
Himnas vaikystės metams

Šio kūrinio veiksmas vyksta konkrečiame Europos taške - Lepšių kaime,

Panevėžio rajone, Lietuvoje, tuometiniame kolūkyje „Raudonoji žvaigždė",

konkrečioje sodyboje apie 1970-uosius. Vienoje ilgo namo pusėje kam

barys, kuriame gyvenom penkiese: tėvas Leonardas, aukštaitiškai - Leo-

nards, mama Alfonsą (Al'pūne), sesuo Apolonija (Puol'k), sesuo Genu

tė (Gien'k). Kitame namo gale gyveno tolimi mūsų giminaičiai - broliai

puspročiai Petras (Petryla) ir Napalys (Napkel's). Tarp vieno namo galo ir

kito - kamara, joje metams bėgant mudu su tėvu įkūrėme virtuvę. Napalio

kambaryje - pečius duonai kepti. Mūsų kambarys šviesesnis, bet žiemą

būdavo šalta visame name. Namo priešakyje gonkas, kur dažnai sėdėda

vo Petras, Napalys ir tėvas. Mama tik retkarčiais, kai ateidavo kaimynė.

Prie namo mamos darželis, didelis kiemas, iš vienos jo pusės - kūtė gyvu

liams ir paukščiams, iš kitos klėtis, ten grūdai, šalia jos - daržinė su šienu.

Kiemo vidury - šulinys, svirtis. Žiūrint į šiaurę matėsi Panevėžio miestas,

į kitą pusę - kaimas, lygūs laukai. Sodybos išsimėčiusios - iki Šipelie-

nės, Balčikonienės, Antanaitienės, Vertelkienės apie penkiolika minučių

kelio. Kaimynai susitikdavo vardadienių, vestuvių, laidotuvių progomis.

O šiaip - amžinai darbas, darbas, darbas. Visos mano atostogos praleistos

kolūkyje, kad užsidirbčiau bent kelis rublius. Tėvai gaudavo tokius mažus

atlyginimus, kad net saldainiai buvo retenybė. Tais metais namuose nebuvo

elektros, tik žibalinė lempa. Niekas nežinojo, kas yra teatras, opera, kinas.

Aš tada sukandęs dantis dirbau ir galvojau, kad tik čia nepasilikčiau. Dabar

žiūrėdamas į tuo metu sukurtas fotografijas manau, kad tai buvo mano

gyvenimo universitetas. Mintimis grįžtu į tas vietas ir tuos laikus labai

dažnai. 2013 m. sėdėdamas Varšuvos oro uoste ir laukdamas lėktuvo išsi

ėmiau eskizų knygelę ir vietoj piešinio parašiau žodžius: „Sėdim su sesėm

nulaidė galvs..." Po to kitą eilutę, dar vieną... Kažkoks paslaptingas šnabž

desys man tarytum diktavo žodžius. Mama ir tėvas, Petras ir Napalys, ma

mos sesės Katrė ir Adelė, mamos brolis Antanas. Adelė mirdama man pa

liko rankinę siuvimo mašiną „Singer", Antanas - suklibusią armoniką, iš

tėvo lauko mano dirbtuvėje - pluoštas šiaudų. Sis aukštaičių tarme parašy

tas kūrinys, kuriame realybė susipynusi su fantazija, skirtas jų atminimui.

Stasys, 2015 m. gruodis







Giedanti
gaidžia
galva*

Poemos tekstas rašytas fonetiškai - taip, kaip girdima
(remtasi autoriaus skaitymu). Suužpakalėjusiems „ė" ar „i"
pažymėti pasirinkti kirilinės abėcėlės ženklai - „a" ir „w",
priebalsio minkštumas žymėtas vienguba kabute, o labai
išblėsę balsiai žodžio gale apskliausti. Panevėžiškiai
išsiskiria savo kirčiavimu - todėl kai kurių žodžių kirtis
irgi žymėtas, kad skaitytojui būtų lengviau įsijausti įteksto
ritmikų. (Violetos MciUūnaitės past.)

poema

Giedanti
gaidžio
galva



Sėdim su sesėm nuleidę galvas
Mama išėjo ir nepareina...

Sėdim su sesėm nuleidę galvas

Tėvas ant dviračio išvežė pieną ir negrįžta..

Sėdim su sesėm nuleidę galvas

Napalio durys nebegirgžda...

Sėdim su sesėm nuleidę galvas
Petras neieško katės...

Sėdim su sesėm nuleidę galvas
Suo neloja

Jo būda tuščia...

Takas į miestą apaugęs žolėm...
Kaimo pusėn - vienos dilgėlės...

Namo stogas iš šiaudų

Lentelių, ruberoido

Pilnas skylių

Lietus pro lubas laša

Vėjas skverbias pro palangę

Pro plyšius supuvusioj sienoj

Sėdim su sesėm nulaidė galvs

Mam išėja i neparein...

Sėdim su sesėm nulaidė galvs

Tėvs unt dvyračia yšveže pieno i negrįžt..

Sėdim su sesėm nulaidė galvs

Napalia dur's nebegyrgžd...

Sėdim su sesėm nulaidė galvs
Petrs neieška kates...

Sėdim su sesėm nulaidė galvs

Sune neloj

Ja bud tušč(i)...

Taks unt miesto apaugės žolom...

Kaimą pusėn — vienas dilgėlas...

Narna stogs iš šiaudu

Lunteliu, riberolia

Pylns skylių

Liets pru lūbs laš(a)
Vėjs skverbias pru palangė

Pru plyš's supuvusioj sienoj



Žiurkių negirdėt'

Muses prilypusias pri mūsgaudžia

Nebezyzi

Pečis šalts unt ja
įvairia dydžia suodinas rynges

I tėvą auta senė išdžiūvę

Turielka priaugus pri stalą

Unt palanges druskas parplyšės maišel's

Sudrėkęs

Stiklynėj pluduriuoj
Mamas dunčė

Vis(a)s gomur's

Tartum arklia padkal

Guminė kaliošą

Pilni žyrniu
I kumbikorma

Unt cvieka abrūs(a)s

Beveik nauj(i)s
Mamas kvartūks

Kiauroj kišenėj
Saldainia pupieriūks...

Žiurkių negirdėt
Musės prilipusios prie musgaudžio

Nebezyzia

Pečius šaltas ant jo

Įvairaus dydžio suodinos rinkės

Ir tėvo autai seniai išdžiūvę

Lėkštė priaugusi prie stalo

Ant palangės druskos praplyšęs maišelis

Sudrėkęs
Stiklinėj plūduriuoja
Mamos dantys

Visas gomurys

Tartum arklio pasaga

Guminiai kaliošai

Pilni žirnių
Ir kombikormo

Ant vinies rankšluostis

Beveik naujas

Mamos prijuostė

Kiauroj kišenėj
Saldainio popieriukas...


