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ONA PAJEDAITĖ

KASDIENĖS
MINTYS

Vilnius, 2005
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DIENORAŠTIS EILIUOTA FORMA
1947 – 1950

Vyrai rašo rimtus dalykus: apie darbą,
atsakomybę už žmogų ir visą planetą.
Aš tik apie sielvartus, meilę ir kraštelį saulės…

4

5

1947.7.7

Man 22 metai. Esu studentė. Baigiau tris kursus.
Du broliai, nuteisti 15 metų katorgos, kankinasi
Džeskasgano rūdos kasyklose. Trečiasis 1945
mirė Lukiškių kalėjime. Tėvus ir seserį slegia
pyliavos, tardymai, išbuožinimas ir baimė Sibiro.
Man ir teko parą praleisti „cypėje“. Todėl
studijos visai nelinksmos. Regina pakvietė
apsigyvent kartu, Cvirkos 4. Bandysiu išreikšt
linksmas ir liūdnas savo nuotaikas.
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V A S A R O S

R Y T Ą

Ankstyvą rytą rūkas pakyla –
rūkas toks tirštas, rūkas sunkus.
Paskęsta slėnis, upė nutyla,
pušų viršūnės audžia sapnus.
Aš patyliukais, duris pravėrusi,
išslenku braidžiot Jaros krantais,
ąžuolų pievom, lobais pamėlusiais,
kur lieknos pušys kvepia sakais.
O, tenai galima viską pamiršti –
jausti alsavimą žemės savos,
šiltą glamonę saulutės pirštų,
gydančią galią šaltos rasos.
Galvydžiai, 1947.7

A G U O N Ė L Ė S

Paskutinės aguonėlės
sužydėjo dyvinai.
Širdgėla mane sugėlė –
paskutinės – tu žinai –
žalios lankos jau nupjautos,
kūpso šienas kupečiais.
Rugio varpos baltos baltos –
vasara šuoliu praeis.

P J Ū T I S

Skubink pjauti, bernužėli,
grūdas byra!
Veja įkandin rišėja
šaunų vyrą.
Suk smarkiau savo dalgelį –
džiržgu – čiaukšt!
Bus pėdelių, bus duonytės
daug, oi daug.
Gula brandžios, sunkios varpos
pradalgin.
Skamba pustoma dalgelė:
din din din...

N E R I M A S

Vidurdienis. Slopi kaitra.
Prie žemės vasarojus lenkias.
Auksinių spindulių varsa
į nelaimingą širdį smelkias.
Žarijom degina jausmus --O nerimas – kaip laumės juosta…
Ko graužiatės nesotūs kirminai?
Juk niekas neateis paguosti,
užsmaugt krūtinėj maudulį.
Minčių aitrių, karčių pritvino –
lyg nuo patrankų gaudesio.
Pabėgti! Kur? O nieks nežino…

Ir neliks greit gelsvo javo
mariom plaukiančių laukų.
Vėtra gainios lapą klevo.
Rudenėlis! Net graudu...
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I Š K E L I A U J A N T

P Y K T I S !

Aitrioj ugny rausvi rytai –
dar saulės nematyti.
O kelias – kelias tolimas,
šalta rasa apkritęs.

Atskriejo šuoliais nerimas klaikus –
tik akys žiba, karčiai plevėsuoja.
Iš kailio išsinerk, bėk į laukus –
atskrido šuoliais nerimas klaikus…

Baugina platūs toliai,
aušroj laukai nubalę.
Ar teks sugrįžt namolia?
Taip širdį gelia gelia…

Taip noris niekšus išdaužyt visus
ir visas kaukes, spoksančias abuojai.
Gal pikdžiugoje sielvartas paskęs...
Taip noris niekšus išdaužyt visus!

S K A U D U S

A T S I V E I K I N I M A S

Jo drabužiai buvo tik keli,
o nešiau kaip sunkią naštą…
Pėdos alavinės spaudėsi smėly.
bluko saulė, skendo miestas,
sviro medžiai gatvėse žali…
Kelias ilgas… Kelias – kaip naktis.
Jaučiu šiurpą šalto mūro sienų...
Varpo dūžiai kurtina ausis.
Negiedotas Libera širdim nueina.
Negiedotas Libera… Ir graužiasi mintis,
perskrodžia žaibu lyg gerve klykia –
mylimas brolelis nukankintas...
Iš pavydo užu laimę vakarykščią –
vis naujų teroro būdų randa
piktojo šėtono skaudžios rykštės…
(Grįžtant iš Lukiškių kalėjimo 1945)

Taip nekenčiu šitų piktų šunų –
iš pasalų jie tykoja tave įkąsti.
Toli ten juodą prarają regiu –
piktų šunų neapkenčiu!
Tik jei Tavy paguodą atrandu –
blaivus ateina supratimas:
argi su kuoka, ar sunkiu mietu
įveikti šunsnukius galiu?…

M E T A M O R F O Z Ė

Kaip greit ašei pasikeičiau –
lyg būčiau nebe ta.
Žalsvų akių mergytė
išaugo pabaisa…
Jau smagus juokas trykštantis
nei ašara karšta
širdy neranda atgarsio –
lyg ragana pikta.
Gal truputį išdykusi,
šelma buvau kadais.
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Saulutės – laimės tykoti
bėgiojau vakarais.
Dabar kitkuo susrūpinus –
„naujų dienų“ žmogus…
Renku svajonių trupinius,
verčiama garbinti stabus…

O

S A K Ė M E

O sakėme, kad tik draugai –
tikri draugai!
Ne meilės, ne aistros vergai –
erdvių padangių sakalai.
Gal tu – miškų dainos nesupratai?
Ieškojai šilimos kitos:
žvilgsniu kaitros
ten – prie šilainės mėlynos –
šlaite – saulutės dovanos –
nelauktais žodžiais svaiginai…
Tik vienai man, sakei,
akių gelmėje žiburiai…

Ruduo
Kaip greit ruduo!
Vėl niaukiasi dangus,
skliautų pilkėja tonai.
O miškas čia –
koks miškas nuostabus!
Vien burtai, vieni monai.
Beržai, klevai
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ir lapai ąžuolų
variu rausvu nušvinta.
Spalvų gama!
Vėl tūkstančiai spalvų
topazais žemėn krinta.
Nurimk, nurimk!
Šypsniu sutik
auksinį lapų lietų.
Ko dar žvalgaisi –
mus gervės kviečia
į tolimuosius pietus...
--------------------------Nors dar mirga, liepsnoja
rudeninių spalvų derinys –
širdyje taip sunku,
taip sunku!

V I S A T A

I R

Ž M O G US

Spindi erdvės krištolinės,
plaukia šviesos sidabrinės
be pradžios, be galo.
Su jomis vienoj rimty
sudėtingam kamuoly
sukas žemė mano.
Neramu mažutėj žemėj –
sutemom laukai aptemę
dūmų juostom bąla.
Amžių dulkės aistra plūsta,
šaukia keršto, džiaugias, liūsta –
ir verpetuos karo žūsta.
Tik dangus vienodai plaukia,
nesijaudina, nejaučia
kas žemelėj siaučia...
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K A U N Ą

P R I S I M I N U S

Baikšti Bazilika, kolonos, nišos –
lyg iltys slibinų, lyg atverti nasrai.
Prie šalto mūro susigūžęs visas
mažytis vaikas stūgauja gailiai.
Tai jį iš vakarų atvijo badas –
sunki nukariautųjų dalia.
Išdidi motina ramybę rado
nuo tilto – svetimajam Nemune.
Jis liko alkanas tarp alkanų.
Bailiai ištiesęs ranką nuo pat ryto,
praeivius nedrąsiai tampė už skvernų –
„Ich – hungrig. Nur bischen Brot! Ich bitte…“
Naktis. Visi, sugrįžę į namus,
savoj šeimoje karčią kavą geria.
Tik nesušildys žiburys jaukus
šuneliu ungsčiančio vaikelio --Kaunas, 47.10

V I E N A T V Ė S

G O D O S

Likau ir vėl vienui viena
su slegiančiu atodūsiu.
Studentiška palėpė,
siena aklina –
dar dunda ešalonai...
Apkartus nevilčių diena –
rodos, ugnis tekėtų gyslomis.
Sudrėkusios blakstienos,
14

kumštis sugniaužta –
atkeršyt noris išgamom.
Nes mūsų kankinių krašte
duonelė vėl su ašarom…
Ištieskim viens kitam rankas –
vilties švieselė sužibės –
padėkim nešt jų nešulius…

KA D

P A V A S A R I S

N E A T E I T Ų !

Ach, kad ilgiau, ilgiaus būtų žiema,
ir šis pavasaris labai labai vėlyvas…
Parskris kregždė, lakštingalos daina.
Ja džiaugiasi visi visi – kas gyvas –
tiktai Tavęs neliks su pumpuru alyvos…
Motulė laukdavo kasdien pargrįžtant,
rymodavo prie lango iki sutemų.
Dar augs vaikai bėgios ir krykštaus.
Tik ji, sumenkus sopuliu nauju,
vis lauks, kaip laukdavo retų laiškų.
O ten toli, kur stepės Kazachstano,
kur akmens ir smėlys, ir vėjai kur pikti, –
užstoja saulę mylimiausiam mano
juodais nakties sparnais varnai juodi...
Tyką aukos… Pavasaris jau netoli --Dievuli! Kad jis nebeateitų niekados –
kregžde paklystų viduržiemio ūkuos…
Vilnius, 47.12 (Po beviltiško brolelio laiško)
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N E S V A J O K

A P I E

L A I M Ę

Kai kas štai graibstosi aplinkui, ieško laimės:
tik turtų, spindesio, garbės…
Vieniems – tai vizija, kitiems – klejonė –
tas šviesus masalas, nors kenčia žmonės...

Dėl mūsų laisvos ateities
dar pražus… Oi daugel pražus…

P R I E

V A R T Ų

Kada įprasime žiūrėt į viską blaiviai
ir nesistengt karčios būties apsupt melu?
Ar kiekvienam akysna pažiūrėsim meiliai,
ar bus viena tiesa iš tūkstančio tiesų?

Lyg aguonom, dievaži,
sužydėjo prie pat vartų.
Slėpsiu slėpsiu kuo giliau,
kad motulė nesibartų.

Mums žada gerbūvį ir komunizmo rojų,
neklaužadas tuoj nuplaka skaudžiai.
Gausme spalinio vėjo plakas vėliavos,
ir krinta kruvini lašai ---

Šypsos akys – vaivorai!
Mielos akys – prie pat vartų.
Siaučia vėtrų sūkuriai…
Lūpos glaudžias… Pirmą kartą…

Taip susipainiojo tiesa apgaulėj,
kuri dienų ramybę replėm triuškina.
Ar stengsim atgaivint Tėvynės saulę,
ar apsiprasime su klaikuma ir tuštuma?

Bėgu, skrieju tekina –
dunda laiptai: din din din…
Ar ateisi nors sapne?
Vai įkrito man širdin…

P A V A R G A U

Aš per greitai, per greit pavargau –
iš jaunų, iš jaunų --Violetiniai tonai širdies –
vien tulžim – tulžimi gyvenu.
Ir troškimai smulkučiai, pilki –
nei drąsos, nei sparnų…
Ar nušvis saulutė tamsi?
Miglotomis pievom brendu.
Blausios dienos. Drėgnuos rūsiuose
vysta daigas Tėvynės šviesus.
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S A V I E S I E M S

Kelių Golgotos treji sunkūs metai:
suaižyta širdis, plaukai pabalę.
Dievuli, negi dar norėtai
nuskirti tokį kelią!
Kur sniego pūgos užpustys akis,
kur alkanas gyvenimas ir kankinio mirtis.
Ten būsite vergai, beteisiai,
pažeminimu ir melu užguiti…
Diena šviesi, nejau nebeateisi
ir leisi pragare prapulti?
Nejau ir suksimės beviltišku ratu?
Ar žemė neatvers dar užčiauptų nasrų?…

K A S

A T S T O S ?

Jei nieks nepasitiks –
į langą pasibelsiu.
Greit pėdas vienišas užkris
žiemos drobulės baltos.
Tik kas atstos šiltas akis,
jei rasiu – praviras duris?
Kas man Tave atstos,
Motut, jeigu nerasčiau?!
Namai tušti, net šuo nelos.
Langai sustingę speigo raštuos.
Apšalus supasi svirtis…
Tik snaigės – tarsi grumstai –
kris ir kris…
1948.1.2
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K A L T I N I M A S

M U S

Dar niekad tiek skriaudos nematė mūsų kraštas.
Dar nieks taip nesityčiojo iš mūs kalbos.
Tai užgulė grubi ranka beraščio
ir smaugia dorą žmogų Lietuvos.

„Ax, ostavte, ne lukavte –
vsio slova, slova, slova…“

K I E T O S M I N T Y S

Kasdien, kasdien susimąstai –
akys vis išplėstos ir niūrios.
Svajonė ir gyvenimas – kontrastai:
ir sielvarto, ir džiaugsmo jūrės…
Jau taip nežmoniškai sunku –
prakeiktas melas drasko sąžinę
ir pila abuojumo syvus.
Nei atsikvėpt, nei išeities surast.
Norėtųs šaukt visu balsu,
nes ašaros kančių nemažina.
Gal šnabždesį išgirsi, viltį gyvą….
O mintyse perkūniška audra.
Ji nori prasiveržt
ir susprogdinti geležies lankus
galingos prakeiktos sistemos...
Audra nekyla--Slenki pavėjui nuolankus –
nei gyvas, nei negyvas...

P A V E R T Ė

Ž V Ė R I M I S

Apsvaigau kaip girtuoklis:
tik ne vynu ir ne dūmais,
ne melsvomis akim apsvaigau.
Kasdien liūdesio syvus geriu,
pykčio dozę beribę –
ir kelių išeities nematau…
Mes užgesę – beliko kentėjimas:
nuo Kamčatkos iki mūs Palangos.
Pamąstai – smaugia gėda baisi:
visa žemė – bekraštis kalėjimas,
šviežias kraujas sruvena upe...
Ateitis dar juodesniai juoda…
Jiems tapom ne žmonės – o žvėrys,
kurių nepaveiksi žodžiu geru –
tik bizūnu idėjų „šviesių“ įvarys…
Įsakyta – be gailesčio! Juos sunaikint!
Gatves nutaškyti smegenim ir krauju…
Buožė – liaudies priešas – piktas žvėris...

N E P A V Y K O !

Aš norėjau rankomis apgaubti –
dabar vietos žemėj nebėra.
Iš juodos šėtono šėtros
niekur neišbėgsi – ne!
Taip norėjos perprasti gyvenimą –
iki pat slapčių būties gelmių.
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Nepavyko! Radau tiesą menamą,
persunktą melu, melu, melu.
Neištrūksi! Jau užvertos visos durys –
neišlauši jų silpnais pečiais.
Užu vartų geležinių atsidūręs –
greit „nurimsi“ pojūčiais visais...

P A V A S A R I S

*

Vyturėlis
čyru vyru!
Į padangę
pasikėlė.
Ir ne duoklei
ne pagyrai –
dosniai žemei
skambint ėmė.

K A I M E

Alyvos pumpuras – jau gyvas.
Varnėnas supas ant šakos.
Pavasaris šįmet ankstyvas.
Pagavęs spindulį šviesos,
lyg varis veidas suliepsnos.
Už upės stiebias pušys liaunos,
dar sniego lopai šlaituose.
Ten tvarte karvės, avys bliauna,
aukštai skardena vyturiai,
drugelis gelsvas… Kaip gerai,
matant pernykštę melsvą musę,
ir daigą kalantis drąsiai.
Svajonių padalinčiau pusę
už sulą saldžiąją klevų,
už dūdeles iš karklų, iš jaunų.
Peizažas tėviškės seniai matytas –
tik nepradžiugina širdies.
Ir neviltis bangomis ritas...
Broleliai kur? Jau rankos neišties…
Vien kraujo pėdsakas –
ant kelio prapulties…

N U K U K A V O

Nukukavo gegužėlė,
nukukavo.
Žalias pievų kilimėlis.
Būriau laimę savo.
Dobiliukų tankus raštas,
dobiliukų.
Mano akys – rojaus kraštas
tau – sauliukui.
Tik palauk dar valandėlę,
dar palauki.
Savo meilę – baltą gėlę
nešu tau tik.
------------------------Krinta žiedlapiai baltieji…
Stiklo akys.
Nubridai žiedais rasotais
nepasakęs…

Galvydžiai, 48.3.30
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*

Daužosi širdužė
neramioj krūtinėj –
ach, ir džiaugsmas tas
patvino upeliu!
Kančios mane girdė,
rūpesčiai augino.
Laimės gūsis! –
patikėti negaliu…

tokia trapi
manoji laimė.
Ir nieko man nereiktų pakeliui –
neatiduotau deimantų
nei aukso kaina…
Gyvenimas vis eis audrų keliu.
Bijau dėl jo
ir tos mažutės laimės mano...

*
M Ė L Y N A

L A I S V Ė

Giedra giedra!
Žalia žalia!
Laisvės mėlynos tiek daug!
Dobiliukų takas minkštas,
slepias debesėliai už kalvų.
Javas vilnija. Ir šnabžda
melsvos gėlės tarp rugių:
čia per giedra,
čia per žalia!
Džiaugsmo mėlyno per daug…

Debesys padūkėliai,
debesys patrakėliai
skrieja, rangos, sėlina –
šakomis nuūžauja…
Grūdas nesislėpdami,
šalto rūko driekanom
dangsto dangų mėlyną,
slepia saulę ūkanoj…

*
M A N O

L A I M Ė

Tokia maža manoji laimė,
nesiekianti garbės,
nealkstanti naudų.
Mažutė mano laimė –
šviesi, griaudi, bėglių akių…
Priglust arti arti –
be baimės…
Net pirštais ją paliest baugu:
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„Tavo likimas vaikšto šalia tavęs“ (K)
Oi, daugel daugel pasakyčiau –
žodelio nerandu
nė vieno.
Prigludome audrų išlyti
prie baltojo kamieno.
Man gaila ir beržų baltų,
nugrubusių,
pasvirusiom šakom.
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Ir gaila mudviejų,
prajojančių
juodais žirgais –
kančiom.
Išplėstos šnervės,
karčiai plakasi.
O mes – tolyn tolyn--Juodi žirgai –
kaip klaikios pasakos
juodom akim ---

V I L N I U S P O K O J O M…

Toli ten švyti
auksinis miestas.
O čia – smulkutės gėlės.
Kalnų kalneliai,
Neris po kojų.
Vėjelis pamažėle
Šopeno valsą
siūbuoja, kelia
virš medžių, viršum klonių…
O mes vis sekam
tą rūsčią pasaką –
jauni, be džiaugsmo žmonės.
---------------------------Savim kas netiki,
nauju rytojum
ar tas tikėti gali?
Tik Tu raminti
visad taip moki,
gerasis mano Ali!
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*
Vėl šliaužioja
beformiai debesys,
ir drėgnas vėjas
stogu raičiojas,
ir griūva bėdos
ant biednos galvos.
Prisėski
širdimi suaižyta
ant kieto,
šalto akmenio
ir savo sopulį
palaidoki
po kruvina žeme...
-------------------Ašaros man skruostus plauna,
keikiu savo dalią…
Oi, Dievuli, kam aš augau
vargt tokio vargelio!
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1948.7.7

Man 23 metai. Baigtas ketvirtas kursas.
Gegužės 22 tėvus ir seserį ištrėmė į Sibirą.
Likau be šaknų! Rudenį dirbsiu mokykloj.
Už Reginos nupirktus 3 tomus „Visuotinos
meno istorijos“ visą žiemą kūrensiu krosnį.
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A U K S I N Ė

T Ė V I Š K Ė

Kodėl šiandieną tėviškė,
auksinė mano tėviškė,
rami – lyg pogulio metu?
O aš jai vasaros paguodą –
tą jauną džiaugsmą – saulės godą –
ir daug jėgų nešu.
Žiū! Tako į namus nėra...
Takelis pasitinka mus
jau nenuvaikščiotas, nemintas.
Sakyk, motulė mano – kur?
Senutis mano tėtis – kur?
Tiktai kiauri langai ir tuščios spintos...
------------------------------------Paguoda mano per vėlai –
priglaus juos Sibiro miškai –
ten paguldys galvelę--1948.7.6

D A L I A D A L U Ž Ė

Oi, vargeli varganas,
oi, vargeli bėdinas!
Oi, dalia dalužė
man jaunai…
Gal šilkais nevystyta,
vyneliu negirdyta,
kad likau lyg stagaras
pakelėj…

ašarėlėm laistomas
nuo seniai…
Graužia dūmos karčiosios,
rausias mintys niūriosios,
jauną širdį aitrina
paslapčia.
Nebegrįš nenuoramos
mielos svajos lakiosios,
svajonėlės žaviosios
niekada…

N I E K S

Tėviškėj tuščioj klaiku ir taip ramu.
Slankioju užaugusiais takais viena:
apynių spurgai nulinkę pakeliu,
už klojimo staugia alkanas šuva.
Išeisiu ir aš, nors čia laukai savi,
tiek išlieta prakaito sūraus.
Užsimerki – akyse matai…
Atsigręžiu dar, dairaus –
tik nešaukia niekas atgalios:
atlapi namučiai, be langų…
Lyg grūmotų ženklas nedalios –
ten nulaužtos šakos obelų…
Už klojimo staugia vis šuva.
Na, užteks! Be ašarų! Eiva!…
Galvydžiai, 48.7.16

Laukia kelias tolimas,
laukia neišvengiamas,
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N E Š A U K I A

31

Ž Y D I

S V Ė R Ė S

Taip geltona,
taip geltona,
nors užmerk akis!
Šis takelis –
nevidonas
svetimuos nuklys.
Nebegrįšiu
aš namučiuos,
jau negrįšiu, ne!
Gūdūs, nuožmūs
vėjai pučia –
artimų nėra.
O aplinkui –
vien geltona!
Nors užmerk akis…
Galvydžiai, 48.7.28

S U D I E

Kelelis tolsta.
Tu paskutinį
tari – s u d i e!
Teneš vėjelis
erdve saulėta
nepamirštiem:
laukų žiedeliui,
bangelei upės –
ir jiems – s u d i e!
Bėgo dienelės –
varpu skambėjo.
Neverk, širdie!--32

P A S I I L G A U

Tai Motulės
savo pasiilgau!
Našlaitėlio dienos pilkos,
vakarai taip ilgūs ilgūs.
Nieks ranka
švelnia neglostys…
Tik sapne – iš tolo –
tyliai tyliai mostels.
Kad galėčiau,
stirnele nubėgčiau.
Kad galėčiau,
kregždele nulėkčiau.
Tiktai kelio niekas neparodo.
Tiktai ženklo žygin nepaduoda.
Debesėliai slenka slenka...
Vai, Motulės savo pasiilgau...

N A M A I – N E

N A M A I

O kur Tu eisi naktį gūdžiąją,
slapčia palikęs guolį šiltą
ir mylimus namus?
Kur dingsi vienišas, apviltas.
Už lango vėtra stūgauja,
lankstydama medžius.
Širdis suvirpa, gūsčioja, –
kažkur sekioja akys pilkos...
Tu, nežinioj ir baimėj neramus,
eini gyvenimo apviltas
į tamsią naktį gūdžiąją,
palikęs guolį ir namus.
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B A L A D Ė

Gaudžia, šniokščia giria,
šoka laumės slapčia,
staugia vėtra medžių viršūnėse.
Tu guodies tamsumu,
nors ir kaip neramu –
neatskirsi – beržai
ar širdis tavo krūpčioja.
Vėjas purto šakas,
teškia šiūpsniais rasas, –
kadagiai susigūžę iš sielvarto.
Tu prie eglės glaudies
glūdumoje nakties –
toks bejėgis, išsekęs
toks vienišas…
Audros monų klausai.
Migdo supa šiltai
kaip glėby mylimoji – naktis.
Sapnas – rytas ateis
ir šviesiais spinduliais
tau užklostys negyvas akis…

V I L T I S

Ilgos naktys rudeninės,
tamsios naktys – kaip smala.
Be namučių, be tėvynės
naktys ilgos rudeninės…
Naktį greit pakeis diena, –
gal viltim pradžiugs krūtinė.
Vėjai išvaikys miglas…
34

Vai nebūki nusiminęs –
bus dar – tavo valanda

*
Dingo pradingo
taip netikėtai
mūs apsvaigimo
burtų galia…
Tave žadėjau
amžius mylėti –
skrido nuskrido
paukštė žalia…

*
Jei išsakyčiau savo skausmą
verdantį kaip marios –
ar patikėsi tu?
Ar patikėsi?
Nusirita diena naktin:
į amžių okeaną – lašas.
Krislelis – širdgėla karti,
ir tiktai snaigė – laimė dviese…

M I R T I S

Vejasi, vejasi šmėkla tamsioji:
vejasi gatvėmis,
miško takais.
Noris alsuoti,
35

šypsotis norisi –
o ji vis vejasi,
net prasižiojusi...
Temstant ar brėkštant
paskui sekioja,
baime ir nerimu plaka širdis.
Akis užmerkusi, bėgu,
nestoju...
Vejasi, vejasi šmėkla baisioji –
net prasižiojus vejas mirtis...

V Ė L I N Ė S

Gūdžioj nakty – gražiausios gėlės.
Visais gyvų takais – gausi minia.
Prasiveria kapai – sušalę vėlės
atklysta guostis ugnele ramia.
Dangus paniuręs.
Verkia net medžiai, žvakės.
Sumišo gyvos ir atgiję vėlės…
Po metų, dešimties –
kiti čia klaidžios vėliai...
O mes, gal žodžio nepasakę,
užgesim –
trapios laiko žvakės ...
Šešėliai
tik šešėliai ---
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1949
*
Žiema traukiasi.
Tirpsta ledai.
Juokias žydras dangus,
Neries juosta saulėta.
Tik nuodingos
reptilijos
žaizdoj neužgijusioj
rausias iš lėto…
Ach, išplėškite širdį!
Išplėškit!
Kad neskaudėtų jau taip,
gal taip neskaudėtų---

L A U K I U

Žinios iš tavęs laukiu.
Taip laukiu!
Pro langą pravirą pūkeliai
sniego plaukia
ir tirpsta smulkute rasa –
kaip dienos mūsų...
Jau mėnuo kelintas
Jau ir žiema.
Pro langą pravirą
sniegulės krinta.
O iš tavęs jokia žinia
su vėju neatplaukia.
Nors taip labai –
labai jos laukiu.
38
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*

A J E R A I

Tu pratark man žodį,
šiltą, gyvą!
Pasakyk nors vieną
iš širdies.
Ir vėl pavasaris!
Vėl plyšta pumpurai,
ir varva medžių saldūs syvai.
Žaliom varsom visa gamta
tik sumirgės,
tik sutviskės...
Tu ištark man žodį
iš širdies…

V Y Š N I O S

Sužydėjo jaunos vyšnios,
apsipylė atlaso žiedais.
Nelinksmi prisiminimai grįžta –
tėviškė pavasarį kadais.
Vyšnios ten ir šiemet žydi.
Kaip kepurės obelys sode.
Taip tylu, tik bitės dūzgia.
Kažkur kurmis rausias po žeme.
Kur dabar tos akys rūpestingos,
glamonėjusios pavasarį medžius?
Dingo! Lyg šviesusis sapnas dingo.
Nutrėmė juos slibinas baisus...
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Ach, kaip gerai, kaip gerai –
žydi melsvi ajerai.
Stiebiasi žiedas švelnus.
Juokiasi ryto dangus.
Kluone ten žaidžia vaikai –
raitos saulėta žeme.
Kūdra – ir šienas kvapus.
Gluosniai palinksta virš mūs.
Žvanga žvangučiai sausi.
Laime – tu pienė puri….
Kvepia žiedais ir medum,
rieda saulutė dangum.
Ach, kaip gerai, kaip gerai –
žydi kasmet ajerai…

*
Kai vakaras uždeda ranką
ant namelio akių,
kai pro langą seklyčios atvertą
be garso šaukiu –
taip norėtųs kam žodį
pratarti
balsu...
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A U D Ė J Ė L Ė

Nieks nemokė, nieks nesakė,
kaip gyvent ant svieto.
Kažkas skyrė sunkią dalią,
vargą, plutą kietą.
Ir išėjo mergužėlė
aust naujų audimų.
Dundi staklės, šaudyklėlė
pina drobę lino.
Taip išaudė, išraštavo
marškinius trinyčius.
Šiurkštų, storą – broliui savo,
plonutį – bernyčiui.
Nieks nemokė, nieks nesakė,
kame laimė rasti…
Tik įpynus savo svają –
raštuos laimė klesti.

*
Vaitojimai brolių:
smūgiai, šauksmas ir priepuoliai…
Palaidota meilė…
Dvylika metų vienišybės.

*
Mama miega…
Kai sutirpsta gyvasties gija,
žemės rūpesčių staiga užtenka.
Patyliukais žaiskite, vaikai,
saulę gaudykit mažutėm rankom.
Mama miega…
Kol širdis sustingsta lyg akmuo,
klupdami nagus į laimę tiesiam.
Patyliukais žaiskite, vaikai.
Dienos bėga...
Jums ir žvakė šviečia.

*
Suktos kalbos žmonių –
neramu man tarp jų.
Sukti vingiai širdies,
ir pats vargšas jauties.
Nebeturim drąsos
tarti žodį tiesos.
Širdyje ką jauti –
vis nuo kito slepi.
Žemė skundo pilna,
o paguodos nėra…
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B E

Š A K N Ų

Atostogų metas.
Širdis prisipildo laukimo.
Sapnuojasi kelias – ten vyšnios,
lanka, atsirėmus upelio,
ir versmė prie pirties –
po dideliu diemedžiu.
O pro rugius su vosilkom –
siauras takas link sodo.
Dobiliukai rausvi po saldyne.
Pakalnėj teka Jara –
tūkstantį kartų ten maudėmės.
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Linkelis raitytas už upės,
o pievose tiek ąžuolų
ir rasotos konvalijos.
Lieptas pakrypęs,
kuriuo į namus sugrįžtu –
vis sapnuojas…
Takas į kalną pro akmenis.
Sapnuojasi gonkai
ir balta skarelė lange.
Bet…rytas išaušta.
Susikraunu kuprinę
ir važiuoju benamė
pas svetimus…
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1949.7.7

Man 24 metai. Baigiau penkis kursus.
Dirbau mokykloje. Parašiau diplominį.
Prieš valstybinius egzaminus pašalinta
iš universiteto. Laimė, kad gaunu algą.
Nusiraminimui važiuosiu į Palangą.
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*
Drėgnas smėlis prie jūros –
pėdos smėly...
Aš visą laik Tavom pėdom seku.
Gyvenimą – Tavom pėdom.
………………………………
Pučia vėjas šaltas iš jūros,
grimzta saulė tyliai, taip tyliai.
Kaip valdovas sėdi tu kopose:
tai Tave – beprotiškai myliu.
Ar ne mums ši žara nuostabioji?
Dūžta bangos, sunkios ir baikščios.
Jos tikrovę primena nykią
ir plukdo lemčiai prakeiksmą.
Skiria mudu siekiai ir žmonės.
Vai, tos godos – sunkios, lyg švinas.
Tirpsta tirpsta žvakė liepsnojusi,
ir šešėlių tamsa apkabina.
O krantus vis glosto bangelės –
paskandina baltą drugelį--Palanga, 49.7.30

U Ž M E R K U S

A K I S

Atpyškėjo mano laimė
tekina.
Nemylavo šitaip nieko –
tik mane.
O tie žodžiai, tie žodeliai
turi trauklią, slaptą galią:
širdį nuskaustą ramina,
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į erdves žydrias vadina,
kad ten žvaigždėmis išpuoštų,
nykią valandą paguostų
rojaus himnai dyvini –
ir svajonėm gyveni.
Bet atmerk, atmerk akis –
ir vėl viena!
O aplinkui nematuota
nykuma---

Ž I E D A I

Ant stalo baltos, melsvos gėlės.
Žiedai mūs rankų nuskinti,
lapeliuos ašaras paslėpę,
jie šypsos mėlyni, balti.
Šviesiau mažam būste atrodo.
Kad taip pakvietus šičia sodą,
purienas, ievas, žilvičius –
paskęstų akys svaiguliu žieduos
pavasario – sultingo ir kvapaus.
Gėlių daina – be atvangos--pernakt svaigins ir glaus,
tik nuraminti –
niekados---

*
Jie ilsisi nutilę, ramūs –
gal liūdi, gailis, gal svajoja ką.
Ant kauburėlių tylios gėlės –
tai kauburėlį palietė gera ranka.
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Taip reikalingi visuose darbuos,
nuėję pražūtin be laiko.
Paskendę antkapių tylių šešėliuos.
Kaip atlaikyt vergiją klaikią?
Aplinkui jau pavasaris ankstyvas –
berželiai supasi šakom žalsvom.
Sodeliuose sniegu pražydę slyvos.
Tik artimieji liūdi paslapčiom...

*
Nejau Aukščiausio lemta
nueit nusiminimo
klaikų kelią
ar sumokėt
už džiaugsmo valandą
didžiulę kainą?
Paskui linguoti nendre
ir sutrūnyt neviltyje…
Negi Aukščiausio lemta?…
-------------------------Laimelė stovėjo,
ištiesusi ranką –
lyg paukščio pašauto
plakė sparnai---

Bet nieks neatsišaukia
iš rožinių skliautų…
Skriauda – užakęs liūnas.
Lemtie!
Už ką gi – tu?…

*
Mūs kelionė –
be krašto,
be galo…
Viens po kito
lyg gervių virve…
Amžių skersvėjuos
alkstam
ir šąlam –
neatakę kačiukai
skraite.
O kelionė
be krašto,
be galo…

*
Žodelių kiek
neišsakytų!
Kiek daug neišverktų.
Palikusi viena,
likimą keiksiu
ar melsiuosi kartu.
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1950.7.7

Man jau 25 metai. Sėkmingai dirbau mokykloje.
Išlaikiau valstybinius. Turiu diplomą. Gavau
kelialapį į Kaukazą.

Nuo 1950 metų prasidėjo įdomesnis gyvenimas.
Kelionės: po Kaukazo kalnus, laivu Volga, baidarėmis
Šventąja ir ežerais, instruktorių stovykla Estijoje,
valtimis Kulojaus upe šiaurėje, Karpatų kalnais,
po Krymą. Įspūdžiai virto lyriniais etiudais.
Jie sudėti į knygutę „Kelionių mozaika“.
1957 – vėl parūpo eiliuot apie ežerus, meilę ir kasdienybę.
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K A S D I E N Y B Ė

A K Y S

Pykstu per dieną, nervinuos, baruos,
net kumštį kartais tenka trenkt stalan.
Tik kažkodėl taip linksma, linksma man –
lyg būčiau svečias šiuos namuos.

Dvi akutės –
linksmos, gyvos –
sužibėjo tarp veidų.
Žiūri skvarbiai į mane –
o dyvai!
Rodos, pirmąkart regiu.
Veidą paslėpė,
paraudo…
Na, ir ko slapstaisi tu!
Juk vis viena
mes šiandieną
laimingiausios iš visų.
--------------------Kartą gyvent tau paskirta –
tai ir gyvenk išdidžiai!
Saulę, pavasario džiaugsmą
nešti kitiems privalai.

Kada vėlai užrakinu duris,
o gatvėj įkyrus lietus ir vėjas šaltas,
aš užmirštu, kad dėl sulaužytos mašinos kaltas
padauža šoferis, kad ūkvedys vagis…
Aš užmirštu, kad šįmet dvejetų tiek daug
ir pamokų apsčiai be reikalo praleista.
Ir net man pačiai daros keista –
nejau šalta ir abejinga jau daraus.
Tai tavo dėmesys ir tavo šypsena
man rudenį pakeičia vasaros diena.

K L A S Ė J E

T A U

*
Draugai skaudžiausiai gelia.
Gal iš pavydo arba baimės –
prieš viešpačius kailį išverčia.
Kur rast paguodą?
Ramybę kur surasti?
Savi skaudžiausiai gelia.
Bet žiburiukai blizga prietemoj –
ir rodosi – gyvačių lizdo,
nė audros – nebūta.
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Dar neišmokau
lyriškai kalbėti,
kartot žodžius
tik nuostabiai švelnius.
Sunku prisipažinti,
kai širdis suvirpa
ir dėkingumo ašara
skruostu nurieda, –
tikėki – negaliu.
Tiktai poeziją skaityt
Maironio, Putino
visa sielos aistra
galiu vien tau.
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Jų posmuose
manoji meilė slypi
ir tikras atgarsis
manų jausmų –
tik tau skirtų.
Tad negalvoki,
kad širdis bejausmė.
Aš niekad tiek palaimos
nejutau…
Tu mano laimė,
mano džiaugsmas,
daina – ir ne viena –
skirta tik Tau.

į stebuklingus pasakų miestus, į svečias šalis.
Kaip Šimonio paveiksluos.
Vai skambėtų pilnatvės simfonija gamtoj
ir žmogaus viduje.
Jokio kančios šešėlio –
tik džiaugsmo banguojančios srovės.
Stipriai ir reikliai įsipynė mano vaikelis.
Jau nepaleidžia rankos.
Ragina vesti tolyn, vis tolyn –
į žvaigždžių mėnesienas.
Na, tegu! Mes eisim ir eisim,
susitvėrę rankomis –
aš ir mano vaikelis.

*
A Š

N E Ž I N A U…

Aš nežinau,
kaip padėkot
už meilę,
rūpestį
ir prieraišumą,
užuojautos akis.
Už šilimą,
kuri širdyje glūdi
ir gaubia nemačiom
per nemigo naktis…
Aš nežinau!

*

Įsiręžk pečiais, mano vaikuti!
Gyvenime daug kliūčių ir klastingų užtvarų –
reikės jas įveikti.
Kai tavęs nesupras artimiausi draugai,
aš neguosiu, tik šypsosiuos –
ašaros neša palaimą.
Kai tave įskaudins grubumas, gobšumas,
aš neguosiu, tik šypsosiuos –
pajusi biurokratiško kailio šiurkštumą.
Kai siekiai suduš į viešpačių abejingumą,
aš neguosiu, tik šypsosiuos –
suprasi, kiek jėgos reikia kovai laimėti.
Tu esi mano kraujo, kurį skausmas nuskaidrina.
Tu esi mano būdo, kurį kančia subrandina.
Jei nori būt savimi ir eiti iškėlus galvą –
įsiręžk pečiais, mano vaikuti!

Žiemos mėnesiena beprotiškai smagi.
Akinančiai žėri užmigę laukai, užmigęs Vilnius.
Jeigu spėtų mano vaikelis, eitume išplėtę akis –
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*
Tamsi, audringa naktis ant Medvėgalio.
Nusiaučia, nuūžia lietus, barbendamas į palapinę.
Atplūsta jausmų lietus, ir nesinori miegoti.
Žiūriu į tamsą ir audringam danguj matau žvaigždę.
Pro lietų, pro debesis sužibo mano žvaigždė…
Kaip gera priglaust švelnų skruostą su virpančia ašara.
Gal šiltas jausmo fontanas ištryško jaunoje sieloj.
Dar žodžių nėra: pirmąsyk taip arti sužibo žvaigždė.
Vaikeli mano!
Šita ranka – tik tokioms papurusioms galvoms.
Jeigu tau gera – tebus ji tavo ranka.
Šitos akys – tik tokioms mėlynoms akims.
Jeigu tau gera – tešviečia jos tavame danguje.
Vaikeli mano!
Žiūriu pro ošiančių eglių viršūnes, pro tirštus audros debesis
matau žvaigždę.
Tegu visą naktį tvyksi žaibai ir griaudžia perkūnija –
mano gyvenimo kely vėl užsidegė maža žvaigždutė…
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U Ž B U R T I

G A L I

Aš nežinau, su kuo palyginti galėtau
žydriuosius ežerus Molėtų.
Gal su gražuole Rica, Sevanu,
gal Sineviro ežeru tarp mėlynų kalnų.
Ten daug romantikos, o čia ramybės.
Ten didingumo daug, o čia tylos.
Smalsus turistas Lakajuos užklydęs
nustebs, iš džiaugsmo suvaitos –

S O N E T A I

kiek čia poetui, dailininkui peno,
artistui poilsio, naujų jėgų.
Ne veltui Žmuidzinavičius prie ežerų gyveno
ir tėviškės peizažų davė nuostabių.
Nors būtum perėjęs tu visą plačią šalį –
Molėtų ežerai tikrai užburti gali.

L A K A J A I

Štai Lakajai ir vėl prieš mane!
Tie gražuoliai mieli Lakajai.
Ką gi veikčiau širdim neramia
be melsvųjų bangų, kiek akim užmatai.
Be kirų vikrių, be nardančių ančių,
be baidarės lengvos tartum pasaka,
be tyro vandens ir šviesiųjų pakrančių –
ką gi veikčiau audringąją vasarą.
Atvykau ežeruos taip pavargus, išsekus.
Bangos, vėjas – ir vėlei giedri šypsena.
Vėl svajoti galiu – širdis lengviau plaka.
Laisvės, oro ir saulės – iki soties gana.
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Jei tau darbas, draugai ar minia įkyrės,
nuvažiuok Lakajuos – atsigauti padės.

Keliamės su saule rūko palydėt,
šaltas vandenėlis atgaivina kūną.
Irklu išmatuojam tolimus krantus,
vakare už debesio irklai užkliūna...

S A L E L Ė

Nepamiršiu niekad nuostabių dienų –
kaip pirmosios meilės, kaip laukų žalių.

S I E S A R T Y

Tarp kalnų ir tarp kalnagūbrių
išsirangė Siesartis.
Ach, kaip mėgstu šitą ežerą,
vėjo genamas vilnis.

J U O D U O S I U O S E L A K A J U O S E

Ten beržų kamienais šviečia
lyg laivelis burinis grakšti sala.
Džiaugtis rudeniu mus kviečia
geltonkasė jos galva.

Šiąnakt taip šviesu prie Lakajų:
vandenys sublizgo, vandenys juodi.
Neužmigsiu. Leiski, pasvajosiu..
Tokia mėnesiena – vietos nerandu…

Mes užkopiam į viršukalnę –
sėdim po lieknais beržais.
Matosi krantai pro ūkanas,
svaigsta akys rudenio dažais…

Tyliai švokščia eglės, moterys skarotos,
kartais mėnuo slepiasi už debesų –
ir pradingsta takas sidabru išklotas.
Nejučiom arčiau prisiglaudžiu ...

Plakasi krantan bangelė nerami –
kaip ir mūs troškimai, kaip ir mes jauni.

Šalto plieno bangos taškosi į krantą –
lyg kas braido, vaikščioja aplink.
Nebijau, nes tvirtą tavo ranką
aš jaučiu ties neramia širdim…

R A M Y B Ė

Ir jei pernakt užmigti negali,
kaltas mėnuo, panardintas vandeny.

Apsistojome siauram iškyšuly.
Bangos plakasi Juodųjų Lakajų.
Palapinę saugo pušys trys,
kiparisas – ėglis pina miško svają…
O aplinkui – jokio pėdsako žmonių,
nei motorų ūžesio, ne miesto dulkių.
Gera pasijusti vėlei savimi,
atitolt nuo pareigų, nuo mulkių…
62

63

T I K

S V A J O T I

G A L I U

Žavėjaus Kaukazo snieguotais ledynais,
supausi ant jūros Juodosios bangų,
braidžiau po Karpatų žalias poloninas,
svaigau nuo baltųjų šiaurinių naktų.
Pabaltijo kloniais ir Volga keliauta, –
kiek daug šitoj žemėj kelių nuostabių!
Gražiausias užvis dangaus gimto skliautas
ir akys Aukštaičių žalsvų ežerų.
O gera būtų ir dabar paklajoti
upeliais mažyčiais, Šventąja sraunia –
kai rausta šermukšniai, prie eglių skarotų
palinksta berželis viršūne gelsva.
Deja, aš šiandien tik svajoti galiu –
lyg širšių priskrido kasdienių darbų.

T Ė V Y N E

M A N O !

Aš mėgstu pietų medį kiparisą
ir palmių Chostoje pavėsį.
Kada magnolijų žiedai pakvimpa –
aš negaliu džiaugsmu nesuvirpėti.
Bet štai paraudo mūsų tamsios eglės,
ruduo nuauksino štai kalnus Panerių.
Su vėjais grūmesis vėl atsitiesia beržas,
o upėje ledai lyg gulbės plaukia pasroviu –
tada gruzinas ir abchazas gali pavydėti.
O aš kaip vaikas vėl esu laiminga.
Tėvyne, nieko tavo grožiui negaliu pridėti,
nes nieko tau nestinga.
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D I E N Ų
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V E R P E T U O S E

*
Gedimino aikštė. Plati, saulėta. Visada ji maloniai nuteikia.
Tik balandžiai tokiu neramiu būriu pakilo nuo žemės?
Š-š-š-š-š-š-š-š, –
net uždusęs šaukia vaikas ir dviračiu taiko į pulką balandžių.
Š-š-š-š-š-š-š-š…
Ir vėl kyla paukščiai, ir vietos neranda nutūpti.
O berniūkštis siaučia po aikštę.
A, štai ten – prie klano taikosi gerti.
O dabar – jau lesa prie varpinės.
Š-š-š-š-š-š-š-š… Vėl išgąstingai pakyla balandžiai.
Kai sučiumpu narsuolį už dviračio,
atplaukia ir mama nuo suoliuko.
O šis pažiūri piktai į mane ir graudžiai pravirksta.
– Mama, argi aš vaikau?
Aš nekaltas, kad jie pinas po kojom…
– Na, matai, sūneli! O teta kažkodėl tave bara…

M O T I N A,

M O T I N A !

Jei tavyje nėra meilės kitiems,
nenorėk, kad vaikuose pražystų
gėrio daigai.
Jei tavy pagarbos žmogui stinga –
nenorėk, kad jie nusilenktų senatvei
ar mažam kūdikiui.
Motina, Motina!
Ar pasakei savo vaikui iš ryto:
pasitik šitą dieną kaip džiaugsmą
ir kely sutiktam linkėki tik gero.
Negailėk šilto žodžio nei žvilgsnio,
pervesk per gatvę negalintį,
naštą paneški pavargusiam.
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Nerodyk sugižusio veido praeiviui.
Vaike, su meile eiki į gatvę!
Su meile eik į mokyklą!
Tai tavo broliai, tavo draugai!
Pasmauki pykčio ar keršto gyvatę
ir būk išdidus!

*
Ko gi ta ašara!
Iš kur graudulys prie Čiurlionio paveikslų?
Negaliu atsitraukti nuo „Pasakos“.
Baltapūkis vaikutis net nepastebi skrendančio aro.
Jo nesulaikysi – to negandos paukščio.
Vėl ir vėl grįžtu prie „Pavasario sonatos“.
Ir siūbuojantis varpas, ir sprogstanti šakelė,
ir pavasarinė audra – šaukia, rodos, šaukia žydėti…
Šildo kaitrioji „Bičiulystės“ saulė, vilioja „Tiesos“ liepsna.
Gramzdina pražūtin „Devintoji banga“…
Bet kaip atspėti minties gelmes, sugaut stichijos muziką?
Du karaliai – dienos ir nakties – grumias dėl sosto.
Iš bedugnės į šviesą kyla galva – kabinasi į slystančią uolą.
O kur man ieškot atramos – tvirtai įsikibt į gyvenimą?
Ir nejučiom ritas ašara…

*
Be skausmo gyvenimas – miręs gyvenimas!
Gražų sodą, maniau, užauginsiu.
Kai laisčiau liūdesiu – šaknis giliau leido.
Kai laisčiau džiaugsmu – plačiau lapojo.
Tik vaisiaus nesubrandino.
Pakilo kerštinga ranka ir sunaikino vos tik pražydusį.
Neliko nė vieno kamieno, į kurį galėčiau galvą atremti.
Nė vieno lapo, kuris mano skausmą sugertų.
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Nė vieno žiedo, kuris mano juoku spinduliuotų.
Daug žydinčių sodų aplinkui – manasis tuščias.
Širdis bejėgiškai spurda. Aš paimu ją į rankas ir klausiu:
širdie, ar manai, kad tai visiškas pralaimėjimas?
Kad tai – pabaiga?
Širdie, nors sodas ir tuščias, bet tu palikai gyva!
Raminkis, raminkis!
Ne visų pasaulyje – žydintys sodai…
Raminkis, raminkis!
Be skausmo gyvenimas – miręs gyvenimas!

*
Kalbėjo senoliai: laimę siūlo tik pasakos –
nepatikėjau.
Kad ji užplūsta tik valandėlei – nepatikėjau.
Tik jaunystė apie ją svaičioja – ir netikėjau.
Ji atklydo visai nelauktai, kai bėdos užklupo.
Kai nervai iš pykčio – lyg lapai virpėjo.
Kai ramybės pagrindas tirpo po kojų.
Į liūdnas pažvelgus akis, Laimė sakė:
„Toks gyvenimas – už kalną sunkesnis!
Kiek čia dilgių, kiek usnių, kemsynų!
Reikia viską pakeisti, daug ką išmesti.
Ir pradėti naujai. V i s k ą l e n g v a i !“
V i s k ą – l e n g v a i ???
„Taip taip! – V i s k ą l e n g v a i!
Supykai – pagalvok, ar vertėjo?
Pavargai – darbu tuo praturtėjai…
Nuliūdai – jausmų pagausėjo...
Tai ir bus tavo Laimė!
Pabandyk – žmonės ims pavydėti.
Tai turtas, tai lobis – ginklą tokį turėti.
Su meile į darbą, su meile į žmones –
Išauga sparnai ir kelia virš klonių…
Tad ryžkis pradėti –
V i s k ą – l e n g v a i !!!“
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*
Saulės pluoštas nutvieskė šokėją iš alebastro.
Laikas keltis!
Kodėl šokėja man šypsos linksmai?
Kodėl tik nubudus noris dainuoti?
Gal aš dar sapnuoju?
Ne, ne! Juk šiandien, šiandien, šiandien…
Dar nieko tikro apie jį nežinau. Profilis vyriškas.
Rankoj – jėga. Ir jaukus atidumas!
Vis kalba, juokauja. Akių linksmi žiburiukai.
Palydi truputį, pasimatyman kviečia…
Akys gundančios, mielos.
Gal atskrenda meilė? Tikroji?
Daugel praėjo pro šalį, nepavergę jausmų…
O šiandien! Smagu – tavęs laukia. Ties paminklu!
Ir groja, ir šoka meilės išsiilgusios rankos,
vanduo, rankšluostis, kavos net puodukas.
Prieš akis sunki darbo diena, o po to, o po to, o po to…
Kaip smagu šiam pasauly, jei tavęs kas nors laukia…
Po darbo – tekina į namus.
Kiek lauke šilimos! Užmiršau, kad pavasaris…
Pavasaris! Pavasaris!
Pasiruošt, išsipuošt!
Širdis daužosi, leidžiantis laiptais.
Ar laiku atskubės? Ar džiugiai pasitiks?
Ar iš tikro – tikrasis?…

*
Patyriau: lemtis šykštoka – daug ko duoti negali.
Ji ne kartą skriaudė mane, akių upeliuose plukdė.
Kaip saldžiai kartus svajonių išblėsusių skonis!
Bet vis tikėjau: laimė sukuriama, meilė iškovojama,
džiaugsmas – kaip gėlė – išauginamas.
Kai matau tavo rūpestingas akis, man rodos,
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daugiau nevalia reikalauti.
Kai skamba vasara, lyg Šopeno baladė,
man rodos, labiau negalėčiau apsvaigti.
Gal ir gerai, kad lemtis buvo šykštoka
ir akių upeliuose plukdė.
Geriu dabar gyvybės eliksyrą –
tavos draugystės šilumą...

*
Vėlyvas vakaras. Dar norėtum pabūti.
Atsiremti patogiai ir klausytis Čiurlionio.
Bet keliesi ryžtingai – jau laikas.
Žinau, kad lauki tų žodžių…
Labiau gal už viską pasauly norėtum išgirsti:
„Pabūk valandėlę!“
Labiau gal už viską pasauly norėčiau, kad pasiliktum.
Jau žadu sulaikyti, bet ištariu: „Laikas!“
Ties durim ilgai laikai ranką savojoj – dar lauki…
Sudejuoja gailiai širdis...

*
Skaitau Tomą Maną.
Rodyklė artėja prie sutarto laiko,
ir mano mintys paklysta.
Tuoj tuoj pasigirs skambutis…
Žodžiai prabėga, neliesdami sąmonės.
Skaitau ir skaitau tą pačią eilutę.
Akmeninė tyla.
Toli koridoriuj trinkteli durys.
Nuaidi laiptuose žingsniai.
Kažkur nutolsta.
Rodyklė jau kyla zenitan.
Padedu knygą. Klausausi klausausi.
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Akmeninė tyla.
Rodyklė ima kristi žemyn –
žemyn –
žemyn.
Nepasiilgo –
nepasiilgo –
nepasiilgo.
Vadinas, akys melavo,
lūpos – melavo.
Rodyklė vis krinta
ir krinta...

*
Jau nebetikiu. Nebetikiu. O vis dėlto laukiu.
Matyt, atskubėsi į stotį.
Aš tik nusijuoksiu – ir nieko tau nesakysiu.
Nusiperku bilietą ir einu iš lėto, iš lėto.
Matyt, pasivysi perone. Sunerimęs ir kaltas.
Aš tik nusijuoksiu – ir nieko tau nesakysiu.
Lipu į vagoną. Minutės slenka iš lėto, iš lėto.
Gal atskubėjęs prie traukinio rūpestingai dairaisi?
Noriu žvilgtert pro langą, nusišypsot, pamoti ranka.
Bet pasitraukiu gilyn į kampą. Užmerkiu akis.
Geriau nusivežti iliuziją: draugystė tavo – kaip saulė.
Tik iliuziją!
Kai sugrįšiu – turbūt nebesijuoksiu,
ir nieko tau nesakysiu.
Ne be pa sa ky siu…
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*
Vis tikėjau: mano žodžiai – kaip paukščiai –
jais į tolumas skristi.
Mano rankos – kaip saulė –
jos gali sušildyt, nuo vėjų užstoti.
Tikėjau, kad lūpos…
Ne, ne!
Rankos nešildė ir žodžiai neskraidino, ir lūpos…
Tau buvo tuščia ir šalta.
Ne, ne!
Manęs nebuvo tavo pasaulyje---

T I K

J Ū R A

I R

A Š

Visą dieną tik jūra ir aš!
Ir šiltas birželio lietus.
Atšnarėjus banga žalvarinė
mano sielvartą,
skausmą mano
gelmėn nusineš.
Liksim vėl – tiktai jūra ir aš,
ir šiltas birželio lietus.
Vis rašiau ir rašiau
be atsako laiškus graudžius.
Šaukiau Žilviną tyliai
gražiausiais vardais
ir laukiau karietų žalsvų!
Vis tikėjaus išgirsti
vylingus žodžius
gaudesy neramiųjų bangų.
Rieda rieda karietomis
Žalčio svita.
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Sidabrinės karūnos sublyksi
po žalsva puta.
Neša atsaką iš tamsių gelmenų,
ir skaitau šviesų laišką
žalvarinių bangų…
Visą dieną tik jūra ir aš!

*
Brendu per smėlio jūrą.
Ir melsva gėlytė!
Ją plaka lietūs, plaiksto vėjas.
Tik šaknimis įkibusi atlaiko
ir sausrą, šaltį, darganas.
Gyvybės amžinos grumtynės…
Nėra švelnumo lapuose,
nei minkšto pūko –
dygi, neliečiama,
iškėlus galvą,
į saulę stiebias išdidi…
Ant balto balto kopų smėlio
lyg pasakų pelenė –
pasipuošė žiedais…

*
Nuslinko nerimą kėlusi vėtra.
Sublizgo saulės kraštelis.
Beržai linksmai pasipurto –
skambteli lapai.
Džiaugsmu nukukuoja gegutė.
Kažkur sudejuoja griežlė…
Gandras sklendžia per pievą…
Birželio pilnatvė…
75

M U Z I K A

G Y V E N T I

Kažkoks stebuklas tie garsai!
Minties ar keisto žaismo viešpačiai.
Juose tiek lobių paslėptų… 			
Lyg žemė, kai pavasarį išbrinksta
Ir išsprogdina įsčių gyvastį…

Ateiti šian pasaulin – kokia laimė!
Akim neaprėpiama žydinti žemė,
gegužyje pienių geltoni laukai.
Svyrantis beržas šypsos prie kelio.
Žiedų ir spalvų begalybė.

Toj žalumoj – žiedų žiedai.
Tai genijus surinko donį
iš paukščių čiulbesio,
vandens čiurlenimo,
liepsnos tratėjimo
ir plakančios ledų krušos,
iš spengiančios tylos,
iš miesto dundesio rytais,
mašinų gausmo
ir baimę keliančių sprogimų,
iš meilės kuždesio pavakary.

O tas gaivalingas siautimas gamtos!
Dar saulė. Dar vėjas nuo jūros!
Dar medžių ošimas audroj.
Šlamėjimas lapų už lango.
Gyventi po Saule – šitokia laimė!
---------------------------------Tau gerai, jei širdis nerami,
jei gimei su palaimos žyme.
Tave džiugins kūkalis ir smilga,
ir vyturio maldos padangėj.
Tik – maža mylinčių Žemę.

Žmogus – lyg Dievas
juos sutramdė –
įdavė sparnus.
Ir neša mus garsai, liūliuoja
lyg buriniai laivai.
Arba dudena ir grūmoja
apokalipsinėj nakty.
Garsai tave užlieja
ir nusineša į rojaus sodus.
Vien dėl to Muzikos stebuklo
norėtųsi gyvent…

Dauguma temyli save,
dar blizgius niekučius, gardumynus…
Jie sostui ir gerbūviui meldžiasi.
Taip maža mylinčių Žemę!
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P O

S A U L E

*
Kaip kurapkos dirvonais –
prabėgo mano jaunystės dienos.
Kaip kurapkos baukščios.
Dabar rimtis, šešėliai, lėti širdies dūžiai.
Tik kartais ambicijos lyg žvirbliai pačirškia,
pasiaučia – ir vėl tylu, ramu.
Šiandien gyvenimas ir žmonės, jų rūpesčiai –
lyg būtų svetima, tolima, smulku.
Žiūriu iš tolo į pasaulį,
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tą verdantį skruzdyną, ir šypsausi –
juk ir aš iš to pačio skruzdyno,
spurdanti visom keturiom,
plušanti per dienas ir užmirštanti
pasigėrėt debesėliais,
nuplaukiančiais dangaus mėlyne ...

Ir ką padėsi prie Aukščiausio kojų –
į daug ką juk ranka numojai.
Ak, kad galėtumei iš naujo –
pradėti iš pradžių!…

*
*
Metai pralekia.
Rodos, niekada nebuvo tokių kavinių lazdynų.
Rods, niekada taip nesistiebė beržai į padanges.
Rods, niekada taip melsvai nežydėjo žibutės.
Metai pralekia – užmiršti gėlių kvapą ir spalvą,
kad galėtum kas kartą iš naujo žavėtis.
Metai pralekia – palikdami raukšles ant veido –
džiaugsmų ir rūpesčių nuosėdas.
Metai pralekia. Greit reikės net lazda pasiremti…
Tik pašlaitėse ežero –
kas pavasarį žydės vis pūkuotos šilainės.
Metai pralekia…

Kada ji artinsis…
Kaip baisu mirti, šviečiant vidudienio saulei,
žydint narcizams, krykščiant vaikams.
Tu nori uždangstyti langus, išnešti gėlių žiedus.
Tu nori išvesti vaikus, –
nes ir pro liūdesį jų akys spindi džiaugsmu.
Nori aklinai uždaryti duris,
kad joks garsas neprasiskverbtų iš audringo pasaulio.
Ach, ne ne!
Ne, nedangstykit langų ir neišneškit gėlių,
kai ji artinsis.
Aš noriu mirti šviečiant vidudienio saulei
ir žydint narcizams.
Tegu dar sekundę primena,
kad gyvenimas buvo begaliniai gražus,
kad gyvenimas amžinas ir visada jaunas…

*
Atrodo, nieko įdomaus
jau šiam gyvenime neliko.
Bet
kai susiruoši Anapus
ir atsisveikint pradedi…
Oho, oho!
Tai pasirodo:
gyvenimo dar nepradėjai,
ir viskas plaukė tik paviršium.
Ir kokiam galui tiek kentėjai?
Ar užsidirbai bent paviržį?
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…

*

*

Tylim, kai reikia šaukti.
Juokiamės, kai reikia verkti.
Romūs, kai reik apkabinti.
Toki – sraigiažmogiai!

Kas ta gimtoji nuodėmė –
negailestinga ir baisi?
Ateiname jau pažymėti
Ievos smalsumo praeity.
Ir keista, ir baugu
klausyt likimo aklo,
kada vaikutis,
lyg pumpuras pražydęs,
nusikaltimo akmenį
atsineša ant kaklo…

*
Logika ir pamokslai
niekados neįtikina!
Protą veikia tik tai –
kas per kančią ateina…

*
*
Kas gi ta laimė? – nežino nieks.
Gal turtai? Gal garbė?
Ar titulų gausybė?
Gal vyno svaigulys?
Gal pakalnutės žiedo tobulybė?

Kas ten – Anapus?!
Ramybė ir tyla?
Ar džiaugsmo tyro srautai?
Ar susitiks panašios sielos
Kituos, lengvuos pavidaluos?
O gal dar augti reiks ir bręsti –
gaut ordinus ir titulus…

*

*
Joninių naktį paparčiai žydi.
Joninių naktį.
Paparčio žiedu laimė pražysta
Joninių naktį.
Tiktai išdrįsti, tik ištesėti –
tik neapakti.
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Kieme žaidžia vaikai.
Jie nurimsta, einant pro šalį.
Tik nežino, ką dar pasakyti –
tik vis : “Labą dieną!”
ir šypsosi…
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