
 

  

Poezijos 

pavasarėlis 

2019 
 

 

 

2019 m. gegužės 16 d. Kelmės rajono savivaldybės 

Žemaitės viešojoje bibliotekoje surengtas tradicinis 

Poezijos pavasarėlis, kurio metu įteikta 23-ioji 

poetės Reginos Biržinytės literatūrinė premija. 

Jos laureate tapo Užvenčio seniūnijoje, Želvių kaime 

gyvenanti literatė, buvusi medicinos sesuo, 

visuomenininkė Eugenija Čičinskienė. 

Premija jai įteikta už 2018 metais UAB „Litera“ 

leidyklos išleistą knygą „Ir akmenys fantazuoja“. 

Po premijos įteikimo šventės savo eiles skaitė 

kūrėjai iš Šiaulių miesto bei rajono, Kelmės, 

Tytuvėnų, Šedbarų, Šaukėnų, Pakražančio, Žalpių ir 

kitų vietovių. 
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Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Jadvyga Šimkienė, Eugenija 

Čičinskienė, Dalia Griškevičienė, Julija Butkienė, Aldona 

Orvidienė. Antroje eilėje iš kairės stovi: Liucija 

Kelpšienė, Edvardas Stankus, Zosė Ambrozienė, 

Vytautas Šimkūnas, Virginija Griciuvienė, Stanislovas 

Jokūbauskas, Virginija Beniušienė, Jaunius Kulnys, 

Benas Vytautas Garbinčius, Viktoras Gulbinas,            

Dalia Galbuogienė. 

Nuotraukos autorė Vilma Dichavičienė 
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Aldona BACEVIČIENĖ 

Šaukėnai 

 

 
 

KŪRYBOS GALIA 
 
 

Pavargau. 

Šiandien labai pavargau. 

Dirbt negaliu. 

Prigulu, 

Kiek paskaitau. 

Bet nepadeda. 

Guliu atsimerkus. Mąstau... 

Kad menkai nors akimirkai taip 

Užsimirštų diena, 

Kad pabūčiau viena 

Be daugybės planų, 

Be darbų nebaigtų, 

Be pavydo, kalbų, 

Be draugų netikrų... 

Nepajėgiu: 

Skamba žodžiai, 

Sukas veidai. 

Širdį skauda. Gal padėtų vaistai? 

Bet negelbėja. Šalta. 

Ir užmigt negaliu. 

Tada nutariu šitaip: 

„Imsiu popieriaus lapą“. 

Rašau. 

Išsakau aš jam viską – 

Ir tarsi 

Lengviau. 
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ŠAUKĖNAMS 
 

O, Šaukėnai! Ne veltui tokį vardą turit, 

Viliojat žmogų čia užklyst ir pasilikt. 

Piliakalniai, upeliai, akmenys užbūrė, 

Prie Judlės noris saulę pasitikt. 

 

Šaltiniai Svilės savo maldą turi – 

Matyt, galinga jų skaidri versmė. 

Argi užtektų jos žmonių daugybei, 

Argi taip trokštų, jei nebūt prasmės? 

 

Gražių sodybų daug – kaip šeimininkių, 

Darbščių ir mylinčių gėles. 

Tarp rožių ir lelijų, astrų ir jurginų 

Daugybė dar kitokių kelia galveles. 

 

Aišku, brangiausias kaimo turtas – 

Garbingas, laisvas ir darbštus žmogus. 

Visa, kas šimtmečiais sukurta, – 

Daugybės rankų vaisius nuostabus. 
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Virginija BENIUŠIENĖ 

Kuršėnai 

 

 

 

PAKYLU 
 
Paukščiu pakylu – lakioju 

Lyg pienės pūkas... 

Pasiekus saulę – Šviesumos didybę – 

Žvaigždžių spindėjimas... 

Vėjo ūžesys nutyla 

Ant žalios žvilgančios žolės – 

Girdžiu boružės ir žolynų šnabždesius 

Nakties beribiuos toliuos paslapties... 

 

Akis pakėlus į dangaus žydrynę 

Matau šokančius pienės vaikelius... 

Vėjas pagaus, nuneš – kažkur nutūps. 

Nutūpiau vaiku ir aš... 

 

 

 
 

KAUKĖS 
 

Teka egzistencijos upė srauni, 

Krantai patirties akmenim nutapyti... 

Tarsi piligrimai keliaujam laiku 

Iš tamsumos į dvasinę šviesą... 
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Meilė – svarbiausia! Kūrėjo duota – 

Įausta į gyvenimo juostą... 

Sutelpa Žemė...Visatos dvasia 

Prasmę gyvenimui duoda... 

 

Bijom viešumo – nuogumo – 

Tiesos! 

Melo kaukes kelias užsidėję... 

Tyro šaltinio šventąjam laše 

Tiesa visas kaukes nuplėšia... 

 

Tikrumo žiedais nuprausia lietus, 

Akimirkas skausmo paliestas – 

Plaukia Meilė ramumo tėkme 

Į pilnatvę, harmonijos Šviesą! 

 

 

 

 

 

ATNEŠK MAN 
 
Atnešk man saulės šviesą delnuose, 

Auksinio ryto rasą... 

Jaunystės pažadus – atnešk, 

Kad ilgesys užgestų... 

 

Pavasario žiedų kvapus, 

Vaivorykštės spalvingą gamą... 

Su rudenio šalnų šarma 

Atnešk man tyrą juoką... 

Gyvenimas išgrynino jausmus 

Karčios kančios liežuviais... 
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Tamsos šaltinio gelmėje 

Pagirdė išminties žiedų lašais... 

 

Išniekinta ir nurengta – nuoga, 

Viena praėjus savo kelią – 

Dabar ir čia – esu. Kančios nėra! 

Su gęstančia rudens liepsna 

Atnešk man tylą savo... 

 

 

 

 

 

Julija BUTKIENĖ 

Šedbarai 

 

 

 

*** 

 

Ir vėl juokias saulutė 

Nuo mėlyno dangaus 

Ir vėl skrenda bitutė 

Rinkt nektaro saldaus 

Tąkart glostė vėjelis 

Viršūnėles žolių 

Žaidė mažas vaikelis 

Prisimint vos galiu 

 

Mažutėlis paaugo 

Gal per sprindį ar du 

Ir mane jau pasaugo 

Kai ant tako slidu 
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RAMUNĖ LINUOS 
 
Debesys pilki keliavo 

Žemės naktelėj žiloj 

Lino akelės dainavo 

Mėlyno džiaugsmo tyloj 

 

Laumės pagavo dainelę 

Pavertė ją gėlele 

Vasaros laumių dukrelė 

Vaikšto balta skarele 

 

Supas ramunė ir linas 

Svaigiai miražų lauke 

Šiandien balta ir mėlynas 

Auga ir žydi drauge 

 

 

 

 

 

GIMIAU ŽEMAITIJOJ 
 

Ten ilgesio taku pareisiu 

Kol žiburiai dar neužgesę 

Ir nieko nieko nebekeisiu 

Nes aš turiu žemaičių dvasią 

Pražydo obelys ir vyšnios 

Žiedai jaunystę man dainuoja 
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Čiulbės lakštingala sugrįžus 

Liūliuos ir žalias vasarojus 

 

Žemaitija, tu lino žiedas 

Svajonėse ir man pamoji 

Žemaitija, tu rugio pėdas 

Tu duona man buvai pirmoji 

 

 

 

 

 

 

 

Eugenija ČIČINSKIENĖ 
Želvių k. Kelmės r. 

 

 

 

ODĖ ŽEMAITIJAI 
 
Čia vakarais 

Virš pievų – 

Laumės 

Baltu nuometu vaikšto. 

Lakštingalų trelės 

Aidi raistuos... 

 

Sengirėse, piliakalniuose 

Žemaičių Milžinų 

Dvasia gyvena. 

Pelkėse, ežeruose 

Kūlgrindos 
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Amžinąsias paslaptis saugo. 

Nekalbus Žemaitis – 

Gyvenimo knygą 

Širdimi skaito. 

Siela Jo 

Dorybių kupina! 

 

Buvo Pilys ir Pilaitės. 

Geso aukurai ant kalvų. 

Kaip miražas – 

Viskas dingo. 

Daug, oi daug kas 

Žemaitį 

Norėjo paversti Vergu. 

 

Žemaitis yra Žemaitis! 

Jo siela nemirtinga! 

Prisikels Visi, Visi – 

Kas vardan 

Žemaitijos mirę! 

 

Žemaitija – Lietuvius suvienys! 

Į garbingiausią vietą 

tarp Tautų 

Mūsų Lietuva stos! 

 

Į tolumas vėl Pilys žvelgs! 

Iš Tauro rago visi midų gers! 
 

2019, gegužė 
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ĮSAKYMAS MEDŽIAMS 
 
Daugiavaikė Liepa 

tapo nemadinga, 

nes Josios kelmą 

supa kamienai septyni. 

 

Ak, kiek daug 

saulės ji užstoja! 

Žemės energijos 

išsiurbia kaip trys 

naftotiekiai galingi! 

Žmonės viską žino. 

Įsakymą suraizgė tokį: 

„Liepa, gimk ir 

auk vienu kamienu! 

Šakų skaičių – 

irgi ribok! 

Dėl lapų tai 

tvarka nauja: 

vienąkart gimę – 

 

nekriskit žemėn  niekados! 

Visuotinis Tingėjimo vajus  prasidėjo – 

nebėra kam lapų grėbti.“ 

Visi Medžiai išsigandę, įsitempę 

 

ir nežino, kam lieknėti, 

kam storėti, 

ar į aukštį augti? 

Ar su Vėju pasitarti 

ir į Naują Salą 

plaukti?.. 
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Dalia GALBUOGIENĖ 
Šedbarai 

 

 

 

ŽIEDLAPIAI VĖJUI 
 
Kiek daug žadėta buvo man, 

kiek daug linkėta, 

kada pasaulį aš išvydau 

žaliam gegužės šėlsme... 

Linksmai kvatojosi vaikystė 

su juokdariais kartu 

ir savo laimę 

laikiau rankose, 

kai dar buvau vaiku. 

Gyvenimas jaunystėj mano 

buvo panašus į gėlę – 

kuri iš savo lobio 

atiduoda žiedlapį 

nerūpestingam vėjui... 

Dabar ir vėl gegužė. 

Alyvos žiedų pumpurus 

vėl krauna. 

Mano gyvenimas kaip vaisius – 

prinokusį saldumą 

atiduoti laukia. 

Tačiau prisiminimuose save 

regiu lyg vaiką, 

niūniuojančią nerūpestingą 

gaidą... 
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PRISIMINIMŲ GIJA 
 
Prisiminimų giją, mama, tu vis audi. 

Štai teka saulė – vėl nauja diena! 

Vartus plačiai kieme atvėrus, 

Tu su džiaugsmu širdin įleidi ją. 

Pini svajas jaunystės, metus rikiuoji eilėmis, 

O nėriniuota Tavo nosinaitė 

Primins, kiek ašarų išlieta per naktis. 

Prisiminimuose regi brangiausius žmones, 

Iš nuotraukų vis šypsosi veidai mieli. 

Mieloji mama, savo rožinio karoliuos 

Tu maldose kas kartą juos mini... 

Ir kai diena jau eina vakarop, 

Gyvenimas rudens voratinkliuose skęsta, 

Brangioji mama, lai tavo atvaizdas brangus 

Prisiminimų giją leis tolyn nutiesti... 

 

 

 

 
 

 

Benas Vytautas GARBINČIUS 
Šiaulių r. literatų asociacija 

 

 

KODĖL TURĖČIAU? 
 
Kodėl Tave mama vadint turėčiau? 

Kad įsčios‘ išnešiojai, pagimdei, 
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Paskum, kaip daiktą nudėvėtą 

Palikus vieną, išėjai. 

 

Draugai ir „festivaliai“ terūpėjo, 

Alus, kur liejosi laisvai, 

Kas naktį su kitais sėdėjai, 

Nesvarbūs buvo tau vaikai. 

 

Kur tu buvai, kai man reikėjo meilės? 

Švelnių glamonių, bučinių? 

Kai buvo gera, ar kas nors skaudėjo, 

Apglėbt tave ir pasakyti, „Mama, aš myliu.“ 

 

Aš viso šito mažas nepatyriau, 

Augino įstaigos ir žmonės svetimi. 

Pro interneto langą paslapčia stebėjau, 

Svajodamas, kad pasirodys ji. 

 

Ir taip daugiau kaip dvidešimt su puse metų 

Prašiau likimo verkiančia širdim, 

Bet šiandien viskas manyje užgeso, 

Kai susitikome gyvenimo kely. 

 

Kokia mama, kad šitiek metų 

Manęs nė karto aplankyt neatėjai? 

Tik pasakyt galiu Tau ačiū, 

Kad gyvą gyvybės langely palikai. 
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MAMAI 
 
Kokia graži, jaunutė Tu buvai, 

Su nuometu po obelim pražydusia stovėjai. 

Lyg angelas, atskridęs iš aukštai, 

Gyvybę, džiaugsmą dovanoti mums turėjai. 

 

Tokia graži ir šiandien dar esi, 

Nors metų žymės išvagojo veidą. 

Pavargusi, sulinkusi gyvenimo kely, 

Mums dovanojai tai, kas buvo lemta... 

 

Išmeskim veidrodį, nes jis ne taip berodo, 

Šešėlis šis tai svetimų – 

Kodėl gyvenimas taip skriaudžia žmogų? 

Kodėl anksti išeiti reikia iš namų? 

 

Atsakymo surasti nieks negali, 

Tik, mama, Tu vienintele žinai! 

Išvedei visus į platų kelią, 

Palaiminusi daug ką pasakei. 

 

Tu mums graži buvai ir būsi, Mama, 

Sugrįžti skubam pas Tave. 

Susėdę žaisime prie stalo, 

Vėl tapsime maži vaikai. 

 

Tu mums graži, brangioji Mama, 

Vienintelė pasaulyje esi, 

Mums nesvarbu, kad smilkiniai pabalę, 

Gerai, kad esam šiandien dar visi. 
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ŠVENTAM RAŠTE 
 
Šventam rašte juodu ant balto parašyta: 

„Iš dulkės kilome ir dulke tapsime visi.“ 

Tik nuodėmingą Tavo kūną 

Priglaus molėta žemė ar smiltis biri. 

 

Paliks mažytis kauburėlis, 

Kryželis įsmeigtas gale, 

Užges ir žvakės žiburėlis, 

Gėlė nuvys ten padėta. 

 

Iš čia jau niekad nesugrįši, 

Nebėgsi pievų žydinčiu taku. 

Ir niekad, niekad nesakysi 

„Mamyte, aš Tave myliu.“ 

 

Neverk, mamyte, man sunku stebėti, 

Kai laistai ašarom pražydusias gėles. 

Geriau palieski kauburėlį, 

Uždegdama plevenančias žvakes. 

 

Nereikia ašarų ir sielvarto nereikia, 

Šioj žemėj niekas, niekas nesupras. 

Tiktai žvaigždute danguje žibėsiu 

Ir lauksiu, kol Dievulis pasikvies Tave. 
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Virginija GRICIUVIENĖ 
Minupių k. Kelmės r. 
 

 

 

 

PAVASARIS 
 
Man pavasaris laimę išbūrė – 

Net širdis nuo saulelės apsalo, 

Ir žydrynę dangaus tarsi jūrą – 

Tokią plačią be krašto – be galo. 

Ir iš naujo norėjau aš gimti, 

Ir su vieversiu kilti žydrynėn. 

Krito žiedlapiai tiesiai į širdį, 

Tarsi saulės lašeliai auksiniai. 

Ir norėjau tave aš mylėti, 

Per gyvenimą nešti ant rankų, 

Per pavasario žemę saulėtą – 

Kaip medžius, kaip paukščius, 

žalią lanką. 

 

 

*** 

 

Neša vėjas žodžius, 

Pasakytus seniai, 

Ir nubarsto pečius 

Beržų žirginiais. 

Greitai liepos kvepės 

Ir medus aviliuos, 

Mūsų metai skubės – 

Kaip žirgeliai šuoliuos. 
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Dalia GRIŠKEVIČIENĖ 
Kelmė 

 

 

 
 

ESU TIK MOTERIS 
 
Nustebinu save, suvokusi dienų trapumą. 

Daug metų puoselėjau įvaizdį moters – 

Pasauly veidrodžių kreivų tik tokios būna – 

Pasitikinti, išdidi, stipri, nebijanti prieš vėją, 

Daug vaidmenų tikrų, ne kaukių uždėtų, 

Tik metai paknopstom skubėjo. 

Išleido daigą sausmedžio apšalusi šaka, 

Įskilo veidrodis nuo atkaklumo meilės, 

Voratinklius draskau lengva ranka – 

Ne tik pavasariais savęs pagailiu. 

Jau leidžiu sau pabūt silpna 

Ir pasimėgauti kava, paduota kito rankų, 

Degu nuo žvilgsnio, o kaitra nežiūri į metus, 

Pasklisdama po kūną. Susitaikyt tenka. 

Nemeilėje esu stipri. Galiu ironiškai šypsotis, 

 

O išdavikė ašara nurieda kambary, 

Susivokiu – negali ta pati klaida kartotis. 

Tačiau ir klystu, ir teisiu, ir budinuos iš miego, 

Langų seniai namuos nebedangstau, 

Per gaila laiko – ne kitų akim jis bėga. 

Esu tik moteris. Trapi. Ir būti ja – nepavargau. 
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RETRO 
 
Ištariau sudie, kai pirmąkart pasnigo – 

Neelegantiškai, šlapiai, bet įprastai. 

Meilė nepradingo – pasiliko, 

Ant palangės skleidės vis nauji žiedai. 

Miesčioniškas namų jaukumas ir ramybė, 

Už stiklų – žmonių gyvenimai ir kaltės, 

Ir manoji, ievom nužymėta metų brydė, – 

Dar nenoriu lipti į Charono valtį. 

Perdaug vilioja rytdienos kvapai ir spalvos, 

Nežinomybė, laukiant mylimojo rankų – 

Esu nelyg jaunamartė, pametus galvą, 

Apčiuopomis einu į savo žmogų. 

Nukračius netikrus žodžius ir blizgučius, 

Atgimsta tikimybės ir pasižadėjimo stebuklas, 

Lietus nuūš, pašventinęs du beržus, jau nuogus, ir 

mus – 

Juk taip ir neišmokom būti kuklūs. 

*** 

Tavo lovos pusėj įsitaisė vienatvė, 

Kvepianti šlapiais plaukais, o žvakė turi tavo 

pirštų žymę. 

Už lango – lapais ir vaikų klegesiu aplipusi gatvė – 

Retoriškai mąstau apie žmogaus gimimą. 

Toks levitaniškas paveikslas susiklosto: 

Ir aš, ir tu, ir ji – asmenuoti nepamiršau, – 

Ar nežinios skausmas sudėti leidžia bluostą? 

Kažkelintą kartą tuščiam kambary svarstau. 

Prieš pasirinkimą likimo – bejėgė, 

Nors kovotoja iš prigimties, 
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Žodis virto kūnu – ištarmė slėgė – 

... Atsisveikinant lieka vilties. 

 

 

 

 

 

MITAS 
 
Tamsoj paaštrėja klausa, 

Girdžiu nutylėtus žodžius. 

Šabloniška mūsų tiesa – 

Šnabždamas melas saldus. 

Puse lūpų rytojus žadėtas, 

Atiduota tik pusė širdies – 

Kaipgi man tavimi patikėti, 

Jeigu pats nerandi išeities? 

Minta dienos iliuzija meilės, 

Ilgesio aistrą sugeria naktys, 

Burtas mestas – neklausiau, ar gailis, – 

Juk feniksui liepta sudegti. 

Be teisės atgimti kitam gyvenimui. 
2017-11-18 

 

 

 

 

DVEJONĖ 
 
Neateik sapnuose. 

Nežiūrėk priekaištingom akim. 

Aš esu dabarty. Ir tik čia – 

Sugebėjimas likti savim. 
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Aš kilau ir ne kartą kritau. 

Mokiaus prieblandoj įžiūrėti. 

Su šešėliais nekariavau, 

Tik per lietų vaikštau be skėčio. 

Nieko neteisiu ir neprašau – 

Ir neleidžiu savęs gailėtis. 

Langai atviri, bet smalsuoliams lengviau 

Pro rakto skylutę žiūrėti. 

Neišmokau vaidinti – 

Gyva iki kojos pirštelio. 

Kartais norisi apsikabinti 

Veidrodį. Kai sielą gelia. 

Kartais vaikštau lynu – 

Niekada nebijojau sudužti, 

Godžiai savąją taurę geriu, 

Ant slenksčio nebus dėl ko skųstis. 

Jei lemta,– likimą užrūstint galiu 

Negarbinimu kvailybės. 

Tu – dar vienas šlakelis vilčių, 

Kelias mano į amžinybę. 

Tai gal ... vis tik ateik į svečius, 

Kai mažiausiai tikiuos dovanų, 

Ant svarstyklių dedu žodžius – 

... Raištį leidžiu atrišt nuo akių. 
 

2018-01-20 
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Viktoras GULBINAS 
Kelmė 

 

 
 

TOLSTANTI 
 
vėl seku 

tavo žvilgsnio punktyrą – 

šis atsimuša 

taktu į grindinį 

kol nuslopsta 

pritemdytas vakaro 

 

toldama 

tu išsineši kryptį 

ir sakai: 

nesistenk mylimasai 

eiti mano pėdom 

jos klaidinančios 

 

nors ir tūnai 

po priesaikų užraktais 

nepavyks 

likti neatpažintam 

vienkartinis esi 

panaudotas 

 

antraplanėj 

be uždangos scenoje 

neverbaliniu 

savo kalbėjimu 

išsiduodi labiau 

negu žodžiais 
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gal suprasi 

kodėl neužtenka 

dviejų rankų 

vienam išlaikyti 

skilinėjančius 

mūsų gyvenimus 

 

 

 

 

 

LITVAKAI 
 
Ori, santūri, elitinė, 

privilegijuota bendruomenė 

su išoriškai matomu 

kokybės ženklu – 

 

ji gali daugiau, 

jai tai leista pelnytai, 

ji arčiau valdančiųjų Olimpo, 

arčiau talentingųjų, genijų ir virtuozų – 

 

ji prisimena Vilniaus Jeruzalę, 

deklaruodama meilę tai šaliai, 

kurios tarp hebrajų ir jidiš 

lietuviškai ištaria vardą 

ir  kas vakarą 

vis skausmingiau 

mintyse atsisveikina 

su Tėvyne 

Oginskio Polonezu. 
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MOTERIS PAGAL ZODIAKĄ. JAUTĖ 
 

... nežaisk su manim koridos,  

toreodore:  

 

      likimo man leista daugiau,  

      nei Jupiteriui –   

 

      esu nepralaiminti JAUTĖ;  

 

koks bebaimis,  

vikrus ar žavus būtum –  

mano ragų neišvengsi;  

 

      nešiosi juos tarsi karūną,  

      tik nesididžiuodamas ir nesigirdamas,  

         

bet prisiminsi  

tą būtąjį laiką  

kaip nepakartojamą,  

 

      nes būsimasis tėra  

      neįteisintas bei nenuspėjamas,  

      neapibrėžtas  

      savo slinktim ir vingrybėm...  

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

... o aš vis dar  

nepažeidžiama  

net ir neįžeidi –  

 

šitiek kartų  

testuota  
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patiklumu bei tikėjimu –  

 

liksiu,  

primindama:  

 

      pralaimėjusįjį  

      žiūrovai pamiršta greičiau,  

      negu nugalėtoją... 

 

 

 

 

 
 

Stanislovas JOKŪBAUSKAS 
Šaukėnai 

 

 

 

BATELIS 
 
– Ar pameni vasaros dieną saulėtą, 

Kai mudu dar buvom jauni? 

Mes parko takais vaikštinėjom iš lėto, – 

Norėjom pabūti vieni. 

 

Kai žingsniai pailso, pamatėm suolelį. 

Susėdom priėję arčiau. 

Žiūriu aš, jog tau atsirišo batelis. 

Pritūpęs jį surišau. 

 

Ir mano širdis tartum valsą užgrojo... 

Tas jausmas – šviesus, malonus. 
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Mačiau – tavo akys ir lūpos šypsojo, 

O žvilgsnis toks šiltas, švelnus. 

 

Jaučiau, kad užgimusi mūsų draugystė 

Labiau dar suartino mus. 

O šitas artumas ir karštis jaunystės 

Sužadino mūsų jausmus. 

 

...Daug metų jau veda mus bendras takelis 

Arimais džiaugsmų ir vargų. 

Juk mudu kadaise surišo...batelis!.. 

Surišo mus tvirtu mazgu. 

 

 

 

 

 

SESEI 
 
Dar metai penkeri nuėjo paneriais, 

Ir liks tik atminty, namo jau nepareis. 

Nubėgo dienos rūpestėliais pintos, 

Darbais lydėtos ir džiaugsmais dabintos. 

 

Tad šiandien Jubiliejus tavo namuose! 

Vėl rūpestis, vėl ryžtas šviečia akyse. 

Mes sveikinam ir linkime sveikatos! 

Šviesiom spalvom tegu pasaulis matos! 

 

Jei saulę slėps šešėliai, tešviečia Viltis! 

Skaudžioji praeitis jei kels liūdnas mintis, 

Tegul šeimos džiaugsmai ramins tau sielą! 

Žinok, jog pas tave visad mums miela. 
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Gyvenimo karietą lai Lemties žirgai 

Neklupdami dar trauks laimingai ir ilgai! 

 

 

 

 

 

GEGUŽIS IR POEZIJA 
 
Gegužis mums džiaugsmą pasėja, 

Priberdamas žemėj žiedų. 

Šiuo talentu jis pagarsėjo, 

Kai mėnesiai gavo vardus. 

 

Gegužy gamta suklestėjus 

Išsiskleidžia pilna galia. 

Ji padeda žmogui – kūrėjui, 

Jei siekiai sutampa, valia. 

 

Pajuntam esybės pilnatvę. 

Ir sielai, ir kūnui puiku. 

Ne veltui gegužiui poetai 

Paskyrė tiek posmų puikių. 

 

Poezijos šventės gegužy 

Gyvuos, o šviesa jų neblės. 

Būk sveikas, Geguži, drauguži! 

Poezijos Paukštė čiulbės! 
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Liucija KELPŠIENĖ 
Šedbarai 

 

 

 

IŠSISKYRIMAS 
 
Jūra šėldama kėlė bangas 

ir žilstantis dangus stingdė lašelius, 

paleisdamas į žemę skraidančiomis snaigėmis. 

Tu išeini, mama, tyliai šnarant lapams, 

kurie amžinai sugulė ant žemės. 

Voratinklių tinklai plyšta, trūksta vėjyje, 

o tu tyliai nutolsti, nepalikdama net šešėlio. 

Aš sakau sudie širdimi ir akimis, 

vilties kamputyje tikėdama, kad pamatysiu dar 

siluetą. 

Užgroja duetu vėjas ir jūra, 

ir smėlyje įmintos tavo pėdos 

išnyksta kaip kylantis vandens purslas... 

 

 

 

 
 

SUGRĮŽIMAS 
 
Spaudžia, slegia ir vėl sumaištis 

Sniegas girgžda po kojom baltutis 

Mintyse grįžta, verčias vaizdai 

Kai jausmai į namus vėl pakviečia 
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Aš ilgai dar mėnulį vis kalbinu 

Ir prašau tos žvaigždės – neužgesk 

Juk tos mintys dar nori pasaulį pasiekti 

Lyg balandžiais išskridę vaikai, suplasnot 

 

Širdis didelė, jos dūžiai kaip laikrodžio 

Vis ateinančio ryto ilgiuos 

Ir beldimas į langą atklydusio vėjo 

Kviečia džiaugtis, kad tėviškėn grįžau 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunius KULNYS 
Šiauliai 

 

 

 

LAIKRODIS IR PAVASARIS 
 

Laikrodis lyg gyvatė 

rodyklėm lyžčiojo tylą... 

Buvo išėjęs į miestą, 

sutiko pavasarį... 

 

Tik tas, užklijuotom akim, 

norėtų eiti kartu, 

lyg koks šešėlis, palikdamas 

nežinomų letenų atspaudus... 
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Ir laikrodis grįžo ligotas, pilkas, 

bet ryto blyški brėkšma 

jau veržias pro ciferblato 

akių vokus... 

 

Snieguotom šaligatvio plytelėm 

nukrypuoja pavasaris 

ir, žiemos raištį 

nuo akių nutraukęs, 

 

apšviečia mirštančios 

žiemos veidą – gniūžta 

po kojomis sniegas, 

traukias į pašalį 

ir miesto šuliniai alsuoja sunkiai. 

 

 

 

 

 

PARTIZANŲ MOTINOS 

 
Motinos, žuvusių gedinčios, 

Akys, atgal težvelgiančios, 

Ausys, aidus tebegirdinčios, 

Vėjo tariamus vardus, 

Medžiai, šakom nusvilintom. 

 

O, kaip prailgo gyvenimas, 

Kokia sunki ta bausmė: 

Pergyventi savo vaiką – 
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Lieki kaip žaizda atvira, 

Kaip išdžiūvusi upės vaga. 

 

Motinos, gedinčios žuvusių – 

Auštant nukankintų ar sušaudytų – 

Laukuose ar miškuose užkastų – 

Kaip jūs laukiat, kada 

Pasibaigs ta diena begalinė... 

 

Ir jūs, nepalaužtos, išdidžios, 

Su širdgėla snieguota ir balta 

Lelijų puokšte, žengsit 

Į skaisčiai žydrą dangų 

Sutikt savo sūnų... 

 

 

 

 

 

 

 

Aldona ORVIDIENĖ 
Kelmė 

 

 

 

NEIŠEIK... 
 
Jei išeisi į rudenio taką, 

Tai net vasarą ten neberasi žiedų, 

Tiktai eisi ir eisi keliu tuo, 

Kuris pilkas, niūrus, be vilties, be spalvų... 
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Neišeik tuo taku, čia vis būki, 

Tau dar vasara šoka žiedais. 

Tau pakvips medumi žalios liepos, 

Žais rugpjūtis žvaigždėm vakarais. 

 

O rugsėjy numegs rūko skraistę, 

Apsidengs ja laukai ir miškai, 

Laumės prausis migloj ryto upės, 

Noks sode vėlyvi obuoliai 

 

Neišeiki į rudenio taką – 

Ten nerasi gėlėtų laukų. 

Tiktai vėjas sūpuosis, kuždės tau: 

Per vėlu jau ieškot, per vėlu... 

2019-06-25 

 

 

 

 

 

KRAŽANTEI 
 
Ateik čionai – pažvelk, pasigrožėki, 

Pasiklausyk, Kražantė kaip čiurlena 

 

Ir paukščių linksmą klegesį išgirdęs, 

Užkopk aukštyn, priglusk prie klevo seno. 

 

O medis ošia paslaptingą dainą, 

Su vėju žaidžia, šoka žalią šokį. 

Iš tolo moja šakomis Kražantei... 

Pamok ir tu, nebeskubėk, sustoki. 
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Pamoki upei, gero kelio palinkėk – 

Tegul tėkmė rami jos vingiuos nepaklysta, 

Lai su srove ji gerą žinią neša, 

Kur laukia jos puošniais krantais Dubysa. 

 

Kražante, maža, bet miela mūsų upe – 

Tau lenkiasi ievos nuo kranto, 

Laukai tau žiedus dovanoja, 

Kaip nuotakai kelią nubarsto... 
2019-05-24 

 

 

 

 

 

LIETUVAI 
 
Brangi Tėvyne – Tu gimtoji žemė, 

Gražiausiais posmais, dainomis mylėta, 

Kokiu žodžiu, dar gražesniu vadint ją, 

Ką pasakyti dar mielesnio aš galėčiau? 

 

Tu Tėviškė mana su kalvomis ir kloniais, 

Miškais ir upėm, ežerais giliais, 

Rūkais laukuos, voratinkliais rugsėjo, 

Lietuviškom sodybom, klegančiais gandrais. 

 

Tu Lietuva – auksinių kopų krantas – 

Švelni, lyg smėlis, byrantis delnais. 

Nurimus Baltija, kai toliuos susilieja 

Su dangumi, su debesų baltais laivais. 

 

Graži Tu žaluma – tokia ryškia po saule, 

Graži, nuraudus vakaro žara – 
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Graži, nes Tau paskirtos šiltos spalvos – 

Jos plazda Tau, Tėvyne – Lietuva... 
2019-07-05 

 

 

 

 

 

 

Edvardas STANKUS 
Kelmė 

 
 

 
Kada už lango žiedlapiai krenta 

meilė į širdį kelią suranda 

iš jos išvaro neviltį juodą 

nors jai didelius pinigus duoda 

nori papirkti meilę svajonę 

kad ji ten būtų didelė ponia 

kad ten gyventų radikulitas 

širdį valdytų  kaip parazitas 

meilė gerumas širdies paguoda 

suteikia viltį laimės dar duoda 

ko žmogui reikia meilės svajonės 

ir kad netrūktų kasdienės duonos 

ir kad sveikatos šiek tiek truputį 

kiek iki laimės trūksta mažute 

 

*** 

Aš norėjau vėjo paklausti – ar 

atneštų mano meilę šičia, bet 

kažko širdelę ėmė spaust, reiškia – 

laišką reik savai rašyti, aš 
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ant balto sniego parašiau laišką 

meilei, kur širdy gyvena ir jos 

saugoti mane prašiau, nes dar 

lig šiolei nerašau romanų. 

 

Ir atskriejęs vėjas pasakys, ką 

manoji meilė tenai veikia, 

neskubėti manęs paprašys, o 

palaukti, kol ateis tam laikas. 

 

Laimingas esu, nes meilė mano 

labai seniai manoj širdy gyvena 

ir ten ji bus, kol aš pas ją ateisiu, 

jeigu taip lemta – nieko nepakeisiu. 

 

*** 

Nebrausiuos į sielą, nevirpinsiu 

širdį, bet lauksiu, likimas mane 

kol priglaus, kas mane supranta, 

tas balsą jau girdi, širdis pasiilgusi 

mielo – brangaus. 

 

Jei gyvenime ko  netenku 

tai metus savus veriu ant smilgos 

ryto rasas aš kasdien renku 

savo angelo aš pasiilgęs, ką 

pakeist gali, mielas žmogau – vien 

tik laiškus smėlyje rašyti, man 

atleiski, jei nusikaltau, atleidimo 

 

reiks tavęs prašyti, dar kraujuoja 

sužeista širdis, ji nurimt negali, 

laiškus rašo, atleidimo – ko daugiau 

prašys? – prisiglaust prie angelėlio mažo. 
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Jadvyga ŠIMKIENĖ 
Kelmė 

 

 

 

PAMOKA 
 
Temo 

Visi jonvabaliai 

Išdavę savo 

Prigimties spindesį 

Neberaižė tamsos 

Dusino nuodėmių tvaikas 

Lūžinėjo Dievo įstatymai 

Šventieji su šmėklomis 

Žaidė mirusiųjų šachmatais 

Žmogaus laukė matas 

Gurkšnis tulžies 

Buvo įrėmintas į kūną 

Kad gyvenimo suolas 

Dar vienu mokiniu 

Padaugėtų 

 

 

 

 

 

KARŠTYMETIS 
 
Per suplaktą molį 

Rupšnodamos juodą 
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Apdegusią žolę 

Keliauja žvaigždynų 

Kaimenės 

Ieškodamos gėlo vandens 

Bet žaibo nėra 

Ir dukra vandenų 

Prie suskilusio 

Indo nerauda 

Užsidegė smėlis 

Ir vėjo sparnai 

Net brangus šulinys 

Nekvėpuoja 

Tik dulkės dar 

Auga didėja ir bręsta 

 

 

 

 

 

ŽALIOJI DIENA 
 
Grožėjausi jo didelėm 

Žaliom akim 

Kvepiančiom pušų sakais 

Ir vandeninėm mėtom 

Jis žaidė 

Sparnais drugelio 

Liesdamas rankas ir veidą 

Kalbėjomės, ilgai nuoširdžiai 

Senųjų vėjų ir laukų kalba 

Aš viską supratau 

Kaip medis savo brolį medį 

Šalia, oazėje ramybės 
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Sparnuota ašara švytėjo 

Iškritusi iš vakaro akių 

Ji tyliai meldėsi 

Ant jauno dobilo krūtinės 

Mačiau raudoną žemuogėlės šeimą 

Kuri, padėjusi saldumą 

Ant žalio savo delno, snaudė 

Regėjau žalių miškų akim 

 

Kaip baltos pelkių kojos 

Draikėsi po pievą 

Kaip džiūgavo dangus 

Be skausmo debesį pagimdęs 

Kaip numirė 

Ir vėl atgijęs vėjas 

 

Pešėsi su medžiais 

Mačiau, kaip snapeliu 

Stuksendamas į medžio širdį 

Genys sulaukdavo skanėstų 

Kaip sraigės šaukėsi lietaus 

Per sausą molį 

Vilkdamos namelį 

Kaip ąžuolo kepurėj 

Gražus paukštukas 

Lesino šeimyną 

Buvau lyg vakaro giesmės 

Žaliųjų elfų svečias 

Kol vakaras pakrikštijo lietum 

Ir suteikė girinio vardą 
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Vytautas ŠIMKŪNAS 
Tytuvėnai 

 
 

*** 

 

Susitikome virš tolimų galaktikų, 

Kur kadaise pasauliai ieškojo 

Pradžios ir prasmių, bet nerado. 

Kalbėjomės apie būtį, 

Apie prarastąjį laiką, 

Neišsipildžiusias svajones, 

Neišmatuojamus kelius, 

Kuriais ėjome ir kuriais dar 

 

Teks nueiti ne visuomet susikibus. 

Apie tai, kokie gražūs gimė 

Mūsų vaikai ir kaip greitai užaugo, 

Kaip išsibėgiojo po savo gyvenimus, 

Nekartodami mūsų klaidų ir tiesų. 

Apie tai, kad monotonija 

Turi vis daugiau amžinybės bruožų 

Ir dėsningai pildosi visose pranašystėse. 

Apie tai, kad lietuviška vasara lyja 

Net vien grybų lietumis, 

Apie tai, kad jazminai po langu 

Pražysta tėvo atminimui birželį 

Ir kad motinai kiekvienas žingsnis 

Vis daugiau skauda. Iki alpulio skauda. 

Apie tai, kad ji viena prižiūri savo tėvų, 

Giminių ir mudviejų tėvo kapus, 

BROLI! 
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*** 

 

Taip reikėjo. 

Nulijo. Greitas lietus. 

Vos kelios akimirkos. 

Tiško. Sproginėjo dideli purslai 

Balutėse, beldė į stogo skardą, 

Ritmingai, tarsi 

Profesionalai, improvizuodami 

Dar negirdėtą ritmą. 

Taip reikėjo. Nakties. 

Neramios. 

Be gilaus ir klampaus miego. 

Kur mintys pabėga. 

Nuo savęs ir visų. 

Ir norėjos išeiti per lietų 

Iš proto! 

 

*** 

 

Su paukščiais mintys, su paukščiais 

Pakyla ir leidžiasi pienių pūkais 

Ant tavo ir mano blakstienų, bijodamos 

Vakarykščių vėjo pasižadėjimų. 

 

Blaškosi, ieškodamos vietos, 

Ramybės užutekio, saulės atokaitos, 

Tiesiog vakarėjančio laiko, 

Kad už jo mažiau berūpėtų 

 

Visos tos žudančios sumaištys, 

Nesuvokiamos mažmožių prasmės, 

Be kurių neįmanoma kartais 

Iš laimės pramerkti akių. 
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