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Įžanginis žodis

Tai – antroji virbaliečių kūrybos knyga. Daugelyje 
joje spausdinamų eilėraščių įsipina pusę tūkstantmečio 
gyvuojančio gimto miesto istorinės, etnografinės, 
kultūrinės detalės, kurios gal būt, svarbios ir šiandien čia 
gyvenantiems žmonėms, besidomintiems miesto istorija, 
jos praeitimi. Kiekvienas kūrėjas turi ir savo asmeninę 
patirtį, savo vienintelį, nepakartojamą ryšį su šiuo Lietu-
vos pakraščio kampeliu, kuriame sutelpa visa jų būtis, 
pamatinės vertybės, asmenybės branda ir kūrybingumas. 

Knygelėje spausdinami ir bendruomenės „Virbalio 
vartai“ skelbto moksleivių ir studentų kūrybinio konkurso 
šešių laureatų nominuoti eilėraščiai.

Knygos leidėjai
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Eleonora Šambaravičienė

Rudens harmonija

Kaskart, kai saulė rudeniop jau ritas,
Blyškesnis ir vėsesnis aušta rytas,
Aš pajuntu širdy didžiulį norą
Panirt į aukšto kalno vešlią žolę.

Tvirtai priglust prie jo žalios krūtinės
Ir gerti saulės šypsnį paskutinį,
Akis primerkus žvelgt į gilų dangų,
Kur debesys apsunkę raivos, plauko.

O mano mintys spiečiasi į vorą,
Tarytum paukščiai ruošiasi kelionėn.
Kokia erdvė! Kaip laisva! Lengva! Gera!
Po kojomis vaizdai gimtosios žemės.

Namai, gatvelės, aikštės, medžiai, žmonės
Iš paukščio skrydžio brangesni man rodos.
Virbalgiris. Čiurlenantis upelis.
Aukšti šlaitai ir ežeras prie kelio.

Gandrai, dar goglinėjantys po pievą,
Juodos riekės belaukiančios ražienos...
Taip viskas artima. Skausmingai miela.
Rudens harmonija pripildo sielą.
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Pamilau tave

Galbūt aš pamilau tave
Iš pirmo karto vos išvydus.
Ir ligi šiol skausme, džiaugsme
Nuolat stiprėjo mūs draugystė.

Nesi nei jaunas, nei gražus.
Ir rūbas paprastas, bet dera. 
Svajoklė aš – tu santūrus,
Svarbu, kad mums drauge taip gera.

Vos išsiskyrus aš skubu
Namo. Vėl noriu susitikti.
Alyvų dvelksmas šaukia mus
Ir liepžiedžiai, medum pakvipę.

Anksti pakirdęs vyturys,
Krantuos purienos, upės vingis.
Ir seno liepto girgždesys,
Ir ąžuolas, prie jo pavirtęs.

Bet jei reikės palikt kada
Visiems laikams, gimtasis mieste,
Skambėsi man dainų daina,
Skaudžia versme jos žodžiai liesis.
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Vasarų kaimas

Kada baltai pražysta sodai 
Ir vaisiai pradeda derėti,
Aš mintimis senajam sodžiuj,
Kur mano vasaros prabėgo.

Namai, moliniai ir mediniai,
Galu į kelio pusę žiūri.
Seklyčioj girdisi audimas,
Naktis prie girnų stotis siūlo.

Regiu – vaikiukai špokinėja
Po pakelės saldžias viršūnes.
Nebodami nei aukščio, vėjo,
Nubrozdintų lipnių alkūnių.

Karščiu šnopuoja tankus miškas,
Ir ežerėlis raibuliuoja.
Prieš saulę veidrodžiu sutviskęs,
Vėsa nežemiška vilioja...

Dabar nuostabų šį paveikslą
Tik atmintim galiu tapyti.
Langinės aklinai užvertos ,
Nėra darželių, a nei vyšnių.

Takai link ežero užžėlę – 
Juk žmonės jau seniai išvykę.
Tik gyvas pievoj šaltinėlis
Ir dienos mano paauglystės.
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Vaikystės gatvė

Dažnai aš praeinu gatve,
Varjacka kažkada vadinta.
Ji Varšuvon tikrai neves,
Bet man ši gatvė ypatinga.

Joj buvo keletas namų
Ir karo palikti griuvėsiai.
Čia pilku grindiniu senu
Vaikystė mano nustriksėjo.

Dar gilų šulinį menu –
Viliojome šaipūną aidą.
Iš smėlio kepėm pyragus,
Pirmas raides ant sienų braižėm.

Čia susidūriau su mirtim
Senelių savo, vos paaugus.
Ir vaiko džiaugsmas neišdils 
Tėvelio į namus sulaukus.

Kiekvienąkart, nors ir skubu,
Vis pasisveikinti sustoju.
Atkurdama senus vaizdus,
Aš praeities dienas rikiuoju.
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Alkio verksmas

Mane užvaldo keistas jaudulys,
Kada keliu prie lūpų duonos riekę.
Tai mano biografijos dalis,
Prisiminimai skaudūs neatlėgę.

Prakeiktas karas: baimė, sumaištis,
Dulkėtas kelias Žemaitijon ginė.
Kas laukia jų? Gal nepavys mirtis?
Gal greit galėsią grįžti į gimtinę?
 
Bet išsigąsta motinos širdis,
Išgirdusi: „Mamyt, duonytės noriu.“
Ranka mažylei pridengė akis
Ir užsisukus tyliai sukūkčiojo.

Kitų prašyti ji tikrai nedrįs,
Kaip numaldyti alkį mažo vaiko?
Paskubomis pasigriebtas krepšys
Jau tuščias, dar kelionei nesibaigus. 

Vis praeitis iškyla prieš mane.
Nors buvo taip seniai, pamiršt neduoda.
Dulkėtas kelias... skubanti minia...
Ir akys, ieškančios kąsnelio duonos.
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Žmogus ir Laikas

Gimsta žmogus, su juo gimsta
Alkis, širdies troškulys
Viską paliesti, pažinti,
Ir susivokti savy.

Stengiaus ieškoti, įminti
Paslaptis sielos, dangaus.
Gėrį ir blogį atskirti,
Laimę žvaigždūnę priglaust. 

Gėriau iš delno gurkšneliais
Meilę šaltinio skaidraus.
Mokiaus kantrybės iš žemės,
Maišto – iš vėjo smarkaus.

Mano gyvenimas – jūra:
Čia ji audringa, rami.
Kviečia, o kartais sužiūra
Tamsžale žalčio akim.

Skriejo svajonėmis Laivas,
Lėkė ištempęs bures.
Tik pajutau – greitai Laikas
Inkarą savo išmes...
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Be vilties

Pilkos sutemos paglemžė viltį – 
Mažą raktą nuo mano širdies.
Nesuspėjus suvokti, pradingo,
Įsiliejo į tamsą nakties.

Kaip ilgai ir skausmingai ieškojau...
Kiek bežadžių dienų ir naktų!
Tą akimirką laikas sustojo
Ir pažiro šimtais atšvaitų.

O širdis – ta bedalė našlaitė,
Nutvilkyta akių pašaipių – 
Skausmo ašarom, liūdesiu saistės,
Bet nedrįso raudoti balsu.

Šaltis stingdė ir drengė ją lietūs,
Vėjas plėšė atvertas duris.
Pastebėjęs kertėj tuščią vietą,
Susirangė žaltys – ilgesys.
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Įsileisk į sapną

Nors trumpam įsileisk į sapnus,
Juk atvėriau savųjų vartus.
Praeity – ateity gyvenu.
Čia džiaugiuos, čia liūdžiu ir kenčiu.

Ateinu atsiimti skolos – 
Tavo meilės akių šilumos.
Prisiglausti prie tavo peties,
Paklausyti plakimo širdies.

Gal sugausiu aš giją minčių:
Sužinosiu, kur klydom abu,
Ar draugystė tau buvo brangi – 
Juk pražilo viltis per anksti. 

Jei sėdėsi greta išdidus,
Jeigu slėpsi mintis ir jausmus,
Nors man būtų skausmingai sunku – 
Išprašysiu tave iš sapnų. 

Kiaulpienėlės

Pavasaris į žemę nusileido,
Pažadintas pirmųjų pranašų.
Ant žalio, pilko ir rasoto veido,
Išbarstė daug žieduotų spindulių.

Tai kuklios, neišvaizdžios kiaulpienėlės,
Nemylimos, net gujamos visų.
Ir pilnas ašarų akis pakėlę,
Lyg atsiprašo šypsniu atlaidžiu.

Brendu per pievą – kilimą išaustą.
Salelės, salos...Svaigsta net galva.
Prisėdu ant akmens, vandens paplauto,
Gėriuosi jau prabudusia gamta.
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Skausmingas žydėjimas

Koks skausmingas žydėjimas sodų.
Žiedus stingdo šaltoji naktis.
Aš stebiu jų akis ašarotas.
Ar pavasario saulę išvys?

Ar nuolankūs tylės susigūžę,
Kai gyvybę atimti grasins.
Pasipriešinti šalčiui pabūgę
Karoliukais lediniais išbirs.

Lyg supratę mūs slaptąjį norą,
Išsiskleis, suspindės baltumu.
Kad nuostabų pajustume grožį
Ir pavasario džiaugsmą kartu.

Ilgesio tiltas

Virš upės driekias keistas tiltas – 
Lengvutis šydas vasaros.
Iš ilgesio jisai nupintas.
Toks artimas lig ašarų.

Baugu net žengti pirmą žingsnį
Iš dabarties į praeitį.
Bet kaip išsaugoti man viltį
Per klaidžią laiko prarają.

Išgirst nekaltą juoką vaiko,
Pamiršti skausmą, nerimą,
Kad blogis niekada negrįžtų
Į manąjį gyvenimą.
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Aisbergas

Šiaurinis vėjas. Nutolęs krantas. 
Po dangų rangos ugnies žalčiai.
Valtelę mažą įnirtę bangos
Vandens platybėj blaškys piktai.

Sužvarbo kūnas. Sužvarbo mintys.
Ar besurasiu? Ar grįš namo?
Manoji meilė ledu pavirtus
Su vėjo paukščiais ilgai klajos.

Jam priartėjus – atgyja viltys – 
Kelionė baigsis – jis su manim.
Širdis klajūną liepsna ištirpdys – 
Staiga jis tolsta tolyn tolyn...

Gal...

Pirmieji šalčio bučiniai
Jau palietė medžius ir upę...
Žvelgiu į tolį gan ilgai:
Viliuosi paprasto stebuklo.

Kaltai sužiūra pilnatis
Į ledo uždangstytus langus.
Prigeso židinio ugnis,
Dalies žadėtos nesulaukus.

Sužvarbo pirštai. Nepanirs
Tamsių švelnių bangų kedenti.
Iš lūpų šypsena pradings,
Tik akys nepaliaus rusenti.

Įniršęs vėjas užpustys
Kely paklydusias dvi širdis.
Akių manųjų kibirkštis
Gal dar suras speige. Sušildys...
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Malda

Susirgo kūnas. Jis pasveikti gali:
Padės gal laikas, gal vilties malda.
Bet ką daryt, jei alma dieną naktį
Bejėgėj sieloje gili žaizda.

Didžiulis skausmas. Kartais net atrodo – 
Seniai jis galingesnis už mane.
Jei išsiveržtų, susprogdintų uolą
Ar išsilietų ašarų upe.

Užuojautos ar gailesčio nereikia – 
Dažnai ir žodžiai netikri, deja.
Meldžiu stiprybės, Dieve, man suteiki.
Labai prašau, ne vien tik už save.
Meldžiu už žmogų, kenčiantį šalia.
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Kartu

Rodyklės laiko nenudyla,
Skaičiuoja valandas, metus.
Vieniems pasiūlo ilgą tylą...
Kitiems – palaimą ir džiaugsmus.

Likimas mums žadėjo skirti
Dar daug pavasarių puikių.
Todėl sujungėm savo širdis
Ir žengėm saulėtu taku.

Gyvenimo banga iškilus
Į žemę trenkėsi piktai.
Vandens purslai aplink pažiro.
Daina nutrūko nelauktai.

Žiauri lemtie, esi skolinga 
Už pilkas sutemas akių.
Už žingsnį skaudų ir netvirtą,
Už netektį drąsių svajų.

Todėl prašau, išpildyk norą – 
Gal tau ir keista – mums svarbu:
Rodyklėms poilsio sustojus,
Sutikt saulėlydį kartu. 
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Priešpaskutinis šokis

Prieiki ir ranką ištieski.
Melodiją seną girdi?
Kaip greitai mūs metai praskriejo.
Pabūkim šį vakar jauni.

Tvirčiau per pečius apkabinki,
Pažvelk į akis kaip kadais.
Jos meile lig šiolei tau spindi,
Žaismingais jaunystės kerais.

Džiaugsmingu ratu mintys sukas.
Kaip žvaigždės klajojam ilgai.
Pavasariai, vasaros mūsų
Ir gilūs žiemužės sapnai...

Gyvenimo šokis lėtėja
Ir tolsta svajingi garsai.
Pristabdoma mūs karuselė – 
Jon sėdas kiti jau veidai...
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Sunku išsaugoti

Pasistačiau širdy altorių,
Didingą, ligi pat dangaus.
Iš nedrąsių pirmų svajonių,
Jaunystės žavesio svaigaus.

Tikėjausi, jog tavo žvilgsnis
Visad sutiks, lydės, sūpuos.
Tikėjaus – tavo rankos tvirtos
Suklupusią pakels, paguos.

Tikėjau meile stebuklinga,
Jos tyra ir gaivia versme.
Likimo vingiai įnoringi:
Sakau jiems taip, jie sako – ne. 

Išsaugot liepsnai neužtenka
Vienos širdies, vienų delnų.
Nekurstoma ji greitai senka – 
Belieka sauja pelenų. 

Saulės taku

O jūra, mieloji! O jar rūsčioji!
Ji kviečia mane ir vadina vardu.
Pavargusią sielą seniai jau vilioja
Gelmė paslaptinga ir šėlsmas bangų.

Baltoji žuvėdra, paimk mano skausmą,
Nuneški toli ant melsvų vandenų.
Tikiuos, neišgirsiu bežodžio jo šauksmo,
Tikiuosi, negrįš jis prie mano krantų.

Aš jausiuos laiminga lyg paukštė baltsparnė,
Atgavusi laisvę ir viltį kartu.
Kol smėlis visų dar pėdų neužžarstė,
Aš brisiu per jūrą saulužės taku.
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Nenoriu netekti

Neatimk mažyčio šviesos spindulėlio,
Palūkėk kiek, rūstusis likime.
Aš dar noriu matyt, kaip laukai prisikėlę
Gėlėmis savo plaukus dabina.

Kaip padangėj kvatoja linksmi debesėliai,
Kviečia vėją lenktynių į trasą,
O šis medžių aukštųjų viršūnes suvėlęs,
Gena paukštį namo lyg patrakęs.

Kaip ant medžio darbuojas genys net suplukęs
Ir išaugę gandriukai jau sklando.
Kaip burkuoja balandžiai ant stogo sutūpę,
O upelis pakrūmėmis rangos.

Kaip gražuolis saulėtekis jūron įbridęs,
Dažo bangą jaunystės raudoniu.
Būk teisingas nors kartą, manasis likime –
Viso šito netekti nenoriu!

Naujųjų naktį

Nakties saliutai dangų braižo, plaka.
Jau šventės šurmulys išvirsta į gatves.
Tik liūdnos, vienišos senukų akys
Be žodžių seka krintančias ugnies žvaigždes.

Kažkas jau sako tostą, skamba taurės – 
Širdis juk moka džiaugtis laimės sklidina – 
Tik jie ilgai prie šalto lango glaudžias.
Gal meldžiasi...Gal tyliai kalba su tamsa...

Pakėlę galvas, jie trumpam sukluso:
Mums skambina?! – nedrąsiai atgimė viltis.
Klausa apgavo,– garsiai atsiduso.
Tai įtemptas laukimas beldžias į duris. 
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Motinos akys

Išėjai. Dangus aptemo.
Žemė slysta...Tuštuma...
Laikas nuovokos neteko.
Be prasmės nauja diena.

Liko akys, mielos, gyvos.
Žvilgsnis šiltas. Jų šviesa
Guodžia, pataria ir gydo 
Nevilties gilias žaizdas.

Moko meilės ir kantrybės.
Pritaria, o kartais ne.
Priekaištauja, vos suklydus.
Saugo. Perspėja mane.

Sergsti jos nuo pat gimimo
Ir lydės lig pabaigos.
Viską mato, viską žino
Akys angelo – mamos.

Nepripėduok

Nepripėduok, prašau, į sielą
Ir nebarstyk aštrių spyglių.
Ilgam jų dūriai pasilieka,
O panaikint gana sunku.

Ji dar gyva, nors ir randuota.
Palik ramybėje, žmogau!
Ar jau visus išleidai nuodus?
Ar tau dabar bent kiek lengviau?
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Juoda gėlė

Paletėj mano baigias
Ryškių spalvų gama.
Pilki šešėliai draikos – 
Artėja sutema.
 
 
Tapysiu pilką dangų.
Pilka bus dargana.
Matysiu juodą paukštį
Ir liūdesį greta.
 
Pried.:  Juoda gėlė – likimo duotas ženklas.
 Juoda gėlė... Nuo šiol gyvent taip lemta.
 Saulėtekiai, saulėlydžiai vienodi.
 Širdy gėla ir dienos ūkanotos.

Bet kaip dažyti saulę
Tokia tamsia spalva?
Kaip šypseną pagauti
Su pirma žaluma?

Pažersiu į paletę
Kvapnių gėlės žiedų,
Lakštingalėlės trelių,
Upokšnio šnabždesių.

Pried.: Juoda gėlė...

Pajusiu švelnų vėją,
Gaivius lietaus lašus.
Ir šiltą spindulėlį
Pakviesiu į vedlius.

O jeigu pasiklysiu
Aš prietemos glėby,
Padės namo sugrįžti
Širdis ir ilgesys.
 
Pried.: Juoda gėlė.... 
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Baltas sapnas

Baltų žiedlapių jūra po kojom,
Baltų žiedlapių jūra širdy.
Tai pavasaris mums dovanojo
Baltą sapną gegužės nakty.

Pried.: Sninga balta obelėlė,
 Žaidžia slėpynių plaukuos.
 Tiek atminimų sukėlė
 Pavasarėlio keruos.

Kaip kadaise mes buvom laimingi.
Vėl suspurdo naivuolė viltis, 
Kad baltieji žiedai stebuklingi
Dieną naktį žydės ir nekris. 
 
Pried.: Sninga balta obelėlė...
 Žaidžia slėpynių plaukuos.
 Tiek atminimų sukėlė
 Pavasarėlio keruos. 

Vis drąsiau nakties burtus jau sklaidė
Rytuose blyškiaveidė aušra.
Supratau – mūsų pasaka baigės,
Ir tokios nebebus niekada.
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Genovaitė Maziliauskienė

Čia mano namai

Rūkuose tyliai kenčia mūkelė
Ant kryžiaus kreivai,
Ten prie tolin vingiuojančio kelio,   
Stovi mano namai.

Atsruvena siaurutis upelis
Per mišką, laukus.
Jo krantuos ežerėlis Virbalio –
Ir mums čia jauku.

Prie ramių mano miesto gatvelių –
Nameliai maži.
Ošia eglės skarotos prie kelio – 
Gražu, dievaži.   
Čia nuo seno lietuviai gyveno,
Ir augo vaikai.
Šis mažutis miestelis – tai mano
Gimtieji namai.
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Rojinė obelis

Paviržupės pakrantėj augo
Sena rojinė obelis.
Prie jos erškėtis prisiglaudęs,
Lyg būtų obelies dalis.

Puošnusis medis šalia kelio,
Jau be sodybos, be namų,
Gražiai derėjo prie upelio,
Prie mėlynų jo vandenų.

Tačiau kiti laikai skubėjo,
Su jais ir poelgiai kiti.
Vietoj rojinės obelėlės – 
Jau ežero akis plati...

Gamtos draustinis

Plynam lauke Virbalgiris žaliuoja.
Mažutis, kad uždengt galėtum delnu.
Grakšti stirnelė kartkartėm šuoliuoja.
Kaip šmėkla pasirodo juodas šernas.

O medžių lapija taip švelniai ošia.
Čia dygsta grybai, riešutai siūbuoja.
Genys margasis dirba išsijuosęs,
Vikruolis kiškis uodega pamoja.

Virbalgiris – lyg senas geras draugas
Čia pat prie miesto – tik ištiesti ranką.
Gamtos draustinis rodos tave saugo,
O jo ramumo mums visiems pakanka. 
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Iš vaikystės

Kūlvirsčia ritos vaikystė per lauką
Pro Katiluko kemsėtus krantus.
Durpinėj ievos subridę jos laukė,
Kūkčiojo volungės, prausė lietus.

Pievų palom ištiestom nustriksėjo,
Mindama vaikiškas pėdas gilias.
Senas erškėtis ant kalno stebėjos – 
Kurgi tą mažąją lietūs nuneš?

Dargana slysdama bandė patiesti
Pilku atmiežtu molyno taku,
Gluosnis virpėdamas siekė paliesti...
– Nesulaikysi, jaunystėn lekiu!

Tėviškėlė

Mano tėviškėlė – gervuogė melsva,
Kvepiantis jos oras – širdžiai atgaiva.
Šešupėlės vingiuos, žydinčiuos krantuos,
Širvintos kloneliuos gegule kukuos.

Nuvingiuoja pievom tėviškės keliai,
Obelys pražydę jaudina giliai.
Bunda kraujas karštas, svaigsta man galva,
Šitas mielas kraštas – mano Lietuva!

Upelis

Upeli, upeli, vis bėgi, skubi.
Išdžiūsta vaga, bet ir vėl ją randi.
Senuko Virbalio aplenkt nemanai,
Po grindiniu kelią radai amžinai.

O jeigu galėtum balsu prakalbėt,
Tai daug pasakytum, skubėdamas bėgt,
Kas buvo ko vertas senoj praeity
Ir kam obeliską reikėtų statyt...
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Netektis
Virbalio žydų genocido aukoms

Atslinko kaitrią vasarą
skardi pjūties naktis,
Suskambo pievų ašaroj
žvaigždėta netektis.

Pakirdęs paukščio nerimas
sudužo virš laukų.
Nupjautas jo gyvenimas
kaip tūkstančių aukų.

Brydė nutįsus žemėje,
užspringusi šauksmu...
Lydės ją paukščio nerimas,
budės jau be namų.

Vigainių aura

Verkia vėjas ir laužo viršūnes
kaip sargai išrikiuotų pušų.
Laikas praeitį smėliu užgriūna,
kieto akmenio luitu sunkiu...

Kraupų vakarą žaros žymėjo,
graudžios maldos aidėjo skliautais.
Žmonės slinko, išguiti baudėjų,
nežinion. Taip visai nelauktai.

Ir lig šiol, nors daug metų praėjo,
Aura Vigainėm sklando juoda.
Čia, kur upėmis skausmas tekėjo,
rodos, žemė alsuoja rauda.

Atmintis tarsi paukštė suklikus,
vėl lig kraujo atvėrė žaizdas.
Ir mėnulis kaip priekaištas liko,
vis primindamas siaubo dienas.
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Paežerių ąžuolas

Ąžuolas rymo, žaibo įskeltas.
Ošia, žaliuoja, nors ir sukaltas.
Šakos lyg rankos maldai sunertos,
Šaltos grandinės kūnan įvertos. 

Vis dar negriūva, vis dar galingas
Jaudina širdį – dar reikalingas,
Godą godoja, praeitį mena,
Amžių poemą porina seną.

TRYS PORTRETAI

Uršulė ir smuikas

Smuikas jos rankose verkė,
lyg Paganinio delnuos.
Ją ir mylėjo, ir smerkė...
Klausėsi godžiai dainos.

Ją pažinojo Virbalis,
apie ją kūrė dainas...
Smuikas liūdėjo, dejavo,
juokės kartu per dienas.

 ******

Vienas tik vardas iškaltas
Ant paminklėlio kuklaus.
Mažas smuikelis – lyg kaltas
griežia natom iš dangaus...
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Šeimininkė
U. Ramanauskienei

Ją Virbaly vardu nevadino,
Ilga pavarde pašaukė tuoj.
Gal dėl to, kad per gardžiai vaišino
Ji vestuvių ar krikšto puotoj.

Tuoj po karo, kai turtais nebiro,
Vien tik ją kvietė šeimininkaut,
Nes iš nieko, iš menko pipiro
Puikų maistą mokėjo išgaut.

Ir linksmumo, šmaikštumo netrūko,
Kur tik ji, tai kvatojas visi.
Šauniai darbas jos rankose rūko
Greit išnykdavo net liūdesys.

Žmonės vertino tokį gabumą,
Apie tai garsas sklido toli.
O šiandieną jai iš dėkingumo
Parymot tik prie kapo gali.

Batsiuvys
S. Dabrišiui

Batsiuvys visiems siuvo batus.
Kaip žmogus, jis nebuvo toks pilkas,
Ne vienam prikaukšėjęs padus
Per gyvenimą sunkų ir ilgą.

Amatauti išmoko seniai,
Dar vaikystėj pastumdėliu buvęs.
Kaip pats mėgo sakyti dažnai –
Tik vėliau chromo apavą siuvo.

Jo gyvenimas – ne poema,
Lyg jo smuiko rauda nusidėjus...
Išsibarstė išduota šeima,
Tik vienatvė išduot nenorėjo... 
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Neužgaus širdies

Liečiu ranka žvaigždėtą gėlę,
Išaustą šalčio audiny.
Per naktį nytis vėjas vėlė
Ir rašė dainą vandeny.
Kažkas jai pritarė – lyg varpas,
Lyg gaudesys ramus laidų.
Nors šaltis savo žirklėm karpo,
Bet nejunti, ir negūdu.
Tyli daina suvirpdžius orą 
Ataidi tarsi iš dangaus.
Užpildo tavo sielos norą,
Tačiau širdies jau neužgaus...

Lemties spyglys

Jeigu žinotum, ko tau trūksta,
Ko trokšti? Gal širdy radai?
Gal skaudžios mintys vėtrom dūksta?
Ar vystantys liauni žiedai,    
  
Nukloja žiedlapiais tau taką
Į žydinčias svajų šalis,
kur pasakas motulė seka,
o broliai stato čia pilis?
tarytum tu visai lengvutė
erdvėj skrajojanti drugiu...
Svajonėj visko gali būti,
kol neįdurs lemtis spygliu.



�0

Čia, kur saulė mane pasitiko

Ko namuos nerandi

Tik snieguotuos laukuos – jei visai atvirai –
Tu gali pasiguost, pasijusti gerai.
Ir gali pasvajot, viena sau – paslapty.
Mintyse išsijot, kas sudužę širdy.

Taip arti debesų savimi pasilikt,
Išsiverkti balsu, ar džiaugsmingai suklikt. 
Susikaupus širdy su Dievu pakalbėt.
Tarsi klausiant girdi: ar tau reikia padėt?

Nesurasi kitur jaukesnės vienumos.
Tik gamtoj rasi tai, ko taip ieškai namuos.

Šermukšnis dovanos

Aš nežinau, ko noriu, gal džiaugsmo gal kerų.
Savų svajų man rodos, kasdien vis netenku.
O jei prarasčiau šviesą, kaip žydinčias gėles,
Jausmus visus įliečiau į jaunas šakeles. 

Supinčiau į vainiką, kabinčiau – lai išdžius.
Kai svajos bus pranykę, – gėrėčiaus ir tokiu.
Kai bus likimas nuogas, be meilės, be dainos,
Man byrančias jo uogas šermukšnis dovanos...
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Laužas švies

Kas buvo – tas ir pasiliko
Išsaugota giliai širdy.
Ant begalinio lauko pliko –   
Rusenanti gėla karti. 

Prabėgo metai skaudulingi,
Ištirpo naktys miglose.
Kas artima ir reikalinga, –
Ramybę rado dausose.

Įpūtus ugnį iš žarijų,
Užbaigsiu skausmo minutes.
Ir praeitį, liepsnoj prarijęs,
Svajonių laužas įsidegs.

Ar seniai?

Ar seniai nužydėjo gegužė?
Ar seniai pievoj žaidė drugiai?
Neramioji jaunystė praūžus,
Nukvatojo, nubėgo smagiai.  

Nepajutom, meteliai ištirpo,
Nužydėjo su pievų žiedais.
Jau žiema apšarmojusiais pirštais
Glosto veidą ne taip kaip kadais.

Ir sidabro plaukai pridulkėjo.
Suvirpėjo prabėgus diena...
Į mane tuštuma subyrėjo,
Sutekėjo pilka vienuma.
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Jei liūdna

Jei liūdna bus, 
Rasas nušluostyk saule,
Sklaidyk ūkus,
Šypsokis šiam pasauliui.

Tegul lietus
Tamsias mintis išlyja.
Atverk vartus – 
Žemė žole užgyja.

Jei liūdna dar – 
Užmerk akis sekundei.
Žiūrėk – dabar
Pušis prie lango liūdi...

Rytmetis

Paukštė, man pamojus,
Svają supa, neša.
Rytmetis užklojęs
Žemės saujon laša.
Rytmetį lyg pieną
Gerčiau iki soties,
Ilgesio purieną
Merkčiau į ąsotį.
Rinkčiau rausvą rasą
Nuo vaikystės lango...
Paukštė godžiai lesa
Auštančią padangę.
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Pusiaužiemis

Žiemos speiguos pilkėja miškas.
Dangus jau mėlsta palengva.
Ledai nuo stogo žvakėm tįsta.
Ryškėja tolyje kalva.   .

Ir provėžos giliai įstrigę
Žemelės miegančiam veide.
Žiemos svajonės pasilikę
Jau tirpsta tolstančiam aide.

O tyras oras sodriai kvepia
Lyg jūra, lyg gaiva miškų.
Bet žemė grožį dar vis slepia
Po žiemiškai trapiu vašku.

Nerimsta vėjas, pūgą vaiko,
Pusnis į kopas subanguos.
Žiema aikštinga tartum vaikas
Dar savo piešinius dėlios.
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Gyvenimo kelias

Išpynęs vėžes per sniegynus,
Per pusnį pašlijęs į šalį,
Paklydęs dienos margumynuos
Vingiuoja nerimstantis kelias.   .

Per šaltą žiemos vienodumą
Siaurutis, lyg austas takelis,
Užburtas pūguoto baltumo
Banguoja nutolstantis kelias.

Pavasariais skriejantis basas,
Rudens darganoj – apsiblausęs...
Sau kelio tikresnio nerasiu – 
Gyvenimo kelias tikriausias.

Ant ežios

Pasiguosti norėdavau beržui,
Bet priglusdavau prie obelies.
Išdidus pasipūtėlis ežioj
Lyg atstumdavo, norint paliest.

Dabar liaunos šakelės nusvirę.
Jau pavargęs, bet dar išdidus.
O takelis į mielą gimtinę,
Apsodintas berželiais jaukus.

Kas pavasarį man tarsi lemta
Atskubėti prie savo šaknų,
Apkabinti nusenusį beržą
Ant ežios jau ne savo namų.
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Žodis

Suspurda žodis lūpose ir skrenda
Tikslan, o gal tik šiaip pavėjui.
Tada jis tikro atsako neranda,
Tik sukasi aplink lyg vėjas.

Yra ir kitas – pykčio mestas žodis,
Tave širdin giliai sužeidęs.
O jį pasiuntęs kaip teisus atrodys,
Nors ietimis tave apsvaidė.

Gali išgirsti pakeliantį žodį,
Kuris tau pataria, pamoko,
Nelaimėj pasimetusį paguodžia.
O nusiminus – kelia linksmą juoką.

Be žodžio būtume nuliūdę, baigštūs.
Nei pažadų, nei užtarimo...
O kaip savus jausmus reikėtų reikšti
Be žodžio – amžių palikimo?
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Spindulėlis

Saulutė kelias iš gėlių,
Kasas šukuoja.
Jos spindulėlis kiškeliu
Stogais šokuoja.

Atsispindėjęs danguje
Ryškia pašvaiste,
Pažėręs auksą languose,
Po trobą švaistos.

Prišokęs beržą išbučiuos
Pačion viršūnėn.
Eglutės šakomis nučiuoš,
Paglostys šunį.

Paskraidęs pievoj drugeliu
Ant pienės pūko,
Pasukęs dulkinu keliu,
Tolyn nurūko.

Linksmai pažadino visus
Saulutės vaikas.
Jo močia nušviečia laukus.
Dienoti laikas!
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Vėlinės

Mirguliuodamos dega ugnelės,
Širdyje kažko graudžiai nyku.
Čia ateinam uždegti žvakelių,
Aplankyt artimųjų kapų.

Ir prisimena dingusios dienos,
Kai lietus švelniai glosto akis...
Ašarotos užmerktos blakstienos
Atsiprašymo maldą kalbės.

Gyvybingos ugnelės plevena,
Nuramindamos karčias mintis.
Į gyvenimo tarpsnį kiekvieną
Įsipynus gedės atmintis.

Miražas

Mano svajonę nusinešė paukščiai,
Metę plunksnelę lyg žinią.
Sklaidė ir draikė ją mėlyni aukščiai,
Betgi atgal negrąžino.

Tirpo troškimai ir nyko lyg dūmai,
Vien tik plunksnelė beliko,
Kol išsvajotas gyvenimo rūmas
Tarsi miražas išnyko. 

Jei galėčiau

O, jei aš galėčiau dainuot,
Kai skausmas riedės krūtine!
Tik džiaugtis ir neaimanuot,
Kai vargas suspaus grandine.

Sukaupti mintis ir jausmus,
Pabūt valandėlę viena.
Paskui – lai naktelė nubus.
Paskui – vėl laiminga diena!
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Viltis

Sustok, nebrisk giliau
Į laiko liūną juodą.
Tikėk, jog teks vėliau
Sugrįžt ir laukt pagodos.

Pradžios jau neregėt,
Tik šiandienos tamsumas.
Ar kas tavim tikės
Apsvaigusiu lyg dūmas?

Sekunde, neskubėk,
Leisk viską jam pamiršti.
Leisk tik atsitokėt,
Kad be prasmės nemirti.

Diena ši gal nugrims 
Į praeities bedugnę...
Sėkmė ir vėl atgims – 
Viltis dar kursto ugnį.

Baltumas

Baltas lapas, juodai prirašytas,
Baltą širdį raudonai nudažo.
Baltas kryžius prie kelio statytas – 
Po juo klaupias ir senas, ir mažas.

Baltos mintys sugaudžia spalvotai.
Baltas džiaugsmas pakyla į aukštį.
Baltas sapnas neleidžia miegoti,
Vis plevena lyg tolstantis paukštis.

Baltume švelniai atskamba aidas.
Baltume meilė nenusikaltus...
To baltumo neprarastos gaidos
Taip ir aidi lyg muzika fleitos. 
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Ruduo

Ašaros rudenio srūva ir srūva.
Veidas išblanko lyg drobė.
Vasaros rūbai nuplėšyti kliūva,
Dargana grožį užgrobė.

Kojos vis klimpsta žemelės krūtinėn,
Širdį suvirpina įsčių.
Gurga, putoja vagelėj šaltinis,
Žemę voratinkliai vysto.

Blyksteli saulė iš už debesėlio
Ir palaimingai nušvinta.
Plunksninius plukdo padange lyg sėlius
Vėjas lig kvapo devinto.

Skaudžiai lietus nesustodamas plaka.
Žemės paletė ištižo.
Medžiai nuogi vėl pagairėj prie tako
Kęsti ilgam pasiryžę.

Sueiliuosiu

Sueiliuosiu sau gyvenimą iš naujo,
Nuo gimimo išraižytą mano saujoj.
Sulipinsiu net ir laimę nelaimėtą,
Sudainuosiu pirmą meilę išmylėtą.

Išliūliuosiu aš visus jausmus lyg vaiką.
Užrakinsiu raktais liūdesį bevaisį.
Laiką brangų vis taupysiu, vis gailėsiu.
Kaip mozaiką ateities dienas sudėsiu.

Jei likimas man pakiš prakaulę koją
Ir gražius planus sujauks nusikvatojęs,
Tai gyvenimo minutės neskaičiuotos
Liks nors popieriaus lapely sueiliuotos.
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Pasisemti jėgų

Prisiglausk prie obels
Ir pajusk tikrą sielos ramumą – 
Tyrą nuotaiką kels,
Tau į širdį įliejus gerumo.
Lyg styga suvirpės
Ramumos bangužėlė atūžus,
Rodos mintį įspės
Jos širdies nenuilstantis dūžis.
Susikaupk savyje
Prie liemens mažumėlę prigludus.
Ši tyli draugija 
Išsklaidys tavo vienumą gūdžią. 

Turtai

Skaidri rasa sušvito ant vasaros kasų.
Nereikia nieko kito, tik jausmo, kad esu.
Kad džiaugtis šita laime, jos spindesiu giliu,
Laisvai, tyrai, savaime aš iki šiol galiu.

Ir dovanas, ir turtus šiandien kitur randu,
Gyvenimo užburta ir taip kasdien esu.
Dar vis vilioja ievos ir trelės vyturių – 
Džiaugiuos, dėkoju Dievui, kad visa tai turiu!



41

Čia, kur saulė mane pasitiko

Rudenėja

Kaip liūdna, kai pliaupia lietus,
Ir medžiai į upę subridę.
O gervės ir vėl į pietus
Vis klykdamos nutęsia brydę.

Pagelto miškely klevai,
Ir dilgėlės galvas nuleidę.
Tu, vėjau, keistai dejavai,
Lyg sužeistas ar įsižeidęs.

Bet vis dar raudonai, raibai
Darželiuose žydi jurginai,
Nors svaidos įpykę žaibai,
Nurieda padange griaustinis.

Tačiau po griausmingo lietaus
Išaušta saulėtekiai žavūs,
Kai voras voratinklį aus...
Ruduo, tu toks artimas, savas.

Neužrašyk širdin

Nurimki, vaike, būki gailestingas,
Senatvės priekaištų neužrašyk širdin,
Atleisk senam, – jam tavo meilės stinga,
Tos atjautos, to rūpesčio. Girdi?

Tu paskandink rūstybės tulžį juodą,
Neslink šalikeliu šešėliu nebyliu.
Suprask, senatvė trokšta tik paguodos,
Tik vieno žodžio šildančio – myliu.

Neprisišauk dangaus tu rūsčio pikto,
Nelauk, kad kas parodytų tavas klaidas.
O jei suprastum – nuoskaudos neliktų,
Tik pakantumo jausmas atlaidus.
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Nubarstysiu takus

Įsibridus į rudenio vasarą,
Pasiklydusi laumės plaukų sidabruos,
Aš ilgiuosi pavasario pasakos,
Ant kiaurų debesų mintimis dar supuos.

Sukedenęs pūkais baltas garbanas,
Kaminuos šiaurės vėjas vis švilpaus ir kauks.
Nudygsniuotas lietaus ir toks varganas
Nakties apsiaustas žemę bežvaigždę apgaubs.

Ir klajosiu sapnuos ankstų rytmetį
Po tavų gelsvų pienių saulėtus laukus.
Bet ruduo lyg jaunikis man įteikia
Paskutinių žiedų nubarstyti takus.

Tik virpėjimas širdies

Epušėlės lapu tu jaunystėj virpėjai,
Besiskleidžiant švelniems nekaltiems pumpurams.
Nepatirti jausmai blaškės, šėlo it vėjas,
Atsiliepę svaigiems pirmos meilės kerams.

Kaip plaštakė jauna tu į meilę skubėjai,
Nepajutusi net, kad į liepsną skrendi.
Nenorėjai suprast, kad šiam jausmui atėjus,
Ne tik džiaugsmą, svajonę ar laimę randi.

Pirma meilė – gražus, bet ir tuščias laukimas.
Tik virpėjimas tyras mažutės širdies.
Nežinojai tada, ką tau skyrė likimas,
Kokį kelią tau ateičiai ruošia nutiest.

Vis dažniau pamąstai, kai gyvenimas baigias,
Kaip nubirę žiedai vienadienės gėlės,
Kad akimirkos buvę jaunystėje svaigios
Atminty neišdilę spindės ir spindės...
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Tuštuma

Tuštuma bemintė
Trūkčioja, pulsuoja.
Negaliu įminti –
Kuo gi ji alsuoja?
Ką ji toliuos slepia?
Tik širdis sudilgo.
Tuštumoj lyg stepėj
Tyliai šnara smilgos...

Vėtra

Vėtra suka lizdus debesy,
Ūkia, kaukia, velnioniškai draikos.
Apsistoja tvoros pakrašty
Nusiminus. Nurimsta lyg vaikas.

Blyksi saulė iš už debesies,
Išsklaidydama nuotaiką gūdžią.
Vėtra, gal tu nuvargus ilsies,
Kada vėjas grasinamai ūžia?

Gal kaupi naujam šuoliui jėgas,
Apsimetus, lyg būtum nurimus?
Ar kaip šuo, kad prišokęs įkąs
Ir ramiai nubidzens per arimą.

Vėtra suka lizdus debesy...
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Prisiminimai

Prisilieti prie praeities – 
Šviesi. Šilta. Ramina...
Neatgamint, nepakartot
Brangių prisiminimų.

Suplyšus nuotrauka sena,
Ne kartą palytėta,
Veidai išblankę, primeną
Jaunystę išmylėtą.

Įpūtęs žaizdrą atminties,
Sušildyk savo širdį.
Sutik rytojų ir mylėk
Dar šviečiančią jo viltį. 
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Pėdos širdy

Metai prabėgo,
Nušvitę lyg saulė skaisti.
Metai prabėgo,
Palikę jausmus praeity.
Metai prabėgo – 
Jaunystės upės vanduo.
Metai prabėgo – 
Liko auksinis ruduo.

Liūdna truputį,
Spurda ir spurda širdis.
Prisiminimuos kvatoklę jaunystę girdi…
Metai po metų 
Vis bėga ir bėga tolyn,
Mindami pėdas į žemę 
Gilyn ir gilyn.

Liūdna truputį,
Vis spurda ir spurda širdis.
Prisiminimuos
Praėjusį laiką jauti.
Metai po metų
Vis bėga ir bėga tolyn,
Mindami pėdas į širdį
Gilyn ir gilyn…
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Danguolė Sakalauskienė

Naktigonė Vigainėse

Pražysta žvaigždės danguje
Ir kyla lengvas, šiltas rūkas.
Išardžius snaudulį delčia
Ramiai už Vigainių sau supas.

Raudono dobilo žiedai
Ugnelėmis laužų blaškysis.
Ir porins senis išdidžiai, 
Ir pievoje arkliai ganysis.

Visus apgaubs tiršta migla.
Prie kelio senas gluosnis klausos.
Tyli naktigonės daina
Budės. Nutils ryte, išaušus.

Čia aš gyvenu

Nuo kalnelio iš Kybartų,
Nuo kalnelio iš rytų,
Pliumbalio balų apsemtas,
Aš Virbaly gyvenu.

Lyg pempukas ant kupstelio
Čia lizdelį susukau.
Ošia eglės prie upelio,
Vingį ežero matau.

Saugo Vigainėse pušys
Praeities vaizdus skaudžius.
O pralėkęs vėjo gūsis
Supa nokstančius rugius.

Senos gatvės ir nameliai,
Jau užmiegantys langai...
Dienos skrenda lyg drugeliai,
Versdamos metus tingiai. 
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Plynbaly purienos žydi

Šiltas vėjas, saulė, lietūs 
Sniego šarvą nutirpino. 
Skamba lyg stygas palietus, 
Sodai, pievos lig kemsyno. 

Plynbaly purienos žydi,  
Šneka linksmas upeliukas.
Visas krantas auksu švyti,
Virpa mažas vyturiukas.

Debesėlių lengvas pūkas.
Taip norėčiau jį pavyti! 
Beržo lapų žalias rūkas…
Plynbaly purienos žydi…

Vagos    

Jos gula ir gula viena prie kitos,  
Priglunda, šiltai užsikloja.   
Tyla ir ramybė jau tvyro laukuos,  
Kai prietemoj grįžta artojai.  

Pražilusią pienę suplėšė šiaurys.  
Tik varnos po dirvą maksoja.  
Nežvengia po pievas nuilsęs arklys.  

O vasarą žemė sapnuoja.   
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Pasėdėk su manim
 
Pasėdėk žalio gluosnio pavėsy 
Su manim tu pabūk, pailsėki. 
Pasėdėk, tegul mintys nutolę
Mudvi neša į mėlyną tolį.

Pakalbėk, javų jūra prinokus,
Paskutinįjį šokį atšokus.
Patikėk. Skausmą man atiduoki.
Mus draugystė išmokė aukotis.

Patylėk tartum upė sustingus,
Tartum vasaros karšty aptingus.
Patikėk. Jeigu žodžių pristinga,
Įsileiskime tylą prasmingą.

Vėlinės

Šimtai žvaigždelių nusileido 
Ant šalto, šalto žemės veido. 
Į baltus žiedlapius lelijų 
Lietus skausmu slapta nulijo. 

Ramybė klaidžioja po rūką
Ir tyliai mano gėlą supa.
Bežadę maldą lapai šnara.
Gaubiuos į tavo, mama, skarą.
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~~~~~~

Ilgos bemiegės naktys,
Šaltas patalas mano.
Dar nesumerktos akys,
Mintį mintis vėl gena.

Tyliai minutės slenka
Amžinybe pavirtę.
Saulės sulaukus tenka
Vėl dienoje ištirpti.

~~~~~~  

Sunkiai keliuos 
Ankstyvą rytą.
Aušra rytuos,
Žolė nulyta.

Oras vėsus,
Rūkas kaip šydas
Gaubia medžius
Tankiai suvytas.

Tylu, tylu...
Paukštis sulytas
Linksmu balsu
Skelbia – jau rytas!
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Balta naktis

Aš girdėjau baltą sniegą
Verkiant tylią žiemos naktį,
Mėnesienai saugant miegą,
Rytmetinei degant dagtį. 

Snaudė kaminas pajuodęs,
Baltą stogą apkabinęs.
Spiegė sidabrinis gruodis,
Braškant stipinui mediniui.

Balsas fleitos ore aiškus
Plaukė tuščią, šaltą naktį.
Pėdom parašytas laiškas
Saulei kylant ėmė degti.

Gegužio rytas

Matuojas sodai nuotakų suknias.
O koks, o koks gegužio rytas!
Kedena beržas garbanas žalias.
Jaunikis jis kaip niekas kitas!

Lanka – mergautinė mamos skara,
Žiedais žiedeliais išpaišyta...
Gandrai melsvam dangaus fone...
Leisk skristi man gegužio rytą!
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Laimės pasaga

Laimės pasagą nukalam naują,
Tik pamirštam prikalti prie savo namų.
Išdaliję gerumą po saują,
Skausmo ašaras šluostom nuo skruostų kitų.

Savo kryžiaus panešti neduodam,
Kad ir koks jis bebūtų be galo sunkus.
Gegutėlei metus beskaičiuojant,
Ar jau greitai likimas užkels man vartus?

Svetimas takas 

Toks užžėlęs ir svetimas takas.
Šalti akmenys. Kuždasi svirtys...
Sausos smilgos tik vėjyje plakas,
Gurgžda smėlis tarp kojų pirštų.

Nebeglosto jau vakaro žaros.
Tyliai ašaros vilgo man skruostus.
Ir aplinkui – šešėlių tik skaros...
Tapo svetimas man šitas uostas.

Jau išblėsusios šiltos ugnelės,
Ir langai užsivėrę nežiūri.
Kniumba žemėn senasis suolelis...
Uždarytos vaikystėn man durys.
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Klaidas jau skaičiuot per vėlu

Klaidas jau skaičiuot per vėlu.
Jos nuosėdom sėda ir sėda.
Bemiegėm naktim, kai tylu,
Lyg rūdys trupėdamos ėda.

Kertėj užspausti spinduliai,
Lyg lazeriai skverbias į sielą.
Bet priekaištai sau iš giliai
Užgožia tą vaizdinį mielą.

Klaidas jau skaičiuot per vėlu...

Dalgio svajonės

Pasiilgo dalgis vyro rankų,
Delno šilumos šiurkščios,
Ašmenim nubraukiant lanką
Plieno skambančios dainos.

Rasoje norėtų nusiprausti,
Žaisti saulės spinduliuos.
Rytuose pradėjus rausti,
Driektųs takas dobiluos...

Smigtų jis į sodrią gelmę,
Varvančios gaivios žolės.
Vyrai prakaitą nubraukę delnu,
Atsikvėpt susėstų pradalgėn.
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Mano angelui 
 
Tu paverk tylumoj
Nekaltųjų nakty,
Kai turėt negaliu,
Ko ir tu neturi.

Iš liūdniausių akių
Atpažinti galiu,
Atsiliepsi kitų
Nevadintu vardu.

Nepaskęsk sietuvoj,
Suspindėk žvaigždele
Ir juodoj sutemoj
Išplukdyki mane...

Rankos

Čia šešėly baltųjų lelijų,
Žvakių liepsnos kur plazda bailiai,
Išvagotos sunkių darbų gijų,
Rankos ilsis supintos ramiai.

Nenubrauks jau rasos lango rėmuos,
Ir darželių daugiau neravės.
Tik juoda sutema pasirėmus...
Tiktai vaškas nuo žvakės varvės...

Ir darbščiąsias rankas jau sunėrus.
Per Kūčias ji plotkelės nelauš,
Ir sunkiąsias durims atsivėrus,
Anūkėlių vardais nepašauks.
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Vaikystės šešėliai

Šilta balto pieno styga,
Riekė juodos, kvepiančios duonos.
Gaivioji atolo rasa,
Ir pievoj raudonos aguonos.

It pienė prisnūsta diena...
Brydė žolėje basų kojų.
Skarelė linguoja balta
Ir dieną prie kryžiaus žegnoja.

Malda užliūliuoja mane
Ir kvapas senųjų sienojų,
Kur lempos spingsulės šviesa
Vaikystės šešėliais man moja.

Išdžiūvo sena obelis
Anūkei pirmajai sodinta.
Subėga rasa į akis
Ir aikteli dūlanti spinta...
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Vėl ruduo

Pernakt pražilo ėgliai
Ir pievos nurudavo.
Atjoja šiaurės vėjai
Ir daro tvarką savo.

Jurginai stovi drąsiai,
Bet šalnos žiemą sergi.
– Rytoj mūs neberasit!
Rūke sušunka gervės.

Išblyškęs spindulėlis
Dar apkabint mėgina.
Bet debesis suvėlęs,
Lietus lašais grasina. 

Nusverdėja vežimas
Keliu tamsiu, išmaltu.
O pilnaties beržyne 
Toks veidas šaltas šaltas…

Kraujažolė žiemą

Sausio baltoj dykumoj
liepos saulės bučiuotas,
rugsėjo nokintas,
lietaus išlytas,
kraujažolės mažas stiebelis
sidabro spalvom saulėje švyti.
Taip švyti!
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Aldona Zaveckienė

Vaikystės kalnas

Sninga.Vėlei sninga!
Juokas... Šurmulys.
Ledo tiltu dunda
Rogių traukinys.

Šaltis nosį žnaibo,
svilina ausis.
Nebeturim laiko
net pratrint akis.

Krykštauja vaikystė   
snaigių debesy.
Šalčio karalystė
mums nebebaisi.

Vėl su vėju skrieja  
linksmas klegesys.
Paskui jį nespėja
mano traukinys...

Kalną Rikavonių 
apgaubė naktis.
Mėnuo sapną saugo,
vaikiškas mintis...
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Paviržupė

Ištirpo sniegas saulės delnuose,
lengviau atsikvėpė žemelė.
Vaiskus dangus suspindo ežere.
Purienos galveles jau kelia.

Lyg nuotakos pasipuošė baltai
Paviržupės pakrante ievos.
Kalbėjo prie upelio ajerai,
žaliu rūbu dabinos pievos...

Tetos laiškas iš toli

Seniai palikusi tėvynę,   
bet ligi šiolei vis menu
pūkuotus kačiukus karklynų,
pakrantes mėlynų akių...   

Kvepėjimą baltų alyvų –
širdies pavasarį jaučiu.
Kvatojosi mana jaunystė – 
Virbaly buvo nuostabu.

Tėvų šaly skaistesnė saulė
ir žalesni gimti laukai.
Bet laumės piktos juostą audė
ir mus išskyrė amžinai.
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Oko malūnas

Maža aš daug draugų turėjau.
Gatvelė plyšo nuo juokų.
Ir vasaros kartu žydėjo,
Ir žiemos čiuožė nuo kalnų.

Labiausiai vieną aš mylėjau,
Nors buvo keistas iš tiesų.
Dažnokai liūdnas jis stovėjo
Ir nėjo su mumis lenkčių.

Tik dvikovon iššaukus vėjui,
Linksmai jis skriedavo ratu,
Net išsijuosęs galynėjos – 
Mums gera būdavo kartu.

Pakilt ant jo sparnų norėjau,
Į žemę žvelgt iš aukštumų,
Suvelti plaukus šiaurės vėjui
Ir skriet beprotišku greičiu.

Suaugau aš, o jis paliego.   
Matyti tokį man graudu.
Išdavę jį, ramiausiai miega – 
Be jo miestelyje skurdu.

Ar saulė šypsos, lietūs lyja –
Malūno mano jau nėra.
Širdy vis ilgesys atgyja,
Dar skamba jo sparnų daina...



��

Čia, kur saulė mane pasitiko

Pirmoji karo diena Virbalyje

Žvaigždėm nusėta vasaros naktis.
Sidabro šviesą lieja pilnatis.
Lakštingala čia pat prabyla,
Giesmė jos nuplaukia per tylą.

Šventa ramybė plyšta nelauktai – 
Perkūnas, rodos, trankosi piktai.
Langai staiga akis pramerkia,
Kažkur vaikai prabudę verkia.

Sumišus baimė, dūmai, neviltis...
Mažan miestelin veržiasi mirtis,
Plačius sparnus žemai nuleidus,
Krauju apšlaksto žemės veidą.

 *******

Tai buvo karo tik pirma diena,
Slogių minčių ir nerimo pilna...

~ ~ ~ ~ ~

Juodos mintys.
Juodas skausmas.
Dar juodesnis ilgesys.
Tupi medy 
juodas paukštis
ir netyla per naktis.

Juodos natos
surašytos
juodame dangaus skliaute.
Juodas paukštis
Jas išgieda
skaudžiai brėkštančiam ryte...
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~ ~ ~ ~ ~

Lyg laužu Joninių kaitriu
užsidegė klevai prie kelio.
Aš suskaičiuoti negaliu,
kiek priverkta lašų – lapelių.

Tai mano rudenio laiškai –
rašau karšta širdim kasdieną.
Tik nežinau, ar juos skaitai,
ar degini visus po vieną...

Dažnai jie sunkūs ir šlapi,
ir gulas akmeniu ant kelio.
Lengvučiai kartais ir margi
plazdena lyg sparnais drugelio.

Spalvoti rudenio laiškai,
su liūdesiu, skausmu ir meile...
Viliuosi, jog tu juos skaitai,
šypsais ir viską man atleidi...

~ ~ ~ ~ ~

Tenai, kur tu išėjęs...
Ar laksto basas vėjas?
Ar metų laikas kinta?
Ar žemėn žvaigždės krinta?
Ar rytas auksu švyti?
Rugiagėlės ar žydi?
Naktis ar dienos lydi?
O gal... tamsa vien plyti?..
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~ ~ ~ ~ ~ 

Tingiai akis pramerkia
apsnūdusi diena.
Žolė lyg pienu dvelkia    
sužilus, dulkina.

Upeliai jau išsekę
nuo vasaros kaitros.
Lazdynai net suglebę –
taip prašo atgaivos.

Šis laikas kaip prailgo.
Tik karšta ir tvanku.
Visi jau pasiilgo   
vaivorykštės spalvų.

Staiga lyg susigėdo
pikti žaibai dangaus,
prisišaukė jie lietų –
lai žemė atsigaus.

Garsai užgožia tylą
stiprėjančia gaida,
vėl klegesiu prabyla
atbudusi diena.
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~ ~ ~ ~ 

Dingo auksinių ražienų laukai – 
dirvos iš tolo juoduoja.
Nevarlinėja po pievas gandrai, – 
rudeniu žemė alsuoja. 

Jau susipynęs raudonas kasas
mano šermukšnis puikuojas.
Vėjas atskridęs papurto šakas,
drasko lapus ir kvatojas.

O pailgėję šalti vakarai
gena paukščius į kelionę.
Šie pamojuoja gimtinei sparnais – 
toliai kiti juos vilioja.

Lėkčiau su jais į šiltuosius kraštus,
skrisčiau greičiau net už vėją.
Niekas neatkelia skrydžiui vartus,
alkstanti siela rambėja.

~ ~ ~ ~

Eglė, žvakė ir portretas,
nebyli juoda naktis...
Žvilgsnis tartum pakerėtas   
tavo veidą glosto vis.

Tylą pertraukia už lango
šventės juokas, klegesys.
Lai pagundos pasitraukia – 
pasilieka ilgesys.

Šią Naujųjų metų naktį
aš kalbuos vien su tavim.
Noriu kaip ta žvakė degti
vien skaisčia, tyra ugnim.
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Pakilsiu

Šviesėjančiam dangaus skliaute
žvaigždžių žarijos vėsta...
Pakibę liūdesio rūke,
šešėliai tamsūs blėsta.

Žinau, bus daug sunkių dienų,
akimirkų skausmingų...
Kaip feniksas iš pelenų
virš sielvarto pakilsiu.

 
~ ~ ~ ~ 

Apglėbęs švelniai liepą per pečius,
Šnabždėjo beržas ilgesio žodžius.
Prisiekė būti visada šalia,   
Nuo vėjų ir audrų apginti ją.

Ir medžiai susipynė šakomis.
Nuo šiol lydės juos meilė ir viltis.
Žvaigždėta laimė švietė akyse –
Bet greitai laimę pakeitė kančia.

Paliko vien kurti, šiurpi tyla – 
Berželio baltojo jau nebėra.
Sustingusi laike gėla žalia.
Smaragdo akimis regiu tave...

~~~~~

Verkia per naktis
siela sužeista.
Daužosi širdis,
skausmo paliesta
miegančioj nakty,
spengiančioj tyloj,
ilgesio glėby
žudančioj gėloj.
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~~~~~~

Plaiksto nakties šydą   
vėjas neramus.
Pasitikti rytą 
skubina visus.

Slenka pievom rūkas –
tuoj pavirs migla.
Ten toli, pas upę,
budinas diena.

Traukiasi šešėliai,
saulės paliesti.     
Mano sieloj vėlei     
žiebiasi viltis.   
 
Jau pakirdęs paukštis
šnekina medžius.
Noris kilt į aukštį
ir išskleist sparnus.
 
Tai naktis pasėjo 
liūdesio mintis.
Paprašysiu vėjo, – 
gal jas išvaikys.
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Sapnas

Gili, tamsi naktis už lango.
Mane ir vėl sapnai aplanko.
Kaip visada pasitinki.
Žinau, kad lauki, kad tiki.  .

Susikabiname už rankų,
Pasiekt galėsime net dangų...
Čia mes vieni, aplink tamsu.
Laimingi – esam vėl kartu.

Jau naktį žada keisti rytas.
Bet čia ne šis pasaulis – kitas:
Sustojęs laikas be ribų...
Nors ir sapne – tik aš ir tu.

Rytas

Žemę gaubia tirštas rūkas,
Snaudžia mažas pienės pūkas.
Dangų pradrėskia žara – 
Rūko skraistės nebėra.

Gluosnis pina žalią kasą,
Rytas barsto pievoj rasą.
Tartum mažą pienės pūką
Vėjas mano svają supa.

Gėlės galvas saulėn suka,
Vėjas pūką švelniai supa.
Virpa oras nuo garsų,
Kyla ligi debesų.

Grįžta džiaugsmas, viltis bunda.
Vėl širdis iš laimės spurda.
Skleidžiasi nauja diena,
Dangiškos šviesos pilna.
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Jau pavargau

Aš pavargau nuo žodžių ir darbų,
Beprasmiškų šnekų ir apkalbų.
Kartot, kad gera man, kad nuostabu,
Šypsotis, byrant ašaroms, – sunku. .

Širdies kertėj gyvena tuštuma.
Prisiminimai slegia, vienuma...
Naktų bemiegių šaltame glėby,
Tik savo širdį plakančią girdi.

Taip pavargau nuo ilgesio minčių,
Nuo to laukimo ir tuščių vilčių.
Nėra jėgų savęs apgaudinėt,
Mylėti, laukti ir kažkuo tikėt.

Prabėgo metai, kai tavęs nėra.
Lapus vėl gainios vėjas kaip tada.
Ir saulės pirštai žemę glamonės.
Gyvenimas sava vaga tekės...
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Vandens lašas

Vandens tik paprastas lašelis
nors mažas, bet darbštus esu.
Gamta iš miego dar tik kelias,
aš jau nubudęs, jau plušu.

Pavasariu pakvipus žemei,
varveklių ašarom verkiu.
Kai pievas rausvos žaros semia,
rasa aš mirgu ant gėlių.

Kada alsi kaitra džiovina,
visus palieka be jėgų,
kai troškulys mirtim baugina,
pagirdyt žemę aš skubu.   

Ir debesims užgožus saulę,
su vėju iš dangaus krentu...
Visų svarbiausias šiam pasauly – 
gyvybės lašas aš esu.
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Mano pasaka

Žemės veidu šaltis šliaužia.
Ledo pirštai širdį gniaužia.
Pusnys kloja guolį baltą,   
Kad miegot nebūtų šalta.

Miškas ošia man lopšinę,
Tokią liūdną ir laukinę.
Sniego sapną mintys audžia –
Ilgesingai varpas gaudžia.

Pūgos nerimą pasėjo,
Ledo ašaros žėrėjo.
Speigas rangėsi prie kojų.   
Vėjas sau piktai kvatojos.

Laukiau mirksnio stebuklingo...
Viskas ėmė ir pradingo.
Šitaip pasaka ir baigės.
Tirpo purios, lengvos snaigės...

Ateiki į svajonių šalį

Ateiki į svajonių šalį,
Jei dar atsimeni takelį,
Kuriuo klajojome vieni,
Tokie beprotiškai jauni.

Tiek pažadų ir meilės būta...
Kaip ženklą atsiuntei man rūtą.
Tarp lapų albume slėptų
Dažnai į jus abu žiūriu...

Jau metai veidą išvagojo.
Širdis vis laukė, vis godojo,
Kad vienąkart sugrįši tu
Pramintu mūs svajų taku.
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Ilgesys

Vos saulę paslepia naktis,
Pripildo sielą liūdesys.
Kaskart viliuos – neaplankys,
Tamsa tolyn jį nuvarys.

Užšaunu langus ir duris,
Meldžiuos, kad pasitrauktų jis.
Kiekvieną naktį vis greta
pilkoji ilgesio gėla.

Kodėl mane pasirinkai?
Kur susipynė mūs takai?
Ką sielos šuliny matai?
Tu vis tyli, neatsakai.

Kaip rūkas palengva išnyk,
daugiau manęs nebelankyk.
Laiminga kelsiuos su aušra,
kad pasijusčiau vėl laisva.
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Vėjo šokis

Rytmetis skaistus atėjo,
Saulė spindulius paliejo.
Pasislėpęs tarp gėlių,
Griežė žiogas smuikeliu.

Muzika svajingai skriejo,
Netgi vėją sužavėjo.
Atskubėjęs iš dausų,
Šoko, juokėsi balsu.

O šimtai laukų gėlelių
Klaupėsi prieš jį ant kelių.
Prasiautė marga pūga,
Vėjui sukosi galva. 

Vos žiogelis tai pamatė,
Greitai smuiką žemėn metė.
Lyg nutrūkusi styga
Šokis baigėsi staiga.

Naktys be paguodos

Geso jau dienos žibintas
Ten, aukštybėj pakabintas.
Žemę sutemos užklojo, – 
Siela vieniša raudojo.

Ilgos naktys be paguodos.
Tokios nykios, tokios juodos.
Praeitis dar skaudžiai žeidžia,
Atsitiest, pakilt neleidžia.
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Lietaus prašymas

Aš noriu paprašyt lietaus – 
Gal blogį žemėje nuplaus.
Gal nusineš drumstam sraute,
Gal paskandins klampiam raiste.

Lašeliai skaidrūs iš dangaus
Lai purvinas mintis nupraus.
Be pykčio, smurto, dievaži,
Mūs žemė bus švari, graži.

Aplink žemę

Debesys balti, pūkuoti
Skleidžia danguje bures.
Vėjai smarkūs pabalnoti
Aplink žemę mus nuneš.

Lėksime viršum Sacharos,
Karštas smėlis sūkuriuos,
Kur miražuos švyti žaros
Virš oazės žalumos.

Mes ledynus pamatysim
Speigo amžino naguos.
Ir Tunguską aplankysim
Tundros tolimuos miškuos.

Daug kraštų jau apkeliavom.
Gera, vėjai, su jumis.
Nors graži bekraštė žemė,
Bet gražiausia – mūs šalis.
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Jūratės karoliai

Bangos čia dažnai vaitoja,
Kai supyksta – net baisu.
Saulė gintarus bučiuoja,
Aš surinkti juos skubu.

Jūra šėlti nenustoja,
Taško žalzganus purslus.
Putų nuometu užkloja
Ji Jūratės karolius.

Nebenori atiduoti
Lobių iš savos gelmės.
Daugel kartų išmyluoti,
Dar ilgus metus gulės.

Vakaras toks šiltas

Vakaras toks šiltas,
Bangos raibuliuoja,
Senas, mielas tiltas
Mūs žingsnius skaičiuoja.

Ir jaunystės dienos
Atminty išplaukia...
Merkiasi blakstienos,
Bučinio sulaukę.

Išdraikytus plaukus
Į kasas supynę
Švelniai pirštais braukėm,
Jūržolėm dabinom.

O daina sirenų
Būrė ir svaigino...
Vėjas ją nutraukė,
Jūroj paskandino.
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Pro debesų pirštus
Išslydo saulė.
Išsklaidė ji rūkus – 
Nubusk, pasauli!
Štai vėl nauja diena
Suteikia viltį,
Svajonių kupina.
Taip noris kilti!

Neleisk paklysti

Lietaus lašai pikti
Lig skausmo plaka.
O debesys juodi
Užstoja taką.
Nors ir labai baisu,
Kai vėjas kaukia,
Aš pas tave skubu.
Manęs tik lauki.
Pažliugusiam kely
Lengva paslysti.
Išliksiu aš stipri – 
Neleisk paklysti.

Paklydusios plaštakės

Dvi mažos spalvotos plaštakės
Plevena snieguota erdve.
Stebėjosi dangiškos akys,
Sutriko prabudus delčia.

Ko ieškot tarp krintančių snaigių?
Gal ledo baltųjų gėlių?
Juk vasara jūsų jau baigės,
Pavirtusi baltu paukščiu.
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Kodėl liūdžiu?

Vainiką man nupynei
Iš tūkstančio žvaigždžių.
Buvau tokia laiminga.
Kodėl dabar liūdžiu?

Nedovanok žvaigždynų,
Tegul visiems spindės.
Aš dangų pamatysiu
Tavų akių gelmėj.

Suskinki man puokštelę
Iš pamiškio lankų.
Kukliam gėlės žiedely
Mes būsime abu.

Aš taip šventai tikėjau
Mūs meilės tvirtumu.
Likimui panorėjus – 
Aš vėl viena liūdžiu.

Pavasaris

Ištirpo jau pažliugęs sniegas
Ir nugarmėjo upeliu.
O margas pievų šleifas driekės,
Viliojo savo gaivumu.
Nubudo žemė. Ir didžiuojas
Ji savo apdaru žaliu.
Gandrai sumerkę ilgas kojas
Vėl ieško balose varlių.
Dangus toks žydras ir beribis,
Kad žvilgsnį atitraukt sunku...
Kur paslaptis tokios didybės?
Aš atsakyti negaliu.



��

Čia, kur saulė mane pasitiko

Neišsipildžiusi svajonė

Išaušo rytmetis rasotas.
Jau prausias saulė miglose.
Atjoja princas išsvajotas
Ant balto žirgo pas mane.

Kanopų bildesys išbaidė
Dar tebesnaudžiančius paukščius.
Jų linksmas čiulbesys išsklaidė
Nakties užburtos likučius.

Jam kelias žiedlapiais nuklotas
Ir meilės vartai atkelti...

 *******
Bet čia tik elgeta kuprotas...
Nurieda ašara karti.

Kelias

Vėl stoviu aš viena prie kelio,
O prieš akis nauja diena.
Kas laukia margojo drugelio,
Kai traukia jį skaisti liepsna?

Ar eiti priekin nesustojus,
Nors kelias pilnas akmenų?
Pasukt atgal nepagalvojus,
Kur pilna juoko ir draugų?

Sunku surasti tikrą kelią.
Ir kaip žinot, kad jį radai?
Aplink tiek daug klaidžių takelių.
Kuriuo pasukt – nebežinai...
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Aš girdėjau kalbant vėją

Aš girdėjau kalbant vėją
Rytą. Pievoj tarp gėlių
Balsas tyloje skambėjo – 
Jo pamiršti negaliu.

Tai niūniuoja, tai dainuoja,
Bet visai juk nesvarbu.
Plaukus švelniai išbučiuoja,
Lūpas liečia pamažu.

Aš girdėjau šnabždant vėją
Mano vardą. Kaip gražu...
Saulių tūkstančiai praskriejo
Milijonais atspindžių...

Širdgėlos audra

Siaučia širdgėlos audra – 
Nirtulinga ir juoda.
Kraują paverčia liepsna,
Blaškos siela degdama.
Veržias lauk smarkia srove,
Blykčioja žaibais ore.
Nirtulinga ir juoda
Siaučia širdgėlos audra.
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Jūra naktį

Dienos ugninis kamuolys 
Nuslydo jau už horizonto.
Kas naktį slepiasi ten jis,
O gal sušildyt jūrą bando?

Atslinkusi dangum naktis
Seses žvaigždes po vieną barsto.
Svajoja išlaki pušis
Ir jaunas mėnuo smėlį žarsto.

Aš mėgstu paklausyt slapta,
Kaip jūra vis lėčiau alsuoja
Ir jausti kaip vandens vėsa
Man karštą kūną išbučiuoja.

Aš laisva

Balta žuvėdra, jūra, kopos.
Dvi širdys plaka šalimais.
Svajonių valtį bangos supa,
Gaivina sielą bučiniais.

Ir aidi meilės sutartinė.
Ją priima nauja diena.
Vėl džiugesio pilna krūtinė –
Kaip jūra – pirmąkart laisva!
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Kai saulė auksą žėrė
Rieškutėm gailų rytą,
Žolynai rasą gėrė,
Ir rūkas pievom brido.

O žvilgsnis ilgesingai
Pavasarį bučiavo.
Po kojom brydės ilgos
Per rytmetį vingiavo.

Gyvenimas

Brendu į sraunią tamsią upę –
Pakrantėj akmenys suklupę.
Gal meldžias tyliai. O gal rauda?
Jiems akmeninę širdį skauda.

Nebėr nei tilto, nei valtelės,
Tik ilgas varginantis kelias.
O ar užteks jėgų suspėti
Vandens žabangas nugalėti?

Stipri srovė lyg šiaudą neša.
Čia glemžias po savim, šalin vėl meta...
Ar matos krantas pažadėtas
Viltim, svajonėmis nusėtas? 
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Dar pabūki

Beldžiasi lietus į langą,
Šlaistos gatvėm dargana.
Spaudžiu šiltą tavo ranką – 
Sielon grįžta ramuma.

Dar pabūki, neišeiki,
Nepalik vienos manęs.
Ir duris plačiai atverki, –
Įsileiskim svajones. 

Ruduo

Gervių klyksmas žemę virkdo,
Vasaros kerus ištirpdo.
Brendam kilimu rudens,
Saulė mirga virš vandens.

Lyg drugeliai lapai skrenda
Ir po kojomis mums krenta.
Draikos tarp šakų aukštai
Laumių palaidi plaukai.

Verkianti gėlė

Lašų karoliai lyg sidabras
Pakibo ant baltos gėlės.
Ir vėjo pirštai tarsi ledas
Skausmingai sielą glamonės.
Apniukę dienos pilkos, šlapios.
Jomis klajoja ilgesys.
Akimirkos prabėgo trapios,
Akių išblėso spindesys.
Į mėnesius, metus pabiro
Karolių spindintys lašai.
Gyvenimo pynė iširo,
Gėlė nuvyto amžinai. 
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Meilės lašas

Miško fėjos kojos basos,
Plaikstos vėjy žalios kasos,
Meilės paskutinį lašą
Saujoj pasislėpus neša. 

Girdi trankantis perkūną,
Šaltis stingdo liauną kūną.
Dar tvirčiau jį rankoj spaudžia –
Kiek jaunų širdžių jo laukia.

Tirpsta baimė tartum sniegas – 
Neatims šio lašo niekas.

Tyla

Aš vienumoj klausaus tylos,
Tokios šventos, tokios tyros.
Žiūriu per naktį į žvaigždes,
Vienoj tikiuos surast tave.

Renku sudužusias šukes,
Iš jų dėlioju svajones.
Jau rytas užpūtė žvakes.
Aš taip ir neradau tavęs... 

Taip beprotiškai trūksta tavęs

Taip beprotiškai trūksta tavęs.
Ir švelnumo, ir laimės minučių.
Kojos basos per sniegą nuneš
Ten, kur skausmas plevena be žodžių.

Nėr tavęs, bet vėl aušta diena.
Vėlei dangų nudažo pašvaistė.
Karštas ašaras šaldo žiema,
Įsisupusi liūdesio skraistėn. 
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Žiema išbarsto purų sniegą,
Gamta užmiega šalčio glėbyje.
Plika sužvarbus vargšė siela
Nerimsta, blaškos viduje.

Lyg vilkas alkana, besotė,
Lyg sužeistas miške žvėris
Nagais pradrasko blaivų protą
Ir stūgaudama – pro duris...

Aplink didi erdvė beribė,
O laisvės pojūtis svaigus.
Ir noris skriet į begalybę,
Juk aš be laisvės – ne žmogus.



��

Čia, kur saulė mane pasitiko

Joana Jankauskienė

Basa

Gimtinėj vaikščioti basai
Jaunystėje nebuvo gėda.
Kai kojas vilgė man rasa, – 
Menu kiekvieną žemės pėdą.

Užklupdavo lietus kely,
Žaibai strėles kryžiavo,
Bet pakelės žolė švelni
Padus švelniai bučiavo.

Tas laikas dingo nejučia, –
Norėtum dar sugrįžti,
Ir brydėj paliktoj slapčia
Surast paklydusią jaunystę...

Takas

Sapne matau gimtinės taką,
Girdžiu šlamėjimą klevų.
Tarytum dalgį kažkas plaka,
Girdžiu visai arti namų.

Ievom sodybos išdabintos.
Berže gegutė užkukuos...
Kažkur vis skrenda mano mintys – 
Vėl šieną grėbsiu aš laukuos.

Ir vėl regiu aš vaiskų dangų,
Vežimą riedantį kely...
Skubu išvyst kaimelį brangų.
Tas mielas vaizdas taip toli...
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Čia gyvenu

Gyventi čia gera – tylu ir ramu.
Tie metai kaip vėjas praskriejo ratu.
Iškart jį pamėgau, jaukias gatveles,
Jo apdarą žalią, darželių gėles.

Patinka ir žmonės – labai paprasti.
Su jais pabendravus, sava palieki.
Kur eisi, ko klausi – visi tau padės,
Prireikus pagalbos tau ranką išties.

Dar dienos įdomios – nesu vieniša,
Visur pabuvoju draugų būryje.
Šis mano miestelis Virbalis vardu,
Nors senas ir mažas, bet man jis brangus.

Eisiu

Aš eisiu kur saulėtas rytas,
Kur gilės krinta nuo ąžuolų
Kur gervės lekia – norisi vytis,
Ranka pamoti, tarsi sparnu.

Aš eisiu ten, kur smėlis byra,
Kur kelias pilnas akmenų.
Į mišką nukeliausiu tyrą,
Kur sielai gera ir ramu.

Aš eisiu ten, kur kaimo pirtys
Su kvepiančiu, šiltu garu,
Kur šulinio pakrypus svirtis,
Kur kvepia lapai ajerų.
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Menu sodžių  

Menu gimtą sodžių  
Ir krūmelius rožių.  
Tuos šešėlius medžių  
Ir laukų rubežių.  

Melsvąją padangę,  
Ir gimtinę brangią  
Naktimis sapnuoju,  
Dar sugrįžt svajoju.  

Senas sodas snaudžia,  
Mama drobes audžia,  
Brolis dalgį plaka,  
Sesė šluoja taką.  

Ten žydėjo ievos,
Ten žaliavo pievos,
Ten ramiai praskriejo
Kūdikystės dienos.

Nebėr tavęs, mama

Senasis sodas tave mena,
Tik mielo veido nematyt lange.
Kas pasitiks, brangioji mama?
Kas nusiminusią paguos mane?

Kasdien prie žemės darbas lenkė,
Ir menkos jėgos seko vis labiau.
Skaudėjo kojos, gėlė rankos,
Bet verkiančios tavęs aš nemačiau.

Pavasarį sugrįš vėl gervės,
Klausysis sodas vyturio dainos.
Trobelę mažą lauko vėjas sergės,
Nors tu čionai negrįši niekados.
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Žydintis kaimas

Dažnai ilgiuosi kaimo gimto
Bijūnais, rūtom padabinto,
Kai vyto prieklėty pelynai,
Kai džiūdami kvepėjo kmynai.

Jazminai puošė ir alyvos,
Žydėjo astrai ir lelijos,
Žieduoti pievų margumynai,
O aplink juos – žali beržynai.

Gegužy, kai pražysta sodai,
Tu pats gražiausias, mano sodžiau.
Ilgiuosi vasaros dienų
Ir kaimo gimtojo spalvų.

Virbalgiris

Toks gražus gamtos kampelis:
Vinguriuojantis upelis,
Statūs ir aukšti krantai,
Pievų gėlės. Jų kvapai...

Daug gėrybių čia pažyra – 
Neišeisit nusivylę.
Sirpsta uogos, dygsta grybai – 
Raudonikiai, baravykai.

Mėlynuoja gervuogynai,
Kelia riešutus lazdynai.
Vos tiktai išbrėkšta rytas,
Čiulba, ulba, kas tik gyvas.

Miškas ošia ir ramina,
Mano sielą atgaivina.
Čia taip gera pabuvoti,
Grynu oru pakvėpuoti.
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Beržų gatvė

Maniškę gatvę tuojau pažinsi:
Beržų gražuolių pulką sutiksi.
Kiekvieną dieną, kiekvieną rytą
Darbščiausi žmonės anksti sukyla.

Aplink gyvena geri kaimynai,
Padėti stengias, vaišina kmynais.
Jei tik nelaimė – tave užjaučia.
Kiti nepaiso – per naktį siaučia.

Ligai atslinkus, – tuoj pas Marytę.
Dieną ir naktį ji žmones gydo.
Kitų vaikučiai gabūs, nagingi,
Gerai jie mokos, dirbti netingi.

Jeigu prireiktų sumalti grūdą,
Tai netoliese rastum malūną.
Žmonės laimingi – dūmelis rūksta,
Geroms naujienoms laiko netrūksta.

Gėda sakyti, mūs jaunimėlis
Perdaug įjunko į degtinėlę.
Pora dienelių pauliavoja,
Namo pareinant kažką keiksnoja.

Tėvai jų geria arbatą kmynų,
Tik jaunimėlis netur ramybės.
Berželių gatvėj man nepabodo,
Juk čia gyvena įdomūs žmonės.

Prašom užsukti – nuoširdžiai lauksim,
Kmynų arbatą drauge skanausim.
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Benamis

Per pūgą ir lietų,
Nebodamas nieko,
Vėlyvas jau metas,
Bet akys jį veda.

Jis nieko neturi, 
Tik vieną kepurę,
Jo batai suplyšę,
Nuogi pirštai kyšo.

Gerieji kaimynai
Jam duoda nakvynę.
Maitina, sušildo,
Ant krosnies paguldo. 

Rytais atsikėlęs,
gaurai susivėlę.
Šunis toliau lodo,
Vėl prašo paguodos.

Vėtra

Vėtra švilpia, ūžia, kaukia
Ir lapus nuo medžių traukia,
Beldžias, daužos kamine,
Lupa, ardo langines.

Jau nuplėšė dalį stogo,
Televizorius nerodo...
Ką daugiau ji padarys? 
Išvertė trobos duris.

Visi sėdim susigūžę,
O šiaurys vis dūksta, ūžia.
Kiek jau nuostolių per šalį
Šita vėtra bus pridarius?
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Viskas praeina

Žemėj viskas praeina,
Nors ir slenka lėtai.
Vysta džiaugsmas ir dainos,
Kaip bijūnų žiedai.

Apsiniauks šviesios mintys,
Su alyvom nukris...
Ir paliks užrakintas
Į jaunystę duris.

Tą jaunystę kaip saulę
Ją dažnai vis meni.
Koks gražus tas pasaulis –
Būkim visad jauni.

Po lietaus

Dangų raižo įstrižai
Ryškūs, kryžminiai žaibai.
Neramu žiūrėt į dangų,
Beldžiasi lietus į langą.

Telkšo balos po lietaus,
O jose – skliautai dangaus.
Kai griaustinis jau nubilda,
Pievose žiedais pakvimpa.

Ant palangės tu rymai,
Saldžiai kvepia jazminai.
Po lietaus gražu ir miela,
Atsigauna mano siela.
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Liko tik ilgesys

Tu išėjai ir tuščia liko
Namely mūsų ir širdy.
Už lango vėl kažkas sukliko,
Bet tu to garso negirdi.

Išėjo su tavim ir laimė,
Išsinešė manas viltis.
Tik liko ilgesys ir baimė,
Ir liūdnos mintys per naktis.

Gerai žinau – likau be draugo.
Ir nieks nesuramins širdies.
Visi takai žole užaugo
Ir rankos niekas neišties.

Vienišas medis

Vėjas supa jau vienišą medį,
Kur takelis kasdien pro jį vedė.
Taip arti ošia jis prie namų,
Gal ir jam, kaip ir man, neramu.

Prisiglausiu prie tavo kamieno,
Nesijausi šiandieną toks vienas.
Mes abudu vienodo likimo – 
Atlaikysime vėtrų šėlimą.
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Senis

Garsiai zyzė uodas.
Katės laižė puodus.
Sėdi senis vienas – 
Apledėję sienos.

Jis neturi turtų.
Nėr kuo pasikurti.
Gauna pensijukę – 
Reikia buteliukui.

Nėr vaikų, anūkų.
Jaunas šoko, dūko.
Žiūri – jau senatvė,
O su ja – vienatvė.

Ką toliau daryti – 
Mąsto jis kas rytą.
Kas paklos lovelę,
Duos sriubos šlakelį?

Kaimynai

Vis einam, bėgam, nesustojam.
Pasveikinti kaimynus negalvojam.
– Bet jų juk vartai užkelti,
Nors jie čia pat, visai arti!

Gal, jei sustosim valandėlei,
Žiūrėk, – jau vartai bus ir atsivėrę.
Minutę vieną pakalbėsim,
Geros dienos vieni kitiems linkėsim.
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Pavasaris sugrįžo

Visi paukščiai jau parskrido
Ir linksmais balsais pragydo.
O saulutė aiškiai šviečia,
Pasivaikščioti ji kviečia.

Šakomis žilvičiai moja,
Žibuokles po kojom kloja.
Pamiškėj žiogeliai groja.
Miškas traukia ir vilioja.

Noris eiti prie miškelio,
Linksmai čiauškančio upelio
Į pavasarišką būtį.
Miela, gera čia pabūti.

Jau ruduo

Tušti laukai ir papilkėję kalvos.
Retai sutiksi kokį žmogų kelyje.
Gandrai seniai po pievas nesižvalgo
Ir nesigirdi gervių danguje.

Miškai nejaukūs vėl be paukščių likę,
Nebus jau rytmetis be jų giesmės gaivus.
Tik dairos juodos varnos pasilikę,
Tik žvirbliai čirškia ištisus metus.

Šaltais rūkais miglotai apsidengus
Jau baltą apdarą matuojasi žiema.
Ir vėlei žiemą pasitikti pasirengus,
Išaušta dar viena rudens diena.
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Vis tiek gražus pasaulis

Tai kas, kad laikas atima jėgas,
Baltai nusidabruoja plaukus.
Žvelgiu į lygiai suartas vagas – 
Aplink platus ir tuščias laukas.

Regiu, veide raukšlelė vėl nauja – 
Matyt, sunki diena praėjo.
Brangi akimirka man kiekviena
Į atmintį ir širdį įsilieja. 

Kaip rytą saulė pateka stebiu,
Kaip paskutinis stiebiasi anūkas.
Vis tiek gražus pasaulis, sau tariu,
Net ir tada, kai jį apgaubia pilkas rūkas.
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Zofija Kijauskienė

Į Virbalio mugę !

Kur visi šie žmonės skuba?
O gi į Virbalio mugę.
Rieda audi, mersai, volvos,
darda ir senutės volgos.
Kas neturi savo ratų,
tam negaila naujų batų.
Lekia ten maži vaikiukai,
šventėn skubinas senukai.
Pamatysim, ko nematėm!
Mugės laukėm daugel metų.
Laikas šiandien išbandyti,
ką mes mokam padaryti.
Sukasi ratelis, bilda,
verpia pakulas ir vilnas.
Mergužėlės audžia juostas,
girias – piršliui dovanosią.
Raštuos raštų gražumėlis
tos vyriausios audėjėlės...
Jei prireiktų naujo švarko,
čia jį tuoj pasiūs be vargo.
Ne tik šaliai, nertos skaros,
megzti skėčiai čia puikavos.
O paveikslų paveikslėlių!
Šilko siūlais siuvinėtų
ir iš molio nulipdytų,
nupieštų ir iškarpytų.
Vieni šaukštų prisipirko,
kiti plaukus apsikirpo.
Kas galėjo pamanyti,
kad išmoksim virvę vyti.
Noriai ir rimtai pozavę,
vietoje portretą gavo.
Girnos sukos, biro miltai,
čia pat augo blynų stirtos...
Buvo sūrių visas kalnas;
nesuspėjai – pats ir kaltas.
Alų, girą labai gyrė,
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Kas išgėrė – dar įpylė.
Tikro sviesto paragavom
ir medaus laižyti gavom.
Valgėm košę ir bulvienę,
srėbėm skanią kopūstienę.
Dainos dar ilgai skambėjo,
į namus nieks neskubėjo.
Ir tada tik šventė baigės,
kai lietus visus išvaikė.

Piktupelio skundas

Dabar liūdžiu. Seniai mane visi pamiršo.
Betono vamzdin lyg kalėjiman įkišo.
Anksčiau, atsimenu, bent pravardžiavo,
Keistus nesidrovėdami vardus klijavo:

Vieni vadino Piktupeliu, kiti – Blusium,
Kai aikštės grindinį dar dalinau per pusę.
Jaučiausi aš tada svarbus, galėdamas
Būti naudingas gyvuliams ir miestelėnams.

Stebėjau Užnemunės jomarkus garsiuosius.
Kokių kalbų ir kokių nuosprendžių klausiausi!
Mačiau kaip rykštėm plakė, galvas kirto,
Kai aikštė nuosprendžių arena buvo virtus.

Dabar abu su grindiniu jau po asfaltu
Dalinamės prisiminimais. Vanduo šaltas
Iš lėto drumzlinas Širvintos pusėn slenka,
Apsukdamas aplinkui miestą platų lanką.

O kažkada prie Narbūdiškių išsiliejęs,
Buvau aš tikras balų paukščiams rojus.
Kiek džiaugsmo, kiek skambėjimo laukams,
Kai žiemą čiuožykla pavirsdavau vaikams!

Aš nematau jau Vigainių laukų plačiųjų,
Nei saulės spindulių, nei vėjo nejaučiu.
Nei ryto paukščių, nei pleškenančių žuvų,
Nei klegesio vaikų nebegirdžiu. Dabar Liūdžiu.
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Jau ruduo

Klajojau rudenėjančiais laukais,
Braidžiau vingiuotų upių pakraščiais,
Į miško tankmę tyliai pasukau, –
Bet vasaros jau niekur neradau.

Norėjau tolstančią dar pasivyti,
Trumpam nors valandėlei pristabdyti.
O ji, blankių pažėrus spindulių,
Nuskriejo jau gelsvėjančiu taku.

Ir negailėdamas nei jokio dažo,
Lapus ruduo visom spalvom nudažo,
Kasdien jų vis daugiau nubarsto,
Laukus voratinkliais apkarsto.

~ ~ ~ ~

Vienatvėje dienas veriu,
lyg žemuoges ant smilgos.
Kažkam sudie vos ištariu,
Jaučiu – jau pasiilgau.
Gal tų, kurių nesutikau,
Suras mane – tikėjaus,
Gal tų, kuriuos jau praradau,
Išsaugot nemokėjau.
Dabar, kada tik mintimis
Vienatvė sugrąžina,
Vaikystė savo svajomis
Tyra šviesa skandina.
Širdis ten mano pasiliks,
Bet čia, ant tuščio lauko
Užklydęs vėjas pasitiks
Su debesim atplaukęs...
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Lyja lietus

Niaukias rytas skaistus,
Verkia pilkas dangus.
Lyja lietus...
Prausia medžių šakas,
Merkia pievas žalias.
Lyja lietus...
Žemę laisto vanduo,
Bunda rugio želmuo.
Lyja lietus...
Lašas saulėje žais,
Vaiva juostą išskleis.
Lyja lietus...

Sugrįžk

Naktis tokia rami, tyli,
Lyg rūkas miegantis ant lauko.
Mintie, manoji nerami,
Kur taip skubi link horizonto?

Delčia sumirksi balzgana,
Blyški virš lauko pievų braido.
Pakyla saulė. Ir staiga
Tamsa suaižėja ir sklaidos.

Sugrįžk, mintie, pareik namo,
Kol pušys aukštos dangų siekia,
Kol išplaukia beržai migloj,
Kol mėnuo tarsi duonos riekė.
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Pavasaris

Pavasaris, pakvietęs saulę,
Pasakė: koks gražus pasaulis.
Padangėj debesiukai plauko,
Varnėnai virš suarto lauko.

Pasviręs senas gluosnis žalsvas.
Gaivus ramaus vakario dvelksmas...
Gegutė vėl metus skaičiuoja,
Šilai jos aidą atkartoja.

Po pievų rūką žaros varsto,
O vyšnios žiedlapiais išbarsto.
Rausvų žiedų nusiraškysiu,
Pavasariui eiles rašysiu.

Kaip gera man, pavasari, išties
Parimt ant tavo žaliojo peties.

Pasiklausykime tylos

Žemė dangstosi nakties rūbu,
O aplinkui taip tylu, tylu.
Įsijauskime į žemės tylą,
Tokią amžiną ir tokią tyrą.

Tokią naktį stebuklu tikiu,
Iš dangaus su žvaigždėmis krentu.
Kai pavargsta žemė ir užmiega,
Rūkas išpila virš pievų pieną.

Paklausykime šitos tylos
Ligi saulėtos pirmos žaros,
Kol lakštingala natas dėlios,
Kol mėnulis dangumi klajos.
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Sudeginkim

Juodos mintys sielon smelkias,
Tarsi dūmai, tarsi smalkės.
Daros pikta, apmaudu,
Kartais liūdna ir graudu.

Norai vėl neišsipildė,
Tik lengvai užgavo širdį.
Kalną nuoskaudų nešu,
O kaltų nesurandu.

Visas nesėkmes ištverkim,
Praeities vartus užverkim,
Laužo liepsnos jas praris,
Vėjas plėnis išsklaidys...

Kažkas, deja, tiktai ne aš

Kažkas, deja, tiktai ne aš,
gauna premijas, priedus, kyšius,
dovanas, kosmines algas, magaryčias.

Kažkas, deja, tiktai ne aš –
draugai, pažįstami ir ponai
lošia loto po milijoną.

Kažkas, deja, tiktai ne aš,
perka pilis Kretoj, Baharuos,
ilsisi Maltoj, Romoj, Kanaruos.

Kažkas, deja, tiktai ne aš,
sparčiai kopia karjeros laiptais.
Paslysta. Ir nieko – visaip pasitaiko.

Po to suranda dar šiltesnę vietą,
Ir nusispjauti jiems ant viso svieto.
Kažkas, deja, tiktai ne aš.
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Šokis

Pusnuogės, palaidos kasos –
Šoka panos, plaikstos basos.
Šypsosi, blakstienom moja,
Salėj lyg drugiai skrajoja.
Kam tuos rūbelius vilkėti,
Vyrai eis ne jų žiūrėti.
Šaiposi ir tingiai tūpsi,
Jiems visai ne šokis nerūpi...

Sugriaukim pasaulį

Iš visų tribūnų garsiai klykia:
Senąjį pasaulį išardykim!
Garbinkime melą, banalybę,
Lauk išvykim papročius, teisybę.

Tiesą, kalbą, sąžinę ir dorą –
Šitą šlamštą meskime per tvorą!
Griaukime visi, kas tik netingi,
Mes – kosmopolitai esame madingi.

Darosi bjauru pasaulį šį stebėti.
Dviratį iš naujo teks išradinėti,
Kolei mūs „elitas“ ryšis pasiskųsti:
Užpakalin galvas bandėm susigrūsti.
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Lapkritys

Pilkas lapkritys atslinko
Ir visas spalvas nurinko.
Drėskė paskutinį lapą
Ir paliko nuogą šaką.

Medis pakelėj sustingęs,
Nuo liūdnumo net sulinkęs.
Pilkas alksnis, pilkas uosis
Ir pakumpęs senas gluosnis.

Ant elektros laido ilgo
Kiurkso varnos tamsiai pilkos.
Viena kitą klausinėja –
Kur tos spalvos pasidėjo?

Ar tiesa, ar paikas gandas,
Kad išsinešė jas gandras?
Bet seniausia iš visų
Žino kaip čia iš tiesų:

Tik nuo šiaurės pikto vėjo
Gamtoj viskas papilkėjo.
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Gluosnis

Paupio lankos patvinsta,
Gluosnis iš džiaugsmo pravirksta.
Braido po šaltas balas
Liaunas nusvėręs šakas.

Stebis pušelė ant kranto –
Gluosnio jinai nesupranta:
Kam mirkt šaltam vandeny –
Kai augt ant skardžio gali.

Bet gluosnis, pamojęs šaka,
Brenda tolyn, kur šlapesnė lanka.

Saulėlydis eglyne

Eglyno jauno pakrašty,
Saulėlydy, pavakary,
kaip vakar ir kaip visados,
supausi ant liaunos šakos.
Pro medžių supintas šakas
Žėruoja pirkioje kažkas...
Ten burtai laumių suliepsnos
Visuos tamsiuos pirkios languos.
Kol laumės plaukus sau šukuos,
tikrovė pasaka alsuos.
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Vakaras

Dangaus raudono pakraščiai
Nudažo pamiškes rausvai.
Šešėliai draikosi ilgi,
Atsėlina naktis tamsi.

Ir prisilakstęs laukuose,
Užsnūsta vejas šakose.
Paklydęs paukštis dar sukliks,
Nakties ramybėje užmigs.

Vejuos saulėlydį mintim,
Kur dienos keičiasi naktim.
Nurimsta nerimas, gėla...
Ten ilsis vakaro tyla.

Svajonių rūmas

Svajonių mano rūmas
Iš pilko rūko dūmų,
Pakrančių gelsvo smėlio,
Iš lengvo debesėlio.

Skinu leliją baltą,
Suspindi rasos šaltos.
Papartis tamsiai žalias
Žydės nakty birželio.

Prabėgo jau rugpjūtis,
Lengvutis vėjas pūtė.
Išdrikę rūko dūmai,
Išsklaidė mano rūmus.
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Joninių naktis

Ryškėja laužo liepsnos,
Į dangų šviesos kyla.
Jaunimo dainos linksmos
Per naktį nenutyla.

Skubu į miško traką,
Mėnuo per dangų rieda.
Prie kreivo laumių tako
Regiu paparčio žiedą.

Laužai jau ima blėsti.
Aiškėja rausvos žaros.
Kai žvaigždės baigia gesti,
Nurausta saulės takas.

~ ~ ~ ~

Vasara.
Lanka užsiklojus rūku,
Nutolęs gegutės ku-kū.
Vasara.
Laukuos mėlynuoja linai.
Ir jaukūs, šilti vakarai.
Vasara.
Beržynas nusvėręs šakas,
Išbarsto sidabro rasas.
Vasara.
Nurimęs upelio vanduo.
Kažkur pasislėpęs ruduo...
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Voro audeklai

Vėjas supa laibą smilgą.
Ant žolynų rasos žvilga.
Pievoj, kur tik užmatai,
Draikos voro audeklai.

Voras siūlus atmatuoja
Ir į kamuolius vynioja.
Gryno aukso apmatai,
Sidabriniai ataudai.

Plazda, supas dailios nytys,
O audimas saulėj švyti.
Jų staklelės tyliai audžia,
Jos nebilda ir negaudžia.

Miglos skalbs juos ir vėdins,
Ant žolynų sukabins.
Bus voriukams paklodėlės,
Minkšto pūko pagalvėlės.

Žali laumių burtai

Seno miško pakrašty,
Žalio liūno vidury,
Kur žali žali maurai,
Laumių ten žali namai.

Žalioje akių gelmėj –
Burtų skęstanti versmė.
Nuo tokių žalių spalvų
Širdžiai daros nejauku.

Tik sutemus, vakare,
Vos tik sublizga delčia,
Graudžiai laumės uždainuos,
Į akivarą vilios...
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Vasaros naktis

Laukais jau klaidžioja tamsa,
Tik dangų spalvina žara.
Virš pievų draikosi rūkai
Lyg laumės palaidi plaukai.

Šviesi mėnulio pilnatis
Spindės, kol ilsisi naktis.
Visur ramu, tylu, tylu,
Užmigę vasaros miegu.

Užmigo ir giria žalia.
Ją migdo vakaro vėsa.
Prigludo vėjas ąžuoluos,
O paukščiai pūko pataluos.

Žiogelis ilsis po lapu,
Pavargęs nuo savų dainų.
Kai naują posmą susapnuos,
Pabudęs vėl linksmai smuikuos.

Kažkur dar girgžteli griežlė,
Balutėj suspurda varlė.
Tik jonvabaliai nemiegos,
Per naktį švieseles degios.

Lapų šokis

Ant dulkėto tako
Šoka, šnara lapai.
Rausvas, rudas, gelsvas
Ir visai dar žalsvas.

Lapai smarkiai dūksta –
Vasaros jiems trūksta.
Šaltas piktas vėjas
Siaučia lyg pašėlęs.
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Prisimeni, svirpliuk

Mes pykom ant tavęs ir barėm,
Iš užpečkio su šluota varėm.
Pritilęs patūnodavai kamputy,
Ir vėl bandei pagriežt truputį.

Dabar, svirpliuk, abu tūnokim,
Mielai klausysiuos, tu tik pagroki...
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Danutė Stankūnienė

Trys bylos Virbalio rotušėje

Laikas: 18 a. vidurys
Vieta: Jo Karališkos Didenybės miestas Virbalis

Pirma byla. 
Dėl kareivio įžeidimo

Rotušėje, 
prisiekusieji Magistrato atstovai,
už kareivio įžeidimą, 
pavadinant jį piktadariu,
poną Čarovičių pripažįsta kaltu,
ir skiria bausmę – 
miesto turgaus aikštėje
skalyti šunimi
ir taip grąžinti kareiviui garbę.

Antra byla. 
Dėl vagystės iš žydo Šepšelio kapšo

Remiantis Saksų teisynu,
kuriame prie žodžio – piktadarys – 
nurodoma,
kad už vagystę naktį
ištekėjusi moteris Marijona 
turėtų būti pakarta,
o už vagystę dieną – nukirsdinta,
arba nuplakta prie gėdos stulpo.
Pasitaręs Magistratas nusprendžia,
kad Marijona už vagystę iš žydo kapšo
223 timpų ir 1 šeštoko,
turi būti nuplakta
vidury turgaus 50 rykščių šiandien
ir 50 rykščių rytoj.  
O jos motina,
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už tai, kad nesulaikė dukters, neišauklėjo, 
nes dažnai vaikščiojo išgėrinėdama po 
karčiamas – 
taip pat nuplakta turguje 40 rykščių.

Trečia byla. 
Apie sugautą avių vagį 

Po tardymo ir kankinimo nustačius,
kad Juozapas, nuolat girtaudamas 
ir vogdamas iš tvartų avis,
buvo sučiuptas nusikaltimo vietoje,
Magistratas, sumažinęs Statute numatytas 
griežtas bausmes
ir pritaikęs lengvatas dėl jo vaikų,
nusprendžia: 
nuteistasis turi nedelsiant
atiduoti nukentėjusiems po seną avį,
būti nuplaktas šimtu rykščių,
po to, užsidėjęs avino kailį,
vaikščiojant po turgaus aikštę,
garsiai skelbti:
– Pirkau avį be pinigų...
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Vizija

Pačiam Lietuvos pakrašty – 
provincijos mažas miestelis,
o kažkada – 
Jo Karališkos Didenybės miestas, 
Žygimantui Augustui
karalienės Motinos padovanotas – 
negalėjo būt menkavertė dovana 
kunigaikščiui.
Tokiai dosniai ateičiai planuotas,
su Italijos meistrų statyta bažnyčia,
su rotušės varpais,
ataidinčiais ligi Alvito,
baltais skvernais po aikštę
besiplaikstančiais dominikonais,
su egzekucijomis turgaus vidury,
kas antras namas – žydų kromais,
arklių, galvijų ir vaistažolių
sumišusiais kvapais
per tuos garsiuosius jomarkus...
Raudondvario štai ponas 
karieta bažnyčion ponią atveža
ir padeda išlipti.
Bet pats tai neina. Gal – kitąkart,
kai bus didieji atlaidai...
 
 ******* 
Vakar, kai lijo,
tokią apniukusią dieną,
nepastebėjau nei vieno žmogaus,
net paauglių, grubiai išdykaujančių
autobusų stotelėj – 
išvydau tai vienai akimirkai.
Po to vėl – srautas riaumojančių vilkikų...
Ir viskas dingo...
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Šv. Mykolo sparnai

Apglėbęs sparnais
šventas Mykolas
laikė miestą,
kol statė,
griovė,
degino,
sprogdino,
siaubė maras.
Kiek matė visokios
neteisybės,
nemeilės artimui,
žudynių,
išdavysčių.
Kol tie sparnai
nulūžinėjo,
apdegė,
išbarstė plunksnas.
Galbūt, dėl to
toks mažas,
sukritęs dauboje,
tylus dabar,
toks pilnas sopulių
už save didesnių...
Ar šventas Mykolas
dar miestą tebesaugo?
Ar angelams
sparnai atauga?
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Būtasis esamasis laikas

Nebylią seną varpinę 
nutūpęs varnų pulkas.
Galbūt, po tavo kojomis – 
bažnyčios baltos dulkės.
Tarsi girdi per grindinį
dusliai po aikštę sklindant
vežimų ratų bildesį.
Ir gatvėse žibintai
Į vakarą užsidega,
kromeliai užsidaro
langinių barikadomis.
Jų niekas dar nevaro
į miesto getą – Vigaines.
Pakvimpa žydų chalos,
šeima pamaldžiai sėdasi 
prie vakarienės stalo.
Apsnūdęs miesto angelas
nenujaučia apgaulės,
dar tiki radęs sandorą
tarp žydų ir pasaulio.
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Vėlinės Virbalio Vigainėse

Apie ką tylit žaliosios pušys,
dviem lenktom eilėmis susiglaudę?
Žiemą–vasarą kantriai ką ošiat,
spyglių paklotu šildyti bandot?

Gal kai byra spygliai – medžiai verkia?
Neužgyjančios žemėje žaizdos – 
tie, kurie po žole, lyg po tvarsčiais
kaulais su šaknimis susiraizgę.

Taip žaliai, taip karčiai visos gedit,
nors aplinkui javai kasmet noksta.
Nors aplinkui tyla vien bežadė,
tos istorijos vis tebesopa...

Ar vaikams lopšines dar dainuojat,
tiems, kurie niekada neužauga?...
Tas raudas, ką girdėjot vaitojant,
ar dar vis ligi šiol tyliai saugot?

O gal šiandien jau budeliai – aukos?
Ar istorijos jų ne baisesnės?..
Po laukus lyg drugiai vėlės plauko,
už sparnus jų – gyvybė trapesnė...

Jie viena jau kalba visi kalba – 
tų pušelių, kurios tyliai snaudžia,
ir šnabždėdamos vėlinių maldą,
kaip mokėdamos tyliai juos guodžia.
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Pasivaikščiojimas po senas kapines

Kapinių senų sustojęs laikas
kvepia žalumynais ir tyla.
Čia kitoks pasaulis, atsitvėręs laikos
akmenų dūlėjančia tvora.

Pasivaikščiojimas lengvas kaip ir smėlis,
užrašai seni po samanų žole.
Tu nepažinojai jų – ir tik stebėjais – 
kiek jaunų – šitam inkliuziniam laike.

Čia kitoks – tarsi lengvesnis oras,
ir gilesnis prasišviečiantis dangus.
Čia jauti – būties trapusis tavo molis
su mirties dvelksmu labiau – neperžengus vartus.

Vaikystės atvirukai

Tos dienos lyg šventadieniai balti,
kai šitaip alpdami sužysta sodai.
Kaip tyliai meldžiasi žolė girdi,
o gal lietus, prakalbina taip žolę.

Atsiriša seni raišteliai nejučia,
išslysta ir išsineria... Sustoja laikas.
Ir kerinti šviesios nakties delčia
atminimus vaikystės atvirukų skaito.

Kur varna žiemą–vasarą basa
kieme, arba ant seno stogo graižo,
ir ta katė, benamė, graudžiai sulyta
po kiečio krūmu kailį išsilaižo.
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Čia

Čia, kur saulė tave pasitiko,  
čia, kur saulė tave ir paliks,  
iš kur niekur pabėgt nepavyko,  
o galbūt nenorėjai pabėgt...  

Čia prisnūdęs kasdieniškas laikas  
toks ramus, tarsi truks amžinai...
Užliūliavo tave jis lyg vaiką
su vilties ir lemties pažadais.

Čia su metais kaskart vis ilgėjo
kančios pilnatis, meilės delčia...
Ar bent nuojauta tau pakuždėjo,
kad gyvensi tik kartą ir čia?..

~ ~ ~ ~ ~

Kai jausmų ir minčių sielą sujauktą
vėl troškina kurti beprasmybės alsa,
tau tyla jau gražesnė už muziką,
kaip palaima užliejanti savo vėsa.

Ilgesys – ilgos geliančios naktys,
vis gilyn ir gilyn jos tave paklaidins...
Kaip gyvybė ištirps žvakės dagtis,
palengva lyg dvasia ir jos kvapas išnyks.

O ryte vėl kelintą jau kartą savęs klausi – 
kas esi? Ką šioj žemėj veikei?
Ir kaip vaikas vėl sau priekaištausi,
kad atsakymo dar ligi šiol neradai.
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Lietum į langą

Vienatve ir lietum atsiduodanti  
ir trapi tarsi dylantis laikas,  
visada mintimis pavėluojanti,  
iškankinanti šitaip be saiko.  

Lyg kažkur bildesys ratų tolimas
naktimis vis pro šalį praūkiantis,
ir paliekantis geliantį nerimą,
ligi ryto mintyse plaukantį.

Per ilgai užsitęsusiu liūdesiu  
išsiliejus kaip rūkas pievose,  
nesibaigiančiu vapančiu kuždesiu   
beprotybe žydinti liepose.   

Vis labiau ir labiau žemėn linkstanti,
vis aukštyn – akimis į dangų!..
Esatie, nežinau, kas esanti,
ką kalbi lietumi man į langą?

~~~~~~ 

Kažkur išsibarstė žodžiai – 
tik atsidusimas.
Brydė pievoje parodė – 
vienišo ėjimas
linkui sulės horizonte – 
leidžiasi ar kyla?
Kai širdis jau nesupranta,
kurčias protas tyli.
Į šviesios ramybės šalį –
amžinąjį amen,
galvą pasibarsčius plėnim,
kojas lietui semiant.
Nežinai, kaip ten pakliūsi –
nebuvai nuėjęs.
Nebijok, vis viena būsi
į tą pusę ėjęs. 
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Ruduo

Trumpėjančių dienų
pilki ilgėja lietūs.
Šešėliuos medžių 
saulės blyksniai lūžinėja.
Pritilusiuos laukuos 
garsėja vėjų raudos.
Miškų išblukusių
nuogi ryškėja medžiai
šaltoj migloj 
nukaitusių šermukšnių.

~~~~~~

Širdis dar vaikšto praeities takais,
bet mylimi yra kitur – jų nepasiekia.
Neišsakyti žodžiai virsta netikrais,
pelynų skonio kartėlį aplink palieka.

Vienatvės kloniuose vorai tinklus nutęs...
Jauti kaip laikas akmenėja tyliai.
Ir tie, kurie gyvens jau po tavęs,
nepastebės, kaip jis dūlėdamas sudyla.

Galbūt tik teisiniesi – taip gyvent lengviau,
apkvaitus nuo pelynų. Nemylėt neskauda.
Tokia ta būsena – tarp žemės ir dangaus – 
kai jau ne mes vieni kitus, o laikas mus aprauda. 
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~~~~

Pasiimk mane į savo tylą,
kai išeisiu, kur dangaus daugiau.
Jau širdis ir kalbinama neprabyla,
o gyventi daros vis nykiau.

Suvyniok mane į baltą rūką,
ten būtis lengva it plunksna tyvuliuos
erdvėje, kur laiko nytys nuolat trūksta,
kur kaltė kaip vaikas atpirkta miegos.

Kad ramybės debesin pakilus,
žemės spalvos dingtų mėlio vaiskume.
Pasiimk mane į savo tylą,
kad bent kartą patikėčiau, jog buvai šalia.
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Meilė amžinai

Kai nelieka vilties – lieka meilė,   

iškentėta baltai ir juodai.   
Kaip žvėrelio virpančio kailį  
jaukinausi tave amžinai.   

Iš jo pėdos svaigios atsigėrus,
nežinau, kuo tada pavirtau,
nežinau, ko iš tavęs tikėjaus,
tik aklai iš paskos vis sekiau.

Per liepsnojančius tiltus prabėgant,  

raibuliavo vandens atspindžiai,  
nei paskęst, nei sudegt nepajėgiant  

tai esybei, kuri amžinai   

ir kerais, ir visokiom apgaulėm
išbandyta ligi pašaknų,
amžinai tam rate – su saule,
amžinai šitaip – iš pelenų...

Žydi liepos. Po jom apdujus
tu sėdėtumei taip amžinai...
Kol suprasi – ne ji, o tik tu ją
amžinai mirtinai kankinai...
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~~~~~

...Nes meilė priklauso poetams.  

...Nes dangus jiems – mylėt be ribų...  

To daugiau pakartot neišdrįstum,  
Juk žinai, – ne poetė esu.   

Nes sudūžta arba sudyla
tartum amžinas laikas – viltis.
Kas skaudžiau, kai nuolat atskyla
gabalėlis nuo tavo žvaigždės,

ar kai dulkių plėnimis dengias   

sielos veidrodžio šukė menka?  
Kiek tik kartų, išmest pasirengus,  
ją bandei – įsipjovei rankas...  

Tik prie padų laikas dulkėtus
tau lipins dar pernykščius lapus...
Nes meilė priklauso poetams,
nes mylėt be ribų – jų dangus...
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~~~~~~

Mūsų būties ženklai 
nuolat kartojami kitų.
Visi išeiname 
randuoti ir žaizdoti.
Tylos kalbėjimas
išmintingesnis. Jos balsu
mes pavėluotom ašaromis
būsim apraudoti.

Tik pats buvimas – 
jis nepakartojamas. Nors tu
taip pat paaiškint
šio pasaulio neįstengsi.
Po vienišu
kasmet žaliuojančiu medžiu,
prie amžinybe žydinčios šakos
įkvėpt ir atsidusti pasilenksi.

~~~~~

Nėra namų – 
tušti laukai lyg kapinės,
seniai apleistos, pamirštos.
Tik varnalėšų stagarai
lyg kryžių liekanos.
Tuščia erdvė – tas vakuumas
negyvas, svetimas.
Smilgų viršūnėmis
numiręs laikas plakasi.
Tik atminty – 
lyg voro siūlu pririštas,
kur vakarais keisti,
bet prijaukinami
šešėliai tarsi šunys,
po aslą kojas laižo,
gyvena su visais lyg būtų
su kūnu ir dvasia. 
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~~~~~

Nei mūsų sėkmės,
o taip pat ir nesėkmės
ne tokios jau ir svarbios – 

nes viskas visada vis tiek
užsibaigia mirtim.

Nei mūsų žygdarbiai,
nei pastangos dėl jų – 
ne visada verti vieni kitų, 

nes viskas visada vis tiek
užsibaigia mirtim.

Ir niekada dėl ko kentėjai,
atsisakydamas savęs,
nevertas būna tų kančių,

nes viskas visada vis tiek
užsibaigia mirtim.

Ir tiktai tiek, kiek visame tame
mylėdamas užaugai – 
tiek buvo verta, netgi jei

ir viskas visada vis tiek
užsibaigia mirtim.
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~~~~~

Kur žibalinė lempa 
jaukesnė už visas šviesas,
paslaptimi tarsi dvasia 
prigesdama plevena,
lyg fotografijoj
išryškindama bruožus – 
tokie jie prieblandoje atminties ir pasiliks.
Kai skleidė paslaptingą kvapą 
kambariuose vėsa, – 
tokio daugiau tu niekur neužuodei.
Girdi pelių bėgiojimą atsargų,
kai nusižiovauja tingi katė,
suloja už kelių kilometrų šuva,
gaidys sugieda...
Tada, kai gyvenai ir nežinojai,
kad pats tikriausias tavo laikas – 
šitie ramybės vakarai,
kai nerūpėjo joks praeinantis pasaulis,
o tiksinčios sekundės nekėlė nerimo.
Atrodė, šitaip tęsis amžinai,
kai slinko pats lėčiausias tavo laikas.
Dabar tokio nebūna.

~~~~

Gyventi tarp žmonių
širdies vienumoje,
priglausti sielą
prie pravirkstančio dangaus,
vienatvės kančią 
ir vienatvės dovaną priimti,
į meilės amžinybės
nuojautos slapčiausią gelmę
kristi, kristi...
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~~~~~

Pasiilgau baltų pusnų,
viską nutildančio šalčio – 
vėją ir sniegeną
sustingusią ant šakos
lyg besileidžiančią 
žiemovidžio saulę.
Pasiilgau tylos,
kai žvirblio tipenimas 
sušalusiame sniege 
neįlūžta,
dūmas – tiesiai į dangų.
Pasiilgau ramybės,
kurią tik tokia 
sužvarbus žiemos diena dovanoja.
Pokšteli medžio šaka,
cypteli žvirblis pastogėj,
varna neprasižioja,
pakraipo iš lėto galvą – 
nežinia ką galvoja...
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Lina Stepanauskaitė

8 kl.

Kas tas Virbalis?

Virbalis
gal būtų toiterjero vardas užsieniečiui,
egzotiška gėlė neišmanėliui,
ar NSO kokiam svajokliui atsiskyrėliui.

Virbalis
gal būtų meksikietiškas patiekalas kinui,
fizikinis dydis ateiviui iš Marso,
arba kompiuterinė programa knygų 
žiurkei.

Bet jis nei gėlė, nei patiekalas, nei dydis.
Jis mažas miestas – planeta,
kurioje gyvena žmonės ir laisvai bėgioja 
šunys,
nebijodami, kad juos pagaus.
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Virbalis

Nulūžus šaka ant kelio,
Šaligatvių kreivos plytelės – 
Man primena šitą miestelį,
Kur paukščiai sugrįžta vasarį.

Raudonos saldžios braškės!
Po pievas šlapias – gandro taškas.
Čia lipdo lizdus dar gegužę
Padangėje nardančios kregždės.

Laukuose – rudens darbų menas.
Suoliukas – sutriušęs ir senas...
Čia laikas eina iš lėto,
Tarytum per rudenio lietų.

Namų suskeldėję plytos.
Įlinkęs stogas sulytas...
Virbalis. Per vidury kelias.
Čia paukščiai sugrįžta vasarį.
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Rūta Radvinauskaitė

8 kl.

Diptikas Virbaliui

 I

Arbata su citrina,
atversta atvirutė,
ant kurios balto rašalo dėmė.
It drebančia ranka užrašyta – 
Mielas Virbali!

Jausmai, sumaištis – 
kai pamenu tas gatves,
kuriomis laksčiau basa.
O dabar ten tik šaltas betonas,
kuriuo šiandien praeinu su lazda.

Eglės palinkusios kaip ir aš.
Mintimis vaišinu jas arbata.
Ir apsipilu ašarom kaip tada,
kai pirmą kartą jį pamačiau.
Ir su meile ištariau: Virbali!

 II

Virbalis, stalas,
mėtinė karamelė,
nulūžę spalvoti pieštukai,
teptukai ir akvarelė.

Sugrubus ranka – negali rašyti,
kūrybinga širdis – ima tapyti.
Pageltusiam sąsiuviny kažkada eilės rašytos,
dabar peizažais ima atgyti.

To meto meilė Virbaliui
posmuos surašyta.
Dabar šį savo miestą
peizažais bandau tapyti.
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Gerda Buividavičiūtė

10 kl.

Vaikystės miesto žmogus

Šaltas rytas. Jis miegojo gatvėje,
apsiklojęs smarmalu, rastu ant kelio,
kuris priminė mamos vaikystėje suknelę.
Ir lyg pasidarė šilčiau.
Perbraukė ranka, ir melsvas delnas
dar labiau pamėlynavo.
Rugiagėlių mėlynumo spalva.
Atrodė, lyg mama būtų paėmus už rankos.
Žvyruotu skruostu nuriedėjo ašara.
Gatve praėjo mergina ir jo nepastebėjo.
Gal jo iš vis nėra?
Vienišas šuo aplaižė veidą.
Berniukas prabėgdamas apspjovė. Ha!
Vis tik jis yra!
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Goda Gurinskaitė

10 kl.

Rudens esmė

Rudens gatvė.
Einu jos šaligatviais ir atrodo – 
jie niekada nesibaigs.
Namai persisunkę rudeniu.
Medžiai siūbuoja rudeniu.
Negirdžiu praūžiančių mašinų,
neužuodžiu išmetamų dujų kvapo.
Tik rudens kvapas…
O mintys kažkur medžių viršūnėse.
Paskui krinta ant žemės
kartu su lapais.
Dangaus ten nematyti.
Tik krintantys lapai apsuka galvą,
beprotiškai apsvaigina.
Einu taip nesibaigiančia rudens gatve,
kol susidėvi rudeniniai batai.
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Jurgis Vilkas

8 kl.

***

Virbalis senas –
man mama pasakė
ir kaip mergiotė
mirktelėjo akį.

Jei netiki – 
pro langą pažiūrėki
ir jo žilais stogais 
pasigėrėki.

O jis dar jaunas bus? –
susidomėjau.
– Paklausk, sūnau,
pavasarinio vėjo.
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Tautvydas Mackevičius

7 kl.

Virbalis

Virbalio miestely gimiau,
Po pievas bėgiojau, laksčiau.
Čia protėvių dvelkia dvasia,
Ir gera gyventi man čia.

Klausausi aš paukščių balsų,
Su vėju lenktynių einu,
Gėriuosi upe, kalneliu
Ir žydinčiu baltu sodu.

Ar vasara čia, ar žiema,
Stebiu, kaip vis keičias gamta.
Semiuosi iš jos aš jėgos,
Stiprybės, sveikatos, drąsos.

Čia pievų rasos ragavau,
Vaivorykštės juosta kilau.
Čia spindulį saulės laikiau,
Čia savo Tėvynę radau.
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