
AIDAS MARČĖNAS 
 

Privalomi eilėraščiai iš eilinės nuo 2011 m. pagal atnaujintas programas: 
 
 
Eilėraštis iš knygos „METAI BE ŽIOGO“: 
 

Metai be žiogo 

Šalta naktis. Bet dieną dar atšyla. 
Greta mirtis, todėl gyvybė kaupias 
prieš pirmą šalną. Vasara jau traukias, – 
greit amžiną mirties – gyvybės bylą 
išspręs ruduo. Laiškai neparašyti 
sudegs. Taip parkuos deginami lapai. 
Vienutėn iš vienutės – šie etapai. 
Be žiogo – metai. Bandymai išgyti. 

„Iš nervų visos. Tik viena – iš meilės.“ 
„Kas nemylėjo – tas ir negyveno.“ 
„Tremčių ir kryžių! Tautai reikia meno 
suprantamo.“ „Ką reiškia šitos eilės?“ 
Žiogeli, griežk. Nesigailėk kojelių! 
Aš negirdžiu, bet gal išgirs koks glušas? 
Rudens liūtis – blaivyklos šaltas dušas, – 
išleis, ir eik neklausinėjęs kelio. 

Nubusk ir melskis: „Tėve nebe mūsų, 
neduok daugiau jiems duonos kasdieninės, – 
pyrago duok.“ Kasdien mažiau tėvynės. 
Teliko himnas, o giesmė užduso. 
Juokinga skųstis. Giedrą keičia lietūs, 
tad saulės blyksniai skaudūs kaip patyčios. 
Joks šventraštis neišaugins garstyčios, – 
todėl esu. Ir tik todėl – poetas. 

Todėl kiekvienas laiškas – paskutinis. 
Išspaustas vynas neraškytų vaisių. 
Todėl esu. Ir tik todėl išeisiu 
užrašęs turtą – rudenį auksinį. 
Rugsėjo auksas – visos brangenybės. 
Diena trumpyn, bet ir naktis trumpėja. 
„Gimimo dienai dovanok man vėją. 
Gimimo nakčiai – dar šiek tiek gyvybės.“ 
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Marčėnas, Aidas. Metai be žiogo: Eilėraščiai. – Vilnius: Regnum, 1994. 

 



Eilėraštis iš rinkinio „ANGELAS“ (1991): 

TAIP 
 
taip 
tikriausiai smagu 
būtų tverti pasaulius 
 
štai paprastai žodis tėvas 
ir žodis motina nesusimąstant štai 
iš jų dar viena visata apibendrink 
jei nori tačiau 
žodis nežinau ir žodis myliu 
 
štai (jei ištversi) 
irgi dėl saulės energijos 
spengiančioje mano smegenų vienutėje 
prasikala mažas daigelis 
 
anava pats savyje pumpuras jau 
 
tavo vaizduotėje 
sprogsta 
 
  
Marčėnas, Aidas. Angelas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991. 

 

Eilėraštis iš rinkinio „PASAULIAI“ (2005): 

Kartais abejoju autoryste 
Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą; (PR 1, 27) 

 
dvi paros įtampos, 
nemiga, badavimas, 
besaikis 
rūkymas „iš tų nervų“ 
 
antrą naktį staiga 
vienas po kito 
ateina šeši invalidai 
eilėraščiai, tereikia 
teisingiau užrašyt 
 
remontuojant 
šeštą ties nosies 
pertvara kažkas 
lyg nutrūksta ir niekaip 
negaliu nei nuryt, 



nei išspjaut, galvoju 
 
pasižiūrėsiu, yra gal 
kokių nors išorinių 
pokyčių, veidrody 
išsprogusiomis akimis 
spigina į mane 
klaiki pasišiaušusi 
ilganosė – štai šitas 
 
šitas tai jau tikrai 
mano sukurtas, šitas 
 
aidas, šitas marčėnas 
 
2003 06 19 
 
  
Marčėnas, Aidas. Pasauliai: Lyrika. – Vilnius: LRS leidykla, 2005. 
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kamanė dūzgia piliarožėn,  
bet pastangom mano valios  
į eilėraščio pradžią  
visais virpesiais įsirašo,  
lyg premjeras istorijon    
plyta filosofo   už našų  
kūrybinį darbą, valdovų  
rūmus atstatant   karaliams  
grįžtant namo po sėkmingų  
medžioklių iš iškirsto miško    
per kvailių renesansą,  
per Vilniaus barokinį dangų  
 
angelų giesmėmis pakeltiems    
nuo pastolių ir viškų  
lemon joy ir merlyn,  
ir biplan, ir bavarai, ir mango,  
bet, sakyčiau, dažniau  
ruki v verch arba lesopovalas  
ir Apvaizdos tinklainėje  
netaisyklingas ovalas  
karšto oro baliono,  
kasmet panašesnio į angą,  
pro kurią į simbolinį miestą  



poetas simboliškai krinta  
 
ir kol krisdamas tikslina  
savo vertimą iš švento  
Pranciškaus kalbėjimų saulei    
prašvinta, sutemsta, prašvinta  
mitologinės tiesos    
Ikaro ir inteligento  
panašumų ir skirtumų  
fugos vargonams ir smuikui,  
ir nors stengtas gražiai  
nugyventi prasmingą ir puikų  
gyvenimą, viltas vis viena  
labiau nei gyventa  
 
kai nebedera Bachas  
ir kaulų vargonai suskyla    
išguldytais gandrais  
įsirėmina užbaigtas vaizdas,  
kur vis krinta poetas,  
o oro balionas vis kyla  
ir drakono kvapu  
pučia degančią smarvę į žaizdrą,  
kuriame bus nukaltos  
tvarkos ir teisybės grandinės    
iš tuščių pažadų,  
iš gudrių pranašysčių gruzinės  
 
lengvo oro balionuos,  
reklaminės Viešpaties žaizdos    
išversti viduriai    
palei Katedrą   švintančių mūrų,  
išaustų erdvėje,  
tartum Fata Morganos miražas  
iš retorikos ir pilotažo  
aukštųjų figūrų  
apsvaigintos galvos,  
kai vaikystėj rūkiau prie garažų,  
kada perkrovas didino Vilnius  
jo link palei upę  
 
mušant kosminį būgną  
pasaulį įkūrusioj grupėj,  
parazito gyvenimą gavus  
kaip smulkmenų grąžą    
išsitrauksiu save  
iš prišlapintų miesto griuvėsių  
estetikos, kur net šios eilės  
daugiau nei jas kalęs,  
o pamynusi tvarką  



iš oro dinamikos dėsnių  
kamanė dūzgia piliarožėn,  
bet pastangom mano valios  
 
2003.VIII.8  

 

ERŠKĖČIŲ KRŪMAS DŪZGIA 
 
erškėčių krūmas dūzgia 
pilnas tavęs ir tekančios saulės 
mano laikas teka greičiau 
nei turėčiau kalbėti 
todėl nežinau 

(iš rinkinio “Angelas”, Vaga, 1991) 

 

 

 

 

Vytautas Kubilius 

       XX AMŽIAUS LITERATŪRA 

       A I D A S  M A R Č Ė N A S  (g. 1960), studijavęs Lietuvos konservatorijoje, dirbęs botanikos 
sode, priklauso jauniausiajai poetų kartai, debiutavusiai paskutiniaisiais sovietinės valdžios metais ir 
įžengusiai „su žodžio ostija burnoj“ į nepriklausomą Lietuvą. 
       Antikonformistinė laikysena, stūmusi aštuntojo dešimtmečio jaunuosius poetus į maištingą 
neviltį ir psichologinę destrukciją, išveda Marčėną į pozityvų veiksmą: „reikia kantriai pamatą ręsti“ 
ir statyti namus. Jo eilėraščių rinkiniuose Šulinys (1988), Angelas (1991), Dulkės (1993) vyrauja 
pasaulio visumos ir būties pilnaties jutimas, kaip ir D. Kajoko lyrikoje. Jis braižo plonytes haiku 
linijas, palikdamas tylos pauzėse neįvardintą begalybės perspektyvą. Kala aforistines būties 
vientisumo formules („ir su mumis alsuoja visata / vienu ritmu“). Bet mirties suvokimas – 
neatslūgstantis ir neužtrenkiamas („Jau pirmu sakiniu / autorius pradeda kalbėti apie Mirtį“) – 
nepasiduoda užglostomas pirmapradės ramybės ir harmonijos. Eilėraštį formuoja aštrus vidinis 
judesys, supintas iš dilgsinčio nerimo, gėlos, šauksmo, protarpiais pakartojantis A. Mackaus valingą 
retorinę sintaksę ir kapotą ritmiką, o ne kontempliacija, pakylanti virš aš ribų: „ir aš nenoriu mokytis 
/ mirusio vandens kalbos / aš nenoriu nenoriu mokytis / kalbos mirusios sielos / gyvame artimo 
kūne“. 
       Marčėnas – pirmasis iš jauniausios poetų kartos, puolęs ieškoti Dievo, kaip būties tvarumo 
priežasties ir formos, prabilęs apie sielos nemirtingumą. „Baisus yra netikėlio pasaulis / Be Dievo 
sosto vidury širdies“. Mirštančiam ateistui tik Gagarinas pamoja iš aukštybių „raudona vėliavėle“, ir 



jo sielos neateina pasiimti „nei velnias, / nei angelai“. Poetas šaukiasi tikėjimo, nes žmogus – „žemės 
indas / sklidinas kosminio vėjo“ – negali pasilikti tuštumoje. Jis laukia stebuklingo ženklo – 
„akimirka – ir krūmas suliepsnos“. Kartais jaučia: Dievas stovi čia pat, „žinau: esu taip arti / kad 
jeigu staiga atsigręžčiau / apakčiau nuo to / ką mačiau (žinau: / kada nors atsigręšiu“). Eilutės 
ištrykšta kaip malda: „Būk gailestingas man ir mano genčiai“. 
       Atgyja J. Baltrušaičio, A. Jasmanto, L. Andriekaus, A. Puišytės samprata: poezija – žmogaus 
kalba, kylanti į dieviškumo sferą. Poetas žino ir laukia: kažkas turi jį paliesti „nematomu sparnu“. 
Angelas jį vedasi į tankmes, kur „dar niekas nedrįso įžengti“. Iš gilumų ataidi šnabždesiai, kuriuos tik 
jis tegirdi ir negali jų nei nutildyti, nei pakeisti. „aš nubundu galvoj man žydi medis / ir suokia 
paukščių kerintys pulkai“. Jei dabartinės civilizacijos triukšme mirs poezija, tai „iširs slaptieji 
pasaulio ryšiai“, visata „nustos savo prasmės“, „tai bus ženklas / kad Dievo nėra“. 
       Marčėnas kuria aukšto dvasinio polėkio lyriką („dievaitis bunda manyje“). Bet ją žūtbūtinai 
stengiasi pajungti paprastumo estetikai – šnekamojo tono sakinys, nutraukta frazė, permušantys 
prozaizmai, mažybinių žodelių ironija („mergikės vištų akimis / raibom plunksnikėm / papūgėlės / 
jos trokšta tapt gražiausiom mis / lietuvėm“). Konkretus vaizdas jam yra pirminis eilėraščio 
branduolys, kuris staiga atsiveria ir impulsyviais šuoliais plėtojasi per visą kūrinį kaip vientisas 
emocinis įvykis. Eilėraštis įgauna ašinę vyksmo liniją, užuomazgą ir atomazgą, kaip ir Just. 
Marcinkevičiaus ar J. Strielkūno lyrikoje. Viršum ežero mėnulis, o vyrai guli po velėnom; tu pasakoji 
kažką baisaus, o man ir taip baisu patamsy, nes „vyrai guli po velėnom“ (eil. „Naktigonė 
vaikystėje“). Melodingumo srautas, laisvai besiliejantis iš vidaus, kaip ir A. A. Jonyno eilėraščiuose, 
pagauna žodžius ir suglaudžia į veržlų mostą. 

       tu man kažką sakai aš negirdžiu 
       nes tavo balsą atkartoja paukščiai 
       nes tampa neaprėpiamu žodžiu 
       vienu metu ir giluma ir aukštis 

       Marčėno eilėraščiai, išaugę ant tradicinių lyrikos pamatų, yra persmelkti nuolat kintančios 
poetiškumo pajautos, kuri neleidžia jiems suvienodėti. Poezijai, atgavusiai viltį ir prasmę („aš regiu ir 
tikiu / ir į gaudžiantį rytą keliuos“), reikalingas, pasak autoriaus, nuolatinis kitėjimas, „sielos 
akrobatika“ („Pavydžiu odą keičiančioms gyvatėms“). 

       Kubilius, Vytautas. XX amžiaus literatūra: Lietuvių literatūros istorija. – Vilnius: Alma litera, 1996. 

 

 


