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Iš„Spygliųirdyglių“
Dr.S.Aliūnas(AloyzasBaronas)

Patriotopopietė

Su val gęs lėkš tę sto rų vir ti nių,
Ge rai už srė bęs rie bių ko pūs tų,
Di džiu lę mei lę jau čia tė vy nei,
Dau giau nė VLI Kas jos ne įpūs tų.

Pas kui už trau kia sto rą ci ga rą –
Kad ne pa gau tų plau čiuo se vė žio –
Rim tai min ty se pa skel bęs ka rą,
Drau gui iš kup ros dir žą iš rė žia:

Kad jis krikš čio nis ar ba fa šis tas,
Ar kad jo žmo nai per sto ros ko jos,
Kad ji sai VLI Ką nu vers ti ryž tas
Ir kad iš vy dęs BAL Fą žeg no jas,

Kad jis ne skai to jo kio žur na lo,
Kad jis gy ve na vien ma ka ro nais,
Kad jis dirb tu vėj du šrif tus ka la
Ir dar vis dė vi BAL Fo ži po nais.

Po to ek ra nan il gai pa žiū ri,
Kaip koks kau bo jus muša ir pjau na,
Kaip kok sai, gu mą kram tęs kaip sū rį,
Ją per elek tros vie las per spjau na.

O kai jau vis kas la bai pa bos ta,
Tai pa gal vė lę ima šil ki nę,
Ir taip lai min gas, su glau dęs bluos tą,
Nar siai už knar kia užu tė vy nę.
                               Trejosdevynerios,1961m.
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Neinančio,neskaitančioirnesimeldžiančiorojus

Tūks tan tis žings ne lių į su si rin ki mą,
O ma ne bai siau siai šian dien mie gas ima. 
Ir kai sa lėj lie pia su ben druo me nė ti,
Aš sa lo ne sa vo ne ga liu gir dė ti.
O jei kas ko vo ja dėl ko kio vei kė jo,
Tai te gu ir klau so tas, ku ris nu ė jo.

Tūks tan čius žo de lių spau do je spaus di na
Ir vi sus skai ty ti žur na lus va di na.
Ir vi si vi so kiais afo riz mais rai to,
Tik žmo gus ur vi nis laik raš čių ne skai to,
Kad kas nors lau ki niais spau do je va di na.

Tūks tan tis žings ne lių į mū sų baž ny čią,
Bet gi į sa liū ną daug ar čiau, lyg ty čia.
Ir kai at si sė di tu ra miai pas ba rą,
Ne gir di kle bo nas, kaip už grie kus ba ra.
Ar kas nu si dė jo, ar ne nu si dė jo, 
Sė di tas kaip ro juj, ku ris nie kur nė jo.
                                     Alijošiauslapai,1975m.

Nekuklusprisipažinimas

Nie kam pa sau ly aš ne pa vydžiu,
Anei Ši mu čiui jo pos tų di džių,
Aš ne pa vydžiu Bud ri kui što ro,
Ir nei So dei kai „Dai na vos“ cho ro.

Aš ne pa vy džiu gar bės Bab raus kui,
Anei Ble kai čiui, anei Ra daus kui,
Tik vie no daik to aš la bai no riu. –
Pa si da ry ti grei čiau gra bo rium.

Ga li strei kuo ti an glys ir plie nas,
Ir kel ti kai nas alus ir pie nas,
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Ir dėl ne dar bo kiek vie ną ry tą
Fab ri kų šim tas už si da ry ti.

Griū na sa liū nai, Hot-point ir For das,
Tik tai gra bo rius sto vi kaip lor das,
Tik tai gra bo rius rū ko ci ga rą:
Žmo nės vis mirš ta, gy ven ti ge ra.
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