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2017 m. gegužės 18 d. Kelmės Žemaitės viešojoje 
bibliotekoje surengtas tradicinis Poezijos  pavasarėlis, kurio metu 
įteikta 21-oji Reginos Biržinytės literatūrinė premija. 

 Jos laureatu tapo ne vienerius metus Kelmės rajone 
gyvenęs ir dirbęs, Šaukėnų vidurinę  mokyklą baigęs, Palangoje 
gyvenantis poetas, žurnalistas Gediminas Griškevičius. Premija 
jam įteikta už 2016 m. išleistą poezijos rinkinį „Maišto jūra. 
Vėjožvalgos“. 

Po premijos įteikimo šventės tradiciniame Poezijos 
pavasarėlyje savo eilėmis dalijosi kūrėjai iš Kelmės, Tytuvėnų, 
Šaukėnų, Šedbarų, Kauno, Šiaulių ir kitų vietovių. 

 
Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Vladas Kalvaitis, Teresė Rimulaitytė, 
Edvardas Stankus, Jadvyga Šimkienė, Gediminas Griškevičius, Rita 
Grišienė, Julija Butkienė, Amelija Vyšniauskienė – Miltenienė. Antroje 
eilėje iš kairės stovi: Regina Kaniauskienė, Zita Kondrackienė, Ernestas 
Gužauskas, Janina Skeberdienė, Andrius Dinikis, Ona Kokarskytė, 
Kristina Jasiulionienė, Vytautas Šimkūnas, Rita Japkevičienė, Liucija 
Kelpšienė, Stanislovas Jokūbauskas, Viktoras Gulbinas. 
Nuotraukos autorius Rolandas Kančauskas   
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Julija BUTKIENĖ 
/Šedbarai/ 
 
 
Pasakyk, Lietuvos vieversėli, 
Koks tas jausmas, pakilus aukštai? 
Ar pasiekęs tuomet debesėlį, 
Tu gali atsigert jo vandens? 
 
Apkaišytą gėlėm vasarėlę 
Vis papuošdams skardžiu balseliu, 
Tu, pamatęs lankoj grėbėjėlę, 
Pačiulbėti atskrisi arčiau. 
 
Toks mažytis – lyg duonos kąsnelis – 
Pamėtėtas į orą aukštai, 
Tu lietuviškas aukso varpelis, 
Vieversy, nepalik Lietuvos. 
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Andrius DINIKIS 
/Kelmė/ 
 
*** 
Giedosiu tau, Viešpatie, 
kolei užkimsiu, 
giedosiu tau tol, 
kol mirtį pamilsiu; 
giedosiu tau, 
kai mane pasiims; 
giedosiu tau 
pragare 
ir danguj –  
giedosiu tau, 
Viešpatie, 
kad leidai 
būti žmogum. 
 
 
*** 
Aš tikiu Dievu. 
Kartais daugiau, 
kartais mažiau, –  
bet tikiu. 
Jam atsiduodu, 
jam gyvenu –  
mirties tiltu, 
gyvenime, 
pervesi mane 
ir dovanosi 
tikėjimą 
į žmogų. 
------------------- 

4 
 

Tu tik tiltas, MIRTIE, 
bet ne kelias. 
 
IŠPAŽINTIS 
 
visą gyvenimą tavęs ieškojau 
o radęs iš karto pamiršau 
atėjęs pas tave ir vėl pamatęs 
suklupau atleisti maldavau 
tu geras man atleidai 
tačiau ir vėlei palikau 
kai kitą kartą tu radai mane 
manęs jau nepaleidai 
blaškiausi ir blaškaus 
nuo tavęs pabėgti noriu 
bet kaskart atgal grįžtu 
ir siūlas sutrumpėja 
pažadėjau sekt tave 
nors vis pabėgu 
pažadėjau mylėt tave 
tačiau įskaudinu 
aš silpnas ir nevertas 
meilės tavos bet tu esi tvirtas 
ir gailestingas 
myli kaip niekas kitas 
maldauju nei dabar nei vėliau 
neapleiski manęs 
nes esu netvirtas nuodėmingas 
kenčiantis žmogus 
viešpatie 
man atleiski ir neteiski 
aš vėlei kelsiuos 
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skelbti ir mylėti tave 
o jei nuspręsi 
pasišaukti pas save 
tau tik tau 
paskutiniai žodžiai bus 
atleisk ir priimki mane 
 
 
 
 
========================= 

Gediminas GRIŠKEVIČIUS 
/Palanga/ 
 
TIK MUZIKA DAR... 
 
Tas Laikas praėjo, 
Tik muzika dar 
Ir vėl Miščiukaitė – 
Jaunam ir DABAR. 
 
Tas Laikas praėjo, 
Pareina vėl vis 
Ir Vilniaus gatvelės, 
Ir Paulius Širvys. 
 
Tas Laikas praėjo, 
Tik muzika dar – 
Gražiausi paveikslai – 
Tada ir Dabar. 
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SAVAS IR AKMUO 
 
Dar pašalas. 
O peršildo  
Sunkaus akmens 
Nešimas, 
Bet tirpsta 
Kelio 
Gabalas, 
Lengviau gyventi imas, 
Smagiau galvot, smagiau žinot 
Apie kiekvieną gyvą... 
Nėr akmenėlio be dainos – 
Nėr žemėje NEGYVO. 
 
 
ŽAIZDOTAM  MEDŽIUI 
 
Būtum tvirtas – 
Audras atlaikytum. 
Sveikas liktum. 
Ir žalias. 
Ir šimto perkūnų 
Nebotum. 
Paliegai lyg senis – 
Pats kaltas. 
Į vėjus dairaisi – 
Ir lanksto, ir drasko. 
Palūši, pamiršęs,  
Jog tavo tvirtybė – 
Žemėj. 
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TĖVUI 
 
Buvo džiaugsmo, 
Buvo šukių. 
Buvo žvyro. 
Ir asfalto. 
Kelias ilgas 
Lig šaltinio – 
Nenueisi, 
Nenupulsi. 
Kad nebuvo 
Saulei tekant, 
Vakare jau 
Gal nebūt. 
 
*** 
 
Atsibusiu – be kapeikos. 
Be žmonos. Be šilumos. 
Kur keliausiu, ką darysiu – 
Vien tik vėjas težinos. 
 
Jei pavargęs miestan eisiu, 
Daugel žvilgsnių palydės, – 
Gal nesmerks ir neiškeiks jie, 
Bet... ar ranką man išties?! 
 
Eisiu aš verčiau per kaimą, 
Nors šunelių daug aplos, 
Prie šaltinio atsiklaupęs, 
Pasisemsiu šilumos. 
 
1972 
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Viktoras GULBINAS 
/Kelmė/ 
 
VĖLINĖS 
 
Išėjusiems  
laikas  
jau nieko  
nereiškia, 
 
tik mes  
vis dar laukiame, 
 
gal kada nors  
jie išplauks mums  
sidabro puta,  
 
kol taip  
skaudžiai gelia  
gili ir šalta  
Vėlinių mėnesiena. 
 
ALZHEIMERIS  
 
I 
 
Nežinau nuo kada 
bet kasdien vis greičiau 
pro sąmonės išgraužą 
išteka 
~  ~  ~  pri  ~  ~    sssi  ~  ~  ~ 
~  mmi  ~   ~  ni  ~  ~  ~  ~   ~ 
~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   mmai  ~ 
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grimzta į rūką 
veidai ir vardai 
 
tik tave atpažįstu: 
iš kvapo 
iš eisenos  
rankų 
iš prisilietimų 
iš  ~  ~  ~  ~  ~  ~   ~   ~  ko??? 
 
II 
 
tarsi būtų 
ištrintas pasaulis 
su sienomis  
ir ribomis 
 
su įvykiais 
nuotykiais, atvertimis 
praradimais 
 
su datomis 
bei pavadinimais 
 
su pradžia 
ir jos tęsiniu 
būsenom, jausenom  
 
kai lieka 
tik nesakantys 
nieko garsai 
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atminties šešėliai 
ir rūkas 
 
tik baltas savęs 
ne(be)pažinimas 
 
tik nesutampančios 
minties ir žvilgsnio 
kryptys 
 
ne pasikeitęs esi  
tik pakeistas 
ne savo noru 
 
bet kartais 
netikėtai išsprūdęs 
iš pasąmonės 
švysteli  
neištęsėtas pažadas sau 
 
 – mesiu rūkyti – 
 
TIKROJI (SAVI)VERTĖ 
 
Kas, kad turi 
Lamborghini, 
Rolex‘ą ant kairės, 
Dior ‘o paltą, Armani batus ir kaklaraištį; 
 
nesvarbu, 
kokį cigarą rūkai, 
į kokią nosinę 
šnypšti savo slogą, 
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esi Seimo narys, 
prezidentas ar milijonierius –  
 
draugai matuoja tave 
kitokiu matu: 
 
tikro vyro vertė 
priklauso nuo to, 
kiek jis ilgai sugebės 
išlaikyti 
nesusitepusią neištikimybe  
savo moterį. 
 
POŽIŪRIS 
 
– Tėve, pažvelk –  
kokia negraži  
moteris 
pro mus praėjo! 
 
 – Sūnau, negražių nebūna. 
Moterys GRAŽIOS yra 
arba NORMALIOS. 
 
Čia senelis 
pakėlė  
savo pamėlusį šnobelį: 
 
– Abu jūs neteisūs,  
mano vaikai, – 
jos būna tik GRAŽIOS 
ir TOBULOS. 
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Ernestas GUŽAUSKAS  
(Beprasmybės manifestas) 
/Kelmė/ 
 
BE ŽODŽIŲ! 
 
Be žodžių, be dvasios, 
Mano užmačios plačios! 
Be žodžių, be dvasios 
Stiprybę regiu... 
 
Be žodžių, be dvasios, 
Mano meilė be krašto. 
Be žodžių, be dvasios 
Aš kalbą myliu! 
 
Be žodžių, be dvasios, 
Beprasmybė be krašto. 
Be žodžių dvasingai, 
Tyliai kalbu... 
 
Be žodžių dvasingai, 
Mano meilė be krašto. 
Be žodžių dvasingai, 
Prasmingai kalbu! 
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GYVENK ŠIA DIENA 
 
Šiandiena skirta keliauti, 
Šiandiena skirta mylėt. 
Šiandiena skirta laimėti, 
Šiandiena skirta tikėt. 
Šiandiena skirta rytojui, 
O rytojus... nežinia... 
 
Ar rytojumi vėl tikėsim? 
Ar rytojų mes vėl mylėsim? 
Bet geriau gyvenk šia diena, 
Nes gyvenimas – tik akimirka. 
 
 
BESIBLAŠKANTIS „POETAS“ 
 

Užsimetęs rudą švarką, 
Poezijoj blaškaus. 
Būnu geras, 
Būnu blogas. 
Bet poezijoj – neblogas. 
 
Užsimetęs rudą švarką, 
Aš gyvenime blaškaus. 
Kartais linksmas, 
Kartais piktas. 
Bet gyvenime nerimtas... 
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Kristina JASIULIONIENĖ 
/Kaunas/ 
 
TU PAKLAUSYK 
 
Tu paklausyk!! Gyvenimą man skauda.. 
Ar išgirdai širdimi mano sielos raudą?? 
Kokią turi iš to naudą??!.. skauda! 
Ar pamatei liūdesį mano rugpjūtį?? 
Ar gali palengvint mano būtį?? 
 
Poezija man tie vaistai ir tas narkotikas!! 
Galbūt esu šiek tiek neurotiška?? 
Poezija lyg apsėdimas!! 
Lyg afrodiziakas!! 
Seniai jau kūnas mano samanom užakęs 
Kaip smėlis byra pro skylėtą rėtį, 
O reiktų dar mylėti ir mylėti.. 
 
 
Poezija kaip oras, kaip vanduo!! 
Kaip avių bandą ganantis piemuo! 
Nukrito nuo širdies sunkus akmuo.. 
Taip norisi vėl kurti ir rašyti!! 
Piliulę laimės be vandens nuryti.. 
 
(2017-03)  
 
*** 
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Aš apsunkau.. 
Neleidžia atsiplėšt nuo žemės 
Tie sunkūs batai!! 
Kur į žemę giliai šaknis įleidę, 
Kur į veidą dar pučia vėjas Vakarų, 
O aš basa Viltim einu 
Tokia lengva, lyg pakerėta – 
Gal nelaukta, gal nenorėta, 
Su savo kryžium ant pečių 
Aš žemės pradalgėm einu.. 
 
(2017-03-21) 
 
 
NEBENT 
 
Kuo turiu daugiau, 
Tuo noriu mažiau..  
Nebent.. 
Tik saulės lopinėlio! 
Nebent.. 
Užuovėjos nuo vėjo! 
Nebent.. 
Prie jūros balto smėlio! 
Nebent.. 
Kurias mylėjau.. 
Ir myliu.. 
Mylėsiu dar!! 
Kai vakare 
Pačioj nakty, 
Baltoj mėnulio pilnaty..  
Kai liūdna bus, 
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Kai verks lietus!! 
Iš sielos kai.. ir iš dangaus! 
Mylėt tos akys nesiliaus!! 
(2017-04-08) 
 
 
 
 
 

Stanislovas JOKŪBAUSKAS 
/Šaukėnai/ 
 
BALANDIS – MANO MĖNUO 
 
Saulė budina jau žemę, 
Iš kurios gėrybes semiam. 
Jaučiam – sklinda šiluma, 
Atsigauna žaluma. 
 
Žiemai teko bėgt į Skandiją. 
Tad supykus pasikandžioja: 
Siunčia sniegą ar šalnas, 
Šiaurės vėjų kariaunas. 
 
Nors pavasariui tai kliudo, 
Bet jis pučia savo „dūdą“: 
Tarpsta, džiaugias augalai, 
Paukščiai, žvėrys, vabalai. 
 
Matome – stebuklas gimsta, 
Nes gyvybė nenurimsta. 
Pučias, brinksta pumpurai. 
Gims žiedai – gamtos kerai.  
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– Sveikas, mėnesi Balandi! 
– Gandre, snapą jau galandi, 
Parkeliavęs iš dausų? 
Čia, tikies, varlių gausu? 
 
Gervės kanklių stygas braukia – 
Su dainom gimtinėn traukia. 
Paukščiai – jų šimtai vardų – 
Grįžta prie savų lizdų. 
 
Kad taip mūsų emigrantai 
Vis mylėtų savo krantą. 
Nepamirštų jų vaikai, 
Kur senolių palaikai. 
 
... mėgstu mėnesį balandį. 
Artimi mane čia randa. 
Čia – gyvenimo pradžia. 
O toliau – Lemties valdžia... 
 
 
SUGRĮŽIMAS 
 
Ir vėl jaunystė varpeliu 
Pro metų klodus aidi... 
Pamiršt mokyklą ar galiu, 
Tą kreivą pirmą raidę? 
 
Tad kartais vėl grįžtu čionai, 
Kur protui sėmiau peno 
Ir kur užaugo man sparnai, 
Paglostyt suolą seną, 
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Į veidus žvelgt, klausyt balsų 
Mielų man bendraklasių. 
Dar būtų pabendraut smalsu, 
Jei mokytojus rasiu. 
 
O kiek kalbų, kiek čia juokų! 
Tarytum vėl jaunystė 
Atskrido iš anų laikų. 
... norėčiau dar čia grįžti! 
 
 
ŠEIMOJE GIMTADIENIS 
 
Į gyvenimo vainiką 
Dar šakelė įpinta. 
O tie metai neišnyko, – 
Liko pėda įminta. 
 
Dienos rūpeščiais maitintos, 
Glaudžiant petį prie peties 
Ir svajonėmis dabintos 
Tiesiant kelią ateities. 
 
Lai dar švies ilgai saulužė 
Su žiedais ir šiluma! 
Kai būties tie vėjai ūžia, 
Bus užuovėja – šeima. 
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Vladas KALVAITIS 
 /Tytuvėnai/ 
 
KELELIS 
 
Toli 
toli 
kuplias 
šakas 
supynė 
apkibęs žiedlapiais  
jaunystės sodas – – – – – – 
 
Balti 
balti 
keliai 
ringuoja 
į gimtinę, 
o iš gimtinės –  
juodas – – – – – – 
 
 
RYTDIENOS PROGNOZĖ 
 
Rytoj truputėlį palis. 
Žaibuos. Tačiau neilgai. 
Yra tikimybė: šalis 
Išgirs, kur pažiro langai. 
 
Nelegalai prasmukti bandys 
Pro plyšį pasienio tvoros. 
Pakvaišęs raudonas gaidys 
Ant čiukuro užsiropš. 
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Kometomis „Mazdos“ skris 
Marijos žemės keliais. 
Kaukėtų žaliūkų būrys 
Užsieniečiui žarnas paleis. 
 
Dvi kalės kažkur susipjaus 
Dėl kauko. Kaip visada. 
Daug darbo intelektualaus 
Turės laisvoji spauda... 
 
 
O šiaip – bus jauku ir ramu. 
Romantiška. Ypač nakčia. 
Švytės virš kelmų ir namų 
Šunų apgraužta delčia. 
 
 
MOTULĖ NUO SLENKSČIO 
 
Kaip greitai auga anūkai!  
Dar vakar ant rankų laikiau.  
Nusausinus užpakaliuką,  
Pasakas jiems sekiau.  
 
O šiandien į krėslus susėdo.  
Iškilūs. Ir proto šviesaus.  
... padėjus dantis ant grėdų,  
Aš jų pasakėlių klausaus. 
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Liucija KELPŠIENĖ 
/Šedbarai/ 
 
PAVASARIS 
 
Išblukusi žemė sušyla 
Žabų krūvose sujuda vabalai 
Ir asfalto šilumoje 
Galvoja išsiskleidusios varlės 
Be vargo, be rūpesčio prisisotina gandrai 
Ir vakaro brėkštantys skliautai 
Paskęsta tolumoje 
Žadėdami gražų ir ramų nakties sapną 
 
Aš laikau verkiantį dangų ranka 
Vėjas glosto, šukuoja suveltas kasas 
Tavo žvilgsnis nuslysta pavasario bėgiais 
Tavo rankos kaip žemės išdžiūvę delnai 
 
Samanų pataluos naujas jausmas užgimsta 
Stiebias daigas – gležnutis, kvapnus 
Išvagotas arimas duonos kvapą paskleidžia 
Išvagotas gyvenimas bunda tavo širdy 
 
Aš laikau verkiantį dangų ranka 
Ją sušildo ilgi spinduliai 
Susikūprinęs šlaistos šešėlis vikrus 
Ir palėpėje slepiasi vakaras 
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LAIŠKAS ŽEMEI 
 
Ar matei degančius laužus? 
Tai saulės pašvaistė. 
Ar matei mėlyną jūrą? 
Tai dangaus platybė. 
Ar matei margą pievą? 
Tai bėganti vasara. 
Ar matei erdvę? 
Aš turiu tuštumą, pripildytą erdvės, 
Aš dar gyvenu, nes aš turiu tave, 
Aš noriu girdėti tave, matyti tave, 
Aš noriu priglust prie tavęs, 
Pasidžiaugti spalvų deriny, 
         lapų šnabždesy, 
Pajust tavo šilumą gaivią, 
Klausytis garsų, virpesių ir dainų, 
Aš noriu skambėt dainoje, 
         noriu gyvent tavyje. 
Tik su posmų melodija dar gyvenu, 
         mano žeme. 
Tu verkei šiandien? Ne. 
Tu dainavai savo raudą, 
Tu šaukei širdyje su beribiu skausmu, 
Tu kovojai audroj, sudaužytoj ledynų, 
Tu buvai tik auka išmestų nesėkmių. 
 Tu matei tą vėjuotą likimą, 
 Tu šlavei išbarstytas šiukšles, 
 Tu sudėjai šukes į takelį svajonių, 
 Tu pripylei vandens į gyvybės daubas. 
 Ar matei verkiant medį prieš lietų? 
 Ar matei, kaip nušvinta skliautai? 
 Aš mačiau, kaip liepsnoja gyvybė. 
 Aš mačiau verkiant sodą žieduos.  
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KITA JŪRA 
/Karčemos/ 
 
AŽŪRAS 
 
Baltu ažūru 
ant mano lango 
vėjas supustė 
sniego verpstes 
šąlo sušąlo 
danguj mėnesiena 
ir užliūliavo 
ledines žvaigždes 
bėgo nubėgo 
vakaro pėdos 
per purų sniegą 
į tavo namus 
tyliai pabeldė 
švelniai prigludo 
saldžiai sugundė 
tarsi medus 
 
ERROR 
 
Mano smegenys 
mano pačios širdyje 
bando nulaužti 
išmintingai 
suformatuotą 
laimės kodą... 
Deja... error... 
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Kvaila širdie, 
pati kalta, 
pati... 
Nuosprendis paskelbtas: 
– IŠTRINTI! 

Kopija negalima, 
failas nepasiekiamas. 
 
*** 
 
Aušta mano rytas, 
pripildytas tavimi, 
tavo šypsenos raukšlelėmis, 
tavo sidabru tarp mano pirštų, 
tavo širdies ritmingu spurdėjimu, 
tavo alsavimu... 
tavimi... 
tobulas mudviejų rytas, 
be skubos... 
su tikėjimu... 
tyliai, tyliai... 
laukiant pavasario, 
laukiant TAVĘS. 
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Ona KOKARSKYTĖ 
/Šiauliai/ 

 
 
*** 
 
Galėčiau gebene apsivyti, 
Įaugčiau šaknimis į odą, 
Maitinčiausi tavo kūno syvais 
Ir akylai saugočiau širdį... 
Tik ar norėčiau sau kalėjimu virsti?.. 
 
*** 
 
Prisiminimai – it vandenynas. 
Gyvi ir pulsuojantys. 
Kartais išblunka, nutolsta, išnyksta, 
Paskui vėl netikėtai sugrįžta – 
Kaip skausmas į žaizdą... 
 
*** 
 
Sudužo svajonių mozaika, 
Pažiro dalelės toli. 
Kūriau ją visą gyvenimą... 
Ar suspėsiu surinkti, 
Sudėti iš naujo? 
Gal pritrūksiu spalvų 
Ir liks tuščių vietų... 
Ar būna svajonės iš trupinių?.. 
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*** 
 
Buvau, esu ir būsiu... 
Nesvarbu – gyvensiu ar mirsiu. 
Dabar esu matoma, 
O paskui aš viską regėsiu... 
Kol gyvenimas iš naujo nepakvies. 
 
*** 
 
Mano širdis troškuliu miršta. 
Ištekėjo visas kraujas iš manęs, 
Ištekėjo. 
Sualmėjo visas į tave, 
Sualmėjo. 
Mano širdis miršta. 
 
*** 
  
Kai tik išleidžiu širdį pasivaikščiot, 
Įkvėpus laisvės oro, 
Ji daros patikliai neatsargi –  
Vis grįžta sužeista. 
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Zita KONDRACKIENĖ 
/Kelmė/ 
 
Išnirusi iš prieblandos 
   Tyli rami 
Su tirpstančia malda 
Ant lūpų. 
... tik buvo rytas... 
... baigiasi diena... 
Ir ilgesys prie kojų. 
Lyg šuniukas. 
       Pavirtus laukimu 
       Nuo ryto ligi vakaro 
         – Gal Dievas duos... 
         Sulauksiu... gal... 
         Nusivylimas 
         Nerimo tuščiuos delnuos 
         Dar vieną dieną 
         Pranešė pro šalį. 
Negrįžo, neaplankė, nesulaukei – 
Krūtinėj dunksi nerami širdis, 
        Tyli malda, kryželis saujoj. 
        Ir nuovargis, užmerkiantis akis. 
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Jaunius KULNYS                                                                                 
/Šiauliai/ 
                         Audrai                                                                    
MIRAŽAS 
 
Stovi mergaitė žydroje šviesoje 
prie miesto fontano – 
trykšta skaidri šviesi čiurkšlė, 
vos paliesdama nuogą ir grakštų liemenį... 
 
Pažyra lyg dūžtantis krištolas juokas – 
krinta skambėdamas į mane, 
mergaitė švyti saulėje 
ir baigias stebuklu atgijęs fontanas... 
 
Ji pasivaideno, tarsi gražus miražas 
bebaigiančioj dienoj su lūkesiu alsiu 
ir užgeso širdy lyg meteoras mažas, 
padange krintantis šviesos blyksniu... 
 
Balandžių tuzinas prie fontano, 
šilkiniais sparnais suplakę, 
tarsi dūmai į dangų kilo, 
tolyn ir tolyn į vaivorykštę lekia... 
 
regiu baltą šviesą 
(dar ne žiema). 
Į akis įsigeria... 
                        Skauda... 
                                        Lašas 
nubėga mergaitės kūnu 
susigeria staigiai fontano dugne... 
                                        Vien miražas. 
                                                      Miražas... 
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MENU   
 
Ateina saulė 
į aukštą dieną 
į mane – 
 
menu vaikystę 
tarsi speigą 
žodžių draustinius 
 
ant stalo 
duonos riekė 
dulkėta maldaknygė 
 
užu stalo senelė 
ji nekalba tik naktis 
jos plaukais nužyla 
 
ir žmonės 
su įšalusiom akim 
savy ieškantys tiesos... 
 
*** 
Galanda sapną grėsmingi varpo dūžiai, 
išbėgu basas į sodą, ten, kur snaudžia 
žydinčių vyšnių kvapas, 
kur kraujo balsas ošia... 
 
Rymo neištartas žodis, 
banguojantis vėjo plaukais, 
lyg atsiskyrėlio tiesa 
po tavo gerumo skliautais. 
Nebuvo pavasarių per daug...  
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Janina SKEBERDIENĖ 
/Prienų vienkiemis, Kelmės r./ 
 
BALTĄ VAKARĄ 
            I 
Skrenda gulbė balta 
Virš mūsų galvų Žolinės antradienį. 
Ji tobula, tarsi davusi  
Tylėjimo įžadus 
Nesugriauti Balto tikrumo... 
Būsimas žodis – dar tik  
Ramybė balta... 
Laiko tekėjimas baltas  
Virš mūsų galvų 
Ir blėstančio vasaros rūmo... 
Dar reikia nueiti aukštai, 
Užkopti į Baltą Kalną, 
Kol žodis neaplenkė, 
Kol gulbė dar neišskrido... 
Užkopti į Baltą Kalną, 
Pasodinti Baltą Leliją, 
Šaknis jos palaistyti Meile – 
Tegul ji prigyja ir žydi 
Kaip gulbė balta danguje...             
 
 II 
 
Promotinų motinos mokė 
Balinti liną po saule,  
Kloti drobes lankoj ir laukti, 
Kol išdyla pilkumas... 
O tų drobių plonųjų puikumas! 
Jis gyrė promotinas mūsų… 
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Tik į jas įsisupus  
Pailsi nuvargintas kūnas, 
Tik jos sugeria prakaitą 
Ir sušildo našlaitį, 
Kvepia lankom ir vėju… 
Jas krovė motinos kraičiui – 
Kad liktų vaikams ir vaikaičiams… 
 
III 
 
O, motinos promotinų mūsų, 
Išmokykit balinti liną, 
Kai jo nebesėjam  
Ir nebeaudžiam drobių plonųjų… 
Išmokykit mus išlaukti, 
Kol išdyla pilkumas… 
Išmokykit kopti  
Į Baltą kalną 
Ir pasodinti 
Baltą leliją, 
Meile palaistyti, 
Kaip bočiai mokė 
Mylėti savo Tėvynę… 
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Edvardas  STANKUS 
/Kelmė/ 
 
Sako: šitokioj gadynėj, užrakinti reik  
duris, kad į tavo piniginę nesikėsintų 
vagis, kai mėnuo danguj keliauja, būna 
nuotykių tokių, rodos, dar turėjai eurą 
o dabar tiktai pelių, tavo eurą jos 
užstatė, preferansą greitai loš, tos, 
kur pinigų neturi, sau saldžiai ramiai 
miegos, o pralošusieji eurą eis samanės 
atsigert, nėr ką veikt – kišenės kiauros – 
reikės eiti tvorų tvert. 
 
*** 
 
Po tėviškės beržais skarotais, po 
tėviškės dangum giliu, vingiuoja kelias 
ūkanotas, kuriuo keliaujam aš ir tu, ar 
tie keliai subėgs kaip upės, ar kaip 
upokšniai jie srovens, o laiko vėjai, 
mus kur supa, nuneš tolyn iki rudens, 
gyvenimo rudens, kur matos, nueitas kelias 
ir darbai, žiema už lango mus pakrato, 
paklausia: ar nepavargai, ar dar gali 
tolyn keliauti, nes prieky laukia daug 
darbų, o gal prisėsk ir pakalbėki su  
širdžiai artimu draugu.  
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Jadvyga ŠIMKIENĖ 
/Kelmė/ 
 
TU LIETUVA 
 
Tu Lietuva, 
Brangiausias mano turtas. 
Šviesi kaip motinos širdis. 
Tyra kaip vaiko juokas. 
Tu Lietuva. 
Žalioji mano sielos paukštė, 
Baltais sparnais apglėbus 
Žemės kūną. 
Aš tavyje gimiau, 
O tu many užaugai. 
Tikrasis mano vardas 
Dabar toks pat, kaip tavo, 
Lietuva. 
Lietuva – ir mano šaknys, 
Įaugusios į vieškelį kuprotą. 
Nes visada jaučiu 
Kaip kvepia 
Tavo molio sėklos, 
Ką kalba gėlės 
Su beržais prie kūdros, 
Ir žiburys, 
Ir duonos kvapas rugiuose. 
Tu Lietuva. 
O aš lyg žalias rūtos žiedas. 
Galbūt, net mano prakaitas 
Ir kraujas žalias. 
Aš Lietuva. 
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Ir tu, ir tu, ir tu. 
Kas bus, 
Jei kada nors sugrįžęs 
Tu atsiklaupt ir apkabint 
Norėsi ją, 
Bet jos jau nebebus. 
Tik akmenys ir kryžiai 
Tuščių sodybų 
priekiemy dūlės. 
Nes jos širdis 
Tik aš ir tu. 
Tik aš ir tu, 
Ir LIETUVA. 
 
SUGRĮŽIMAS 
 
Ramybė, tyla. 
Virpa žodžiai 
Lyg muzikos natos. 
Dvi rankos, 
Dvi akys 
Su vilties ugnimi 
Tvirtai apkabina 
Lietuvos širdį. 
Lyg žalias pumpuras 
Sprogsta širdy sugrįžimas. 
Vėl švyti vitražų kerai. 
Lyg angelo rūbas 
Sublyksi gimti žiburiai. 
Sudega laikas. 
Iš rėmų išėjus ugnis, 
Nusišypso. 
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Praeitis negyva. 
Vėl lange žiburys. 
Lyg artėjimas Dievo 
Prie lūpų. 
Bučiuoju žemę. 
 
RUDENS ATODŪSIAI 
 
Srovena potvyniai žili 
Lyg baikščios voveraitės 
Straksi dienos 
Nors žiedas be medaus 
Ir vaškas miega 
Bet netoli širdies 
Kažkas dar dega 
Gal medžių rūbas 
Gal paskutinės 
Paukščių trelės 
O gal drėgni atodūsiai 
Per kūną brenda 
Kaitra nei žemėj nei danguj 
Jau nebeturi valios 
Jauties sugautas 
Šąlančios prasmės 
Lyg butely vandens kvėpuoji 
Bet dar žinai 
Kad grįš kažkas 
Kažkas kartotis nori 
Kad žalias žodis nuriedės 
Nuo Dievo lūpų žemėn 
Kad vėjas taps žmogum 
O gal kaip mylintis šuva 
Laižys nuo kojų saulę 
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Gal nebestaugs naktim 
Ir ledo ietim 
Nedaužys mums lango 
Kol deginsim 
Ant stalo žvaigždę 
Ir tylomis marinsim 
Savo glitų laiką 
 
 
 
 
 
 
 

Amelija VYŠNIAUSKIENĖ - MILTENIENĖ 
/Kelmė/ 
 
Prabėgo metai lyg sraunus upelis, 
Kai nuvingiuoja potvynio laukais... 
Toks ilgas ir prasmingas 
Buvo mūsų kelias – 
Tegu pavasariai ilgai 
Žiedus mums skleis!.. 
 
Tegu šypsosis sutiktas kiekvienas, 
Tegu linkės mums laimės iš širdies! 
Ir tegu šviesios būna 
Visos mūsų dienos – 
Mūsų šeimų nelaimės 
Tenelies!.. 
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