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2014 m. gegužės 15 d. įvyko tradicinis poezijos pavasarėlis, 

kurio metu jau 18 – tą kartą buvo įteikta literatūrinė 

Reginos Biržinytės premija. 

 

Jos laureate tapo iš Vaiguvos kilusi mokslininkė Ieva 

Švarcaitė už knygą „Mano gimtoji kalba. Vaiguvos šnekta“. 

„Poezijos pavasarėlyje“ eiles skaitė kūrėjai iš 

Kelmės, Šiaulių ir Klaipėdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. Poezijos pavasarėlis skirtas 
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Julija Butkienė /Šedbarai/ 

 

Kaimo vainikas 

 

Pinu aš vainikėlį 

Iš vasaros žiedų 

Ir žemuogių saldumą 

Tarp lapų vis dedu. 

 

Išgirdus dalgį plakant 

Tą skambesį nešu, 

Džiovinto šieno kvapą 

Vasilkomis puošiu. 

 

Medus, kai liepom varva 

Jų lašelius renku 

Ir vakaro dūmelį, kaip juostą įpinu. 

 

Rasotos pievos brydę  

Mamos skambias dainas 

Ant stogo kraigo gandrą 

Jaunatviškas dienas. 

 

Rūpintojėlį seną 

Ir gaidžio giesmeles 

Į kaimo vainikėlį 

Pinu, kaip šakeles. 
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Dalia Griškevičienė /Kelmė/ 

 

 

Galėčiau būti 

Žvejo dukra – 

Linguočiau ant 

Molo lydėdama. 

Norėčiau dalintis 

Eglės dalia? 

...Broliai pavargo 

Budėdami. 

 

*** 

 

Šįryt radau ant kiemo suolo lapą. 

Turbūt obels. Nes kiemas pilnas obuolių. 

Norėjau jį nubraukti, bet ranka suvirpo, 

O atminty kaip lapai skleidės žodžiai 

“Gal mano siela pas tave...“ 

Nesu aš praktiškas žmogus –  

Todėl prie žiedlapių vaikystės knygoj 

Pridėjau sielą rudeninę. 

...Čiūčia liūlia netyčia pamirštasis.... 

 

 

*** 
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Išdidžios ir gražios mano giminės moterys 

Nėra patenkintos mano pasirinkimu. 

Vienatvė, sako jos, silpnųjų dalia. 

Iš padūmavusio portreto, 

oriai prisiglaudusi prie tėvuko, 

Žvelgia niekad nesutikta močiutė. 

Tiesus sklastymas tarsi nytis 

Kerta rėmus ir prikausto žvilgsnį –  

Jokio koketiškumo. 

Tokia pat gilybė babytės, 

Tos, su kuria dar grėbėm šieną, akyse. 

Ir rūstis, tarsi perspėjimas –  

Esi tęsėja mūsų giminės. 
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V.Gulbinas /Kelmė/ 

 

Užsiėmęs 

 

– Ar Dievas  

      taip pat išeina  

      pavedžioti  

      savo šunelio?  

 

Ar liepia jam  

      elgtis padoriai  

      ir neteršti  

      Rojaus žolynų?  

 

Ar leidžia  

      sustoti prie medžio,  

      po kuriuo  

      medituoja Mozė?  

 

– Viešpats neturi laiko  

      su gyvulėliais žaisti –  

      Jisai be pavadėlio  

      tave per gyvenimą veda. 
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Kristina Jankūnienė /Šiauliai/ 

 

Padovanojo Dievas 

Gyvenimą, 

O instrukciją, kaip 

Juo naudotis – 

Pamiršo. 

Tiesiog paliko 

Prie atviro lango 

Prisegęs atviruką, 

Kuriame mažomis  

Raidelėmis švietė 

Užrašas 

„Iki pareikalavimo“. 

 

 Laiškas 

 

O pas mus 

Rudenėja laukai, 

Šalnos vaikšto 

Tyliai po sielą. 

Įpratau jau kalbėt 

Mintimis – 

Žodžiai perėjo 

Savąjį lieptą. 

O pas mus nuolat 

Lyja lietus, 
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Net sapnuos 

Paskandindamas tylą. 

Ir taip viskas 

Užburtu ratu – 

Po pilnatvės 

Mėnulis sudyla. 

 

*** 

 

Tarsi duona, 

Suraikyta riekėm 

Ir išdalinta 

Po lygiai 

Saviems 

Guliu laukdama 

Šventadienio,  

Kai mane 

Pakels 

Tos pačios 

Rankos kurios 

Numetė prie 

Savo namų 

Slenksčio. 

 

*** 
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Mačiau, kaip 

Lietui lyjant, 

Švietė saulė, 

O laumių burtai 

Vaikščiojo basi, 

Kaip maudėsi 

Nuogi šventieji 

Ir kaip suklydusius 

Nunuodijo savi. 

Jaučiau, kad 

Duona iš 

Senolių gryčios, 

Kepta be meilės, 

Tampa per karti... 

Jei dar nespėjot 

Ragana apšaukt, 

Nenusiminkit – 

Ant laužo 

Susideginsiu pati. 
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Liucija Kelpšienė /Šedbarai/ 

 

R. Biržinytei 

 

Išėjai – tyliai – niekam nieko nesakius 

Tik užvėrus duris supratai – amžinai 

Atsisveikint mes niekad nespėjam 

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 

 

Laiko šešėlis 

 

Aš tyliai stebiu užmiegančią vasarą 

Lyja : 

Dideliais ir mažais lapais puošiasi žemė 

Vėjo dvelkimu paliečia tavo plaukus 
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Ir karštais saulės spinduliais sušildau tave. 

Paskubomis skrieja laikas, nesuvaldydamas 

gyvenimo ilgesio 

Ir aš pajuntu tavo šešėlį, - 

Parklupusį prie mano durų 

Vėl beldžiamės į ateities tylą, 

Laukdami palankaus vėjo. 

 

 

Skylėta žaizda 

 

Įsižiūrėjai įsikliopinai į ją, 

Vartai akis ir ilgesį paleidai 

Įsisiūbavęs spąstuose kandis 

Tau ateitį skylėtą žada 

 

Prinokusi subrendusi diena 

Išlaisto sielvarto stiklinę 

Ant lango gulinti delčia 

Į katiną nugaišusį pavirsta 

 

Tinklainė tavo akyse 

Išdžiūvęs balsas sopulį nuryja 

Nesotinamas ilgesys dangaus 

Į tavo žemę stiklo šukėmis prabyla 
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Vaclovas Liubinas /Kelmė/ 

 

Viltis  

 

Sako: tu numiršti paskutinė. 

Netiesa – tu niekada nemiršti. 

Mirštam mes, įsikabinę pirštais, 

Į tave ir į gimtinę. 

 

Pastovumas 

 

Važiuoja stogelis. Keičiasi formos. 

Kasdien ką nors naujo vis sužinau. 

Žemės ūky, sveikatoj nesibaigia reformos, 

Ir viskas tik tavo labui, žmogau. 

 

Matai juk, kaip triūsia, kaip prakaitą lieja, 

net mikrofonai neišlaiko, sulinksta. 

Jie su Europa seniai susiliejo, 

baigia prakalbint Afrikos sfinksus. 

 

Tad ko gi nerimsti, krapštaisi pakaušį, 

Vis muistais, lyg būtum apniktas blusų? 

----------------------------------------------------------- 

Per amžius po gruodžio ateina vėl sausis, 

O mes – buvom, esam ir būsim. 
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Poetas  

 

Neatsakingas niekam – tiktai Dievui 

ir kiekvienai, neparašytai dar eilutei,  

išeina jis su savo naują dieną, 

kaip kad valstietis eina rugiapjūtėn. 

 

Taip einama išpažinties. Ramiai, 

tik jaudulys neleidžia susikaupti. 

Taip einama į nežinią. Išties, juk nežinai, 

ar glebėsčiuotis teks, ar kautis. 

 

Neparneši nei turtų, nei šlovės 

namo iš kelio tolimo sugrįždamas. 

Ir nežinai, kas į tave žiūrės 

pro pakelės ar per taikiklio kryžių. 

 

 

Eilėraštis su vietovardžiais 

 

Dangvietai, Žeberiai ir Severėnai, 

Venta, Kražantė, Aunuva... 

Iš čia išėjo tėviškėnai, 

iš čia išėjo Lietuva. 
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Su išvežtais, su išvarytais, 

su tais, kurie prie plūgo liko... 

Čia šitiek šaudyta ir trypta, 

per galvas ir per širdis lipta. 

 

Tik senos kaimų kapinaitės – 

viena mus jungianti gija... 

Vienodi – ponios ir tarnaitės – 

be triukšmo atgulė į jas... 

 

 

 

Borisas Markulis /Kelmė/ 

 

Svajonės sapnas 

 

Sudužo krantas bangoje 

Siūbavo žemė 

O jūra buvo nuostabiai rami 

Išlyginta savos pačios ramybės 

 

Atbėgęs takas nunešė mane 

Net nepaklausė ar aš noriu 

Tiesiog reikėjo taip  

Ne man,  gal būt svajonei mano 
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Kai pavargau prigludo žemė prie manęs  

Kaip motina  

Padėjo delną man po skruostu 

Vis šnekino mane, šlamėjimu žolės 

 

Kai užmigau, mane sapnavo sapnas 

Atėjęs nešinas žirgais baltais 

Vis kvietė eit pajodinėti, nes taip norėjo rūkas 

Ką tik pakilęs virš manęs 

 

Ir mes išjojom, dviem baltais žirgais 

Į rūškaną, į tolį, į svajonę....... 

 

 

 

Viktoras Rimkus /Klaipėda/ 

 

Aš sapnuoju tą, kurią myliu 

Ir nenoriu iš sapno nubust, 

Žadintuvas taip skamba įkyriai –  

Visą dieną vėl lauksiu nakties 

Gal užsuksi, ir vėl mes kalbėsim, 

Kol auksinė aušra patekės, 

Žvaigždės kris, ryto šviesą išvydę, 

Ant žolės su rasa susilies. 
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Semsiu jas į molinį ąsotį – 

Dovana man dienos ir nakties, 

Šiandien suksiu likimo ruletę – 

Gal rodyklė sustos prie tavęs... 

 

*** 

 

Norėčiau iš savęs 

Išplėšti sielą, 

Padėt į stalčių laikinai. 

Ir kai visuos namuos 

Užgęsta šviesos, 

Užsklęsiu langines, 

Nuo tako vandeniu 

Nuliesiu pėdas, 

Indaujoj išrikiuosiu puodelius- 

Šiandien nelaukiu nieko- 

Netgi tavęs nekviesiu į svečius. 

Ryte ateik, kol saulė miega, 

Kol pasipuošusi žolė rasa, 

Voratinklius nubrauk 

Nuo mano sapno - 

Aš noriu realybėje 

Matyt tave... 

 

Tamplierius 

v.r. 
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*** 

 

Na ir kas,  

Kad tavo akys 

Ne dangaus spalvos 

Ir į plaukus 

Nepini rugiagėlių... 

Tavyje maža 

Pagoniška širdis, 

Nors prieš kryžių 

Retkarčiais ir priklaupi. 

Juk nebūna upės be krantų 

Ir žmogus be meilės nužmogėja, 

Gal išgirsi gulbės giesmę tu, 

Ko išgirsti aš nesugebėjau... 

Nors nemielas, tik nespjauk, 

Jei norėsiu atiduoti širdį,- 

Meilės savo negaliu pašaukt-  

Šukės duria skaudžiai. Nesigirdi. 

 

Tamplierius 

v.r. 
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Teresė Rimulaitytė /Tytuvėnai/  

 

Už paslapties ribos 

    Skirta Reginai Biržinytei 

 

Kai skleidžias 

Ežeru lelijos, 

Baltam žydėjime 

Ir Tu esi. 

Lengvesnė už 

Rasos lašelį, 

Už saulės spindulį 

Skaidresnė, 

Supies lelijų ilgesy. 

 

Iš meldų šnaresio 

Rašai eilėraščius 

Ant ežero bangų 

Ir jie lyg smilkalai 

Į dangų kyla. 

Mums nevalia 

Išvysti juos, 

Nes Tu esi 

Už paslapties ribos 

Nuskridusi į baltą tylą. 
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Gegužės burtai  

 

Kai žydi alyvos, 

Lelijos ir rožės, 

Radastos, bijūnai balti 

Ir pievoj pakvipę  

Melsvi katilėliai. 

Nesutelpa džiaugsmas širdy. 

 

Kiek daug čiulbonėlių 

Vis čiauška, skardena, 

Visko išsakyt negali. 

Ir noris dainuoti, 

Pašokti, suklupti 

Prieš rugį plačiam pakely. 

 

Siūbuoja, linguoja 

Miškai, aukšti gojai. 

Gyvybe alsuoja laukai. 

Tai tu, o Kūrėjau, 

Tą visą grožybę 

Galybėje savo laikai. 
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Skambėki  

 

O lietuviškas žodi, 

Maišaties begalybėj,  

Nepaklyski Europoj, 

Bet gyvuoki Tėvynėj. 

 

Kur Dubysa vingiuoja, 

Nemunas viltį kelia, 

Kur palaukėj parimęs 

Apšarmojęs Smūtkelis. 

 

Kur žemaičių sodybos: 

Jaukūs kloniai, kalneliai 

Ir gražiai apsodinti 

Darbščių rankų darželiai. 

 

Kaip duonelė kasdienė 

Tu – mums šventas esi, 

Tad žydėki ant lūpų 

Ir dainų skambesy! 
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Jadvyga Šimkienė /Kelmė/ 

 

Haiku 

 

 

Pravirko žiema 

vaikšto traktoriai gatve 

stumdo ašaras 

 

Medžiuose šviesu 

ant šakų sėdi gruodis 

gamina sniegą 

 

Ant lūpų naktis 

nešuosi ją į namus 

rasoja širdis 

 

Sudžiūvo žolė 

žydėjimo šventėje 

skyla dosnumas 

 

Paklydo šviesos 

ašarom plovė saulę 

save pamiršo 
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Pražydo žemė 

bet niekaip nepražysta 

žmonės akmenys 

 

Nupiešiau akis 

žvelgiančias aukščiau tiesos 

visi pavargo 

 

Stalas albumas 

senoj pėdsakų jūroj 

paskendę žmonės 

 

Uždara erdvė 

čia juodakraujį žmogų 

valgo šešėliai 

 

Didžiulis namas 

čia slepia savo daiktus 

išdidi dulkė 

 

Temsta, nuvirto 

nuo pjedestalo kalnai 

išėjo akys 

 

Vaikščioja rytas 

spanguolinėm akimis 

žemė laukiasi 
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Vytautas Šimkūnas /Tytuvėnai/ 

 

Toks geras ruduo 

pro nevarstomą langą. 

nueidamas šypsosi man, 

jurginams ir gervėms, 

pakilusioms skrydžiui 

į tolimą nežinią. 

Ir jaukūs balsai  

nuvilnija per želmenis, 

ir žalias šešėlis 

suspėja po paukščio sparnu. 

Ir akmuo 

nepagaunamai šokčioja vandeniu, 

tarsi būtų paleistas 

iš Viešpaties rankų. 

Idilė? 

O jei langą praverčiau? 

 

*** 

 

Šnabždėdami 

baltus burtažodžius, 

pataikaudami 

paukščių klegėjimu, 

užkalbėdami 

kūną ir kraują, 
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užvaldydami 

žemę ir orą, 

mus po vieną  

susirenka 

ažūriniai 

tėviškės 

kryžiai. 

 

*** 

Ir staiga išgirdau 

kaip ankstyvas 

vyturys pamėtėtas 

į aukštį sparnų, 

virvuliuodamas šaukė, 

kad – gyvas! 

Ačiū Dievui 

ir aš gyvenu. 

 

*** 

Būna metas kai tavęs aš ieškau 

Man nedaug tereikia, supranti? 

Gal akimirkos, kai rytas brėkšta 

Ir nenori žemė būti pakanti. 

 

Man atrodo, išsakyčiau viską, 

Ligi lašo rasą rinkčiau nuo žolių. 

Toliuos ežerai lyg akys tviska, 

O tavęs aš prisišaukti negaliu. 
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*** 

Atlapoju langą 

pavasariui 

auštant, 

pernykščių lapų 

likučiams 

šiugždant taku, 

kur nelikę 

nei pėdsakų, 

nei pavidalų 

ir net nieko, 

kas primintų 

tave arba mus, 

buvusius čia 

tą akimirką, 

lietusius medį, 

mindžiusius žolę, 

gėrusius vandenį 

ir mačiusius 

žvaigždynų gilybę 

iš kurios 

neišvengiamai 

krisdavę žvaigždės. 

Pro šalį... 
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