
ŠEDBARŲ KRAŠTO POETĖ

KURIANTI,
GYDANTI,
DAINUOJANTI...
Apie Liuciją Kelpšienę



Liucija Kelpšienė

gimė 1954 m. Milaišių kaime (Šilalės r.). Baigė
Kaltinėnų vidurinę mokyklą ir Kauno Prano Mažylio
aukštesniąją medicinos mokyklą. Nuo 1975 m.
gyvena ir dirba medike Kelmės rajone Šedbarų
kaime. Eiliuoja nuo vaikystės, bet rimčiau rašyti
pradėjo daugiau kaip prieš 25 metus. Yra Lietuvos
kaimo rašytojų sąjungos, Kelmės literatų klubo
„Vieversys“, Tytuvėnų kūrėjų klubo „Austėja“ narė, 
 aktyviai dalyvauja Šedbarų meno kolektyvuose.



Aš tyliai pasibelsiu, tu atverk duris,
Įleisk kaip vėją, čežantį laukuos.
Nusišypsok, kai beldžiasi seni draugai.
Prisiminimai vėl atgimsta nelauktai.

Tu įsileisk į prarastą jaunystę,
Surask paparčio žiedą ir dovanoki man.
Bemiegę naktį ir žvaigždėtą dangų,
Net mėnesieną su šešėliais sugrąžink.

Bet viskas tik svajonėse sugrįžti gali.
Įsiliepsnoja širdgėla viduj.
Sugrįžt jaunystė niekad nebegali.
Sugrįžti gali nuoskauda didi.

Prabėgusios dienos

Kaltinėnuose prie mokyklos. Liucija pirma iš kairės. 
Apie 1968 m. 



Gyvenimas likimo
    vingiuos...
Tai – pirmoji autorės eilėraščių knyga, išleista
2007 m., kurioje atsiskleidžia gamtos žavesys,

artimų žmonių jutimas, likimo slenksčiai,
ateities džiaugsmo vizija.

Eilėraščiai knygelėje „Gyvenimas likimo
vingiuos...“ suskirstyti į keturias dalis:

„Laiškas žemei“, „Man brangūs...“, „Pėdos“,
„Šaukimas gyvenimui“. Visas jas jungia viena

siužetinė linija – Viltis.



Aš pabėgau nuo savęs –
          jūs mane radote.
Aš pasiguodžiau –
          jūs mane išklausėte.
Aš palūžau –
          jūs mane pakėlėte.

Eilėraščių knygos „Gyvenimas likimo vingiuos...“ pristatymas Šedbaruose. 2007 m.



Išėjai – tyliai – niekam nieko nesakius
Tik užvėrus duris supratai – amžinai
Atsisveikint mes niekad nespėjom
O širdis nepasako – kodėl?

Liūdna – tu buvai ne tokia kaip visi
Tavo žodžiai pabėgę į žmones
Mintimis pasibeldžia į mus
Ir ilgam pasilieka širdyje.

Tu pasaulį sukūrei kitokį
Tu ir taką išmynei kitaip
Per anksti į kelionę išbėgai
Per anksti su mintim išskridai.

R. Biržinytei

Kelmės „Poezijos pavasarėlis“. 2000 m.



Bėga upė pražilusiais kloniais.
Neša skausmą, likimą žmogaus.
Nuvilnija taip greitai per kluoną.
Nesugrįžta atgal niekados.

Žiburėlis įžiebtas rusena.
Plazda vėjy daina atminties.
Ir bangos prislopinta užgęsta
Ta gyvybė, pilna išminties.

Tiek minčių pasiliko tavy.
Tiek gerumo ir turto širdies.
Atitrūkęs nuo žemės likimas
Įsirėžia vaga atminties.

Ignui

„Prozos aruodai“ Burdaičiuose. 2007 m.



Uždek žiburėlį, palaimink jo šviesą,
Užliek šiluma, vandenynų gaiva.
Įkopk į viršūnę jausmingo pasaulio,
Sušuki dievams gervių balso šauksmu.

Pakinkyk dar jėgas į gyvenimo ložę.
Nusiprauski vaivorykštės purslo lašais.
Ir pagavęs skubančio aitvaro balsą,
Skambesy įsilieki žydrynėj dangaus.

Tu palauki, mes vėl būsim dviese,
Kai žiogai susirinkę mums gros.
Tu palauki, kol boružė kelią parodys.
Tu palauki likimo dosnaus.

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos suvažiavime. 2008 m.

Šaukimas gyvenimui



Poetės Liucijos Kelpšienės kūryba spausdinama Lietuvos kaimo rašytojų
sąjungos, rajono kūrybos leidiniuose ir almanachuose.







Tytuvėnų kūrėjų klubas „Austėja“

Knygelė apie Liuciją Kelpšienę. 2007m. 
Garbės raštas už kūrybinę veiklą. 2006 m. 



Skaitomų posmų akimirkos



Pabėgusios poetės mintys



Liucija Kelpšienė – bendruomenės slaugytoja Tytuvėnų pirminės 
sveikatos priežiūros centro Šedbarų medicinos punkte. 2016 m.

Mes palikti likimo medžiai
Silpni, išsekę ir paliegę,
Pagavę bučinį aistringo vėjo
Į saulę tiesiame pagalbos šauksmą.

Ir slystame ledinėm šukėm
Įsikabinę į spygliuotą lieptą,
Pakėlę galvas prieš ugninį gūsį
Išsitiesiam gyvenimo suktybėm.

Plasnojame kaip aistros lengvabūdės
Įsisukame į beribį tolį
ir ištiesę nusišluostome likimą
Pradėdami iš naujo darbo dieną.

Likimo paliktiPrasidėjusi darbo diena



Darbo įvertinimas ir apdovanojimas

Su Sveikatos apsaugos ministru Juru Požela. 2016 m.



Kultūrinė veikla

Šedbarų liaudiškos muzikos kapela. 2004 m.
Padėkos raštas už aktyvią veiklą kapelos veikloje. 2019 m.



Šedbarų folklorinis ansamblis „Parubežė“. 2015 m.

Aš noriu skambėt dainoje, 
aš noriu gyvent tavyje.

Tik su posmų melodija aš dar gyvenu,
mano žeme.



Šedbarų liaudiškos muzikos kapela. 2001 m.  

Žodžiai dainai
Žolėj žiogai smuikais vis groja
Ir upė šniokščia krisdama.
Pajutęs gimto sodžiaus kvapą
Mintim kalbiesi su gamta.

Gyvenimo jūra audringa
Įtraukė į gelmę abu.
Žvaigždžių tiltas buvo lemtingas,
Sujungęs likimus žmonių.

Ir mintys sukasi sparnuotos
Jos nuodėmingos manyje.
Apglėbusi jaučiu, kad savas,
O išlydėjus lieku svetima.



Geštautas, Alvydas. Gydanti, kurianti, dainuojanti... Bičiulis, 2004, spalio 16, p. 5. Stankienė, Idalija. Eilėraščiai apie gyvenimą. Kelmės kraštas, 2008, rugpjūčio 23, p. 4.



Mielame kampelyje – Šedbaruose

Čia prabėgo visas gyvenimas – sukūriau šeimą, gimė ir augo vaikai, pažintis su
darbu, daina ir poezija...

Gimtinė
Užžėlęs takas, vartai praviri
Troškimuos kviečia vėl užeiti,
Praėjęs laikas pasitinka ilgesiu,
Gamta nesikeičia, tik mintys išsibarsto.

Žvilgsniu nušluoju praeities takus,
O akmenys apsamanoję lieka.
Gandralizdis pasenęs – tik gandrai jauni
Tarškena – kviečia pasilikti.

Ta meilė, kuri buvo čia,
Kutena širdį, gelia sielą...
Įsimylėjęs vėjas vis dar glosto mus
Ir meilė vėl pakeičia spalvą.



 
 

Rengiant virtualią parodą naudotasi Liucijos Kelpšienės
asmeniniu archyvu bei Kelmės rajono savivaldybės

Žemaitės VB Šedbarų bibliotekos kraštotyros fondu.
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