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Pirmoji dalis

i

Hi sunt duae olivae et duo candelabra
in conspectu Domini terrae stantes1.
a P r  1 1 ,  4

l ū š N O s  D a i N a

žinau, pažįstu seną lūšnelę...
Prie pat jos slenksčio piktžolės želia...
siauri langeliai, lyg užsimerkę,
tarsi ji liūdi ir tyliai verkia,
tarsi stebėti, ką žemė rodo,
Našlaitei vargšei jau nusibodo...

Darže palinko kryžius ir svirtis...
Dar tebekyšo tvoros ketvirtis...
kreivai įlinkęs, apdaras blogas,
Dar teberiogso lopytas stogas,
kur smilgų kuodas dar skurdžiai šiaušias,
Nes daug jį vėlė viesulo riaušės...

1 Jie yra du alyvmedžiai ir du žibintuvai, stovintys visos žemės  
Viešpaties akivaizdoje (lotynų k.; apreiškimas Jonui 11, 4). 
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kur buvo trankios vaišės ir puotos,
Vien nykiai girgžda grindys nešluotos...
kur jaunas džiaugsmas pro daržą žengė,
Vien skurdūs gluosniai takelį dengia...
apleistą kiemą šiukšlės užklojo –
seniai prie vartų šunes neloja...

kurčia motutė jau nebegirdi,
kas glostė, būrė jaunystės širdį...
tik šniokščia sodo lapai atsargūs
kad nepabustų senė nuvargus,
kad nepažeistų jos viso turto –
Nenubaidytų sapno užburto...
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V a k a r O  g i E s m ė

Jau pakalnėn saulė nusirito...
rimsta, kas kovojo, verkė, gynės, –
sveikas, slenksti poilsio pelnyto,
sveikos, sveikos, liepsnos vakarinės!

tylios erdvės niaukias, gęsta, smilksta...
Į lizdus vėlyvos kregždės skrenda –
ir širdis jau ryto pasiilgsta,
kibirkšties stebuklo pasigenda...

Jau rūkais vos regimais aptrauktą
kloja žemė savo tamsų plotą –
Daug ko, alkstant dieną, nesulaukta,
Daug ko vargstant prarasta, nustota...

ten, kur slinko gelsvos, rausvos burės,
lieka aukso vien siaurutė juosta –
atsivers nakties žvaigždėtos durys,
greit, laiveli, rasi tylų uostą...
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N E m u N a s

ar saulutė, ar šešėlis,
teka vingiais Nemunėlis –
ritas vilnys, sukas srovės
Nuo gilios žilos senovės,
Blizga, žirba, spindi, teka,
amžių kilnią sėkmę seka...

Nemunėlis šniokščia, ūžia
Per balandį ir gegužę –
supas, saulę prisisegęs,
ir su saule šoka, regis,
karklais, gluosniais apsikaišęs,
tarsi ruošia džiaugsmo vaišes...

ir kai temsta, ar kai niaukias,
Ošia, rūsčiai susiraukęs,
švyti vėl ir skaidriai žirba
ir nelengvą darbą dirba,
Velka naštą rąstų, medžių
Pro alytų, pro seredžių...
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Jis vis kloja savo juostą,
žemės gardų kvapą uosto,
žarsto smiltį, kasa molį,
Besiverždamas į tolį,
laisto šventą diegą, žiedą, –
laisvės jauną giesmę gieda...

amžių tėvo sumanytas,
Nemunėlis slenka, ritas –
Blizga vilnys, sukas srovės
Nuo tamsios, sunkios senovės,
ir tik ošia putos jųjų
Jau ant amžių amžinųjų...
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D i E N O s  s u t a r t i N ė

laimina dieną, kas sėja rytą,
skalsina žemę, kas kulia, vėto,
Nors tai tik kąsnis to, kas manyta,
Nors tai tik pusė saiko žadėto...

ir man, ką laimiu, turi pakakti,
kad gerbčiau vargo kupiną dieną,
kad mano kanklės laimintų naktį,
Dangų ir žemę jungtų į viena...

tik kartais širdį vargina, spaudžia
žemės svajonių pelnas mažutis,
Vien tąsyk seka pasaką graudžią,
lyg laimės rauda mano skudutis...

Bet aš išmokstu ir tokį kartą,
kai mano akys iš skausmo merkias,
kad sunku girti vergę nebartą,
kad maža vertas žmogus neverkęs...

todėl tedžiūsta stiebelis laibas
ir težaliuoja eglės viršūnė,
tedrasko tamsą galingas žaibas,
ir visa, visa, kas bus, – tebūnie!
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a u D ė J a

ir kai giedras rytas rieda,
ir kai sutemos artėja,
savo romų žemės žiedą,
savo skirtį gerbk, audėja!

margink darbščiai ilgas juostas,
kad paaustum lieką sprindį,
kol neblykšta tavo skruostas,
kol tau žemės saulė spindi...

suok sutemus giesmę graudžią,
kad tau rytas daug melavo,
Bet pajusk, kad staklės audžia
amžių metmenis, ne tavo...

amžių mįslei tavo skietas
ir muštuvų darnas mojis,
tau tik staklių suolas kietas,
tavo sostas keturkojis –

Bet priimk ir tokį kelią –
kad ir vargšė, tu ne vergė –
kito audeklo dalelė,
tu jo margą mįslę sergi...
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ir jei temstant nevaitosi
ir vis tiesi ranką miklią,
tu per vargą sužinosi,
kas audėjas, kas šaudyklė...




