim...
Ir neramia tyla alsuoja sienos,
Nes iš÷jai tu su naktim...

Man svetimas dabar pasaulis,
Kurį myl÷jau taip karštai,
Ir liepų linija prie kapo,
Nejau tai ją tu pamilai?

Namuos nutilo visos dainos.
Net laikrodžiai nustojo plakt širdim...
Prie liepų linijos sugrįžom
Žiedų verkimo paslaptim.

Man svetimas dabar pasaulis,
Kurį myl÷jau taip karštai,
Ir žiedus liepos v÷jas neša,
Dainuodamas taip neramiai.

Namuos nutilo visos dainos.
Net laikrodžiai nustojo plakt širdim...
Žinau, – esi kažkur čia pasisl÷pus,
Ir sienos namų dar alsuoja Tavim.

Tragedija n÷ra baisi
Tragiškam gyvenimo scenarijuj
Tūkstančiai veik÷jų, virtę aukomis.
Saldi ironija ir nelaukta apgaul÷ –
Tik tūkstančiai trapių gyvenimų...

Malšina skausmą sieloj gimusi viltis,
Bet neskub÷k gyventi, kol Tragedija
Nesuvaidino lemiamo vaidmens
Gyvenime, kur kryžkelių – be galo!

Bet neskub÷k gyvent, kol Alastoras,
Kerštaudamas Tau nežinia už ką,
Įjungs melodiją su Dance macabre,
Plokštelę apdulk÷jusiam patefone.

Gyvenime, kur kryžkelių – be galo,
Tur÷si Tu daugiau dar vaidmenų,
Kuomet Tragedija į ranką bruks scenarijų,
Tur÷si pasirinkt: jį imt ar ne?

Egl÷ BALIUTAVIČIŪTö
(7 klas÷)

Akys
(miniatiūra)
Berniukas, ką tik žaidęs kieme, staiga supyksta, nes kažkas iš jo at÷m÷ žaislą. Vaikas tenori jį atgauti. Jo
balsas ramus, vaikiškas, šiek tiek nedrąsus ir visai nepiktas. Tik akys... Tos žaibus laidančios akys išduoda,
kas vyksta vaiko širdy...

Kelias
(miniatiūra)

Vieną vakarą ji iš÷jo iš namų. öjo ilgu plačiu keliu neatsigręždama ir nesidairydama. Kai nežinia kod÷l
atsisuko atgal, panoro grįžti... B÷go klupdama, be galo skub÷dama, netik÷tai supratusi, kad buvo pasukusi ne
tuo keliu...

Aušra BUČYTö

Kelyje

Tu nežinojai kur ÷jai,
Blaškeisi v÷jo apsupty.
Keliaudamas tu nugriuvai
Ir k÷leisi gyvenimo kely.

Ir nežinojai kur nueisi,
Kuo būsi tu – nenumanei,
Ragaudamas gyvenimą kaip vaisių
Tu mokeis, patarimų jo prašei.

Keliaudamas keliu vingiuotu
Daug kryžkelių tu pri÷jai,
Reik÷jo tam kely šokuoti,
Ar laimę vytis, kaip matai.

Ir dar šiame take v÷juotam
Tu griūsi daugkart skaudžiai ar lengvai,
Taip pat jame, žingsniu matuotam,
Tik g÷rio trokški ir viskas bus gerai.

Žuv÷dra

Klykia, garsiai klykia.
Tai ji, tai ji, ar matai?
Žuv÷dra, baltoji mažyt÷,
Pasiklydusi nuo būrio čionai.

Ji vaikšto mažom kojyt÷m
Per dideles sm÷lio pusnis,
Bando skristi, – nepavyksta,
Sparneliai neklauso dar vis.

Ji ieško kažko iš savųjų
Taip gailiai gailiai klykdama.
Pasimet÷ visai dar mažyt÷ –
Nemokanti skrist, alkana.

Baltoji žuv÷dra visai jau nusilpo.
Negi nieks nepagelb÷s šiam paukščiui gražiam?
Ei, žmon÷s, žmon÷s, argi nematot?
Pad÷kit paukščiui mielam.

Ir kartą žuv÷dra, mažyt÷ mažyt÷,
Belaukianti savo lemties,
Išgelb÷ta buvo mažos mergyt÷s,
Išpl÷šusios paukštį iš baisios mirties.

D÷kojo žuv÷dra savo glob÷jai,
D÷kojo išskleidus sparnus.
Išskrido į žydrąją ir šviesią padangę,
Išskrido į savo namus.

Žvaigžd÷

Skaidria nakties padange
Skrieja tūkstančiai žiburių.
Pažvelk ir tu į dangų
Ir pamatysi daug žvaigždžių.

Vienos jų mirksi skaisčiai,
Kitos dega amžina liepsna,
Trečios atrodo taip vaizdžiai,
Ketvirtųjų lyg visai n÷ra.

Jei bus tau kada liūdna, –
Pakelk akis aukštyn.
Žiūr÷k, kas daros ten, kas būna,
Kaip viskas slenka vis artyn.

Ir pamatai tu žvaigždę, vakarinę.
Ji šviečia per amžius amžinai.
Štai ten suspindo ir Aušrin÷,
Taip ryškiai, skaisčiai ir gražiai.

Kitur žvaigžd÷ neseniai užgeso:
Vietoj jos suspindi kita.
Atrodo, lyg ji auga, bręsta
Ir tampa danguj sava.

O ten žvaigždel÷ krinta.
Sp÷k sugalvoti norą tu.
Ji lyg atsisveikina ir linki
Tau saldžių saldžių sapnų.

Laura KAZLAUSKAITö
(3 klas÷)

Laukiam vasaros

Mes laukiam vasar÷l÷s,
Nors dar tiktai žiema.
Tos vasariškos g÷l÷s
Primins ją visada.

Ir paukščių laukiam laukiam,
Mažų ir didelių.
Ir vasarą mes plaukiam,
Ir laukiam vandenų.

Pavasario g÷l÷s

Pavasario saulyt÷
Šypsosi aukštai,
O ant šakos paukštyt÷,
Gieda sau smagiai.

Žibut÷s sužyd÷jo
Žaliajame miške,
Pakaln÷j sublizg÷jo
Šilag÷l÷ viena.

Migl÷ KIRKLYTö
(7 klas÷)
Ar ilgas kelias iki horizonto
(ištraukos iš vienos septintok÷s dienoraščio)

Sausio 10 diena
Kartais man kyla keistų klausimų... Pavyzdžiui, kiek laiko reik÷tų keliauti, kol pasiektum horizontą?
Žinoma, aš puikiai suprantu, kad tai neįmanoma, bet nejaugi draudžiama svajoti? Taigi vis dažniau užklumpu
save mąstančią: ,,Kas būtų, jei taip nutiktų? Ką aš jausčiau, jei s÷d÷čiau ant pasaulio krašto ir steb÷čiau
saulę?“
Šįkart negaliu daugiau rašyti, nes mama kviečia vakarien÷s...

Sausio 11 diena
Neįtik÷tina! Jeigu kas nors perskaitytų mano dienoraštį (nors tikiuosi, kad taip nebus), lažinuosi iš visko, ką
turiu, – tikrai nepatik÷tų tuo, ką aš patyriau...!
Vakar naktį jau buvau beveik užmigusi, kai staiga išgirdau tylią melodiją. Negali būti, kad t÷vai tokiu laiku
įsijungtų muziką. Juk jie seniai miega... Ir staiga prad÷jo d÷tis dar keistesni dalykai. Iš po lovos ÷m÷ sklisti
rausva šviesa. Nedrįsau pažiūr÷ti, kas ten, nes buvo baisu... Maniau, kad sapnuoju. Gal tai mano mažoji
sesut÷ bando mane išgąsdinti? Vos sp÷jau taip pamanyti, kažkas pa÷m÷ mano ranką ir sugniauž÷ savojoje.

Jutau keistą šilumą, bet kartu mane apgaub÷ ramyb÷ ir jaukumas... Nežinau, kas įvyko v÷liau, bet po poros
akimirkų pajutau, kad skrendu! Skridau virš baltų debesų į bekraštę tolybę... Horizonte spinduliavo ta pati
rausva šviesa, kuri sklido ir iš po mano lovos. Palaukite minutę! Ar aš pasakiau, kad skrendu? Taip taip! Ant
mano nugaros buvo išdygę perregimi sparnai.
Netrukus kažkokia j÷ga privert÷ mane sustoti ir nusileisti. Nusileidusi po kojomis pajutau minkštą žalią žolę
(nors dabar šalčiausias žiemos vidurys). Supratau, kad esu basa. Staiga suvokiau: aš apsirengusi tik naktiniais,
kuriuos apsivilkau eidama miegoti. O n e! Ką pagalvos žmon÷s, pamatę mane ŠITOKIĄ?! Žinoma, kad
žmonių čia n÷ kvapo, – į galvą neat÷jo...
Kadangi buvau susirūpinusi savo išvaizda, n÷ nepasteb÷jau, kas vyksta aplink... Iš visų pusių dangus tiesiog
spinduliavo rausva šviesa, o aš stov÷jau ant... bedugn÷s krašto! Ne, tai ne bedugn÷, tai p a s a u l i o k r a š t
a s – kelio iki horizonto pabaiga! Man užgniauž÷ kvapą... pritrūkau žodžių. Stoviu ant pasaulio krašto ir iš arti
stebiu bedugn÷n besileidžiančią saulę. Vos paj÷gusi atpl÷šti akis nuo bedugn÷s, gavau dar vieną nuostabos
dozę. Aplink mane vakaro sutemose šoko žvaigžd÷s... Netik÷jau savo akimis. Visa tai atrod÷ kaip pasaka.
Pasitryniau akis ir d÷l tikrumo, ar aš tik nesapnuoju, įsižnybiau į ranką. Oi, skauda!
Pabudau. Nejaugi tai buvo tik sapnas? Iki šiol neatsipeik÷ju... Viskas atrod÷ taip tikroviška...

Sausio 12 diena
Papasakojau draug÷ms, ką patyriau šiąnakt. N÷ viena nepatik÷jo. Nepatik÷jo, kad aš žinau, kaip atrodo
pasaulio kraštas?!

Žyginta Launagait÷
(7 klas÷)
Meil÷s lietus
(miniatiūra)
Alma s÷d÷jo prie lango ir didel÷m žalsvom akim žvelg÷ į pilka debesų staltiese užtiestą dangų, paskui į
tolumoje nusidriekusius, pro daugiaaukščius namus vos matomus laukus. Kur ne kur dar baltavo sniegas, pro
kurį į saulę nedrąsiai k÷l÷ savo stiebelius gležna blyški žol÷.
Ant stogų kabančios blizgios varveklių kek÷s tirpo ir laš÷jo ant pilkų grindinio plytelių. Mergait÷ baiminosi
sumaišties, to keisto jausmo, kurio iki šiol nebuvo pažinusi, įvardijusi. Kažkas, tarsi nor÷damas ištrūkti,
spurd÷jo jos širdyje. Argi gal÷jo mergait÷ žinoti, kad taip nelauktai į jos širdį pasibeld÷ pirmoji meil÷... Alma
atsivert÷ dienoraštį ir ÷m÷ rašyti: ,,Mielas dienorašti, niekada netik÷jau meile iš pirmo žvilgsnio, o dabar tikiu.
Argi aš gal÷jau pagalvoti, kad būtent man taip atsitiks? Negaliu patik÷ti, kad įsimyl÷jau... Nemoku net
paaiškinti, kas yra meil÷, bet suprantu, kad tai nuostabu, kad tai didžiausia dovana man – septintokei...“
Minut÷lę mergait÷ atitrauk÷ parkerį nuo popieriaus lapo ir v÷l pažvelg÷ pro langą. ,,Dangus verkia“, –
pagalvojo ji. Ir iš tiesų lijo. Dideli sunkūs lašai krito ant pilkų grindinio plytelių. Alma staiga pašoko ir išb÷go
į lietų. Lietaus lašai, šalti kaip ledas, praus÷ jai veidą. Bet ji to šalčio nejaut÷... Kaimynai ir gatve skubantys
žmon÷s nustebę žiūr÷jo į mergaitę, kuri maud÷si meil÷s lietuje...

Daumantas MAČIULIS
(3 klas÷)
Gerieji gamtininkai
Prie kelelio pilko
Ąžuolas šakotas auga.
Greta ąžuolo senolio
Ir pušel÷s glaudžias.

Mato ąžuolas senelis,
Kas miškely vyko,
Kiek grybautojų per rudenį
Šiukšlių čia paliko.

O gerieji gamtininkai
Tas šiukšles išval÷.
O medeliai, medeliukai
Jiems šakom mojavo.

Julius PAŠKEVIČIUS
(10 klas÷)

Mamai
Tau mano mamyte, pirmieji žiedai,
Penki atgailaujantys žodžiai, –
Deja, taip ir neištarti, nepailstančiai globotojai.
M÷lynaisiais lapeliais apkarę šlaitai
Tik ir šaukia:
– Kur jūs, vaikai?! Juk jos, žibut÷s, tam ir skirtos

Sunkiu rūpesčiu išartai josios širdžiai.
Pas÷jus nors kiek pad÷kos, pagarbos,
Spalvom užsiklos visos žaizdos.
Pasimirš,
Pasimirš nors sekundei
Tos nerimo naktys,
Kuomet su aštriai išgaląstais plūgais
Buvo kapstytos motinos akys,
Ir užlies džiaugsmo ašarų liūnas
Jos sužyd÷jusią širdį.
Tuomet nuoširdžiu žvilgsniu belieka tarti:
Mama, aš tave myliu!
Angelas
Jei tur÷čiau sparnus,
Pašokčiau ir skrisčiau aš į jausmus,
Į norus, svajones ir aukščiau – į sapnus.
Aš nuskriečiau ten, kur tylu,
Pasisl÷pčiau kažkur, kur tamsu,
Ir laukčiau
Šilčiausios šviesos, mieliausių garsų,
Švelniausių jausmų.
Aš laukčiau tavęs,
Nes tu – mano viltis ir gyvenimas!
Tu – mano angelas!
Juk sparnų iš tiesų neturiu!
– Angel÷li, kur tu?!
Laikyk!
Aš krentu !

Dabar be tavęs
Galva lyg vyno taur÷ su lašeliu to svajonių skonio,
Apnūdusi nuo ilgesio ar nevilties.
Juk nesvarbu, – sudegus žvak÷ daugiau nebežib÷s,
O apvarv÷jusi, įamžinta prisiminimais,
Žvakid÷ jos stov÷s... stov÷s…
Vyniojas aplink širdį beaidžiai smuiko gryžiai, –
Toks skardus, duslus garsas apie meilę
Sušaldo dar nesp÷jusią įšilti širdį.
O ji tik ilgesiu niūniuoja
Melodiją, sukurtą iš vilties, svajonių.
Žvaigžd÷tą dangų ir m÷nulį keičia saul÷ ir šviesa,
Lapuotą rudenį užgožia žiemos balta ranka.
O tu sakyk,
Kas man pakeis tave?

Virginija RUTKAUSKAITö
(Pilait÷s vidurin÷s
mokyklos absolvent÷)

Beprotyb÷,
Pakibusi galvoj ant siūlų,
Siūbuoja ten, atgal,
0 protas sako:
– Žiūriu! Matau! Galiu tave pagaut!

Štai siūlai rožiniai nuplyšta,
0 varnos pakelia sparnus,
0 beprotyb÷ negailestingai dūžta,
Ir protas miršta neramus.

***

Lyg kariai mirties lauke
Žvelgia į tave pilka minia.
0 tu visiškai viena,
Nuogumą bandai pridengti ranka...,
Bet sustingusi minia
Ruošiasi pamerkt tave,
Palyd÷ti nebūtin –
Savidestrukcijos šalin.

V÷jas plaiksto mano plaukus...

V÷jas plaiksto mano plaukus,
Rojaus minkštumo debesyse pasin÷riau
Ir išgirdau kažką šaukiant,
Išgirdau v÷ją man raudant.
V÷jas plaiksto mano plaukus:
– Būk maža, užmiršta, vieniša g÷lel÷!
Būk dulk÷m virtusi akmenin÷ statula!
Būk medžių nudžiuvusių šakel÷!
Būk išsekusi, deganti, ugnin÷ dykuma!
Būk vienintel÷, kurią galiu paliesti
Savo sužeistais sparnais!
Būk vienintel÷, kurią galiu vilioti
Savo netylančiais aidais!
V÷jas plaiksto mano plaukus...

Aist÷ SEREIČIKAITö
(7 klas÷)

Martynui Mažvydui

Ačiū Tau už Raidę,
Ačiū Tau už Žodį,
D÷kui, kad galiu kas dieną
Aš skaityt vis naują Knygos lapą...

D÷kui, kad galiu suprast aš tylą,
Žodžiais apsakyt dangaus žydryn÷s spalvą,
Parašyt tą brangų žodį ,,Mama“
Ir sukurti dainą apie Lietuvą...

Ir prab÷gs dar daugel metų,
Kaip pro miglą žvelgsim į senus laikus...
Visuomet ryškus tame paveiksle būsi,
Mažvydai, Pirmosios Knygos T÷ve!

Just÷ SMULöNAITö
(5 klas÷)
Ąžuolas
Ąžuolas – tai tvirtas medis.
Jis girių valdovas.
Jo lapai dideli ir gražūs,
O gil÷s skaniausios šernams.
Jo šakos tvirtos ir storos,
O kamienas aukštas ir platus.
Ąžuolas – pats gražiausias.
Jis puošia girias ir miškus.

Lukas ŠARLAUSKAS
(4 klas÷)

Nakties drugys

Nakties drugys –
Jis yra tamsos dvasia,
Šviesos jis ieško bet kada.

Gal jis baltas?
Gal jis juodas?
Jis iš tikro n÷ra blogas.

Gal jis ilsisi?
Gal snaudžia?
Gal sulauks jis to,
Ko laukia?

Kristina USCILAITö
(7 klas÷)
Laukin÷s obelait÷s
(miniatiūra)

Tyliai pateka saul÷, praskleisdama žvaigžd÷tą nakties šydą. Pirmieji spinduliai paliečia žemę, švelniai
paglostydami dvi laukines obelaites. Rasa nusipraususioje palauk÷je jos švelniai glaudžiasi viena prie kitos,
pamažu bunda iš nakties miego.

Pūsteli lengvutis v÷jelis, meiliai paliesdamas liaunas obelų šakeles. Tyliai sušlama maži žali lapeliai.
Atrodo, kad v÷jas šnibžda ilgesingas eiles, nori apsakyti savo tyrą meilę. Bet obelait÷s, tokios trapios,
švelnios, apšviestos šiltos pavasarin÷s saulut÷s, dar labiau glaudžiasi viena prie kitos ir lieka abejingos v÷jo
kerams... Ir ko iš jų daugiau nor÷ti – juk jos laukin÷s!

Pavasario mergait÷
(miniatiūra)

Ji basa. B÷ga per g÷l÷tą žalią pievą. Putlios raudonos lūpos slepia dailią šypseną. Lengva suknut÷ paryškina
grakščią figūrą. Ilgus rudus plaukus kedena v÷jas, jų sruogose su saule žaidžia maži g÷lių žiedeliai. Didel÷se
žaliose akyse – vos talpinamas džiaugsmas. Jos širdis pilna svajonių, meil÷s ir šviesos. Ji sukasi, lekia
laukais laisva kaip paukšt÷. Lengva, linksma, laiminga pavasario mergait÷...

SUAUGUSIŲ KŪRYBA

Albertas ANTANAVIČIUS

Dzūkijos vakarai

Kokie dainuojantys Dzūkijos vakarai,
paparčio žiedo ieškantys biržely –
vis eina eina ir sustot negali
dainuojantys Dzūkijos vakarai.

Geltona stirna, žalias up÷s karklas,
v÷si vaga ir nakčiai likęs arklas –
tai gražūs ir sl÷pingi lyg kerai
dainuojantys Dzūkijos vakarai.

Kokie dainuojantys Dzūkijos vakarai,
audringą ir lyg bit÷ saldžią liepą;
linguoja basomis upe per lieptą
dainuojantys Dzūkijos vakarai.

Sena troba, langai lyg mažos salos,
pro langus šypsančios senučių skaros –
tai gražūs ir sl÷pingi lyg kerai
dainuojantys Dzūkijos vakarai.

Kokie dainuojantys Dzūkijos vakarai
prie Simno ar prie Nemuno rugpjūty;
šiek tiek rimti ir šelmiški truputį
dainuojantys Dzūkijos vakarai.

Žalvarnis tupi ant skiedrinio stogo
ir lesa saulę lyg šermukšnio uogą –
tai gražūs ir sl÷pingi lyg kerai
dainuojantys Dzūkijos vakarai.
–––––––––––––––––––––
Kaip mano t÷višk÷j laimingai dera
Saul÷lydžiai su „Pasvarcyk antela“ –
Tikrai, nepakartojami tikrai
dainuojantys Dzūkijos vakarai.

Metai

Vos prad÷jus rugs÷jui gelsti
Sugrįžtu pas tave kaip skola,
Sumanau mandagiai pabelsti
Į duris, kurių jau n÷ra.

Kada gruodis pavargsta balti,
Kai kieme it širdy slogu,
Pirštin÷ta ranka papartį
Tarsi šerkšną skinu nuo langų.

O gyvenimas ima ir riša,
Ir priglaudžia, ir veja lauk – – –
Kad ir kaip begyventum – visad
Viena nuod÷me būna per daug.

Tik nusprendus balandžiu kilti
Apsimesiu ir aš paukščiu,
Skrisiu v÷l pasikinkęs viltį
Prasid÷ti nuo pat pradžių.

V÷l atostogos kūnui ir dvasiai –
Net ir aitvaras jau po darbų, –
Tiktai aš kaip ir pernai drąsiai
Dar save pakartot skubu.

Nes gyvenimas ima ir riša,
Ir priglaudžia, ir veja lauk – – –
Kad ir kaip begyventum – visad
Viena nuod÷me būna per daug.

Parodyk kelią

Tu parodyk man medį,
Kur gegut÷ gyvena –
Aš nor÷čiau ją lesint iš delno.
Ne tod÷l, kad ji niekad
Savo pirkioj nemiega,
Ne d÷l to, kad vaikus
Jiems prieš gimstant palieka,
o tod÷l, kad nutūpus
Palei kiemo vartus,
Graudžiai graudžiai skaičiuoja
Mūsų laim÷s metus.

Tu parodyk man upę,
Kurią m÷nuo aplanko –
Aš nor÷čiau paliesti
Jį rankom.
Ne d÷l to, kad suprasčiau,
koks jis aukštas ir tikras;
ne d÷l to, kad žinočiau,

kad jis dūžta kaip stiklas,
o tod÷l, kad jam vedus
mus į aušrą ilgai,
aš tapau nelaimingas,
ir viena tu likai.

Tu parodyk man kelią,
kuriam laikas sustojęs –
aš nor÷čiau bučiuot
keliui kojas.
Ne d÷l to, kad jų žingsniai
visad primena dainą;
ne d÷l to, kad jais sekant
skausmas greitai praeina,
o tod÷l, kad pasukęs
tuo svajonių keliu,
aš tave antrą sykį
susitikti galiu.

Mindaugas BERNATONIS

Miegas

Kai v÷jas nutyla,
Ir žvak÷s užgęsta,
Kai užeina tamsa,
Ir oras atšąla,

Žmogus atsipalaiduoja.
Štai miega pavargusi mama,
O aš tik uždarau duris.
Tamsa, lietus, žaibai, –
Man liūdna ir kartu džiugu,
Dažnai irgi pavargstu,
O kai stichija nutyla,
Arba ji kraupiai paš÷lsta,
Kai garsas įveikia tylą,
Ir daros baisu,
Kai artimas išsigandęs tyli,
Man vis labiau graudu.
Kai žūsta balta spalva,
Tamsa nudažo kambarį juodai,
Gulam÷s lovon kartu,
Ir tik aistringas
Miegas užvaldo mus abu...

Tikra egzistencija
Įsilieji į plačiausias tamsumas.
Apsuptas žvakių šviesos,
Pajunti svaigiausius jausmus:
Esi apsuptas miško rūko
Ir pilnaties.
Matai tamsą
Blankioje ugnies šviesoje.

Žinai, kad dar kažkas gyvena šalia,
Žinai, kad egzistuoji ne tik tu vienas.
Sapnuoji Perkūną ir Juodaragį.
Vertini baltą ir juodą spalvas.
Tiki praeitim ir neapkenti dabarties.
Supranti beprasmį laiko b÷gimą.
Atgal nieko nesugrąžinsi.
Tu lieki ištikimas dvasioms ir tamsai.
Tu gerbi juodą spalvą ir šių minčių id÷ją.
Tik÷k, kad tikrosios
Pasaulio j÷gos egzistuos
Taip ir pasauliui sugriuvus.
Jos dar ilgai gyvens bei paslaptingai reikšis...

***

Ir pasitikę sutemas jos išlenda iš kapinaičių ant kalnelio.
Danguje suspindi pilnatis – M÷nuo Juodaragis.
V÷l÷s pradeda š÷lti, –joms vis vien ar dilg÷l÷s, ar šermukšnis,
Nesvarbu, – Žemynos, juodak÷s geg÷s ar rasos...
Būkit pasveikinti žalčiai – v÷lių nešiotojai!
Tūlos laum÷s, raganos puotauja šiam šurmuly.
Ieškok, – rasi, radęs – tur÷si.
Pasaulio medis pasaulio centre!
Perkūno žaibai – vakare, audra – naktį.
Žara – ryto Aušrin÷.
V÷tra rimsta, v÷l÷s pavargusios.

Užgieda gaidys, švysteli pirmasis spindulys, –
Dingsta chaosas.
Išaušo nauja rudens diena.
Mirtingieji, klajodami per derliaus laukus, mindo vorų gijas, –
Labiau pastebimas dievų apsilankymas žmonijos buvein÷je.

Karolina BIEKŠAITö
Gegute

Oi, gegute, tu raiboji,
Kaip močiut÷ mums miela,
Tu labai gražiai kukuoji,
Mūsų metelius rokuoji.
Tu taip gailiai nekukuok,
Mums metelių nerokuok,
Geriau skriski į sodelį
Ir suvyki sau lizdelį.
Tu į svetimus lizdus
Dedi savo kiaušinius,
Nesidžiaugi tu vaikais,
Jų nešildai po sparnais.
Tu kukuoji taip gailiai,
Kur vaikai? – tu nežinai.
Mūsų metelius rokuoji,
Sapne vaikelius sapnuoji.
Jie nežino meil÷s tos,
Savo motinos tikros,

Būna jų dalia skaudi,
Ir nemiela, ir karti.
Tu skraidai po žalią girią,
Nes ramyb÷s nerandi,
Ieškai vis vaikelių savo,
Ir kukuoji, lyg verki.

***
Kai saulut÷ toli vakaruos,
Audžia drobes sesut÷s namuos.
Jose dainos ir širdies skausmai,
Ten ir ašaromis blizga raštai.
Joms ta drob÷ kvapni ir miela,
Ji kaip popierius – balta ir plona,
Kaip baltųjų lelijų žiedai,
Čia – mergelių svajon÷s, sapnai.
Per šį platų pasaulį einu
Ir suprasti niekaip negaliu,
Kod÷l mamos drobelių rašte
Sunki mano dalia išausta?
Bet močiut÷s paklaust negaliu,
Nuo gimtin÷s toli gyvenu,
Ir motuš÷ seniai jau kape,
Ji šią paslaptį slepia grabe.
Neužgesint naktį žvaigždžių!
Nesustabdyt upių sraunių!
Neišdžiovint jūrų plačių!

Nesugrąžint dienų jaunų!

***

Už ką mūsų brolių tūkstančiai pražuvo?!
Nejaugi t÷vyn÷j jiems vietos nebuvo?!
Už ką į Sibirą jie buvo ištremti,
Sunkiuos ešelonuos toli išvežti?!
0 buvo tie žmon÷s karščiausių širdžių,
Gražiausių id÷jų, kilniausių minčių,
Myl÷jo jie savo t÷vyn÷s laukus,
Gerb÷ ir išlaik÷ papročius šventus.
Nor÷jo gyventi t÷vyn÷j laisvoj,
Nor÷jo iškilti į erdvę aukščiau,
Nor÷jo alsuoti pilna krūtine,
Nor÷jo, – t÷vyn÷ kad būtų laisva.
Kad niekas šioj žem÷j mūsų neskriaustų,
Kad šventas bažnyčias mūs žmon÷s lankytų,
Kad maldas į dangų jie gal÷tų siųsti,
Niekad nevergauti ir žmon÷mis būti.
Jei tapai belaisviu, kovok lig mirties,
Tu visas j÷gas atiduok iš širdies,
Sutraukyk grandines, suardyk narvus,
Tada tiktai laisv÷ su mumis v÷l bus!
V÷l džiaugsies tu savo t÷vyn÷s laukais,
Jos žydru dangum ir žmonių džiaugsmais,
V÷l saul÷ tau švies ir tamsyb÷s išnyks,

Kas kankino jus, lyg tas rūkas išnyks!
V÷l žvaigždes danguje pamatysi tu,
Tu daiktu buvai ir kent÷jai skriaudas,
Kai spard÷ tave ir kai spjaud÷ šlykščiai,
Kai nedav÷ tau atsidusti laisvai,
Nuo skausmų, didžių, tu alpai ir alpai,
Bet gyvas likai ir t÷vyn÷n grįžai.

Ingrida ČEPATIENö

Aktor÷

Sunku vaidint, kai nieko nebenori,
Kai n÷ra tikslo – kam ir ką daryt…
Kaip atsibodo man ši aktorin÷ rol÷,
Nesiūlau niekam šito n÷ bandyt.

Sakau, kad gera? – melas tai.
Sakau, kad myliu? – juokas irgi,
O gal nenujaučiat visai,
Kas už šių žodžių širmos slypi?…

Aš noriu juoktis, bet n÷ra kam…
Aš noriu myl÷ti, bet n÷ra ką…
Aš noriu gyventi, bet n÷ra d÷l ko…
Iš viso šito norisi tik verkti.

Kod÷l ne taip?

Bijau gyvenimą nueiti tyliai
Ir nusibaigt kaip egl÷ pakirsta,
Kuri gal÷jo duoti giriai tik ošimą
Arba bej÷giškai paverkti lietuje…

Bijot imu tod÷l, kad pasteb÷jau,
Jog gyvenu ne toj tikrov÷j, kurioje nor÷jau…
Ir pagalvojus apie ateitį man ne lengviau, –
Ne taip gyvenimą vaikyst÷je piešiau…

***

Pakeliu galvą aukštai link debesų,
Atsipl÷šiu nuo žem÷s mintimis ir kūnu…
Žiūriu į skrendančius paukščius, bet negaliu
Pab÷gt su jais nuo begalyb÷s neaiškumų.

O paukščiai tolsta kaip ir tai,
Ką savo rankomis pasiekt nor÷jau,
Bet viskas virto tik gražiais vilčių žiedais,
Kurie nubiro vien papūtus v÷jui.

Per daug kelių. Nuo jų aš pavargau,
Pusiaukel÷j sustojau pails÷ti…
Bet kaip sustojau, taip ir palikau,
Nebežinodama, kur baigt, o kur prad÷ti.

Surasiu prasmę kažkuriam take,
Kartais tik÷siu, kad esu laiminga…
Tačiau ta laim÷ bus tik tariama
Ir netikra, lyg šypsena sustingus.

Pasiklydimai

Pasiklydusio paukščio ieškojimui lizdo
Aš gal÷čiau prilyginti tai, ką jaučiu,
Kai blaškaus, nerimstu, nepasiekiu, ko trokštu…
O ar trokštu aš to, ko manau, kad geidžiu?

Niekada tiek nebuvo keistų užmačių,
Tokio noro apgl÷bt, ką apr÷pi…
Ak, jaučiuosi apsunkus nuo tokių minčių,
Net sutikčiau nuo jų kur pab÷gti.

Gal teisyb÷, jog tai tik aikštinga jaunyst÷,
Kai visko, kas turima, tampa per maža,
Kai viskas vilioja, svaigina, kaip reta…
Atsipeik÷ji tik apgaulingam verpete.

Bet ar gali kas nors mums uždrausti svajot?
Nor÷t to, ko nori ne vienas, ne du?…
Ir ar gali kas nors pašaipiai nusijuokt,
Jeigu noriu kv÷puoti pilnatv÷s tvaiku?

Praeities p÷dsakai

Kod÷l nežinome, kur d÷t gerus žodžius,
Tuo tarpu aštrūs žodžiai vietą randa…
Kod÷l mes nuolat slepiame tikrus jausmus
Ir šitaip įžeidžiam mums žmogų brangų.

V÷liau gi smarkiai atgailaujam,
Raudojame d÷l praeities…
Ir būna – pradedi taip graužtis,
Kad nebemielas sau jauties…

Deja, ši praeitis ne sapnas,
Tod÷l pabust iš jo n÷ra vilties…
Ašaros. Ašaros…jeigu jos pad÷tų,
Tai verkčiau nuo gimimo lig mirties.

***
To, ką turiu atrast,
To, ką turiu suprast, –
Ieškau, ieškojau, ieškosiu…
Tai, kas atvers akis,
Į klausimus man atsakys,
Apšvies, kam esu skirta, –
Jaučiu, čia, šalia…

Rasa DYKINAITö

Tai sniegas – ne sniegas.
Tai viskas, tai nieko.
O gal tik iš mano geležinių akių
Baltais laukais b÷ga
Pasimet÷lis Laikas
Ir jo mažas vaikelis
Svajon÷s vardu.
Akimirksnį būsiu Apgaul÷ ir Sąžin÷,
O po to aš pavirtus Baltąja vilke,
Apsisuksiu ore išvydusi nežinią,
V÷l nutūpusi gimsiu Šaltakrauje vilke.
Ir klajosiu kaip visad po sutemusį mišką
Be iliuzijos alkį nusinešt užmarštin.
Tai ir miegas – ne miegas,
Tai ir viskas, ir niekas –
Pamatyti grimasą su iššieptom iltim!

***

Mano gašlios fantazijos.
Ne kiek gašlios, kiek meilios.
Net ne meilios – koketiškos.
Jos – nevaikiškos, nemergaitiškos.
Mano moters fantazijos,
V÷liai – bundančios, gamtiškos.

Tokios švelnios, aistringos tos vizijos,
Faktiškai įgyvendinamos.
Ir siužetas – neužbaigtas,
Nors veik÷jas pasirinktas.
O kaip kaitina atmintį
Dusliai sodrus alsavimas jo,
Nuod÷mingai nuaidintis,
Cigaret÷mis kvepiantis,
Žvilgsnis vilko toks skverbiantis,
Kūnas dievo – kankinantis.
Gl÷byje jo apsalusi ir rami
Kaip malda vis.
O fantaziją pratęsia neišbl÷stantį įspūdį
Ir visas galimybes, dar iki šiol neįvykdytas.
Nusipieškime vaismedį
Ir nuogybę beprotišką.
O kaip vaikiškai vaikiška
Be objekto svajoti man.
Atsiliepk, atsimink ir ateik
Su manim tą fantaziją griauti!
Realybę kūrenti!

Romansas pro langą

Ne mano tu, o mylimas mieste,
Kur žmon÷s kitoniškai kalba.

Tramvajai pirmyn, atgal rieda,
Ir sniegas iš debesų drimba!

Many – tavo sielos ramyb÷.
Ramyb÷ ir tam, kuris miega.
Kurie gimę skristi – teskrenda,
Kurie gimę b÷gti – teb÷ga.

– Mielasai, kod÷l atsimerkei?
Pasimetei savo sapnuose?
Ir čia, ir juose tu nuvargęs.
Miegok, o aš dar padainuosiu.

Ne lūpos – dvasia mano gieda.
Ne giesmę, – širdingą poemą.
Poetų, iš÷jusių melas,
Pad÷jo išspręsti dilemą.

Kai potrauky jausmas prabyla.
Galingi dievai atsimerkia.
Kai akys širdim susipynusios
Iš laim÷s ir geidulio verkia.
Kai rož÷s viduržiemį žydi,
Man Mūzą Amūras atlydi!

Stepas GADLIAUSKAS

Революция

Где же ты совесть,
Сложное и простое,
Скрестившиеся шпаги,
Доброе и злое?

Стаканы наполнены до краев,
Но почему ты не пьешь?
Видно вспомнить есть о чем,
Мучает что-то, кто-то.

Может осталось где-то,
Хотя бы крупица света?
Из твердого сплава металла
Без фальша и без обмана.

Снова музыка играет.
Голос внутренний завет.
Я иду на покояние.
Прими меня Господь.

До знания путь не легок

Историей мы называем

Время, пройденный этап.
Царям, владыкам мира
Хвалу мы воздаем.
А Бога сотворившего
Порой мы забываем.
И часто по неведанию
Одну хулу ему несем.

Христа распяли на Голгофе.
Толпа кричала: смерть ему.
Пилат не убоявшись Бога
Повелевал, так быть сему.

– Меня ты предашь, –
Так Христос сказал.
– На третий день воскресну,
И ты, уверуешь в меня.

И грех великий совершили,
Учителя, учившего добру
На крест живого возложили,
Пролили кровь невинную.

О человечство, терзая тело
Забыли вы, что есть душа!
А тело только оболочка,
В которой жиждется она.

С перва Он тело сотворил
По своему подобию,
Затем Он дух вдохнул,
И таинство свершилось.

Дитя, хотя и полубог
С великими задатками,
Ему учиться, разуметь,
Запретный плод не трогать.

Но он с рождения человек,
Умом не обладая Божьим.
Ему тысячилетия умнеть, –
До знания путь не легок.

Nijol÷ JOGAILATö N. LAUGALIS

Elegija T÷vynei
Skridai tu lyg žuv÷dra,
Virš pievų, žydinčių laukų.
Matei – lietuvis gimtą žemę ar÷.
Buvai tu paukšt÷ sužeistu sparnu!
Nor÷josi tau skrist, pakilti į padangę,
Kur paukščių takas, kokia ji graži...
Ten naktyje ir paukščiai kelią randa...
Ieškojai kelio, kuriuo eit turi!

Tą Sausio 13 - tosios naktį
Trispalv÷ plev÷savo virš galvų...
Mes praneš÷m visam pasauliui,
Kad esame gyvi ir keliam÷s iš pelenų!

Nors gatv÷mis riaumojo priešų tankai,
Ugnim jie spjaud÷, band÷ mus pargriaut.
Tvirti mes buvom susikibę rankom,
Juk prival÷jom T÷vynę mes atgaut!

Kad ji pakiltų – krito ses÷, broliai.
Didvyrius priglaud÷ žemel÷ mūs šventa.
Mes pasiruošę mirt, – stov÷jome kaip uolos.
Net priešus kaust÷ didvyrių drąsa!

Išaušo rytas, krauju nudažytas.
Sustingusi tyla po tos košmariškos nakties.
Pripažinimo dienos buvo ilgos,
Tačiau pasaulis teik÷ mums vilties.

Islandija – mūs ses÷ – nušviet÷ padangę.
Šlov÷ jai mūsų niekada nebl÷s.
Ji pripažino mūsų laisvę brangią.
Per amžius ją istorija min÷s.

0 Lietuva, Tu Baltijos Žuv÷dra,
Pakilk miela, aukštai prie debesų,
Kad tai ką buvome praradę
„Susigrąžinome!“ – suklyk visu balsu.

Lai Laisv÷s garsas skrieja per pasaulį!
Mes v÷l Europoj ... NATO mūs j÷ga!
Iškelsime T÷vynę mes į Saulę.
Neleisim skriaust jos niekam niekada.

Motina T÷vyn÷!

Pavasaris laukais jau eina,
Ir skamba sutartin÷.
Kokia graži, šviesi esi,
O Lietuva T÷vyn÷!

Atgimsta žem÷ ir gamta,
Pirmi gandrai parskrido.
Tuoj žem÷ bus žiedų pilna,
O Lietuva T÷vyn÷!
Berželis, gluosnis pakel÷j,
Šakom liūdnai pasvirę.
Daug iškent÷jusi brangi,
O Motina T÷vyn÷!

Rašau Tau laišką

Rašau Tau laišką lyg ant sniego:
Savų svajonių ir jausmų.
Jau laiko daug...
Žiema prab÷go...
Širdim aš su Tavim vis gyvenu!

Vis laukiau laukiau Tavo žodžių,
Tavųjų rankų šilumos.
Tikiu, – T÷vyn÷n žydint sodams
Sugrįši tu iš tolumos!

Sugrįši į T÷vynę laisvą savo –
Ji šeimoje laisvų tautų!
Žiūr÷k! Tankai kruvini jau iškeliavo,
Bet Tu ir aš, visi turime bud÷t!

Angel÷ JONAITYTö

Bethovenas

Surinkt garsus ir tolimus, ir artimus,
Neleisti jiems sudužti tyloje
Kaip dūžta bangos,
Nepalietusios krantų,
Laukiniais siluetais

Skaloje.
Bethovenas...
Nuo gulbinų sparnų
Nuslysta muzika skaidri,
Širdy kaip tyras tuopų šerkšnas
Neišbarstyta muzika prabyla.

Dieviškai nurimčiau

Aš pasiimčiau šaltį,
Lyg vyšnios baltą žiedą.
Aš pasiimčiau karštį,
Lyg ašarą nuo veido.
Rankas nukirsti leisčiau
Ir kojas nukapoti,
Kad gimčiau antrą kartą
Medžiu.
Žinau: mirtis neaplenkia
Sodų, girių.
Ji verčia ąžuolus, egles, –
Mane pargriautų.
Tik÷čiau, –
Gimčiau trečią kartą samana.
Dieviškai nurimčiau.

Gimtoji žem÷ amžinai

Mes turime suspaudę saujoj laiką.
Negaila metų, valandų.
Tarp pirštų sm÷lį, byrantį minut÷m,
Kaip šaltą bangą pajuntu.

Tur÷jome suspaudę saujoj laiką.
Jo neb÷ra kaip sausyje lietaus.
Delnai, sudiržę ir tušti,
Sekund÷s – valandų skeveldros –
Gyvybę ašmenim nupjaus.
Suspausim delnus,
Neišbirs sekund÷s:
Gimtoji žem÷ amžinai!

Kad meil÷ gyventų ne nakčiai, o rytui!

Gims mūsų meil÷
Nuo žvilgsnių, nuo žodžių,
Kaip gimsta šaltiniai
Iš požemio žiočių.
Auginsime jausmą
Švelnumo laukuose,
Kaip duoną kasdienę
Širdims paaukosim.
Ir mirsim išnykę

Lašais nuo granito,
Kad meil÷ gyventų
Ne nakčiai, o rytui!

Nugirdyta beržų sula

Nugird÷!
Žmon÷s, paklausykit!
Beržų sula nugird÷!
Dabar einu prieš liepų v÷ją,
Gal rasiu uosio širdį?!
Nudrask÷ rūbus,
Man nudrask÷!
Kur audinio aš gausiu?!
Nakties diena mane įsupo
Į pakraštį giliausią,
Ir niekas nebemato
Atidengto nuogumo.

Tyla poetui

Aš negirdžiu tylos –
Brangiausios dovanos poetui:
Išgirsčiau snaiges mirštant
Ir spindulius suverčiau
Ant vieno siūlo.

Aš negirdžiu tylos, –
Tik triukšmą.
Kas dovanos
Poetui tylą?

Jadwiga KRYSZTUL

Nasz PapieŜ
„Śpieszmy się kochać
ludzi…”
ks. J.Twardowski

Trudno pisać o papieŜu, o takim wielkim człowieku, jakim był ojciec święty Jan Paweł II. Odszedł
człowiek, zostawiając nam spuściznę duchową, przykład słuŜenia Bogu i ludziom, przebaczenia swoim
wrogom. Nawet kochać i modlić się za nich.
Jest to nadzwyczaj trudno: kochać i przebaczać wrogom. Bardzo bym tego chciała, ale nie mogę, nie
umiem, nie jestem w stanie to robić, chociaŜ jestem praktykującą katoliczką. Mogę modlić się za papieŜa, za
swoich rodziców, za siebie i błagam pomocy u Ojca Świętego. Tak bardzo proszę Jana Pawła II o wytrwanie
i przebaczenie, o cierpienie, o milczenie, proszę najwięcej o przebaczenie swojemu sąsiadowi R. G. i całej
jego rodzinie, co mnie męczy juŜ ponad 12 lat. Tam za ścianą, w łazience, u G. wre jakaś hałaśliwa praca, nie
wiem jaka, ale moŜe to robienie wódki, takiego dochodowego biznesu, moŜe coś innego, ale szum wody tam
bywa bardzo często: i we dnie i w nocy; i zimą i latem jest półotwarte okno u Grygenasa, przewietrzanie po
trudach, ale ja nie mogę spać od tego hałasu, bo Grygenas zaczyna swój biznes o godz. 4 rano. Trzy lata
spałam na kuchni, bo w salonie niemoŜliwie było nawet być.
Rodzina G. – mój największy wróg, nie mogę przebaczyć, przemilczeć lub cierpliwie znieść ten hałas.
ChociaŜ papieŜ mówił nie tylko do całego świata, ale i do mnie osobiście: musimy przebaczyć wszystkim i
wszystko.
Ale los posłał mnie nie tylko tego wroga. Mamy w rodzinie swojej macochę Zosię, co się zajmuje czarną
magią. Ona przyszła do nas, gdy byliśmy dorośli z bratem. Ona przyszła, my – wyszli. Poszliśmy w świat,
kaŜdy swoją drogą. A była ona ciernista, stroma, nic się nie układało w tym Ŝyciu. Nie mogłam zrozumieć,
od czego to zaleŜy, bardzo starałam się iść prosto, chciałam osiągnąć swój cel w Ŝyciu, ale często padałam i z
trudnością podnosiłam się. Owszem modliłam się bardzo, a Ŝycie płynęło dalej. Tylko teraz, gdy przeŜyłam
sporo czasu, gdy zostało tak mało Ŝyć i radować się słońcu, światu, dowiedziałam się, ze to Zosia, moja
macocha, czarowała mnie i brata Stasia, aŜeby nasze Ŝycie było nikczemne.

Nie mogę jej tego przebaczyć, darować, zapomnieć, odrzucić od siebie, chociaŜ ksiądz Jan Twardowski
mówił: „Spieszmy się kochać ludzi, tak prędko odchodzą”.
Rację ma ksiądz i papieŜ, ze naleŜy przebaczać, darować, nawet wyciągnąć pomocną dłoń swojemu
wrogowi i dalej uśmiechać się do wrogów, nieprzyjaciół, i z uśmiechem nieść swój krzyŜ, bo następny będzie
jeszcze większy.

Viktoras LIBERTIS

Aš iš Laukinių vakarų!
( Pad÷kos eil÷s-epigrama skiriama A. Š. ir jos šeimai )

Esu lietuvis ne laukinis,
Bet iš Laukinių vakarų!
Mane maskoliai gi išvijo,
Satrapai, kegebistai jų!

Eiles rašau ir joms kalbu:
Aš iš „Laukinių vakarų„!
Kalbu taip aš d÷l „sovietukų“,
Atb÷gusių į USA (jusei).

Jie kitokie nei tie „dipukai“.
Aš kitas – rezistentas – štai!
Esu aš Užpoliar÷j buvęs.
Ten „Mirties sl÷nis“ – Halmirju.

V÷liau buvau miškuos Mordovijos:
Pas ugro-finus, tai mordvius.

Grįžęs buvau tada Kolchid÷j,
V÷liau – aš traukiny „Maskva“,
V÷liau aš į Niujorką išvykęs,
Rašiau poemą „Lietuva“.

Dabar aš Lietuvon sugrįžęs,
Nors kegebistai vis Seime,
Bet esu tvirtas, pasiryžęs
Toliau rašyt kontreiles.

Tik÷kite, dori lietuviai,
Kad mana kova yra šventa.
Šventa ji ir kitų lietuvių,
Kurių nedrask÷: Kas?
Maskva?!

Angelei – karalienei, vyrams,
Pilait÷s visiems tremtiniams
Skirių eiles.
Esu aš su Jumis visais,
Net rezervistiniais laikais!

***

Mielieji, jau Kristus prisik÷lęs, –
Štai skamba Gloria aukštai.
Ir mes dvasingi prisik÷lę,
Kartu dainuokime linksmai.

Pilait÷ primena man pilį,
Tą pačią Vilniaus, bet sode.
Pilait÷je tremtinių būstin÷ – seniūnija,
Mes jos klube.
Kampelis vaišių ir kultūros.
Čia menininkai, daug kitų.
Poezijos bei meno runos
Šioj Lietuvoj naujų laikų.
Laisv÷je kylanti šalel÷,
Nebijanti Rytų kranklių.
Šiandien visi mes galvas keliam:
Esam po Vakarų skydu.
Net Adamkelis,
Prezidentas – protingas, išdidus, lankstus,
Toks vakarietis diplomatas
Neišsigando putinų.
Maskvon nevyko,
Kremlius pyksta,
Lietuvius keikia veik visus.
Kazyt÷, Braz nor÷tų vykti,
Bet Maskva nekviečia net jų.
Geguž÷s Pirmąją pakviesim,
Jei Šniras leis...?
Mumis parems!
Baladę paskaitysim „V÷jas“,
Poet÷ Nel÷ mus pakels!
Šiandien ekspromtu,

Leiskite tribūnon,
Nors iš „Laukinių vakarų“!
Pilait÷ Jūsų – mano runa.
Visi gi linkę prie džiaugsmų.
Kultūrnamio ved÷ja grožis:
Štai Karolina, eil÷s jos ...
Seniūno sekretor÷s grožis,
Tos eil÷s mūsų Lietuvos!
Tad džiaukim÷s, jauni senjorai,
Poetai ir poet÷s mūs,
Už Lietuvą, už Karalystę josios
Pakelkim šventiškus tostus.
Ir dainą skambią, meil÷s himną
Visi sugauskime smagiai,
Kad Seime KGB neliktų,
0 būtų ten gerieji angelai!

Post scriptum

0 Patriotinis ansamblis!
Į Citadelę kviečia Jus,
Nes jis ne koks tai jankių gambling,
Bet tragidrama Vakarų,
Į kuriuos b÷ga lietuviukai,
Ne tik rausvieji ir balti,
Tie apolitiniai vargšiukai,
Pilait÷, kur Tu?!

Sulaikyk!
Aš Jums pad÷siu, – ten važiuoju,
Tad duokit sąrašus man jų!
Lietuviai – ąžuolai ir gluosniai!
Tuoj pat sugrįžkit į namus!
Netrūksta žem÷s, bet artojų,
Na, ir seimūnų skaidresnių,
Grįžimas jūsų – nauja šlov÷.
Čikagoje aš laukiu jų.
Pas Joną,
Daktarą sodyboj.
Balandyje būsiu pas jį.
Jis patriotas – Baravykas.
Atsišaukimą šį skaityk!
Visi skaitykite b÷gūnai!
Žvirbliukai naujos Lietuvos!
Mums Lietuvoj nieko netrūksta!
0 Jums žinau, kad – Lietuvos!
Dainų, lietuviškų paukštelių
Ir prospekte šaunių karių,
Nebūkit tais „Dievo paukšteliais“!

Oneta LUNSKAJA

Aukso up÷m atsrūvanti

Ar jūs mat÷t mane prab÷gančią
Per užvirusį sniegą ant ledo?!
Ar jūs mat÷t mane atsiv÷rusią ir
bežad÷se savo akyse?!
Ar pasirengę mane pamatyti:
Iš dangaus aukso up÷m atsrūvančią –
Baltai žydinčio žodžio rūpestį –
Baltą raudą senolių gelm÷se?!

Nepatirta drugelio būtis

Iš l÷liuk÷s išsin÷ręs drugelis,
Suglaudęs sparnelius
Tup÷jo ant žaliuojančios šakel÷s,
M÷gavosi pirmuoju rasos lašeliu.
Atsig÷ręs ir sušilęs,
Pajuto neapsakomą norą kilti į viršų.
Kilo į viršų spirale ir steb÷josi,
Kad moka taip aukštai kilti.
Kuo drugelis aukščiau kilo,
Tuo gražesn÷ atrod÷ po juo pasiliekanti žem÷.
Kai drugelis pasiek÷ kalno viršūnę,

Jo sparneliams pritrūko j÷gos.
Stabtel÷jo, įkv÷p÷ oro,
Suprato, – plasnojimui skirtas laikas baig÷si.
Iš aukštybių reg÷jo ant žem÷s gulinčius
Geltonus sparnelius su juodais taškučiais.
Netekęs ankstesnio pavidalo drugelis nenusimin÷.
Jis buvo visur.
Gail÷josi, kad anksčiau nepatyr÷ tokios būties.
Nebūtų reik÷ję tiek ilgai būti l÷liuke,
Kad tiek trumpai būtų drugeliu.

Šviesos palyt÷jimas

Aplinkui blašk÷si šviesa.
Ji supo, glaud÷ ir mylavo
Ir virto dieviška tiesa.
Pražydo ji dangaus lelijom,
Pakvipo ji rugių žiedais,
Į savo gl÷bį mus suvijo
Skambiųjų posmų ataudais.
Ir tapome mes vienu raštu,
Dabinančiu žalias lankas,
Giesme mažyčio mūsų krašto,
Pažįstančio savas gelmes.

Danut÷ MAKUŠKIENö

Išvyka į kalnus

O kalnai, o kalnai, jus didyb÷ svaigi,
Sraunios up÷s garsai net gird÷t iš toli.
Bet kaip noris pajust mus laukų tylumą
Ir švelniai sau čiurlenant upelį miškuos.

Tik kalnų tolumoj ir svaigiam liūdesy
Supratau, – kaip brangi tu T÷vyn÷ esi,
Savo toliais, laukais begaliniai savais,
Ežerais ir kloniais melsvais.

Nežinomajam

Jo kapo nepuošia granitas, g÷l÷s.
Jis vienišas ant kalno tarp pušų.
Ir štai pavasariui at÷jus,
Aš v÷l jam atnešu g÷lių.

T÷vynę, laisvę jis myl÷jo.
D÷l jos jis žuvo kovoje,
Tod÷l dabar daina artojo
Pasveikins jį v÷lai čia vakare.

Pamos sparnu jam paukštis,
Skrendantis kažkur į tolį,
Pasveikins rytmečio aušra,
Ir v÷l atplauks jauna graži daina.

Pavasaris

Linksmai laukuose vievers÷lis gieda,
Daina tokia džiugiai skambi.
Pas mus pavasaris ateina,
Su juo kartu ir tu eini.

Širdis kažko nerimsta, džiaugias,
Ji veržiasi kažkur tolyn.
Melsva žibut÷ iš po sniego kalas,
Į saulę stiebias vis aukštyn.

Dangus toks m÷lynas ir giedras,
O vakarais tiek daug žvaigždžių.
Ir norisi sukurti tokią dainą,
Kurį pasiektų daugelį širdžių.

Rita MINIKAUSKAITö

Liepa

Gyvenau uogų m÷nesį
ir kiekvieną rytą lūpos buvo
saldžiarūgšt÷s ir m÷lynos
kaip raibo paukščio giesm÷,
kaip murzinas vaikas,
miegantis uogienojuose
po besiraitančiais debesų avin÷liais,
kurie vakarop užauga
ir niekas jų nebemyli.
Ir aš visai neprašau,
kad viskas v÷l būtų iš naujo,
Aš tik sakau –
gyvenu uogų m÷nesį.

Spalis

Tenai puota.
Ten šoka lapais apsikaišęs spalis –
satyras iššiepta gelsva burna,
sušilęs, drebantis –
ten krinta prinokusios šermukšnių uogos,
laukinis žirgas žvengia už miškų.
Str÷le nuskrieja paskutinis žaibas –

jo šviesoj
l÷tai sruvena avin÷lio kraujas,
ištroškusiam satyrui pageidaujant
puota užminga amžinu miegu.

***

Užmigau.O nubudau pavasarį,
medžiams tyliai kuždant naktyje,
lietui,virpančiam virš upių,
vejantis laukais keleivį –
jau už kalno
subolavo jo šviesi galva –
ten tik gluosnis skamba
sidabriniais lapais,
ten aukšta žol÷
ir jokios bryd÷s –
tik pražysta medžiai,
tik suvirpa
paliesta jo rankomis gamta.

Vytautas PELAKAUSKAS

Evoliucija

Jeigu aklai – nežinodamas nei klavišų reikšmių, nei kalbos – stuksensi klaviatūros klavišus, ar kada nors
surinksi prasmingą žodį? O sakinį?...
Vis tik, jei tas procesas truks milijonus metų ir milijonais rankų, – prasmingas žodis atsiras.

Iš pradžių buvo žodis.
Ir gyvyb÷ užsimezg÷ per pirmojo sakinio prasmę.
V÷liau sakinys ilg÷jo ir išaugo į nesuskaičiuojamus raštus, išsiliejo į begalines dieviškas melodijas,
glūdinčias kiekvienoje mūsų ląstel÷je.
Suvokime tai ir pažadinkime tas melodijas.

Dvasin÷ genetika

Jeigu suvoksime, kad plačiąja prasme Kūnas yra amžinas – vis atgimstantis, ir paklausime: „O kaip su
Dvasia?“, ar atsakymą rasime genetikoj. Jei gyvas Kūnas gimdo gyvą Kūną, ar gyva Dvasia gimdo gyvą
Dvasią pagal tuos pačius genetinius d÷snius? Kur koduojami dvasiniai genai? Ar genuose, ar sferoje mums
nepasiekiamoje – Dieviškoje?
Jei sakysime: genuose, tai kod÷l tokių skirtingų talentų užauga netgi homozigotiniai dvyniai – vienodai
aukl÷jami, mokomi, vienodai prižiūrimi ir rengiami?

Kelion÷ laiku

Ar galime grįžti į praeitį ir pamatyti išbl÷stančius pasaulius, kurių šiandien jau n÷ra? Ir ne kur nors savo
minčių gilyb÷je, bet čia pat, realyb÷je, tvirtai stovint ant žem÷s?
Dangus mums visada asocijuojasi su dvasiniu skrydžiu, paslaptimi, bet retai susimąstome, kad slepia jis ir
begalinio laiko t÷km÷s atšvaitus. Dangus – tai gilios praeities ir vakar dienos lobynas, tai laiko erdvių ir
žybsnių saugykla.
Toje žvaigždžių ir galaktikų milijardų ir milijonų metų senumo šviesoje, mes stovime čia ir dabar
skleisdami savo šilumą ir šviesą.
Pasistenkime, kad mūsų šviesa sklistų dar ilgai po mūsų, lyg jau seniai išnykusių, bet vis dar šviečiančių
dangaus šviesulių...

Laisv÷s istorijos pamoka

Penkiolikmet÷ dukt÷ Laisv÷ pasiskund÷, kad nesupranta istorijos. Aš nustebau: „kaip galima nesuprasti
istorijos?“ Mano karta ją suprato netgi iš tendencingų istorijos vadov÷lių. Tod÷l 1988 metais šimtai
tūkstančių Lietuvos žmonių vieningai iš÷jo į aikštes ir gatves atgauti laisv÷s.
Nesuprasdamas, kaip galima nesuprasti istorijos, aš pa÷miau Laisv÷s istorijos vadov÷lį ir prad÷jau jį vartyti.
Suglumau: iš to, ką per kelias minutes perverčiau, supratau, kad Laisv÷ teisi. Laisv÷s karta istorijos suprasti
tikrai negali – vadov÷lis įvairių datų, titulų ir vardų kratinys. Jokių apibendrinimų, jokios analiz÷s, jokių
išvadų.
Pavarčiau Laisv÷s istorijos vadov÷lį ir nutariau Laisvę mokyti istorijos. Tam, kad ji ją gal÷tų kurti...

Vanda PIPIRIENö

Ar žinai?

Ar žinai, ką atneš ši diena,
kai kelio dulkes nuplausim į ežerą tyrą,
kai paparčių viršūn÷s šlam÷s,
kai sudrums kažkas tylą
iš pačio ankstyvojo ryto?
Ar žinai, kad va taip –
atsikelsim ir eisim,
susikibę už rankų,
nusiprausę ir švarūs.
ir jau nieko neteisim,
ir jau niekam neleisim,
teist savęs, o darysim tik gera.
Ar žinai – ši diena ne kaip visos –

ji atneš mums brandumą ir rimtį.
Atsigręžę atgal pamatysim,
per toli mes nu÷jom sušildyti
šios dienos nujautimo,
ir nerimą, tikrą pajutę,
nesustosim, tik eisim į priekį.
Mes pralenksime laiką ir būtį.
Mes jausmų pakely neišm÷tysim...

Būna juk

(Skiriu poetui Vaciui Reimeriui)

Ir būna juk, kai atvira širdis kraujuoja,
o žodžio Tu ištarti negali...
Pilkoj nakty lyg aitvarai klajoja
likimo v÷jai keturi.

Pirmasis griebs Tave, nuneš į tylą,
namus tuščius paliks ir išpustys.
Padang÷ liks, padang÷ juk nedyla –
atmerk akis, plačiai atmerk akis.

Antrasis gi – visų laukų glob÷jas –
it viesulu Tau sieloje praūš.
Pamirši, ir iš kur buvai at÷jęs,
ir kur nueisi, kai Tavęs nebus...

Trečiasis – lyg pašvaist÷ ta raudona,
išdegins širdį, žymę joj paliks.
Mirg÷s laukai, žyd÷s pilni aguonų,
baltai žyd÷si Tu lyg obelis.

Ketvirtasis – išminties ir g÷rio v÷jas,
Tau taip ramiai Tavąsias kojas glostys,
kad nepavargtumei, gyvenimo keliu nu÷jęs,
kad nuoskaudų neliktų sielos klost÷se...

Tau

Aš surinkčiau pievų rūką,
kad lengviau tu kelią rastum,
tą, kurs pas mane atvestų.

Gaivią rasą aš surinkčiau
į ąsotį – kvapnią, v÷sią,
kad kely atsigaivintum.

Ašaras sūrias surinkčiau,
kad kely savam patirtum
kas aš tau, ir ką man reiški.

Akmenys giedotų giesmę
apie šventą šventą meilę,
tą, kuri mums laimę žada.

Meilę tą aš išdainuočiau,
tik ateik per pievų rūką
ir per šaltą šaltą rasą...

Jonas SAKALAUSKAS

Ketveri meil÷s metai
I
Vaikiškai glaudžiu, iš savo rankų nepaleidžiu lengvai lengvai...
II
Tikiu ir pradedu pažinti...
III
Čia protas ir jausmai išvien, laukimas, dar sunku...
IV
Ji tampa manimi, dalis manęs, ramyb÷je paskendęs ir gyvenime....

Laikmečio jausmas:

Antika

Mūza, tu įkv÷pei mano gyvenimą, ir skambiosios stygos,
Balsai tau d÷kos, juk dabar vis naujai ir dienos aid÷s tau.

Viduramžiai

Obelis sužyd÷jo ir paukščiai
Čiulb÷jo taip gražiai.
Mano paukšti, mergaite,
Leisk man saugot tave,
Ir tavo tyras akis.

Romantizmas

Už kalnų ir upių,
Girdisi daina,
Ten kas dieną būtų,
Tavo šypsena.

Jei aš paukščiu būčiau,
Skrisčiau visada,
Virš miškų pakilčiau,
Kad matyt tave.

Modernizmas

Srutų duob÷j mano uosl÷ tave užuostų.
Šiukšlių duob÷j ar sapne rasčiau...
Vis tiek rasčiau, mano liga tu:
Šizofrenijos priepuolis.
Gal sapnas?
Godžiai nurengiu, rankom liečiu,
Geidulingai į tave įsilieju...

Rytas

Ramu…
Ji užpild÷ Savimi mano mintis,
Indą pripyl÷, auksinio, ž÷rinčio
Dienai....

Diena

B÷gimas....
Akimirkai keičiant akimirką,
Ji vis beprasmybei, inercijai
Teik÷ prasm÷s Savimi...
Įkv÷p÷, l÷kimą keit÷...
Į viršų, virš medžių,
Paukščiu pakylau...

Vakaras

Vakar÷jant
Su saule leidos
Ir mano diena.
Palikau tik dalelę savęs
Jai, žavesiui jos....

Vidurnaktis

Užbūr÷, prieš miegą
Liūliavo,
Sapnais pas mane atkeliavo,
Ir siunt÷,
Spalvotus ir juodai baltus
Atvaizdus savo...

***

Tau, tave,
Tavimi ir
Tavęs,
Taviškai,
Tik kaip
Tu ateini,
Tavo žvilgsnis tylus,
Tyliai užburia tavąja upe,
Tavimi uždainuoja, įtraukia, įsuka.
Taip tik tu ir gali, amžių amžius...
Tavo gyvenimas,
Tavo ošimas,
Taviškai
Taip malda
Tik tavim
Teskamba...

Vanda SAKALAUSKIENö

Daina

Šiandien išeisiu iš čia, jau išeisiu negrįžtamai.
Šiandien aš sau jau tapau svetima, nepažįstama.
Kelias dulk÷tas po kojomis raitos, vyniojasi.
Kviečia kažkur, bet tik jau ne mane ne mane.

Priedainis:

Kur skubi,
O trumpute vasara?
Kiek žarų
Tolimų užgeso jau.
Neprab÷k pamišk÷m saul÷tom greit.
Dar neleisk darganoms ir lietui eit.

Dar palik man pušynų tylumą.
Dar palik ežerų man gilumą.
Dovanok tik sparnuotą vakarą,
Skambantį kaip svajinga daina.

Tamsūs šeš÷liai ilgi man po kojomis klojasi.
Raudu žaros kruvinos pakrašty atsistojusi.
O neužslink, neužplauk, netekties tamsus debesie!
Saul÷s begęstančios spindulį mažą palik!

Priedainis:

Dar palik man žvaigždžių plevenimą.
Dar palik meilę ir gyvenimą.
Pasiimk tik beribį ilgesį.
Lai iškris žemei jis lietumi...

Pano fleita

Pavasariniam ryto danguje
Visos žvaigžd÷s slepias.
Pražįsta meil÷ žiedu širdyje
Jai liepsnot įsakius.
Priimki, tu,
Į širdį ją,
Neregimą,
Negirdimą,
Kaip ašarą,
Kaip ilgesį,
Kaip žem÷s šypsnį žieduose.

Ateina medžiai tiesiai į mane –
Ilgesingas mūsų žem÷s balsas.
Rasos lašelis ryto žol÷je
Suspind÷s perlais brangiausiais.
O meil÷,

Ji – versm÷ gili,
Paukščio giesm÷
Paklydusi
Kaip ašara,
Kaip švyturys
Skausmu sužibęs kelyje.

Begęstančios žaros rausva skraiste
Pavargus saul÷ užsiklos.
Nakties juodam bekraščiam danguje
Baltaisiais žaibais
Viltis skrajos.
Paimki, tu,
Į širdį ją,
Neregimą,
Negirdimą,
Toli toli paklydusią
Baltuos svajonių laivuose...

Pūga

V÷l išeinu į pūgą bekraštę, –
Nerimą tą kas gal÷tų suprasti?
Kas išklausys ilgesingąją dainą,
V÷jas nusineša ją vis tolyn.

Praeityje jau ramybę palikusi,
Tarsi likimą tave pasitikusi,
Snaigių regiu paslaptingąjį šokį,
Ką jis išburs nežinia nežinia...

Krinta ir krinta vis baltosios snaig÷s,
Sniego audra mirguliuot vis nebaigia,
Kas sustabdyt, kas pritildyt gal÷tų,
Baltąją pūgą manojoj širdy?

Romansas

Gaivi rasa padangių, žvilgančių,
Nuplauk pra÷jusias dienas dulk÷tas,
Pakelk pakelk į erdvių pilkumą,
Tegu pavirsta jos į šaltą lietų.

Jau vakarai pritvinkę ilgesio,
O putinai rausvom žarijom raudonuoja,
Nukritę lapai čeža išdžiovinti tik,
Visai ne žiedlapiai balti po kojom.

Nub÷gsiu aš ražienom geliančiom
Per lauką gelstantį, o ten padang÷j
Jau ištiesta per visus debesis
Rudens styga pilka, liūdnai taip skamba.

Ir tyliai rims žvaigžd÷ta varpin÷,
Tik gervių klyksmas ilgesiu pervers ją,
Jeigu šalna visus žiedus nukarp÷ jau,
Tai kam gi širdį, kam atversiu?

Antanas STACKEVIČIUS

Anykščiams

Čia išvydau aš margą pasaulį
Ir tekančią skaisčiąją saulę.
Čia žaliajam daržely augo rūtos
Prie up÷s Šventosios ir kalno Vorutos.

Čia užaugau Anykščių šilely,
Išb÷giojau kiekvieną kalnelį.
Sutikau čia bevaikštant Žukauską,
Begrybaujant poetą Baranauską.

Ir sus÷dom ant ritinio rąstų,
Ragavom seną vyną agrastų.
Čia paklausiau Anykščių poetą,
Kas gi tęs šilelio poemą prad÷tą?

Ir poetas prabilo:
– Imk pušies daigą ir lyrą.
Dabinki Anykščius kaip juvelyras.
Ir v÷l skamb÷s šilelio poemos,
Bus išspręstas poetų likimo problemos. –

Bet aš juk gimiau prie Troškūnų,
Miškais ir meile prisotintų kūnų.
Tikroji mano up÷ – Žalioji Juosta,
Didžių ąžuolynų ramyb÷s guosta.

Antanas SVIDERSKAS

Pavasaris v÷l sugrįžta

Ir v÷l žiedais žibučių skleidžias
Ir greit baltuos.
Pavasaris šion žem÷n eina
Ir v÷l širdis dainuos.

Žinau: pavasaris gražiausias metų metas,
Ir nevalia jo liūdesiu dažyt,
Karusele man sukas laikas.
Tegul eiles imsiu rašyt.

Šiandien man lengva, gera.
Mane sveikina žali berželiai pakely.
Jie man šnabžda graudžiai:
– Gana tau liūdesio širdy.

Širdis alkana

Širdis visada alkana.
Ją nuraminti gali tik daina,
Jos neapšvies m÷nulio šviesa,
Ji saul÷s nuolatos alkana.

Su saule mes pradedam rytą,
Su saule į darbus mes stojam,
Laim÷s troškimas – stipresnis užu granitą,
Tegul širdy visada mūsų liepsnoja!

Saul÷s dienų išsiilgom,
Baltos žiemuž÷s spalvos,
Lūpos kartos ilgesingai:
– Daugiau tegu būna šviesos!

Jonas ŠARLAUSKAS

Pasišiaušusi varnos galva

Buvo vasara,
Paukščiai čiulb÷jo,
O at÷jo ruduo –
Jų balsų neb÷ra,
Tiktai varnos kranks÷damos skrieja
Pasišiaušus nuo v÷jo galva...

Šunys kaukia auštant....
(miniatiūra)

Nemiga – didžiulis voras-kryžiuotis apvilko visą smegenų dangalą nykiai juodu voratinkliu ir
nenurimdamas seka kiekvieną neuroną ... Tik pabandyk snūstel÷ti – iš karto pripuola prie vargšelio, apverpia
juodu nevilties kokonu ir tarsi sesel÷-veteran÷, preciziškai sušvirkščia porciją antimorfono... Išsekęs neuronas
dar konvulsiškai pavirpina savo bej÷giškai išsisk÷tusias ataugas-dendritus, bet jau amen, – šiai nakčiai
nebeužmigs, tik kankinsis paralyžiuotas filosofin÷s autointoksikacijos nuodų-id÷jų ir klied÷s...
Liūdnas, sunkus, nuobodus ir svarbiausia – įkyrus užsi÷mimas Nemiga... Jos valdovas – juodas voras,
kuris laipioja gyvu nervų voratinkliu kaip permatomomis stiklin÷mis stygomis ir budriai saugo milijardus
savo aukų – iškankintų, perkarusių, nuleipusių neuronų Osvencimą ...
... br÷kšta... Miestas keliasi. Aš guliu išsekęs, suirzęs, skauda nugul÷ti šonai, skauda nepails÷jusi širdis...
Guliu ant nugaros, – kitaip neįmanoma... Jaučiu lyg sunkaus preso bukas smaigalys sl÷gtų mano saul÷s
rezginį vis smarkiau ir smarkiau.... Kaip gyvsidabrio sunkumo skystis Gyvenimo nuovargis pasrūva iš ką tik
pratrūkusios Sielos voties ir užpildo kiekvieną kūno ląstelę. Žvilgteliu į žalsvą laikrodžio ciferblatą – tai
vienintel÷, nors ir silpnut÷ moralin÷ parama ir paguoda...
Be penkiolikos minučių šešios ... Nemiga ir toliau puola visu frontu. Į šipulius sutriuškina mano sielos
besipriešinančius falangus. Ar atlaikysiu šitą nuožmų antpuolį dar kelias minutes? Tikriausiai, atlaikysiu, nors
laiko dar labai daug iki visiškos aušros. Atrodo, kad praslinko amžinyb÷. Kad tik greičiau išauštų! Atsikelčiau.
Baigtųsi Nemiga.
„Be dvylikos minučių šešios valandos“, – konstatuoju net nežvilgtel÷jęs į laikrodį. Už lango pasigirsta tylus
šuns kaukimas. Prie jo prisijungia kiti, ir tada patikiu, koks tai kraupus kauksmas. Jis dažnai palydi klaikios
nakties pabaigą, savyje talpina tiek pranašiško tragizmo. Kai kam, – ženklas apie mirtį...

„Kas mir÷ šiąnakt?“
Darosi vis šviesiau. Pagaliau visiškai išaušo. Nemiga traukiasi... Mane suima saldus miegas, ir nesvarbu,
kad bunda miestas. Paskutinį kartą mano smegenyse sujuda voras. Aš likau nenugal÷tas. Tačiau šunų
kauksmas dar ilgai neduos sielai ramyb÷s, įstrigęs smegenų vingiuose klausimu: „Kam šiąnakt kauk÷
šunys?!“
... o šunys kaukia kasnakt be dvylikos minučių šeštą valandą. Tada miršta mano Nemiga.

Algimantas ŠUKYS

Lietuvos žmon÷s

Bučiuojasi ne tik įsimyl÷jusieji, bet ir kiti. Kai kurios poros išdrįsta bučiuotis net viešose vietose. Bučinys
tai nuostabi gamtos dovana. Dabar vyksta bučinių konkursai. Kaip nekeista, žiūrovai būna drovūs. Žinoma,
kad meil÷je n÷ra ribų. Kai kada bučiuojasi netgi bažnyčiose. Aistringa mergina vardu Ada dažnai lankydavosi
bažnyčiose. Susipažino su berniuku. Abu įsimyl÷jo vienas kitą. V÷liau Ada nutar÷ nesidom÷ti meile, bet eiti į
vienuolyną. Vienuolyno motin÷l÷ ją pagarbiai pri÷m÷, supažindino su senbuv÷mis. Vienuol÷s buvo malonios
jos atžvilgiu. Dienos slinko pamažu. Ada prisimindavo draugą, jo meilę, jo bučinius. Draugas aplankydavo ją
vienuolyne, leidus motin÷lei. Ada įžadų neskub÷jo duoti. V÷liau Adai sugrįžo aistra, meil÷ draugui, o tada ir
sužieduotuv÷s. Dabar gyvena Vilniuje, augina dukterį. Abu yra labai laimingi. Vienuolyno motin÷l÷ aplanko
jų šeimą. Pykčio neturi jų atžvilgiu. Motin÷l÷ sako, kad tokių atvejų būna mažai. Dievai už tai nebaudžia.

Dalia TARAILIENö

Don Kichotai

Ganosi avys, sukas malūnai,
Kur jūs, Don Kichotai,
Kur jūs, palaidūnai?

Už savo svajonę mok÷jot kovoti,
Nematomą priešą sau pasižaboti.

Myl÷ti mok÷jot šventai ir aistringai.
Ach, Don Kichotai, kur jūs pradingot?...

Išdavimas

Kod÷l taip atsitiko, kad tave, brangiausią,
Mes išdav÷m po prieblanda pilka.
Kod÷l tyli, kai tavo kūną spardo
Baisi suįžūl÷jusi minia.

Dar rytmečio aušroj, susikabinę
Prisiek÷me po v÷liava šventa,
Kad tu vienintel÷ esi, T÷vyne,
Ir ginti stosime tave mes visada.

Kai šūviai griaud÷jo ir tankai baub÷,
Tur÷jome drąsos širdim visa
Viens kitą drąsindami ir apsikabinę,
Apgint tave, išsaugoti tave.

Ir deklaravome visi tą žiaurų rytą,
Kaip didvyriai, kaip prot÷vių tauta,
T÷vyne, būk neišvaryta
Iš mano žem÷s niekad, niekada!

O kai prie balto stalo mus susisodinus
Tu girdei meile ir gerumo rieke atlaužta,
Kai kam ne tokių vaišių, d÷mesio ne tokio stigo,
Jie nusivyl÷, kad per maža, šito negana.

Vieni paliko tavo dosnų stalą,
Iš÷jo grobt iš tavo pod÷lių.
O kai kurie palikę dar vis band÷
Pasivaišint iš likusiųjų trupinių...

Kod÷l mes išdav÷m tave, T÷vyne,
Kod÷l nevertinome laisv÷s spindulių?
Dabar, kai pančiai prievartos susirakinę,
Mes einam klupdami, nes širdyje tamsu.

Įžiebki dar vilties, pasitik÷jimo liepsnelę,
Kad v÷l pakiltų mūs numirusi dvasia.
Parodyki teisingą, šviesų kelią,
Kuriuo mes turim eiti, – Lietuvos tauta!

Motinoms

Jūs visos – Monos Lizos ir Madonos.
Jūs visos – džiaugsmo ir kančių būtyb÷s.
Jūs – mums, išalkusiems, kaip kąsnis duonos.
Jūs – mums, ištroškusiems lyg dykumoj šaltinis.

Ach, motinos, jūs ir brangiausios ir švenčiausios.
Mes viską prižadam. Deja, nedaug teduodam...
Jūs mus vis tiek raminat ir globojat.
Jūs – mūs viltis ir amžina paguoda.

Pad÷ka

Kai suskamba varpai tolumoj,
Kai nutyla gamta, tylumoj
Aš regiu ten toli už kalnų,
Už miškų ir už upių sraunių,
Tuos brangius, išsiilgtus namus,
Kur širdis ir siela.
Ir ramus sau d÷koju už darbus visus,
Už džiaugsmus ir dar už vargus,
Už juokus ir už ašaras,
Už žiemas ir už vasaras,
Už save ir už jus.
Toks didis Dangus!

Pien÷, piligrimo g÷lel÷

Žiedelis skleidžias, saul÷s auksą žeria,
Bitut÷ prie jo glaudžias, saldųjį nektarą geria.
Praeivio akį džiugina kiekvieną rytą,
Sud÷jęs Dievui meil÷s grožio maldą nerašytą.

Koks trumpas pien÷s žiedo išlikimas.
Bet štai, žiūr÷k, ir v÷l koks sutapimas,
Švelnumas ir lengvumas akį traukia,
Tarsi visiems pasako, kas toliau mūs laukia.

Papūtęs v÷jas pakelia pūkelį,
Ir neša jį tolyn į svečią šalį...
Kur dingo grožis ir spalva neišsakyta,
Kod÷l bitut÷ lanko jau žiedelį kitą?

Pasaulyj šiam visi mes turim savo pradžią,
Jaunystę, grožį, laimę gan nemažą.
Bet vakarop saulutei einant jau ils÷tis,
Mes turime žinot, kur reiks mums pasid÷ti.

Ir atsisukę į lemtingą savo dalią,
Mes pamatysim amžinyb÷s šviesų kelią.
Kai Dievas, kaip pūkelį pien÷s pakyl÷s
Ir į savus šviesos namus lyd÷s.

Lida TAMULEVIČIENö

Atgimimas

Naktimis, kai nustoja lyti lietus,
Kai pakvimpa žole ir pražydusiom ievom,

Išeini pažiūr÷t kaip išblyškęs, tylus
Brenda m÷nuo per miegančias pievas.
Išeini ir junti, ne tavy, praeity
Liko tamsūs pilkieji šeš÷liai,
Liko tavo žvaigžd÷ taip toli, taip toli,
Ji spind÷jo ir buvo šalta tartum v÷jas.
O dabar, kai tylu, kai ramyb÷ aplink, –
Žaluma kaip upeliai per širdį.
Kaip tai nendrei ties vandeniu noris palinkt
Ir iš naujo gyvenimui gimti.

Laukimas

Kai žol÷ peraugs per širdį,
Nebesuprasiu aš:
Iš žem÷s tu ar iš dangaus?
Tiktai nor÷siu gerumu tave pagirdyt,
Pagirdyti ir tuos, kurie be galo šito lauks.
Lauks akimis ant rankų, sunertų parimę,
Lauks naktimis be žiburio lange,
Žali laukai tiktai kužd÷s nurimę:
Ar verta laukimu įprasminti save?

Od÷ balsui

Tas balsas saldus lyg nektaras.
Tas balsas saldus kaip medus.
Kalb÷ki kalb÷k man į ausį
Už prarastus mūsų metus.
Tas balsas toks pilnas ramyb÷s,
Tas balsas toks pilnas šviesos.
Nor÷čiau labai prisiminti,
Koks būna paliestas aistros.

***

Širdis lyg paukšt÷, pakirptais sparnais,
Per sunki žem÷ jai po kojom,
Padang÷ nepasiekiama.
Ir lesa paukštis savo ašaras,
Ir gieda gražiausią giesmę – Gyvenimą.

***

Tas žodis toksai išskaud÷tas,
Tas žodis tarsi žarija,
Nors šitiek ilgai ištyl÷tas
Vistiek pasiliks manyje.

O norisi jį išsakyti,
Išr÷kti išb÷gus laukuos,
Ir norisi jį pamatyti
Tavųjų akių spinduliuos.
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Žodžiai antro viršelio gale
Mano baltasis žirge,
tu buvai ištikimas
devynis amžius.
Tu buvai gainiojamas,
bet likai eiklus.
Tu buvai kapojamas,
bet likai tylus.
Tu neišsigandai ir nepaklydai
likęs be raitelio.
Tu esi stiprus ir vertas.
Aš sodinu ant tavęs Žilviną
su pakeltu kalaviju virš galvos,
kurio pasaulis dar nepažįsta.
Aš s÷j÷jas ir pjov÷jas,
nes pažįstų nebūti.
Ištrauka iš „Baltoji gelm÷“
Albinas Kurtinaitis – tautotyrininkas,
kilęs iš Pajevonio kaimo

