„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Iš „Spyglių ir dyglių“
Dr. S. Aliūnas (Aloyzas Baronas)

Patrioto popietė
Suvalgęs lėkštę storų virtinių,
Gerai užsrėbęs riebių kopūstų,
Didžiulę meilę jaučia tėvynei,
Daugiau nė VLIKas jos neįpūstų.
Paskui užtraukia storą cigarą –
Kad nepagautų plaučiuose vėžio –
Rimtai mintyse paskelbęs karą,
Draugui iš kupros diržą išrėžia:
Kad jis krikščionis arba fašistas,
Ar kad jo žmonai per storos kojos,
Kad jisai VLIKą nuversti ryžtas
Ir kad išvydęs BALFą žegnojas,
Kad jis neskaito jokio žurnalo,
Kad jis gyvena vien makaronais,
Kad jis dirbtuvėj du šriftus kala
Ir dar vis dėvi BALFo žiponais.
Po to ekranan ilgai pažiūri,
Kaip koks kaubojus muša ir pjauna,
Kaip koksai, gumą kramtęs kaip sūrį,
Ją per elektros vielas perspjauna.
O kai jau viskas labai pabosta,
Tai pagalvėlę ima šilkinę,
Ir taip laimingas, suglaudęs bluostą,
Narsiai užknarkia užu tėvynę.
Trejos devynerios, 1961 m.
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Neinančio, neskaitančio ir nesimeldžiančio rojus
Tūkstantis žingsnelių į susirinkimą,
O mane baisiausiai šiandien miegas ima.
Ir kai salėj liepia subendruomenėti,
Aš salone savo negaliu girdėti.
O jei kas kovoja dėl kokio veikėjo,
Tai tegu ir klauso tas, kuris nuėjo.
Tūkstančius žodelių spaudoje spausdina
Ir visus skaityti žurnalus vadina.
Ir visi visokiais aforizmais raito,
Tik žmogus urvinis laikraščių neskaito,
Kad kas nors laukiniais spaudoje vadina.
Tūkstantis žingsnelių į mūsų bažnyčią,
Betgi į saliūną daug arčiau, lyg tyčia.
Ir kai atsisėdi tu ramiai pas barą,
Negirdi klebonas, kaip už griekus bara.
Ar kas nusidėjo, ar nenusidėjo,
Sėdi tas kaip rojuj, kuris niekur nėjo.
Alijošiaus lapai, 1975 m.
Nekuklus prisipažinimas
Niekam pasauly aš nepavydžiu,
Anei Šimučiui jo postų didžių,
Aš nepavydžiu Budrikui štoro,
Ir nei Sodeikai „Dainavos“ choro.
Aš nepavydžiu garbės Babrauskui,
Anei Blekaičiui, anei Radauskui,
Tik vieno daikto aš labai noriu. –
Pasidaryti greičiau graborium.
Gali streikuoti anglys ir plienas,
Ir kelti kainas alus ir pienas,
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Skaitytojų pamėgto juokų skyrelio „Spygliai ir dygliai“ antgalvis (tuo metu, kai redagavo Č. Grincevičius)

Ir dėl nedarbo kiekvieną rytą
Fabrikų šimtas užsidaryti.
Griūna saliūnai, Hot-point ir Fordas,
Tiktai graborius stovi kaip lordas,
Tiktai graborius rūko cigarą:
Žmonės vis miršta, gyventi gera.
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