
Stutthofinės maldos I 
 

Stasys Yla 
 

 
Vakaro malda 
 
   Mūsų dienos, Viešpatie, slenka kaip pilki padangių debesys - tokios vienodos ir 
sunkios. Mes gyvenam kaip iš žemės išrautas medis - pažeista gyvybe ir laisve… Mes 
laukiame, Dieve, giedros, giedros, kurią Tu duodi mūsų gimtųjų padangių vaikams. mes 
ilgimės savos žemės… Mūsų mintys pavergtos vieno rūpesčio, kurį Tu žinai, rūpesčio, 
kaip grįžti ten, kur Tu mus į būtį pašaukei, kur leidai bręsti, darbų baruos išbandyti savo 
jėgas, sukurti Tavo palaimintos šeimos bendruomenes. 
 
   Dieve, argi ilgai dar mus laikysi šitoje ilgesio ir rūpesčio buity? Ar neištiesi savo 
malongingos rankos atlaisvinti mus nuo tų raiščių, kurie čia dar mus riša. Lyg Tu 
norėtum dar mus bandyti, Viešpatie. Tu jau vedi mus vis lengvėjančios buities keliu. Tu 
jau leidi megztis mūsų gražioms grįžimo viltims. Bet lyg Tu dar stebėtum mus, ar jau 
esame apvalytom širdim, kietai užgrudinta valia, vienos minties ir širdies. 
 
   Dieve, Tu žinai visus mūsų netobulumus ir negalias. Mes liekam, kas buvę - ir gal dar 
negreit pasieksim Tavo laukiamos žmonių tobulybės. Bet mūsų kantriai pakeltos 
ligšiolinės kančios, mūsų tvirtas ryžtas sekti Tavo valia tolimesniam savo gyvenime, 
mūsų artimųjų prašymai į Tave, leidžia mums viltis Tavo gerosios pagalbos. Mes tikime, 
Dieve, kad Tu esi mūsų gerasis Tėvas, kuris, ir bandydamas savo vaikus, nesiliauja jų 
mylėjęs ir jais rūpinęsis. Mes į Tave sudedame savo viltis, Viešpatie, Tavo rankosna 
pavedame savo didįjį rūpestį. 
 
Amen. 
 
Ryto malda 
 
   Su naujom viltim, pradedam Viešpatie, šią dieną. Naujas rytas, mums lyg žinia naujos 
dienos, kuri išauš visai kita, nei ligšiolinės. Duok, Dieve, kad ši diena atneštų mums 
didžiąją laisvės dovaną. Bet padėk mums ruoštis rytdienai - tai didžiajai rytdienai, kada 
būsiu ten, tarp savųjų. Leisk, kad slaptomis pasėta į mūsų širdis Tavo gėrio sėkla nebūtų 
pigiai išžarstyta vėjų, kurie laisvėje mus sutiks. Leisk, kad nebūtume tie nedėkingi vaikai, 
kurie užmiršta sunkiose dienose patirtas geradarybes. 
 
   Dieve, Tu būk mūsų širdžių Vadovu, per šią dieną, mūsų valių kalvės, ramink mūsų 
jausmus, kai, užsimiršę Tavo ramybės įsakymą, imsim nesutarti. 
 
   Duok su džiaugsmu atlikti pareigas, kurių reikalauja bendras mūsų gyvenimas. 
 
   Stiprink mūsų ligonis, laimink artimuosius, palikusius namie, globok visus tuos, kurie 
dirba ir aukojasi mūsų išlaisvinimo ir Tėvynės labui. 
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17.6.43 
Vakaro malda 
 
   Mūsų diena, Viešpatie, baigėsi, ir mes džiaugiamės ja. Džiaugiamės, nors mūsų 
džiaugsmui ir stigo vieno - mūsų laisvės, išorinės laisvės, bet Tu, Viešpatie, davei mums 
vidujinę laisvę - laisvę, kurios mums niekas negali išplėšti. Tu davei laisvę džiaugtis 
turtingu Tavo minties pasauliu. Tu leidai mūsų valiai, kaip augalui į saulę, stiebtis į Tavo 
gėrį. Tu mūsų jausmui, kaip laisvės paukščiui, leidai veržtis į meilę. 
 
   Dėkojame Tau Dieve, už šią dovaną - turtingą ir be galo didžią. Jei mūsų džiaugsmus 
šiandien kas mažina, tai nebent ta liūdna žmogiška patirtis, kad šios laisvės nesugebėjom 
tinkamai sunaudoti. 
 
   Argi mūsų mintys nebuvo šiandien klaidžios ir blankios, ar jos nebuvo pavergtos - 
Viešpatie, kaip gėda mums prisipažinti! - tik kasdieninei duonai, duonai ir išorinei 
laisvei; ar lyg pelenais nebuvo apsinešę mūsų kilnieji jausmai; ar lyg koks slogutis, 
suvaržė mūsų valias kasdienybė. 
 
   Mūsų džiaugsmą mažina atsakomybės jausmas, kurį Tu įdiegei mūsų sąžinėse. Tu, 
davęs visiems šią didžią dovaną., juk reikalauji ir atskaitomybės. Tu, kaip sako Kristus, 
atimti vienintėlį talentą gali iš to, kurs jį gavęs iš Tavęs užkasa žemėn, ir atiduoti tam, 
kurs gautas iš Tavęs dovanas paleidžia į apyvartą ir jas padvigubina. 
 
   Mumyse kelia rūpestį mintis, ar Tu, spręsdamas mūsų išorinės laisvės klausimą, 
nežiūrėsi į tai, kaip mes naudojame vidujinę mūsų laisvę. 
 
   Dieve, leisk mums šiandien duoti apyskaitą sau patiems - idant nereiktų jos daryti kada 
nors prieš Tave, kaip Teisingąjį Teisėją, - apyskaitą iš mūsų minčių laisvės, valios 
pastangų, jausmų ir žodžių. Atleisk mums mūsų kaltes prieš vidujinę laisvę kaip ir mes 
atleidžiame kaltes tų, kurie mums atėmė išorinę laisvę. 
 
Amen. 
 

2.7.43 
Ryto malda 
 
   Viešpatie, su ryto paukščiais, su prasiskleidžiančiomis pievų gėlėmis, su ošti pakirdusiu 
mišku, pakylame naujai dienos buičiai ir mes. Pakylame įsijungti į visą gamtos sutartinę, 
skardenti į Tavo padanges, kaip aukuro dūmais kilti į aukštį, kaip augalas stiebtis į saulę. 
 
   Pakilome, Viešpatie, iš patalo, kaip kariai, trimito pažadinti, pradėto gyvenimo žygio 
tęsti, kaip ūkininkas su vyturio giesme pakilęs naujų vagų arti, naujos sėklos berti. 
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   Viešpatie, kaip kokia uždanga nukrito jau nakties skraistė ir mes išeiname į naują 
dienos sceną; išeiname pradėti naują savo gyvenimo dramos etapą. su kovom ir aukom, 
vidaus ir išorės konfliktais. Tu žinai, Dieve, kaip sunku mums sekti vadovajuančios Tavo 
rankos mostą, darniai įsijungti į visą brolių ansamblį, nenutolti nuo vedamosios 
gyvenimo minties. Bet tikiu, kad Tu, kaip didysis mūsų gyvenimo Režisierius, padėsi 
man šiandien kurti naują tobulesnio žmogaus tipą, žmogaus brandžios minties, pasverto 
žodžio, ryškaus sprendimo taurių jausmų, žmogaus, kuris nesitenkina paprasto statisto 
role. 
 
Vakaro malda 
 
   Tu matai, Viešpatie, kaip viena mūsų diena panaši į kitas - panaši ne išoriniais įvykiais, 
ne atsititinėm aplinkybėm, bet mūsų vidaus nusiteikimais, valios pastangom, visu 
dvasiniu mūsų polėkiu. Vienoj mūsų dienoj, tarsi veidrody, atsispindi visas mūsų 
gyvenimas. 
 

12.7.43 
 

Vakaro malda 
 
   Dieve, mūsų Viešpatie, išgirsk skundą kuris, kaip priekaištas, veržiasi mums šiandien iš 
krūtinių. Tu davei mums didžią kalbos dovaną, Tu į mūsų lūpas įspaudei žodį, Tu juo 
praturtinai žmogišką mūsų būtį, Tu mus juo darai panašius didžiajam Tavo Žodžiui. Bet 
koks lakus ir sparnuotas jis - tas mūsų žodis, kai taria jį mūsų lūpos! Kaip žeidžia jis 
kartais, tarsi dviašmenis kardas, mūsų pačių širdis ir tų, kuriems jį tariame! Dieve, kaip 
sunku mums jį apvaldyti, gilios prasmės jam duoti, meilei ir tiesai jį palenkti! 
 
   Dieve, mūsų Tėve, taręs nuo amžių didįjį Žodį ir Jį begaline meile pamilęs, duok ir 
mums tarti žodį - tokį, kurs gilia meile dvelktų ir amžių amžiams skambėtų brolių 
širdyse. 
 
   Dievo Sūnau, amžinasis Žodi, iš Tėvo išėjęs ir mums dieviška tiesa ir meile apsireiškęs, 
duok, kad mūsų širdyse atsispindėtų Tavoji tiesa ir meilė. 
 
   Dieviškasis Žodi, tapęs Kūnu ir gyvenęs tarpe mūsų, duok, kad mūsų žodžiai nebūtų 
tuščios frazės, bet kaip laukų varpos, brandūs, - kad jie virstų kūnu kūrybinėj mūsų 
veikloj ir gyventų mūsų tarpe, kaip Tavo tiesos žiburiai. 
 
   Šventoji Dvasia Dieve, praturtinusi dieviškąjį Žodį nauja išminties šviesa, duok naujos 
šviesos mūsų žodžiui, taip dažnai blankių šešėlių supamam. 
 

14.7.43 
 

Vakaro malda 
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Tu žinai, Viešpatie, kokiu laukimu mes gyvenom. Šiandien mes vis klausinėjame savęs: 
„Kada gi pagaliau?!“ Mes beldžiamės į nežinios duris ir vis nerimstam. Mes tikim 
kiekvienu spėjimu, mes buriame, mes sapnuos ieškom savo atsakymo - mes bandom 
praskleisti nežinios skraistę. 
 
   Bet kaip ribotos, Dieve, mūsų žinojimo galios! Kaip nevaisingos mūsų pastangos 
atspėti klausimą, kuris kankina mus daugiau nei gili žaizda!  
 
   Ir Tu, Viešpatie, visažinantis Dieve, palieki mus šitoj buity. Tu palieki mus nežinioj, 
nes Tu pažįsti mus geriau nei mes patys save. Tu žinai, kokie silpni mes būtume prieš 
didžiuosius gyvenimo bandymus, jeigu iš anksto juos žinotume. Juk kaip bijome mes 
aukos, kaip bėgam nuo kryžiaus, tik kuris iš tolo mums vaidenas. Kas jei iš anksto 
būtume praregėję tą dalią, kuri mus ištiko čionai? Ar būtume nepalūžę anksčiau, nei 
pradėjom eiti šį kryžiaus kelią? Ir kiek svarbių darbų, iš viso, mes būtume apleidę savo 
gyvenime, jei iš anksto būtume žinoję, kiek vargo ir aukų jie iš mūsų pareikalaus?. Tu per 
nežinią vedi mus į kietą gyvenimo tikrovę ir taip ją mums palengvini. Bet per nežinią Tu 
paruoši mus ir mūsų gyvenimo džiaugsmui. Argi bežavėtų mus taip ir bedžiugintų ta 
laimė, kuri ateitų be laukimo, be kietos aukos, ir kovų?! 
 
   Tu palieki mus, Viešpatie, šitaip nežinios buity ir dabar, palieki tam, kad vieną dieną 
praturtintum mūsų laimę negirdėtu džiaugsmu. Mes tikime, Dieve, kad Tu mus ruoši 
vestuvių puotai, tą didžiąją dieną, kada prasivers mums nelaisvės vartai ir pro 
iškankinančios nežinios miglas patekės mūsų laisvės ir džiaugsmo saulė. Mes tikim, 
Viešpatie, kad ši diena ateis. 
 

Stutthofinės maldos II 
Stasys Yla 

 
Dainiau, baigęs žaismą pigų, 

Skelk iš skausmo, ne iš knygų, 
Žodį Dievo - žaibui lygų. 

 
Jurgis Baltrušaitis 

 
15.7.43 

 
   Mūsų jėgos, Viešpatie, ima sekti - mūsų vidaus jėgos. Mes slabstam savyje. Mes 
kankinamės, it kirmino graužiami. Mes iš savo kankinančių minčių norim pabėgti, ir 
negalim. 
 
   Ilgesiu mes gyvenam, Dieve - paslėptu ilgesiu, ilgesiu gimtųjų namų, savos žemės, 
savų laukų, savų padangių, savos aplinkos. 
 
   Tvirtybės Dieve, šioj sunkioj valandoj mes kreipiamės į Tave. Tu mums kaip motinos 
paglostymas kančioj, kaip gera draugo ranka nevilty - Tu, kuris vienas gali mūsų 
plazdančią dvasią suprasti, kurs padėti mums gali. 
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   Mes prašom Tavęs, Dieve, jėgų, tvirtybės, dvasios pasitikėjimo savimi ir Tavimi mes 
maldaujam. Tu savo tėvišką ranką ištiesk ant plazdančių mūsų širdžių, rimties įliek mūsų 
dvasiai, paskubink mūsų buities atmainą. 
 

17.7.43 
 

   Ši diena, Viešpatie, mena mums žygį, išskilusį iš mūsų tautos valios, žygį - pilną drąsos 
ir aukos -, žygį, kilusį iš ilgesio gimtosios žemės. 
 
   Iš ilgesio Tu leidi gimti giesmei didžiai ir galingam ryžtui. Galingus sakalo sparnus Tu 
leidai pasitelkti mūsų broliams ir laisvų erdvių kelio nepabūgti. 
 
   Išblokšta lietuvio dvasia visuomet veršis į Tavo duotą jam lizdą, ir nei erdvių tolis, nei 
mūrų aukštis jo nesulaikys. Nors žūti jis, kaip jie, turėtų - žūti nepasiekęs savo tikslo - jo 
valios mosto Tu neliksi pergale nevainikavęs. Vienų mirtim kitų gyvybės kelią Tu esi 
nutiesęs. Vienų pradėtą vagą Tu liepi tęst kitiems. O kelią ilgą Tu esi paskyręs mūsų 
tautai, ilgesnį už mūsų amžiaus kelią… 
 
   Nebaigtą mūsų brolių žygį Tu tirti palikai nūn mums. - Nuo (??????) miškų iki 
Tėvynės pievų dar liko nenueitas kelio galas. Trumpesnis, tiesa, jis, nei jų pralėktas, bet ir 
kietesnis daugel kartų jisai bus. Gyvybių keletą jau būsim paaukoję, ir kiek jų paaukoti 
mums dar teks... Drąsos mums, Dieve, duoki jėgos mums siųski gausiai, aukos pabūgti 
mums neleiski. 
 
   Kai mūsų akys žvelgia į paskutiniuosius saulės spindulius, kai žemės spalvų audinį ir 
dangaus margumų skliautą nudažo auksiniai ataudai, tada, Viešpatie, prisimena mums 
dieviško Tavo grožio ir rimties kupini mūsų tėviškės vakarai. 
 
   Kiek kartų įsmeigę akis į neišmatuojamus tolius, mes paskęsdavom žavesy ir 
susimąstydavom. Kokia turtinga žaismo kalba prabildavai Tu į mūsų jaunas širdis! Tu 
kėlei mus tada aukščiau pilkosios žemės, mumyse tamsius jausmus Tu tirpdei, Tu darei 
mus švelnius, kaip lino žiedas. 
 
   Kaip lengva būdavo tada kalbėti į Tave, Viešpatie, kalbėti be žodžių, be tų paprastų 
mūsų žodžių! 
 
   Tada Tu buvai arti mūsų, ir mes, rodos, savo akimis Tave paliesdavom, savo jausmu 
apčiuopdavom, savo jautriu gamtos vaikų instinktu atsekdavom. 
 
   Tada, Viešpatie, Tu buvai mūsų jaunystės dalis, neatskiriama ir nedaloma. Tu  savo 
rimtimi mus pripildydavai, Tu mūsų dvasią džiaugsmo spinduliais užliedavai. 
 
   Tik paskui, kai mes išklydom iš mūsų tėviškių, kai mūras ir asfaltas pasidarė 
kasdieniška mūsų dalia, kai šviesos ir žaismo ėmėm ieškoti šaltų ženklų knygose ir savo 
sukurtose grožio padangtėse, Tave, mūsų jaunystės Dieve, ėmėm pamesti iš savo akių. 
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   Ir Tu žinai, Dieve, kaip kankinomės mes tada, kaip bodėdavomės mes savo buities, kaip 
rudens darganą kęsdavom savo dvasioj. 
 
   Bet nūnai, kad ir išblokšti iš savo padangės, kad ir daug kęsdami, mes, rodos, vėl 
pradedam atgauti pirmykščią savo buitį. Tu vis dažniau ir dažniau pradedi į mus prabilti 
mūsų jaunystės kalba. Ir kasdien, kai mes palydim Tavo saulę ir kasryt pasitinkam ją vėl, 
mums rodos Tu vėl kalbi į mus, kaip kitados, - kalbi gyvųjų savo ženklų kalba. 
 
   Kalbėk, Viešpatie, į mus, kalbėk savo mintim, kalbėk grožio žaismu, kalbėk nakties 
sapnais, kurių mes einam pasitikti. 
 

   21.7.43 
 

   Pabirusios dienos kely savas mintis mes surenkam ties Tavimi, o geras mūsų Dieve! 
Ties Tavimi mes kaip ligonys su dejavimais savais, kaip maldininkai ties šventyklos 
durų, kaip skriaudžiamieji pas Tave, didžioji mūs Teisybe, susirinkom. 
 
   Ramybės niekur mes nerandam, paguodos niekas neskuba mums teikti, vilčių mums 
nieks praskaidrint neateina... 
 
   Kas būtų be Tavęs, o Dieve, mūsų dienos pilkos, kas vakarai ir naktys nemigo mūs 
nykioje buity bebūtų?! 
 
   Savoj kančioj atradom mes Tave, kaip drožiny smūtkelio; Tave, kaip priebėgą kietam 
kely suradom mes; kaip švyturį tamsioj nakty išvydo mūsų akys...  Ir nežinia, ar daugis 
mūs šypsotis benorėtų šiandie, ir dainomis skardenti grotinę padangę, ar daugis kibirkštį 
kūrybos žadinti panūstų, jei ne rimtis, kurią nūn duodi mums, jei ne viltis, kurią Tu žadini 
kasdien, jei ne paguoda ta, kurią tieki, kaip rasą vakarinę. 
 
   Ramu mūs dvasioje šiandien, ramu, kaip marių gelmėje gilioj, nors audros siaustų mūs 
paviršių nuogą. Ramu širdy, kaip vakarą mūs tėviškės laukuos, nors miglų debesys tiršti 
sklendentų mums aplinkui. 
 
   Nei pykčio niekam mes nesinešam širdy, nei keršto niekas neatrastų mūsų dvasioj. 
 
   Giedria mintim palydim visą mūs dienos praeitą kelią. Giedria dvasia, - giedria, kaip 
naktys mūsų tėviškės padangių - mes einame pasitikt sapnų gražiųjų karalijos. 
 

   2-22.7.43 
 

   Su ryto paukščiais, su prasiskleidžiančiomis pievų gėlėmis, su ošti pakirdusiu mišku, 
pakylame, Viešpatie, ir mes naujai dienos buičiai. Pakylame, kaip kariai, trimito 
pažadinti, kieto dienos žygio tęsti, kaip ūkininkas - naujų vargo vagų versti, kaip aktorius 
išeiname į dienos sceną naujos mūsų gyvenimo dramos išgyventi. 
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   Tu žinai, Dieve, mūsų kančia ir aukas, vidaus ir išorės konfliktus. Tu žinai, kaip sunku 
mums, Tavo vedančios rankos mostą sekti, Tavo duoto kelio gairių iš akių nepamesti, - 
kaip sunku įsijungti į bendro gyvenimo ansamblį, savo veiksmus suderinti su brolių 
veiksmais… 
 
   Ir vis dėlto, Dieve, Tave mes šiandien renkamės didžiuoju savo žygio vadu, Tave mes 
prašom būti mūsų dienos dramos Vadovu. 
 
   Mes norim įsijungti, Viešpatie, į Tavo vadovaujamos visos gamtos sutartinę. Mes 
norim su vyturiais skardenti į Tavo padanges, su aukuro dūmais savąsias aukas Tau 
aukoti, į Tave, kaip augalai į saulę, stiebtis. 
 
   Leisk mums, Viešpatie, šiandien būti ne paprastais statistais, ne lūžtančiomis 
nendrėmis, ne blankiais šešėliais, bet žmonėmis, kurie, perėję ugnį, darosi kieti, kaip 
plienas, atsparūs, kaip mūsų laukų ąžuolas, vėjų blaškomas, kaip kariai, kurie ir mirčiai 
nebijo pažiūrėti į akis. 
 
   Su Tavim, Dieve, pradedam mes savo dieną, su Tavim ir  Tavo garbei. 
 

23.7.43 
 

Subūrei, Dieve, mus kaip pasakų pasaulio būtis. Kaip kūnus dangiškus erdvėj įkurdinai 
didžiajam mūs laikų kely. 
 
   Inertiškos jėgos davei mūs dvasiai, ir mūs kelius paženklinai plačiuoju laisvės brėžiu. 
 
   Mes tiek šviesių dienų ir tiek tamsių naktų jau pragyvenom, tiek vasarų gražių ir 
darganos žiemų -. Ir švietėm mes, kaip atspindžiai Tavos šviesos, ir tamsą skleidėme, kai 
be Tavęs mes buvom likę. 
 
   Tu mums, kaip saulė vis buvai, kaip kosminis magnetas... Tu traukei mus savęsp, 
išklyst orbitoje plačioj Tu mums neleidai. Mes, kaip aušros ilgėjomės Tavęs tamsoj, kaip 
vasaros kaitros mes laukėm rudeniui nykiam užėjus. 
 
   Ne vienišus mus palikai šiame laikų kely, ne vienus išvedei į platųjį pasaulį. Davei 
mums motiną ir sesę, tėvą - brolį, davei draugų mums būrį gausų. 
 
   Supynei mus kelius, tarsi šviesulių danguje, su brolių mūs keliais. Mes bendrumoj, mes 
sutartinėj ėjom Tavo saulės kelią. 
 
   Paskui chaosas sujaukė mūs ramią buitį, audrų banga išblaškė mus plačiuos laukuos. Ir 
rodės mums, - mirtis, kaip juodas raitelis, sutryps ant kelio svetimo išklydusį keleivį. 
 
   Klaikių vaizdų, klaikesnių nei mirtis, regėjo mūsų akys. Mes lyg sapne, lyg šiurpiame 
nakties sapne, praleidom daug dienų. 
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   Viltis, kaip švyturio šviesa, užgesus buvo daugiui mūs. Akimirka viena, - ir rodės 
paskandins iškilusi banga laivelį mūsų vienišą. 
 
   Nūnai ir vėl šviesesnį spindulį pažėrė Tavo, Dieve, saulė. Mes vėl gražiais sapnais 
pradėjom pinti ateitį savų dienų. Mes vėl pradėjome tikėt į vasarą auksinę, kuri ateis 
staiga, kuri, kaip rytmetis išauš mums vieną kartą. 
 
   Kad tik greičiau! - nerimsta plakus mums širdis. - kad tik greičiau! - mes prašome 
Tavęs, o Dieve, šiandien. 
 
   Jau vasara senai išaušo tėviškės laukuos, ir javas baruose senai subrendo. Kodėl gi mes, 
o Dieve, čia turėtume ilgiau dar likti? Kodėl mūs dvasiai bręsti tėviškės padangių būtų 
negana? 
 
   Kad tik greičiau! - mes prašome Tavęs, o Dieve, šiandien... 
 

10.6.43 
 

   Mūsų dienos, Viešpatie, kaip knygos lapai verčiasi viena po kitos. Tu žinai, kokių 
rūpesčių jos prirašytos ir kokių atodusių. Kaip debesys dengia mūsų dvasią naujos 
neviltys. Mūsų jėgos ima išsekti. Mes iriamės dar, kaip jūreiviai audrų iškankinti, pirmyn, 
bet, rodos, paskutiniomis savo jėgomis. 
 
   Kas būtų, Viešpatie, jei Tavo siunčiami giedros spinduliai negaivintų mūs. Jei 
prisiminimas Tavo į gerą vedančios rankos lėmimų neguostų mūs. Jei Tavo duotų mums 
artimųjų siunčiamos, kaip šiandien, dovanos - nestiprintų mūs. 
 
   Dėkojame Tau, Tėviškoji Valia, už visą, ką gera per Tave šiandien esam patyrę - už 
sveikatą, už kasdieninę duoną, už draugų gerą širdį. Atlygink, Dieve, tiems geradariams, 
kurie siunčia mums dovanas, kartu su savo širdies dalimi. Skalsink, ką esam gavę, ir leisk 
broliškai pasidalinti su tais, kurie gaunančiųjų džiaugsmo neturėjo progos šiandien patirti. 
 
   Stiprink mus, Dieve, glausk vienus prie kitų, duok bendrumoje pakelti visus sunkumus. 
 

Birželis 1943. 
 

   Dieviškoji Širdie, Tau pašventėm mes savo Tėvynę, paaukojom ją ties Prisikėlimo 
šventovės pamatais. Padarėme mes tai, prisimindami, kad Tu juk mūsų tautos prisikėlimo 
kertinis akmuo esi, Tu - varomoji mūsų širdžių jėga, gyvybinės mūsų kūrybos ir 
veiklumo šaltinis. 
 
   Tu Rūpintojėliu kuždėjai, kaip motina lopšinėm kūdikiui, jaunai mūsų tautos dvasiai; 
Tu skatinai ją stiebtis gėrio kely. Tu žadinai susimąstyti ne tik ties pakelėj minamu 
dobilu, bet ir ties padangėm besistiebiančiu ąžuolu. Ir kai mūsų dvasia darėsi nerangi 
aukai ir kovai, Tu mūsų laukų ir sodybų kryžiuose kybodamas, kalbėjai mums apie garbę, 
kurią gimdo skausmas, apie prisikėlimą, kuriame reikia apsimarinimo aukos. Tavyje mes 
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ir kelią ir vadovą esame atradę, Viešpatie mūsų Jėzau Kristau - mes asmeniškai ir mes, 
kaip tauta. 
 
   Dieviškoji Širdie, teateinie Tavo karalystė į mūsų Lietuvą. Teužsidega mūsų širdys 
Tavo tiesai, Tavo gėriui - mūsų valios, Tavo grožiui - mūsų jausmas. 
 
   Meilės duok mums - maldaujame Tavęs. Ištvermės suteik mums - prašome Tavęs. 
Dievo vaikų laisvę grąžink mums - šaukiamės Tavęs. 
 

Gegužis 1943 
 

 
   Mes kreipiamės į Tave, Aušros Vartų Gailestingumo Motina. Kreipiamės kasdieninių 
vargų ir negalių spaudžiami. Mes kreipiamės kartu su tūkstančiais mūsų brolių, 
kenčiančių ištrėmimo vargus Sibire, tūkstančiais - gyvenančių pavojaus ir netikrumo 
dienas Rytų fronte, tūkstančiais tų, kuriuos palikom namie - mūsų artimųjų ir draugų, 
kankinamų sielvarto. 
 
   Argi Tu užmirši, Motin, mūsų visų atodūsius, ar neišklausysi mūsų skundo ir dejavimų 
- Tu, didžioji mūsų užtarytoja, Tu, kuri šimtmečiais maldei mūsų tautiečių vargus ir 
skausmus. 
 
   Mes tiesiame į Tave savo rankas, kaip vaikai, kurie pasitiki gerosios savo Motinos 
globa. Išmelsk mums stiprybės - prašome Tavęs, jėgų - pakelti ligčiolinės buities 
smūgiams, malonės - vėl grįžti visiems į motinos Tėvynės priglobstį. 
 

  15.6.43 
 

   Kaip kalinys laisvės, kaip nusidėjėlis išteisinimo, taip mes, Viešpatie, alkstam teisybės. 
Ne tos, Viešpatie, kurią žmonės sava vadina - ne asmeniškos teisybės, dėl kurios žemės 
vaikai pigius ginčus veda ir smulkias kovas. 
 
   Mes trokštame teisybės, kuriai didieji pasaulio protai lenkėsi, kurios ieškojo neramiai 
visų laikų dvasios, už kurią mirė herojai. Mes trokštame tos palaimintos teisybės, kurią 
turi Tu, visokios teisybės šaltinis, Tu - pati Tiesa ir Teisingumas. 
 
   Mes trokštam teisybės, kuri palengvina kenčiančiųjų dalią, kuri kasdieninės duonos 
leidžia nestigti alkstantiems, kuri silpnuosius sulaiko nuo vergiško pataikavimo stipriųjų 
neteisybei. 
 
   Mes trokštam, Viešpatie, teisybės pilnos ir visuotinės; teisybės, kuri apima visus 
žmones ir visas tautas, kuri suveda visus į darnią vienybę. 
 
   Mes trokštam teisybės visiems, bet ypač savai tautai. Tu leidai, Viešpatie, patirti jai tiek 
skaudžios neteisybės! Tu jai kryžiaus kelius leidai praeiti, kelius, kuriuos suruošė jai 
žmonių neteisingumas. Bet kaip tamsoj labiau sušvinta šviesos žiburys, taip neteisybėje 

 9



brangi mums pasidarė Tavoji teisybė. Ir ilgimės jos mes šiandien labiau gal nei kas kitas. 
Tik duok, Viešpatie, kad šis mūsų tautos ilgesys būtų tyras - be jokios neapykantos kam 
nors, be jokio keršto jausmo. Duok, kad jis neštų mums palaiminimą, kurį žada Kalno 
pamokslas - nekaltai kenčiančiųjų palaiminimą. Duok, kad kančia, kurią mums parengė 
kitų neteisingumas, apvalytų mūsų sąžines ir herojinę dvasią mumyse išugdytų. 
 
   Mes trokštam teisybės, ir su dėkingumu prisimename, Viešpatie, Tavo paramą nekaltai 
kenčiantiems įvairiuos ištremimuos mūsų tautos broliams, paramą, kuri jų silpnoms 
jėgoms yra taip reikalinga. Jų vienų, kaip ir mūsų per šiuos tris mėnesius, jėgų tikrai būtų 
buvę per maža pakelti visam tam, kas pakelta. 
 
   Mes trokštam teisybės, Viešpatie, prisimindami šiandien tuos mūsų brolius, kurie mirė 
teisybės kankinių mirtimi. Te jų nekaltos gyvybės auka išperka neteisybę tų, kurie 
nežino, ką daro. Duok tiems mūsų broliams, prašome Tavęs Viešpatie, amžiną atilsį ir 
amžinoji šviesa tegu jiems šviečia. 
 

   6.8.1943 
 

   Sparnų Tu nedavei mums, Viešpatie, lakių.  
   Erdvės nedaug tesuteikė ranka Tavoji; -  
   Kaip narve paukštis jaučiamės čionai patekę,  
   Kaip vaiko saujoje drugelis vasarinis.  
 
Tai kas, kad dvasią Tu davei mums laisvą,  
Kad mintimi, kaip žaibu, skriejam pro pasaulį,  
Kad sukuriam vaidentuvėj, it pasaką, rytą jų gražų,  
Kaip sapną menam mes jaunystę savo laisvą.  
 
   Aplankėme daug kartų kapą tavo, motina geroji, 
   Ir jūs pastogę, sesės, . likusios tėvynėj 
   Ir broliai, jūs, kur užjūry gyvenate 
   Našlaičiai, jūs visi, be tėvo likę ilgesy giliajam. 
 
Tai kas, kad mūs dvasia ribų nežino 
Visuos kraštuos visų pasaulių mūs gana; - 
Kaip paukštis narve jaučiamės šiandien mes 
Kaip vaiko saujoje drugelis vasarinis. 
 
   Ištiesk, o Viešpatie, Tu ranką savo tvirtą 
Drugeliui leiski skrist į saulėtą papievę 
Ir paukščiui grįžt į lizdą, motinos sukrautą 
Tegu nurims dvasia - plati, kaip erdvės. 
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21.8.43 
 

   Mūsų viltis, Viešpatie, vėl dengia debesys paniūrę. Mes laukti vėl neturim ko. Mūs 
artimieji padarė visa, bet ausys jų tegirdi kietą „ne“. 
 
   Mes vėl atsiduriam prieš naują nežinią. Mūs laisvės raktą paėmė kažkas ir laiko savo 
rankose, ir durų saulėtų nenori atverti mums. 
 
   Mūs artimieji skuba mus paguosti: „Nenusiminkit! Vardan visa, kas jums šventa, 
vardan meilės, kuria mes jus mylim, kuria myli jus jūsų Tėvynė - būkit stiprūs! 
Gyvenimo audros palaužia tik silpnuosius. Stipriuosius - jos ugdo. Geras Dievas jus myli, 
ir šventoji kančia neliks neatlyginta. Ateis valanda - tikėkit - kada jūsų rankas ir veidą 
vilgysim džiaugsmo ašarom. Skausmas daro jūsų meilę dar didesnę ir tyresnę. Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia...“ 
 
   Kokie gražūs, Viešpatie, ir kokie pilni jėgos šie žodžiai! Mūsų artimieji praaugo save. 
Tai, dėl ko mes bijojom ir sielojomės, bijojom dėl tvirtybės jų, kuriuos palikom, šiandien 
mus pačius guodžia. Jie stiprūs, Dieve, ir jų dvasia tvirta. 
 
   Taip, kančia praeis ir ji neliks neatlyginta. Vardan meilės to, kas tvirta, vardan meilės, 
kuria myli mus Tėvynė, mes liekam stiprūs ir tvirti. 
 

21.10.43 
 

Padaryk mus viena, Viešpatie 
 
Vienybės prašom Tavęs, Viešpatie,  
Vienybės ilgisi dvasia mūs skaldoma pavydo ir klastos.  
Kai kas pasėjo dirvon mūs kūkalių grūdą.  
Nesantaikos ranka įmaišė raugą įtarimų mūsų dvasioj.  
Dėl būsimos garbės, kaip obuolio auksinio,  
Mes pradedam apkartinti ir taip apkartusias dienas sunkiosios mūs buities. 
 
Teisėjais vienas kito daromės, 
Ir sprendimus išrašom sau be meilės. 
Tavęs, Teisėjau mūsų vienas ir vieninteli, nenorim pripažinti mes. 
Ir valios Tavo, Tėve, mes nepaisome. 
Vaikai išpaikinti savos minties 
Užmiršom vieną dalią, kuria, labiau nei plieno ryšiais, suvienyjai Tu mus. 
Ir vieną Tavo saulę, kuri kaip matome, 
Lygiomis glosto mus visus, 
Ir vieną duoną, kuria kasdien Tu maitini, 
Užmiršom greitai mes. 
 
Vienybės prašome Tavęs, o Viešpatie, 
Vienybės Tavo ilgisi dvasia, pagraužta nerimties. 
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Kaip Tu, ir Sūnus Tavo, ir Dvasia, 
kaip Tu, o Viešpatie, esi juk vienas. - 
Kaip meilė Tavo ir tiesa, 
ir grožis Tavo vieną turi pradžią - 
Kaip viena Tavo karalystė, 
kaip kūnas sąnarių Tavų sujungtas mistinis Sūnaus galvos vienos. - 
Kaip vynmedžio šakelės vieną gyvastį 
Tavy, o šventas Vynmedi, tesuranda. - 
Taip mes, - kokia dalia dienas mūs belydėtų, - 
Tebūnam viena, Viešpatie! 
 
Tebūnam viena mes, kaip motinos vienos vaikai, 
Kaip motinos, kuri iš meilės ir kančios pagimdė mus. 
 
Tebūnam viena mes, kaip tėvo vieno sūnūs 
Kaip tėvo, kritusio kovoj už laisvę kūdikių savų. - 
Kaip broliai brolių, liūdinčių Tėvynės laukuose, 
Tebūnam viena mes, o Viešpatie. 
 
Vienybės prašom, Dieve, mes Tavęs, 
Vienybės ilgisi dvasia mūs skaldoma nesantaikos nuodų! 
 

23.10.43 
 

Spalių męnesiui 
 
Kaip spalių pabiros, o Viešpatie, atkritom nuo kamieno mes. Kaip spalių pabiras išpurtė 
vėjas svetimas iš tėviškės laukų. Surinkti mes negalim padrikų , išdraikytų mūs minčių.  
 
Ir lino žiedo vasaros negalim jaust savyje, kaip visi. O darganos, kaip spalių dienomis, 
jau plaka mūsų veidą, ir vėjai rudenio šiurpiai švilpauja mūs sieloj. 
 
    Kada, o Dieve, vėl sulauks dvasia mūs saulėtų dienų? 
 
Kada giedra praskaidrins niūrią dalią? Kada ištiesi ranką savo Tu, ir vėl surinksi mus, 
kaip smiltis Tėviškės laukuos. 
 
Kaip lino pluošto nuobiros atskirti mes nuo gyvojo Tėvynės mūs kamieno. 
 

2.11.43 
 

Vėlinėms 
 
Praeis gyvenimas, kaip pasaka žavi - praeis ir nebegrįš daugiau! 
Praeis pavasariai, praeis svajonės visos - praeis ir nebegrįš daugiau! 
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Sustos širdis - ji plakė Tau vienam - sustos ir nebeplaks daugiau! 
Sustos, kaip laikrodžio strėlė, mintis sustos ir nebeskries Tavęsp - 
Ir visa visa viesulu praūš - praūš ir nebegrįš daugiau! 
Nei pėdsako tavęs neliks čionai - nei pėdsako tavų ženklų... 
 
Girdi - mirtis paženklins visa paženklins lobį tavo - jo nebus, 
Ir garbę tavo ji paglemš iš čia ir nieko nieko nebeliks daugiau! 
 
Praeis gyvenimas, kaip pasaka žavi, ir nieko, argi nieko nebeliks daugiau? 
Nei meilės motinos neliks, nei ilgesio dainos? 
 
Nuvys žiedai, pajuos lelijos baltos - pavasarį ir vėl laukai žydės. 
Nutrūks daina širdies gili, o aidas ją ir vėl kartos. 
 
Ne viskas mirs - jaučiu, Viešpatie! ne viskas! - sako man širdis… 
Kai akys amžiams jau užgęs ne viskas dings tamsoj 
 
Kaip pumpurą iškirps mane mirtis, o Tu įskiepysi mane į naują gyvą medį, 
Kaip žvakę viesulas užpus mane mirtis o Tu įžiebsi vėl švitėti mano būtį. 
 
Gyvensiu vėl, gyvensiu Tavimi, Mintie didi. 
Mylėsiu vėl, kaip myli Tu mane 
Pažinsiu veidą Tavo šviesų šviesų 
Ir džiaugsmu man netvers širdis 
 
Nei ašarų nebus, nei skaudulio kartaus - nei pykčio nieks taurėn nepils. 
Valdysi, Dieve, Tu, ir nieko man nestigs ir nieko, nieko man nestigs daugiau! 
 

13.6.43 
 

Sekminėms 
 
Tėvynės gonkai pasipuoš berželiais virpančiais 
Ir lapais nokstančiais svyruoklių greit pakvips bažnyčios mūs 
Tauta, kaip visuomet, švęs Sekmines rimty gilioj - 
Tik mūs tenai nebus… 
 
Nebus tik mūs tenai tąryt, 
Nebus, kai ugnį kurs vaikai laukuos, 
Kai vainikus supynę, puoš Smūtkelį seną, 
Kai žalmarges kaišys laukų žiedais. 
 
Nebus tik mūs tenai Sekminių rytą 
Nebus, kai motinos prašys ugnies dangaus 
Nebus, kai jos maldaus ramybės mūsų žemei 
Nebus, o Viešpatie, ten mūsų su visais.  
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Tiek sielvarto susitelks mūs dvasioj 
Tiek nerimo, tiek sopulio skaudaus mūs buity! 
Kas guosti nūn ateis pas mus čionai 
Kas kitas be Tavęs, Ramintojau šviesus! 
 
Mes Tavo Dvasios laukiam iš aukštai, 
Kaip spindulio giedros, mes laukiam jos. 
Tvirtybės ir drąsos mes prašome Tavęs, 
Audroj Sekminių duoki galvas mums pakelt aukščiau! 
 

_____ 
 

   Mūsų dienos, Viešpatie, kaip padangių debesys - tokios vienodos ir beprasmės. 
 
   Mes laukiame giedros, mes spindulių Tavų pasilgę. Mūs žvilgsnis krypsta į tenai, kur 
Tu mus pašaukei į būtį, kur mus, kaip lauko gėles, gaivinai gerąja saule... 
 
   Argi ilgai dar mus laikysi, Dieve, šioj buity? Argi ilgai Tu dar bandysi mus? 
 

______ 
 

 


