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Lietuvių
pėdsakai svetur...
Apie mokslininką ir poetą
profesorių Česlovą Masaitį
Paprastai apie Ars Poetica

KAZIMIERAS J. AMBRASAS
Iš tavo Katedros, Valdove,
kuria lietuvio sieloj pastatei,
surinkom keturis kertinius
akmenis.
Iš jų — vilties, tikėjimo ir meiles,
iš laisvės, įrašytos gėrio ilgesy,
iš jų, istorįjoj ir ateities vilty,
Tėvynės meilėj ir tikėjime,
mes statėm, statome, statysime ir
saugosim
Tau keturias didingas Katedras,
Dangaus ir žemės, Viešpatie/

Daug kas dabar rašo sunkiai jfc«iwl«wĮyi eiles.
Kur kas dažniau lengvai giiaadomaa anksti*
O iš verlibrų neretai byra šiltas tyrų smėlis
ir girgžda tarp dantų kaip saulėta savistaba.
Jau nuo seno būriai poezijos mėgėjų naktim^
audžia eiliuotas išpažintis, šventai įsitikinę,
jog tai yra visų bičiulių dėmesio vertas dovis —
jų sielos nepakartojama, elegiškai graži esatis.
O kad tai būtų tiesa! Dažnesnių atveju visa tai,
ka mes taip įkvėptai surezgė laikom stalčiuose
yra eilėdara, kuria skaitant užlūžta skandavimo
melodįja, ir kalba yra pilna priplėkusių sąvokų.
Daugeliui šio pobūdžio poetomanams (taigi ir sau)
galiu patarti per dienų dienas mokytis kalbos,
įsisavinti visus kirčiavimo ir fonetikos dėsnius,
nuolat skaityti klasiką, juo labiau gerą žodyną.
O mintys — ką jos reiškia eilėraščių pluoštuos?
Jos reiškia šį bei tą tik tada, jei yra ne tik
ką nors sakančios su tikro išgyvenimo virpuliu,
bet ir svarbiausia, įtaigiu būdu pateikiamos.
Išraiški poetinė forma per amžius likte išlieka.
Tačiau kai kurios mintys pernelyg greit pasensta,
juo labiau jei susigiminiuoja su kaitria mada,
ir nespindi tolimų pastovių žvaigždynų tiesa.
Žvilgterėkime į tirštokas hermetiškas eiles,
taip kruopščiai narpliojamas analitinių kritikų.
Ar tie kieti mazgai mazgeliai neatstumia eilinio
skaitančiojo? Be abejo, atbaido. Ir dar kaip.
Bet reikalauti, kad tekstas tuoj pat būtų aiškus,
yra nuoga nesąmonė. Užburiančios lyrikos m^giy^f
juk ir yra paslapties šydo dengiamas kūnas. Taip —
širdies įkūnyta kalba dvelkia mįslingu grožiu.
Tam ir yra metaforos, nelyg sparnai peteliškei ar
paukščiui. Bet imk, žmogau, ir uždėk ant tų sparnų
dar vieną sparnų klodą, ir dar, ir dar, pamatysi,
koks žiauriai neįmanomas bus sparnuočių lėksmaa.
Nedaug kam rūpi išlaikyti lyrišką saiką. Labiau
maga vaizdų gausa apkrauti eilėraščio sielą
tik tam, kad ji pranyktų kelių poteksčių kloduos,
ir poetas pasijustų esąs savo slėpinių viešpats.
O vis dėlto, kad ir poetas-poetė bodėtųsi
antilyriška griausminga minia ir jos puikybėm,
sąlytis su žmonėmis visada bus brandus: Poezijai
reikia girdinčio forumo savo gyvatai išlaikyti.
Jos ateitis — žmonės, trokštantys žodžio figūrų,
Imunės, nepasiduodantys minios malonumų diktatui,
žmonės, žvelgiantys į kalbą, nelyginant paukščiai
į erdvę, kur galima nevaržomai ištiesti sparnus.
Visvydas

Tatai Česlovo Masaičio knygos
Sugrįžki niekad neišėjęs (su tikrai
prasmingom ir įiriinintinnni daili
ninkės Gražinos Didelytės iliust
racijom) pirmosios eilutės. Tie
siog stebėtis reikia, kiek šio žmo
gaus, knygos autoriaus, pėdsakų
išlikę ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienio šalyse.
...Česlovo vaikystė ir dalis jau
nystės prabėgo Kaune ir Biržuo
se, kur 1932 metais baigė gimna
ziją, o 1937 metais Vytauto Di
džiojo universiteto matemati
kos-gamtos fakultete įsigijo ma
tematiko specialybe. Jaunas
absolventas iškart dirbo astro
nomijos katedroje laborantu, asis
tentu ir ėmė dėstyti Kauno Jėzui
tų gimnazijoje. Per karą pasitrau
kus Vokietijon, netrukus pabėgėlių tapo išrinktas Regensburg'o
lietuvių bendruomenės komiteto
pirmininku, buvo Scheinfeld'o sto
vyklos vadovu. (Štai ant stalo guli
du 1946 metais Vokietijoje išleis
ti popieriniai pinigai su tokiais
užrašais: „UNRRA Team 569,
Scheinfeld 50 Fifty Ceats Camp
Money". Kitoje pusėje: UNRRA
569 dalinys, penkiasdešimt centų
stovyklos pinigai 03664. Tatai ar
ne vienintelis atvejis tuometinėje
Vokietijoje, o gal visame pasau
lyje, kai Antrajam pasauliniam
karui pasibaigus, lietuvis savo
tautiečiams laikiname persiun
timo punkte su valdžios žinia
pagamino specialius pinigus.
Pinigų leidybos istorijoje išties ne
toks jau įprastas dalykas?) Or
ganizavo pirmąsias lietuvių dar
bo kuopas, darbavosi BALFo,
VLIKo veikloje ir kitur. Atvykęs
į Ameriką, dėstė matematiką ir
astronomiją įvairiose aukštosiose
šalies mokyklose, kur įsigijo
daktaratą- Vėliau pradėjo dirbti
balistikos laboratorijose ir skaitė
paskaitas, daug bendradarbiavo
lietuviškoje spaudoje, pasidarė
lietuviškosios enciklopedijos
astronomijos skyriaus vedėju,
nemaža jėgų ir laiko skyrė atei
tininkų judėjimui ir įvairioms
JAV universitetų matematikos
draugijoms.

/ tavo tabernakulį lašėjo kraujas,
Kristau,
į žemę, plakančią artojo širdyje,
ir dygo atminimų ąžuolais
šventam žemaičių ąžuolyne,
dar niekad nežaliavusiam sapne
nei praeity
be Vaidilutės ir be aukuro ugnies,
kurią žemaičiai pasirinko
sudegint Volgos barbarų
riaumojimui,
atjojusiam į maldą ir tikėjimą
nužmogintų rytų valdovų įniršiu.
Nelengva pabėgėlio duona
darbštaus lietuvio neišgąsdino.
Karo audrų nublokštas iš savo
sios gimtinės, buvęs Kauno prie
miesčių berniokėlis, nuo Vilniaus
Astronomijos pašonės, kur vos ką
tik įsikūrė du jaunavedžiai — Vy
tauto Didžiojo universiteto absol
ventė Elena Balčiūnaitė ir jauna
sis Vilniaus universiteto mate
matikas Česlovas Masaitis —
nesidrovėjo dirbti alaus statinių
plovėjų vokiškame bravore. 0
paskui — dėl savo nagingumo,
darbštumo iškopia iki mokslinin
ko vietos, kur savo sugebėjimais,
įžvalgumu, fantazijos ir atkak
laus darbo kaina irgi dalyvavo
raketų kūrimo darbe, prisidėjo
prie kosmoso tyrinėjimų, atvėrė
kelius palydovams (satelitams),
padėjo žmogui įkelti koją i ten,
kur kadaise teišdrįso įsiskverbti
tiktai didžiųjų fantastų mintis...

Česlovas Masaitis
imperija žlugs. Dievo rankos val
domas istorijos ratas tikrai
greičiau pasisuko: Vilniaus Ka
tedroje ne tik vitražai iš naujo atį Katedros vitražus,
juos nudažys
vienuolikos apaštalų veidais...

Šiuo eilėraščiu išties jau išsi
pildė Česlovo Masaičio pranašys
tė, kurią, jam anuomet apsilan
kiusiam Lietuvoje ir dar soviet
mečiu kieksyk Vilniaus universi
tete. Kauno politechnikos insti
tute skaitant paskaitas ir šiaip
susipažinus su sovietinio gyveni
mo rūsčia tikrove, pagimdė, iš
Kai žengs iš ateities į Stuokos
šalies žiūrint, regis, visai ne
Katedrą esminis dalykas: anuometinės
vienuoliktas Istorijos Apaštalas, visos tos imperijos informacijos
naujoji Katedra užkas visus
stygius, tiesiog neatleistina jos
iskarijotus, stoka. Štai kodėl jau prieš sovie
jų sidabrini išdavimo pelną,
tinės santvarkos žlugimą atsira
ir jųjų pelenus sudės visiems
do tos pranašiškos eilutės: „vie
laikams nuoliktas istorijos apaštalas" —
į paniekos muziejaus stalčius.
taigi po vienuolikos metų ši krau
Surinkusi vienuolika pavasarių ju, prievarta ir netei^be suręsta

Šiame numeryje:
Apie poezijos meną • Mokslininkas ir poetas Česlovas Masaitis
• „Vizijų" muziejus Baltimorėje • Bites Vilimaitės novelė • Vytės
Nemunėlio eilėraščiai • Bernardas Brazdžionis Čikagoje.
•**• JoMa atartlio Thompmti, Connecticut.

gijo, bet iš čia visa Lietuva kas
sekmadieni girdi Dievo žodį. Re
liginė dvasia kyla ir skelbiamas...
Praamžis Kristus — naujų pava
sarių Karalius... Iš tikrųjų šian
dien jau
Naujoji Katedra gyva Tėvynės
vėjuj,
gyva nelaisvėj mirštančioj širdy
ir juodo melo tamsoje
liepsnoja jos tikėjimo vitražai
Tiesos stebuklo ugnimi..
„Keturios katedros"
Retam žmogui galima pritaiky
ti tokius žodžius, kuriais būtų iš
reikšta daugel tų savybių, taip
dažnai trūkstančių eiliniams lie
tuviams tiek prie Nemuno, Bal
tijos, tiek po pasauli išsisklaidžiu
siems — mūsų šeimose, įstaigose,
draugijose, visam politiniam ir vi
suomeniniam gyvenimui: ištiki
mybė Dievui, Tėvynei, begalinė
meilė ir pagarba savo šeimai,
kiekvienai pareigai, darbštumas
ir sąžiningumas...
Amerikoje, Connecticut valsty
bėje, Thompson miestelio pašo
nėje, viename iš daugelio slėniu,
pakelėje, tarp tankių ir ūksmin
gų medžių pasislėpęs tyvuliuoja
nedidukas, tamsių krūmų, tiršto
mis lapų lajomis apsuptas, kaip
lino žiedas ežeras. Jokiame žemė
lapyje šio ežerėlio, lyg Druskinin
kuose esančio brolio — Mergelių
akys, pavadinimo nėra. bet užtat
Česlovo Masaičio lūpose ir širdyje
jis giliai įrėžtas keturiomis
raidėmis — Jolė. Tai 1970 metais
mirusios jo vienintelės dukros Ni
jolės (ji buvo Nekalto Prasi
dėjimo putnamiškės vienuolijos
seselė, tegyvenusi tiktai 28 metus
— 1942-1970) atminčiai, kurios
nuotraukos, kartu sujos motinos
Elenos Balčiūnaitės Masaitienes
portretais ir gausiais lietuviškais
dirbiniais, iškabinėtos ant sienų.
Šios dvi moterys taip neišdil
domai įaugusio į šio kūrybiško,
jau 83 metus turinčio, bet dar ne
išpasakytai judraus ir kūrybingo
lietuvio širdį, kad daugelis šio
meto jaunavedžių galėtų pavy
dėti tokio tyro ir nuoširdaus jaus
mo, pagarbos ir prieraišumo, ko
kio kupina šio žmogaus širdis. To
dėl nenuostabu, kad jaukiose,
erdviose ir tikrai lietuviškai atro
dančiose Putnam'o kapinėse abi
šios moterys ir palaidotos. Čionai
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kartkartėmis ateina nulenkti
galvą ištikimasis vyras ir tėvas
Česlovas prie alfa ir omega rai
dėmis vaizduojančio paminklo,
prie kuklios, vienuolyno seserinis
skirtos akmeninės plokštės kito
je tako pusėje, kur įrėžtas Ni
jolės Rožės Masaitytės vardas ir
pavardė. Išties — tarp šių raidžių
prasidėjo (gimus ir augus katali
kiškoje šeimoje), praslinko ir tebeslenka visas Masaičių darnios
šeimos gyvenimas. Jis, rasi, dar
tvarkingiau, nuosekliai, galbūt
dar giliau ir prasmingiau tęsia
mas ir nūnai, nors šalia jau nebė
ra nei mylimos dukros, nei ištiki
mos gyvenimo palydovės Elenos.
Kokios plačios kūrybiškos skalės
žmogus!..
— Matematikoj žodis turi nepa
prastai siaurą prasmę, — cituoja
savo dėdės žodžius Teresė Aldona
Gečienė įžangoje, kurią yra para
šiusi kitai Česlovo Masaičio eilė
raščių knygai Nuotaikų pėdsakai,
išleistoje Vilniuje 1992 metais (ją
išmoningai iliustravo dailininkė
Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnie
ne). Savo eilėraščiais, kurių vaiz
dingumo, gilios prasmės, taurios
lietuviškos savimonės galėtų pa
vydėti ir net iš jų pasimokyti
nemaža sparčiai modernėjančių
ir jau sumodernėjusių poetų, Čes
lovas Masaitis stengiasi išplėsti
lietuviško žodžio galimybes, anot
jo, matematikos susiaurintą žodžio prasmę. Tačiau, tiesą sakant, poezija, eilėraščiai — jam antra
eiliai dalykai. Jais analitinio
mąstymo matematikas visiškai
negalvojo išjoti į viešumą. Jam
eilėraščiai daugiausia — vidinė
saviraiškos priemonė, slaptų
jausmų ir išgyvenimų žaibolaidis,
tėvynės ilgesio ir vidinių,
šeimyninių bei tautos dramos ir
bendroji pasaulio sielvarto styga.
Šią stygą nejučiomis išjudino Put
nam'o vienuolyne gyvenęs ir pats
labai daug pats rašės kun. Stasys
Yla. Tai jis, sužinojęs, kad profe
sorius Česlovas, pasinaudodamas
paskutiniųjų metų žmonos Ele
nos posakiais, jos ištartomis min
timis, kurios meniškai įaustos į
originalias eiles (iš jų susidarė
net visas skyrelis „Kai leidžias
saulė"), paprašė atnešti pluoštą,
o paskui nusiuntęs čia į vieną, čia
į kitą redakciją, lietuviškai
visuomenei parodė, kad tą „sau
są matematiką" galima ir dera
poetu laikyti. Ir taip iš seniausių
laikų, kai dar 1944 metais nuo
karo audrų jaunavedžiai bėgo i
Vakarus, ligi šių dienų prie ro
maus ir vaizdingo Jolės ežerėlio
Connecticut valstijoje našlystės ir
priverstinės viengungystės meto
iš pakampių surankioti ir kom
piuteriu rūpestingai perrašyti
eilėraščiai susirikiavo j du apy
storius keturis penkis šimtus pus
lapių tomus...
Ne vien tik keliolikos akrų eže
ras Thompson miestelyje turi ke
turias raides, ne tik parašytas
eilėraštis „Keturios katedros".
bet ir ant keturių kertinių ak
menų laikosi įvairiašakė, dau
giau mįslinga negu atvira Česlo
vo Masaičio asmenybe. įkopęs Į
pasaulinio masto balistinės astro
nomijos mokslininko kėdę mate
matikas. Daugel ką parėmęs ir
net išmokęs kompiuterio paslap
čių, pats nesiskiria kasdien su
šiuo sudėtingu elektronikos prie
taisu ir daugel valandų pralei
džiąs prie mirgančio ekrano. Pa
galiau, subtiliai išmiklintas ma
tematinės protausenos profeso
riaus protas leidžia ne tik paskai
tyti įdomią paskaitą apie abstrakčiuosius, bet ir konkrečiau
sius daiykus. Taigi — matemati(Nukelta į 2 psl.)
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Pirmasis vaizd nio meno muziejus
CEZARIS SURDOKAS
Lapkričio 24 diena Baltimorėje buvo atidarytas pirmasis
Amerikos vaizdinio meno muzie
jus. Angliškai jis vadinamas
..American visionary art museum". Teise naudoti ..Ameri
can" buvo suteikta Kongreso
oficialia rezoliucija, kaip vienin
teliai tos rūšies institucijai viso
je valstybėje. ..Visionary" yra
daugiaprasmis žodis. Bene pla
čiausiai jis naudojamas kalbant
apie regėtojus, ypač Mergelės Ma
rijos — Fatimoj, Liurde. Medjugorje. Emmitsburg"e ir kitur. ..Vi
sionary" meno srityje nieko bend
ro neturi su mistimais-religiniais
regėjimais. T odei lietuviškai šio
tipo meną gal geriausia būtų pa
vadinti vaizdiniu menu.
Vaizdinio meno kūrėjais lai
komi menininkai, kurie nėra mo
kęsi jokiose meno mokyklose. Jie
yra arba bemoksliai arba sava
moksliai. Taigi svetimi išmoks
lintų menininkų kategorijoms.
Vienok jų tarpe reiškiasi daug en
tuziazmo, laisvos dvasios ir drą
sių bandymų. Jų viltis, kad jų me
no kūriniai gali paveikti žiūro
vus, gali priminti žmogiškojo
gyvenimo trapumą ir vertingu
mą. Vaizdinis menas gimsta žmoguje. kai jis pajunta neišaiškinama užsidegimą ką nors padą
ryti. bet nežino kodėl jis tai daro.
Naujasis vaizdinio meno muziej u s atidarymo dienai buvo išstatęs parodai apie 400 kūrinių
120 vaizdinių menininkų iš visos
Amerikos. Si paroda pavadinta
„Gyvybes medis", nes visi jos eksponatai yra iš medžio arba iš
medžio dirbinių. Si paroda įrodo,
kad vidinis vaizdinys yra stimulas kūrėjui išreikšti jam prieinamu būdu tai, kas ir yra tikrasis
menas. Ligi šiol klasikinio bei
moderniojo meno muziejai karts
nuo karto parodydavo dėmesio
vaizdinio ir primityvaus meno apraiškoms, bet tuo viskas ir pasibaigdavo. Vaizdinio meno muziejaus atsiradimas verčia visus persvarstyti ne tik meno supratimo
sąvokas, bet ir menininko ir žiūrovo santykius.
Mums ši paroda daug kuo primena lietuviškus rūpintojėlius.

Žyd jimas
kop .tstulpius, šventuosius ir
kiti ; tos srities drožinius. Ir
mū; 4 dievdirbiai buvo bemoksliai ir savamoksliai, o kiek širdie^ jie įdėjo į tuos drožinius,
Par doje stebime paskutiniąją
vak irienę. skaičiuojame apaštalus. tr puodukus, ir lėkštes, o pa
šal; l i s mus dar pakursto: žiūrėkit< prie stalo yra 13 (Kristus ir
12; paštalų). o puodukų yra daugia , lėkštučių taip pat! Vėl skaičiu< jame. tikrai daugiau. Ir kodėl
tai] reikėjo? Atsakymas gali ateiti t k iš menininko.
¥ toje vietoje stebime medžio
šaP įų apdirbimą. Dabar nenoromi prisimename tokiais darbais
pas reiškusi mūsų menininką
Pr; ną Baltuonį, kuris medžio
šal nų skulptūromis išgarsėjo netik Montrealyje, kur jis gyveno,
bei ir kituose miestuose Kanadoj
ir • AV, o taip pat Paryžiuje, Londo e, Berlyne, Milane ir net Afril i>s Ghanoje. Baltuonis, tiesa,
m< tesi ketverius metus Fine Art

Bitė Vilimaitė

Iš tolo dvaras atrodė, kaip senais likais. ir
tas pats debesis kabojo, kaip tą die įa. prieš
dešimt metų. kai ją išvežė. — išpam es, tarsi
iškimštas avies skrandis. Ponia Matil la išsuko
iš vieškelio ir ejo pažliugusia pieva, ;ad greičiau pasiektų savo namus, nors jie ebebuvo
jos namai, ir ten niekas jos nelaukė, n ją apėmė
baisus liūdesys, pamačius apleistą so lą, nuplikusį kiemą, suardytas gonkas. didžii !e spyną.
kabančią ant paradiniu durų, nors vi< JJ, aišku,
nebebuvo, ka saugoti Ji pasižiūrejc pro pur
viną langą, prasitrynusi ..akį", ir pa latė, kad
parketas salėje išlupinėtas, olandišk krosnies
kokliai su mėlynais malūnais išdau yti. o apmušalų draiskanos atrodė, kaip ka jiviu autai. Ponia Matilda nebuvo tvirta r oteris. ji
neišmoko valdyti širdies, ir ašaros, - upeliai
ašarų - tekėjo jos veidu, nors vis ilgą kelią namoji narsino save. kad ji sug« >es viską
priimti, kaip Dievo dovaną... Tači IU dabar
neišlaikė. Paverkusi, tarsi nusiprau: Lisi.ji jau
žvaliau pakele galvą, apsižvalgė, š vienos
kumetyno lūšneles rūko dūmai, ir i pasuko
prie jos. Kvepėjo bulviene su miltii ais kleckais. virta su lašiniais Ponia Matild pasistiebe. kad ir čia pasižiūrėtų pro langelį Ten, trobelės viduje, tarsi tamsiame urv . kuitėsi
kažkokia moteriške. Ji atsitiktinai; .•Ūgtelėjo
lango pusėn, ir ponia Matilda staig.
suprato,
kaip labai išgąsdino tą moterį. Ji rel
ė. plačiai
išsižiojusi, traukėsi tolyn ir stūmė, i
įstodama
savo kūnu kažkokius mažus vaikus
visus apvalkstytus skarmalais.
Ponia Matilda staiga pažino EI;
siąją kumete, kuri kažkada dvaro poi
pridariusi daug bėdos. Ir Elze taip |
ją. nustojo rėkusi, ir jos veide atsir
šimas ir keistas džiaugsmas Ji greii

į, tą baiams buvo
at pažino
ido sumiatkabino

n is ne tik įkūnijo vaizdinio me
E * dinamizmą ir vaizduotą, bet
t ip pat išradingumo prasme ir
d 'asią, kas ir yra muziejaus misi. Antrajame ji rašė apie pirmąją
j>
irodą, kurią ji apibūdino kaip
P
irybinės dvasios švente.
Washington Post kritikas Benmin
Forgey muziejaus pastatą
y
ivadino
„puikia vieta, gražiu ir
p
p lošniu siurpryzu". „Gyvybės mė
d lio" parodą jis pavadino „nuos abiu rinkiniu".
Houston Chronicle korespond tntė Patricia C. Johaon, apibūd nusi muziejų, apie parodą rašo,
k »d gausybė formų, t e m ų ir dyd :ių šių skulptūrų, reljefų ir Bu
d riamųjų dalių, tiesiog netelpanč ų galvoje, yra liudijimas užsis >yrimo ir prisivertimo visa tai
a likti.

Vaizdinis menas yra ir
kurio kūrėjas reikalingas v
O to meno supratimas neįi
mas be žiūrovo įsijautimo,
mas į tokią parodą nežinai 1
tikėtis. Nežinai, kuo šis i
gali būti skirtingas ar pa
nuo kitų jau žinomų mene
nių. Todėl maloniai nuste
kad ši paroda neatideni
neužslepia fizinio žmogai
stengiasi parodyti tokį, k<
yra, bet nuolat pabrėžia žm
charakterį, jo psichines gal
idėjinius siekius, žmogišl
dorybes. Kai pats kūrėjai
švenčia sunkiam ir ilgam <
pasiekti užsibrėžtą tikslą
baigtą kūrinį, tai yra jo dv
laimėjimas.

Muziejaus atidarymo pro
vo išleistas specialus leidii
sions, kuriame Anita Re
viena iš muziejaus orgarūzi
straipsnyje „What Is Visi
Art Anyway?" cituoja Al
Tourville, kuris sako, kac
viename amžiuje Dievas p
do pasaulyje pirmatakų 1
kurie gyvena pirma savo
kurių elgsena yra pagrįst
mo supratimo, kuriam lail
tik ateis. Taigi vaizdinis nu
kas dažnai yra nesupran
kaip svetimšalis svetimai]
te, kaip pašalietis tarp sv
Tokia esanti ir šio muziej
ganizatorė ir prezidentė R
Hoffberger, kuri atpažino ]
School of Mo ntreal Museum, bet tų žmonių jausmus ir idea
tai nekliudii mums prisiminti dėl naujasis muziejus yr
apie darbų planašumą. Be to, tai nas, kurio turtai yra daug
gali padėti sinprasti, kokių darbų gu eksponatų suma.' Pati
jaus steigėja Hoffberger t
yra šioje pai•odoje.
rašo, kad vaizdinio meno
.jus yra labai gyvas, pirm
' kios rūšies, naujas Ameril
ziejus. Mes nesame m
tvankaus „mauzoliejaus'
me, — sako Hoffberger —t
čiau gyva šventovė tikrai
biškam išradingumui, m
ir šviežiai minčiai, kur
Kongresas numatė b ū t i ,
biniu muziejum, saugotoji
lėtoja visa, kas geriausi*
ginalu savamokslių men
Muziejus laikinai darys
kes parodas. Pirmoji „C
medžio" paroda buvo su
zuota kuratoriaus ir raly
ger Manley. Ji truks ik:
mėnesio. Tolimesnei parc
duota tema: „Vėjas man
kuose". Ką tai reiškia, pa
G«lvut*
me rudenį.

;abufsViIdick,
torių,
mary
•x de
kiek
sklai
ti tie,
laiko,
vidilidar
irininunas,
kraš
tinių,
iusorbecca
įprasiis, tolobylune
nuzien pat
nuziesis tois mu
ziejus
prastgreikūryuicuai
ii US
raištyir auk
ir ori-

Skolptftra (detalė)

Atsiliepimai apie pirmąją nau
jojo muziejaus parodą rodo meno
kritikų palankius vertinimus.
Baltimort Sąn meno kritikas
John Dorsey ją aptaria kaip, be
abejonės, įrodančią, kad vaizdinis
menas yra tikras menas, susi
laukęs sėkmingos pradžios ir pri
pažinimo. Tai rodo muziejaus
šviesią ateitį.
1 galai
Muziejaus atidarymo ir pirmo
rvybės
sios parodos proga Atlanta Jour
irganinal Constitution vaizdinio meno
jjoRokritikė Katherine Fox atspausdi
spalio
no du straipsnius — vieną apie
lai yra
muziejaus architektūrą, antrąjį
i plauapie meną. Pirmajam ji nurodė,
aatysikad Baltimorės architektų Rebecca Swanson ir Alekso Castro pla-

Vaikai ją iškart pamilo. Ir lip praėjo daug
dienų, verdant valgi, auklėj nt vaikus toje
prastoje pirkelėje, naktį mie| »nt ant šiaudų
kūlio, vos prisidengus senu s jonu, ir iš visų
pusių, kaip rausvi paršeliai j slėgė, spaudė,
grumdė mažieji padarėliai. P< įia Matilda ne
besidomėjo savo buvusiais rūn lis, ir tik iš tolo
duris, įsileido ponią Matildą, ii•pirmieji jos žostebėjo, kaip pamaži, kažkokį; i valdžiai nutadžiai, pasakyti senajai poniai, l>uvo paprasti ir
rus, jie po truputį tvarkomi, - spyna pagaliau
nuoširdūs:
buvo nuimta, ir iškilo iškal i „Skaitykla — Aš pamaniau, kad u i lan go stovi giltinė,
seklyčia". Vedina vaikais, ji v sną dieną nuėjo
Jėzau, kaip išsigandau! Ponisa atrodai, kaip
pasižiūrėti ir pamatė krūvą b rnų, bukai žiūsmertis, tokia baisi, kaip išlipi nsi iš kapo duorinčių į pundą laikraščių, Luriuos tvarkė
bės. Va, atsilupai grabo dar igtį ir išlipai...
kažkokia sudžiūvusi panelė.
Ponia, sugrįžai suvisam?
— Čia mūsų dvarininkė, - kažkas pagar
— Elzute, — vėl apsipy lusi ašaromis,
biai sušnabždėjo, ir panelė pri liškai nužvelgė
pasakė ponia Matilda, — būsiu laiminga, jeigu
ponią Matildą.
priimsi mane, neturiu, kur ga Ivos priglausti,
— Čia su vaikais negalimi , - p a s a k ė j i . — Taip, taip, — pasakė bu vusi kumetė, —
Čia
dabar liaudies nuosavyb
man kaip tik reikia ,.nianės" pi•ie vaikų. Varo į
Ponia
Matilda išsigando, Tie žodžiai jai
ir
vaikų
dėti...
kolūki dirbti, o aš neturiu, kt
priminė Sibirą ir tas kančia , kurias patyrė
— Ar daug jų? — paklausė ponia Matilda,
ten. Ji išslinko lauk, kaltai m eidusi galvą, —
— Keturi, va, stovi, pasisl*epe po mano sisena, palūžusi moteris, ir viei is bernas, turėjonu... Vienas lopšy, kitas — čia kažkur
jes
jautresne širdį, staiga pa latė, kokia neropinėja... Tai jau bus šeši. Septintas greit
graži
ta miestietė panelė, išgi tusi ir rūkanti,
anašų
į
kubilą,
ateis... — Elzė atstatė pilvą, p
ir, staiga susigriebęs, savęs pa :lausė, ką jis čia
ir nusijuokė kvailu, padykusi u juoku,
veikia, kai namuose yra tie) darbo. Ir išėjo,
— Taip. o kur jų tėvas? — naiviai dairėsi
trenkęs durimis. Bet niekas į 1 ii neatkreipė dėponia Matilda, bene pamatys kokią susivėlumesio. Mat, Ignacas buvo ir m risai bernas, tik
sią vyrišką čiupryną lovoje ari •>& ant krosnies,
pusbernėlis.
— To gero nebeliko, — pi įprastai atsakė
Poniai Matildai Elzė staigi pasakė, kad suElzė.
tikusi jos dukteris, nelegali) i sugrįžusias iš
Ji greit parodė poniai Mat ildai guolį, prie
Sibiro. Esą, jos slapstosi m ike, kažkokioje
vaikų čiužinėlių, pripylė blii idelį sriubos ir
daržinėje, kur laikomas šiem i. Esą, joms ten
susigraudinusi žiūrėjo, kaip pc mia valgo tą rie
šilta, jos naktį įsikasa į tą šiei ą,o dieną kažką
bią putrą; ir nieko neklausinėjo apie tų, išvežveikia, nes turi ir duonos, ir t edaus, ir pieno,
tųjų, gyvenimą, — jau buvo giirdėjusi iš anksPonia Matilda sutrikusi k lusėsi, o paskui
čiau sugrįžusių ūkininkų.
staiga
pajuto baisų ilgesį, Motinos širdis
Ponią Matilda kažkas papešė už sijono, ir
neišlaikė:
ji ėmė nebemiegoti i iktimis, ji krūpmažas, blakių įkandimais išmi irgintas kūnelis
čiojo
nuo
kiekvieno
šlamesio apleido vaikus,
greit įsiropštė jai į skreitą. Di džiulės mėlynos
ėmė
siaubingai
bijoti
milicin iko, kuris karts
akys nemirksėdamos stebėjo ją, o didesniųjų
jos dokumentų,
nuo
karto
ateidavo
patikrint
vaikų dėmesys buvo sukaupt as į jos ryšulėlį,
dukterys, — n*
Ji
žinojo,
kokios
smarkios
jos
Ponia Matilda atrišo jį ir padi ilino visiems po
išlepusios, jos
už
ką
netūnos
amžinai
p
saujelę kedro riešutų.

Mėlyn asis srautas

Šeštadienis, 191K$ m. kovo men. 16 d.

MENAS, .ITIBATŪRA

Michael Janofsky rašydamas
ew York Times iškelia, kad meininkų istorijos yra lygiai įdoįios, kaip ir pats menas. Jis sao, kad Vaizdinio meno muziejus
žima nuostabią vietą kultūros
nože ne tik dėl nepaprastos
ūrybos, kiek dėl nepaprastų kū
ėjų
Eidami į naują Vaizdinio meno
uiziejų susipažinti s u „Gyvojo
įedžio" paroda nežinojome ko
alima tikėtis. Nežinojome kuo
aizdinis menas gali būti skiringas ar panašus nuo kitų menų.
bdėl maloniai nustebome, kad ši
aroda nesiekė išryškinti fizinio
mogaus, o stengėsi pabrėžti jo
sienines savybes, kūrėjo charak
irį, jo idėjinius siekimus, žmogišąsias dorybes.
Muziejaus idėja g i m ė prieš deimtį metų. Jos įgyvendinimu pa
trupino jau minėta Rebecca Hoflerger, o jos vyras Leroy, Zanvyl
jrieger ir Anita Roddick buvo
agrindiniai aukotojai statybos
eikalams. Jie apmokėję didžiąją
alį statybos išlaidų, taip nauja
is rnuKieįns pradas taškU iii sko*. Statybai išleista apie 7 raili»nai dolerių.
Pastatas yra trijų a u k š t ų ir rūio. Galerijos turi 40,000 kvadrainių pėdų erdvės meno kūrii a m s išstatyti. Yra užkandinė,
adinama „Joy America Cafe", ir
itos patalpos muziejaus reikauns. Išsirūpinta turbūt pati geiausia vieta Baltimorėje: pietinė; Inner Harbor pusėje, šalia
ederal Hill. Adresas - 800 Key
Iwy. Per kavinės langus gali gėėtis uostu ir miesto centru.

būtinai ką nors sugalvos, jos, gražiosios, viso
kaimo numylėtos dvarpo: aitės.
Vieną naktį dukros ap ankė motiną. „Seklyčioje - skaitykloje" šviel > langai, — ten vyko
kažkoks susirinkimas, gi: lėjosi lūpinės armonikelės garsai, paskui ii kažkur atsirado ir
smuikas.
Dukterys glostė motint i veidą, bučiavo rankas. Jos abi beveik nepaž no motinos, — tokia
bejėgė senutė sėdėjo priei jas. O motina neatpažino dukterų, — laibut * gimnazistės buvo
pavirtusios į visko mačiui a s , gudrias moteris,
— Mes tave pasiimsii te iš čia! Mes visos
trys išvažiuosime į kokį n< rs didelį miestą. Mes
dirbsime, o tu, mama, t Ii gulėsi ir valgysi,
gerai?
— Gerai, gerai.
Dukterys su neapykan a žiūrėjo į Elze ir jos
vaikus. Ar tai čia vieta j motinai? Pamiršušios atsargumą, jos išėjo kiemą ir, išdidžiai
atmetusios galvas, žiūrė 3 į savo rūmus. Ta
skurdi lūpinės armonikė ės muzikėlė, atsklidusi iki jų, vertė ironiška šypsotis. Ar jos svajojo susigrąžinti rūmus? Galbūt... Jos neužmiršo vėjinių malūnų, i š | lišytų ant koklių, ir
vyšninės kambarių priebl indos, ir tėvų, sėdinčių prie židinio. Jie visa* a truputį susierzindavo, kai kas nors sutrai dydavo jų vienatve,
Motina, liauna, trapi, neii verminga... Ir tėvas,
atidavęs už ją gyvybe...
Dukterys dingo naktį >s tamsoje. Krūmai
susiskleidė už jų nugarų, taip užuolaidų klos
tės.
Po kelių minučių keliu praėjo keli kareiviai
ir su jais — tas pusbernėli i Ignacas, jau vilkintis milicininko uniformą, lis žinojo tą daržine,
kurioje slapstosi ponios 1 iatildos dukterys, ir
labai nenoromis lydėjo 1 m tuos rusų karei
vius...
Elzė stovėjo, visu kum užstojusi duris, kad
ponia Matilda nieko nepa tebėtų. Paskui greit
užpūtė lempele ir liepė v šiems nutilti. Ponia
Matilda, kaip visada, n u argusi greit užmigo
tarp vaikų, ir visiems u i t ko vietos ir šilumos.

Lietuvių
ėdsaktd
-

(A
.tkelta iš 1 psl.)

kas, kom]piuteristas, poetas, žurnalistas-i risuomenininkas. Tai
kur kas ne visa šio gilios dvasios
žmogaus kūrybinė skalė,
to žodžiai jau kažin kur
anapus dilugelio pavasarių ir ru
denio mi|gių. Juos užrašydamas
dažiau t ik savo nuotaikom... O
gal, S k aitytojau, Tu nudažysi
mano žodį savos širdies spalvom
ir išskailtysi čia savosios nuotaikos viirpėjimą..." {domu, kad
neretai Česlovo Masaičio prozai
būdingas > ritmiškas, poetinės
kalbos taktas.
...Jolės ežeriukas apgaubtas
tamsos, Medžiuose krunkščia
kažkokie nakties keturkojai gyventojai. itikčioja dar nespėjęs patogiai sav'o lizde įsitaisyti paukštis. Dangus liepsnoja, mirga nuo
milijonų žvaigždžių, kurios, žrarėk, štai ix sulipo visos lig vienos
į vandeiis veidrodį. Netoliese
čiurlena IStoud Brook — mažutis
upeliūkšt ;is, gaivinąs savo negausia srove šį ežeriuką. Modernioje trolboje, pastatytoje pagal
profesorii lus išradingą, savitai sugalvotą projektą, staiga suskamba gerki ingi vilkšunių balsai.
Kas čia?lIš miško prie vienaaukščio name> atsėlinės kažin koks
miško k<iturkojis, išgirdės tokį
įnirtingą i skalikų ambrijimą,
kaipmat
dingo tankiuose krūmuose.O
elektroniniai šunys v*l_
eme rami
ai snausti. Ksiiipiiissjsjp^
namo ki
įmbaryje, profesoriaus
darbo kai
jinete, dar švietė lempa
Namųšei
imininkas prigludęs prie
kompiutf
srio rašė prieš kelerius
metus Kt
mno Politechnikos instituto, o i
labar jau technologijos
umversrt
etu pasivadinusio, užsat u i , Mlhlfc,

kytoaKn^
įskutines formules...
teoriją pi
• Algii r d o L a n d s b e r g i o pjesė
„Idioto pašaka" (Dostojevskio romano motyvais) statoma Juozo
Miltinio dramos teatre Panevėžyje. Pre mjera — kovo 17 dieną,
režisuoja i teatro vadovas Saulius
A. V a r ass.
Pjesėb uvo pirmą sykį pastatyta
slovėnų kalba 1991 m. lapkričio
3 0 d., Kranj teatre, Slovėnijoje. Ji
išbuvote «tro repertuare du sezonus.

Kaip ir kiekvienil naktį, ji sapnavo savo
rečiąją dukterį, — 1Magdaleną. Apsirengusi
žydru peniuaru, apveclžiotu gulbės pūkais, ji sėdėjo verandoje pintojie kėdėje, ant kelių pade
jusi sunkią anglišką knygą. Tai buvo senas,
unikalus Dikenso leidimas. Magdalena, karo
pabėgėlė, radusi priieglobstį britų burmistro
šeimoje, buvo tarsi jii| įdukra.
— Madelain, — sikkė burmistro žmona, —
ką dar galėtume dėl 1a v ė s padaryti? Tu sakei,
kad nori piešti?
— Man reikia ypf itingo teptuko, — pasakė
įnoringa, išpaikinta mergina.
— Kokio? — sunerimo burmistras su žmona.
— Tai — specialu)i teptukas. Jis padarytas
iš lūšies ausų plaukeilių. Jį galima nusipirkti
tik Paryžiuje.
— Gerai, Madelaiin, važiuok į Paryžių, —
paprastai pasakė n uošintieji britai.
Tą patį vakarą Magdalena susidėjo lagaminėlį ir išvažiav<».
Ponia Matilda šypsojosi pro m i e g u s ,
sekdama savo gražio*tios dukters kelią. Jis buvo nuklotas rožėmis, apkaišytas šlovės vėliavomis. Jis buvo ilgaii ir laimingas...
įskilęs trobelės 1langas buvo pridengtas
mėlynu skuduru, ir mėnulio šviesos srautas,
prasisunkės vidun, užliejo visus gulinčius ant
grindų — septynis vaikus ir dvi moteris mėlyna
šviesa. Visi atrodė, kilip skenduoliai, nugrimzde į dugną, iš kurio niekaip neišsikapstysi.
Ta naktis buvo laibai nerami: „Skaitykloje
- seklyčioje" kilo m uItynės dėl tos panelės, ir
buvo nudurtas kažkok s bernas, atklydęs iš ki
tos parapijos. Apgr tavusioje daržinėje, toli
miške, buvo prikeltos iš miego ir suimtos dvi
bėglės. Jas įdavė Ignacas, ir dabar, matydamas, kaip jos yrai stumdomos ir mušamos,
jis susigraudinęs verkė. Ir jaunoji Magdalena
staiga prapuolė iš a iškiaregiško motinos sapno, ir senutė, pašokusi patale, apimta siaube,
meldėsi, sudėjusi ra nkas, prašydama Dievo
gailestingumo.

fidtadjeasi,
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DIEVE,

GLOBOKI

TĖVŲ

NAMELIAI

Dieve, globoki
Mūsų tėvynę,
Mirusius glauski.
Laisvę kur gynė.

Tėvų nameliai
brangūs,
Negera mums be jų,
O ten grandinės
žvanga
Aplaistytos
krauju.

Dieve, apsaugok
gimtąją žeme,
Tavo malonė
Viską mums lemia.

Ne tiek
Juodon
Į Sibirą
Į mirtį

Rankose Tavo
Visas pasaulis —
Visa anapus
Ir šiapus saulės.

DĖDĖ

RUDENĖLIS

Ėjom per miškelį —
Dzibu dzibu dzibu —
Pilnos pintinėlės,
Pilnos pilnos grybų.

Šokit, lapai uosio, .
Šokit, lapai klevo —
Dėdė rudenėlis
Žemėn atkeliavo

O, atsimenu namelį
Aš gimtinį savo,
Kur motulė prie ratelio
Supdama
niūniavo...
Ir dainelė ta lopšinė,
Ta daina motulės
Ir šiandieną man ausyse
Skamba „čiūčia liūlia"...
Čiūčia liūlia, mažutėli,
Auk greičiau, užauki —
Ir tėvynė, ir Dievulis
Tavęs jauno laukia.

ANT

Šimtą metų aš gyvensiu,
Šimtą metų nepasensiu.

Sėdi kiškis ant kopūstų,
Pūstu pūstu,
Kad pilvelį jam išpūstų,
Pūstu pūstu.

Kas mane pralenkt bandys —
Kalakutas ar gaidys?
Šimtą metų aš gyvensiu,
Šimtą metų nepasensiu.
Senas senas bus švarkiukas,
Kepurytė bus sena,
O man šimtas metų — juokas!
Tai tiktai viena diena.

KOPŪ&TŲ

-

Graužia kiškis žalią lapą,
Lapą lapo,
Net ūseliai jam sušlapo,
Lapo lapo.
Bėk iš daržo tu, kiškeli,
Keli keli,
Ieškok maisto po laukelį,
Keli keli.

V fJF*

GRĮŠIM,

GRĮŠIM...

•

Kur
Mus
Kur
Mus

gegutė užkukavo
per sodą
skrisdama,
lopšely
užliūliavo
pirmais sapnais
mama,.

Kur svajonės mūsų žydi
Mūsų soduose žaliuos,
Grįšim, grįšim
nepaklydę
Svetimų kraštų keliuos...
KREGŽDUTĖ

Mamytė dovanojo man
Kregždutę gelsvo gintaro —
Aš prie širdies nešioju ją,
Su savimi kasdien turiu.
Sparnais
nesuplasnodama
Greita kaip žaibas lekia ji,
O akyse man rodosi —
Regiu aš smiltį
lakiąją.
Jaučiu, lyg širdį nuneša
Į praeitį keliais
žvaigždžių,
Aukštų pušų viršūnėse
Birutės pasaką
girdžiu...
Mamytė dovanojo man
Kregždutę gelsvo gintaro —
Aš prie širdies nešioju ją,
Su savimi kasdien turiu.

LIETUVOS

VAIKAI

Poetas Bernardas Brazdžionis deklamuoja „Saulutės" Lietuvos vaiku globos
būrelio „Popietėje su Bernardu Brazdžioniu" praėjusi sekmadieni, kovo 10
diena, Jaunimo centre. Čikagoje.
J o o o T a m u i a i c i o n u o t rauka

Tarytum paukštis
giesmininkas
MARTYNAS VAINILAITIS
Vytė Nemunėlis. Kai išgirstu šj
Bernardo Brazdžionio slapyvardi,
krūtine užlieja švelni šiluma,
veide nejučia įsižiebia skaidri
šypsena, o lakios mintys tarytum
žydri paukšteliai neša mane į vai
kyste. Pasijuntu pradinėje mo
kyklėlėje. Stoviu klasėje prie di
džiosios knygų spintos, laukiu, o
mokytojas sako:
— Imk šitą... Tau — tinkamiau
sia knygutė.
Atsiskleidžiu — Vytė Nemunė
lis — Vyrai ir pipirai. Verčiu
puslapi po puslapio ir akimis pa
gaunu eilėraštuką, kuri prisime
nu ir dabar:
Sudie, mokyklos suole,
Sudie ir tau, skambuti!
Ne visada norėjai
Tu tikras draugas būti.
Po pertraukos į klasę
Saukei visus, skubėjai.
O pamokos nemokant
Ilgai nesuskambėjai.

Platus pasaulis, maža vietos
Vaikams be tėviškės savos,
Kur panemunės, kur gėlėtos
Kur žydi žemė Lietuvos.

DVIRATUKAS

Šlama šilko vėjas,
Aguonėlės žydi...
Ei valio, saulute,
Tu visur mus lydi.

Aš turėjau dviratuką —
Vienas ratas nesisuko:
Per kiemelį važiavau,
Penkis kiškius pagavau.

Su tavim pražysta
Mūsų jaunos dienos,
Baltos kaip lelijos,
Gelsvos kaip purienos.

Ramunė, Algirdas,
Nijolė,
Jūratė, Rimantas, Dalia —
Visi mes seserys ir broliai
Su meile tėviškės gilia.

Man pieštukas kaip broliukas,
Man plunksnelė kaip sesuo —
Pirmo skyrio mokinukas
Aš neblogas jau esu.

Vienas kiškis ant kaktelės,
Kitas kiškis ant noselės...
Lig penkių kai suskaičiau,
Kur pabėgo, nemačiau...

Su tavim mes rytą
Iš lovelės keliam,
Vakare palydim
Mes tave dainelėm.

Ilgu Aušrelei Monrealy,
Toronte Vita vis viena —
Visus, visus į vieną šalį
Pašauks atėjusi diena:

Už poros dienu mokytojas man
pasiūlo to paties autoriaus Pu
rienas, dar už poros — Kiškio
kopūstus, Meškiuką Rudnosiuką... Skaitau. Išmokstu atmin
tinai. Deklamuoju. Vėl skaitau po kelis, po keliolika karti). Jaut
rūs, kupini nuoširdumo eilėraš
čiai užvaldo mane. ir Vytė Ne
munėlis tampa mylimiausiu vai
kystės poetu. Aš tiesiog, kaip
sakoma, imu juo kliedėti. Įsivaiz
duodavau poetą sėdintį mūsų pirkutėje prie ilgo ir plataus pušinio
stalo, bėgiojantį su kaimo vaikais
po mūsų miškus, po žydinčias pie
vas. Tarytum kartu su poetu dru
gelius gainiojom. kiškio kopūstus
skynėm, gegužėlių klausėmės.
Atrodė, kad Vytė Nemunėlis tik
man vienam rašo. tik mano poe
tas. Galvojau, kad aš — pats ge
riausias jo poezijos gerbėjas, pats
mylimiausias jo skaitytojas. 0
tais metais — ketvirtojo dešimt
mečio pradžioje — Vytės Nemu
nėlio eilėraščius skaitė visi Lietu
vos vaikai. Ir gerbė, ir mylėjo
poetą ne mažiau už mane

ABC gerai pažįstu,
Paskaitau ir parašau,
Jei kur truputį suklystu,
Tai labai atsiprašau.

Na, palaukit, kitą dieną
Nesugausiu jau nė vieno —
Dviratuką
sutaisys,
Visi kiškiai
išlakstys.

Ei, valio, saulute,
Saule auksakase,
Esam tavo broliai,
Esam tavo sesės.

Živilę, Dalių, Vytenytį
Ir mus, ir mūsų tėvelius...
Skrisk per padangę, laisvės
Ir vesk tėvynėn mūs kelius.

Vytė Nemunėlis sėkmingai
rašė vaikams, leido knyga po
knygos, kol Antrojo pasaulinio
karo audros nutraukė jo ramu
kūrybinį darbą. 1944-ųju metų
vasarą poetas su pačia talentui

KAS
Kai išklystu į pasaulį
Platų, begalinį,
Tėviškėlės
atminimas
Man laimužę mini.
Kai į saulę pasižiūriu,
Vakaro saulužę,
Man ji primena kaip gyvą
Mylimą mamužę...
Ir kasdien regiu tą kaimą,
Tą namelį savo,
Kur gyvenimo palaima
Man lopšy liūliavo.

PIRMASKYRIS

MOKINUKAS

AUGA

Auga eglės
Žalios žalios,
Auga Algis,
Auga Dalius.
Auga žolės,
Auga gėlės,
Tik neauga
Akmenėlis.

Šok per tvorą — loja šunes,
Šunes šunes,
Neliks uodegos viršūnės,
Šunes šunes.

ŠLAMA ŠILKO

VĖJAS

w
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GINTARO
Ramia dryta iUą,
Ramta dryta kitą —
Pilnos pintinėlės
Riešutų prikrito!

ŠIMTĄ METŲ AŠ GYVENSIU
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' ***L
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Grįšim, grįšim ten, kur teka
Nemunėlis ir Neris,
Kur pavasarį ant tako
Obelų žiedeliai
kris...

Švilpia ir plevena
Jo sparnai paveju,
Bet iš ten gėrybių,
Ai, kiek išbyrėjo!..

NAMELĮ

*S

Tėvų nameliai
brangūs,
Stovėkit amžinai —
Regėsit giedrą dangų,
Sugrįšim dar tenai.

Purto jis berželį,
Purto jis žilvitį,
O pro jo kepurę
Saulės nematyti

O, ATSIMENU

f!

irai

ten lapų puolė
purvan
rudens,
kiek brolių,
išgabens.

Ir verks našlaitės
girios,
Balti beržai linguos
Ir žemė tartum
mirus
Paskęs vargų varguos.

Krinta lapas uosio,
Krinta lapas klevo —
Dėdė rudenėlis
Žemėn atkeliavo.

Vytė Nemunėlis
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Platus pasaulis, miestai
gražūs,
Namai jų kyla lig dangaus —
Benamiui siauras jis ir mažas,
Širdis namie teatsigaus.
Vytukui Niujorkas — ne Vilnius,
Čikaga Algiui — ne Šiauliai,
Gilus Atlantas, šaltos vilnys
Ir skaudūs saulės
spinduliai.
Plačiuos plataus pasaulio
plotuos
Vaikai be motinos vienos:
Arūnas bėga iš Bogotos
Kasnakt į tėviškę sapnuos...

Vytį,

giausia Lietuvos inteligentija
pasitraukė į Vakarus.
Mūsų pradinės mokyklos moky
tojas, išėmęs iš spintos mokiniui
knygą, keletą žodžių tardavo ir
apie kūrinio autorių. Apie Vytės
Nemunėlio pasitraukimą iš tė
vynės jis prasitarė pilnas šird
gėlos. Mokytojo susigraudinimas
paveikė ir mane. Prisimenu, par
bėgdavau iš mokyklos, įkopdavau
į aukštesnį kalnelį ir ilgai žiūrė
davau į Vakarus... Ten, toli toli
brangiausias mano poetas Vytė
Nemunėlis... pasitraukęs nuo
bolševikų teroro.
Tik po 45-erių metų Vytė Ne
munėlis aplankė savo tėvynę Lie
tuvą. Tėvynė sutiko savo poetą su
didele meile, ji nebuvo nė
valandėlei jo užmiršusi. Ir mažie
siems, ir jau suaugusiems jo skai
tytojams Vytė Nemunėlis buvo
laukiamas ir mylimas svečias.
Vytė Nemunėlis (Bernardas
Brazdžionis) gimė 1907 metų va
sario 2 dieną Stebeikėliuose
(Pasvalio rajonas). „Anot mano
mamos. — prisimena poetas, — aš
pasirodžiau šiame pasaulyje per
pačias Grabnyčias". Kai Bernardukui sukako metai, Brazdžioniu
šeima susiruošė į Ameriką. Sody
bą su mažu ūkeliu Stebeikėliuose
tėvas pardavė, kad galėtų „šipkarte" (laivo bilietą) nusipirkti.
Pirkėjas Brazdžioniui pažadėjo,
kad šis grįžęs iš Amerikos galė
siąs atsipirkti, tik. žinoma, mokė
siąs už jį dvigubai daugiau, nei
pardavė. To keisto susitarimo
Brazdžioniams laikytis neteko Iš
Amerikos j Lietuvą jų šeima grįžo
po šešerių metų, prieš pat Pir
mąjį pasaulinį karą Kurį laiką
Bernarduko tėvas buvo malūno ir
lentpjūvės sargas. Tačiau šis dar
bas jo nepatenkino Netrukus jis
išsinuomojo aštuonių hektarų
ūkelį Žadeikiuose. Apsigyveno
mediniame namelyje. Vienas tro
besio galas atstojo gryčią, o kitas
— klėtį. Prie sodybos Brazdžioniai
valde nedidele dalį dvaro sodo,
kurj nuo namu iki kelio juosė
graži liepų ateja ..Šią alėją ne
kartą miniu savo eilėraščiuose, —
sako Bernardas Brazdžionis, —
tai buvo mano žaidimų vieta, o
vėliau poetinio įkvėpimo šaltinis.
Čia kukavo gegutė, o kiek toliau
(Nukelta į 4 psl.)
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už klojimo, papyvesio krūmuose
suokė lakštingalos.."
Žadeikiuose Brazdžioniu šeima
gyveno apie dešimtį metų. Pasi
traukus okupantams vokiečiams
iš Lietuvos, šiame gražiame kai
me, ant kalnelio, visai netoli
Brazdžioniu sodybos, jaukiame
mediniame name buvo įkurta
pradinė mokykla. Pasimokęs dve
jus metus Pasvalyje, mažasis
Bernardukas įstojo į šią mokyklą
ir baigė ją 1918-ųjų metų pa
vasarį. Senasis Brazdžionis nesi
ryžo leisti sūnaus į aukštesnius
mokslus. Berniukas tebelankė
jau baigtą Žadeikių pradinę
mokyklą. Žadeikiuose ir prabėgo
pačios gražiausios būsimojo poe
to dienos. Jauki, apsodinta me
džiais mokykla, netoliese pro erd
vias sodybas vingiuojanti Pyvesa,
nubertos mėlynomis žibutėmis
jos pakrantės, paupiuose lyg ma
ži žąsiukai geltonuojančios pu
rienos, lakštingalų trelės žilvi
čiuose, kiškelių straksėjimas do
bilienose, gegužėlės kukū ber
želyje ar liepos viršūnėje — visi
gražus reginiai ir jų muzika nuo
mažens žavėjo jautrų berniuką ir
ilgainiui išsiliejo nepakar
tojamais poezijos posmais — ir
mažiems, ir dideliems. ,Žadei
kiai, — su ilgesio gaida kalba poe
tas, — mano brangioji tėviškė, į
ją dažnai parbėga mano mintys".
Šiame poetiškame kaime Bernar
dukas atsisveikino su pilna gėrio
ir grožio vaikyste. \ Biržų
gimnaziją jis įstojo tik 1921-ųjų
metų rudenį, eidamas penkiolik
tus metus. Miestelio centre tėvas
pasamdė jam kambarį. Į tėviškę
atostogų ar šiaip savaitgaliais
jaunasis gimnazistas grįždavo
vieną kelio dalį traukinėliu, o
kitą — pėsčiomis. Deja, neilgai jis
džiaugėsi tėviške. Žemės refor
mos metu Brazdžioniu valdomas
ūkis buvo atiduotas žemės ūkio
ministerio giminaičiui. „Mūsų
šeima turėjo kuo nors verstis, —
laiške man rašė Brazdžionis. —
Nutarė, kad geriausia keltis į
Biržus, kur man vis tiek butą
samdydavo. Ten 1924-aisiais
metais ir išvykom. Gyvenimas
Biržuose pasidarė labai skurdus.
Tėvas dar kartą pabandė laimės
ieškoti už vandenyno, bet į
Šiaurės Ameriką įvažiuoti vizos
negavo. Pietų Amerika priėmė jį
labai nesvetingai. Ten mano tė
vas nieko neuždirbo ir atgal į
Lietuvą grįžo plikas kaip
tilvikas'*. Tačiau Brazdžioniai
darbštumo ir valios dėka įveikė
visus sunkumus. 0 smalsiam
gimnazistui Biržuose atsivėrė
naujos paslaptys, kilo naujų
suma.iymų. Visų pirma Biržai —
literatūriniu tradicijų miestas.
Tuo metu biržiečių prisimi
nimuose, jų pasakojimuose buvo
gyvas Juliaus Janonio atvaizdas.
Biržų apylinkėse gimė ir augo
Stanislovas Dagilis, Kazys Bin
kis, Balys Sruoga. Biržuose, apsi
gyvenęs Brazdžioniu namuose,
lankė gimnaziją ir pradėjo rašyti
poetas Leonardas Žitkevičius.
Kiek vėliau čia mokėsi poetai
broliai Eugenijus ir Leonardas
Matuzevičiai. Turininga Biržų
gimnazijos literatų būrelio
veikla, bendravimas su kitu
apskričių pradedančiaisiais rašy-
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giesmininkas

Rudenėlis") ir kitose knygelėse.
Yra labai tapybiškų ir dinamiškų
poezijos posmų. Štai posmas iš
eilėraščio „Dėdė Rudenėlis":

Šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 16 d.

Kad nedidelis taptų

didelis

Buvome nepaprastai laimingos,
Nijolė Jankutė-Užubalienė api
kai
į mūsų kvietimą atvykti būdino poeto Bernardo Braz
Krinta lapas uosio,
Čikagon, poetas Bernardas Braz džionio — Vytės Nemunėlio kū
Krinta lapas klevo —
džionis atsakė teigiamai. Nors rybą. Džiaugiamės, kad pats
Dėdė Rudenėlis
prieš dvidešimt penkerius metus, poetas sutiko ne tik pakalbėti, bet
Žemėn atkeliavo.
kai Grigaičių, Venclovų ir Tijūnė ir paskaityti savo poeziją. Kaip
Savo kūryboje Vytė Nemunėlis lių šeimos leido vaikams plokš gerai, kad jam skirtoje dienoj*
daug dėmesio skiria vaikų auklė telę „Zuikį puikį", su juo susira poetas „nebuvo šykštus" ir su
jimui. Dar 1936-aisiais metais šinėjau, prašant leidimo įgroti jo darė progą atnaujinti pažinti *u
išleistoje knygoje Kiškio kopūstai kūrybą, niekada nebuvau jo as juo ir geriau susipažinti su Ber
poetas daug rašo apie vaiko meilę meniškai susitikusi.
nardu Brazdžioniu. Tai žmogus,
mieliausiai mamytei, apdainuoja
Maironis, Čiurlionis, Brazdžio I kuris mėgsta gyvenimą, rašantis
tėviškę, jos gamtą, lietuviškas so nis yra mūsų kultūros didieji švy taip, kad skaitantys suprastų, nodybas su kryžiais pakelėse, ža turiai, tad važiuojant į aerouostą
J rintis „iš mažo padaryti dideli",
liuojančius laukus, skambančias tikėjausi pasitikti rimtai nusitei
, pvz., eilėraštis „Žolė". Augome su
paukščių giesmelėmis ir pieme kusią asmenybę. Kokia maloni
Vytės Nemunėlio eilėraščiais vai
nėliu raliavimu pievas, miškelius staigmena buvo, kai iš Los An
kams, pažinome Bernardo Braz
ir paupius, kuriuos tarytum regi geles atskrido linksmai juokau
džionio tėvynės meilę ugdančias
vaiku akimis ir džiaugiasi jais janti trejukė — Bernardas Braz
eiles. Tai mylima žemė, iš kurios
kaip vaikas. Vytės Nemunėlio džionis, jo dukraitė Dalytė ir
poetas su žmona, dukrele ir
Kiškio kopūstai pelnytai gavo Juozas Kojelis. Smagiai bend
dviem sūneliais, gresiant Sibirui,
premiją. Tarp kitko: ją skiriant ir raujant nuvykome pas Juliją Švaturėjo pasitraukti. Šį atmintiną
paaiškėjo, kas taip įdomiai rašo baitę-Gylienę, kuri su vaišėmis
savaitgalį susipažinome su
vaikams, prisidengęs Vytės Ne jau laukė savo bičiulių. Stebino
Bernardu Brazdžioniu, ir buvo
munėlio slapyvardžiu.
mane garbingo poeto jaunatviš gaila pirmadieni jį išleisti atgal į
Lietuvoje prieš Antrąjį pasauli kumas, kuklumas, įžvalgumas, .Angelų" miestą.
Poetas Bernardas Brazdžionis praėjusi Šeštadienį, kovo 9 dieną, lankėsi Maironio lituanistinėje mokykloje, Lemont. I L.
nį karą Vytė Nemunėlis buvo optimizmas ir pomėgis juokauti.
Muzikos ir poezijos pynę atliko
Vytauto JasiwMrtaun nuotrauka
vienas iš produktyviausių poetų. Jis džiaugiasi gyvenimu ir eina Audrė Budrytė, Dalia Sokienė ir
tojais jauno Brazdžionio širdyje 'dainų, kaip kaimiečiai sakydavo) nėlio pasakų — be abejonės — Jo eilėraščius, pasakas, vertimus su gyvenimu. Buvo malonu ste Dariaus Polikaičio vadovaujamas
įžiebė neužgesinamą poezijos ki knygų. Autorių niekas neįsiminė. Meškiukas Rudnosiukas, nuošir spausdino kone visi to laiko vai bėti šiltą ir darnų tėvuko ir duk „Dainavos" kamerinis vienetas,
birkštį. Čia jis ėmė kurti eilėraš Gal tik vienas Maironis buvo džiai, jautriai ir labai žaismingai kams skirti leidiniai. Kas antri raitės sugyvenimą, kur taip pat kuriame dalyvavo Aušra Jasai
čius.
poetas su vardu. Kiek vėliau, Pa parašytas kūrinys. Tai labai vaiz- Į metai poetas padovanodavo vai buvo jaučiama abipusė pagarba. ty tė-Petry, Ramutė Kemežaikams po knygą. O kartais per me Puiku, kad dukraitė pasinaudojo te-Kazlauskienė, Rima Polikai1929-aisiais metais, baigęs svaly nusipirkęs pirmuosius Vai dingą, skambi ir meniška pasaka.
tus
net keli leidinėliai išeidavo.
šia proga aplankyti Čikagoje tytė, Lidija Polikaitienė, Krista
Biržų gimnaziją, jaunasis poetas nikus, mėgavausi Putinu, Zigmu Manau, kad Lietuvoje Meškiuką '
gyvenančius draugus, ir šaunu, Šilimaitytė, Julija Valaitytė-DuDaugelį
Vytės
Nemunėlio
įstojo j Kauno universitetą. Stu Gėle, Edmundu Steponaičiu, bir Rudnosiuką suvaidino beveik
kad Aldona Brazdžionienė sutiko eschle, Marius Tijūnėlis, Audrius
knygų
iliustravo
D.
Tarabildaitė
žiečiais
Binkių
ir
Janonių.
Jie
ir
visu pradinių mokyklų mokiniai.
dijavo lietuvių literatūrą ir peda
tą savaitgalį pasaugoti Dalytės Polikaitis, Kastytis Šoliūnas,
ir
V.
S.
Stančikaitė.
Abiejų
daili
vedė
mane,
vaiką,
į
poezijos
gro
Ne
vienas
skaitytojas
šią
pasaką
gogiką. Kaune Brazdžionis nesi
metukų amžiaus Teresėlę. Visi Aras Norvilas, Marius Polikaitis,
liovė rašyti, be to, ėmė redaguoti žio pasaulį, žadino pirmąsias kū mokėjo ir tebemoka atmintinai. ninkių iliustracijos žaismingos ir
stengėsi,
kad ilgai laukto svečio Viktoras Kelmelis ir Tadas Stro
įtaigios.
Ir
D.
Tarabildaitė,
ir
V.
Knygelė išleista net keturis kar
studentų laikraštį Lietuvos stu rybines kibirkštėles".
viešnagė
Čikagos
padangėje pra pus. Jaudino, kad jaunimas taip
S.
Stančikaitė
mokėjo
labai
gyvai
dentas, kiek vėliau — jaunųjų
Eilėraščius kurti Bernardas tus — dvi laidos Lietuvoje (1939,
eitų sklandžiai ir maloniai.
ir
tobulai
piešti
vaikus
ir
žvė
iš širdies perduoda mūsų pamil
1989
metais)
ir
dvi
Amerikoje
moksleivių kūrybos žurnalą Atei Brazdžionis pradėjo gana jaunas,
„Saulute" nuoširdžiai dėkoja tus poeto žodžius, kuriuos publika
ties spinduliai. Studijuodamas vy jau pirmosiose gimnazijos klasė (1951, 1966 metais). Meškiukas relius, jų piešiniai stačiai žavė
resniuose kursuose Bernardas se stebindamas savo draugus ir Rudnosiukas — klasikinis lietu davo mažuosis skaitytojus. Todėl visiems, kurie su tokiu entuziaz drauge mintyse kartojo, o kitiems
Brazdžionis redagavo dar du žur mokytojus sklandžiai sueiliuotais vių vaikų poezijos kūrinys, mūsų sunku net įsivaizduti Vytės Ne mu ruošėsi ir su meile įvykdė net sukėlė norą programoje daly
nalus: literatūrai ir menui skir kūrinėliais. Mokydamasis gimna literatūros perliukas. Atrodytų, munėlio knygą be šių dailininkų „Popietes su Bernardu Brazdžio vauti.
niu" programą sekmadienį, kovo
tą Dienovidi ir vien poezijai — zijoje ir pirmąjį eilėraščių rinki šią pasaką Vytė Nemunėlis kūrė iliustracijų.
Kadangi Kovo 11-oji yra Lietu
Pirmąją savo eilėraščių rink 10 dieną, Čikagos Jaunimo cent vos Nepriklausomybės atstatymo
Pradalges. Su redaktoriaus nį išleido. Žinoma, poeto talentas labai susikaupęs Anaiptol, auto
plunksna Brazdžionis nesiskyrė sužydėjo jam studijuojant Kauno rius liko ištikimas savo „nerūpes tinę Vytė Nemunėlis išleido re.
šventė, „Popietė su Bernardu
Poetą Bernardą Brazdžionį pro Brazdžioniu", vykusi kovo 10 die
ir vėHan, baigęs universitetą. Be universitete. Pirmasis" "Bernardo tingumui". P6*e"?aš laiške man : 1984-aisiais metais Amerikoje.
minėtų žurnalų, Lietuvoje jis re Brazdžionio eilėraštis vaikams prisipažįsta: Meškiuką Rudno Atšilus politiniam klimatui kilo juostų vartus įlydėjo Raminta ną, 3 vai. p.p. Jaunimo centre,
dagavo jaunųjų poetų almanachą atspausdintas 1924-aisiais metais siuką parašiau anais laikais sumanymas padovanoti stam Marchertienė. o Aušra Šaulienė Čikagoje, buvo pradėta visiems
Pirmieji žingsniai,
Literatūros Žvaigždutės žurnale. Šia publika kažkaip netyčia, lyg žaisdamas, besnį Vytės Nemunėlio kūrybos apjuosė svečią pasitikimo juosta. sugiedant Lietuvos himną ir
kalendorių, o Amerikoje rašytojų cija poetas ir pradėjo ilgą ir gražų atradęs? piešinėlius, kurie man leidinį Lietuvos vaikams. Buvo Iškilųjį poetą su daina pasitiko baigta visiems dainuojant,.Lietu
emigrantų leidinį Tremties metai kelią į vaikų poeziją. O pirmoji patiko. Tereikėjo tik ..fabulą" parengta gana nemaža knyga. Stasės Jagminienės vadovauja va brangi".
Čia taip pat leido ir redagavo knyga vaikams Vytės Nemunėlio sugalvoti ir ja eilėmis linksmai Tačiau autorius daugelio eilė mas muzikinis vienetas „Tėviš
Dėkojant, „Saulutei" narės
žurnalą vaikams — Eglutė ir slapyvardžiu išėjo 1931-aisiais papasakoti". Vytė Nemunėlis raščių atsisakė. Iš septyniolikos kė", kuriame dalyvavo Karolis Marytė Černiūtė ir Raminta
visuomenei — Lietuvių dienos. metais. Apie tą leidinį J. Tu svajojo šį pasakojimą tęsti — meš Lietuvoje, Vokietijoje ir Ameri Avižienis, Jonas Žukauskas, Jūra Marchertienė įteikė gėlių puokš
Anot paties poeto, jis buvo mas-Vaižgantas Naujojoje Romu kiukas mokykloje, meškiukas koje išleistų knygelių dabartinėje Bakaitienė, Vanda Aleknienė, tes programos dalyviams ir sal
redaktoriumi iki pat pensijos, iš voje teigė: „Vaikams rašyti ne bet „išėjęs į gyvenimą"... „Tačiau rinktinėje teliko devyni gerokai Vilius Mikaitis, Gediminas Ka dainių vaidinusiems vaikučiams.
skyrus tą laiką, kai dirbo Mai kas pataiko. Reikia ypatingo keitėsi autoriaus nuotaikos, ne išretinti eilėraščių rinkiniai. Kai zėnas, Leonidas Ragas, Vytautas
ronio muziejaus vedėju Antrojo talento, kad suaugusio žmogaus buvo reikalo „būtinai parašyti'*, kuriuos rinktinės skyrius auto Jagminas ir Lina Jagminaitė.
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
pasaulinio karo metais.
jau padilusia ome galėtumei at taip ir liko Meškiukas be tęsinio'". rius papildė naujais eilėraščiais.
Tada ėjo „Meškiukas Rudnosiu bos būrelis, dėkoja Teresei BoguKnyga pavadinta eilėraščio kas". Deklamavo Jūratė Jan tienei bei Irenai ir Vytautui VirPaklaustas, kada pajuto norą spėti vaiko išsilavinimo laipsnį ir Reikia pastebėti, kad vėliau, lei
„Tėvų nameliai" pirmojo posmo kauskaitė, vaidino centre vei kau už pagalbą, ruošiant pro
džiant
knygas
pakartotinai,
poe
jo
nuotaiką.
Vaikams
kuriant
po
rašyti eilėraščius, Bernardas
pirmąja eilute.
tas
kruopščiai
redaguodavo
savo
ezijas
dar
niekas
nėra
Vytės
Ne
kiančios Čikagos Lituanistinės gramos leidinėlį, Racine ir Baltic
Brazdžionis atsakė šypsodamasis:
„nerūpestingai" sukurtą poezija.
Manome, kad jūs, mažieji skai mokyklos mokiniai, o jiems kepykloms už pyragaičius vai
„Kaip veršiuką iš kiauro kibiro munėlio prašokęs".
Kūrybos brandumu, tobula for tytojai, Vytę Nemunėlį pamilsite talkino „Dainavos" kamerinis šėms kavinėje. Dėkojame visiems
girdžiau prisimenu, o pirmojo
Kiek patylėjęs po pirmojo rin
ma
Meškiukui Rudnosiukui ne taip, kaip mes, prieškario ir karo vienetas. Ada Valaitytė buvo ta proga aukojusiems, padengti
įkvėpimo atmintis neužfiksavo". kinio Vytė Nemunėlis ėmė leisti
nusileidžia
Vytės Nemunėlio eilė metų vaikai, jį mylėjome ir... te „Rudnosienė", Rytas Vygantas išlaidas. Liko 5,300 dolerių
Ir kiek patylėjęs dar pridūrė: vaikams knygą po knygos. Lietu
„Mažas būdamas skaityti (kad ir voje išėjo dešimt leidinių, o emig raščių rinkiniai — Vyrai ir pipi bemylime. Visų mūsų poetas po „Rudnosis", o Tomas Mikužis paremti našlaičius, vaikus su ne
prastai) išmokau, o rašyti sunkiai ravęs poetas išleido dar septynias rai (1938), Purienos (1939) ir Pietų ilgos emigracijos tarytum paukš „Rudnosiukas" Labai daug dar galia ir gausias šeimas Lietuvoje.
sekėsi. Mama. norėdama man pa knygeles. Labai greit jis tapo mė vėjelis (1950). Pirmosios dvi kny tis giesmininkas pagaliau sugrįžo bo įdėjo dailininkė Rasa Sutkų „Saulutė" dėkoja Draugui ir
dėti, pasikvietė j talką Žadeikių giamiausiu vaikų poetu. Atrody gos išleistos Lietuvoje, o trečioji j tėvynę. Sugrįžo ir dainuos tė, sukūrusi puikias scenos deko „Margučiui II" už popietės garsi
racijas. Nepaprastai nuoširdžiai nimą. Labiausiai dėkojame gar
pradinės mokyklos patalpose tų, rašytojas vaikams skyrė ypa — Amerikoje. Žaismingi, pilni mums ne vieną vasarą.
dirbo pasirodymą paruošusi Aus bingam vilties poetui Bernardui
gyvenanti mokyklos inspektorių tingą dėmesį. Anaiptol, pagrin romantikos, skaidrūs eilėraščiai
(Užsklandinis žodis Bernardo Braz tė Vygantienė, kurios pastatymai Brazdžioniui, suteikusiam mums
Mečislovą Vasiliauską. Pradėjom dinė Brazdžionio meilė ir rūpes greitai sužavi mažąjį skaitytoją ir
nuo dienoraščio. Inspektorius pa tis buvo ir yra poezija suaugu neišdyla iš jo atminties ir širdies džionio — Vytės Nemunėlio vaikų po visuomet susilaukia gražių visiems šią dvasinę puotą.
ezijos rinktinei, sudarytai iš anks atsiliepimų. Jai atsidėjusi padėjo
raše keletą dienoraščio pavyzdžių siems. „Tam autorėliui — Vytei visą gyvenimą.
tesnių poeto rinkinių, kuri buvo iš Vakarė Valaitienė ir Dana Miku
iš mano gyvenimo. Negalėjau Nemunėliui, — rašė man poetas,
leista ..Vyturio'* leidyklos Vilniuje žienė.
Indrė TŲūnėUenė
Kukū
—
tūkstančiai
gegučių.
atsistebėti, kaip jis taip tiksliai — aš visą gyvenimą kiek galė
1995 metais.)
Kukū
—
tūkstančiai
vaiku.
pavaizdavo mano dieną: ką da damas padėjau. Tik jis — Vytė
riau, kaip su jo vaikais žaidžiau... Nemunėlis — kūrė ne kaip pro Jei dabar laukely būčiau.
Turėjau pagal tuos pavyzdžius fesionalas vaikų poetas, o Traukčiau aš taip pat ..kukū!"
(Iš eilėraščio „Pavasario gegu
toliau rašyti savo dienoraštį. In priešokčiais, nuvogdamas laiko
spektorius tikrino, taisė, mokė, nuo Bernardžio Brazdžionio. Gal tės", rinkinys Vyrai ir pipirai).
aiškino. Dienoraščio rašymas ir kitą kartą duodamas jam pailsė
Rinkinių Vyrai ir pipirai ir Pu
buvo pirmieji mano kūrybiniai ti, pažaisti su vaikais, iš pradžių rienos eilėraščiai skamba kaip
bandymai Be to. mūsų namų — su kaimynų, o vėliau — su vaikų juokas, o daugelis Pietų
knygynėlyje buvo Maironio. savo".
vėjelio kūrinėlių pilni grau
Strazdelio. Baranausko poezijos
Viena geriausių Vytės Nemu- dulio ir tėvynės ilgesio. Štai du
posmeliai iš eilėraščio ..Velykos
svetur":
Mano tėviškėlė
Taip toli paliko.
Dieve, kiek sulauksiu
Aš svetur Velykų?..
Žemė žydi laime.
„Aleliuja" gieda,
O man liūdna liūdna
Be žibutės žiedo.

Poetaa Bernarda* Brazdžioniu Maironio lituanistinėje mokykloje. Lemont'e.

Vytauto .lasineviliau* nuotrauka

Žinoma, daug puikiu eilėraščiu
ir rinkiniuose Drugeliai',.Dvira
tukas", „Mamytei", ..Graži tėvy
nė mano"). Kiškio kopūstai <„Ru
denio lapas", „Ant kopūstų">,
Dėdė Rudenėlis („Ko vasarėlė
mirė", „Be saulutes", ..Dėdė

Poetas Bernardas Brasdilonis Maironio lituanistinė* mokyklos atokiniu tarpe.
Vytauto Jasinevteiaus nuotrauka

