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KAUKAZO

KALNYNUOS
1950

Su Regina įsigijom kelialapius. Antros sudėtingumų kategorijos –
pėsčiomis po Kaukazo rezervatą:
Chadžokas, Guzeriplis,
Belorečenskaja, Fištas, Babukaūlas,
Dagomysas, Soči.
Su mumis dar keturi iš Lietuvos.
Instruktoriai apmoko grupes ir veda
kalnų perėjomis.
Sunku po kuprinės našta, bet įspūdinga – matant kalnų didybę.
Per Kaukazo kalnus dar buvo ropota 1953 ir 1954 metais.
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* * *
Regiu išsvajotuosius kalnus.
Papėdėj stūkso granito luitai –
lyg pievoj besiganą buivolai.
O tarp jų puošnios gėlės.
Skinu geltonąją leliją –
sustingusią granito šypseną...
Kalnų vainikas apsikaišė plačiašakėm pichtom,
plikliemeniais bukais.
Raudonuoja žydinčių rododendrų šlaitai
blyksi lakuoti oleandrų lapai.
Lyg kažkur matyta. Gal tai iš sapnų?..
Perkopiam miškų juostą.
Brendam per debesį lyg tirštą ūkaną.
Vėsu ir drėgna.
Paliekame jį, o ten, aukščiau – begalinė žydrynė.
Vis maniau – debesys nepasiekiami.
Dabar štai guli jie po kojomis lyg baltas kilimas.
Prieš akis atsiveria banguotos melsvumos –
kaip kuprių vilkstinės betraukiančios į rytus.
Saulėje žėri ledynų kepurės.
Kur tik pažvelgsi – mėlynuoja kalnų jūra…
Sveiki, rūstieji Kaukazo kalnai!
„Nusilenkti aš jums kaip dievams atėjau…”

Pavojingais kalnų takais
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* * *

Krinta kalnø upeliai…

Gera turėti draugą, kurio akys panašios į tavo akis.
Brendam per alpines pievas lyg margą kilimą –
mūsų žvilgsniai nukrypsta į tą pačią gėlę,
galvos palinksta ties sidabrinės lelijos žiedu.
Kopiam pavojingu kalnų taku viršum prarajos –
akyse džiaugsmas ir siaubas – atsargiai ties bedugne!
Nuo uolų upeliukai teška, latakus prasigraužę,
ir kriokleliais krinta ant tako.
Ant tavo rankų jie trykšta šaltu sidabru –
ir mūsų akys juokiasi.
Naktis užsupo bangas jūroje,
užmigdė debesėlį ant ledyno krūtinės.
Melsva nakties ramybė ištirpo mūsų akyse…
Tiktai kalnuose supratau –
tavo akys panašios į mano akis…

Per alpines pievas.
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* * *
Belaja nepanaši į mūsų upes.
Lyg gyva būtybė ji ritasi kalnais, įnoringa, triukšmo pilna.
Iš Fišto ledinės kepurės semia deginančiai šaltą vandenį
ir, čiauškėdama apie klajūną arą, nutūpusį uolos viršūnėje,
apie jauną medžiotoją, nukritusį į tarpeklio prarają,
be rūpesčio šokinėja kūlversčiais per granito sąvartas.
Nelengva jai išsikovoti kelią. Padaro šimtus vingių
ir atkakliai spraudžias pirmyn, daužydama uolų sienas.
Ką daryt seniams kalnams su kaprizinga gražuole?
Pasislenka truputį, bet jau nepaleidžia iš savo glėbio.
Ties Guzeripliu ji spurda, putoja tarpekly tarp rusvų uolynų.
Tolima, nepasiekiama nei trims pušaitėms, kurios stiebiasi
į dangaus mėlynę, nei pavargusio turisto lūpoms.
Kartais ištrūksta iš kalnų globos ir žalią vandenį teškena
pro čerkesų aūlus, gludina pakrančių akmenis.
Nesulaikoma veržias pro šešias kalnų piramides,
sidabru nutaško uoloje žydinčius baltus vijoklių varpelius.
Ir klega su kregždžių pulkais ar raibuliukais žaidžia saulėje,
džiaugsmu nugirdydama pakrančių augmeniją.
Nerimsta net naktį. Kalnams užsnūdus, vilioja jonvabalius,
kurių žibintuvėliai siuva lyg apkvaitę ant balkšvo vandens.
Naktis dabar jos vienos gaudesio ir triukšmo pilna.
Ties Chadžoku sugludus kalnams – leidžias į požemio rūmus,
marmuro balto pasaulį. Prasmegus upei, tiesiog nustembi!
O ištrūksta ji netoliese – gaivališka, siautulinga, nenugalėta…
Ridena vėl akmenaičius, piktai murmėdama ant uolos,
pačiam vagos vidury pastojusios kelią.
Ir per dienas neatsiklausyt jos gaivalingos šnekos.
Tik ar lygumų vaikui susekti jos pasakas?..
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Įnoringa upë Belaja
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* * *

Regina sveikinasi su kalnais

Kas gali būti gražiau už laužo liepsną kalnuose!
Lyg degutas tiršta naktis paslėpė šešias Blokhauznajos viršūnes.
Sargyboj liekni topoliai, galingi bukai. Netoli šniokščia Belaja.
Ugnis šokuoja, išplėšdama iš tamsos pagyvėjusius veidus.
Pradingsta nuovargis, atslūgsta įtampa.
Kas gražiausia žmoguje – atsiveria mąsliose akyse – išsilieja
daina.
Ko tik neišgirsi prie turistinio laužo! Dūžta Baltijos marių
banga, iš kalnų atsiliepia švelni Suliko, graudina Maskvos vakarai.
Svajų pilnos jos skrieja į tamsą ir nustelbia upės gaudimą.
Prie laužo šmėžuoja nakties ir dainų įkvėpti, užkerėti veidai…

Donbajaus slėnis
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* * *

Ankstyvą rytą

Vylingos ledynų virðûnës
18

Su Regina nutarėm išnaudoti laisvą popietę.
Į baltąjį kalną sniego kepure – gal trys kilometriukai –
taip senas linksmų akių piemuo patvirtino.
Tik palipsim valandikę, ir jau ledynas. Blizga, žėri, masina.
Takas raitosi per bukų, pichtų mišką ir kyla aukštyn.
Vos pametus iš akių ir vėl išvystam žėrinčią viršūnę.
Klupinėjame, ropščiam. Oras vėsta. Miškas tamsėja. Gūdu.
Upės ošimas seniai jau nutilo. Norėtųs kiek pailsėti.
Bijom sutikt plačiabrylį čerkesą ar mešką rudais gaurais.
Bet kapituliuot nesinori. Jau gal greit – gal žingsniai keli...
Pagaliau ir viršūnė! Ak, ne ta! Ak, ne ta!
Toji sniego kepurė žėri saulėj – ranka, rodos, pasiektum.
Bet išdygo dar trys keturios galvos. Per dieną tos neprieiti.
Ai, pasijuoks šelmis piemuo iš naivumo turistų.
Kaip apgaulios tos akys – nepažįstant Kaukazo!
Pasigėrim kalnais ir nuviltos grįžtam tamsiu mišku.
Tik netoli trekšteli šakos, o ten – meška, išplėtusi letenas.
Sustingstam sekundę! Ir sprunkam – kiek neša kojos.
O jos lekia per riedančius akmenis, medžius suvirtusius.
Jaučiu: vejasi vejasi dideli žingsniai – top top, top top…
Ir griebs, jau pagriebs už kaklo aštrūs nagai.
Žliaukia prakaitas veidu...
Nesustoję, neatsigręžę, šuoliais nuriedam kalnų taku.
Pagaliau! Ištrūkstam iš miško užburto.
Keista: negriuvom, neužsigavom, neužsimušėm...
Širdis dar daužos: tak tak, tak tak. Keliai linksta iš nuovargio.
O gal ir nesivijo? Štai koks maratonas!
Užtraukiame maršą ir pagurom į stovyklą.
Kad tik nesučiuptų instruktorius – nulinčiuotų mums kailį…
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* * *
Palikę priekalnėj savo bičiulį,
kopiam į Fištą aukštyn aukštyn.
Atkakliai, už pačių atbrailų.
Širdis apmiršta, kai žvelgi į prarają.
Smagu nugalėt bailią širdį ir kalnus grėsmingus.
Štai ir atpildas!
Ant uolos, lyg iš granito išskeltas, sustingo tauras.
Šakotus ragus iškėlęs, budriai stovi sargyboje –
mažulytėj pievutėj – kalnų ožkų būrys.
Jis pastebi mus, pakreipia galvą, suklinka.
Akimirksnis – pievutė lyg iššluota...
O šis – šokuoja lengvai neįtikimais šuoliais
nuo iškyšulio ant iškyšulio – ties pačia bedugne.
Apstulbino jėga, lankstumas – grožis laukinės gamtos.
Gal tai vizija? Gal dailus sapnas?..
Spoksome – visai užmiršę fotokameras…

Kopiam á Fiðtà
20
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* * *

Lietuviø turistø grupë prie Belosios

Tūnau prie laužo, apsigobus apklotu, ir sušilt negaliu.
Naktis kalnuose staigiai ateina. Šaltis geliantis.
O jų vis nėra – Jūratės ir Kastyčio. Nuo pietų nėra.
Pranešam vadovams. Skelbiamas aliarmas.
Kuriamas didžiulis laužas. Uždegami žibintai.
Į visas puses išsiunčiami žvalgai.
Seniai nutilo dainos. Lėtai slenka minutės, valandos.
Akys į tamsą įsmeigtos. Skanduojam pagalbos šauksmą.
Gūdus toks. Pratisas. Širdį veriantis.
Jis gaudžia, į uolas atsimušęs, šiurpina kūną.
O jų vis nėra…
Pusiaunaktis. Grįžta nusivylę žvalgai.
Slankioja neramūs instruktoriai. Jų dar nėra…
Ar sunku paklyst kalnuose?
Gal nelaimė – griūtis, žvėris ar sniego lavina?
Šlapia, slidu po lietaus. O šaltis koks geliantis.
Kraujas gyslose stingsta. Kalnai – jie be gailesčio.
Nors liktų gyvi – į ledą pavirstų.
Nevilties juoda valanda. Praradimo…
Ir štai, Viešpatie, pražuvėlius atveda.
Šlapi kaip ančiukai…
O karaliau! – jie šypsos. Dar šypsosi…
Ach, jei žinotų, koks rūpestis slėgė stovyklą –
nedrįstų šypsotis, keliais būtų atšliaužę.
Viską atleisti galima – tiktai ne šypseną.
Žiūrim apstulbę. Nieko neklausiam.
Be žodžių keliamės ir tyliai slenkam į palapines.

Kalnai be gailesčio
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* * *
Į svetimus žvelgiau atsargiai. Nesitikėjau rasti draugų.
Bet šiandien Vilniuje šventė – Tarybų Lietuvai dvidešimt.
Ech, buvę nebuvę…
Juk mes už tūkstančio mylių – Kaukazo kalnų glūdumoj.
Gal ir gerai, kad už tūkstančio mylių! Net labai…
Tik žygio draugai progos nepraleidžia.
Sodina į vietas garbingas prie laužo. Neša puokštes gėlių.
Plojimai, ovacijos! Dainos! Lyg iš Bethoveno „Devintosios”.
Žiūriu į svetimus veidus – Jaroslavlio, Kirgizijos, Estijos –
ir matau juose šypsenas.
Paprastas, geras, nuoširdžias. To paties mes likimo.
Iš vieno katilo esam, deja…
Tos šypsenos šildo, svetimumo ledą ištirpdo.
Jau nesipurtau – priimu draugiškai – iš širdies.
Išties – sunki kuprinė, kalnai, pavojai –
žmones suriša stipriau nei giminystės saitai…

Siaurais ledo tiltais. Stovykla Turgrade
24
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Jūroj Juodojoj

Tarp kiparisø
Soèyje

Snaudžia jūra.
Bangelės aptingę,
rauplėtos, žalios ir pilkos,
neša garlaivį mūsų
šalin tolimon.
O pakrantės arti –
tenai žmonės svetingi –
kiparisų šešėliuose ilsis
arba sodnuos
po aivos šakom.
Braido kalnas
po debesis baltus.
Gal tai burtas –
ar pasaka gal tai?

Prie Viktoria Regis
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Sustok!
Pakėlė galvas Gruzijos kalnai –
jų pėdas glostė debesėlis baltas.
Atklydo tolimos šalies vaikai.
O garlaivis – lyg iš uolos nukaltas.

Šilta akimirka

Aptingus jūra, žilas kalnas,
delfinas žvilgantis juodoj bangoj.
Nugrimzta medūza į gelmę.
Nusklendžia kirai melsvumoj.
Priglunda, Dieve, netikėtai –
galva mieliausia iš visų…
Sustok, akimirka, lemties žadėta!
Auka ar dovana dievų!
Ilsėkitės ir jūs, kalnai,
aš lig Suchumio pasėdėsiu
taip tyliai tyliai...

Širdies tik dūzgesį girdėsiu...

Iš laivo denio
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Palmių takas
Prie jūros veda palmių takas –
Juo pasitikt tavęs einu.
Krūtinėj siaustos mintys plakas,
Pavirtę ilgesiu svaigiu.
Prie jūros veda palmių takas –
Krūtinėj siaustos mintys plakas…
Tu atskubi kalnynų vėju.
Pamoji iš toli šiltai.
Azalijos aplink žydėjo.
Lyg kiparisas lieknas ir tvirti pečiai.
Tu atskubi kalnynų vėju –
Azalijos aplink žydėjo…

Paulius…
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V O L G O S

P L A T Y B Ë S E
1951

1951 liepos mën. - kelionë laivu “Kapitan
Raèkov” Volgos upe - nuo Maskvos iki
Astrachanës ir atgal. Aplankëm stambius
Pavolgio miestus: Jaroslavlá, Kostromà,
Gorká, Èiaboksarus, Kazanæ, Uljanovskà,
Kuibyševà, Saratovà, Stalingradà.
Pietuose gavau saulës smûgá.
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Tolyn
Gera plaukti,
Plaukti Volga
Vis tolyn, tolyn.
Vai negráðiu,
Nebegráðiu
Vëjø praeitin.
Lekia kateriai Ereliai Barþas tempdami.
Garlaiviai balti
Prariekia
Vagà vandeny.
O liûdëjau,
Sielvartëli!
Per naktis, dienas.
Volga supo Nuplukdino
Ašaras aitrias.
Volgos platybëse.
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* * *
Norėtųs pasakyt, kad plaukti nusibodo.
Gailiuos, kad palikau namus.
O Volga, jos krantai tokie vienodi,
Ir laivo gaudesys kažko niūrus.

Prie Èerniševskio namomuziejaus Saratove.

Prie paminklo Èiapajevui Kuibyševe.

Ne, nevienoda Volga, nevienoda!
O ir nameliai – kiekvienam savi.
Krantai – lyg išraižyti kalkakmenio klodai.
Tai lekiantis smėlys, tai krūmai mėlynai žali.
Toksai spalvingas įvairus peizažas.
Ir stepių platuma – akim neužmatai.
Čia kupriai slenka, ten melsvi kurganai.
O kiek laive keleivių! O kokie veidai!
Bet Volga nelauktai išskyrė mus –
Tad akyse – dar vis takelis į namus.

Prieplaukoje.
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Stepano Razino uolos.
37

* * *
Ties Žiguliais jau leidžiasi saulė.
Lekia kuproti krantai, lekia debesys.
Neatsigėrėsi Volgos gaisais!
Tu vėl atėjai.
Gaisro lava nuplūsta krauju.
Apkabinsi? Pabučiuosi? Visą šimtmetį lauktas…
Tu uždedi ranką ant manosios.
Plieninę – kaip jūreivio – ir vaikiškai švelnią.
Tik ranką…
Sustingo gaisų lava.
Pralėkė Žiguliai, nuskubėjo debesys.
Tu laikei švelnią plieninę ranką ant manosios –
Pirštais sruveno daina.
Atrodė – dainuoja paraudęs dangus,
Gaisais užsiplieskusi Volga –
Dainavo ranka - - Ties Þiguliø kalnais.
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* * *
Astrachanė. Uoste laivų skruzdėlynas.
Mūsiškis nuleido inkarą, visus iškėlė į krantą.
Likau viena kajutėje –
Paslika po saulės smūgio.
Pro langą veržiasi žuvies ir dynių kvapas.
Pašėlusi kaitra.
Tu atskubi iš Volgos deltos.
Rankoje lotoso žiedas.
Spalvingas ir taurus.
Iš džiaugsmo užmerkiu akis.
Ir gal dėl karščio – negaliu atskirti,
Kuris lotosas prigludo prie skruosto.
Gal ir gerai, kad neatskiriu!
Gal ir gerai…
Vakarëjant laivo denyje
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* * *
Paskutinė naktis laive.
Paskutinė.
Krantai tolumoje sminga į juodą nežinią.
Ant vandens blyksi farvaterio bakenai.
Buvau tikra, kad būsi denyje.
Buvau tikra.
Stovim nuliūdę, bebalsiai.
Žodžiais juk nieko neišsakysi…
Tik akyse sublyksi skvarbus žiburėlis.
Meilės ir nevilties.
Rytoj išsiskirsim kas sau.
Ar susikirs dar keliai?
Ar įsiliepsnos tas mažas žiburėlis,
sušvitęs akyse –
skaidresnis už šimtus farvaterio bakenų?
Kažin?
Gyvenimo tėkmė čia uždega, čia gesina žiburius –
taip netikėtai, taip nelauktai.
O gal gudrusis fatumas,
kad širdis nerimautų, prieš mūsų valią –
vis degioja ir gesina žiburius…
Iki pasimatymo…
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PO

ESTIJOS DANGUM
1953

1953 m. „Žalgirio” draugija pasiūlo dalyvauti turizmo instruktorių
rengimo stovykloj Aegvidu-Nelijarve – Estijoj.
Po mėnesio paskaitų ir pratybų –
įskaitinis žygis per Estijos miškus
ir pelkes iki Valgos miesto netoli
Latvijos sienos.
44
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* * *

Lietuviø grupë.

Per dieną klampojom niūriais Estijos miškais.
O vakare nuostabios dainos prie laužo.
Užsimiršta kuprinė ir nesekmės, kai žygio „vilkai”
tokias lyriškas, ilgesingas dainas dainuoja.
Plevena laužo liepsnos, šešėliai slankioja.
Už šviesos rato – bekraštis miškas, bedugnis dangus.
O veidai, nugairinti vėjo, lietaus nuplakti –
ilgesingas dainas dainuoja.
Nakties romantika, daina, pilna sielvarto.
Veidai išsilydo svajinguose tonuos.
Sėdėčiau per visą naktį, klausyčiau.
Širdis įaudrinta, kažko pasiilgus.
O Petras šalia. Toks tvirtas, šviesus ir geras.
Vis dažniau jį pajuntu netoliese.
Ir nuo liepsnų liežuvių, tylaus miško alsavimo
tampa dar artimesnis, visiškai savas.

Stovykla Aegvidu- Nelijarve.
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* * *
Mano draugas lėtas, šviesus, gerų akių.
Kartu svajojam, kuriam naujus kelionių planus.
Tik išleistuvės supainioja viską.
Prasideda visuotinis siautėjimas,
palikus kuprines ir pelkių klampojimus.
Ir aš pasiduodu. Kvailioju. Siautėju.
Lyg tyčia tarp mūs įsimaišo tas kipšas Gunaras…
Užėjo noras kvatoti, siausti, erzinti.
Ir šypsausi tik Gunarui, tik šoku su juo.
Nenoriu net pastebėti liūdnų akių.
Kiloju taurę. Siautėju…
Ach, užbaik taip kvailai! Taip vėjavaikiškai...
Namo lekiu kitu traukiniu sugelta širdim.
Dangus ugninis su tamsiais debesim –
kažkoks pamėkliškas, lyg netikras.
Ech, gyvenime, gyvenimėli!
Juk tai aš pati – dar netikras pinigas…
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Prie paminklo Tartu mieste.
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þygiui pasiruošæ…

BALTOSIOS NAKTYS
1954

Suplanuota fantastiška kelionė:
pamedžiot, pažvejot žuvingose šiaurės upėse.
Maršrutas: nuo Archangelsko laivu iki Pinegos,
iš ten Kulojaus upe valtimis 420 kl. šiaurės link –
iki Baltosios jūros. Ir tada iš Mezenės uosto
okeaniniu laivu grįžt į Archangelską.
Keliauninkai: du juristai, du žurnalistai
ir aš – turizmo instruktorius.
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Traukiam į šiaurę ieškoti Baltųjų naktų!
Ne, ne vien tik jų...
Laivu Dvinos upe – mūsų kelionės pradžia.
Saulė pasislėpė. Tik valandėlei. Nuraudo dangus.
Atplaukė auksiniai debesys.
Kokie šviesūs gelsvi horizontai!
Padangė tyvuliuoja keistom juostom spalvų.
Negalima akių sumerkti, užmigt neįmanoma.
Pirma Baltoji naktis – spalvinga bemiegė naktis.
Vien dėl jos verta važiuoti tūkstančius kilometrų.
Vaikštau denyje nusileidusios saulės pilna.
Gaila, tavęs nėra šalia.
Ir tuo, kas gražiausia, vis nepavyksta su tavim dalintis?
Bet...atrodo – kažkas naujo jau kirba širdyje,
nes kažkada pasakiau – su Juo – nors į pasaulio kraštą...
Laivas raiko Dvynos vandenis
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Garlaiviukas puškena Pinegos upe

Pinega!
Baltosios naktys plaukiant garlaiviu – nemiegotos.
Pagaliau Pinega su balto marmuro prieplauka.
Iškeliam gausią mantą, krentam po medžiais ir –
akmeniniu miegu kietai užmiegam.
Siaustosi šaltas, geliantis vėjas – raumenis perkošia.
Tik nėra jėgų akis atmerkti, užsitraukti apklotą,
nėra jėgų nubusti. Kankinanti užmarštis…
Iš kur toks pasiutęs šaltas, geliantis vėjas?
Iš kur toks alpinantis miegas?
Ach, tai šiaurė! Mano nauja kelionė.
Tai gyvenimo pulsas. Poilsis lauktas ilgai.
Kelionė – tai svaigi dovana vasaros.
Dovana šiaurės rūsčiosios.

Vietiniai þvejai
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Upë platëja, apsupta miðkø.

Kulojus – negirdėta šiaurės upė.
Aukštupyje ji nedidukė, keistai išsirangiusi.
Vanduo šaltas ir kietas. Matyti dugnas.
Norim apžvelgti jos vagą ir kopiam į kalniūkštį.
Pro rūkus švyti kalkiniai šlaitai su marmuro nuolaužom.
Saulėje žėri maumedžių, lieknų eglių viršūnės.
Nei namų, nei žmonių – šiaurės peizažas.
Kažkas laukinio jaučiasi stagarotose maumedžių viršūnėse,
šiurkščiais krūmais apaugusiuose marmuro krantuose.
Kažkas laukinio aukštoj žolėj, saulėto ryto ore – visur visur.
Net nepasakysi – kas? Stebimės. Šypsomės.
Godžiai sekam nuslenkantį rūką, apsnūdusius maumedžius,
molėtus krantus, kuriuos slepia viksvos – tarytum giria.
Stebimės, šypsomės – pirmas žingsnelis į šiaurę….

Kulojaus aukðtupys.

Taiga.
56

57

Taiga!
Kokia ji iš arti – nebaidytų paukščių ir žvėrių karalystė.
Tūkstantmetis miškas. Suvirtę, sukritę milžinai.
Iš jų išaugę kiti galiūnai ir vėl nuvirtę. Net žemės nematyti.
Laipioju nukaršusiais medžių kamienais, krentu į išpuvusią drevę, klimpstu į sutręšusią medieną ir aičioju, kad meškos neišbaidyčiau.
Tamsu, slėpininga, baugu…
Tik negaliu išgirsti taigos kuždesio, atspėti mažulytės paslapties,
nes siautėju ant nuvirtusio maumedžio ir šaukiu šaukiu –
„Sveika, taiga!“

Neáþengiama taiga.
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Kulojus!
Miestai skiriasi kaip žmonės. Ir turi gražiausią kampelį,
savotišką, nepakartojamą.
Raudonoji aikštė, Nevos krantinė, Kijevo Kreščiatikas,
Suchumi parkai, Rygos kapinės – ilgam įstringa atmintyje.
Tačiau Kulojus, nežinomas šiaurės miestukas, nustebino.
Kokia monotonija! Vienintelė gatvė – dviaukščių namų miškas.
Aplink jokios gėlės, jokio darželio!
Tik medis medis, nuo šiaurės vėjų ir pusnynų pajuodęs.
Bet iš arčiau – koks įvairumas! Kokia ornamentika!
Raižyti gonkeliai, langinės. Viduje – baltos pušinės grindys!
Veidrodžiais spindi varinės lėkštės lentynose.
Retai sutinkama švara. Batai paliekami prie durų.
Iš tolo – monotoniškas, iš arti – gana įvairus:
tamsiu apvalkalu ir šviesiu vidumi,
draugingais ir šnekiais žmonėmis –
nepakartojamas šiaurės miestukas.
Ir miestai – kaip žmonės – kitaip atrodo iš arti…

Kulojaus miestuko namai, þmonës ir aparato iðsigandæ vaikai.
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Kai prasideda Baltoji naktis –
dangus ir vanduo pražysta neregėtais violetiniais žiedais.
Užtvindo širdį džiaugsmo antplūdis.
Irkluočiau per visą naktį viena.
Per visą naktį – toks jėgų antplūdis.
Ir žiūrėčiau žiūrėčiau į tą violetinių gėlių jūrą,
į trapius žiedus, tirpstančius tarp maumedžio viršūnių,
sudūžtančius po irklo smūgiais.
Ech, visą gyvenimą irkluočiau stebuklingų gėlių jūroje...
Bet.. žiedai pilnėja, tamsėja, keičiasi – virsta plieniniais.
Irkluočiau, stebėčiaus - - -

Kulojaus platybëse…
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Net nemaniau, kad upės gali grįžt atgalios.
Argi rastųsi jėga, kuri sustabdytų plūstančią vandens masę
ir priverstų ją grįžti atgal?
Prieš plauką! Prieš srovę… Gal tik meilė - - Kulojus išplatėjo, jaučiasi jūros alsavimas.
Mūsų laiveliai, lėkę šuoliais, lėtėja lėtėja.
Sustingsta. Sekundei. Ir ima slinkt atbuli.
Vos spėjam prisikast iki kranto –
išsigelbėt nuo atplūstančios jūros galybės…
Tik šiaurė tokių stebuklų pilna!
Kas verčia milžiną Kulojų, kur duburiuose knibžda lašišos,
o pakrantėm keisti paukščiai plasnoja, grįžti prieš srovę?
Gal tik meilė! Pavydas ir meilė.
Žemupy žaliaakė Baltoji jūra dukart per parą puola Kulojų.
Daužo įnirtus vyro krūtinę, stumia atgal, tikisi sučiupt Sojaną.
Negali būti rami, kol jo širdis kitai priklauso.
Jūra užsispyrus, klastinga. Ji nepratus dalintis.
Vis pusvalandžiu anksčiau kyla į kovą – nori sučiupti jo mylimą.
Kulojus traukiasi, kad savo krūtine užstotų Sojanos guolį.
Jokia galybė čia neprasiverš! Jis nelinkęs veidmainiauti!
Ar vyliai ir klasta privers pamilti? Kulojus klauso širdies balso.
Man gaila jūros, kurios sielvarto nenumaldo net laikas.
Jei išpuoliui ruošias patį vidurnaktį, kai vyras pasirinko Sojaną,
amžiais kauptas kerštas sužiba Baltosios akyse.
Sugriebus šakas, medžių kamienus, skandina žvejų laivelius ir
kaip furija veržias į aukštupį… Žmonės sako – didysis potvynis.
Stoviu ant skardžio – mūsų laiveliai linguodami kyla aukštyn.
Žaviuosi milžinų kova. Jūros, kuri atkakli kaip mylinti moteris,
ir Kulojaus, kuris narsus – kaip ištikimas mylimasis - - -

Irkluot tampa sunku

Skubam prie kranto laukti potvynio
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Ši Baltoji naktis – kaip daina!
Kulojus išsiliejo platybėn.
Gal tai drumzlinas Gangas ar žiauri Amazonė?
Atlasu blizga pakrantės, potvynio sudrėkintos.
Alyvinio vandens paviršium čiuožia aukštanosiai laiveliai.
Per žydrią padangę rieda paskutiniai audros kamuoliai.
Ši Baltoji naktis – kaip daina...
Nes staiga pastebėjau –
vanduo šimtavarsis – violetinis, žalias, auksinis.
Nes staiga praregėjau –
tavo akys – vandens žaižarai
ir degančio laužo kaitra šypsenoj…
Tegu ši Baltoji naktis niekada niekada nesibaigia!
Ir mūsų valtys auksinėje jūroje.
Ir daug sakanti tava šypsena.
Ir akys – vandens žaižarai - - -
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Malonus atokvëpis prie Sojanos
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Þygio kasdienybë

Baltoji jūra!
Kateriukas nardo putotas bangas arti stataus kranto.
Klykauja kirai, laukinės antys.
Iš vandens šmėsteli buldogiška jūros zuikio galva.
Vėjas švilpia pro ausis. Šaltas, ledinis vėjas.
Jūra ošianti, sujaukta lyg Pavilnio kalneliai.
Ji sūpuoja riestanosius juodus žvejų laivelius:
tai išmeta ant bangos, tai gramzdindama paslepia.
Supa, grūdina.
Kateriukas pūškuoja, ir mus, saulutėj besišildančius,
neša vis tolyn tolyn – į nežinomą uostą.
Kamenkoj pasitinka laivų miškas.
Reide sustingę grakštūs laivai –
su olandų, danų, norvegų margom vėliavėlėm.
Draugiškais mostais sveikinam užsieniečių jūreivius,
atvykusius prekiauti į tolimą šiaurės uostą.
Sveikinam savo draugus…

Þvejai gelbsti - mûsø valtis pertraukiant á þuvingus eþerus
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Garlaiviukai laukia potvynio.

Šiaurė pilna stebuklų!
Iš Kamenkos potvynio metu perplaukėm į Mezenę,
rajono centrą. Tik upė skiria šiuos du miestus.
Slūgstant vandeniui, garlaiviukas įsiremia smėlyje.
Jūreiviai išlipa ir, taškydami balutes, nubrenda į krantą.
Tai va – „jūra iki kelių“…
Čia pasidairysime pusdienį, kol atplūdus banga perkels atgal.
Apžiūrėję rajono centrą, su įdomumu laukiam potvynio.
Pirmos bangutės nuteškena sausu upės dugnu.
Tuoj atplūsta iš jūros vandens uraganas.
Garlaiviukas, pakrypęs ant smėlio, pamažu atsitiesia.
Atsiplėšęs nuo dugno, atplaukia į uostą. Sulipam.
Nuo jūros pliūpteli oro šaltojo srautas.
Glaudžiuosi už tvirto peties – nesapnuota fantastika.
Reti ugniniai debesėliai. Stikliniai krantai, smaragdo vanduo.
Horizonte – lyg gulbės ištiesę kaklus – baltų laivų siluetai.
Tai tik Rokvelo Kento teptukui!
Gal jis užfiksuotų džiugesio srautą, kuris užtvindė širdį –
visam gyvenimui - - Šilta ranka apgobus saugo nuo vėjo.
Ugnies liežuviais plevena dangus,
ugnies liežuviais siūbuoja jūra ir išsistiebę lyg gulbės –
balti laivai---

Atsisveikinam su ðiaurieèiais.
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Lekiam kateriu mažyčiu ir lengvu.
Grimzta saulė pasakiškon jūron.
Siluetai švediškų vikrių laivų
Ir vanduo – vanduo lyg iš senų graviūrų.

Tundra - berþeliai iki keliø…

O šviesos kiek šiaurėj! Kiek spalvų!
Uraganais pralekia žvejų laiveliai.
Plūsta plūsta potvynio banga…
Nerami dairaus po šią svetingą šalį.
………………………………………..
Ir ekstazėje visai paskęstu…
Tiktai niekas to nesužinos:
ar nuo šiaurės vėjų neramių,
ar nuo vakaro alyvinių žarų,
ar nuo tavo rankų šilimos –
aš ekstazėje ir vėl skęstu…

Dolgoðèelëje paliekame valtis.
72

Liûdnos ðiaurieèiø kapinës.
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Jūra staugia, kvatojasi.
Štrauso melodijos rieda bangom.
Marių gyvūnai subruzdo, spruko gelmėn.
Tik ruonis visai arti laivo. Blizgantis, pilkas.
Plaukia iš paskos. Vis nerias, iškyla –
Štrauso muzikos klausosi.
Subėgo, susigrūdo keleivių.
Ir tave pajutau…
Nudegino veidas, krūtinė plati.
Suspurdėjo širdis. Neatsigręžiau…
„Karališkas valsas“ riedėjo bangom.
Ruonis vis plaukė ir klausėsi.
O jūra staugė, kvatojos…

Jûra staugia, kvatojasi.
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Rymau prie borto, stebiu neaprėpiamus vandenis.
Spalvingos medūzos grimzta į gelmę.
Žvilgantis ruonis švysteli vandens paviršiumi.
Didžiulės bangos dūžta į laivo šonus.
Baltoji jūra – amžinai nerami.
O tu stebi ruonį, vandens purslus blyksinčius saulėje.
„Kaip norėjau pajusti Tave… Šiaurėj Baltojoj!“
Gal banga, sudužus į plieną, gal lūpos sušnabždėjo…
„Ak, kad būčiau toks laisvas – kaip ši banga…“
Sudejavo širdis, pilna aitraus kartėlio,
nes ir ji, kaip jūra, amžinai nerami:
siūbuoja, šėlsta, gaudžia.
Nepažiūrim į akis, tik į tolumas –
tegu siūbuoja, tegu šėlsta….
Bangos ritasi viena po kitos,
atsimuša į bortą, aptaško veidą, plaukus.
Kodėl mes ne jūros banga?
Galėtume plačiai, laisvai siūbuoti, taškytis purslais…
Rymom nejudrūs kaip sfinksai –
ir kaip sfinksui sustingo širdis…
Gal niekad niekad neįsisiūbuos siautulingai?
Gal niekad niekad nesitaškys purslais? –
nors kaip jūra būtų amžinai nerami…
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LINKSMI

þALIEJI KARPATAI !
1955

1955 liepos vidury išvykstam į Karpatus. Trys damos.
Iš Lvovo traukiniu – į Jasinią. Ten su
turistine grupe kopsim į kalnus – į
Bliznycą. Po to savais keliais po Užkarpatę: palei Rumunijos, Vengrijos,
Čekoslovakijos sienas.
Sustosim
Rachove,
Solotvine,
Chuste, Užgorode – muziejai, senos
pilys, margaspalviai gyventojai.
Ir vėl į kalnus: per Mukačevą, Rachovą, Volovecą.
Su nuotykiais, su nuotykiais…
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Begalinis pasitenkinimo jausmas,
kad gali kas vasarà klajoti vis naujais takais,
sutikti vis naujus þmones ir draugiškai jiems šypsotis.
Ir šypsotis þaliesiems kalnams.
Karpatai aplink mus! Karpatai mûsø!

Paminklas A. Mickevièiui Lvove
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Cerkvë Uþgorode

Kopiam molėtais kalnų takais. Slystame, klumpam.
Rūkas gula ant veido, akių.
Truputį liūdna – miesto nei kalnų nesimato.
Mūsų žvilgsnius sukaustė migla.
Lipam ilgai slidžiais, rasotais takeliais.
Pagaliau! Pasprunkam iš miško zonos.
Ar tai ne sapnas, ne burtai?
Viršuje šviesus, džiugus vasaros rytas.
Saulės nuauksintos eglės, bukai.
Auksu tviska Menšulo, Gaverlos viršūnės.
Kiek erdvės! Kiek rytmetinio gaivumo!
O ten, apačioj, užklojus Jasinią, kunkuliuoja tiršta pieno jūra.
Kunkuliuoja, verda, maišosi…
Norisi pult į tą baltą okeaną, nuplaukti paviršiumi, paglostyt iš
putų kylančią auksuotą Menšulo kepurę.
Norisi, norisi…
Ak, kaip smagu paskęsti gamtos grožybių burtuose…

Á Bliznycà.

Pieno putoj paskendus Jasinia.
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Mažieji muzikantai

Kokie žali, kokie linksmi Karpatai,
kai akims atsiveria poloninos, pilnos skambalėlių aidesio.
Kokie rūstūs, niūrūs Karpatai, patekus į miško tankmę,
kur tik upeliukai sruvena, tik šaltinėliai verčiasi.
Jei stabtelsi pailsėti, apžvelk tas melsvėjančias virtines,
tuos kalnų kamuolius, glostomus purių debesėlių.
Prie tirpstančio sniego plotų surasi melsvą kalnų žibutę.
O tarp stačių uolų gal rasi edelveisą – meilės slaptingąją gėlę…
Tik kopęs į Gaverlą, kurs debesis perskiria, išgirsi griaustinį.
Ech, smagu pėduoti žvėrių takais, bristi šaltais upeliūkščiais,
nors baugu pasiklysti tamsiuose eglynuose…
Vis vien, nuostabu klajoti, alsuoti, svaigti kalnais ---

Poloninos. Kalnø piemuo.
84

85

Audros debesyje.
Dviese nutarėm pasiekti Blyznecų viršukalnę!
Per uolas braunamės, per sniego plotus.
Debesys lyg pašėlę auga ir gaur
uoti ropoja per kalnus.
Ir jie, ir mes į tą pačią viršukalnę skubam.
Grasinančiai dunda griaustinis.
Gal grįžti? Bet tas smalsus kipšiukas...
Taip noris, vai norisi patekti audros debesin.
Ten saugiau, nes žaibų strėlės trenkia į slėnius.
Pagaliau!
Lenkiamės kalnams amžiniesiems.
Lenkiamės audrai – gamtos stichijai.
Tiršta rūko masė užlieja, užplūsta.
Vos išsilaikom ant kojų.
Drabužį ir veidą nukloja šalti lašai.
Mes stovim audros debesyje!
Geliantis vėjas drasko drabužį, perkošia raumenis,
savo pirštais lediniais širdį paliečia.
Ir nėra uolos užsiglausti, kad kraujas nestingtų…
Mes stovim audros debesyje…
Sekundei praplyšta palši rūkų skutai.
Toliuos bažnytėlės nušvinta, sužybsi ežeriukų akys.
Tik sekundei nušvinta – milžiniški kalnų masyvai –
Karpatų kerintis grožis.
Rasa ir vėlei užlipdo akis…
Aplinkui audra, dunda perkūnija.
Šaltis ir vėjas, rodos, pačią širdį sustingdė,
bet ji ir šiandien dar pašėlusiai plaka

Kalnuose prieš audrà.

Mes buvom audros debesyje - - -
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Naktis kalnuose. Šalta ir baugi.
Paklydom. Nuvargom.
Net žingsnį – sunku, o reikia kopti ir leistis.
Kopti ir leistis…
Griuvinėjame, slystam upelio vaga.
Šešėliais tyliais vėl brendam mišku.
Iš baimės tik virpa širdis.
Šypsena miršta ant nesičiaupiančių lūpų.
Negi galo jau miškui nebus!
Ir mūsų klajonėms - negi nebus?…

Voloveco kalnuose. Piemenø trobelë. Skubrûs upeliai…
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Ką gi daryt kalnuose pasiklydus,
jei kojos neklauso, ir vakaras jau visai.
O šaltis sėlina, sėlina nuo snieguotų viršūnių –
dygiu šiurpuliu nukrečia.
Dar nors vieną atšlaitę– ten tikrai – žiburėlis…
Tiktai kojos neklauso…
Na, tai kas! Ir nereikia!
Pasilenk tik – žemyn jos ir pačios, ir pačios…
Ach, lenkiamės– ritamės akmenuotu šlaitu ir klumpam,
ir skubame – į žiburėlį…
Ka gi daryt kalnuose, jei kojos neklauso - - -

Linksmi þalieji Karpatai!
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Vos išsprūdom iš baugaus miško žabangų.
Staiga – kitas pasaulis!
Kabo milžinas mėnuo virš kalnyno viršūnių.
Švelni, sidabrinė šviesa virš topolių plūsta,
virš sraunučio upelio.
Jei nebūtų mirtino nuovargio,
mielai atsisėsčiau po šiuo topoliu aukštu.
Ak, žiūrėčiau į tuos miegančius kalnus,
į liūtį sidabro upelio bangoj.
Bet reikia – dar žingsnį, nors vieną žingsnelį –
juk turi būti namai…
Vėl griuvinėjame, slystam siauručiu taku,
kol užčiuopiame dunksant piemens namelius...
Oi, sapnuosis sapnuosis ši užkerėta naktis --Rûkas dengia poloninas…
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Huculai Rachove

Rumunai Solotvine

Užkarpatė žydi lyg ištisas sodas.
Ar gali nesižavėti?
Kas miestas – Solotvinas, Mukačevas, Chustas –
skirtinga namų ornamentika, skirtingas rūbas.
Ukrainiečiai, huculai, vengrai, čekai, rumunai –
lyg margas gėlynas – jų sijonų ir skrybėlių spalvos.
Šviesūs, jaukūs mažyčiai nameliai.
Vynuogės raizgo verandas – kekės virš galvų svyra…
Viskas mums nauja. Viskas akį pralinksmina:
nuoširdūs žmonės, kviečių vešlūs laukai,
sirpstantys saulėj vynuogynų plotai,
jaukūs auksinių abrikosų sodeliai,
tiesūs lyg styga keliai, apgobti vaismedžiais.
Vilioja netoliese dunksą kalnai.
Užkarpatė tokia miela – lyg ištisas sodas…

Vynuogynai ties
Mukačevu
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Solotvinas. Druskos kasyklos.
Liftas gramzdina į šachtą, į gilų požemį.
Į spindinčio kristalo sales, akmeninės gėlės karaliją.
Dar viena gyvenimo pasaka!
Kokių tik formų neišgalvota šioms krištolo menėms:
kolonos, rombai, kupolai ir – žiedai!
Jie žvilga: rubinais, amatisais, smaragdais, akvamarinais.
Klajojame žydinčio krištolo rūmais nuostabos pilni
ir klausomės šiurpios huculų kovos už laisvę.
Ir man rodos, kad visa tai – tik pasaka.
Nemaniau, kad druska gali žėrėti įvairiaspalviais žiedais,
kad gali šypsotis žmogus, iškentęs mirties kančias…
Man rodėsi, visa tai – tik pasaka –
akmeninės gėlės pasekta - - -

Beregovo kampelis

Mukaèevo vienuolynas (vynas èia skanus…)
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Uþgorodo pilies griuvësiuose

KRYMO þIBURIAI
1959

Krymas! Šturmuotas keletą kartų. Matytas
Simferopolis, Bachčisarajus, prie Juodosios
jūros tarpstantys miestai: Sevastopolis, Alupka,
Alušta, Mischoras, Simeizas, Gurzufas, Jalta..
Ilsėtasi Eupatorijos poilsio namuose.
Žingsniuota ne kartą ir per kalnus.
Žavus žydintis Krymas…

98

99

Saulės ir kalnų užuovėjoj klesti egzotiška Alupkos augmenija.
Rudliemenės palmės sergsti alėjas.
Liekni kiparisai valiūkiškai stiebias žydrynėn.
Baltučiai namai ir sanatorijos skęsta persikų soduos.
Parkuose pražydo kvapiosios magnolijos.
Pūkuotus rausvus skėčius išskleidė švelnutės albicijos.
Žiedai žiedai! Nuo jų aromato svaigsta galva…
Tik negaliu palenkti širdies prie šiltnamių augmenijos,
kur metų laikai prateka taip nepastebimai.
Kas kita matyt, kaip žiemos miegui apmiršta gamta,
O pavasarį gyvybė vėl prisikelia ir rudenį atiduoda vaisius.
Smagu justi stiprų gyvenimo pulsą: mirtį ir atgimimą.
Krymas – kaip žaisliukas – gražus ir trumpalaikis…

Jaltoje

Voroncovo muziejuje
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Dantytos kalnų keteros. Už jų nusirita saulė.
Jaltos pakrantės paskęsta prietemoj.
Be jokio „sudie“ iš čia iškeliavo diena.
Sverdėja Juodoji jūra – velniškai niūri ir juoda.
Čia neišvysi saulėlydžių – kaip prie Baltijos –
tų ugninių varsų, kurios pabudina ilgesį,
gydo, ramina, skaidrina sielą…
Kiek gražios vakarinės poezijos užgožia kalnų juosta!
O man piktai džiugu. Neužburia visų giriamas Krymas,
kur toki vešlūs kiparisai ir vešlios žmonių figūros.
Fantastiškai įsibrėžė danguje kalnų siluetai –
už jų dar grimzta saulė. O čia jau prieblanda.
Ir diena – tarytum dar neužbaigta - - -

Juodosios jûros pakrantë.
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Slenka pro šalį veidai. Lūpos spalvingos.
Gundantys žiedai – rausvi, violetiniai.
Ir moterys plaukia lyg dirbtinės gėlės.
Gal kam žavu, kad lūpos žydinčios?…
Tik man norėtųs geriau žvelgt į akis.
O lūpos tegu švyti ne dažytom varsom,
bet patiklia, kerinčia šypsena…

Maþa moksleiviø grupelë kalnø ir jûros fone.
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Vėjas stūgauja Ai-Petrio viršūnėje ir trukdo užmigti kalnams.
Lyg žaidžiantis tigras pasalomis užpuola ir vėl pasislepia.
Mes gulim viršukalnėj, priaugę prie pat uolų,
ir žiūrim į bedugnėj gelmėj nugrimzdusį miestą.
Įsiutęs vėjas drasko apsiaustus, nori nusviesti į prarają.
Iš tamsos lyg milžinų dantys kyla bokštų septynių siluetai.
O po jų kojomis žaidžia Mischori, Jaltos žiburiai.
Ties pat jų kojomis.
Virš jūros pro rūkus brenda mėnulis, palikęs vaivorinį taką.
Jis, kaip aklas Orfėjas, artėja į kalnus ir –
savo gūsiais paliečia septynias smailas viršūnes,
savo pirštais užgauna septynias stygas.
O gal ne vėjas, tik kalnų dvasios nori mus sviesti į prarają.
Jos pavydžios artėjant kalnų valdovui mėnuliui,
kurs siautėja ir dūksta bokštų viršūnėse…
Tyliai tūnome, parėmę smakrus ant krašto uolos.
Dūzgia ir dūzgia septyni bokštai…
O ten – apačioj – pekliškai kvatoja Krymo žiburiai.

Ai-Petrio virðûnëje laukiam saulës patekëjimo.
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Šviesus rytmetys. Keliaujame į Didįjį kanjoną.
Nutarėm šturmuoti Žydrosios vagą iki ištakos –
pamatysim, iš kur ji semia savo vandenis.
Giliam tarpekly pasislėpus, ji ritasi per uolas,
kuriuos kalnai nuo savo kupros nupurtė.
Ak, šokinėja, griūva ir staugia, nes kelią pastoja
šimtai samanotų, žaliaakių „puntukų“…
Vienus ji lenkia, akmeninį dailina guolį,
kuria jaukią lomelę ar žydrą baseiną.
Kitus stumia iš kelio arba šoka per galvas
ir kurtinančiu kriokliu krinta žemyn.
Mes kylam pačia vaga. Ne! Mes brendam...
Ropščiamės „puntukų“ nugaromis.
Ak, žaismingas kiekvienas upės žingsnis.
Tarpeklis vis glaudžiasi, glaudžiasi…
Braunamės vaga aukštyn, vis aukštyn.
Jau raumenys įskaudo, galva pavargo nuo klegesio...
Pagaliau! Ji linksma srūva iš slėpiningos olos.
Kalnai ten suaugę – vos dangaus ruoželis matyti.
Keista! – aukštai ant pilko akmens svyruoja pušis,
ir vijoklių taurelės žiūri nustebusios iš uolų…
Iš Didžiojo kanjono grįžtam mirtinai pavargę
ir patyrę neapsakomų nuotykių...

Iðvyka á Didijá kanjonà.
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Á uostà gráþta laivai.

Tavęs jau nėra! Klaidžioju Jaltos gatvėmis.
Nukaršusiu kuinu atjoja juoda naktis.
Miestas patvinsta klajūnėm liepsnelėm.
Jūra, dūmuos paskendus, nyksta ties horizontu.
Į uostą linguoja perkarę kateriai.
Kalnų juosta, rodos, artėja artėja.
Ar miesto neužgniauš akmeniniam glėby?
Deja, tavęs jau nėra!
Aš bijau to šmėkliško kalno, nuvargusios jūros.
Bijau triukšmingo nenuoramos miesto.
Pro šalį lijanom vyniojas vasarotojų gaujos.
Ugniniai plaukai, violetinės lūpos, krūtinės…
Vyniojas, kvatojasi soti vasarinė minia,
iš galvos dėl madų besikraustanti…
Ak, jei būtum šalia – akis prašviesėtų, liktų atlaidi.
Gal to visai nematyčiau, jei būtume vėl kartu…

Kalnø papëdëj prigludusi Jalta.
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Juodoji jūra! Šįvakar kraupiai juoda.
Bangos plasta vos vos…
Tai tamsios lyg naktis, tai žalsvom akim sublyksi.
Tikriausiai – tik aš į viską žvelgiu juodai…
Garlaivis čiuožia arti krantų.
Rymo sanatorijos baltos.
Virš kalnų masyvo stiebias Ai-Petrio viršūnė.
Lyg sapnas švysteli „Kregždės lizdo“ rūmai,
ant pačios bedugnės pakibę.
Vakaras apraizgo melsvu voratinkliu,
nutildo kalbas, užmaršina rūpesčius.
Vaikelis apglėbia motinos kaklą.
Dvi purios galvos palinksta…
Instinktyviai ištiesiu ranką –
tik šalta atrama. Šiurpi, svetima, negyva.
Ji skaudžiai man primena –
šioj žmonių šeimynoj – aš visai visai viena…
Juodoji jūra – kraupiai juoda…

Ant uolos pakibæ “Kregþdutės lizdo” rûmai.
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þIEMOS KELIAIS

Žiema – malonumų okeanas. Mūsų ketvertas
per keletą metų sąžiningai nušliaužioja
kalvotas Vilniaus apylinkes. Laužas.
Ant iešmo čirška lašiniai, žaismingas juokas.
Vėliau grupė padidėja. Palaima!
Į gamtą, šaltį, į sniegą išvedu moksleivius.
Kiek vargo ir kiek džiaugsmo…
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Tiktai saulė ir sniegas!
Mūsų „Šveicarija“ – tarsi stiklo kalnai!
Net baugu, kai slidžių negali suvaldyti.
Šokinėja jos, lekia savaisiais keliais.
Lyg paklaikusios nešas per keturis kalnus –
pžiūrėt nesuspėji, kur geriau virsti…
O nuo Žaliųjų į Vilnių – koks puikumėlis!
Danga sukietėjus.
Sustingusios bangos – kurganai maži.
Tiktai saulė ir sniego suplakto tyrai.
O toliau – vėl kalnelių rožančiai.
Kaip lengva, kaip gera slidinėti kartu.
Ir žiemužė pražysta rožėm baltosiom…

Vilniaus apylinkëse.
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Žiema pačiame žydėjime.
Eglės puošnios lyg nuotakos.
Beržai – lyg pasakų princai.
Tokio sidabrinio šerkšno dar šįmet nebuvo.
Pasitinka besišypsą turistų veidai.
Autobusas pilnas jaunatviško juoko.
Iš Antavilių traukiam į Vilnių –
per šarmotus miškus, per užmigusius ežerus.
Penkiolikos virtinė – vienos gilios vėžės.
Tik nepurtyti baltųjų pušaičių –
neardyti trapių mezginių!
Fotografuojam sidabrines beržo šakas,
sustingusias pūkines nendres, kepurėtas pušis.
O kiek džiaugsmo, sukūrus laužą ant sniego.
Kiek rūpesčio, kol užverda kava.
O sugrįžus – pasitenkinimo šūksniai,
nes diena prabėgo – lyg laukta dovana.

Nuo Antaviliø á Vilniø…
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Vingio parką išdabino sidabrinė šarma.
Neliečiamybė. Mėnesiena. Tyla.
Slidėmis čiuošim paklausyt nakties muzikos.
Baltųjų šerkšno smuikų.
Skrieja vieniši debesėliai šaltais dangaus plotais.
Begalinė tyla.
Tik mėnuo, aplenkęs debesį, skuba pušų viršūnėmis
ir, išsitraukęs sidabrinį smičių,
užgroja tik mums!
Suskamba šarmotos beržų šakos, pušų spygleliai.
Sidabru suskamba sniego žvaigždutės.
Mėnulio sonatos akordai užlieja slidžių pravėžas
ir slapčiausius sielos kampelius.
Virpa draugiška ranka, nakties apžavėta.
Suvirpina lūpas neištartas žodis…
Sidabrinė tyla - - -

Smagûs þiemos sekmadieniai.
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Kokios fantastiškos naktys!
Jau leidžias nuraudusi saulė,
ir nuplieskia laukus mėnesiena.
Skrendame žvaigždžių nužerta kalva.
Slidės blyksi. Žemė siaučia aksomo apsiaustą.
Ar į pasakų karalystę mus įsileis?
Gauruoti ėgliai – plėšikai – pamiške brenda.
Nustryksi kloniais raganiaus paslas
gyvojo vandens parsinešti.
Trobelytė ant gaidžio kojos stypso pakrantėj…
Ak, čiuožtum ir čiuožtum į fantastišką naktį –
be krašto, be galo… Ir svaigtum
nuo gilaus ir glostančio žvilgsnio…
Tik aš nė mirksniu neišsiduosiu –
ko prisipildė mano širdis - - -

Á naktiná þygá…
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Pašėlus pūga!
Veidą galanda vėjas aštrusis.
Pūpso sniego vėpūtiniai.
Slystam namo žąsele.
Tik kas vėjas! Kas pusnys!
Jei kaitri liepsna nutvilkė krūtinę.
Neįveikia net nuovargis,
jei neša sartieji svajonių žirgai.
Neberūpi išdaigos,
kai džiugesio varpas suskamba širdy…
Pasakei tu žodžius –
seniai lauktus tuos mielus žodžius.
Liepsna gaivinanti užliejo
ir šildo šildo krūtinę…
Pūga! Pusto ir pusto!
Vėjas man šnabžda tavo žodžius - - -

Kiekviena kelionë - jëgø ir uþsispyrimo iðbandymas.
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Šiandien toki smagūs Vilniaus kalniukai.
Beveik visi išsivartė, išsimaudė.
Vadovas, kaip azartiškas žaidėjas –
vis pirmas leidžiasi ir pirmas puola,
o lanksčia figūra išmuša dailius duburius.
Užsikvatoji, kol nuo šlaito nurieda visas pulkas:
prisėdimais, malūnais, net salto mortale…
Aš šaipausi, nenoriu nusižemint
ir negarbingai atsisveikint su žiema.
Gaila, o gaila! Nejau šis žygys - paskutinis…

Smagûs nusileidimai: “Ekscelencijos” skrydis, Vytauto zigzagai.
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Visą rytą ūkanos.
Slidės limpa – vos pavelki. Nė šypsnio veide.
Gal sukim jau į namus?
Bet štai blyksteli saulė, ir viskas keičiasi.
Sužiba akys… Kepurės, šalikai – į kuprinę.
Atsilapojama – saulė saulė!
Užmiršom namus ir maršrutą – saulė saulė!
Sinjorai plasnoja, sniegu laidosi,
šakų guolius taisosi – saulė saulė!
Tik sniegui visai sukiužus, traukiam namopi.
Gatvėmis bėga upeliai. Saulytė už kuprinių pasislėpė.
Miestas, pamiršęs sniegą, pašaipiai nužvelgia slides.
Bet mums kas! Juk grįžtam išlydėję žiemą
ir pasigrobę po žiupsnį pavasario saulės - - -
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Gatvės jau sausutėlės, tik naktim dar pašąla.
Kalnelių viršūnės pavasariškai šaiposi,
o slėniai ir miškas dar žiemiškai papuošti.
Mes vieninteliai – ant Žaliųjų ežerų.
Ledas dar stiprus ir baltas.
Bet saulė dairos pro plonus debesis ir trukdo čiuožti.
Išdykauja švelnučiai katinėliai šviesos spinduliuose.
Eglės plačiašakės tiesia seniai lauktus kankorėžius.
Kažkur voveraitė darbuojasi…
Žengia pavasaris! O ledas dar slidus ir baltas.
Kokia miela žiema! Ir koks svaigus prisikėlimas…
Grįžtame giedriais giedriais veidais - - -

Begalinë laisvë ant Þaliøjø eþerø.
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Pavasaris!
Žaliu pūku apkrito Pavilnio kalvos.
Tik miškai dar su žiemiška skranda.
Smalsiai pro debesis dairosi saulė – ledas korėja.
Ant Žaliųjų jau nebečiuošim.
Šviesos sraute pražysta gelsvi žilvičių katinėliai.
Vyturėlis suvirpa – sviedinuku šauna padangėn.
Visur gyvybė. Nerami. Žaismu pulsuojanti.
O mieste – upeliūkščiai rudi, drumzlini.
Lietutis ir juos greit nuplaus.
Pavasaris spurda spurda.
Tik pasipurtys ir – pasipils žiedais.
Pasiilgau pasiilgau…

þiema jau traukiasi…
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Lekia pro šalį Ignalinos kalneliai,
apsnigtos trobeliūkštės, bažnytėlių bokštai.
Gera stebėt, kaip pralekia pro šalį apsnigti laukai,
rudos dirvonų kupros, išsirangę upeliūkščiai.
O žiema, senutė, kūprina į savo trobelytę šiaurėje.
Aš vykstu į Maskvą. Vienus rūpesčius pakeis kiti…
Gera klausytis, kaip monotoniškai stuksi traukinio ratai.
Gera, jei keleiviai neįkyrūs – netrukdo godas godoti:
ar žiūrėtum į alksnio šakutę, nutūptą sniego,
kuri tik sumirga ir pralekia pro šalį,
ar galvotum apie jaunystės dienas,
kurios tik sumirgėjusios, dažnai neįprasmintos, pralekia...
Keleiviai diskutuoja politinius įvykius. Kietai, kategoriškai.
Klausau ir džiaugiuosi – yra dar drąsių, protingų žmonių,
kuriuos gali netikėtai sutikti savo kely.
O, kad jų būtų žymiai daugiau –
gal kita kryptimi nusiristų dabartinis gyvenimas…
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Pavasarëjant Vilniaus
apylinkëse.
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EþERAI

EþERAI

Ežerai – mano meilė, poilsis, sveikata.
Dūkštas, Sartai, Asalnai, Aisetas, Stirniai,
Dringiai, Balošas, Alksnas, Ukojus, Pakasas,
Dubingiai, Lūšys – irklais išmatuoti ne kartą.
Su vaikais, su draugais, su sinjorais…
O kiek upių, upelių! Merkys, Ula, Šešupė,
Žeimena, Lakaja, Neris ir Šventoji...
Ta vylionė vandens!!!
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Vasara vasara!
Iškeliaujam į ežerus.
Kokia laimė pasprukti iš dulkino miesto.
Ritasi saulė į vakarus ir šypsos pro langą.
Svaigina traukinio bildesys, pušų viršūnės,
ramios ežerų akys.
O kaip svaigina tava šypsena!
Vasara vasara!
Tiesdami viens kitam rankas, kopiam į Ledakalnį.
Išsirpusios žemuogės iš plataus delno...
O aplink – ežerų raizginiai.
Vasara vasara!
Laukuose nugeltę rugiai. Ugnies blyksniai – aguonos –
kaip laimė viliojančios ir kaip laimė – trapios...
Vasara vasara!
Lyg akys neatsižiūrima, nepakartojama vasara!…

Ežerai vasarą
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Siauri takai jungia eþerus.

Užkopęs į Ledakalnį, apžvelk Ignalinos ežerus –
pasijusi lyg saulėtoj neregėtoj šaly.
Į visas puses išsirangę melsvi ežerai,
berželių ir pušų juostomis perpinti.
Kuprotas Ukojus lenktyniauja su lieknu Pakasu,
lyg žiedelis Alksnaitis glaudžias prie Alksno kojų,
laibakojis Unkstis dairosi pilvoto Aseko.
Vienu slenka debesio šešėlis, kitas saule žėruoja.
O toliau – mėlynuoja giria. Slepias ir ten ežerai:
šiaurėj didysis Balošas, pirštuotas Dringys,
rytuose pritūpė pasišiaušę Lūšiai,
prie kalnų prigludę romantiški Asalnai.
Vakaruose lyg ungurys raitosi Tauragnas.
Noris dairytis valandų valandas ir stebėtis –
pasijutęs lyg saulėtoj neregėtoj šaly…

þvilgsnis nuo Ledakalnio.
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Po kojom tyvuliavo žali ežerai,
o žodžiuose skambėjo begalinis švelnumas.
Čia saulės atokaitoj anksti pražysta šilo gėlelės.
Tau – pirmąjį žiedą…
Nuslydo šypsnys lyg melsva šilo gėlelė.
Čia amžinas šaltinėlis verdantis –
jo vanduo skanus tik iš delno.
O delnas buvo karštas,
ir šaltinėlio vanduo kunkuliavo jame.
Rasim ten ąžuolą išsikerojusį ir obelį,
atklydusią miško tankmėn –
tik laikykis stipriai mano rankos.
Ne, ne plaštaka apglėbė pirštus –
begalinis švelnumas.
Ir ne lūpos prisilietė smilkinio –
begalinis švelnumas.
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Gera atsiremti į milžinišką pušies kamieną.
Visam šlaite žemuogių ir mėlynių karalystė.
O apačioj ten – platybė ežerų.
Saulė leidžiasi pro milžiniškų pušų kamienus.
Auksinis takas nusliuogia vandens paviršiumi.
Auksinės bangelės sumirga visu plotu.
Didybė ir glamonė šių žavių ežerų!
Aš palieku žemuoges ir neatitraukiu akių
nuo to žėrinčio tako, kurs bėga iki horizonto:
nes tai man šis auksinis takas,
nes tai man šios galingos pušys,
tai man ši uogų karalystė…
Kokia įvairovė ir dosnumas Kūrėjo!

Ties Siesarties eþeru

Saulė leidžiasi
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Vandens lelijom Siesartis išsidabino.
Aš mėgstu jas labiausiai iš visų gėlių.
Vakare užsičiaupia dyvini lapeliai.
Saulei tekant, atmerkia akis ir šypsosi vėjams.
Ne, nevalia jų skinti – ranka nepakiltų.
Ilgai žiūriu į baltą karališką žiedą,
ir kažkas pažįstamo šmėsteli atminty –
tos pačios skvarbios akių gelmės, atvira šypsena.
Ir vėl tave suradau –
ir tyliai pašaukiau vardu - - -

Karaliðkos eþerø gëlës.
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Lakajai!
Baidares lydi pulkai žuvėdrų.
Vikriai raižydamos orą, jos švysteli į bangas
ir išsineša blizgią žuvytę.
O vakare, kaip vištelės, sutupia ir supasi ant bangų.
Gal tada jos šviesius, gražius sapnus sapnuoja?
Ištiesę kaklus, nulekia krykdamos antys.
Pulkai ančiukų nardo ir šaudo ežero paviršiumi.
Kuoduotą galvą iškėlęs, išdidžiai pasirodo naras.
Laisvė ir erdvė begalinė!
Didžiuliais sparnais nuplasnoja pilkasis garnys.
Upeliais lydi klykiančių tilvikų būriai.
Kartais švysteli, gręždamas orą, mėlynasis tulžys.
Visi, visi pilni savo džiaugsmų ir savo rūpesčių…
Numylėtieji mano Lakajai…
Baltieji Lakajai
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Saulėtą rytą prie palapinės du baravykus radau.
Ne, jų neišroviau pusryčių kepsniui.
Kas sumanė pralinksmint? Neklausiu – tik laukiu.
O matant jų rudas galvas man noris šypsotis
ir galvot apie tą, kurs ankstų rytą slapta pasodino.
Slinko diena ir antra… Nuleipo baravykų kepurės…
Supratau – neateis padėkos reikalauti…
Smalsiai žvelgiu rudagalvius ir panūstu suprasti,
kuris ankstų rytą iš pušynėlio juos atnešė
ir prie palapinės slapta pasodino…

Budintysis jau pakilo.

Antano ðypsena
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Smagu, kai siautėja Lakajai.
Vėjas gainioja bangas, įpykusias,
prašiepusias baltus nasrus.
Tirštais debesim aptrauktas dangus,
tamsūs ir baugūs pušynai.
Siūbuoja, kilojas juodi vandenys.
Pasiraičius rankoves, sukandus dantis,
baidarę varau prieš bangas.
Na, pasigrumkim!
Negi tu mane apgalėsi, vikrusai vėjau?
Apgaulingasai vėjau!
Negi tu mane įbauginsi, rūstusai ežere?
Paslaptingasai ežere!
Na, pasigrumkim!
Na, pasigrumkim!

Ežeras nerimsta
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Laukiau laukiau tos vasaros!
Nors kartą be rūpesčio kristi į sodriąją žolę
ir spoksot į nuplaukiančius debesis.
Kvepia duona prinokę javai.
Kažką groja laukų muzikantai.
Tyliai padedu galvą ant ištiestos rankos.
Pasiklystam bekraštėj žydrynėj.
Džiaugsmo taurė prisipildo…
Pražysta mėlyna saulė.
Atplūsta žalioji banga…
Siūbuoja. Gramzdina…
Mėlyna saulė – žalioji banga.
Tik vėjo karčių įkibęs atlekia fatumas:
akys dega pavydu,
rankos gniaužias siaubingu kerštu.
Kaip pastoti jam kelią?
Kad nenuskintų Mėlynos saulės!
Kad nenuplautų Žaliosios bangos!..

Per žydinčias pievas
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Saulėtos dienos ir poetiškos naktys!
Kažin, ar bebus geriau?
Balti Lakajai šviesūs, svetingi.
Juodieji – romantiški. Ištekinių pušų apgaubti.
Palapinės glaudžiasi įlankoj.
Laužas liepsnoja. Tylios dainos. Eilėraščiai.
Visai naujai skamba Salomėja ir Putinas.
Laužas, naktis ir poezija.
Pro eglių šakas užsidega žvaigždės.
Sidabro juostą patiesęs, mėnuo krypuoja nustebęs
ir supasi ant mažučių bangelių.
Naktis. Mėnulis. Poezija…
Saulė pašoka pramigusi:
pušis nurausvina, išveja apsnūdusį rūką.
O paukščių koks alasas prieš patekėjimą!
Iš gražiausių sapnų tave prikelia.
Ir akys – mylinčios, glostančios, geros.
Kažin, ar dar būna geriau?…
Ankstyvą rytą...
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Artėja naktis.
Pro palapinės angą švyti sidabrinės tuopos,
sidabrinis ežero vanduo.
Išdidžiai žvalgosi sidabrinės žvaigždės.
Kokia šviesi naktis! Laukta naktis…
Lengvas vėjas pajudina tuopų šakas –
neramus šešėlis praslenka.
Lengvas vėjas nučiuožia įlankos paviršium –
vanduo patamsėja.
Pakilusi ranka šešėliu praslenka plaukais.
Norėčiau rankomis apsivyti apie kaklą –
prisiglausti prie sidabrinės galvos.
Šešėlis praslenka širdim –
aš tik neramus šešėlis šalia tavo sidabrinės galvos…
Eþerø ramybë vakarëjant.
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Švininis Asalnų ežeras putoja, daužosi į krantą.
Drebulės lapai šnara lyg lietaus lašai.
Alkanas uodas įkyriai zyzia ir taiko gelti į smilkinį.
Kokia nerami naktis.
Pakeliu galvą – noriu sugauti uodą,
bet šis, prigėręs kraujo, jau pasislėpė kertėje.
Gal ne drebulė šnara, ne lietus dunksnoja į palapinę,
gal ir ne bangos, o mano širdis daužosi…
Matau – lyg šunes riejasi kudloti debesys ir lekia lekia.
Mėnulis nušvietė kudlotą ežerą ir vėl migloj pasislėpė.
Atbudo sekundei beržas ir vėl dejuodamas šnara.
Kokia nerami naktis…
Pažiūriu į mažą pagalvėlę ir nesiryžtu padėti galvą –
tai tavo karštas skruostas nejučiom prisilietęs,
neleis per visą naktį užmigti.
Kokia nerami širdis - - -

Ádomiausias Ðventosios ruoþas - “Èiartovka”.
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Saulė jau nusileido. Užtvino lietaus kamuoliai.
Grįžtu iš Molėtų. Siesartis šiaušias, siūbuoja.
Jokio laivelio. Nei žmogaus, netgi paukščio.
Žuvys seniai nuniro gelmėn. Liūtis. Tamsuma.
Krantai neužmatomi skęsta migloj. Ežeras siautėja.
Mano lukštelis krūpsi ir herojiškai veržias į priekį.
Veržias, iš visų jėgų grumiasi.
Tai beprotybė! Septyni kilometrai…
Įsiutęs vandens okeanas…Mažytis šapelis…
Turiu atlaikyt! Nieko kita nelieka.
Ach, ne pirmos grumtynės! Ne pirmos...
Tad irklu už trečiosios bangos!
Griebti, griebti už karčių!
Pavėluosi sekundei – užgrius – užpils.
Nugramzdins prarajon – tamsion – amžinon…
Atlaikyti! Gyvenimą! Kova žūtbūtinė…
Tad griebti, griebti už karčių! Už trečiosios bangos!
Į beprotišką dvikovą stumia ne baimė – namų šiluma.
Palydėjau tave ežerais iki autobuso.
Giedri šypsena sušvytravo pro langą.
Tu – jau namie. Šypsnys dar sklando tarp lūpų…
O aš – ant kokio siūlelio! Kaip daužos širdis…
Ką – lietus? čaižantis skruostus. Audra? kuri svaido baidarę.
Apie tave aš dūmoju. Tuos mielus, šviesius namus.
Šiluma jauki apglėbia ir stiprina vėtroj mane.
Turiu atlaikyti! - - 162

Dangus ir eþeras šiaušiasi…
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Šventoji!
Turkų sultonas savo hareme laikė šimtus žmonų.
Šventoji savo aukštupyje – pulką ežerų.
Gal tai ne šventoji, o nuodėmingoji upė?
Užgimusi miško tankmėj, išauginta pušų ošimo,
ji vaikiškai linksma išklysta į platų pasaulį –
į tolumas, į melsvas tolumas…
Kur vingiuoja kalnelių virtinės,
kur tarp šlamančių liepų rymo sodybos,
kur išsvajotas Neris plukdo savo vandenis.
Jos nesulaiko senas viengungis Dūkštas,
neįstengia suviliot net atletiškas Luodis –
į tolumas, į melsvas tolumas.
Išdidi, besišypsanti pračiuožia šviesplaukį Luodykštį,
iki nuovargio grumdamasi prasiveržia pro džiungles.
Nusipurčiusi, sudailinusi drabužių klostes,
palieka pasipuošusį jaunikį Asavą.
Nesuvilios mažutė laimė – į tolumas, į melsvas tolumas.
Nuo meilikautojo Uparsto apsvaigsta galva. Bet ne!
Jos laisva prigimtis pastebi suvedžiotojo pinkles –
ištrūksta iš jo glamonių – į tolumas, į melsvas tolumas.
Išaugusi, liekna ir lanksti ji užburia svajingą Jūžintą,
net be pastangų sužavi mokslingąjį Dusetą
ir laisva atkeliauja į poetiškuosius Sartus.
Daug švelnumo parodo lyriškieji Sartai. Bet ne!
Ne čia žadėtoji laimė – į tolumas, į melsvas tolumas.
Nepastos jai kelio mergišius Rašys, nei flegmatiškas Paštis.
Visus sužavėjus, bet nepažadėjus, gražėja kaip nuotaka
ir plukdo savo tyrą, sraunų vandenį –
į tolumas, į melsvas tolumas – į sužadėtinio Neries glėbį.
Ne, tai ne nuodėmingoji – tai ištikimoji upė!
Ankstyvą rytą. Vakaro tyla...
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Už Luodykščio Šventoji vėjavaikiškai slepiasi džiunglėse.
Krante susikuprinę eglės, išsilankstę baltmarškiniai beržai.
Upės vagos nesimato, tik nendrynų ir meldų bruzgynas.
Šventosios džiunglės!
Lėtai stumiam baidarę pro meldus. Minam bedugnį dumblą.
Tai pametam, tai vėl užčiuopiame upės širdį.
Ne kartą stiebiamės su baime, ar saulė dar nesileidžia?
Pavojingos Šventosios džiunglės!
Vos prieš saulėlydį nusikamavę įveikiam meldų užtvaras.
Pagaliau švari vaga su pupalaiškiais, vandens lelijomis.
Koks džiaugsmas, įveikus sunkiausią etapą.
Ak, nuostabios, egzotiškos Šventosios džiunglės!
Kokia nerami širdis - - -

Nelengva irtis. Donchozė Šventosios džiunglėse.
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Ádomiausias Ðventosios ruoþas - Velnynė
168

Šventoji Velnynėj riaumoja lyg kalnų upė.
Ji šniokščia, putoja, strimgalviais krinta per akmenis.
Gaivališka srovė pagriebia baidarę.
Ne, neužmerksiu akių, nors susikulčiau į šipulius…
Žiūriu lyg užkerėta į verdantį žalią vandenį,
į putotas akmenų galvas.
Srovė blaško ir mėto mažą lukštelį.
Baidarės šonai dunksi į akmenis –
tuoj tuoj susikulsim į šipulius…
Širdis apmiršta ne kartą. Raumenys įsitempia.
Ei! šiuokart prasprukom. Ak, neilgam…
Vėl duobės, vėl akmenys – velniava, velniava...
Vandens purslai veidą užlieja, nuprausia...
Ai, buvo velnynių gyvenime – grūmės širdis.
Srovė dar vis išplukdydavo…
Tad ko baimintis čia – upė žino kelią per akmenis.
Argi leis susikulti?
Baugu, kai neša galinga Šventosios srovė,
ir miela, smagu, jei pavojus jau nugalėtas.
Dar baisiau, kai sugriebia žiauri likimo srovė!
Tik nebandyk užsidengti akių,
ir nepaleiski iš rankų irklų – neteks susikulti į šipulius…
169

Fantastiška naktis...
Įstrigę upelių labirintuose, nespėjom į traukinį.
O iki aušros turime būti Vilniuje:
laukia kita kelionė – autobusu į Taliną.
Sustoję Neries pakrantėj, sukuriam laužą,
sušylam, užkandę svarstom – plauksim upe.
Neris srauni ir per naktį mus nudangins.
Tiesa, tos rėvos... Bet – patikėkim likimui.
Naktis kiekviena savaip fantastiška, bet šita - - Po smarkaus lietaus staigiai užgriuvo tamsa.
Pakibo tirštas tirštas, nepermatomas rūkas.
Pradingo medžiai, krantai, net mėnuo danguj.
Balta danga vyniojasi ir paslaptim pavirsta.
O netoli kriokia rėvos – kulversčiais lekia vanduo.
Bet kaip įlipt į baidarę? Kaip atsispirti nuo kranto?
Tarsi žirgui laukiniam šokti ant sprando…
Tik koks įdomumas – be rizikos!
Spoksom nustebę – nei vandens, nei dangaus, nei krantų.
Upė šniokščia, kilojas, ir rėvos – staugia lyg žvėrys.
Srovė baidarę pagriebia ir dangina į nežinią.
Žvalgaisi – lyg salos slaptingos sumirga, išnyksta,
lyg pilys užburtos iškyla, pradingsta…
Nei vandens, nei dangaus, nei krantų.
Skriejam į nežinią tarp pieno ūkų,
kurie lipdo akis ir traukia sapnuoti.
Akys merkiasi. Irklai sustingsta.
Tik rėva vėl sustaugia – net nupurto šiurpu.
Ar praspruksim pro akmenis?
Kad tik nepanirt į šaltą verpetą, kad tik nesudužti…
Likimo pasiduokime valiai. Srovė pati žino kelią.
Ir lekiam, ir lekiam į nežinią – tarp pieno ūkų.
Pamirkau rankas vandeny, kad galėčiau irkluoti –
per tą šmėklišką naktį, kol pro rūkus sužibės
saulės apšviesti laukiami Vilniaus bokštai…

Pavojingais upiø vingiais… Nakties romantika
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JÛROS

ÞAIDIMAI

Smagu prie jūros atsidurti vasarą. Palanga. Nida.
Saulė. Šaltų bangų masažas. Atotrūkis nuo darbų.
Koks poilsis nervams, atsigaivinimas, stiprybė.
Ne tik! Jūra – didinga, galinga, siautėjanti –
padeda aiškiai pajust savo vietą „ašarų pakalnėje“ –
tik šapelis…
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Jūra kelinta diena riaumoja, staugia.
Dabar ji panaši į sužeistą žvėrį ar kerštingą dievą.
Bet man – ištikimiausias draugas.
Ragina grumtis su savim, su klastingu pasauliu.
Tad einu įsiręžus prieš vėją ir šaukiu:
bėkit šalin apgaulingosios mintys! Bėkit šalin!
Nesvarbu, kad prieš jūrą aš mažas grumstelis.
Nesvarbu, kad svajota – ir dar nieko nepadaryta.
Nesvarbu, kad gyvenimas nedėkingas –
ir nutrins mano pėdsakus lyg pėdas smėly …
Nesvarbu, kad man iškeliavus anapus
ji kitiems vis aitrins jausmus ir kraują…
Nesvarbu!
Bėkit šalin apgaulingosios mintys!
Aš turiu pernešt šį gėrio ir blogio siautimą –
įsiręžus pečiais, pakelta galva…

Baltija ties Palanga.
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Šaltu nerimu jūra alsuoja.
Bangos, visai nusiplūkusios, dar skuba murmėdamos,
o žara keistuolė vis dar pilsto įstabiausius dažus.
Eitum ir eitum kopomis, žuvėdrų riksmo lydimas,
nes dūšioj – kažkas neišbaigta, nesurasta, neišsakyta…
Ne tai ilgu žmogaus, ne tai skaudu vienatvės,
ne tai baugu atkrūpsinčios senatvės…
Eitum ir eitum drėgnu krantu, minčių neramių vejamas:
imti – ėmei, o ką duosi gyvenimui?
Nors eitum, eitumei iki aušros, bet atsako nerastum –
koks tikslas įmint savo pėdą šioj būties begalybėj?!

Þuvëdros Kurðiø mariose.

Jûros þaidimai.
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Pamario kopos Nidoje.

Nutilo, nurimo bangos.
Toks šviesus, šiltas vakaras. Jūra žydra kaip dangus.
Norisi vaikščiot per naktį. Vaikščiot, dūmoti.
Saulę palydėję, grįžta į šokių sales, restoranus.
Pajūryje kur-ne-kur dar slenka šešėliai.
Gal tai poetiškos sielos ar romanų herojai?
Norėčiau blūdinėti kartu ir svajot visą naktį.
Bet vietoj poezijos audringų sonetų –
išgirsti tik kasdieninius pokalbius.
Vietoj Maironio išsiilgusio žvilgsnio –
žaismingus juokus ir ruošiamus pokylius.
Geriau vienai klydinėti pakrantėje
ir dūmot nepabaigiamas godas - - -

Vakaras Kurðiø mariose - Nida.
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Stoviu prie jūros vienui viena.
Bangos, iš toli atlingavusios, nulenkia galvas,
kasų deimantus pažeria...
Ankstyva žara auksina debesis, bangų keteras.
Saulė didžiulė pamažu grimzta už horizonto.
Prie jūros nejauti vienumos:
į kojas glaustos bangelės,
auksaspalviai debesėliai pamoja,
rausvu krašteliu nusišypso saulytė.
Prie jūros būtina vienuma –
kad matytum, kaip ji klojasi patalą,
kaip jai groja bangelės, dainuoja vakarė žara.
Prie jūros stoviniuoju iki pat vėlumos,
kad grįžus galėčiau sekti keistokas pasakas
ir vylingai šypsotis kažkam –
lyg ta grimztanti saulė...

Neaprëpiama jûra, neiðsprendþiamos mintys.
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Saulė nutvieskė marias ir įsirito pro langą.
Aš sėdžiu prie stalo ir rašau savo likimo istoriją.
Reikėtų užtraukti užuolaidą – išvyti saulutę,
kad netrukdytų rašyti graudžią savo dienų istoriją.
Bet ji išdykėliškai perbėgo popieriaus lapu,
sužibo plunksnoje, nudžiovino ašarą.
Gal nevaryti gerosios saulutės?
Tegu ji vedžioja plunksną, kad rašyčiau graudžią
ir saulėtą savo likimo istoriją - - -

Saulës þaismas Kurðiø mariose.
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Aš mėgstu poilsio namus.
Ne todėl, kad moterys puošnios ir vyrai madingi.
Ne todėl, kad draugystės čia mezgasi greitai,
neišpildomos priesaikos ir ašaros skiriantis.
Ne todėl, kad čia neskuba niekas ir nieko neveikia.
Būryje jaučiuosi viena. Po kopas, pajūriu bastausi.
Gyvenu saule, jūra džiaugiuosi. Kalbu su savim…
Šis ramus ir triukšmingas, tingus verdantis fonas
truputį erzina – skatina dar nenurimti…
Kartais net smagu pakliūti į poilsio namus.

Nuo Tomo Mano namelio Nidoje.
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Smagu pašėlusiai!
Oi, nerimauja rudenį jūra!
Bangos riaumodamos verčiasi verčiasi.
Prie tilto juoda vėliava.
Smagu pašėlusiai!
Įsibėgėju ir nušokuoju į putojančius vandenis.
Įsiutus banga šokteli iki kaklo – kvapą užgniaužia.
Kvatodama puldinėju įnirtusias keteras.
Pikta ledinė jūra ir mažytis žmogeliūkštis –
smagu pašėlusiai.
Kai šalčiu nutirpus sprunku ir trypinėju krante,
net vėjas atsimuša nuo druskos sluoksnio.
Stipriai trinuosi rankšluosčiu, kad užkaistų kraujas.
Smagu pašėlusiai.
Kai vėl žingsniuoju pajūriu, reti vasarotojai
aukščiau užsitraukia apikakles, pažiūri kreivai.
Per odą dar ilgai veržiasi pašalas.
O neapmatoma jūra – staugia, riaumoja.
Smagu pašėlusiai…

Vieniða prie jûros rudená. Briedis jau atsigërë.
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Tįsau parėmusi smakrą ant kopos
ir matuoju saulės taką per jūrą.
Toks pat svaiginantis, kaip kadais ties Suchumiu.
Bangos raibuliuoja.
Vėjas varinėja baltus avinėlius iki pat horizonto.
Kopose suplaktos raukšlės – be jokio pėdsako,
tik viksvos svyrinėja po smėlį.
Norėčiau tuo spindinčiu taku bėgti iki pat saulės.
norėčiau siausti su bangų avinėliais,
šokuoti vėjo suplaktomis kopomis.
Deja, be rūpesčio dienos jau baigiasi.
Greit vėl kantrus darbas su džiaugsmo properšom,
sugrįš vėl moksleiviai, ataskaitų stirtos.
Be rūpesčių dienos jau baigiasi.
O saulės takas ribuoja kaip kadais ties Suchumiu,
siaučia avinėliai
ir svyrinėja viksvos po suplaktas kopas - - -

Rimstanti jûra ir kopø ramybë.
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Lik sveika, Baltija! Mieloji mano Baltija!
Mačiau tave audringą ir įniršusią –
norėjos kartu veržtis prieš vėją ir grumtis grumtis.
Mačiau tave sidabrines bangas bežarstančią saulėje –
norėjos šokinėti krantu ir vaikiškai juoktis.
Šiandien tu kitokia! Nė plėmelio žydro dangaus.
Auksaspalvės gijos ištirpo pilkuose skliautuose.
O tu eini ilsėtis – nurimusi ir santūri.
Savo plieninėm raukšlėm tu išlydi mane –
tokia šalta, tokia rūsti – kaip ir mano jaunystė.
Norėčiau prisiminti tave tik tokią…
Jūra, Mieloji jūra!…

Atsisveikinimas…
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