Kviečiame įveikti galutinę Donelaičio jubiliejui skirtą Pilaitės poezijos maratono
atkarpą „BALTOS SNAIGĖS SALDŲ MIEGĄ TVERIA“!

Pažiūrėjome pro langą ir pamatėme žiemą. Ji nelaukė jai paskirtos kalendorinės datos. Pasiskubino.
Pasiskubiname ir mes. Juolab, kad planuojame Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms skirtą
Pilaitės poezijos maratono atkarpą žiemai: „BALTOS SNAIGĖS SALDŲ MIEGĄ TVERIA“
sutrumpinti. Norime gruodžio viduryje, prasidedant Adventui, suspėti su jumis visais susibėgti prie
kakalio šilto ir kartu pasidžiaugti jūsų kūryba, išleista atskira knygele. Siųskite iki gruodžio 1 d.
eiles, miniatiūras, net legendas apie Pilaitę šiuo adresu: angele.sarlauskiene@gmail.com. Beje,
turime jau su pirmomis snaigėmis gimusių Dalios Tarailienės, dalyvavusios tokio maratono
pavasarinėje ir rudeninėje atkarpose (žiūrėti Naujienų įrašus: 2014-05-13, 2014-09-26 ir 2014-1118), eilėraščių:
Dar rytą paliečiau nuvytusią kiemelio žolę,
Dar ant šakos besisupantį lapą palydėjau.
Dabar gi sniego baltuma žemę apklojo,
Ir žiemos laikas pagaliau atėjo.
Šita viešnia nubaltino palaukę,
Pasislėpė po ja purvynai ir kemsynai,
Su pirmu sniegu mes šviesos sulaukėm,
Su pirmom snaigėm mes pajutome ramybę.
Gi nebaigti darbai kažkur už kampo žiūri?..
Bet juk žiema atėjo, mes ilsėtis turim!
Gal pamažu, o gal pavasario sulaukę,
Atliksim darbus ir savoj palaukėj?..
Na, ir kartosis viskas vėl iš pradžių:
Pūga ir šlapdriba, ir saulėj žibantys pusnynai...
Ir nepaleisdami iš rankų žiemos vadžių,
Vėl lėksime laukais tik džiaugsmą pasikinkę...
Žiemos svajonė...
Tu pas mane ateiki,
Kai ledu upė pasidengs,
Kai baltą skraistę,
Žiema ant lauko vėl numes.
Aš pasitikt tavęs išeisiu
Pro apsnigtas namų duris.
Ir girgždančiu taku nueisiu,
Kur tu, gal būt, dar lauki vis...
Bet ten stovės tik senas gluosnis.
Su puraus sniego kepure.
O tu kažkur kitur buvosi,
O gal... tiktai mano sapne?

Pažvelgsiu aš pro langą gailiai.
Jis ledo gėlėmis žydės.
Ir žvilgsnis glostys mintį meiliai,
Kaip viltį, kad jis dar... mylės...
Kalėdų Senis
Kai ateina žiemos laikas,
Džiaugiasi kiekvienas vaikas.
Sniego senį suridena
Ir roges nuo kalno gena.
O vaikučiai palei pečių
Laukia nuostabiausio svečio –
Mylimo Kalėdų Senio,
Kuris dovanas gabena.
Kam meškutį, kam saldainį,
Kam knygelę, o kam dainą.
Linksmų švenčių palinkės,
Pas kitus vaikus skubės.

