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POEZIJOS PAVASARĖLIS/2016 

 
 

 

               2016 m. gegužės 12 d. Kelmės 

Žemaitės viešojoje bibliotekoje surengtas 

tradicinis Poezijos pavasarėlis, kurio metu 

įteikta 20-oji poetės Reginos Biržinytės 

literatūrinė premija.  

               Šiemet ji atiteko kelmiškei literatei, 

Kaimo rašytojų sąjungos narei Jadvygai 

Tautkevičiūtei-Šimkienei už eilėraščių rinkinį 

„Saulėtekio žiedlapis“. Renginio metu prisiminti 

iki šiol buvę Reginos Biržinytės premijos 

laureatai, skaitytos jų kūrinių ištraukos.  

                Po premijos įteikimo ceremonijos 

savo kūrybos eiles skaitė literatai iš Kelmės, 

Tytuvėnų, Šedbarų, Šaukėnų, Pakražančio, 

Šiaulių. 
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Antanas BANYS 

/Pakražantis/ 

 

 

Vaizduotė, minčių srautai 

Veržiasi iš krūtinės. 

Ilgiuosi žavių idėjų, 

Nepasiektų gyvenimo tikslų, 

Praėjusios svajingos jaunystės, 

Nuskridusios su lauko vėjais, 

Nesugrįš niekada. 

Atmintis, kaip garso banga –  

Nėra kam atverti širdies, 

Kurioje tiek daug randų. 

Norėčiau parodyti sielos vaizdą, 

Kurį pasakyti žodžiu sunku. 

Pinasi mintys gražų rudenį 

Lyg iš pasakų raganėlių, 

Po lygius laukus ir pievas 

Draikosi jų balti plaukai, 

Svajonėse nuskridusių 

Per laikmečio horizontus. 

Susapnuotus per sapnus 

Klajota, paskendus gyvenimo bangose. 

Prisikelti ir vėl gyvent. 

 

2016, sausio 27 
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 *** 

 

Jau nuo kovo pradžios 

Artojo draugas vyturys 

Aukštai mėlynoj padangėj –  

Pavasario darbų šauklys. 

 

Ir pavasarėlio Poezijos, 

„Vyturys“ buria mus į draugiją 

Kurti šviesias mintis 

Ir man atidarė duris. 

 

Tikiu plunksnos gerbėjų rate 

Sulauksiu švytinčių veidų, 

Patarimo, paramos, gal užuojautos. 

Sudėkime į knygos lapus 

 

Gražiausius poezijos žodžius, 

Iškelkime aukštai moralias idėjas, 

Kaip bitelės neškime po kruopelę 

Išminties. Mūsų šalelė nenuvystų, 

Klestėtų, žydėtų poezijos žiedais. 

 

2016, gegužės 4 
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Julija BUTKIENĖ  

/Šedbarai/ 

                                  

O  P E Č I A U  

 

O pečiau, o broli 

Iš molio genties –                            

Kodėl gi toks šaltas 

Kaip kūdros varlė? 

 

O aš taip svajojau, 

Kad šiandien galiu 

Prie šitokio pečiaus 

Išgirsti myliu. 

 

Nubėgo svajonės 

Ir jų netekau 

O pečiau, o broli, 

Girdi, ką sakau. 

 

Paguoski man širdį 

Savu buvimu 

Ir leiski sušilti, 

Kai būna naivu. 
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P R I E  O B E L S  

 

Obelaitė daugiažiedė 

Obuoliais jau apsirėdė. 

Obelėle gražuolėle, 

Atėjau su pintinėle. 

 

Gundo tavo obuolėliai, 

Tik šakas aukštai pakėlei. 

Jei tuos obuolius pasiekčiau, 

Pilną krepšį prisidėčiau. 

 

Nors ir noriu šių skanėstų, 

Bet nė vieno nepaliesiu. 

Jei bent vieną jų nuskinčiau – 

Obels grožį sugadinčiau. 

 

Ir nepurtinsiu šakelių, 

Nenuskriausiu jos vaikelių. 

Čia pasaulį jie išvydo, 

Kol prinoks – ir tegul kybo. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

D I E N O R A Š T I S  

 

Į gimtinę kai sugrįšiu, 

Vėl dienoraštį rašysiu. 

Užsikaitus seną puodą, 

Virsiu sriubą, kepsiu duoną.  

 

Kol mama seklyčioj audžia, 

Katinas ant lovos snaudžia. 

Tėtis kalvėj arklį kausto, 

Sesė skalbinius padžiausto. 

 

Pamažu man laikas slenka, 

Kol vištas ganyti tenka. 

Ten, per tvorą pas kaimyną, 

Kapstosi po jo skiedryną. 

 

Senas diedas, kad supyksta – 

Ir su vištom mūšis vyksta! 

Bėgu gelbėti vištelių – 

Tuoj prieš senį klupt ant kelių. 

 

Pažadu net uždaryti 

Arba stropiai jas ganyti... 

Nors esu jau nebe vaikas – 

Su manim jaunystės laikas. 
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Jadvyga GAUPŠIENĖ 

 /Kelmė/ 

 

N E P A B Ė G S I  

 

Tegul manęs telieka tiktai tiek, 

Kad dar ištart pajėgčiau vieną žodį. 

Tegul manęs telieka tiktai tiek, 

Kad vis dar slėgtų rūpesčiai migloti... 

 

Tegul ir apdaro belieka tiktai tiek, 

Kad pasislėpti negalėčiau. 

Meldžiu, kad nenueitų troškulys perniek, 

Kad nors ir mažą, bet tave turėčiau.   

 

Te manyje belieka valios tiek, 

Kad sugebėčiau tau pasiųst nors vieną mirksnį. 

Išlaisvinti mane iš pančių siek, 

O aš sekiosiu tavo žingsnį... 

 

 

J E I  N E B Ū T Ų  T A V Ę S  

 

Jei nebūtų tavęs, 

Kam aš tylėčiau. 

Jei nebūtų tavęs, 

Ką aš mylėčiau. 
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Jei nebūtų tavęs, 

Apie ką aš galvočiau. 

Jei nebūtų tavęs, 

Kam aš dainuočiau. 

 

Jei nebūtų tavęs, 

Į ką aš žiūrėčiau. 

Jei nebūtų tavęs, 

Kam aš žadėčiau. 

 

Jei nebūtų tavęs, 

Ką aš globočiau. 

Jei nebūtų tavęs, 

Kam aš save paaukočiau. 

 

 

 

 

Ž I E M I N I A I  O B U O L I A I   

 

Kai soduose prinoks žieminiai obuoliai, 

Tada ateisiu. 

Nuskinsim juos, dalinsime vaikams 

Tą žemės vaisių. 

 

Tegul bus rūgštūs jie 

Ar dar kietoki, 

Juos valgysim vis tiek, 

Jie – jau prinokę. 
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Supjaustysim mes juos perpus, 

Pasidalinsim. 

Suradę vieno obuolio dalis 

Save pažinsim. 

 

 

 

G A L  T A I  M E I L Ė ?  

 

Tu laimingas –  

Aš pasirinkau tave  

Ir kas vakarą 

Už tave  

Meldžiuosi. 

 

Tu turtingas –  

Viską, ką aš turiu 

Galiu tau 

Atiduoti. 

 

Tu stiprus – 

Jei mirtis 

Pasirinktų tave, 

Mes būtume 

Dviese. 

......................... 

Gal tai meilė? 
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M E I L Ė S  D I D Y B Ė  

 

Nesuplėšyk savo rūbo, meile,  

Nedaužyk ir savo indo į šukes. 

Kas džiovins rasos lašelį, saule, 

Kas mažytį kūdikį už rankų ves?.. 

 

Tai nejaugi tu, o meile, 

Nebemoki ašarų savy talpint? 

Netiesa! Gali apšviesti visą dangų, 

Visą žemę tu žiedais galėtum apipint. 

 

Viešpatie, atsiųsk man meilę tyrą, vėsią, 

Su lietaus gaivinančiu lašu, 

Kad galėtume po ąžuolu sėdėti dviese, 

Pasipuošę to didingo medžio vainiku. 
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Dalia GRIŠKEVIČIENĖ 

/Kelmė/ 

 

 

Apkimba mintys 

Žiedadulkėm dienos, 

Apsunksta vakarop 

Ir sulėtėja. 

Dievuli, 

Tyliai sau sakau, 

Tačiau už jus meldžiuos – 

Taip skaudžiai 

Avilys gyvenimo tuštėja 

 

*** 

Išsprūsta išdykėlės mintys 

Lyg mergiščios į vakarinį miestą. 

Šypsaus – tegu negrįžta, 

Kol tęsiasi pavasarinė fiesta. 

Tegu ragauja lietaus skonio, 

Te kaitina praeivio žvilgsnis –  

Akimirka – lūpų raudonis –  

Ir... praeitis – jau laiko žingsnis. 

Tarp čia ir ten. Tarp myliu ir sudie –  

Iš naujo mėgaujuos pasauliu. 

Lengva tarsi parskridusi kregždė 

Paskui mintis, – kol leisis saulė. 
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*** 

Širdis seniai prie šulinio apgriuvusio – 

tik kojos nesuspėja paskui. 

Vaikystėje miražai ryškesni, 

tiesa. 

Rytais taip šluoju kiemą atminty – 

net balos taškos 

 

*** 

Lyja? Tik lyja...  

Tegu per naktį, gyvenimo kelią dulkėtą –   

Nubrauksiu plaukus šlapius nuo skruosto –  

Atversiu praeitį lietui.  

Tegu nuplauna liūdesį žodžio, 

Pažadą neištesėtą.  

Teaušta rytas, 

Nupraustas meile, be skausmo dėmių. 

Pažymėtas 

Vasarvidžio skrydžio, nunokusių uogų brandumo. 

Ištiesiu ranką – 

Glostau drugelio sparną – 

Saugau mirksnio trapumą. 
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Viktoras GULBINAS  

/Kelmė/ 

 

 

N U S I V Y L Ę S  

 

Pasimiriau –  

 

jau gerą pusšimtį metų 

guliu 

ir vis laukiu, 

 

tačiau – jokio tunelio, 

jokios šviesos, 

 

ir niekas nekviečia 

skaistyklon nei Rojun, 

anei pragaran, 

 

tiktai pakutena 

padus arba pažastis 

koks kirmėliukas, 

o gal vabalėlis –  

 

          ir 

tik tamsa: 

         be alaus, 

         be krepšinio, 

         be futbolo, 

         be serialų... 

  

O juk sakei, 

kad mirtis bus gražesnė 

už mūsų sumautus 

gyvenimus. 
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/ P A / V A S A R I S  

 

 

Pūsteli 

pavasario lumzdelį 

vėjas: 

 

žiū – 

per sniegą 

upeliukas 

nuliuoksėjo! 

 

 

P A S I M A T Y M A S  

 

…tąkart 

atsinešei 

žydinčią 

ievos šakelę: 

 

– Įskiepykim ją 

į mėnulį, 

 

kad iki rudens 

mūsų naktys 

kvepėtų pavasariu… 

 

S A V A N O R I Š K A  D O N O R Y S T Ė  

 

Esi pasirašęs sutartį  

dėl organų donorystės?  

... sveikų kepenų prireikė  

mūsų karo ministrui –  
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skrebenk laišką tėvui/motinai:  

esi siunčiamas į Iraką –  

tegul pas geriausią siuvėją  

įkapes tau užsako;  

 

tegul pasitinka žuvusį  

be ašarų ir isterijos –  

visas laidotuvių išlaidas  

jiems apmokės ministerija. 

 

 

Stanislovas JOKŪBAUSKAS 

/Šaukėnai/ 

 

J A U S M A I  

 

Kai naktį kartais pabundu, 

Į sielą smelkias mintys, 

Kodėl tavęs pasigendu 

Ir trokštu apkabinti. 

 

Menu, – lyg paukčiai svaigdami, 

Į vienas kitą skridom. 

Lemties aikštingos vedami, 

Į Meilės upę bridom. 

 

Deja, ta upė slūgsta jau. 

Kas sielą man bešildys? 

Ar mano tyras jausmas tau 

Gaivins dar tavo širdį? 

 

Jaučiu, – tu nori grįžt į krantą. 

Ar saugosi mūs jausmą šventą? 
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S P A L I O  B E R Ž A I  

 

Rudenėlis įpusėjo. 

Šaltis naktį šalną sėja 

Saulė šildo jau mažai. 

Gal čia bus kalti beržai? 

 

– Pažiūrėkit, – jie liepsnoja,  

Saulės karštį pavilioję! 

Kur tik beržas, ten liepsna, 

Lyg saulutės šypsena. 

 

 

Žmonės žiūri, kraipo galvas: 

– Kas per grožis! Kokios spalvos! 

Dega beržas geltonai, 

Bet... nebyra pelenai. 

 

Auksaspalviai tie berželiai – 

Paskutinis džiaugsmas sielai. 

Kai tik spalis pasitrauks, 

Vėtros jų lapus nubrauks. 

 

Ir – beržynas baltatošis 

Žiemai patalą sau klosis. 

Kojos nesušals speiguos, 

Tad jis vėl gražiai žaliuos. 
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Vladas KALVAITIS  

/Tytuvėnai/ 

 

 

 

R I T E R I A I  I R  P R I N C E S Ė S  

 

Kiek šios dvikovos dar tęsis? 

Kas triumfuos? O kas gedės? 

Riteriai ne dėl princesės 

Grumiasi, o dėl... kėdės. 

 

Jiems nereikia alebardų, 

Pistoletų ar strėlių. 

Lyg ašvieniai pasispardo, 

Pasidrabsto purveliu. 

 

O princesės? 

Jos – neaklos. 

Puola be jokios dvejos 

Nugalėtojams ant kaklo. 

Su bikiniu. Ir be jo. 

 

 

 

A P I E  K R I A U Č I Ų  

 

Koks tu, kriaučiau Steponai, buvai 

Mielas Magdei, Julijai ir Onai! 

Kaip neįtikėtinai lengvai 

Tau prie klešnių lipdavo sijonai! 
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Kai į Dievo teismą išvykai, 

Cypė sodžius lyg šuva padūkęs. 

O po šermenų ilgai ilgai 

Krikštijo naujagimius Stepukais... 

 

 

E P I G R A M O S  

 
1 .  S u n k u m a i  
 

Nešioja pilną antį 

Akmenų 

Ir šaukia: 

– Kaip aš sunkiai 

 Gyvenu! 

 

 

2 .  E v o l i u c i j o s  k l y s t k e l i a i  
 

Alma upeliai slenkstėti.  

Rojaus paukšteliai skardena.  

Palmėj beždžionė sėdi,  

Žiaumoja ramiai bananą.  

Žiūri žmogus į ją,  

Žiūri ir seilę varvina.  

Į šuns dienas, beje,  

Išdėjęs Darbą  

Ir Darviną. 

 

 

 

3. Nesusikalbėjimas 
 

Su laikmečiu nespėdamas į koją,  

bandau ieškot nesutarimų ištakų:  

https://www.rasyk.lt/kuriniai/4110.html
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su normaliais kvailiais  

                sugyvenu geruoju,  

su puskvailiais –   

                nebesusišneku. 

 

 

4 .  N e s k a i t ė  
 

Prisipažinsiu, aš Balzako neskaičiau. 

Na, pavarčiau – gal dieną, gal savaitę... 

Jūs smerkiate mane už tai? Tačiau 

Balzakas juk manęs taip pat neskaitė.  

 

 

 

Liucija KELPŠIENĖ 

/Šedbarai/ 

 

L A N G A I  

 

Nebylūs langai – 

atspindys praeities, 

jie tylės ir tylės, 

ašaros retkarčiais nuriedės. 

Margas lapas skraidys lauke, 

per anksti rudenėlis pabeldė. 

Aš stabdyt rudenėlį bandau, 

metai savo dienotvarkę daro. 

Girdis žingsniai upelio tėkmėj, 

meilė aušrą papuošia, 

o simfonija aidi laike, 

stygos garsas vis širdį paliečia. 
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S U S I T I K I M A S  

 

Ji sunkiai užmerkė akis 

Ir vėl paniro į jaunystę – 

Kaip šokio valso sūkury 

Per liemenį jis stipriai apkabino. 

 

Nubėgo šiurpuliukai jos kūnu, 

Kai drėgnos lūpos plaukus jai bučiavo, 

Pavydžios akys smelkė juos abu, 

Širdis iš džiaugsmo vis spurdėjo. 

 

Ar skauda tau kažką Many? 

O ji rasotoj pievoj braidė. 

Už pavadėlio žirgą vedė jis, 

Žiogų čirškimuos buvo jie laimingi. 

 

Išnyko viskas – liko tik skausmai, 

Kažkas vis ašaras jai šluostė, 

 

Bet tiltas, skyręs juos abu, 

Vėl pakvietė keliauti dviese. 

 

 

P A S K A I T A  

 

Galvaskaudis jau prasidėjo, 

Nes psichinių problemų padaugėjo. 

Jei šypsosi – laimingas jis yra, 

Jei laimė šypsosi – tai sveikas jis. 

 

Jei sėdim susikaupę – tai jau mąstom, 

Jei žiovaujam – tai dar ne viską kapstom. 

Jei lektoriai žodžius per jėgą bruka – 

Tai jau, žmogau, visai tau striuka. 
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Jei vienas vyras pulkui moteryčių atstovauja, 

Jų norai vyrą iš padų išgriauna, 

Nes psichika dažniau vyrus paliečia, 

O moterys naujų aukų sau ieško. 

 

 

I L G E S Y S  

 

Voratinklis, pasikabinęs ant obels šakų, 

Džiovina tinklą, derlių renka. 

Pašiurpęs darganų lietus 

Vis atmintį su protrūkiais praplauna. 

 

Užkimus verkianti tyla tekšnoja 

Ir ilgesys ištįsęs dienoje. 

Maža viltis sušyla, vėl suspurda, 

Sušyla meilė atstumtoj širdy. 

 

Ropoja dangumi pabirusios vėl žvaigždės, 

Dėlioja kubą, trikampio kampus. 

Žvaigždėtą naktį lepinom vaikystėj – 

Jaunystė grįžo lepinti ir mus. 
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 Ona  KOKARSKYTĖ 

/Šiauliai/ 

 

 

*** 

Kodėl nežinau tiesos? 

Gyvenu nuojautomis ir sapnais, 

Svajonėmis, nusivylimais... 

Kada patikėsiu, kad liūdesys  

Ir yra tiesa? 

 

…dar ne dabar... 

 

 

*** 

Sako, šioj žemėj 

Mes esam tik Dievo artistai. 

Ne savo gyvenimus kuriam, 

O Jo dramą vaidinam. 

Bet kodėl taip skauda? 

 

*** 

Ant tako susitiko du. 

Prasilenkė tylėdami, 

Nepakeldami akių. 

Tolo nutolo nesustojo, 

Širdis plyšo neatsisuko. 

Išdidumas nusinešė meilę. 
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D R U G E L I S  

 

apakau, apkurtau 

tik į šviesą lėkiau 

nemačiau, kas aplink 

negirdėjau 

 

man šaukė – sustok 

sustok, pagalvok 

 

aš į šviesą lėkiau 

negirdėjau 

 

ta šviesa užkerėjo 

viliojo ir traukė 

sustot negalėjau 

 

mažas žybsnis, liepsna 

manęs nebėra 

aš ŠVIESA 
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Jaunius KULNYS 

/Šiauliai/   

 

* * * 

...Laikas ošia ilgesiu 

lyg jūros kriauklė, 

virsdamas bevarde daina... 

 

* * * 

...mano žodis miega 

kaip drugelis ant palangės –  

žydresnis už dangų... 

 

* * * 

...Žengiu žingsnį, 

žodžiai švyti 

tartum tavo 

tylus prieraišumas. 

 

* * * 

Tu išplauki 

iš sapnų vandenyno gelmių 

žalsvai mėlynu apvadu 

ir palaidoji vakaro nerimą 

spalvotame miego vitraže... 

 

* * * 

…Apšarmoję medžiai 

liūdnu žvilgsniu 

parką purena… 
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Teresė RIMULAITYTĖ 

 /Tytuvėnai/ 

 

 

Į S T R I Ž A I N Ė S  

 

Einu, klumpu, veržiuos 

Vis prieš srovę,  

Ištroškusi išvysti, 

Kur pradžios platumose 

Saulelė teka. 

Geidžiu, kad ryto švelnumas 

Palaimintų buvimą, 

Kuriame negęsta 

Apleidimo žibintai. 

Ir apsimazgojus 

Šiurkščius, 

Raganiškus kirčius 

Priešams linkėčiau, 

Kad, pamynę 

Pavydo klampynę, 

Iš Dievo delno atsigertų. 

 

 

D I E N Ų  A U K U R A I  

 

Išdainavusios pavasarį, 

Seno šilo glėbyje 

Užmigo žibuoklės. 
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Užmigo... 

Bet žaizdų audime 

Žėri vilties ženklai, 

Šlama pušų viršūnėse, 

Pranašauja, 

 

Kad gyvybės šaknis 

Vėl dainuos. 

Ant žemelės 

Spalvingojo delno 

Vėl pavasaris bus 

Ir žiedų akyse 

Vėl sūpuosis dangus. 

 

Tik atėjus 

Išsipildymo metui 

Ant sumindžioto grunto 

Jau manęs 

Nebebus, 

O žibuoklės žydės... 
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Edvardas STANKUS 

/Kelmė/ 

 

A T E I K I  

 

Ateiki pasakų takeliais, sugrįžki vėl sapnų takais, 

Sugrįžki, spindinti žvaigždele, kai ilgu žiemos 

vakarais. 

Sugrįžki, aš tavęs ilgiuosi, nors tu visad su manimi, 

Kai būna man sunku – paguodi, ar prisiglaudi 

mintimi. 

 

Matyt, kitaip jau negyvensiu, matyt, kitaip tikrai 

nebus, 

Nes su tavim pabūt man šventė, nes tu esi mano 

žmogus. 

 

 

 

M A N O  A N G E L E  

 

Mano angele, tavęs prašau, man parodyki kelią į 

Rojų, 

Nusilenksiu lig žemės aš tau, vakarinę kai maldą 

kartoju. 

Ir šventieji ant manęs nepyks, nedarau juk aš jiems 

nieko blogo, 

O jei kartais aš jų neklausau, tai atsiunčia man gripą 

ar slogą. 
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Mielas angele, tavęs prašau, nepamiršk mažos 

žemės dulkelės. 

Aš tau nuoširdų laišką rašau, kad atrasčiau pas 

Viešpatį kelią. 

Jei klystu, tu mane pataisyk, nes visi mes įpratę juk 

klysti, 

Jei kam bloga darau, sulaikyk, tu gali – tai išties 

pripažįstu. 

 

 

O  T O L I A U  –  

 

Toliau būdrauja gūdi naktis, ir šventieji jau ruošias į 

kelią. 

Mano Angelas mane lankys, aš uždegsiu jam mažą 

ugnelę. 

Kai žvakelių liepsnelės plazdės, susitiksim vėl 

sielas mums brangias, 

Su mumis jos pabus, pakalbės – jas malda 

palydėsim į dangų. 

 

Taip jau buvo, taip yra ir bus, ir pakeisti mes nieko 

negalim – 

Kada Viešpats pasikviečia mus – danguje ima 

šviesti žvaigždelė 
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T A S  G Y V E N I M A S  

 

Tas gyvenimas mažytis tolyn rieda pamažu, 

Negerai su juo varžytis, ant jo pykti negražu – 

Juk mes esame tik žmonės, ir nebūsim angelai, 

Kartais dieviškos malonės taip norėtume nūnai. 

 

Ir jei Dievas būna geras – visas nuodėmes atleis, 

Jei tik nesukelsim karo, mums ramiai gyventi leis. 

 

 

 

Jadvyga ŠIMKIENĖ 

 /Kelmė/ 

 

R A S K I L A I  

 

Kodėl kas rytą 

Tu verki, 

Apraudi 

Saulės pradžią? 

Gal ligi ašarų 

Džiaugies 

Gamtos harmonija, 

Pajutusi, 

Kur paukščių 

Pamaldumas 

Suvienija visus 

Į meilės giesmę? 
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Tada raudok 

Ir už save, 

Ir už mane, 

Nes aš dar šito 

Neišmokau. 

 

 

R U D E N S  V A I K A S  

 

Rudenė aš – 

Ateivė rudenio 

Ir vėjo, 

Nukritusi į rausvą 

Žemės glėbį 

Ant šalnos. 

Rudenė aš, 

Ir motina – rudenė, 

Ir sesuo. 

Galbūt todėl, 

Kai krenta snaigės, 

Ant lūpų 

Saldų žiedlapį 

Jaučiu. 

Ir nieko keisto, 

Jei kartais aš 

Kaip snaigė 

Ištirpstu. 
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Vaida ŠIMKUTĖ 

/Vaiguva/ 

 

 

I Š P A Ž I N T Y S    

                         

                                                                              

Tavo danguje matau ašarų skausmą, kuris yra vis 

stipresnis ir stipresnis. 

*** 

 

Jaučiu, kaip kvieti mane, – mano siela tai jaučia. Tik 

nežinau, kodėl neištari žodžio. 

***   

Prašau, atleisk man už mano klaidas, bet žinok – tas 

klaidas dariau dėl to, kad  įrodyčiau meilę tau. 

 

*** 

Lyja mintim. Aš dengiuos skėčiu – dar neužaugau, 

kad atsukčiau veidą lietui. 

*** 

 

Kai ateinu prie upės, būna taip tylu, lyg sruventų 

mano meilė tau. 

*** 

Kodėl taip skauda sielą, kai esi viena? Tačiau vis 

tiek bijau palikt vienatvę. 

 

*** 

Kiekvieną naktį tave regiu. Keistas jausmas žinoti, 

jog esi tik mano sapnuose. 

 

*** 

Žiūriu pro langą – nieko ten nėra, bet žinau, kad 

visada matai mane. 
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*** 

Mano skausmas labiau begalinis, negu tavo meilė 

man. 

 

*** 

Bėga laikas – lyg tiksi mano paskutinės mintys. 

 

*** 

Dangus lyja mano mintimis. 

*** 

 

Tavo siela – mano didelis pasaulis. 

*** 

 

Tavo ašaros – skaudžiausias žodis man. 

 

 

 

 

Vaidotas ŠPOKAUSKAS 

 /Kelmė/ 

 

M Ė G A U K I S  P A V A S A R I U  

 

 

Boružė bėga 

Sugrubusiais delniukais 

Padėk ant smilgos 

Tegul supasi laisva 

Su vėju tegul šoka 

 

Rasos lašelį 

Nubrauk tais pačiais delnais 

Papurtyk švelniai 
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Virš voratinklio lipnaus 

Pažadink vorą miegantį 

 

Pauostyk žiedą 

Pasilenkęs prie žemės 

Neskink žydinčio 

Bitės rinks medų kruopščiai 

Akys grožėsis vaizdu 

 

Strazdą paglostyk 

Žvilgsniu nepabudusiu 

Žiovuliu išleisk 

Atodūsį rytinį 

Mėgaukis pavasariu 

 

   

P A V A S A R I N I S  K V A I T U L Y S  

 

Kas? 

Pavasaris... 

Ką? 

Mane... 

Ką padarė? 

Išmokė tikėti... 

Kuo? 

Tavim... 

Kaip? 

Karštai... 

O kodėl? 

Kad galėčiau mylėti... 
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Amelija VYŠNIAUSKIENĖ - MILTENIENĖ  

/Kelmė/ 

 

 

Tik pavasariai 

Žydėt nepavargsta... 

Tik saulė nusėdusi 

Vėl pakyla, 

Rasa nusipraususi, 

Vis aukštyn, 

Vis į kalną – 

Kol pailsusi 

Skuba į rudenį, 

Kaip beprasmis 

Gegutės kukavimas 

Pavasaris 

Sodo pakrašty... 

 

*** 

 

 

Ką išoš tau beržai pakely, 

Vis žali... Iki skausmo žali... 

Gal vaikystės jie dainą dainuos, 

Nuramins... Gal paguos... – 

Gal paguos?.. 

Gal jaunystę primins jie neramią, 

Po beržais kai kalbėjo tik širdys – 

Apkabinki grublėtąją žemę 

Ir jausmų upeliu ją pagirdyk! 
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*** 

 

Metai bėga… Vis bėga ir bėga 

Lyg upelis vaikystės sraunus, 

Kai po pievas bėgioti taip mėgom, 

Vyturiai kai skardeno laukus… 

 

Mūs gimtadienius keitė vestuvės, 

Nepajutom, kad žyla plaukai… 

Pirma meilė, audringos vestuvės 

Ir – jau supa suaugę vaikai… 

 

Bet vistiek gera žemėj gyventi, 

Džiaugtis saule ir paukščiais, ir vėju… 

Linkiu jums ir senatvėj nesenti – 

Gražios dienos tebus nepraėję!.. 
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