
Pilaitėje poezijos pradžią ženklina Gavėniai skirtos garbiausio amžiaus bardės eilės 

 

Pasaulis kovo 21-ąją be kitų įsimintinų datų pažymėjo taip pat kaip ir tarptautinę poezijos dieną. Tai 
ir lygiadienio laikas: nebe kalendorinio, o kosminio pavasario pradžia. Jį eilėmis pasitinka ir mūsų 
poetai. Šių metų poezijos pradžią ženklina paties garbiausio amžiaus pilaitiškė poetė Irena 
Maciulevič, einanti 92-uosius metus. Visą gyvenimą dirbo vokiečių kalbos mokytoja Latvijoje. Po 
Nepriklausomybės paskelbimo persikėlė gyventi į Lietuvą. Įsikūrė Pilaitėje. Nuo pat jaunystės iki 
šiol ji lankoma mūzų. Kuria eiles lenkų ir rusų kalbomis. Neretai jos eilės tampa giesmėmis, kurias 
pati, grodama vargonais (virš dešimt metų vargonavo keliose katalikiškose bažnytėlėse), sudainuoja. 
Tai pakylėti posmai-giesmės religijos, amžinųjų vertybių, gyvenimo prasmės motyvais.  Irena 
Maciulevič ne vieno Pilaitės poezijos pavasario entuziastinga dalyvė ir jiems skirtų leidinių nuo 
2008 metų bendraautorė. Ji – bardė (bardas: kuriantis muziką pagal savo eiles ir dažnai jas pats 
atliekantis). Deja, pastaruoju metu dėl sveikatos pablogėjimo ir šiam Gavėnios laikui skirtą eilėraštį 
atlieka jos anūkai: Nataša ir Artūras (galima pasiklausyti jų padainavimo čia: 
http://youtu.be/q4viYVPvKDU). 

            Kocham Ciebie, Kocham Ciebie   
   

                              Ref.: 
        Kocham Ciebie, Kocham Ciebie Jezu drogi 
        Ufam Tobie, ufam Tobie, Jezu mój 
        Ty przyniosłeś ciężkie męki i obelgi 
        Cale ciało Twe tonęło we krwi 

 
Przywiązali Cię do złego słupa 
I rozdarli ciało biczami 
Ukoronowali ostrym cierniem 
Opluwali Cię i wyśmiali 

 
       Ref.: 

        Kocham Ciebie, Kocham Ciebie Jezu drogi 
        Ufam Tobie, ufam Tobie, Jezu mój 
        Ty przyniosłeś ciężkie męki i obelgi 
        Cale ciało Twe tonęło we krwi 
 

 



                                        Z ciężkim Krzyżem w ciernistej koronie 
    Przybyłeś na miejsce swej śmierci 

                                        Rozciągnęli Cię na wszystkie strony 
    I kaci przybili do krzyża  
 

                     Ref.: 
     Kocham Ciebie, Kocham Ciebie Jezu drogi 
     Ufam Tobie, ufam Tobie, Jezu mój 
     Ty przyniosłeś ciężkie męki i obelgi 
     Cale ciało Twe tonęło we krwi 
 

                                                       Ty oddałeś życie za nas grzesznych 
     Abyś my mogli być zbawieni  

                                                       Oddając ostatnie tchnienie życia  
     Wylałeś zdroje łask zbawiennych 

 
 Ref.:  

     Kocham Ciebie, Kocham Ciebie Jezu drogi 
                Ufam Tobie, ufam Tobie, Jezu mój 

                        Ty oddałeś życie za nas grzesznych 
     Abyś my mogli być zbawieni  

 

   MÓJ  ZBAWICIELU-1 

                           Jeszcze kilka zwrotek, 
Chociaż i w bólu. 
Chcem Ci ofiarować, 
Mój zbawicielu. 

 
                                                         Dziękuję Ci bardzo, 

   Z całego serca. 
   Że mnie pokazałeś, 
   Gdzie moja praca. 

 
                           Słusznie wypełniłam, 

Twoje życzenie. 
Stałam organistką, 
W skromnym kościele. 

 
                           Przez ciernista męka, 

W świętej miłości. 
Wskazałeś na drogę, 
Iść do światłości.  

                 

                          Która prowadzi  
           Nas do wieczności  



Najświętszego życia  
W Boskiej miłości  

 
                                                Dziękuję Ci Jezu, 

I ufam Tobie. 
Że dałeś natchnienie, 
Być z Tobą w niebie.  
 
Pszynajświętszy Jezu  
Ja kocham Ciebie  
I całe swe życie  
Oddaję Tobie  

 
            Najświętszy Boże 

 
Najświętszy Boże, kochamy Ciebie 
Daj nam zrozumieć jak trzeba żyć 
Ty nasza mądrość, Ty nasza światłość,  
Ty nasza miłość i spokój nasz 
Zmiłuj się, zmiłuj się, zmiłuj się nad nami 

 
Idę, idę za Tobą Jezu mój drogi 
i z całego serca Kocham Cię 
 
Jezu, Jezu! 
Najświętrze szczęście i oczekiwanie 
Obejmujące nas najświętrzym światłem 
Które  nam daje pokój i zbawienie 
Abyś my mogli zawsze być z Chrystusem 
 
 Jezu, Jezu! 
Na krzyżu Ty umarleś za nas grzesznych 
Abyś święty krzyż stał dla nas zbawieniem 
I tłumy ludzi odkupionych krzyżem 
Idą za krzyżem  za swoim zbawieniem 
 
Jezu, Jezu! 
I na tej ziemi, na tej łez dolinie 
Ludzi v Chrystusie mogą żyć w światłości 
I największym szczęściem dla odkupionych 
Żyć w światłości i w boskiej miłości. 

 
 
 

                                                                      Parengė Pilaitės kronikininkė Angelė Šarlauskienė  


