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Reginos Biržinytės premiją rajono literatui už 

brandžiausius metų kūrinius, 1996 m. rajono kultūros ir sporto 

skyriaus prašymu, įsteigė Kelmės rajono valdyba. Ji įteikiama 

kasmet tradicinio Poezijos pavasarėlio metu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGINA BIRŽINYTĖ – Kelmės  krašto poetė. 

Išleido  tris savo kūrybos rinkinius: („Takas į vienkiemį“ 

(1990), „Tenai, už Kražantės“  (1993), „Sutemų slėniai“ 

(1996). Mirties 10 - ųjų metinių proga išleista 

nepublikuotų eilėraščių knyga „Taip lengva“ (2006). Jos 

eilės – tapybiškos, ilgais sakiniais, tarsi vis negalinčiais 

užbaigti besitęsiančios minties, banguoja filosofiniais 

vingiais, natūralistiniu peizažu susiliejusiu su autorės 

pojūčiais. Australijos lietuvis Juozas Almis Jūragis 

Reginą Biržinytę pavadino dvasine Oskaro Vladislovo 

Milašiaus dvyne. 
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AMELIJA MILTENIENĖ  

(1997 m. laureatė) 

 

Pirmoji R. Biržinytės premijos laureatė. Gimė 1931 m. 

liepos 11 d. Pakruojo rajone, Kauksnujų kaime. Baigė Šiaulių 

mokytojų ir Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1954 m. dirbo 

pedagoginį darbą Lioliuose, Linkaučiuose, Kražiuose (Kelmės 

raj.) Rašo eilėraščius, apybraižas. Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos valdybos narė, Kelmės skyriaus pirmininkė. 

Išleido 10 knygų, įvairių premijų laureatė. 

R. Biržinytės premija skirta 1997 m. už knygas „Metų 

vėrinys“ ir „Gyvenimo upė“. 

 

Eilėraščiai iš Amelijos Miltenienės knygos „Gyvenimo upė“ 
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MIŠKE 

 

Dūmų kvapas ir laužo liepsna 

Susipynė į vieną gaudimą... 

Krūmuose mažas paukštelis 

Giedojo prieškalėdinę giesmę ( koks stebuklas!). 

O mes, pamiršusios visa, kas žemiška, 

Gėrėme vakaro vėsą 

Ir iš  storakamienio ąžuolo 

Sėmėmės jėgų 

 

Grumtynėms su negalia kūno ir dvasios. 

Pažadinę miškų dvasias gerąsias, 

Parnešime miestan laukų tyrumą, 

Paukščio giesmę ir širdies gerumą, 

Sušildytą laužo liepsnos, 

Kai miškas simfoniją gros... 

 

 

 

KNYGA 

 

Verčiu lapą po lapo... 

Kitų gyvenimai – lyg mano. 

Ir mintys mano, 

Ištirpusios metaforų ugnyje, 

Palytėtos kitų rankų, 

Sušildytos kitų širdžių kaitra. 
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Skaitau knygą – o gal gyvenimą kieno, 

Skausme gimusį,  

Viltimi nuramintą, 

Apjuostą gamtos ir meilės aureole. 

Lapas po lapo... 

Gimė, augo, mylėjo... Ir išėjo –  

Liko tik gyvenimo pėdos knygos lapuose 

Ir skaitančiojo atminty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADAS KALVAITIS  

(1998 m. laureatas) 

 

Gimė 1929 m. birželio 27 d. Radviliškyje. Su tėvais 

1948 m. buvo ištremtas į Sibirą. Ten būdamas baigė Irkutsko 

universitetą, filologijos fakultetą. Į Lietuvą grįžo 1966 m. ir 

apsigyveno Tytuvėnuose. Dirbo mokytoju. Daugiausia  

 

 

4 



REGINOS BIRŽINYTĖS PREMIJOS LAUREATAI                                                                                                                                                                                                               REGINOS BIRŽINYTĖS PREMIJOS LAUREATAI 

    

 

 

žinomas kaip satyrikas, bet rašo ir lyrinius eilėraščius, 

noveles, apybraižas. Daug kartų už epigramas apdovanotas  

„Šluotos“ žurnalo ir kitokiomis premijomis. Išleido 4 knygas: 

„Kolega įsiūlė“ (1996 m.) „(Ne) nusipelnęs“ (1999 m.) 

„Prieblandos varnas“ (2002 m.), „Skuduriniai žmogeliukai“ 

(2004 m.). 

R. Biržinytės premija skirta už satyrinių miniatiūrų 

ir epigramų knygą „Kolega įsiūlė...“. 

 

Iš Vlado Kalvaičio  knygos „Kolega įsiūlė...“ 

 

ABU LABU TOKIU 

 

Ak, kaip dergia ! 

Ak , kaip smerkia 

Pabalėly 

Erkė 

Erkę. 

 

 

KNISLYS 

 

Dievaži, jis – ne menkystė, 

Jo uolumas duos naudos. 

Maga jis ir tai išknisti, 

Ko nebuvo niekados. 
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PAIKAS KUPRANUGARIS 

 

Kupranugarį 

Koneveikė, barė. 

Galop visai 

Iš dykumos išvarė 

Už tai, 

Kad, eidamas prieš vėją, 

Apspjaudė jis ne tuos, 

Kuriuos reikėjo... 

 

 

SMARKUOLIS 

 

Į miltus būtų  

Jis sutrynęs 

Priešą, 

Bet kelią 

Jam pastojo... 

Varnalėša. 

 

 

POPULIARUMAS 

 

Česnakas įžymybe tapo. 

Visi pažįsta jį iš ... kvapo. 
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KAZIMIERAS ALEKNA  

(1999 m. laureatas) 

 

 Gimė 1949 m. rugsėjo 15 d. Tytuvėnuose. Baigė 

Vilniaus Universiteto žurnalistikos fakultetą. Dirbo Kelmės 

rajono laikraščio redakcijoje, vėliau teko išbandyti kitokius 

darbus įvairiose įstaigose. Rašo apsakymus, eilėraščius, 

epigramas, apybraižas, kt. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 

narys, apdovanotas įvairiomis premijomis. Išleido dvi 

apsakymų knygas“ Rudens žydėjimas“ (1998 m.) ir „Sielos 

mauzoliejus“ (2001m.) 

Reginos Biržinytės premija skirta už knygą 

„Rudens žydėjimas“. 
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Iš Kazimiero  Aleknos knygos „Rudens žydėjimas“ 

 

GĖLĖS 

 

Liepa. Gatvėje neapsakomas karštis. Ore plaukioja 

besilydančio asfalto kvapas. Aikštėje nė gyvos dvasios. Jos 

pakrašty gėlių parduotuvė. Lange įrėminta žavi pardavėjos 

galvutė. Veido mina: „Nuobodybė! Galima numirti!“ Tą 

nuobodybę švelniai blaško lyg pajacas besikraipančio 

ventiliatoriaus vėjas. Nė vieno pirkėjo. Čia apkabina maloni 

vėsa. Pasieniuose, aukštai ir žemai, šimtai gėlių vazonėlių. 

Žiedai ryškūs ir akinančiai švarūs. Nuobodžiaujanti fėja taip 

pat primena žiedą: sniego plaukai, raudonos lūpos, lapo 

formos nagai... Turbūt tai gražiausia gėlė. 

Prie durų lyg ištemta kojinė snaudžia pilkas  katinas. 

Kai fėja paglosto jį, atsimerkia ir riečia nugarą lanku. Oras 

kvepia žeme ir vandeniu. Tas mažas atogrąžų miškas dvelkia 

ramybe ir melancholija. Pardavėja ir šilkinis katinas – 

pasitenkinimu ir namine laime. Rimtis. Rimtis. Rimtis. 

Mergina glosto gaurių ir tyliai sako: „Kisa! Kisa! 

Sibirieti!“ Sibirietis didingai narna savo kalba. 

Mergina suklūsta: ant šaligatvio prilimpa kieti žingsniai. 

Nuaidi negarsus: „Stok!“ Į parduotuvę įeina dešimt kareivių 

ir seržantas. Jų veidai šiurkštūs ir pajuodę nuo saulės. Trenkia 

prakaitu ir dulkėmis. Gėlės jiems ne prie veido. Jie kareiviai, ir 

jiems prie veido ginklas. Gal todėl jie gruboki, ir mergina nuo  
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įžūlių žvilgsnių slepia dailias kojas už bufetėlio. Jų juokai 

šiurkštoki, ir ji nepatenkinta kramto lūpą. 

Švelnus aromatas svaigina juos. Kareiviai bando 

šypsotis.  

Šypsosi negrabiai. Atpratę. Kažkada jie žaidė karą, o 

šiandien pasiruošę tikram. Todėl jie tokie keisti su gėlėmis. 

Mergina šypteli. 

Laikas nelaukia. Kiekvienas su dviem vazonėliais eina į 

gatvę. Ir tuojau pasiilgsta parduotuvės, merginos, katino. Jie 

sugrįžtų, bet ten seržantas moka pinigus. Jis moka labai ilgai. 

Jam labai gera mažo atogrąžų miško ramybėje. Jam labai gera 

pardavėjos ir šilkinio katino naminėje laimėje. Seržantas labai 

ilgai moka pinigus. 

Jie laukia gatvėje. 

- Vyručiai, nejau mane laidosit? – klausia dėdulė 

pieno putos ūsais. 

- Gyvenk, tėvai! – juokiasi kareiviai. 

- Tai gerai, kad leidot! Ačiū, sūneliai… 

Seržanto vis nėra. Jis labai ilgai moka pinigus. Jeigu už 

bufetėlio stovėtų ne pardavėja, o pardavėjas, seržantas labai 

greitai suskaičiuotų pinigus. 

Saulė tupi ant paties viršugalvio. 

- Tai gėlyčių... – sako miniatiūrinė senučiukė. – Jau 

vestuvėms, aš gerai žinau !... 

- Suklydai, močiute širdele… kareivio niekas nemyli! 

- Aaaa… tai jūs kareiviukai… Jau  nebeprimatau. Ai,  
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ai, tai gėlyčių… 

- Į kareivines nešam. Šviesiau gyventi norim. 

- Tai … tai… vaikeliai… Kas nenori šviesos ? Tokio 

žemėje nėra... 

Pasirodo seržantas, ir grupė pajuda. Praeiviai sustoja ir 

žiūri: „Keisti kareiviai. Kam jiems tos gėlės! Kareiviai atsargiai 

neša gėles: „Keisti žmonės. Nematę kareivių su gėlėmis“. 

Tokie žvilgsniai visada žeidžia širdį. Grupė paspartino 

žingsnį. Osetinas Zauras kažkodėl atsiliko. Jo akyse pražydo 

žili kalnai. Sidabrine pusnim krinta upė. Vandenyje ryškūs 

žiedai. Laukinių gėlių žiedai. Žiedai jos plaukuose. Jie juodi, 

šiurkštūs- švelniausi pasauly. Siūbuojami jie užtveria  Zaurui 

akis, pripila paširdžius ugnies. Jie susikabina rankomis ir 

lekia paukščio skrydžiu. Paukštis permatomai skaidrus. 

Nuostabusis paukštis! Kalnai . Erdvė. Jis nudreskia kalnų rožę 

ir paduoda jai. Jo pirštai perdurti kruvinai. 

- Fatima ! 

- Zaurai! 

- Lauk! 

- Lauksiu! 

Zauras švelniai spusteli gėlių vazonėlius. Kojų paduose 

jaučia aštrų skausmą. Jis vis stiprėja. Iki kareivinių toli. Reikia 

eiti. Jokiu būdu nesustoti. Pirmyn. Balsas visai šalia pasakė: 

„Lauksiu!“ Jis vėl išvydo raudonus gėlių žiedus. Juose 

liepsnoja saulė, o nuo žiedų liepsna krinta į batus ir degina, 

degina, degina pėdas.... Ir dabar Zauras prisimena vakar 

taisęs batus. Blogai taisė. Blogai užlenkė vinis. 

Ką daryti? 
10 
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Jis eis. Kol liepsnos saulė gėlių žieduose. Kol girdės 

ausyse Fatimos balsą. Matys Fatimos akis. 

„Lauksiu!” 

Jis žiūri į didžiulę saulę. Žiūri į žiedus. Liepsnoja saulė, 

liepsnoja ir žiedai, tos liepsnos supuola į vieną kalną, ir dabar 

alma viena gigantiška ugnis. 

„Lauksiu!” 

Negalima pamesti iš akių draugų. Žiūrėk! Žiūrėk! Jie 

jau toli. Tu atsilikai. Sparčiau! 

Mato, kaip deganti seržanto figūra šaukia be balso, 

moja, drąsina. 

„Lauksiu!” 

Pirmyn! Žingsnį! Dar žingsnį! 

Saulė pradeda beprotiškai suktis, ir gatvė su medžiais 

pradeda suktis. Dar... Žingsnį! Dar!... 

Draugo siluetas artėja, stambėja. Ne! Zauras pats! Dabar 

arba niekada! 

Jis ima bėgti. Vis smarkiau ir smarkiau. Vis tvirčiau ir 

tvirčiau. Ir vis švelniau spaudžia prie krūtinės gėles. Tai jo 

gėlės. Ir niekam neatiduos. Niekam, kad paliktų laisvos 

rankos... 

„Lauksiu!” 

Saulė liepsnoja. 

Kareivinės toli. 

O Fatima šalia. 
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IGNAS VIRŽINTAS  

(2000 m. laureatas) 

 

Gimė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Kadagynų kaime, netoli 

Rietavo. Baigė Plungės gimnaziją, Šiaulių mokytojų institutą 

ir Vilniaus pedagoginį institutą. Teko mokytojauti daug kur, o 

nuo 1976 m. – Tytuvėnuose. Įkūrė etnografijos muziejų, daug 

metų kantriai rinko senovinius daiktus – eksponatus. Išleido 

tris apsakymų knygas „Ąžuolą kirs rytoj“ (1999 m.), „Sodžius 

be ramybės“ (1997 m.) „Susitikimas per Jonines“ (1999 m.) ir 

romaną „Gaidžio lauko trobelė“ (2001), už kurį, jau po 

mirties, apdovanotas literatūrine Žemaitės premija. 

R. Biržinytės premija įteikta už apsakymų rinkinį 

„Susitikimas per Jonines“. 
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Iš Igno Viržinto knygos „Susitikimas per Jonines“ 

 

LAIŠKAS 

 

Kas rytą mano mažo kambarėlio įtemtą tylą suardo 

čerškiantis moters balsas. Atplaukia jis iš priešais langu 

esančio namo. Įsiklaususi išgirstu, kaip moteris svaido vyrą 

tokiais žodžiais, kurie mane sukrečia iki virpulio, ir aš tuoj 

šoku iš lovos. Užsimetusi chalatą, užsitraukiu už naktinės 

užuolaidos ir laukiu. Žinau, tuoj pamatysiu iš to namo 

išeinantį skausmu iškreiptu veidu vyriškį. Jo galva visada 

nusvirusi, jis visas susigūžęs lyg nuo smūgio. Kiek 

patrypčiojęs prie durų, jis lėtai tolsta, įsmeigdamas į mano 

langą susikrimtusį  žvilgsnį. Palydžiu nelaimingąjį mintimis. 

„Kuo galiu padėti tau, kad ir tu džiaugtumeis pavasarėjančia 

gamta, šypsotumeis saulei?”. 

Ilgainiui šio žmogaus žvilgsnis ėmė mane net sapne 

persekioti, ir vis labiau kankino mintis, kad negaliu jo likimui 

būti abejinga, tuo labiau, kad visada pusryčiaudama 

matydavau pro duris švitriai išnyrančią vienplaukę, 

skaistaveidę ir spindinčią moterį, kuri pasišokinėdama 

nuliuoksėdavo į priešingą gatvės pusę. Kartą  šeimininkė, 

žiūrėdama į ją , pasakė: 

- Zylioja boba, pamynusi vyrą. Ir kuo tas viskas 

baigsis? 

Tą rytą aš ryžausi. Parašiau trumpai: 
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“Mano brangusis, 

 

Tu neturi teisės savęs luošinti, šitaip gyvendamas. Jei 

išsiskirsi su tąja moterimi, kuri tavo sveikatą ardo aš 

padarysiu tave laimingu. 

Tavo Aušrelė“ 

 

 

Pasirašiau, žinoma, ne savo vardą, nes buvau tikra, 

kad šį laišką perskaitys tik ji, kurią kasdien matydavau, 

išsiimančią iš pašto dėžutės korespondenciją. Ir kaip 

apsidžiaugiau, kai po kelių dienų pamačiau juos abu 

išeinančius iš namų po paranke. Šį kartą vyras, nors ir 

santūriai, šypsojosi, o jos veide nebuvo nė vieno lašelio 

linksmumo. Po savaitės jau kitą rytą iš namų pirma išlėkdavo 

ji, skeryčiodama rankomis, lyg kam grūmodavo. O po 

mėnesio mano šeimininkė vieną rytą pranešė: 

- Abu kaimynus vakar paguldė į ligoninę. Baisiai 

pakriko jų nervai. 

- Ką man dabar daryti? – vos nesušukau balsu, 

įsitvėrusi į šeimininkės ranką. 
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STASYS RAMANAUSKAS  

(2001 m. laureatas) 

 

 

Gimė 1933 m. liepos 31 d. Kelmės rajone Lendrių kaime. 

Mokėsi Butkiškės pagrindinėje mokykloje, ilgus metus dirbo 

mechanizatoriumi kolūkyje. 1979 m. pardėjo rašyti epigramas 

ir humoreskas. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys.  

Išleido humoreskų knygą „Sapnai ir svajonės“ (2000 

m.) už kurią sekančiais metais įteikta R. Biržinytės premija. 
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Iš Stasio Ramanausko knygos „Sapnai ir svajonės“ 

 

NEKLAUSYKIT DAKTARŲ 

 

 

- Vyrai, po darbo visi susirinkit į kultūros namus, 

atvažiuos daktarai – paskaitą skaitys, - kvietė mechanizatorius 

„Aušros“ kolūkio pirmininkas Žitkus. 

- Ką  jie ten gero paskaitys... - be jokio džiaugsmo 

sutiko šią žinią mechanizatoriai. 

- Vis dėlto, pravartu žinoti, nes sveikata- brangiausias 

turtas, reikia ją saugoti, - nesutiko ūkio galva. 

- Be didelio entuziazmo, prigūžėjo pilna salė. Ne tik 

mechanizatorių. Daktarai skaitė pasikeisdami, labai aiškiai, 

pailiustruodami net pavyzdžiais: kaip mechanizatoriai 

nesilaiko medikų patarimų arba nurodymų, todėl praranda 

sveikatą ir lieka nedarbingi. Pavyzdžiui, triukšmui sumažinti 

nenaudoja ausinių, prie chemikalų – spec. aprangos 

dujokaukių. Dirba be poilsio pertraukėlių. Daktarai taip pat 

atsakinėjo į klausimus, kurių buvo nemažai. Davė įvairių 

patarimų. Vienu žodžiu, paskaita buvo labai įdomi.  

Dar ilgai žmonės diskutavo apie mediciną. 

- Kaip tas kad sakė – mes iš traktoriaus visą dieną 

neišlipam, tai ko norėti, kad būtų gera mūsų sveikata ?- tarsi 

viską apibendrino traktorininkas Aselis. 

-  Žinoma, kad taip, - pritarė jam ir kiti. 

... Iš laukų į fermas veža šiaudus, linguoja krautuvo 

strėlė – tartum milžinas gandras, pačiupęs samanų kuokštą,  
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taiso lizdą... Rieda  pakrautos ir tuščios mašinos be jokio 

pertrūkio. Ilgą laiką darbas virte verda. Aselis žvilgtelėjo į 

laikrodį – ogi jau seniai reikėjo daryti poilsio pertraukėlę. Ir 

tuojau išlipo iš traktoriaus. Pamatę jį, išlipo ir kiti. Nors 

traktorininkas per dieną sėdi traktoriuje, bet išlipęs vėl nori 

sėstis, todėl visi sukrito čia pat, ant šiaudų. Vos spėjo susėsti, 

tik švykšt pirmininko „Niva“. Kiti norėjo kilti, bet Aselis 

sulaikė: 

- Ko bijot, sėdėkit. Juk mums priklauso poilsio 

pertraukėlė, ar negirdėjot, kaip vakar sakė daktarai? 

      Pirmininkas, išlipęs iš „Nivos“, apmetė visus nieko 

gero nežadančiu žvilgsniu ir rūsčiai paklausė: 

- Tai kas, draugai, nepatinka, kad nedirbat? 

- Poilsio pertraukėlė,- pralemeno Aselis. 

- Ak, poilsio valandėlė! – pakartojo kaip aidas 

pirmininkas Žitkus. 

- Aš jums tokią pertraukėlę užstrojinsiu, kad ir savo 

vaikų vardus užmiršit. Žinot, kas jūs esat? Tikri svolašči! 

Reiškia – svolači, mat pirmininkas blogai mokėjo rusų kalbą, 

bet norėdamas, kad iškilmingiau jo barimas skambėtų, 

perpykęs galūnę taip stipriai pabrėžė, kad girdėjosi vien, 

„šči“, kas rusiškai reiškia barščių sriubą. 

- Bet, pirmininke, jūs turbūt pamiršot, kad lietuvių 

kalba dabar pripažinta valstybine kalba, o jūs vartojat 

užsienietiškus keiksmažodžius, -  išrėžė šventą tiesą Aselis. 

Pirmininkas, valandėlę suglumęs, tylėjo. Pagaliau pro 

dantis piktai iškošė: 

- Gerai, draugs Aseli, kadangi pats esi toks  
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lietuvininkas, mes pasistengsim tave truputį kitaip nubausti,- 

sėdo į „Nivą“ ir dingo už posūkio. 

Ūkio galva savo pažadą ištesėjo. Prie kontoros 

kabančiame laikraštyje buvo išpaišytos gana komiškos, 

suvirtusios ant šiaudų, traktorininkų karikatūros. Apačioje 

dailiai parašyta: 

„Šiems vyrukams nebus užskaityta darbo diena! O 

Jonui Aseliui, kaip sabotažo vadovui, bus nubrauktas metinis 

darbo stažas”. 

Štai ir klausyk daktarų! 
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JUZEFA RAMANAUSKAITĖ  

(2002 m. laureatė) 

 

Gimė 1916 m. rugsėjo 24 d. Kražių valsčiaus  

Pakalniškių kaime, ūkininkų šeimoje. 1929 m. baigė Pašilės 

pradinę mokyklą. Nuo pat mažens labai mėgo skaityti. Tačiau 

teko dirbti įvairius darbus: buvo duonos kepyklos vedėja, 

vaikų darželio ūkvede ir t.t. 1941 m. pradėjo rašyti 

atsiminimus apie tragiškus Lietuvai 1940-uosius metus, bet 

per karą šie sąsiuviniai prapuolė. Visą laiką labai domėjosi 

savo krašto praeitimi, kaupė tautosaką ir 1996 m. išleido 

knygą „Kakarykalnio aidai“. 2001 m. pasirodė publicistikos 

knyga „Kad nepaklystume...“, o 2004 – apmąstymų rinkinys 

„Neklystanti konstitucija“. 

R. Biržinytės premija įteikta už publicistikos knygą 

„Kad nepaklystume...“ 
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Iš Juzefos Ramanauskaitės knygos „Kad nepaklystume“ 

 

 

MANO TROBELĖ 

 

Tai buvo 1962 m. kovo 18 d. Tą  dieną buvo renkami 

deputatai į tarybas. Rinkimų išvakarėse sapnuoju: Domininka 

A. man įsakmiai sako: „Aš dabar išeinu, trobikę palieku tau. 

Eik ir gyvenk“. Aš tada butą nuomojau, ir jis buvo man 

atsakytas. Turėjau išsikraustyti. Rytą galvoju: „Ką tas sapnas 

galėtų reikšti“. Išvada: sapnas yra sapnas ir nėra reikalo sukti 

galvą. 

Buvo sekmadienis. Nuėjau į bažnyčią. Po pamaldų 

gatvėje sutinku pažįstamą Adelę D. Ji man sako: „Juzefa, ar 

žinai, kad šįryt rado Aleksandravičienę  mirusią“. Nustebau. 

Aš ją sapnavau. Ji man pasakė, kad paliekanti trobelę. Nuėjau 

į pagrabą. Galvoju, kad gal išnuomos broliai man tą trobikę, 

nes jie buvo jos paveldėtojai. Man atsakymas neigiamas. 

Vadinasi, sapnas yra tik sapnas. Praėjo kelios savaitės. Vėl 

kalbos, kad trobikė parduodama, bet kaina nemaža. Aš 

negaliu net pagalvoti apie pirkimą, nes neturiu pinigų. 

Nuperka Pranciška. O aš tik prisimenu sapną. Po kiek laiko 

vėl kalbos– Pranciška parduoda trobikę. Ją išgąsdino 

reikalingas remontas. Kaina mažesnė. Bet mano kišenėje 

tuščia. Man butas atsakytas – reikia išsikraustyti, o nėra kur. 

Susitinku gerą  draugę Feliciją. Ji mane išbara, kad aš nemoku 

susitvarkyti. Pataria: „Skolinkis!“ Skolintis reikia taip: iš 

vienos skolinies, kitam atiduodi“. Felicija man pirmoji  

 
20 



REGINOS BIRŽINYTĖS PREMIJOS LAUREATAI                                                                                                                                                                                                               REGINOS BIRŽINYTĖS PREMIJOS LAUREATAI 

    

 

 

paskolino šimtą rublių. Taip aš susirankiojau reikiamą sumą. 

Buvo daug žmonių, kurie man padėjo, bet buvo ir tokių, 

kurie kliudė. Ačiū Dievui, gerumas nugalėjo, nors buvo ir 

tokių kurie bėgo į apylinkės raštinę prašyti ir skųsti, kad 

manęs į trobikę neįleistų. Taip po daugybės sunkumų ir 

priešpriešų 1962 m. liepos 2 d. apsigyvenau  savo trobikėj. 

Pasidariau kapitalinį remontą, išmokėjau skolas: buvo daug 

sunkių dienų – reikėjo daug ir sunkiai dirbti. Sapnas išsipildė. 

Gyvenu kaip danguj. Turiu ne tik trobikę, bet prie jos  

pasodinau vaismedžių. Ačiū Dievui, ir duok Domininkai 

dangų, kad ji išeidama paliko trobikę man. Aš su ja buvau 

pažįstama, bet artimiau nedraugavome. 
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TERESĖ  RIMULAITYTĖ  

(2003 m. laureatė) 

 

Gimė  1932 m. sausio 6 d.  Gudelių kaime, Kelmės 

rajone. Baigusi Tytuvėnų vidurinę mokyklą, ilgus metus dirbo 

kultūros namuose. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, 

Tytuvėnų vidurinėje mokykloje dėstė tikybą, vadovavo 

ateitininkų būreliui. Rašo eilėraščius. Išleido tris  knygas: 

„Pajauskim stebuklą“ (1999 m.) , „Trokštu tylos“ (2000 m.), 

„Sielos fleita“(2004 m.). Pastaruoju metu daug rašo sakraline 

tema. 

R. Biržinytės premija įteikta už poezijos rinkinį 

„Trokštu tylos“. 
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Iš Teresės Rimulaitytės knygos „Trokštu tylos“ 

 

 

 

ŽOLINĖS ŠVENTĖ 

 

Tai kvepia suskinti žolynai, 

Tai švyti jų puikūs žiedai: 

Žemčiūgai, radastos ir mėtos 

Taip dėjo į puokštę kadais. 

 

Motutė, giedodama giesmę 

Marijai. Jos šventei didžiai. 

Tą saulėtą Žolinės dieną 

Akimirkai, rodos grįžai. 

 

Menu, kaip ėjai į bažnyčią, 

Šviesi, prisiskynus gėlių... 

Tas šventas tikėjimas Tavo 

Bangavo spygliuotu keliu. 

 

Tada kryžius šaudė ir griovė, 

Vien prievarta šliaužė baisi. 

Motulė tad mokė: - Kentėki, 

Juk vaikas Marijos esi. 
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RYTO GRAŽUMAS 

 

Suvirpėjo žara purpurinė: 

- Labas rytas, žemele šviesi. 

Tu puiki, vos pramerkus blakstienas, 

Vasarojų žaliam ilgesy. 

 

Katilėliai, ramunės, vėdrynai, 

Pasipuošę rasų vainiku. 

- Labas rytas, maža skruzdėlyte, 

Jau skubi samanotu taku. 

 

Vieversėliui šaukiu: - Labas rytas! 

Kiek palaimos pulsuoja širdy! 

Gieda, čiulba ir krykščia, kas gyvas, 

Kai atbundančią gamtą jauti. 

 

Tad lenkies prie mažųjų žolynų, 

Prie piliakalnio žilo galvos... 

Dievo Angelas atnešė rytą 

Ant gražiausios gimtinės kalvos. 
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ONA JAUTAKIENĖ  

(2004 m. laureatė) 

 

Gimė 1957 m. sausio 4 d., augo vaizdingame Vaidatonių 

vienkiemyje, netoli Stulgių (Kelmės raj.). Baigė Vilniaus 

universiteto žurnalistikos fakultetą. Dirbo Kelmės 

rajoniniame laikraštyje „Bičiulis“ žurnaliste, nuo 2000-ųjų 

metų – redaktore. Rašo eilėraščius, pasakas, kt. Ne kartą 

apdovanota įvairiomis premijomis. Išleido knygas „Vilko 

lagaminas“ ir „Debesis virš akivarų“ (2003 m.) „Katino 

Felicijono pasakos“, „Kamanės sekmadienis“ (2004 m.), 

„Žemaitiški sodai“, „Mėnulio pasakos“ (2005 m.), „Bičių 

skėčiai“, „Rožiniai debesėliai“(2006 m.), „Nojaus varnas“ 

(2007 m.) 

2005 m. O. Jautakienė priimta į Lietuvos rašytojų 

sąjungos narius. 
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R. Biržinytės premija įteikta už knygas „Vilko 

lagaminas“ ir „Debesis virš akivarų“. 

 

 

 

ŽEMAITIJA. PLENTAS 

 

 

Linksta vėjy 

Joninių pievų vešėjimas 

Šoka kelias 

Lyg norėtų bėgti kartu 

Dulkės 

Virsta į brangakmenius 

Kad galėtų apakinti 

Dieviškai baltas 

Debesis virš galvos 

Ten tikriausiai 

Gyvena angelas 

O gal mūsų pamirštos meilės 

Kurios niekad negrįš namo 

Ir mano kaltė 

Kad tobulas Dievo pasaulis 

Sklidinas trūkumų ----------- 
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ŽEMAITIJA 

 

Rugpjūtį  

Šnara rudeniškas lapas. 

Ir tu – toli. 

O Luokėj negyvena jau 

Lokys, 

Ir Šatrija 

Seniai išbarstė žemuoges 

Kažkam į šiltą delną, 

Bet ne man... 

Papėdėj geltonuoja žolės. 

Ant kalno- 

Du arkliai 

Ir du gandrai. 

Ir vienas vaikas, 

Mažas vaikas 

Tolsta, 

Apžergęs taką 

Tarsi aukso giją, 

Ieškoti savo paslapties. 
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RAMUTĖ KRIVICKAITĖ  

(2005 m. laureatė) 

 

 

Gimė 1926 m. liepos 12 d. Kybartuose. 1941 m. kartu 

su šeima buvo ištremta į Jakutiją. Teko dirbti visus sunkius 

darbus, bet vėliau baigė Jakutijos mokytojų seminariją ir 

mokytojų institutą ir mokytojavo. Į Lietuvą grįžo 1956 m., 

apsigyveno Tytuvėnuose. Buvo aktyvi Sąjūdžio rėmėja. Dirbo 

mokytoja. Rašo eilėraščius, apsakymus. Išleido dvi knygas 

„Žemyna“ (2004 m.) ir „Vitadonija“ (2006 m.) Lietuvos kaimo 

rašytojų sąjungos narė. Pasirašinėja Krivaitės slapyvardžiu. 

R. Biržinytės premija paskirta už poezijos knygą 

„Žemyna“. 
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O ŽEME, ŽEMYNA! 

 

Pro mažą langelį žiūriu į pasaulį, 

Pasaulis platus toks, pasaulis toks siauras. 

Myliu tą žydrynę, tą švytinčią saulę, 

Zylutę, kedenančią žiedkrūmio gaurus... 

 

Ir pievą, nuo pienių medum nusidriekusią, 

Ir gulbių trimitų nuskriejusį šauksmą, 

Ir visą pavasario dieną sudrėkusią, 

Jos švytintį džiaugsmą ir siausmą, ir gausmą... 

 

Žiūriu į pasaulį ir norisi dainuoti, 

Ir norisi ištirpti džiaugsmingoj paletėj. 

O žeme, Žemyna, dosniausioji mote, 

Ar galima tavo širdies nemylėti?! 

 

 

 

DONELAITIS  

 

Lėtapėdis mano Donelaitis, 

Sagos jo surduto susegiotos... 

Visos bėdos, visos kančios, klaidos 

Išdėliotos, lyg sunumeruotos. 
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Tik gamta, ištrūkusi iš rankų 

Motiniškai šypsos ir nepaiso. 

Ir pavasariai bei rudenys aplanko, 

Saugo nuo vergovinių pabaisų. 

 

Teka lėtas mano Donelaitis, 

Ir vargai akių vagelėm teka... 

Teko Lietuvai didžiulis kraitis- 

Didelė širdis jo atiteko... 
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IDALIJA STANKIENĖ  

(2006 m. laureatė) 

 

Gimė 1958 m. balandžio 9 d. Kuzokų kaime, 

Kelmės rajone. Baigė Vilniaus kultūros mokyklą ir nuo 1978 

m. dirba Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Lietuvos 

kaimo rašytojų sąjungos narė. Rašo miniatiūras, eilėraščius 

vaikams, domisi kraštotyra. Išleido dvi miniatiūrų knygas 

„Gyvenimas eina“ (2004), „Sušildysiu likimą aš delnuos...“ 

(2005 m.) ir kartu su vyru Edvardu „Laiškas gyvenimui“ 

(1999 m.) „Puoselėti viltį“ (2000 m.), „Kas skaniausia, kas 

gražiausia“ (2003 m.), „Smagu gyventi pievoje“ (2004 m.), 

„Susėskim ir atspėkim“ (2005 m.), „Graži mūsų šeimynėlė, 

gražūs mūs namai“ (2007 m.) Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos narė. 
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R. Biržinytės premija įteikta už miniatiūrų knygą 

„Sušildysiu likimą aš delnuos“. 

 

Iš Idalijos Stankienės knygos „Sušildysiu likimą aš 

delnuos...“ 

 

IŠLIKTI 

 

Žmogui per gyvenimą tenka nueiti daug takų, takelių, 

akligatvių, net bedugnių. Lengva pasiklysti savyje ir 

aplinkoje, nes ponas Gyvenimas nesilaiko jokių logikos ar 

mandagumo taisyklių ir dažnai muša gulintį. Norint išlikti, 

tenka kovoti už save ir būti stipriam. Daug jėgų, manau 

priduoda svajonės – tai tarsi varomoji jėga, skatinanti nuolat 

ko nors siekti. Nors jos labai asmeniškos (kiekvienam svajonė 

vis kitokia), pastangos svajonę nutverti nors už paties 

uodegos galiuko – tai jau pakilimas į aukštesnę gyvenimo 

kokybę. Už viską tas ponulis Gyvenimas pateikia sąskaitą ir 

reikalauja užmokėti tuoj pat, nedelsiant – savo klaidomis ir 

pakilimais, savo darbais ir įspaustomis pėdomis, kurios 

galbūt kažkam pavirs kelrodžiais takais. 

 

 

REIKIA 

 

Puošia žmogus gyvenimą gerais darbais, gražiais 

poelgiais, prasmingu savo paties buvimu. Puošia žmogus  
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žemę išdainuotomis dainomis, išpuoselėtomis gėlėmis, 

apsodintais medžiais. Ir eina toks žmogus per gyvenimą, 

dalindamas savo šypseną ir sielos grožį aplinkiniams, 

negailėdamas šių neįkainojamų vertybių. Tik toks žmogus 

atlaiko visas negandas, užklupusias gyvenimo kelyje, nes iš 

savo sielos gerumo jis semiasi dvasinės stiprybės. Kiekvienas 

žmogus turi atrasti save. Kartais būna, kad pritrūksta 

pasitikėjimo savimi, vidinės energijos, todėl visados reikia 

artimo žmogaus, kuris mylėtų ir suprastų, su kuriuo kartu 

jaustum užuovėją nuo gyvenimo vargų ir nesėkmių. 

 

 

VILTIS 

 

Atsikėlęs rytą ir žengdamas pirmą žingsnį niekada 

nežinai, kas tavęs šiandien laukia: galbūt senos, didelės 

svajonės išsipildymas, o gal ir vėl sieloje nusės dvokiančių 

šiukšlių sauja. Nors sakoma, kad viltis miršta paskutinė, bet 

kartais viltis gali būti žiauriausias dalykas pasaulyje... 

O, antra vertus, nelaimės žmogui gal ir reikalingos. 

Užgrūdina jos, sielą taurina, padaro geresnius, išmoko 

gailestingumo, atjautos. Juk nebūna taip, kad nieko 

nebebebūtų. Net ir numirus Žmogui lieka atmintis ir 

tikėjimas, kad jis dabar yra kažkur kitame, geresniame 

pasaulyje. 
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