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neišblėsta, tačiau skaistesniais šviesuliais 
    jį užpusto. 
keičias vėjo kryptis. gruodžiui sausį pasveikinus 
    rūstų, 

tyliai prunkščia žirgai, iš slogučio gilaus išvaduoti – 
juos kelionėn ilgon šeimininkai vėl skuba balnoti... 

dar minutė, kita, ir raudona pavirsta į žalią:
Pareiga atlikta – čia jau nieks nebelaiko karalių. 

jie pasako „sudiev“, ir žvaigždė pabučiuoja 
    jų veidus, 
iš aukštybių plačių spirale apačion nusileidus. 

verias vartai, už jų kelio vingis į dešinę suka. 
anei dvasios danguj – žemėj motina žindo 
    vaikiuką.

x x i  v a l a n d o s  s a p n a s 

trobelė girioje

tolumoj išskydo miestas, 
vėjas girios plaukus velia – 
jei užklystum čia nekviestas, 
gal aptiktum tu trobelę:

samanom žaliai apaugus, 
o langai – apuoko akys, 
net drąsiausi žvėrys saugos, 
viduje liepsnojant žvakėms…

o aplink legendos sklinda – 
Žmonės girion žengti bijo,
Į šiltas kertes sulindę, 
vakarais vis mezga giją – 

šnabžda: girion ton atklydę 
du jauni ir stiprūs broliai, 
dailią eglę vos išvydę
Lyg kokie vilkai ją puolė: 



vienas pjovė, kitas kirto, 
gūžčiojo pečiais – nė dryžio,
Patys eglėmis pavirto – 
niekad niekad jau negrįžo…

tik keli pasauly žino, 
kas tenai, tankmėj, gyvena – 
tarp skrynaičių ir puodynių 
klibinkščiuoja, murma, stena…

ne, ne ragana pikčiurna – 
Laumių ir žalčių motulė 
samanotoj savo urnoj 
dienomis lyg mirus guli, 

saulei leidžiantis, pakyla, 
ant ugnies užkaičia puodą, 
Pasižiūri, ar nesvyla, 
nupešioja vištą juodą, 

o prisėdus varto knygą – 
Perskaito žinias naujausias: 
kam kaktoj ragai išdygo, 
kas kaimyno žemėj rausės…
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viską lygina ir sveria – 
su blogiu blogiu kovoja, 
už kiekvieną darbą gerą 
šiuo bei tuo apdovanoja…

*  *  *
štai ir vėl, pabudus naktį, 
verčia knygą stebuklingą,
Pagalanda žvakės dagtį 
ir atšoka, ir suspinga, 

vaiko atspindį pamačius:
– ak, koks tyras, koks nekaltas!..
atsipeikėjus nuo pečiaus 
dukružėlėms liepia keltis: 

– ko čia drybsot visos? argi 
tinginiaut motulė mokė? 
vien tik šonus šildyt? varge, 
tučtuojau susišukuokit –

jau nedaug mums liko laiko, 
jau dangaus kraštelis švyti! 
nekaltutį miesto vaiką 
Lėkit, dukros, aplankyti – 

reik pakeisti jo likimą, 
nes kitaip pražus vargšelis...
ir laumužės maišą ima, 
Priešaky joms – ilgas kelias. 


