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KAS VYKSTA ŠEŠĖLIŲ 
BLANKUMOJ?

Skaitantieji eilėraščius, ko gero, jaučia ir mąsto apie 
bėgantį (ir menine kūryba stabdomą ar sulėtinamą 
laiką) ir išgyvena bei lygina šiuos laikus su pralėku-
siais, bet nepamirštamais. Gal pagalvoja ir apie laiko 
bei poetinės kalbos ryšius, refleksijas, svajonių raišką, 
jautriau pastebi savo vidinio laiko vyksmus, gamtos 
ir istorinio laiko kaitą, įsižiūri, įsiklauso ir klausia...

Naujausia, pagal seką jau vienuoliktoji, poetės 
Pranciškos Reginos Liubertaitės (gimusi 1950 m. 
Kėdainių r. Liolių kaime) eilėraščių knyga ŠEŠĖLIŲ 
BLANKUMOJ (2018) neturėtų stebinti, nes kūry-
bos rinkinių gausa yra jos aktyvaus gerus keturis de-
šimtmečius užsitęsusio kūrybinio kelio ženklas. Aiš-
ku, daugiareikšmis kaip ženklas ir simbolis. O pats 
knygelės pavadinimas – autorės valia – tarsi liudytų 
kažkokį būties nykulį, naujųjų laikų kelio nuošalę ar 
sąmoningą nuolatinę opozicinę laikyseną, įsiklausan-
čią ir aktyviai klausančią. Gal ir todėl ją lyginant su 
priešpaskutiniu eilėraščių rinkiniu, gal konceptua-
liausiu jos poetinėje kūryboje „Siuvinėjimas kryžiu-
ku“ (2014), juolab su keturių dešimtmečių kūrybos 
rinktine ŽIEŽIRBA Į ŽEMĘ (2016), akivaizdesnis 
(labiausiai girdimas ir jaučiamas) lyrinio subjekto ir 
nuolatinės kaitos laikas. Labiau P. R. Liubertaitei itin 
būdingas gamtos metlaikių ratas ar istorinio (priešis-
torinio) laiko refleksijos.

ŠEŠĖLIŲ BLANKUMOS poetė jau labiau atpaži-
nusi save ir atpažįstama iš eleginių meditacinių savo 
polinkių, tautosakinio psichologizmo, žaismingumo 



ir valiūkiškos (auto)ironijos, itin žavių tautosakinių 
kartočių ar skanduočių. Tvirtėja ir poetinių formų ar-
senalas, ir tai negresia virsti žanrine ar stilistine eklek-
tika: savaip transformuoti ar modifikuoti trieiliai, 
šešiaeiliai, primenantys rondo, ritualinės tautosakinės 
kartotės, sintaksiškai ekspresyvūs verlibrai, refleksinės 
epigramos ir net modifikuotas sonetų vainikas be ma-
gistralo ir kt.

Ši lyrinės poezijos knygelė net pačios autorės kū-
rybos kontekste išsiskiria dar subtilesniu brandesniu 
intymumu: nustebusios ir savo pasaulį atrandančios 
mergaitės, skaudžios (o ir padūkusios) jaunystės bur-
tus menančios pusamžės moters, ne tik romantiškos, 
bet ir kasdieniškos rūpintojėlės – šeimos mylinčio-
sios, tautos ir tėvų namų dukros, gimtinės paveldo 
puoselėtojos...

Kas vyksta toj ŠEŠĖLIŲ BLANKUMOJ – tarsi 
kokiame erdviai apsibrėžtame budėjimo rate? Ką čia 
veikia jos lyrinis subjektas tarp tų šešėlių – dega? švie-
čia? myli? ilgisi? ar liūdi ir žvarbsta?.. „Įsiklauso“, – 
atsako poetė, ir taip atsitiko pirmosios knygelės dalies 
pavadinimas: ĮSIKLAUSAU.

Iš tiesų jau Vydūnas ir A. Maceina lietuvių kultū-
ros ir meno apmąstymuose gausiais pavyzdžiais įrodi-
nėjo tai, kad tradicinio lietuvio (balto), kaip ir tikro 
poeto, regos organas – būtent klausa. Tai itin artima 
ir poetės Pranciškos Reginos Liubertaitės prigimčiai.

O tie „šešėliai blankūs“ – mieli ir baugūs, šiurpi-
nantys ar apgailėtini – galbūt pajus skaitantys jos ei-
lėraščius.

Rašytojas ARVYDAS GENYS
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VAKARAS

Diena nugrimzta. Slenka vakaras:
pavargęs tarpdury sustoja.
Šešėliu blyksi prie ugniakuro:
Suklūsta, kaip žiogai smuikuoja.

Pūkiniai debesys padangę kloja,
raudonis perskrodžia pusiaują.
Įleidau baugų svečią. Sudvejoju,
ar aušron be baimės plauksiu.

Patamsiuos šiurpuliukai varsto.
Keistuolis šalimais prisėda.
Giria suošia malkos židinio...
Tik atsidusus palengvėja sieloj.

Jutimais atminimai teka,
nutolinę gimtinės jaukią šneką.

2013
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ĮSIKLAUSAU

LIKIMO ANGELAS

Likimo angelas
sugiltas rodos,
šviesių minčių
gilybėn žvilgsi. 
Dangus atšalusiais
lašais aprauda 
skausmingą būtį,
šviesią viltį. 
Verpetai plūsta,
sieloj kaupiasi 
ir nugramzdinti
gėlą ragina. 
Tik skaudulius
jausmų sujaukę, 
ramybę
atminimais degina... 
O nuojautos
su nerimu 
lyg nejučia
širdy
palieka įrašus,
tylomis
padarę įžadus.
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Ir prie altoriaus 
klaupias melstis:
malda
apsaugoti –
aukojas.

Kandi šalna,
šaltais žiedais
pažirusi, 
nustebus
glaudžias
prie klajoklės
kojų.

2014
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JUNTU NEJUNTU

Nejuntu erdvėj poezijos,
tik gyvenimą aršų, kruviną.
Sapnuose dvilkteli frezijos,
Paryčiui – šūviai.
Jie ir vėl praeitim sugrįžta,
Duris ateitin kai veriu.
Gėla užstringa jaunystėj:
Į žvaigždes retai bežiūriu.
Džiugesys neslopsta –
Tik vieną tave turiu.
Menkai juntu poeziją.
Po Saule jos nebėra?
Sapne nebežydi frezijos...

Jausmuos tyvuliuoja kaitra,
Aistroj žaižaruoja audra.

2014
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BALTAS KELIAS NAMO

Baltas kelias naktimis dar švyti:
Sapnuose grįžtu juo į namus.
Mintyse vardus, į veidus įrašytus,
Glosto liūdintis dangus.
Dulkių kelias toks ryškus ir baltas,
Toks atgijęs po lietaus.
Tarsi angelas skaidrus, nekaltas –
Atspindys dangaus.
Baltas kelias atminty nuskrieja
Į gilybę tylančių dienų.
Lietuje ar su speigu ir vėju
Juo į jaukią pradžią pareinu.
Dulkių baltuma plevena
Mėnesienos burtų atspindžiuos.
Ji manų dienų tėkmėj gyvena –
Pakelės takelio vis ilgiuos.

2014
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(NE)DINGSTANTI 
ESMĖ

Dunksi žemė po kojom
tartum vertųs gelmė.
Kirba mintys, vaitoja:
kur pradingo esmė?
Susimainius nubrizgo
esaties gilumoj?
Tiktai išorė tviska
nežinios trapumoj?
Užsijuodina žymės
pirmapradės versmės.
Nebelieka skridimo,
kai pristinga esmės.

2014
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PUPELIŲ SĖJA

Poetai skaitys poeziją,
Skaitysiu tik pupeles.
Galiu ir viena patylėti –
Poetai pupelių nelies.

Pupt pupt pupeles.

Poezija irgi pupėta...
Jokia naktinė pelėda
Kietų sodinių neles –
Gaudys tiktai peles.

Pupt pupt pupeles.

Poezijos pavasarį
Sėsiu tik pupeles
Seniai iškirstam sode,
Susiliejusiam su erdve.

Pupt pupt pupeles.

2014
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KREIPINYS Į VĖJĄ

Vėjau, nekauk, kad pasaulis
mirksny netobulas tiksi.
Vėjau, išgerk lietaus taurę,
gal atlaidesnis liksi.
Atmink, kai vienišas kauksi,
kad laikas niekad nestoja.
Neliūdėki, ryto sulaukęs,
patirsi, kaip metai šarmoja.
Paklausyk, už suklipusių durų
dar gyvenimas šnara.
Kur dejonė sužiūrus,
atminty prikelia karą.
Gal šiąnakt kažkas išėjo,
kad atgal nesugrįžtų:
akimis kažkas išlydėjo,
ant slenksčio stiro lig ryto.
Gal pasaulis staiga nusigrįžo
nuo to, kurs grimzdo į nežinią.
Stūgauk, vėjau, raudok ir trypki,
kitų apmirusią sąžinę.
Savęs tuo siausmu nenutildysi,
neiškvėpsi lyg tvaiko.
Atmintis apdilusi girgžda
vilnimi nuplaukiančio laiko.

2014
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PASIDEJAVIMAI

Jau atmylėjo mane gyvenimas.
Jau atmylėjo.
Jau išgulėjo duobelę nerimas.
Jau išgulėjo.
Jau iškočiojo mane likimas.
Jau iškočiojo.
Jau apmiglojo akis laukimas.
Jau apmiglojo.
Jau suledėjo graudus verkimas.
Jau suledėjo.
Jau atmylėjo mane jaunystė.
Jau atmylėjo.
Į baltą skraistę šarma suvystė.
Nepagailėjo.

2014
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MINČIŲ 
VORATINKLIAI

Iš manęs link tavęs voratinkliais
driekias mintys ir mintį prišaukia.
Jos sūpuodamos neša į atmintį
išsipildymą nebelaukiamą.
Kai nublėsę nykiai vystame
lyg nublukinti laiko rašmenys,
lemtis į mus gręžia ašmenis,
kad primintų ženklus išdavystės.
Kai aistra sužėruoja – atpildas –
spirale apsisukęs likimas,
audroje šokinėja akmenys:
pasigirsta vėjo švilpimas.
Iš manęs link tavęs voratinkliais
drieksis mintys ir skausmas šauks.
Į rankas spraus surinktus akmenis,
kai menkystos kerštingai kauks.

2014
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ŠEŠIAEILIAI

*
Kai aimanuos, kad neturiu širdies,
ją man ir dilgčios, ir skaudės.
Kai akyse pavydas sukirbės:
nevirkaus siela, tik rambės
ir tarsi plyta išdegta standės,
kai tyčiosis, kad neturiu širdies.

**
Kai gąsdins – nejaučiu tiesos,
ji tyliai sieloje šypsos.
Nenumarins minčių gausos,
kai priekaištai aplink vėpsos,
kad stinga įžūlios drąsos,
kai gąsdins – nejaučiu tiesos.

***
Many ieškos ne dvasios, o naudos,
dėl to dažnai širdis raudos.
Ir veltui nieko nieks neduos.
Tik siela dėl kitų godos...
Dėl pamirštos kadai skriaudos
nieks neišspaus jokios naudos.

2014
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APNUODYTAS 
GYVENIMAS

Nuolat gyvenimą ramsto taisyklės:
Instrukcijos, schemos ir patarimai.
Gožia mintis, kad netrokštum raškyti
Ryto prieblandoj skrebančių rimų.

Traukias širdis nuo sausų instrukcijų:
Lentelių, skaičių ir diagramų.
Nuliūdusi siela našlaite kūkčioja:
Būties darna privilioja dramą.

Nuolat gyvenimą temdo nurodymai:
Braunasi sąskaitos ir pranešimai.
Schemos liudys minties nupušimą:
Tik popiergaliai neapsinuodija.

2014
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MĖLYNO VAKARO 
DAILYRAŠTIS

Šokinėja liepsnos dailyrašty
Ant alkūnėm nuzulinto stalo.
Eilėmis siuntinėju aplinkraštį:
Jis dumblėjančią sielą išvalo.

Klydinėjo lempai supliumpsint
Žodžiuos kraupūs vargo šešėliai.
Karo aidui grėsmingai dunksint,
Jie žydėjo lyg trypiamos gėlės.

Jie mylėjo, vaikus augino
Ir gyveno, kentėjo ar žuvo.
Kito kelio tiesiog nebuvo,
Kito kelio tėvai nepažino.

Liejas vakaras – rašalo mėlis:
Židiny kaitrios liepsnos šoka.
Virš pasaulio grėsmingas šešėlis
Praeities pamokų nesuvokęs.

2014
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KAI AŠARŲ NELIEKA...

Kai ašarų nelieka, dangūs verkia:
Liūtis iš gilumos – nelengvas metas.
Kai ašarų nelieka, lietūs merkia
Išnykdami būties verpetuos.
Dangus nuščiūvęs ima džiūti
Į erdvę pasišaukęs vėją.
Rasas nubraukęs glostai būtį
Ir nustembi užmiršęs ko liūdėjai.

2014



Pranciška Regina Liubertaitė  • 19  

ABEJONIŲ RŪKAI

Balzganotus rūkus išrūkys
Pasitraukt susiruošęs rugsėjis.
Nežiūrėsiu giliai į akis,
Abejonių nykių prisėjus.

Skausmo gaisai nugrims
Į vienatvės bedugnę.
Ar siela sugelta nurims,
Ilgesys ar kurstys ugnį?

Balzganoti rūkai nubanguos
Sielos ramybę pakirtę.
Šilumon, paviliotos dangaus,
Gervių voros nugirgsi.

2015
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VARGONŲ MUZIKA

1.
Šaltas rytas vaikystės, 
nurausvintas saulės 
bažnyčios lange. 
Liejas muzika
choralais į erdvę, 
plevenančią šviesą. 
Ūžia gausmas, 
graudulingas ir šaltas, 
aidint skliautams, 
gaudžiant sienoms 
tvirtovėj maldų. 
Meldžia laukti vilties: 
gyvent – neišnykti, 
nemirti – išgyti. 
Ko taip trokšti 
vargonų atodūsiuos: 
dusliai sodriuos, 
plonuos ir jaukiai 
migdančiuos, 
apklostančiuos 
ramybei ir vilčiai? 
Gal išmelsi malonę?
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2.
Gaudė net sienos
katedros.
Ne,
tik galerijos.
Gaudė, skundėsi
Dievui
įkalintam už paveikslų? –
kai maldos
kartkarčiais virsdavo muzika
už paniekinto slenksčio.
Gaudė vargonai
Vilniaus širdy,
kad prišauktų
PRISIKĖLIMĄ.
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3.
Gaudžia laisvai vargonai 
Vilniaus bažnyčiose. 
Šlovina Viešpatį 
per patį patį vidudienį. 
Ramina, guodžia ir glosto 
išvargintą širdį. 
Prikelia šviesą ir tiesą, 
budina gausmu, 
didžio jausmo gelme, 
džiaugsmingu šūksniu. 
Gaudžia gyvenimo prasmę. 
Vargonai miesto šventovėse 
gaudžia į mūsų širdis: 
ištirpdo skausmo ledus, 
ašaras braukia nuo skruostų. 
Šventę sūpuoja gatvėse,  
aikštėse ir ant kalvų. 
Ir jei nutils, 
gyvenimas virs dulkėmis
kasdienybės – 
(ne)laisvės našta slėgs pečius.

2015



Pranciška Regina Liubertaitė  • 23  

BALTOS ALYVOS

Baltas baltas alyvų ledas
Gegužio dangaus ūkuos.
Pavasario šaltas paradas:
Burtų žiedeliai plaukuos.

Baltas baltas alyvų sniegas
Mėnulio blankiam spindesy.
Naktis pavargusi miega:
Baltas laiškas į žemę esi.

Šviečia baltos alyvos –
Jaukios švieselės vilties.
Pavasario akys vėlyvos
Burdamos nebeliūdės.

2015
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SAKURŲ ŽYDĖJIMAS

Vakariam danguj
blėsta saulėlydis.
Užkerėti sakurų –
karalystėj rausvų
ir baltų žiedų
regim Japoniją
žydinčią:
ramumos, švelnumo
ir meilės šalį.
Tiktai čia Vilnius.
Panery rausvai
jausmai vilnija:
gaubia esatį
lengvutis šydas.
Virš liaunų šakelių –
rausvėjantis vakaras.
Rankos jungiasi –
sakurų šakos.
Žiedai plevena
su meile
trapaus pasaulio
atspindžiu
mano, tavo –
visų jausmuos.

Šviečia sakuros
Neries krante...
Susiėmę už rankų,
ištirpstam,
plaukdami
rausvam debesy.

2015
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VIENATVĖS LAIŠKAI

Nesuplėšiau vienatvės laiškų, – 
Širdies dalimi jie tapo. 
Nepadėjau taškų, – 
Tai ne ant balto lapo. 
Sušokę nakčia kibirkštim, 
Ryškiau mintyse žėruoja. 
Gyvastis užmirštų laikų 
Ilgesy suvaitoja. 
Nebarsčiau sudraskytų skutų: 
Potyriuos tegul spindi. 
Kas supras vienumoj – gal tu? 
Ne eilutėm klajojančią mintį?!

2015
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TOKIA PATETIKA

Snyguriavo, o mudu ėjome,
Susikibę už rankų, nedrąsiai.
Paslaptingai snaigės šnabždėjo...
Atminimai švyti, kaip tąsyk.

Tiek ilgai mudu ėjom ir ėjom,
Pašaukti takeliu į gyvenimą.
Susipynus rankom tylėjom,
Įsisupę į džiaugsmą ir nerimą.

Susilydė sielos ir širdys.
Ir minia – jau tauta – sulingavo.
Giesmė vėl viltį sugildė
Ir jinai minioje uždainavo.

Ir toliau mes ėjom ir ėjom,
Tvirtai susikibę už rankų.
Juokėmės, šokom, tylėjome,
Dvasia pakilę į dangų.

2015
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KARTAIS JAUČIUOS 
KAIP SMUIKAS

Ko graudžiai verkia
Paklydęs natose,
Tarsi girioj kas
Toli toli vaitoja?
Tai tiktai smuiko
Jautrios stygos...

Esu tavasis smuikas:
Siela kartais groji.
Kai būna liūdna,
Virpini stygas
Dar atkakliau:
Subtiliai,
Siautulingai...
Jos virpčioti
Ilgiausiai nenustoja:
O kai suskausta,
Trokštu atsitolint,
Bet stygos rauda
Sielos virpesiuos.
Tu, it pakėlęs stryką
Perbėgi lengvai
Jautriom stygom.
Grakščiai valdai,
Uždėjęs ranką
Ant peties.

Ko siela liūdi?
Tai tiktai smuiko
Jautrios stygos...

2015
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VIENIŠĖ

Atradus meno nišą,
aš už ribos – vienišė.

Net ir mama juokavo:
lendu į kampą savo –
visai nesikalbėčiau,
jei uodega vizgėčiau.

Patekę mano nišon,
kažkas nustebs – vienišė.

2015
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MEILĖS LITANIJA

1.
Tiek daug iškentėjau be tavęs,
tiek daug, kad sunku prisiminti.
Tiek daug, kad noriu užmiršti.

2.
Jos nebuvo ilgai be tavęs.
Kai nubudo, nuo jos slėpiausi,
kai pražydo, bijojau jausti.

3.
Virpėjo ji pirštų galiukuos:
su liūdesiu pažvelgei į akis:
jose – ilgesys.

4.
Diena pavirsdavo nerimu.
Slėpiaus už nugarų įžiūrėt,
kokia vylinga tavo esmė.

5.
Tyrinėjau tave nemačiom:
ilgesingai ir uoliai:
koks keistas rimtuolis!
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6.
Ir bėgau nuo tavęs vis tolyn,
jausmą slėpdama gylin gilyn,
kol – pagaliau – pavijai.

7.
Nors vaikeisi ilgai:
visam laikui mane pavijai.
Dabar amžinai susijungėm.

2015
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VAIKYSTĖS ATMINTYS

1. Balti dobiliukai
Ant tėviškės žalio keliuko
sužėlė balti dobiliukai.
Jie vedas mane iki durų,
bálta ramybe užbūrę.

Rasas rytines išbraidę,
vėjo gaivinami skleidžias.
Ant mano vaikystės keliuko
linguojas balti dobiliukai.

Nuo tėviškės žalio keliuko
dar moja balti dobiliukai.
Baltuoja žiedai mėnesienoj –
sapnuoja lankų dobilieną.
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2. Perkūno oželis
Girdėjau vaikystės takely:
mekena ožkiukas pievelėj.
Liūdnai šypsojos senelis:
– Skrenda Perkūno oželis.

Klausiausi keisto paukštelio:
prieš lietų jis šaukė Perkūną.
Prieš audrą jaukioj aikštelėj
jo verksmas virpino kūną.

Žvelgiau į menką taškelį.
Jis skrido į kylantį vėją.
Dangus įsitempęs tylėjo.
Mekeno Perkūno oželis.

2015
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GYVENIMO 
KAINORAŠTIS

Laikas lyg kainoraštis
Be užrašų, be datų.
Gyvenimo dienoraštį
Nušvitus siela mato.
Kas buvo, kas įvyko?
Kiek visa tai kainavo:
Kas puolė kaip skalikai?
Ko nuojautos kamavo?

Ar šitaip nusiminus
Ledėsiu atminimuos?

2015
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TAVO (NE)KALBA

Iš lūpų prasiveržia 
tie patys du žodžiai, 
kurie be minties, 
tik tavo pastangos, 
bet jos neprakalba. 
O tau visąlaik atrodo, 
kad kalbini visus.
 
Viešpatie, parodyk, 
kur užstrigo žodžiai, 
kai kalba glūdi viduj, 
užslopus kalbėjimui.

Kurią vietą prakirpti, 
kad atsivertų gelmė, 
ir žodžiai pabirtų 
kaip rupūs miltai, 
plyšus malūne maišui, 
kurį keldavo tėvas... 
(į jį tu labai panašus).

Viskas lyg būtų paprasta, 
o dabar taip nepaprasta.

2015
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SENI SLOGUČIAI

1.
Tolumoj mirguliuoja miražai,
Kuriuose daugiau nebebūsiu.
Stingstu, kai prieblanda rąžos,
Kad grįžčiau į šviesiąją pusę,
Kur diena nusigręžus vaitoja,
O naktis abejonę sėja.
Viltimi įdiržusia klojas
Skaudulys, iškentėtas rugsėjy.

2.
Išmirgėjo skausmai, abejonės,
Įsisukusios laikmetin, klumpančios.
Sapnuose nebelanko dejonės,
Viltim sudaužytom grumbančios.
Miražus horizontas nutolino
Už raudono šviesos apskritimo.
Išslapstė, apglaistė tolumos
Nežmoniškai jautrų likimą.

2015
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(NE) KLAUSIMAI

Iš kur ta muzika many?

Lelijos žiedas vandeny...

Iš kur tas siausmas ir audra?

Aistrų prigesusių žara...

Iš kur tas aidas po lietaus?

Iš tolių tolimų dangaus...

Iš kur nuslydęs spindulys?

Lelijos žiedu gal sušvis?

2015
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UŽUOMINOS

Surimuok mane su vėju,
Saulės blyksnyje išlydyk.
Būk griovėjas ir kūrėjas:
Tau dermės tegul pavydi

Darganos paniurę akys,
Liūdesio prilytos dienos.
Ilgesio žvilgsniu palydi
Apgaulinga mėnesiena.

Panardink mane į erdvę
Ir miglų miglom apklostyk,
Kai padangės blyškų skruostą
Debesynai nusigvelbia.

Nenublokšk manęs į rudenį:
Lapai sukdamiesi krinta.
Skrisk erdvynų labirintais.

2015
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DVIESE

Tik tu ir aš –
nereikia nieko
nieko:
nei pirmo,
antro,
trečio
ar
pirmos,
antros,
trečios...
Buvusieji
tikisi,
jų mintys
tiksi
ties tavim,
manim...
Jie nesupras,
ir to neras,
ką jaučiam
dviese.

Beprasmiška
gręžiotis
praeitin.

2015
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VILTINGOS 
NUOTRUPOS

1.
Uždarysiu langą,
apsvaigins tyla.
Atversiu duris,
išslinks ilgesys.
Užversiu langines:
neprimins
rudens
graudi
jų
dejonė.

2.
Nušienausiu taką
sugrįžti vaikystei
į šviesius sapnus.
Užtrauksiu užuolaidą,
kad neišnyktų
jie,
nebaigę
klajonių
mano
minčių
migloj.

2015
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POJŪČIAI

Kai
pajunti
savy
galias, –
meilės,
neapykantos,
žodžio, –
jos
arba iškelia,
arba gramzdina.

Trečias
kelias
išnyksta.
Net
kryžkelėj.

2015
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TOKIA BŪTIS

Saulėlydžiu leidžiamės,
Saulėtekiu kylam.
Atokvėpy geidžiame
Plaukti į tylą.
Prišaukiam ne ugnį,
Ne kaustantį ledą,
Jaukinam laukimą,
Palaimos neradę.
Tyla aušraveidė
Iš dieviško sosto
Graudumo raselę
Džiovina ant skruoso.
Jaukumas gramzdinas
Į klaikią bedugnę:
Kažkas vis nerimsta,
Kažkas kursto ugnį.
Ne šviesią, viltingą
Gerumo ugnelę,
Bet žiaurią, grėsmingą,
Pastojančią kelią.

2015
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RUDENS GAISRAI

Saulė ridenas žemyn –
Klevai raudoniu svyla.
Tvenkiasi ilgesys
Tarsi netekus mylimo.

Saulė išdraikius kasas,
Žarą danguj sūpuoja.
Skrisčiau klajoti basa
Pievų rūku pilkuoju.

Gaisro ugninio gesint
Braučiaus į tamsų raistą.
Šėmas rudens liudesys
Skleis danguje pašvaistę.

Žaros siūbuos manyje
Kūną nusmelkiantį skausmą,
Net ir giliausiam sapne
Rudens gaisrų nebejausiu.

2015
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TANGO

judesys 
baukštus 
gazelės 
žvilgsnis 
kūnas 
perlenktas 
tarp žemės 
ir dangaus 
o alsus 
kaip kraujo 
tvinksnis 
rūbo 
šlamesys 
rankų 
virpesys 
kas 
įsiklausys 
o ką 
sudrebins 
kojos 
nuoguma 
aistringa 
vienuma 
 
judesio 
ir sielos 
sudrumstos 
drama

2016
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TIK TIEK...

Tai tik tiek,
kiek liko...
eit į švytesio
ar nuopuolio
kelius.
Kiek pavyko
nepavyko –
žvelgt į netektis,
atradimus.

Tai tik tiek,
tik tiek
dar lieka,
ko turi
ar neturi.

Paslaptinga
šviesa
nusidriekęs,
laikas stingsta
lemties
tarpdury...

2016
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GULBĖ KAIMO 
TVENKINY

Kasmet sugrįžti 
į susuktą lizdą 
salelėj. 
Ir kelias, 
takeliai balti, 
ir žolės, apraizgę 
pakrantes, 
kur slepias vaikai – 
tie bjaurieji ančiukai. 
Vėjas nendrėse sukas, 
saulė kaip zylė  
ant karklo šakos. 
Greit jau gegužė
kukuos 
miglotuos miškuos.
Ryškus tas baltumas 
mėlynam tvenkiny 
už kaimo, prie kelio. 
Ir kaklo grakštumas, 
ir stoto puošnumas.
Viena vandeny... 
Grakščioji baltoji gulbele, 
gal šaukia padangė
aukštyn... į kelią.

2016
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POKALBIAI

1. su žole
Kyli ant kiemo gležna –
mamos išaustas takas.
Ar meni: kutenai padus,
kai skrisdavau vėju,
kur žydėjo gėlės,
styrojo dagiai.
Atmeni mano kūną,
kai guliaus tyrinėti dangų?
Jauti įdubimą toj vietoj?
Tik jis nebešiltas...

Degiau aguonų liepsnom,
purienų burbulais,
lipančiais pakraštin
iš polaidžio
vandens su ledokšniais.
...kraujažolių puokštėm,
vėdrynų baltom skarelėm,
rugiuos prie griovio.
...suknelėm melsvom vosilkų,
atklydusių į palaukę.
...žibučių šypsenom
piliakalnio alksnyne.
...kvapniom raktažolėm,
vystančiom rankose.
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...konvalijų kvapas aitrus,
svaiginantis galvą
(argi jos – pakalnutės:
neaugo pakalnėj,
tik ledynmečio griovose?)

Žolelės, ar žinot,
kodėl jūs‘ stiebai žaliuoja.
Kai įsižiebė saulė:
mė́lynai geltónai sumišus,
išniro žalia spalva,
tiesianti vasarai taką.
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2. su dangum
Kai pirmąkart
į mane žiūrėjai,
šiurpuliai
nusmelkė kūną.

Mirksėjo man
tavo žvaigždžių
akys.
Atrodė jos
kaip liepsnelės
ar žiežirbos.

Nebijojau
tavo bedugnės,
tik stebėjaus
ramybe,
didybe
jaukia.

Tos žvaigždės
kibirkštim
ir žiežirbom
įsižiebia
many...
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3. su saule
Kaskart,
kai žvelgdavai
pro mano
langą rytais,
atrodė: tu –
obuolys
aukštai
ant obels.

Vis laukiau,
kada nukrisi.
O tu spiginai
į akis.
Žvelgiau
prisidengus ranka.
Tyrinėti savęs
neleidai,
karštį
liejai per dieną.

O man vakare
buvo šilta
nuo tavo
kūrento
laužo:
krisdavau
žiežirba į sapnus.

Nakties pataluos
priblėsdavau...
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4. su vėju
Mėgau
eit prieš tave:
plakei veidą,
plaukus taršei.

Šiurenai
kūną
jaukia srove,
kai gulėdavau
pievos
gėlyne.

Bučiavai
skuostus,
kutenai kaklą,
rankas glostei
lyg mylimasis.

Patikdavo
su tavim galinėtis:
kai stūmi atgal
į namus,
vos peržengiu
slenkstį.

Buvai
išbandymas,
pastanga
įveikti
kliūtis:
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neklupti,
nesižeminti,
nesilenkti
ir nepalūžti...
Atsitiesti
tik nusilenkus
Saulei.
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5. su lietum
Aštriais lašais
beldei į stogą,
kad pajusčiau
namų
jaukumą.

Šventai
tikėjau,
kad sulyta
paaugsiu –
troškau
šito greičiau,
nors laikas
slinko
slinkte,
vėliau
pasileido šuoliais.

2016



ŠEŠĖLIŲ 
BLANKUMOJ

AMŽINAS NAIVUMAS

Trokštu
nuklyst į tą dieną,
kai pradėjau suvokti
save:
tyrinėti veidrodyje
akis, lūpas, nosį.
Labiausia tą kuprelę,
nedavusią ramybės,
šiurpoką ir keistą.

To jau nebus...
Negrįšiu net į sapnus,
į prietėmio kambarius,
į priemenę
su vaiduoklių šešėliais.
Jie priveria pirštus,
čiumpa už skverno,
velia plaukus,
bet
sugrįžta į pasaką,
kad išvaduotų
greičiau karalaitę –
atverstų į varlę. 

Ilgai žiūrėdavau
į mauruos tūnančią –
gal atvirs...
į mano dvynę.

2016
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BALTAS LAIVAS

Baltas laivas plaukia iš vaikystės

Bangos duokit kelią

Svajose linguojasi jaunystės

Bangos neskandinkit

Vis dar baltas grimzta į senatvę

Bangos užsimirškit gelmėse

2016
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ŠVENTOJI: SAULĖS 
PALYDĖJIMAS

Tas vakaras – šventas, 
ir saulė į jūrą, 
o bangos į krantą 
lyg erdvę užbūrę.

Kleknoja žuvėdros, 
padangėj pasklidę, 
lengvos kaip skiedros 
saulelę palydi.

O vėjai pušyno 
viršūnes šiurena, 
miglas numalšinę, 
padangę nugano.

Priglunda prie kranto 
banga ir vėl tyška. 
Purslai smėlin krenta: 
vėsa gaubia mišką.

Suklimpsta į kopas 
pušyno šešėliai. 
Su bangom šokantis  
vakaras vėlinas.

2016
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JAUSMŲ MIGLOJ

Kažkas nežemiško many:
žėruoju dilgčioju ugny,
kai sklendžiame lengvai
erdve į begalybę.
Palaiminta galybė:
šiltai virvena
srovės pirštais
susijungus rankoms.

Ar sielos stygos
virpčioja
dundant
kraujo būgnams?
Ar bloškia aistros
į sapnų bedugnę?

2016
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BUVAU 
NEBUVAU...

Tiktai duktė,
amžina duktė
ir mylimoji.
Mano jaunikiai.
buvo šmikiai:
lakantys,
plepantys,
juokdariai,
niekdariai,
mergišiai,
tinginiai.

Buvau
nebuvau – – –

Jie dar svajoja,
o kodėl ne jiems
tėvų duktė –
ne ragana,
ir ne šventoji.

2016
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PO ŠALNOS

Šerkšno akim nužiūrėjo
šiąnakt žemę šalna.
Svyruoju sustirus
prieš šėlstantį vėją, –
bučiuoja tik dargana.
Trinka kūno darna.
Šerkšno baltis įžibo
man giliai į akis.
Šaltukas sugnybia –
suspaus glėby
ir laikys.

Suspaus ir laikys –
užspaudęs akis.
Neklauski manęs,
Kas šalčio delne.

2016
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KIEK DAR

Kiek dar vaidinsim didelius,
o būsime maži?!
Gyvenimas priklydėlis –
užtat diena graži.
O kiek vaidinsim varganus,
bet skursime turtuos?!
Pridengia būtį darganos
ar šypsenos veiduos.
Kiek dar vaidinsim mirusius,
o būsime gyvi?!
Tuščiausių žodžių tyruose
Žemelė nerami.

2016
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VAKARAS 
RUDENĖJANČIAM 
PAJŪRY

Prieblandos šilkas –
saulėlydžio jūroj,
dieviškais žybsniais
žvaigždės sužiūra.
Vakaras glosto
žvaigždynų ūką,
vakaras klosto
toliuose rūką.
Sapno pabūgęs
paukštis suklykia,
vasaros guolis
žiemai palikęs.
Vėjelis lanksto
smilgą virš kopos,
viltimi dangsto
rudenio sopę.

Prieblandos šilką
vėjelis plėšo:
driekiasi mintys
lyg voros priešų.
Šiurena kopas –
pėdas užpusto,
jūros ošimas
pakrantėj džiūsta.
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Ruduo rudėja,
pilkai artėja
su vėju
ir be vėjo.

2016
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PRAEITIES ATŠVAITAI

Nei karvių, nei kiaulių tikrai neganiau,
Tik pulką žąsų su žąsiukais.
Gulėdavau pievoj tarp jų... ir žinau:
Man debesys galvą susuko.
Nebuvo tiek karvių kaip laisvės laikais,
Kol bandą dar ganė tėvukai.
Tuos gyvulius jų su priedais plikais
Suvarė pulkais į kolūkius.
Ir eržilą eiklų, ir plūgus, ratus...
Dar nuvertė varganą klėtį...
Jaunystėj užmovė vargo batus –
Pirmyn laukų nuravėti!

Užsigeidė rūbai pasauliui margėt.
Aitriau nedvelkia net ievos.
Tik dalgiai paliko ant medžių kabėt...
O kaime – apžėlusios pievos.
Apžėlusios dienos, apakus naktis:
Dejuoja tamsoj tik apuokas.
Kas buvo žinau, nežinau tik kas bus:
Šiurpstu visa – tai ne juokas.
Nušiurpsta būtis ir kelias, dangus,
Vaitoja nugrimztantis kaimas.
Yra negerai, tik geriau ar dar bus:
Klajoja pridususi baimė.

2017
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NAIVŪS 
PINIGAI

Naivūs
tie pinigai:
jie nežino,
už kiek,
kiek,
kaip
ir ką
nupirkti.
Jie tik
junta
šlamesį
tarp pirštų
tų,
kurie išmano
įpiršti,
supiršti,
sudurti,
užmegzti,
nupūsti,
įgyti
kad ir
krūvą
daiktų.
Be galo,
be krašto...

Ar verta
likti
vergu
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daikto,
gauto
iš
pinigų
naivumo,
godumo,
iš nevilties
neturėti?

2017
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BŪNA

Būna,
meilė sudega,
širdis paliauja
plakti.
Būna,
sielos sutemoj
viltis ima
degti.

Būna,
meilė liepsnojusi
su neviltim
susilydo.
Būna,
širdis vaitoja
dėl juodžiausio
pavydo.

Būna,
jausmai
krenta šukėm
ir
jos sudūžta.
Būna,
viltis nusisukusi
suneša keršto
gūžtą.

2017
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AKIMIRKOS

Akių ežeruos
skendau,
Plaukų miške
klaidžiojau.
Tų skaičių
nemenu,
užsimiršau
iš sielos
nerimo.
Ar meni
ar žinai,
ar junti
ilgesį,
nerimą:
nutolus,
priartėjus,
taip ilgai,
taip ilgai
laukus?

2017
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SKUBĖJIMAS

Pasislėpė alsi diena
reikalų stalčiukuos.
Nesuspėjanti aimana:
ratas per greitai sukas.
Lyg užburti – smarkyn:
skubam, lekiam, nestojam.
Stebulei lūžus... žemyn
risdamiesi vaitojam.

2017
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IEŠKOJIMAI

Gelmių ieškojau.
Dažnai radau
tik dykras.

Kas nori būti
didelis,
tas būna
tik netikras.

Numirę
didžiavyriai,
atgimę mulkiai,
užmiršę
dvasios tyruos,
kad yra
tik dulkės.

Sublizgo
mažavyriai
su menkais
troškimais:
tik turtų
duokit,
turtų,
aukso,
palikimą.
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Kai gelmės
nugarmės
į dykrų
dulkes,
dėmėti
be dėmės
į pragarus
nupulkit.

Gelmės ieškojau...
Veltui?

2017
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IŠ LIŪDESIO

Iš liūdesio, tik iš liūdesio
sugrįžta ilgesys.
Iš liūdesio, tik iš liūdesio
aplanko džiugesys.
Iš liūdesio, tik iš liūdesio
ir sielos maudulys.
Iš liūdesio, tik iš liūdesio
vienatvės stingulys.
Iš liūdesio, tik iš liūdesio
užsisklendžia širdis.
Iš liūdesio, tik iš liūdesio
žiebiasi viltis.

2017



Pranciška Regina Liubertaitė  • 71  

APMĄSTYMAS

Kiek žvilgsnyje akių?
O kiek garse ausų?
Kiek žodyje prasmės,
Pasaulyje – dermės?
Niekas neskaičiuos,
Gyvybėj kiek kančios.
Niekas nežiūrės,
Ar viltį kas turės.
Niekas nematuos
Žemėje skriaudos.
Kiek skausmo akyse,
Šarmos kiek plaukuose?

2017
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LAIKO (NE)
DINGIMAS

Kur pradingsta laikas?
Su žmogum išnyksta?
Kaip ištirpsta mintys?
Gal erdvėj ištykšta?

Kai širdis sustoja,
Siela ar vaitoja?
Į erdves išskridus
Kibirkščiuoja, žydi?

Kiek dar turim laiko?
Vandeniu tekėjęs...
Žemėj kas mus laiko,
Žiežirbas pasėjęs?

2017
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MEILĖS 
LIEPSNA

Mūsų meilė nemirtinga:
Tu ir aš – tik ilgesys.
Nė sekundė įnirtinga
Kibirkšties neužgesys.

Krenta šalnose apsvilę
Žemėn žiedlapiai balti.
Negesina meilės vylio
Nuojauta karti.

Siela liūdesio pritvinus
Plyksteli liepsna.
Mirga rudeniu jurginai.
Meilė lyg sapne?

2017
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LAUKIMAS

Nežinomybėj
klaidžiojau.
Viltis beveidė
už rankos laikė:
gal bus geriau.

Taip nieko
ir nebuvo.
Ieškojau
išeities –
ir
ji atėjo
nešaukta,
staiga
apnuoginusi
esmę.

Tiesos
nebus,
jei
nesivysi
tolstančios...

Atsiveria
diena,
kai
nebelieka
net vilties
tikėti.

2017
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ŠEŠĖLIŲ BLANKUMOJ
(Sonetų vainikas be magistralo)

1.
Bučiuoja sapnas virpančias blakstienas:
Žvaigždynų spiečiai blyksi mėnesienoj.
Mintis grąžina atminimą sielon
Šešėliais, mirgančiais ant sienų.

Gaisai klajoja, kad nušvistų siela:
Sapne šakelė krūpteli ant sienos.
Šviesa pro langus mėnesėta liejas:
Mintis atgimsta ir migloj skaidrėja.

Rūkais šešėliai braidžioja po sodą.
Balta migla tarytum takas drobės
Pakvies sugrįžti giedrą naktį
Jaukios svajų šviesos uždegti.

Šešėliai, mintys mielos, senos
Vilioja tolin... ir ištirpsta sienos.
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2.
Padangių toliuos skęstanti žara
Vilioja blyksnį tolimos žvaigždės.
Širdis nurimusi tyloj budės:
Nublanks ir tirps, kol sirps aušra.

Alpės migloj užmingantys laukai:
Vilnys jie tol, kol vasara įkais.
Sode šešėliai slėpsis kaip vaikai,
Ir jaukios mintys išsiskleis.

Atplūs vėl praeitis blausiais vaizdais,
Kaip nuotrauka – sustingusiais veidais.
Ir bus akimirksnį jie šitiek artimi:
Paslėps visus tik prieblanda rami.

Erdve aistringai šiluma banguos,
Kai blykčios vakaro žara languos.
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3.
Vaizdai šešėlių gludins vėl takus
Jaukia šviesybe mėnesienos
Ir pins keisčiausius vainikus,
Tamsybės klastą versdami į dieną.

Jausmų gaisai šešėlių blankumoj
Įkalinti keisčiausių abejonių
Ir tylią kančią gildo vienumoj
Paslaptyje minties klajonių.

Plazdena jie gelmėj mąsliu vaizdu,
Nakty ištikusiu virpėjimu.
Šiurpu, skaudu ir tiek graudu:
Rauda užslopsta išsiliejus.

Gaisuos vaizdai pravirkdo sielą,
Šešėliams kuždantis ant sienos.
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4.
Vaizdų gaisuos tik atšvaitai dienos
Ir mintys, budinčios šviesoj.
Mėnulis slenka nykdamas aušroj:
Širdis apsąls nuo ilgesio dainos

Lakštutės, plakančios tamsos laukus.
Jaukybė – atgaiva širdies jaunos
Plazdės palaima vienumos,
Įbridus į svaigius svajų ūkus.

Vaizdai šešėlių – miglos atminties
Klajoja jaukiai toliuos praeities.
Ir toj tylioj, jaukioj dermėj
Lemtis gramzdinas lyg gelmėj.

Šešėliams tįstant šviesoje apakt:
Giesmė lakštutės liejasi pernakt.
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5.
Raizgysis dienos drumzlina srove,
Gaisai bevardžiai klydinės erdve.
Švytės tolybėj plazdanti svaja
Ir neištirps net meilės liepsnoje.

Liepsnodami vėl jungsimės aistra.
Mūs’ atspindys – tik deganti žara.
Ir skriesim virš vilties takų:
Nusėdus plėnims, sieloje nyku.

Nuplauks lietus šarmotu dangumi:
Aistros, ne jausmo būsim genami
Į šviesią viltį ir lakias svajas.
Tartum plaštakės krisime į jas.

Gaisai dvejonių šokinės takais –
Širdis ugninga blėsus vėl įkais.
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6.
Virpės šešėliai nuo kaitros
Nurimstant vakarui rūke.
Sublykčios pieva atspindžiais žaros
Užburtame laike.

Be liūdesio, be skausmo, be raudos –
Kaitoj tarytum debesis.
Tik mano viltys ramumos prašys,
Ir tols nuo melo ir skriaudos.

Sapnai slaptingi atminty vėl žais,
Juos tarsi rūką esatis sklaidys.
Barbens į stogą krebždantys lašai,
Bet mūs’ jausmus migdys rimtis.

Migla mažas mūs paslaptis apgaubs:
Viltingą dieną vėl vienatvė aus.
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7.
Vaizdai šešėliais supsis vilnimis:
Girgždės griežlės rauda sutemomis.
O vasara papieviais nuplasnos,
Palikus atmintį širdies jaunos.

Banguos nuo karščio oras lietuje:
Aistringi norai slėpsis širdyje.
Miegos šešėliai, kol aušra pašauks,
Kol saulės atšvaitai įplauks

Į lango kryžių ir kažkas
Nubris rasa per švytinčias lankas.
Su vasara rims virpesys dienos,
Įrizgęs į apnuogintas šakas.

Nublunkančiais lapijos apdarais
Gaisai liūdnai dažysis vakarais.
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8.
Gaisan šešėlių įvingiuos rūkai.
Dangus ir po lietaus nenusiblaivęs.
Ir spindulio šykštaus plonytę kreivę
Paliks tik mums į pažemę nuleist.

Obels viršūnėj supsis obuolys,
Dar nenukritęs į rudenę pievą.
Ir gildys jis – žmogaus tai sopulys
Jau vystančią jaunutę ievą.

Šlamens vėl lapai, vėjo supami,
Į kūną skleis naktinę vėsą.
Sužvarbę rudenio vilny,
Jau po liūdnom mintim stovėsim.

Apgobs rūkai apmirštančius laukus:
Ir mums švytėjusius takus.
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9.
Spengs rudenio tyla laukuos.
Pakilęs vėjas beržą atakuos.
Lankstys nusvirusias šakas,
Tarsi sužvarbusias rankas.

Gaisų žaismai mainysis su rūkais:
Praslinks naktis tuščiais takais.
Su lapų mirusių geltonais sūkuriais
Į miegą neviltingas sapnas nusileis.

Diegliai įgels su rudeniu kartu:
Apsuks ramybę amžinu ratu.
Ir debesys vėl kūprins dangumi
Rudens ir vėjo tolin genami.

Gaisai šešėliuos siausis viltimi:
Nejau audroj išliksim artimi?
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10.
Gurgždės rugienose gama šalnos,
Apsiuvus žemę balzganais ažūrais.
Ruduo brazdensis užu lauko durų –
Ir šilumos net sau nedovanos.

Gaisai šešėlių stings šaltam skreite,
Skambėdami ledokšniais ant šakų.
Vien kambario vienumoje jauku
Stebėti šviesą, blyksinčią skliaute,

Nors mudu jaučiam šiurpulį šalnos
Nubalusiu rūsčiu mirtingu veidu.
Vos vėjas savo žirgą pabalnos,
Pažvelk, jinai vadžias atleidus.

Gaisai jausmų vėl įsismelks širdin,
Tačiau negąsdins netektim.
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11.
Gaisai šešėlių mėnesienoj blykčios:
Tirtės šakelės, išrengtos nuogai.
Ledėjančia migla apniuks langai:
Mėnulis neišvengs to pykčio.

Plikas šakas apglostys naktimis,
Siūbuos sniegynus vilnimis:
Kai suboluos jau apsnigti stogai,
Ir kai apaks ledėjantys langai.

Žegnos šešėlius dieviška ranka.
Jie slinks apspangę apsnigta lanka.
Virpėdami su prieblanda budės
Glūdumoje jau rimstančios širdies.

Gaisais miglotais nuvilnys jausmai:
Sublykčios nykstantys veidai.
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12.
Žiemos kupra ledėjanti styros:
Šešėliai nyks, tik žvaigždės mirguliuos.
Vėjelis braižys langus šakomis,
Stiklus su šalčio gėlėmis.

Dangus paniuręs dar labiau aptems,
Byrės smulkutės snaigės iš erdvių.
Mėnulį pliką debesys pridengs,
Žilpės sniegai sustirę, virš kurių

Nuoga žiema ir siautės, ir ledės –
Ir stings glūdumoje širdies.
Kai pilnatis nešvies tik kertėse,
Budės niūrių padangių erdvėse.

Gaisai šešėlių stingdys ir migdys
Apsunkusias mintis.
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13.
Jauki vienatvė sutramdys aistras,
Jausmams vėl kylant įsidegti.
Atplauks mėnulis, blausinęs žaras,
Į debesynais ūkanotą naktį.

Pusnis brazdens šakelė nurengta,
Belapė ir žiemos šalčiu apsvilus.
Sklandys viltis užmigus tylai,
Gilių jausmų jau neverta.

Nublės laukuos būtoji vienuma,
Apgaubusi aistrų skausmingą aidą.
Nusvirę rankos guosis ramuma,
Tarsi negyvus jutimus jau laidos.

Nakties tamsoj sūpuosis atmintis,
Slopins kamuojančias mintis.
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14.
Jausmų gaisai įgrimzdę gilumon,
Aptrauks mintis ir spaus prie sienos.
Ir netgi skausmas mėnesienoj
Aprims sustingęs vienumoj.

Audrų gaisrai, apšviečiantys metus,
Klampins į maurus atminimų pelkės.
Iš spynos traukiant paslapties raktus,
Sugrįš lengvumas paširdžius nusmelkt.

Choralais drebins mus galybė angelų,
Tarsi padangė nuo giesmių aidėtų.
Nėra anei blogų, anei gerų
Pasaulio vietų, kur mintys nebudėtų.

Šešėliai palydės jau tolstančius metus,
Tvirtėsi siela, drauge pakantus.
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15.
Šešėliai mes nuslinkusių audrų:
Ar jų kaip rūko neišsklaido vėjas?
Dabar tyloj gaisrotų vakarų
Šešėliai, glostę sieną, susilieja.

Ištikimai ir kantriai prabudėjęs,
Atbukęs skausmas negilėja.
Kai pasimiršta dūris toks aštrus,
Vėl ieškom ilgesy naujų aušrų.

Mėnulis slenka debesų taku,
Gaisai šešėlių įplazda į naktį.
Ar tie jausmai dar gali degti
Po rimstančių audrų?

Jausmų gaisai vėl supsis ilgesy,
Kol čia žvakelės švytesiu esi.

2012–2017
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DEDIKACIJA MŪZAI

Pridenk mane, eilėraščiu pridenk, –
Kančių pasauly akys nematytų.
Aprenk mane, eilėraščiu aprenk, –
Žaizdų menkystos nedraskytų.

Ramink visus, eilėraščiu ramink,
Kad Viešpats meile ir tiesa apšviestų.
Priskink žiedų daugybę ir dalink,
Kad į svajonę sau takus nutiestų.

Erdvėn kai kilsiu, pasistenk,
Šviesa kad danguje ryškėtų.
Tik galvą man žemyn nulenk –
Klaidų nejausčiau, neregėčiau.

Pridenk mane, eilėraščiu pridenk,
Kad žodžiai netaršytų svetimi.
Ir būčiau juo apsaugota – rami.

2017
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