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POEZIJĄ 

 
 Henrikui RADAUSKUI – poetui, vertėjui  - 110  

(1910 04 23 - 1970 07 27) 
 



 

Henrikas Radauskas – nepriklausomos Lietuvos lyrikas, augęs ir brendęs 

Lietuvoje, kūrybos viršūnių pasiekęs išeivijoje. 

 

Henrikas Radauskas gimė 1910 m. balandžio 23 d. Krokuvoje (Lenkijoje). 

Augo Gikonių kaime, Rozalimo valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Pirmąjį 

pasaulinį karą praleido Rusijoje, Sibire (Novo-Nikolajevske) lankė pradžios 

mokyklą.  

1921 m. grįžo į Lietuvą. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir mokytojų 

seminarijoje. Studijų metais pradėjo rašyti poeziją.  

1929 m. baigęs seminariją, vienerius metus mokytojavo Kazokiškio pradžios 

mokykloje. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų 

fakultete studijavo lietuvių, vokiečių, rusų kalbas ir literatūrą.  

1936 m. buvo Klaipėdos radiofono pranešėjas lietuvių ir vokiečių kalbomis, 

1937-1941 m. dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje 

redaktoriumi.  

1944-1945 m. gyveno Berlyne, iš ten persikėlė į Roitlingeną.  

1949 m. atvyko į JAV. Gyveno Baltimorėje, Čikagoje,  

nuo 1959 m. Vašingtone dirbo Kongreso bibliotekoje. 

 

Mirė 1970 m. rugpjūčio 27 d. Vašingtone. 

 

 



 

 

 

Henrikas Radauskas – lyrinių eilėraščių meistras, neoromantikas, estetinės 

poezijos atstovas, nepriklausęs jokiems literatūriniams sąjūdžiams, susikūręs 

savitą stilių, savo poetinį pasaulėvaizdį. 

 H. Radausko poezijoje gamta, jos reiškiniai tik išeities taškas, o projekcija 

nukreipta į žmogų, jo būtį, į kūrybą. Poeto kūrybai būdinga žodžio ir vaizdo 

santūrumas, poetinis gilumas, romantiškumas. Muzikalumas ir vaizdų 

spalvingumas yra pačios ryškiausios H. Radausko poezijos savybės. Eilėraščių 

forma yra daili, skambi, išbaigta. 

Poezijai būdingas atsiribojimas nuo pasaulio, nuo realaus gyvenimo 

problemų. Poetas sugeba stovėti šalia gyvenimo ir žvelgti į viską šalto satyriko 

akimis. Lengva pašaipa, skaudi ironija ir pikta satyra, paliečianti kai kada net 

cinizmo ribą, yra būdinga daugeliui jo eilėraščių. 



             

  Pagrindinės rašytojo eilėraščių temos: 

 

 

1. Gamta, jos grožis. Gamta – neišsemiamas grožio ir įkvėpimo 

šaltinis  (eil. Saulės darbai, Vasaros diena, Kalnuose, Žiemos pasaka). 

 

2. Kūryba, poeto likimas. Poeto paskirtis – kurti grožį (eil. Poetai arba 

Katastrofa, Skulptorius lipdo Centaurus, Deganti šaka, Atradimai, Dainos 

gimimas). 

3. Meilė (eil. Lunatikė, Pirmoji naktis, Undinės, Malda blondinei). 

 

4. Gyvenimas, pasaulis. Nusivylimas tikrove ir tikėjimas vaizduotės, pasakos 

galia (eil. Girtuoklis grįžta namo, Uostas, Mugė, Antros rūšies restorane, 

Pasaka). 
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KAŠTANAS PRADEDA ŽYDĖT 

  

Velniop nueina aukštas menas, 

Ir nebegalima liūdėt, 

Kada pavasarį kaštanas 

Už lango pradeda žydėt. 

  

Jis verčia lyti karštą lietų 

Ir pūsti vėjus iš pietų, 

Jis žydi taip, kad išsilietų 

Kaip upės širdys iš krantų, 

  

Kad nuo stalų nulėktų knygos, 

Kad alptų tvankūs vakarai, 

Kad imtų siausti tokios ligos, 

Kurių nežino daktarai, 

  

Kad viskas degtų ir putotų, 

Kad paukščiai švilptų, kol užkims, 

Kad naktį motinos raudotų, 

Namo negrįžtant dukterims... 

  

O medžiuos dega tylios žvakės - 

Baltuos žieduos rausvi taškai, - 

Ir pareini namo apakęs, 

Ir plunksna rašalą taškai. 

  

Henrikas Radauskas. Strėlė danguje: eilėraščiai. – Chicago: Saulius, 1950. 

  



MIESTO SODE 

  

 

Aš jaučiu, kaip jie auga ir tempiasi. 

Sužaliuos, pražydės ir nuvys, 

O virš miesto, vidurnakčio lempose 

Bus geltonas, ramus spindulys. 

  

Ir kiekvieną pavasario vakarą 

Miesto sode vaikšto būriai. 

Kažkas mėnesį liepoje pakaria, 

Ir ant vario - juodi pumpurai. 

  

Aš jaučiu tą skleidimąsi liūdintį: 

Pražydės ir nuvys, - 

Ir tada negalės pasijudinti, 

Kaip šachmatų medinis arklys. 

  

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Fontanas: eilėraščiai. – Kaunas, 

1935. 



 

VASARA 

  

Kaip voratinkliai saulėje tempias, 

Pasiklysta kaip kvapas žolėj 

Ir pabyra kaip nerimas pempės, 

Ilgesiais nusitaškęs žaliai. 

  

Pro griaustinio sutemusį riksmą, 

Ties stiklinės šviesos ežerais, 

Aplink saulėj pražilusią viksvą - 

Deimantiniais, vingiuotais garais. 

  

Mieste - naktys, metalas ir minios. 

Nors kaip krištolas laimė trapi, 

Nusijuokia kažkas sidabrinis 

Begaliniais džiaugsmais paupy. 

  

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Fontanas: eilėraščiai. – Kaunas, 

1935. 



EROS PRADŽIA 

  

 

Srovena saulė į mane, 

 

Į "žemę nuodėmingą„ 

 

  Ir šoka vieškelio klane, 

 

Raudona ir aistringa. 

  

Jos šokio vyne ir ugny 

 

Išsiskleidžia Venera, - 

 

  Ir štai prasideda many 

 

Širdies ir meilės era. 

  

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Fontanas: eilėraščiai. – Kaunas, 

1935. 

  



 

KŪDIKIŲ VIDUDIENIS 

  

Spindinčiom ir virpančiom spiralėm 

Vaikšto saulė ežero gelmėj, 

Kur žalių žolių švelniom rankelėm 

Moja kūdikėlių slėpiniai. 

  

Aklos akys mėlyno zenito 

Kaba ties virpėjimu gelmės, 

Kur spiralės aukso ištirpyto 

Liejasi ir spindi be prasmės. 

  

Ajerai, vidudienis ir stirnos 

Žiūri nesuprantančiu žvilgsniu, 

Kaip iš lėto sukas aukso girnos 

Tarp žalių, lengvučių slėpinių. 

  

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Fontanas: eilėraščiai. – Kaunas, 

1935. 

  



 

 

UPELIO RYTAS 

  

Upelio šonus spaudžia miško replės, 

Ištirpęs teka vandenin smėlys, 

Ir žalsvos epušės, kaip mergos šveplos, 

Žaliais liežuviais plepa pakely. 

  

Nuo rytmečio dangaus akvamarino 

Nušluosto vėjas dulkes debesų. 

Nors vakar pušys liūdesiais marinos, 

Spygliais prismaigstė šiandie daug rasų. 

  

Melsvai sustingusioj dangaus apylinkėj 

Miškų banga atsimuša žaliai. 

Balta avis ties upeliu pasilenkia, 

Ir skystas stiklas plakas skrituliais. 

  

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Fontanas: eilėraščiai. – Kaunas, 

1935. 

  

  



 

 PAVASARIS 

  

Dangus sudarė foną lapų, 

  Žiedų, ir paukščių, ir šakų, 

    Ir parke vėjas krūmą kvapų 

Pagavęs purtė už plaukų, 

  

Ir saulė buvo kaip poetų 

Garbė: ugninga ir sena, - 

   Turiu rašyt, kad ji spindėtų, 

    Kai jau seniai užges diena. 

  

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Strėlė danguje: eilėraščiai. – 

Chicago: Saulius, 1950. 

  

  



 

 

 

GĖLĖ IR VĖJAS 

  

Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj 

O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė "tuoj", - 

Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam, 

Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam ir nerimtam. 

  

Ir tas atvarė debesį ir ėmė pilti lietų 

Ir saulės krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtų, 

Ir visą kaimą sujaukė ir dūko be galvos 

Ir trankės klausinėdamos, kurios ji bus spalvos. 

 Ir nutarė nelaukusi pražyst gėlė gera, 

 

Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara, - 

Gėlė baltai pražydo, ir baltą gėlę tą 

Lingavo vėjas šaukdamas: "Balta, balta, balta!" 

  

 

Henrikas Radauskas. Strėlė danguje: eilėraščiai. – Chicago: Saulius, 1950. 

  



 

STEBUKLAS 

  

Pralaužę pasenusią tvorą, 

Alyvos išskrido iš sodo 

Ir skrenda per čiulbantį orą 

Ir nuogos erdvėj pasirodo. 

  

Jos baltos ir jaunos kaip deivės, 

Jos žemę apakusią veda 

Į rojų, ir verkia praeivis, 

Ir skersgatviui užima žadą. 

  

Tarnaitė, stebuklo sulaukus, 

Surikusi šoka į dangų. 

Jai krenta alyvos pro plaukus 

Ir tirpsta tarp drebančių rankų. 

  

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Strėlė danguje: eilėraščiai. – 

Chicago: Saulius, 1950. 

  



PEIZAŽAS 

  

Tirštoj, itališkoj dangaus mėlynėj 

Du medžiai rieda tartum rutuliai, 

Ir skamba vėjai slidūs ir stikliniai 

Aplink medžius, dainuojančius žaliai. 

  

Nuo kalno upėn ritasi peizažas. 

Dangus ir saulė tyška į šalis. 

O lapuose paklydęs, cypia mažas, 

Geltonas kaip viščiukas spindulys. 

  

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Strėlė danguje: eilėraščiai. – 

Chicago: Saulius, 1950 



 

AŠ NIEKO NEŽINAU 

  

 

Aš nieko nežinau, aš nieko neturiu, 

 

Brendu per tuštumą be jokių žiburių, 

 

Ir vien tiktai vanduo man kalba apie tai, 

 

Kad reikia pagaliau pradėt gyvent rimtai. 

  

Bet aš jo neklausau, bet aš neatsakau, 

 

Aš nuogas kaip ruduo, aš visko netekau, 

 

Per juodą dykumą tylėdamas einu 

 

Su nuobodžiais balsais verksmingų vandenų. 

  

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Strėlė danguje: eilėraščiai. – 

Chicago: Saulius, 1950. 



 

PAVASARIS arba VIVALDI 

  

Fioletinės kekės balandžių 

Ties nušvitusiu marmuru kabo. 

Horizontai pavasarį švenčia, 

Ir platanai pakyla iš kapo. 

  

Baltos kregždės pro debesį krinta, 

Ir liepsnosvaidis orą suskaldė, 

Kur sidabro audros labirinte 

Groja smuikais ir fleitom Vivaldi. 

  

Largo liūdesio potvyniu liejas 

Per Italijos lygumą plačią, 

Ir laimingu žingsniu, kaip šokėjas, 

Bėga dangiškais sodais vivace. 

  

 

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Žaibai ir vėjai: eilėraščiai. – Chicago: 

V. Saulius, 1965. 

  

  



 PRADŽIA 

  

Pamatęs šokantį Adomą, 

Jis trypė žemę tris naktis, 

Žinodamas, kad per Sodomą 

Dangus į pragarus nukris. 

  

Jisai sukūrė kūną Ievai 

Ir medžiui, stovinčiam kukliai. 

Pragydo pievos ir papieviai, 

Prabilo jaučiai ir arkliai. 

  

Kvatojo Abeliai ir Kainai, 

Jiems buvo baisiai nuostabu, 

Pradėjus kilti kūnų kainai, 

Pradėjus dvasiai krist žaibu. 

  

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Žaibai ir vėjai: eilėraščiai. – Chicago: 

V. Saulius, 1965. 

  



GĖLĖS AUDROJ 

  

Lietus išpylė žalią spalvą 

Ant medžių, ir drauge su ja 

Dvi baltos rožės purtė galvą 

Kaip širmas žirgas lietuje. 

  

Audros dievaitė žaliaakė 

Per sodą pralėkė linksma. 

Ji juokėsi ir kažką sakė, 

Žaibais žibuokles plakdama. 

  

Dangus, įtūžęs kaip Otello 

(O, mauro tragiška aistra!), 

Granitą trupindamas šėlo 

Erdvių beribiam teatre. 

  

O nusigandusi gražuolė, 

Žydra Desdemona, trapi 

Ir virpanti neužmaršuolė 

Tarp nendrių verkė paupy. 

  

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Žiemos daina: eilėraščiai. – Chicago: V. Saulius, 1955. 

  

  

  



SAULĖS DARBAI 

  

Tyliai šlamančių medžių poros 

Svyrinėja lauko gale. 

Juos užlieja laimingas oras, 

Visagalės saulės galia. 

  

Ji nuglosto žydinčią liepą, 

Jai paduoda viedrą vandens, 

Ji didžiuliam ąžuolui liepia 

Jai uždėt rankas ant liemens. 

  

Nuramina raudančią žolę 

Jos ranka šilta ir švelni, 

Užaugina žuvį gražuolę 

Ežerų žydram šuliny. 

  

Lieja šviesą lekiančios svirtys, 

Vėjai veža aukso ratus, 

Ir prasiveria žalios širdys, 

Ir nuo medžių teka medus 

Į visus pasaulio kraštus. 

  

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Žiemos daina: eilėraščiai. – Chicago: V. Saulius, 

1955. 

  



 

GEGUŽIS 

  

Naktį griausmas topolį spiritu palaisto. 

 

Žemėj sklinda karštas kvapas nuodėmingo vaisto. 

 

 Garsiai - kaip granatos - sprogsta pumpurai. 

 

Jau iš anksto matos: baigsis negerai. 

 

 Miškuose šaltiniai muša kaip šampanas, 

 

Krūmuos griuvinėja pasigėręs Panas. 

 

 Žemė ūžia bitėm, žaidžia vabalais, 

 

Upėj plaukia debesys putotais gabalais. 

 

 Plazda žalios telegramos vieškelių stulpuos, 

 

Ir numirėliai neramūs gieda žydinčiuos kapuos. 

  

 

 

 

Henrikas Radauskas. Žiemos daina: eilėraščiai. – 

Chicago: V. Saulius, 1955. 



ŽIAURUS PAVASARIS 

  

O, vėjų krautuve, dalinanti žibuokles 

Mergaičių mindomuos pavasario šlaituos! 

Lengvoj mėlynėje siūbuoja pakaruoklis, 

Jo siela rojuje, jis rojaus neparduos 

  

Nei saulei, mokančiai už viską grynu auksu, 

Nei žemei, metančiai jam tūkstančius žiedų. 

O aš imu tikėt, kad rudenio sulauksiu, 

Nes tam pavasary ramybės nerandu: 

  

Toj vėjų krautuvėj, dalinančioj žibuokles 

Poetų mindomuos pavasario šlaituos, 

Kur aklas elgeta, linguodamas sūpuokles, 

Kvatoja prieglobsty fanatiškos gamtos. 

  

 

 

 

 

 

Henrikas Radauskas. Žiemos daina: eilėraščiai. – 

Chicago: V. Saulius, 1955. 



Henrikas Radauskas savo bute Vašingtone 1968 m. 
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