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P r a t a rmė

Justinas Marcinkevičius yra visų! Visos Lietuvos! Lyg švyturys visada traukė mū
sų žvilgsnius ir širdis. Lyg Ąžuolas stovėjo Tautos priešakyje – kovoje už Kalbą,
Kultūrą, už Laisvæ. Meilė Lietuvai! Per eilėraščius smelkėsi į mūsų sąmonæ, per
Mindaugą, Mažvydą, Daukantą. Per dainas, virtusias kasdiene duona, – tiek
liūdesio, tiek džiaugsmo valandomis.
Apie Justiną daug knygų bus išleista, begalė nuotraukų. Per 20 metų sukaupiau
ir aš nemažą pluoštą. Dėkodama už bičiulystæ, šiuo leidiniu, parengtu jau 1992
metais, teikiu skaitytojui savą požiūrį į poetą, į Jo kūrybą. Tokia yra meilė...
Tikiuosi, kad kiekvienas, paėmæs į rankas šią knygą, galėtų tą patį pasakyti:
mano Marcinkevičius... Nors pats poetas prieštarauja šios knygos su daugeliu jo
nuotraukų išleidimui...
Ona Pajedaitė

6

H

omo Sum!

8

ašara Dievo aky

Lietuva ką tu veiki
nieko tavæs neprašau
tik nenutildama šauk
volunge šauk ąžuole
akmeniu kelio gale

10

Džiaugsmingai už visus
numirti pasirengæs:
už žmogų ir už paukštį,
už žvėris ir medžius,
už saulæ virš galvos,
už mėlyną padangæ,
už pirmą vaiko žingsnį
ir pirmus jo žodžius.
Į kv ė p i ma s .

1971

Pakrikštytas ne vandeniu,
o meile,
esu čionai mylėti.
	Ir žinau,
kad žemėje nėra daugiau
ką veikti.
Vilniuje, Antakalnio g. 1973

P r i s i pa ž i n i ma s .
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1976

Tad atsiremsiu, sakau,
Į nedidelį žemės sklypelį,
vadinamą Lietuva.
Žvilgsnį, mintį ir širdį
joje panardinsiu.
D on e la i t i s .

1963

Palangoje. 1981
Vilniuje. 1973
14

Pareiga aš kartoju
tas menkas žibintas tamsoj
liepsnelė plevenanti vėjyj
klajojanti sutemų soduos
Nereikia neverk
tik kartok
pareiga
pareiga
pareiga
M a ž v y da s .

Poe tas pras id ed a ne eil ė
raščiu ir ne knyga, o žeme,
saul e, mot in os rank om is,
paukščio čiulbesiu, duonos
skoniu, ašara ir kalba, pir
mąja skriauda ir neteisybe...
D i e no r a š t i s
D at ų . 1 9 8 1

1975

Druskininkuose. 1979

Netoli Trakų. 1980
16

be

Kažkas vis dejuoja many
dangaus ir žemės balsu:
pasauly – kaip akmeny –
šalta, kieta, tamsu.
K a ž ka s . 1 9 8 1

Druskininkuose. 1979
Vilniuje. 1981
18

Štai mūsų Žemė –
didelė uola,
atskilusi nuo saulės
ir paskendus
tamsybės jūroj –
pažiūrėkit, žmonės:
tai milžiniškas aukuras!
Ant jo
mes ir aukojame save.
	Šią auką
gyvenimu vadinam.
H e r o i ka .

1972

Vilniuje prie Neries. 1976
Antakalnio 8. 1976
20

Pakyla girių gausmas
lyg devinta banga,
lyg atgaila, lyg skausmas,
lyg glostanti ranka.
Ir aš iš to ošimo,
ir aš iš tų namų:
iš mėlyno pušyno,
iš girių tolimų.
Kirvis.

1968

Gamtos prieglobstyje
22

Žiūrėk, jis atlekia, žiūrėk,
užgriūna su viskuo, ką turi –
kaip okeanas – niekados
neatsiverdamas lig dugno:
gyvenimas! Ir vysies tu jį
lig paskutinės valandos.
Žiūrėk.

Vilniuje. 1976 ir 1981

24

1981

Įėjau į savo amžių netikėtai –
tartum lašas į didžiulį okeaną.
Juk tai tu supi mane ir mėtai,
mano amžiau, okeane mano!
......

Galit man ant nugaros užkrauti
visą amžių – patikėti galit.
Ne, nesudaužysiu. Aš bijau tik,
ar panešiu kruviną jo dalį.
Į ė ja u .

1962

Palangoje. 1981
Kaune Maironio muziejuje. 1980
26

Mažyti, gležnas ir trapus daigeli,

vadinamas žmogum! O, kaip tave
apsaugoti, apginti, išauginti?
Kokia ugnim nušviesti tavo dvasią,
kad ji galėtų grumtis, degti, šviesti,
mylėti ir aukotis, ir kentėt?
Štai klausimas – kaip ir žmogus – bedugnis,
svaiginantis – kaip praraja kalnuos...
H e r o i ka .

1972

Palangoje. 1981
28

Mano meilė
malda ir tikėjimas mano
žaizda vis negyjanti mano
gyvenimas mano ta žemė
po dievo dangum
Lietuva...
M a ž v y da s .

1977

Pasauli, kur tu vedi mane
pačiu laiko bedugnės pakraščiu
ir kokias žvaigždes
tu uždegi virš mano galvos?
H omo

sum.

Vilniuje 1976 ir Palangoje 1981

1972

30

Laiko galeroj prikaustytas,

sunkiai irkluoju,
irkluoju, irkluoju...
Ir prakaitas žliaugia per veidą,
ir nuogą nugarą čaižo
pikti būtinybės botagai.
Tiktai okeanas.
Tiktai okeanas.
Tiktai horizontas.
Tiktai horizontas,
kursai nei artėja, nei tolsta.
Irkluoju, irkluoju
ir sukepusiom lūpom kartoju:

HOMO SUM ...

... o tenai, viršuje,
ant ritmingai siūbuojančios laiko
galeros,
man smilkalus smilko
ir gieda himnus:
Te Homo laudamus!
Laudamus et adoramus!
... o čionai, apačioj,
nuogą nugarą čaižo
pikti BŪTINYBĖS botagai
ir kraujo kvapas nustelbia
smilkalo kvapą.
H omo

sum.

1972

Vilniuje. 1976
32

O
34

Të við ke,
laukø drugeli
margas!

Vakarinio dangaus šviesoje

koks gražus tavo veidas, gimtine!
Atsiklaupk ir tylėk – tegul
ši erdvė prisipildo tavæs,
nes tokia yra meilė. Per širdį
eina šaukdamas kraujas:
- - - - - - - - - - gimtine,
likimų lopšy, tavo tikslo
ieškojau nerasdamas –
vieversio lizdas
arimų platybėse – tu!

T ok i a

yra

meilė.

Iš tolo atplaukia,
atplaukia iš tolo
ir šaukia, ir šaukia,
ir šaukia namolio.

1975

Pakeliui į tėviškæ. 1979
36

Iš

tolo atpla u k i a .

1971

Tėviškėje. Poeto tėvas Motiejus Marcinkevičius. 1972

Aukšti aukšti
tenai klevai.
Anksti anksti
tenai buvai:
su mėnuliu,
su saulele,
su tėvuliu,
su žemele.
T ol i

tol i .

1976

38

Net ir nepamatėm, kaip iš gryčios
jie išėjo vienas paskui kitą:
duonkubilis, ližė, pečiadangtė,
bruktuvė, krijelis ir mestuvai,
skietas, nytys, keturios pakojos,
du rateliai, lanktis ir mama.
Net

ir

n e pamat ė m .

1971

Aš dabar negaliu tau parodyt
savo žalio vaikystės sodo
ir Motinos, sėdinčios
po sena obelim.
Sekmadienio tyloje
girdėdavau ją atsidūstant.
Kaip šiandien matau
jos maldaknygės lapais
ropojančią
dievo karvytæ,
bičių dūzgimą girdžiu
ir nustebæs dairausi:
toks jausmas, tarytum kažkas
man galvą būtų paglostæs.
.............
po sena obelim
Motina užvertė storą mal
daknygæ
ir lengvai, kaip mergaitė,
sugrįžo į savo vestuvinæ
nuotrauką,
palikus mus vienus klausytis
kylančios kraujo giesmės.
Prie Motinos kapo. 1979
Buto Vilniuje interjeras su Motinos portretu
40

Meilės

po e ma .

1971

Man reikia nuo tėvo stalo
duonos juodos paragauti –
kaip tikinčiam, kurs privalo
ramybæ ir atlaidus gauti.
Ten

s n i e go

da b a r . . .

1966

Su seserimi Albina ir tėvu Važatkiemyje
Tarp seserų Albinos ir Janinos.
1979
42

Tai gražiai mane augino
laukas, pieva, kelias, upė,
tai gražiai už rankos vedė
vasaros diena ilga.

Tai gražiai lingavo girios,
uogų ir gegučių pilnos,
tai gražiai saulutė leidos,
atilsėlį nešdama.

Tai gražiai skambėjo žodžiai:
laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
vienas žodis: Lietuva.
Tai

Su tėvu prie namų ir tėviškės laukuos. 1979
44

gražiai.

1974

Sudunda
ant lauko tiltelio jo kojos.
Išgąsdintos varlės – pliumpt, pliumpt –
į Skriodæ sušoka – ėhėj!
Vis lekia tas vaikas,
iškėlæs žydintį rugį
kaip vėliavą.

Vis dar lekia tas vaikas

Vis dar lekia tas vaikas.
O murzinas – varge tu mano!
Prilaikydamas smunkančias kelnes,
takeliu palei Skriodæ,
pro daržą, avižas, bulves,
pro pūdyme pririštą kiaulæ
vis lekia.

1976

Tėviškės aplinkoje. 1992
46

Iš meilės šitas graudulys,
iš meilės.
Vis negaliu atplėšt tavæs
nuo lūpų,
rugių kalneli
vidury dangaus!
Sa u l e l e mano ,
r op e i n i . 1 9 7 6

Taip sėdim ant kalnelio prie namų.
Lyg jau nudirbæ darbus. Lyg jau žemė
padėjus būtų galvą mums ant kelių.
Neši
1976

man e

arčiau

s av æ s ,

žemele.

Su artimaisiais ant kalnelio. 1979
48

1979 gimtinėje

vaka 

Štai ir vėl kaip sulytas šunelis,
atsigula mano dvasia
prie alsuojančių,
kalbančių,
verkiančių
tėviškės durų.
V i lt i nga s
1985

atod ū s i s .

Kaipgi šitaip?
Kaipgi, žmonės,
aš be jūsų?
Varpas be šerdies.
Giesmė be paukščio.
Durys be namų.
J a u k e l i ntą
1976

naktį .

Su giminėmis Važatkiemyje. 1979

Važatkiemyje. 1979
50

O žmonės?
Kas dedasi juose? Kas juos kankina?
Kodėl jie džiaugiasi? Kodėl jie liūdi?
Kodėl juose taip viskas susipynæ
Į neišnarpliojamą kamuolį?
M i nda u ga s .

1968

Takelis vis parvedantis
į gimtąją sodybą. 1979

Su tėvu, pamote ir artimaisiais
Važatkiemyje. 1979
52

O tėviške, laukų drugeli margas!
Takeli, dingstantis vaikystės soduos...
O

tėviške.

1974

Parnešu,
gimtine mano, parnešu,
parnešu sapnus apie tave:
pirmas sapnas – apie langą,
antras sapnas – apie slenkstį,
trečias sapnas – apie kelią.
Parnešu.

1978

Per visą naktį, per visą naktį
Nemunas šniokštė, Nemunas dūko.
Per visą naktį mes nemiegojom,
Per visą naktį laukėm stebuklo.
Į juodą krantą, į juodą krantą
baltą lavoną bangos išplovė.
Dieve tu mano, Dieve tu mano,
nieks kaime durų jam neatšovė!
Nemunas ties Prienais. 1979

Važatkiemyje. 1979
54

I š po e mo s D e v y n i b r ol i a i
P an e m u n i ų b alad ė . 1 9 7 3

Dėk mamą prie žvaigždės.
Dėk paukštį prie dangaus.
O gal kas nors pridės
TEISYBÆ prie ŽMOGAUS?
M ok y toja s .

1979

Prie buvusios pradžios mokyklos
Alksniakiemyje. 1979
56

1992 su dukraite skverelyje, kuriame
stovėjo Prienų „Žiburio“ gimnazija.

Sugrįžk iš vasaros nakties,
iš balto pievų rūko,
sugrįžk iš mano atminties,
iš seno atviruko...
M ok y kl i n ė

mūza.

1968

... Ir aš pasistiepæs
vaikiškom lūpom siekiu
Nukryžiuotojo kojų,
bučiuodamas vinį,
kurią, eidami į bažnyčią,
jau tūkstančiai
šiandien bučiavo.
Meilės

po e ma .

1971

Prienų bažnyčia, suteikusi stiprius
išgyvenimus vaikystėje.
58

Iš poeto albumo:
J. Marcinkevičius su J. Kazlausku 1948,
Veliuonoje prie paminklo Gediminui 1950,
išleidus Dvidešimtą pavasarį 1957,
tėviškėje 1961, su A. Baltakiu 1961,
su studijų draugais Vilniuje 1950
60

M

ë lynas
paukð tis

62

Ir tu mane užklupai
kaip vėjas prinokusį obuolį,
kaip saulėtekis medžio viršūnæ,
kaip netikėta, džiaugsminga žinia:
Ave, Marija!
Atėjai tik todėl,
kad mano sapnus jau žinojai,
kad juose gyvenai...
Atidariau: kaip duris
į paslaptingą, nežinomą kambarį,
kaip pasakų indą,
pilną gyvybės vandens.
Tai čia ir gyvensim,
pats sau iškilmingai tariau.
Nežemiškas
Mėlynas Paukštis praskrido pro
langą...
Meilės

po e ma .

1971-1972

Justinas su žmona Genovaite pakeliui į tėviškæ. 1979
64

Man vis atrodo, kad mane lieti
ne rankom, o gėlėm. Skambumas
pavasario aušrų, kai tu šalia!
M an

vis

at r odo .

1974

Aš niekad nemačiau
tokio gražaus saulėlydžio
ir geras toks
dar niekad nebuvau.
Sa u l ė l y d i s .

Su žmona savo bute Vilniuje 1973 ir prie Nemuno 1979
66

1956

Su žmona Vilniuje 1980 ir Palangoje 1981

Nuo tavo rankų – meilė ir švelnumas.
Nuo vyturio pilkų sparnų – aušra.
Daugiau turbūt ir nebereikia nieko...
Nuo

tavo

r ank ų .

1975

68

Atėjus lapų išėjimo metui,
Tą vakarą, kada manæs nebus,
Brangieji mano, kaip aš jus mylėsiu!
S e pt i ntoj i

meilės

e l e g i ja .

1977

Su dukromis Ramune ir Jurga. 1980
Su dukra Ramune jos vestuvių dieną. 1980
70

Po lova auga batukai.
Ant kėdės drabužėliai auga.
Ir auga medinis kardas,
pakabintas ant lovos galo.
Kaip

a u ga

va i ka i .

1967

Poetas su anūkėliu Justuku. 1983,
1985
72

Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.
Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais.
Vaikų

Kai užaugsi, vieną sykį
bus pavasaris toksai,
kad, suspaudus rankom širdį,
iš namų viena išeisi...
S e kmad i e n i s .

žemė.

1966

Su dukra Jurga 1986 ir jos dukryte
Salomėja 1987

1981

74

Kirvio ašmenys
žiūri į kelią.
Kryžius irgi
žiūri į kelią.
Bėk, vaikeli,
į pievą, į pievą,
paieškoti
teisybės žolės.
Karo

vieškelis.

1976

Salomėjos kelionės po senelių
kambarius
Eilėraščio faksimilė
76

Mano mintys
Daugiau vis krypsta į aną pasaulį,
Kurs teisingiau nei šitas surėdytas.
Didžiausia laimė tyloje mąstyti
Apie žmogaus, apie žolės ar medžio,
Apie kiekvieno gyvo daikto tikslą
Ir su dievais kalbėtis.
1981 ir 1990 metų vasarą Palangoje
78

M i nda u ga s .

1968

Net nežinau, kam dėkoti
už šitą saulæ, už jūrą,
už gilią, šventą ramybæ...
..........
Yra tiktai šis akimirksnis –
viską aprėpiantis, amžinas...
Prie

jūros.

1967

Prie Baltijos jūros Palangoje. 1990

80

Marcinkevičių bute
Vilniuje Mildos gatvėje
82

Tikrai mes nebuvom vieni,
mes niekad nebuvom vieni,
nes pro langą
į mūsų seklyčią žiūrėjo
sena obelis...
Meilės

po e ma .

1971

1982 metų žiemą Antakalnyje
84

K

iek rovë neiðrovë

86

Laukai gražiai sugulæ,
miškai žaliai sužėlæ,
baltoji mano gulbe,
juodų arimų gėle!

Atrodo, kad lig šiolei
per lietų, vėją, sniegą
visi mes, tartum broliai,
po ta skara užmiegam.

Kiek rovė – neišrovė.
Kiek skynė – nenuskynė.
Todėl, kad tu – šventovė.
Todėl, kad tu – Tėvynė.

Užmik ir tu, motule,
juodų arimų gėle!
Vaikai gražiai sugulæ.
Rugiai žaliai sužėlæ.
L op š i n ė g i mt i n e i i r mot i na i . i 9 8 1

Vienų namie mylėta,
kitų svetur vadinta –
mamos skara gėlėta
muziejuj pakabinta.
Vilniuje, Mildos g. 1985
88

Ant Lietuvos
mano širdis patekėjo
ir krauju apsiliejo
ant Lietuvos.
M a ž v y da s .

1976

Aš nežinau, gal ir yra mirtis,
Skaudesnė už visos Tėvynės mirtį;
Tačiau nėra agonijos, kuri
Baisesnė būtų už tautos agoniją.
Vilniuje. 1981

Vilniuje 1961 su skaitytojais
90

K r a u ja s

ir

p e l e na i .

1961

Ar tu laimingas
aš vis klausiu
kai čiulbi paukščio
gerklėje
kai varpo šerdyje
siūbuoji

Poezijos vakaruose su Laimonu
Noreika 1978, 1979 ir 1981

L a i mon u i

92

N o r e i ka i .

1976

Druskininkuose. 1979
Su R. Tonkūnu ir A. Baltakiu
Respublikinėje bibliotekoje, prisimenant dailininką
Stasį Krasauską. 1979
94

Vasarą, leidžiantis saulei,
žiūrėjau į jūrą
ir vis laukiau sugrįžtant –
kaip nuraminti akis,
kurios vis dar ieško Tavæs?
Žod ž i o

j u oda

gėlė.

1979

Vaikšto Motina po Osvencimą,

Buchenvaldo pelenus bučiuoja,
vaikšto Motina po Hirosimą
ir lopšinæ pelenams dainuoja:
– A a a, sušaudyti, pakilkit!
– A a a, sudeginti, prabilkit!
– A a a, nubuskit, pakarti!
– A a a, saulėtekis arti...
Pelenų

Kaune. 1978

96

lop š i n ė .

1962

O, nesibaigianti
kelionė į tave!
Jau kaip akmuo,
šalikelėj sukniubæs,
aš pilku vakaru
lyg samanom
dengiuos.
O tu sakai:
– Eik taip,
kaip eina Laisvė.
Kaip

Laisvė.

Jubiliejinis vakaras Respublikinėje bibliotekoje. 1980

1974

98

Turėtų būt...
kažkas turėtų būti,
kas ne taip baisiai
degina ir skauda
kaip Lietuva.
Eil.

M i nda u ga s .

1976

Jubiliejinis vakaras Maironio muziejuje Kaune. 1980
100

LIE -TU -VA
Kai tarsit šitą žodį,
tai ant lūpų
Pajusite medaus ir
kraujo skonį,
Išgirsit volungæ
prieš lietų šaukiant,
Užuosit šieno ir
liepynų kvapą...
M a ž v y da s .

Savo kūrybos vakare Trakuose. 1980
102

1979

Ir apkabina Vilnius.
Alma Mater.
Ir ima ošti virš jaunos galvos
šakotas, aukštas Pažinimo Medis.
P a ž i n i mo m e d i s .

1975-1979

Vilniaus universiteto rektorius
J. Kubilius kviečia poetus į poezijos
šventės atidarymą. 1980
104

Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą
išaugusį iš pelenų,
kaip savo rūpestį didžiausią,
kuriuo lyg vieškeliu einu.
D a i n u oj u

L i e t u vą .

1966

Kai norime kalbėt apie Tėvynæ,

pirmiausia žodį žuvusiems suteikim.
Tai jų alsavimas, kaip vėjo gūsis,
išskleidžia mūsų vėliavas; jų rankos
palaimina ir duoną, ir svajonæ;
jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės,
ir žemė kalba jų derlingais žodžiais:

Kai

Vilniuje. 1981
106

no r i m e .

1975

Pasaulio įniršis viršum galvos
kažkas pakyla žodžiui apie laisvæ
jis ištaria gėlė tėvynė kraujas
K a i da r ž mon i ų n e s k y r i a u
nuo gėlių. 1987

Poezijos pavasario baigiamasis akordas Katedroje: su J. Graičiūnu, A. Miškiniu ir kt. 1981
108

Jei nacionalinæ kultūrą palygintume su aukštu, vešliai ir plačiai išsikerojusiu me
džiu, tai galėtume tvirtinti, kad po jo šakų vainiku telpam visi.
D i e no r a š t i s

be

dat ų .

1981

Su poezijos pavasario dalyviais:
E. Matuzevičiumi, J. Graičiūnu, A. Miškiniu. 1981
Universiteto kolonų salėje. 1984
110

Tiesiog žiūrėk, širdie, ir tu išgirsi:
koksai triukšmingas laikas ir kokia
tyli ir susikaupus amžinybė!
V i d u r nakt i s .

1976

Poezijos šventėje Universiteto
Sarbievijaus kiemelyje. 1982
Su ukrainiečių poetu Ivanu Draču
Kaune. 1983
112

Vilniuje 1981 ir Poezijos šventėje
Kaune, Palemone. 1983
114

Eina ir eina
per mūsų rugius,
per mūs kalbą –
maži mes, maži,
o koks didelis
noras išlikti.
A b l i ngo s

ašara.

1977–1978

Graudi ta amžina malda už kalbą –
už rugio žiedą ir namų žariją.
Sakyk, kad plaukia per tave gyvybės upė
Ir žodžio avinėlis iš jos geria:
Stiprybės žolæ, broli, jam nuskink!

Poezijos šventėje prie Kauno marių. 1985

P a ž i n i mo m e d i s .

Poezijos pavasario užbaigimas Universiteto kiemelyje. 1985

1979

116

pro vandenų siūbavimą,
pro žemės sužaliavimą,
pro žiemą ir pro vasarą,
pro žodį, juoką, ašarą...
Devyni

Gėlės ir autografai.
118

b r ol i a i .

1972

Ak, šitos vaikiškos sielos!
Ak, tie erškėčių dygliai!
Kabo bažnyčioj ant sienos
būsimi kryžiaus keliai.
Vaikystė.

1971

Dėkoja jaunieji klausytojai. 1980
Iš poezijos pavasario grįžtant su A.
Maldoniu. 1983
120

Antano Baranausko kūrybo
je gausu stiebimosi aukštyn,
augimo, dvasinio veržimosi
į laisvæ ir prasmingą gyve
nimą.

J. Marcinkevičius kalba Vilniaus
dramos teatre, minint
A. Baranausko jubiliejų. 1985
1986 rašytojų suvažiavimo prezidiumas: P. Griškevičius,
A. Bieliauskas, J. Marcinkevičius.
122

Banguoja liūliuoja
margaspalvis gyvenimas,
o turgaus aikštėje
už prekystalio
sėdi istorija ir
prekiauja mikliai
idėjom, tautom,
likimu.
Proza.

1982

Sunki atodūsių žemė,
išdžiūvus.
Laukimas ten auga
(erškėtis belapis)
ir paukščio
krintantis riksmas –
sausas, aštrus –
tarytum spyglys
sužeidžia
aukštyn pakylėtas akis.
A tod ū s i ų

žemė.

1978

1982 Anykščiuose, pakeliui į Biliūno kapą: E. Matuzevičius, latvių poetė Daina Avuotinia ir J. Marcinkevičius.
Su A. Baltakiu ir E. Matuzevičiumi 1981 vakare Poetai už taiką.
J. Marcinkevičiaus pranešimas V. Krėvės 100-ųjų metinių minėjime Meno darbuotojų rūmuose. 1982

124

5

1

2

6
7

Justinas Marcinkevičius su plunksnos broliais:

4

3
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1. Poetas Stasys Anglickis
2. Gydytojas ir rašytojas 		
	Jokūbas Skliutauskas
3. Poetas Albinas Žukauskas
4. Kritikas Kostas Korsakas
5. Kritikas Vytautas Kubilius
6. Prozininkas Jonas Mikelinskas
7. Poetė Violeta Palčinskaitė
8. Prozininkas Juozas Baltušis

8

Gražus
tas žemės laikymas
per amžius:
darbų žydėjimas,
lietaus laukimas,
žiūrėjimas į saulæ.
Arba vėl –
tas paėmimas artimo
už rankos.
Sa u l e l e

mano .

1976

Su Bradūnais ir S. Valančiene M. Mažvydo bibliotekoje. 1997
Su Antanu Vaičiulaičiu Rašytojų sąjungoje. 1988
128

Visada žemėje per maža gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiski
riame, nepasakæ jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužæ juos savo širdyje.

Su A. Baltakiu ir V. Bubniu Nidoje. 1985

D i e no r a š t i s

Svečiuose pas knygos autoræ: L. Noreika, G. Marcinkevičienė, J. Marcinkevičius ir S. Noreikienė. 1979

be

dat ų .

1981

130

K

û rybos golgota

132

Kūrybos golgota, kentėjimu didinga!

Tai puolu, tai keliuos po jos sunkia našta,
regėdamas aukštai žvaigždelæ stebuklingą–
nejaugi ji seniai užgesus ir šalta,
nejaugi ji kančios ir kryžiaus neverta,
nejau ir ši auka daugiau nereikalinga?

Į kv ė p i ma s .

1971

Druskininkuose. 1979
134

A, tu manai, jog talentas – tai laisvė,
Šlovė, medaliai, šypsenos, plojimai
Ir teisė pasakyti, ką galvoji?
K at e d r a .

1971

Tarp kritikų J. Lankučio ir
K. Ambraso Palangoje. 1981
Verkiuose, Mokslininkų rūmuose. 1978
136

Kiekviena nauja knyga –
didelė ir sunki kelionė.

Ankstesnieji leidiniai
Poemų ir eilėraščių knygų viršeliai
138

Kalba kritikai
Justino Marcinkevičiaus poezija tapo išskirtiniu reiškiniu mūsų kultūroje... Tai vienas filosofiškiau
sių mūsų poetų. ...Jo kūrybos esmė – poetinė – filosofinė būties refleksija, dėmesys patiems žmogiško
sios egzistencijos pagrindams.
V y ta u ta s

R u b av i č i u s .

Poezija

ir

k a lb a

Just. Marcinkevičiaus lyrika vis labiau žavi dainiško melodingumo trauka. Šnekamosios kalbos into
nacijos sudaro jos gyvąjį nervą, muzikalumo pagrindą. ... Linkstantis į draminį monologą, jo eilėraštis
primena kartu čia giesmæ ar psalmæ, čia raudą, baladæ ar dainą, čia pranašavimą ar užkeikimą.
R i č a r da s

P akaln i š k i s .

V i rp a

g y v e n i mo

žv a kė

Visi mėgstame šį poetą dėl to, kad jo poezija yra nepakartojamai lietuviška... Šio poeto eilės giliai
atsiliepia kiekvieno širdy. Yra visko: ir gamtos motyvų, žodžių apie meilæ, yra ir mūsų istorija... Bet
pats brangiausias žodis – Lietuva...
V lada s

Bagdona s .

Ir

atėjo

D a uk a n t a s

Ne veltui poetas širdimi priglūsta prie gimtosios žemės – jo visa kūryba – Lietuva. Išjausta. Iškentė
ta. Apmąstyta. ... Kalbamės... Aš girdžiu, kaip plaukia per mane gyvybės upė ir žodžio avinėlis iš
jos geria. Ir širdyje nešu, nešu stiprybės žolæ jam.
Em i l i ja

Liegutė.

Jus t i n a s

Just. Marcinkevičius turbūt niekada nebuvo nutolæs nuo giesmių, maldų poetikos, niekada nebuvo
praradæs religinio išgyvenimo atramų. ... Poeto lūpomis byloja Dievas, gamta ir tiesa, poetas nieko
nekonstruoja, jis yra tiesiog instrumentas, kuriuo groja harmoningiausias pasaulio kosmosas... Tau
tos poeto statusas...
V ald e ma r a s

K u k u la s .

Paneigtas, vadinasi,

pr i p a ž i n t a s
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Scena iš Mindaugo: Regimantas
Adomaitis ir Jonas Kavaliauskas.
1977

Valdžia ne meile laikosi, o baime.
Pamils vėliau, kada susiprotės,
Kad aš buvau teisus ir kad nebuvo
Nei kito kelio, nei kitokios meilės.
Ką aš gavau? Aš nieko negavau.
Aš Lietuvą lipdau po gabalėlį.
M i nda u ga s .

1968

O koks tai pastatas! Didingas,
Taurus ir paprastas... sunkus ir lengvas.
Toks žemiškas ir dangiškas drauge...
Kuklus ir iškilmingas, Dieve mano!
K at e d r a .

1971

Prie Vilniaus Arkikatedros. 1990
142

Scenos iš Katedros: Vyskupas
Masalskis – Laimonas Noreika,
Laurynas Stuoka – Ramutis
Rimeikis. 1979

Mes vėl atstatom Katedrą. Jūs matot,
Ji bus verta ir Dievo, ir šio miesto.
Bet, broliai mano, šimtąkart svarbiau
Ir savo širdyje ją atstatyti.
K at e d r a .

1971

Martynai! –
tai nuo Ragainės šaukia, –
Martynai!
Lyg niekur nieko
pareini iš istorijos
ir, užstalėj atsisėdæs,
giedi:
Ant Lietuvos
mano širdis patekėjo
ir krauju apsiliejo
ant Lietuvos.
Eil.

M a ž v y da s .

1976

1985 po Daukanto premjeros
Jaunimo teatre: autorius apkabina
Daukantą –
aktorių V. Bagdoną ir
režisieræ D. Tamulevičiūtæ

Mažvydas – Laimonas Noreika
Akademiniame dramos teatre.
1981
144

Ko vertas menininkas,
jeigu jis
Ne maištininkas?
kat e d r a .

Just. Marcinkevičiaus knygos, išverstos į užsienio kalbas
Prie paminklo Adomui Mickevičiui, kurio daugelį kūrinių
išvertė į lietuvių kalbą. Vilnius. 1990
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1971

1

2

7

6
3

Just. Marcinkevičiaus knygų vertėjai į
užsienio kalbas:

4

5

1. Anatolijus Mežirovas – rusų
2. Daina Avuotinia – latvių
3. Alfredas Franckaitis – vokiečių
4. Endre Bojtaras – vengrų
5. Mumčilo Derkovičius – kroatų
6. Alena Vlčkova – čekų
7. Ivanas Trojanskis – bulgarų
8. Mečislovas Jackievičius – lenkų
9. Pietro Dinis – italų
8

148

9

T

u nieko neturi,
i ð skyrus
skausmà

150

Tu nieko neturi, išskyrus skausmą.

Ir niekas iš tavæs jo neatims –
Nei priešai, nei draugai. Esi turtingas,
Jei dar kentėt gali ir jei pasaulį
Jauti kaip sopulį, kurio centre
Negæstančia žaizda žmogus liepsnoja.
M a ž v y da s .

1977

Druskininkuose. 1979

152

Gyvenimas.
	Žmogaus ranka
ak, vis dar siekia
jo viršūnės.
Prasmės neradusi,
nukrinta.
Šešėliai

r e nka s i .

1985

Taip skausmingai,
taip iš lėto švinta –
Viešpatie,
nejaugi neprašvis?
Bla u s u s

Vilniuje, Antakalnio g. 1981
154

r y ta s .

1967

Ieško mūsų akių
žemės pamišusios akys.
Bet mums gėda į jas žiūrėti:
beprotybei per daug atiduo
ta,
kraujo pėda jau pilna –
gyvybė geria iš jos ir svaigsta.
Amžiaus

pa b a i ga .

Visur esi naktie! Ir aš kaip indas
jau sklidinas tavæs. Žydėk žydėk,
juodoji gėle, ant žvaigždžių altoriaus,
ant žemės grumsto, vėjo ir akių.
Visur

esi.

Vilniuje. 1981 ir 1985

1975
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1985

Sunkus tatai darbas
Tėvynė
vėliavos lizdas
kraujo namai
kalbos žarija burnoj
amžių atodangoj
istorijos sparnas rūstus
plaka ir plaka
P r i e s e n ų jo s
r ank ų . 1 9 8 6

Užsiklosiu miškais –
tais lietuvio žaliais patalais.
Beržo lapai kaip kraujas
kas rudenį tyliai varvės.
Užsiklosiu laukais,
į saulėlydį plaukiančiom upėm;
sopulingos gaisravietės
apžels usnimis ir atvės.

Prikelkit mane,
kai jau baigsite verkt ir
gedėti.
Prikelkit, sakau,
kai jau žuvusių nieks nebe
lauks.
Devyni

b r ol i a i .

Vilniuje, Mildos g. 1985

1973

Antakalnio g. 1981
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Jei menininkas didelis, jis – vienas.

Jis vienas nuo pradžios lig pabaigos,
Kaip šis pasaulis. Niekas jo neklausia,
Ar jis laimingas. Būtų baisiai keista,
Jei kas paklaustų šito.
K at e d r a .

Druskininkuose. 1979
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1971

Tirštėja tamsa
ir gali jau
matyti save
ir verkti
dėl savo gyvenimo
taigi dėl šito
vienintelio
vieno
nepakartojamo
– ak!
M a ž v y da s .

Kurgi tikėjimas,
kur teisingumas,
Kur meilė ir dora,
kur grožis, gėris?
Ant ko tu, Dieve, kūrei
šį pasaulį?
Ant ko tu savo
Katedrą statei?
K at e d r a .

1971

1977

Vilniuje. 1984
Prie Šv. Onos bažnyčios. 1990
162

Kam reikalingas buvo tas duobėtas,
Tas akmenuotas pažinimo kelias,
Kuriuo vedei mane, kol pagaliau
Sulaužytą, pažemintą ir tuščią
Tu atvedei į naktį, po kurios
Nebus nei ryto, nei kūrybos saulės?
Vilniuje. 1981 ir 1985
164

K at e d r a .

1971

Galva, pasiilgusi
Dievo krūtinės –
priglusti - - - - - - - - - N e ž i nomo

pa u k š č i o

b al s u

Jau noksta duona vasaros delne,
šaltiniai verda kaitriame rugpjūty.
Nors daug turi, tačiau priimk mane.

166

Plaukiant Nemunu ties Birštonu. 1992

Štai paukštis irias atkakliai per liūtį,
štai plaukia dulkė spindulių tvane:
yra žmogus – ir kapas turi būti.

Vilniuje, Mildos g. 1986

Žemė.

1974

						D

angau,
palaimink
mø sø þ ygá !

168

Nedaug prašau:

tik atminties,
tiktai aušros
per visą dangų,
tik nubudimo
po nakties

1976

Palangoje. 1990
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Tai galėtų būt vėliava
aš galėčiau ją nešti
tačiau tai yra Tėvynė
vienas
aš jos nepakeliu
matau
žmonės žmonės žmonės
ačiū
šaukiu aš jiems
kad nešate ačiū
vienas aš jos nepakeliu
Tėvynės

n e š i ma s .

1979

Lyg vieno varpininko įsupti,
suskambo aštuoniolikos bažnyčių
varpai. Ir žmonės plaukė tartum paukščiai
tame skambesyje, kuris netilpo
jau Šventaragio slėnyje ir liejos
kaip vynas iš taurės. Ir nutekėjo
per Lietuvą. O gal ir per pasaulį.

Sąjūdžio mitinge Arkikatedros
aikštėje. 1988 06 24

P a ž i n i mo

172

medis.

1979

Broli, štai ta Tauta,
ir Tu ją matai:
ar ji buvo kada
tokia susikaupus,
pakylėta, graži ir didelė,
su vienybės šventu vainiku
ant galvos,
viltimi ir valia apsirengus?

Sąjūdžio mitingas Vingio parke. 1988

Nuo kiekvieno kalnelio
žiūrėjo į mus Lietuva.
Ant jos rankų žaizdotų
iš dangaus biro gėlės.
Prie jos kojų nuvaikščiotų
degė žvakelės.

Balt i jo s

Vilties žvakelės prie Vilniaus Arkikatedros

Balt i jo s

kelias.

1989

174

kelias.

1989

Niekad mumyse dar nebuvo tiek laisvės.
Ji tekėjo mūs rankom,
iš manæs į tave ji liejos,
iš tavæs į mane sroveno.
Laisvės upė!
Mes gėrėm iš jos,
nepajėgdami numalšint savo troškulio.
Balt i jo s

kelias.

Just. Marcinkevičius ir
M. Lukšienė atidaro
Sąjūdžio Steigiamąjį
suvažiavimą 1988 spalio 22

1989

176

Mes mėgstam didelius žodžius:
T ėv y n ė!
O kas gi ta Tėvynė?
Juk tai mes.
Taip, mes visi.
Ir jeigu mes teisingi,
Tai ir Tėvynė bus teisinga.
M i nda u ga s .

1968

Kai įsižiebė žvaigždės,
mes jau buvom toli –
nes laisvė, iškėlus, mus nešė,
mes buvom jos vėliava.
Kartu su mumis
į pasaulį giedojo Maironis.
Mes jam pritarėm.
	Buvo šviesu.
Aš kartojau: tiktai neišliekim
vienybės.
Balt i jo s

Pratæsk... šitą žemæ,
tą žolæ... pratæsk
šitą saulæ... upæ ir medį...
alsavimą šitą...
pratæsk!
L a i ka s .

1974

Sąjūdžio suvažiavimo metu
su S. Geda 1988
1989 Vasario 16: eisena prie Signatarų
namų Pilies gatve
178

kelias.

1989

Kol mes kiekvienas
atskirai,
mes – niekas.
Mums reikia jungtis.
Tai baisi jėga.
Mums reikia vienytis.
O mes ką darom?
M i nda u ga s .

Sąjūdžio mitingas kalnų parke. 1989
Pokalbis su V. Petkevičiumi
Restitucijos aktas: pamaldas Arkikatedros aikštėje laiko kardinolas Vincentas
Sladkevičius. 1990

1968
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Dangau, palaimink
Mūsų žygį už teisybæ
ir už laisvæ,
Leisk mums su ryto saule
patekėti,
Pakilt virš Vilniaus
ir virš Lietuvos.
K at e d r a .

1971

Kaip aš surinksiu Lietuvą
dabar,
Kuri kiekvieno širdyje
kitokia?
........
O gal Tėvynæ reikia
visą laiką
Lipdyt ir kurti,
kurti ir lipdyt?
Nes jei sustoji tik –
jinai ir miršta.
M i nda u ga s .

1968

Antrame sąjūdžio suvažiavime su
M. Martinaičiu
Poezijos pavasario šventėje. 1988

182

Deja, deja!
Nesyk dar plėšys mus nesutarimai,
Tarpusavio vaidai... O Lietuva
Bus lyg tas duonos kepalas, kurį
Raikys, dalysis, viens kitam iš rankų
Plėš ir draskys...
M i nda u ga s .

1968

Su V. Gaidamavičiumi pirmininkauja Pasaulio lietuvių kultūros
kongresui. 1990
184

Vilniuje prisimenant J. Kazlauską.
1990

Atleiskit man,
kad linksmas nebuvau.
Nakties juodasis šulinys jau pilnas
atodūsių ir prislopinto verksmo, –
užverskit jį dabar akmenimis
ir troškulio kitur
malšinti eikit...
Ugn i e s

po e ma .

1973

Paklupdytas prie žydinčių

vasaros kojų.
Atleidimo, be žodžių meldžiu
atleidimo –
ir mušuos į krūtinæ
rugių kalneliu.
O žemelės kvepėjimas –
Viešpatie mano!
Kraujo rankomis glostau
laukinæ aguoną:
už gyvus ir mirusius,
gyvus ir mirusius.

P akl u pd y ta s .

186

1987

Paskutinės Justino Marcinkevičiaus knygos:
Lopšinė gimtinei ir motinai, 1992
Eilėraščiai iš dienoraščio, 1993
Tekančios upės vienybė, 1995
Daukantas, 1997
Žingsnis, 1998
Devyni broliai, 2000
Carmina minora, 2000
Poezija (dvitomis), 2000
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Ekslibriso autorius Juozas Petrauskas
190

Ona Pajedaitė

mano

Marcinkevičius
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