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AlfreAlfreAlfreAlfredas Čiučiurka das Čiučiurka das Čiučiurka das Čiučiurka     

  
Alfredas Čiučiurka  –  nevyniojantis poetinių įžvalgų į patogią politinio korektiškumo vatą  ir 
nesidalinantis savo CV duomenimis,  – vis dar misteris incognito – , pirmasis pasirodo  Pilaitės 
poezijos  maratono, skirto Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, rudeniškoje atkarpoje: 
„ŽARSTO RUDENĖLIS VĖL LAPUS ANT TAKO“ . (Jo pavasarinės eilės  mūsų Naujienų 
skiltyje, žiūrėti įrašą: 2014-05-21).  
 

Kristijonas Donelaitis 
Rudenėlį klausia: 
Ar bus karas? 
Ar  bus pekliškas razbajus? 
Ar tai labai rimta, 
Taikos Karaliene? 
 
Kaip skęstantis šiaudo, 
Pagalbos prašau: 
Marija, Marija, 
Panaikink vergiją, 
Išgelbėk žmoniją 
Nuo priešo baisaus, 
Kuris su valdžios palaiminimu 
Iškilmingai laikomas 
Buteliuose blizgančiom etiketėm 
Net maisto parduotuvėse. 
 



Viešpatie, teikis galingai prabilti, 
Liepki alkoholio verpetams nutilti: 
Juk matai, 
Kaip trimituoja melą: 
Tik per NATO, 
Tik per eurą 
Patekės kita 
Mums saulė. 
 
Lapas žarstomas 
Ant tako sako: 
Viskas bus gerai, 
Nes, anot Vyskupo 
M. Valančiaus, 
Kas atsisako siūlomo pyrago, 
Tas paklausys kruvino botago. 
Amen. 
 
Su valančiškais linkėjimais, 
Alfredas Čiučiurka 
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Pyvo tris bačkas Plaučiūns brangiai nusipirkęs, 
Į svetlyčią per tarnus įnešdino greitai. 
Štai svečiai tuojaus, išmaukę didelę bačką, 
Būriškas ir kiauliškas šnektas prasimanė, 
Štai tuojaus  iš žodžių, kiauliškai pasakytų, 
Pekliškas razbajus ir niūkims pasikėlė. 
 
K. Donelaitis 
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