Algimantas Lyva
LYRINIS MARATONAS
eilės
Man patinka šie eilėraščiai. Jie skamba kaip kiek senoviški tango, kur gale
paprastai būdavo neišrištas septakordas su fermata.
Tomas Šatkauskas
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 16 d.
GALERIJA 2
galerijoje
vis sunkiau vaiduokliams iškulti dantis
paveikslų rėmuose tramdomieji marškiniai
šaltos cigarų akys
įstiklintos grotos
švilpia išlavėjusios ausys
džiugaus riksmo bangą atremia sienos
--duobkasių dubleriai jau ieško paklydusių estetų
galima drąsiai įkvėpti uždraustą spalvą
girtis lietumi
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 17 d.
MIRAŽAS
metaliniai garažai
plečia vaizduotės ribas
basas
į baraką
velku seną rojalį
slysta pavargusios rankos
linksta kojos
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dūmais kvatoja statinė
dega senos dėžės
spjaudosi žarijos
negaliu užgesinti pėdų
iš debesų krenta baltos šlepetės
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 18 d.
SPORTAS
atvirame konkūrų čempionate
paralelinė kiemsargių atranka
nukritus nuo varlės lūžta pentinai
pralaimėtas saldus žvyro gurkšnis
bet vis dar galima nuskinti laukinę gėlę
laukti kada geroji laumė
iš nugaros ištrauks surūdijusią vinį
ir bus galima evakuotis
į zoologijos sodą
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 19 d.
NAKTĮ
skrendu
bijau pabusti
atsitrenkti į sieną
--vaiduoklis uždegs žvakę
maldaus apginti sapnų slėnį
užgesinti baimės žibintus
laukti
kol nuo lubų
į tamsą
išskris metaliniai drugiai
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 20 d.
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KADENCIJA
vakare prie griuvėsių
galima sutikti oro spėjiką
dalijantį rožinės prošvaistės
nereikia lipti aukštyn
ant kiauro stogo netirpsta sniegas
šalia metalinio konteinerio
antrajai skurdo kadencijai pasiruošė valkata
ant paskutinės bibliotekos knygos
padėjęs purviną leteną
pažada negerti seno rūšinio vyno
nepietauti kinų restorane
senatve pagydyti jaunystę
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 21 d.
AKLAVIETĖ
lyja
įklimpęs į stiklą
stringu it kiaura barža
kvėpuoju čerpėmis
skylėtomis rankomis atvėriau langą
staugia vėjas vilko balsu
trošku
negelbsti ilgas beldimas į tuščią stiklinę
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 22 d.
ATSISKYRIMAS
nestebimi
tyli veidrodžiai
praradusios kambario kampus
iki lubų auga grindys
--ir
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tampi savitas
neatspindėtas
išvengęs ekrano šviesos
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 23 d.
DEMOKRATIJA
į sviestinį popierių
suvyniojęs slibino liežuvį
politikas
užkukavo gegute
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 24 d.
LOPŠINĖ
varnas nečiulba
negieda giesmių
aštriu riksmu supa kankorėžius
tvoros užmigdė akis
nepastebėjau
kaip medžiai pievas nudažė žaliai
ir žvyrkeliais atbėgo pelkių gėlės
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 25 d.
LUNATIKAS
smaugia kaklaraiščio kilpa
užrakinti kambariai trokšta laisvės
miglotų tolių
ieškau
prie durų pamesto
žaislinio automobilio
--parketas neranda jūros
be vėjo liūdi tvora
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vienodai
be lietaus skamba skarda
dūžtančios taurės ir lėkštės
--saldus pilnaties kokteilis
atgijo sausos gėlės
pamerktos į mėnulio spindulius
atsigėręs mėnesienos
vikriai bėgu stogais
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 26 d.
RUDUO
gandru pavirto rūkas
į dykumas išskrido smėlis
šaldytuvas šąla kasdien
ir neišsigąsta saulės
ji toli
vėsūs spinduliai
gaudo stalo šešėlį
iš lūžtančių lentynų
krentančias knygas
nelauktas aiškumas pakviečia lietų
bet jis sustoja ties stogu
ieškodamas kiaurų čerpių
ir kai iš tamsos išnyra nesulopyti langai
nakvoja pageltusioje liepoje
griovyje paslėpęs sulaužytą skėtį
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 27 d.
AIŠKUMAS
varno riksmas atropoja akmeniu
šešėliai debesimis
prakalbinęs kastuvą
stebėk kaip
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iš duobės ropščiasi velėna
apačios nėra
tik nepasiekiamas dugnas
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 28 d.
ATRADIMAS
paglostę dilgėles tapsime švelnesni
sušlapę geresni
po beržu gerdamas išmintingą lietų
nepastebėjau kaip į orą pakilo varna
kaip įvirtau į balą
--ištirpo batai
apsiaustas ir skėtis
dabar galiu bristi
išlipti į kitą krantą
tobulas ir sausas
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 29 d.
GAL
plaukia valtys atgal
nepastebi jų niekas
jei atsigręši
pakils audra
ir niekada
nepamatysi jūros
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 30 d.
PABUDIMAS
senas žadintuvas
kodas tylos
ryto akis
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nesumeluota kava
--laiptais atriedėjo nauja diena
iš gatvių sugrįžo durys
po lova užmigo
pliušinis krokodilas
Vilnius, 2018 m. rugpjūtis 31 d.
PADĖKA
jau greitai vėjas atpūs rudens spalvas
dirvone akmenims dovanos lauką
miškui daubą
--varlės monologas
didinga staigmena
aplink tvenkinį
bėga antys
ratu
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 1 d.
SKRYDIS
ne tik sinoptikus svaigina toksinis konteinerio kvapas
į griovius krenta palūžę patvorių lakūnai
negelbsti atsarginis vaisvandenių parašiutas
kaminų cigaretės
stiprybės reikia ne tik sienoms
užteks kartoti reklamos šūkius
civilizuotai laukti gerovės
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 2 d.
LAIKAS
neįmanoma arbata prailgina dieną
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stiklinėje žvakės liepsna
degtuko istorija
į balą krenta šokolado laiptai
saldžios svajonės
negelbsti atviri langai
aukščio padalos
oro tiltai
--pavėlavus į karnavalą
neverta ieškoti alkanų durų
saugoti skylančias sienas
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 3 d.
AKTAS
prie akropolio
ne to
o šito
atverki piniginę
ištrauki plastikinę širdį
paaukok save
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 4 d.
PLENERAS
pamiršę
kad sunkūs akmenys
vis dar slepia spalvų lobius
tapytojai neskaldo granito
--į rėmus netelpa pavieniai vaizdai
pulsuoja dangiškas skausmas
nemirksi drobinė akis
nepakeliamai lengva
įkvėpti pirmąją akimirką
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Vilnius, 2018 m. rugsėjo 5 d.
DROBĖ
pievoms nerūpi nei dienos
nei naktys
kai lyja
atgyja pamiršti laukų portretai
nereikia nei dažų
nei teptuko
neapčiuopiamas dangus
piešia aiškius vaizdus
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 6 d.
RUDUO
lėtai šąla nesuprastas oras
gyvenimo verpetuose skęsta saulė
tolsta svirplių koncertai
džiūsta balų veidrodžiai
spigina drumstos akys
trumpalaikiai miglos šuoliai
žada šiltas sienas
--begraužiant medžių lapus
pagelto rudens dantys
traška galva
lydosi smegenys
mineralinis vanduo
tik parama varlėms
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 7 d.
METALAS
peizažai
pavargo pozuoti
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meno našta slegia nekaltas girias
skamba spalvomis atskiesti dažai
atvirtę stabais
galerijoje šoka metaliniai tapytojai
--išeisiu
neradęs durų
sienų akiduobėse
liks alpinistų pėdos
rauplėtas voro riksmas
surūdijusi musės mumija
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 8 d.
PERSPEKTYVA
sulinko švarko sagos
nutyso juodas batų šešėlis
--atomazga
kita diena
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 9 d.
DUGNAS
jei
brangus šešėlių dialogas
įkvepia žiaurus tarpuvartės prestižas
džiugina patikimi grindinio planai
įkvėpki kontrolinį žolės kvapą
antraeile šviesa sužaliuos asfaltas
iš troleibuso išlips svajonių sala
--po antros skardinės
prigęsta akių prožektoriai
nėra patikimos strategijos
į šiukšlių dėžę įmesti cigaretės filtrą
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gatvė neturi ambicijų
nereikalauja meistriškumo
ar verta sumažinti alaus dozę
pamestas klaustukas
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 10 d.
KONCERTAS
tiršta metalo gaiva
pranoksta gitarų grandines
belsdami į dūmus dalgiu
neabejosime koncertu
ledinėje depresijos bangoje
skęsta pragerti riksmai
--spardydami kėdžių šešėlius
slinksime parketu
slėpdami svajonių miglą
apkabinsime upės skeveldrą
tobulas sienas paremsime
keiksmais
--neatšips padrožti dantys
išgėrę litrą rašalo dėmės
ištatuiruotos ant perplėštos gerklės
smigsime į prožektorių betoną
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 11 d.
LAISVĖ
atostogauja siurbliai
braška neišsivėdina galva
neišdulka baisios mintys
svetainėje maža vietos manevrams
paragintas švytuoklės svyravimų
bėgu aplink stalą ratu
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kai atviros durys pakirs kojas
ir nenusisekusios sienos
patikslins veido kontūrus
laiptais
paspruks kreiva kaukė
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 12 d.
KŪRYBA
išlankstytame neono skruoste
varvanti šypsena
elektrinė bala
pavargęs
nuo tamsėjančio debesų sidabro
lietus
skandina restorano laiptus
--nereikia gero oro
po storu tinko sluoksniu
slepiasi nepadrožti pieštukai
skardinės vamzdžių eilės
ašarų katarsis
--mechaniškai sukramtęs picą
automatiškai išgerki stiklinę vandens
neįkvėpia frakas
šampanas
alus
galimybių riba
spalvota girliandos virvė
panešioti valgiaraščio žodžiai
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 13 d.
KVALIFIKACIJA
statybininkui
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ant galvos nukrito
varnos išperėta plyta
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 14 d.
PLENERAS
tapytojas iš sidabro taurės
geria žalsvą mėnulio vyną
brenda molberto iškirstu taku
ieškodamas nenupieštų uogų
--noksta paveikslų lobiai
Vilnius, 2018 m. rugsėjo 15 d.
PLENERAS 2
kopas laisto lietus
į dangų auga akmeninis vėjas
mūzos labai arti
užsimerkęs tapytojas
regi šviesias drobes
gaivias spalvas
--veidrodinės žuvėdros šienauja smėlį
ir renka varnoms kankorėžius
2018 m. rugsėjo 16 d.
LAISVĖ
stiklinei
palikta
teisė
sudužti
2018 m. rugsėjo 17 d.
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VALKATA
nelaimės fone patvorių šlovė
numesta kaip atkąstas saldainis
prie piktžolių tvoros vėl užklupo diena
išmokau plūstis
spardyti tuščias skardines
pamilau varną
didelę
juodą
--augo takai
kai ant mano automobilio užaugo žolė
apsivilkau vėjo apsiaustą
į šiukšlyną išmečiau sagas
suplėšiau marškinius
skersgatvių bures
o batai liko namie
prikalti prie durų
2018 m. rugsėjo 18 d.
RUDUO 2
sužvarbusi
nuo grybų alsavimo
krūpteli vilko uoga
griovys ne arklys
pavargo krepšys
ties upės kilpa
pušų vėtrungė
lietus dievina darganą
atvirą dangų
patvinusius takus
slidžias pakalnes
2018 m. rugsėjo 19 d.
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POILSIS
bežiūrint į tolį pamėlsta ausys
išvengusios krentančių langų
į stiklą brenda laimingos akimirkos
--nereikia sustoti
kai bėga sienos
2018 m. rugsėjo 20 d.
AISTRA
nulaužęs drebulę
vėjas šokdina kaliausę
2018 m. rugsėjo 21 d.
PALĖPĖ
pavargusios dėžės
vis dar saugo vaikystės žaislus
neverta ieškoti kopų smėlio
debesys palaidojo lietų
ir vėjas patvino jūros miražu
2018 m. rugsėjo 22 d.
KVIETIMAS
gana aiškiai
pro debesis prasimušė saulė
atsiuntusi pamokymą
nesigailėti praėjusio laiko
neturinčio įtakos vidiniam augimui
net ir blankūs tikėjimo likučiai
gali padėti lygumoje atrasti kalnus
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išvengti kelio duobių
2018 m. rugsėjo 23 d.
UOSTAS
žvilgsnis
plaukia upe
ir neieško tilto
pagavau voratinklio lyną
prie tvoros pririšau kiaurą valtį
2018 m. rugsėjo 24 d.
LIEPSNA
o degtukas vis dega
pamiršęs užgęsti
dar pirštai sveiki
tik nugaišo laikas
kai užpūčiau liepsną
--atsigaivinęs miglos dumblu
peršokau akmenų duobę
laukiu kada vėjas
uždegs prigesusį žvilgsnį
2018 m. rugsėjo 25 d.
NUOGIRDA
braškių rūmuose kabo skelbimas
žaidžiant domino galima laimėti mėnulį
nes pilnatis prie salės durų
(kiek žemiau dirižablio vaterlinijos)
spalvotais pieštukais nupiešė žarijų taką
2018 m. rugsėjo 26 d.
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PRIVATI VALDA
pradėję dažyti tvorą
stebime kaip senka dažai
ir kai pasklidusi spalva atsuka vyrių varžtus
griūna vartai
vedantys į sodo pavėsinę
svyra saldūs obuolių maišai
iš karto į dvi puses
į nukąstą mėnulį
į apskritą nulį
--ir kai netenkame paskutinio šūvio
lieka tik laimės šablonų rinkinys
atviri rapyros dūriai
į neištatuiruotą nugarą
varlių labdara
2018 m. rugsėjo 27 d.
ERDVĖ
neverta
skaičiuoti kritusius klevo lapus
nuoskaudomis lopyti debesis
po tiltu ieškoti paskendusios stiklinės
--beržai iškirs kelią pušims
atsities žolė
nepalikęs pėdų
į sutemas nutįs vėjo šešėlis
2018 m. rugsėjo 28 d.
AUŠRA
sudužo paslėpta pilis
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juodvarnių riksmai
sukapojo kalnus
neliko snieguotų viršūnių
slaugančių sužeistus žaibus
--kai šile paklysta rūkas
rasoti akmenys tiesia tiltus virš pievos
akimirksniu surūdija žolė
todėl magiškas keltininkas
išmatavęs vėjo žingsnius
slaptoje miško aikštelėje užkasa duobes
kad ant žemės nenukristų mėnulis
2018 m. rugsėjo 29 d.
PILNATIS
pabėgo vakaras
liko tik užverstas knygos skausmas
dėžutė saldainių
neišgerta arbata
--pavargau nuo atlaidaus mėnulio žvilgsnio
sunku mąstyti be arbūzo smūgio į lubas
--lange ištirpo stiklas
į stalą atsirėmė šaltos grindys
vikrūs driežai ant sienų
piešė sparnuotus žmones
ratuotas pabaisas
žiogų kranus
2018 m. rugsėjo 30 d.
SKRYDIS
atviras horizontas
sušlapo skrybėlė
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kalbėti vienam tikrai neteks
kaminkrėtys žino kodą
ir atrakina dūmus
--vis sunkiau susitelkti ties atbraila
panaikinti nuotolį tarp stogo ir grindinio
pakilti
2018 m. spalio 1 d.
LAUKE
sunku
pakelti tylą
negirdžiu
ką šneka akmenys
--tik aušra
išvaduoja iš košmarų
net ir tamsiausias rytas
skaidrus
kaip ir tolimas slėnis
2018 m. spalio 2 d.
PAMESTI
debesų raktų nesaugo žolė
neieško skruzdėlės
tik sidabrinės varlės
stato stiklinius dangoraižius
kad aukštame mieste
nerastum namų
2018 m. spalio 3 d.
LIETUS
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atsitrenkę į lygumas
sudužo debesys
pasipylė šukės
vandeniu
pavirtę stogai
sutekėjo į balas
2018 m. spalio 4 d.
JŪRA
saulė meškerioja bangas
nerimu spinduliuoja žuvėdros
svyruoja aukštas jachtos stiebas
senka sūrus pakrantės smėlis
ir kai skambi kopų spalva pavirsta plynu lauku
pamėlsta tinklais sugauti debesys
--sunku pastebėti žuvį
dugne nėra šešėlių
2018 m. spalio 5 d.
DANTYS
mėnulis
duslus šviesulys
aptingęs padangių akmuo
debesiu apklotas snaudalius
nuo kaminų juoko anglėja žolė
dūsta langai
paspringę nuo dūmų
--palaukėje pradingo liepos
pjūklo pašonėje
aštrus miegas
atriekta lentos riekė
20

2018 m. spalio 6 d.
KELIAS
dinozaurų kriokimas
aplinkkeliais nutįso į sutemas
jau negaivina šventi laužo dūmai
pakilę virš lapų
spyglių
suklupo žvilgsnis
įpratęs mechaniškai stiebtis į dangų
gal aukštis neteko prasmės
nes dangoraižiai paneigė bet kokį augimą
2018 m. spalio 7 d.
NOSTALGIJA
aklinuose kiemuose būriuojasi automobiliai
baltose debesų bangose skęsta siauros gatvelės
moderniose patalpose vis mažiau langų
triumfuoja sienos
kaminai ant stogų šokdina čerpes
lietaus vamzdžiai gaudo vėją
dar galima grįžti į griuvėsius
atrasti stalą
kėdę
pagauti arbatos stiklinę
2018 m. spalio 8 d.
TARO
įspėtas miglos
gyvenu tolimame mieste
be žvaigždėto dangaus
ir gryno oro
--21

girdžiu
virš stalo skrenda musė
šampano taurėje
burbuliuoja išpranašautos akcijos
dulkėmis persunktame kilime
pasėtos monetos
ataugs didžiulėmis nuolaidomis
--antra korta
prarijusi paprastą zodiako ženklą
visuomet pirma
it langas į džiungles
--skaičiuoju malkos smilteles
didžiuosiuose arkanuose ieškau akmens
aplenkiančio likimą
--dabartis it betono siena
metalo šokis
pavojaus akimirką galiu tapti gudriu žvėrimi
į šiukšlių dėžę išmesti seną parkerį
tik jis gali nupiešti trečią kortą
apskaičiuoti kiek arbatos stiklinėje liko laimės lašų
patvirtinti
kad pirmasis dar neišgertas
2018 m. spalio 9 d.
APEIGA
išplėšyki dangiškos knygos lapą
nugriauki debesų pamatus
laimėki bedugnės aidą
tamsa nėra būties negalia
kai ištrokši
duobės kasėjas išties taurę
--rūksta laužas
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dūmai graužia akis
verkia miškas
2018 m. spalio 10 d.
RUDUO
auga laikrodžio rodyklė
trumpėja diena
pamiršusi vaikystę
--tik lietus
patyręs pėdsekys
suras batus
paklydusius palangėje
2018 m. spalio 11 d.
PASLAPTIS
blunka akmenys ir tvoros
sienos vengia debesų
stora velėna slepia smėlį
miražu patvinstančią dykumą
svajonių jūrą
--tuštėja pievos
nebelieka kur slėptis
pušų šešėliai užkasė duobes
vis giliau brendu į žolės gelmę
iki pat voratinkliais sulopytų krūmų
2018 m. spalio 12 d.
DRĄSA
kad pabustų čerpės
reikia išgąsdinti griuvėsius
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iki blizgesio nušveisti troleibusų laidus
šviesoforų lemputėmis suklaidinti sankryžas
pigiu neonu nugirdyti reklamą
2018 m. spalio 13 d.
NETEKTIS
begalė žibintų
kasnakt praranda
elektros lemputes
2018 m. spalio 14 d.
SKRYDIS
kai siautėja vėjas
girgždėdama
sklendžia medinė tvora
2018 m. spalio 15 d.
RUDUO
paseno vasara
liko tik tvora
pavargusi nuo vėjo
stalas sode
sudžiūvusi duona
tuščios taurės
neišgerta arbata
2018 m. spalio 16 d.
RUDUO
debesiu atplauks lietus
ugnimi
24

nušvis geltoni klevai
žolė parodys taką
--žaliame pušų slėnyje
žemi smėlio kalnai
geltonas aukštis
vėjo šalis
2018 m. spalio 17 d.
SPALIS
už beržyno kelias
ilgas randas dangaus
debesų subyrėjusių į smėlį
--ruduo
tuščias inkilais apaus kojas
įstiklins balkonus
vazonėliuose uždegs pelargonijas
--karuselė suksis atgal
rėks varnos
skambės stiklinės
arbatą gers žiema
2018 m. spalio 18 d.
MELOMANAS
nepasiekiamai nutolsta saldainių lėkštė
kai žiūri į sieną kitu kampu
nesuklupsime skambant debesų dainoms
pastumti garso bangų stebėsime metalo audras
roko griaučius
džiazo armatūrą
beveik smagu
nuo lubų krenta baltas tinko tortas
25

ir ant stalo nebelieka vietos stiklinei
tarsi užkandus ir išgėrus arbatos
belieka išeiti į koridorių
ieškoti šokoladinių durų
karamelinių laiptų
meduolių
--ant stogo beveik šalta
dūmai pusto sniegą
kaminai pramina takus
sugrįšiu jau kitas
2018 m. spalio 19 d.
TIK TIEK
iškultas akinių stiklas
pralošti langai
mesdamas šešėlį ant asfalto
suskilusioje plytoje
ieškau erdvės
batų griuvėsius atrajoja balos
geltoni klevo lapai
slepia basus žingsnius
--tarsi nebuvo ryto
ir vakaras apgavo dieną
gąsdina ramybė
kai dar nesninga
ir šaltis toli
2018 m. spalio 20 d.
ABEJONĖS
vakarėja
rėmai ryja paveikslus
liūdžiu be istorinės tiesos
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tuštėja nušienautas stalas
snūduriuoja išgertos taurės
lėkštėje
pyrago griuvėsiai
nežinau iš kur atsibaladojo sienos
tyli palubių šviestuvas
ant parketo numetęs sunkų šešėlį
2018 m. spalio 21 d.
VIRSMAS
pasviręs sausuolis
medinė sija užuomina sienos
abejonės dulkėmis padengė krūmus
skamba šalto vėjo užgaląsti kadagiai
žaibuoja akmenys
ąžuolai jau įspėti
debesyse skambės kitos dainos
o miško aikštelė tik ryžto mokykla
--saulė neša skaidrias bangas
pieva ritasi krantas
žolėje nardo žuvys
lietus prausia žmones
virtusius žuvėdromis
2018 m. spalio 22 d.
KLONAS
nešildo iš vielos išlankstytas švarkas
nuo skardinės skrybėlės
ant asfalto nekrenta šešėlis
negaliu atsiplėšti nuo sienos
jau nebežinau
ar stogas
ar lietaus vamzdis
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esu
--gerklėje įstrigo kibiras smėlio
paspringus nepalengvėjo
viršyta gurkšnio riba
2018 m. spalio 23 d.
RYTAS
vėjas užgesino žvaigždes
ant stogo paklydo kaminas
grotomis perkošta šviesa
asfaltu užkasė mėnulį
apgaulei atvertos durys
sunku atsimerkti
nėra skersvėjo
tik vienas minčių sluoksnis
dengia paslapties paviršių
--prarasta diena
atsirūgsta ilgais dvejonių metais
ne visi išdrįsta
pagerbti kuklią laiptų tylą
vedančią aukštyn
2018 m. spalio 24 d.
PAVOJUS
kol šals arbata
mėnulis aiškins sapnus
patikslins cukraus spalvą
nudažys lubas baltai
prarastos dienos
pasitrauks nuo sienos
atlėks sidabro kulka
sugrįšime atgal
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prisiminimais
atrakindami uždraustas duris
2018 m. spalio 25 d.
BAIMĖ
kelmų svarstyklės
iškirstame šilojuje nuomoja valtis
lengvi
beveik besvoriai
sprunkame žole
nes debesų kolekcininkai
slibinų dantimis dekoruoja asfaltą
kad stovėjimo aikštelėse
saugiai prisiparkuotų krokodilai
2018 m. spalio 26 d.
AUŠRA
miške nuo kirvio slapstosi malkos
iš paprastų lentų sukaltos aukštos tribūnos
giria langų grotas
--rasotomis šukėmis patvino išgerta taurė
vaiskia dangaus spalva
pražydo nosis
2018 m. spalio 27 d.
PASMERKTI
gimę kopūstų lysvėse
užaugę druskos kristalais
ištirpsime nepastebėję žvaigždžių
tik dilgėlių nupieštas tvoras
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2018 m. spalio 28 d.
IEŠKOTOJAS
akių kryptimi vėjas plukdo šaltą upę
įbridę į meldus skaičiuokime antis
neverta žvejoti rėkiančių varlių
šauktis lydekos pagalbos
--kasdien atrandame naujus ežerus
samanų pievas
balas
2018 m. spalio 29 d.
ŠLAPDRIBA
rytas
aiški migla
vėjo atodangomis aižėja slėnis
nepakankamai šalta
akmenys saugo apsnigtus krūmus
prailgo budėti miške
žiūriu į pušį tarsi į švyturį
--beviltiška diena
neradau tako net į duobę
debesų namus sudegino tolimi varpai
miško aikštelėje rymo
medinis stogastulpis
2018 m. spalio 30 d.
VESTIBIULYJE
dvesia batai
mirkčioja sužeista elektros lemputė
laukdama kontrolinio šūvio
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į stiklinę galvą
2018 m. spalio 31 d.
NAKTIS
virš elektros lempučių
palubėje blaškosi musė
dreba langai
pajuosta lentomis užkalti akiniai
artėja pirmoji mėnulio diena
--nepastebimas sienos žingsnis
virš parketo žadina dulkes
trukdo kvėpuoti tamsa
laukiu trečio akmens
kadagių laiptelio
2018 m. lapkričio 1 d.
PABUDIMAS
pasiekusi kitą krantą
naktis tampa
diena
2018 m. lapkričio 2 d.
RŪKAS
iš dugno
semiu akmenis
vaiskų sidabrą
mėnulio naktį
gilu ir atvira
aukšti kaminai
piešia varnų skrydį
aštrūs vėjo nagai
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galanda atšipusius debesis
drasko čerpių pašvaistę
2018 m. lapkričio 3 d.
ŠVENTĖ
kiauras batas
šalta balų arbata
svetimas garažas
asfaltas ne kliūtis
tiesios gatvės pakerta
kreivus žingsnius
tuščia kišenė didesnė
nei paprastas miestas
pasemki kibirą smėlio
išgaląski tvorą
lauki atvykstančių namų
2018 m. lapkričio 4 d.
PRAEITIS
kai laikas tampa kietas
negelbsti karšta arbata
atsitrenkę į sieną
skęstame stikle
springstame pyragu
--užkalbintos vėjo
svyruoja užuolaidos
neverta klausyti nakties
bežodė bedugnės kalba
2018 m. lapkričio 5 d.
SKRYDIS
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cukraus pudra pripūtę lauko akmenis
kilkime į nakties juodumas
neabejodami vakuumo galiomis
ant dirvono svieskime kondensuoto pieno skardinę
kad lakūnų dubleriai atsigėrę karčios kavos
išliktų pakankamai gyvi
2018 m. lapkričio 6 d.
ŠVENTĖ
paklydę gimtadieniai
alsuoja siaubu
pabudę koridoriuje
ieškome saulės baseino
suradę spalvotą veido šešėlį
pavirstame trimate dėme
2018 m. lapkričio 7 d.
INKOGNITO
šaligatvius tiesia vaiduokliai
troleibusus atakuoja asfalto duobės
lietus lyg dūmas tirpsta migloje
džiūgauja šlapi stogai
išpuvusius medinius dantis
šiepia tvora
sunku basliui
paraidžiu ištarti mano vardą
2018 m. lapkričio 8 d.
NOSTALGIJA
šalta
rūkas apklojo balas
varnų rate pasislėpė stogas
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laiko iešmininkas
nepasuko rodyklių atgal
supančiotas tramvajaus bėgiais
troleibusų stotelėje
laukiu paskutinio vagono
2018 m. lapkričio 9 d.
MOZAIKA
oro balionai galanda dantis
sunku lauke paslėpti tvorą
iš molinių šukių surinkti dinozaurą
laiptų betonas pakerta žingsnius
sustingsta išeiginiai batai
laukiu
kada juodieji archeologai
atkas pamirštą miestą
ir sėkmės labirinte
paklys visos abejonės
2018 m. lapkričio 10 d.
ALKIS
nesumedžioti triušiai
suėda taikdarius vilkus
2018 m. lapkričio 11 d.
PRIEŠ AUDRĄ
vėjo girioje
vėtros namuose
lietaus aplinkkeliuose
migla semia upių tiltus
smėliu užlieja akis
žuvimi alsuoja jūra
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sunku pastumti rūką
žuvėdromis
užlopyti debesų skyles
2018 m. lapkričio 12 d.
TIKROVĖ
dykumą sužavėjo
istorinis miražo vizitas
2018 m. lapkričio 13 d.
ĮŽVALGA
kai saulė skandina tvoras
akivaizdžiai gudrūs namai
nudažomi nematoma spalva
kad vaiduokliai išsukinėtais pirštais
nevarstytų durų
ir galima būtų ramiai sapnuoti košmarus
2018 m. lapkričio 14 d.
NETEKTIS
kažkur
aukštai ant stogo
varnos riksmas
nusinešė mėnulio šviesą
vienintelę kelionę
į vienintelį pasaulį
2018 m. lapkričio 15 d.
BE ELEKTRINĖS GITAROS
kuproj akmuo
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galvoj vanduo
iš ausų byra smėlis
parketu rieda agurkų statinės
virš stalo skrenda bulvių maišai
belieka tik pro langą
išmesti seną akordeoną
užgulti rojalio klavišus
rėkti surūdijusiu sakso balsu
2018 m. lapkričio 16 d.
ŽINOJIMAS
uždegę paprastą degtuką
pažadinsime šviesą
pamatysime
nakties nėra
nebėra kur išnykti
pradingti
2018 m. lapkričio 17 d.
HOBI
laisvalaikiu
aukštose palėpėse
ugniagesiai atranda
talentingus lunatikus
2018 m. lapkričio 18 d.
ABSTINENCIJA
negavę elektros dozės
garaže apvirsta automobiliai
2018 m. lapkričio 19 d.
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DYKUMA
nematome pasaulio
mintys tarsi smėlis raižo akis
2018 m. lapkričio 20 d.
PAVOJUS
snaigės tapo žiemos spalvas
debesų garaže snaudžia žaibo giljotina
varnos riksmas neprakerta balų ledo
pamiršusios girgždantį parketą
sloguoja lubos
kosėja sienos
stoviu prie lango
šaukiuosi lietaus
kad galėčiau augti
kad platūs kiemsargių kastuvai
neužkastų sniege
2018 m. lapkričio 21 d.
AUKŠTAS PAŠAUKIMAS
į tolimą naktį ištremtas mėnulis
svajoja tapti paprastu gatvės žibintu
2018 m. lapkričio 22 d.
LIŪDESYS
pavėluotą atgailą
saugo supuvusi tvora
tausodamos sparnus
žemai sklendžia alkanos varnos
pašaipiai girgžda parketas
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pamiršti protingi žingsniai
paguos tik stabili langų tyla
2018 m. lapkričio 23 d.
PAMIRŠTI
valgome sniegą
užgerdami balų vandeniu
plaukia ištrupėję laiptai
banguoja išblyškę stogai
tamsu
šaligatviuose skęsta žibintų kaukės
--neužnuodyta atmintis
vis dar tiesia legendų takus
į nežinią žengia keistos mintys
2018 m. lapkričio 24 d.
IEŠKOTOJAI
išskrido musės dulkės
atskrido snaigės bitės
ledinį medų surinko vėtra
išbridę iš snieguotų patvorių
sapnuosime supuvusias debesų valtis
neišplaukę sugrįšime
užpustyti nepaskęsime
2018 m. lapkričio 25 d.
DRĄSA
praradę svorį
pamirškime stogus
ir kas gali nutikti ant lygaus asfalto
saugiai blizga automobiliai
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atsirėmę į šaltą monolitinę sieną
stebėkime kaip tirpsta bejausmis sniegas
2018 m. lapkričio 26 d.
MONOLOGAS
tarsi viskas pasakyta
tarsi šviesu
nesikandžioja elektros lemputės
neprireiks trumpo jungimo
bus lengva nuo lubų krentantį vorą
pakviesti į puotą
tarsi pasiekti aukšti tikslai
bet nenutyla vidinis radijas
sunku išjungti atlapas ausis
į karčią arbatos gelmę
nustumti apsnūdusį stalą
--po antros stiklinės
galvoje atgyja užmūryta gegutė
ir pavėlavusios minutės beldžia į duris
kaip atsakymai į kankinančius klausimus
2018 m. lapkričio 27 d.
FOTOATELJE
jau nebeliko laiko žaisti su katėmis
coline liniuote patikslinti neįveiktos sienos aukštį
--kol šals arbata
iš reklaminių bukletų
išlankstę klouno kepures
šoksime patvory
kol migloti fotografai
išryškins tikruosius mūsų veidus
ir nebeliks net senų sudegusių nuotraukų
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2018 m. lapkričio 28 d.
PARODA
galerijoje
šalia varlės mumijos
burbuliuoja gyvas šampanas
ankstyvų saulėlydžių tapytojai
piešia debesų grotas
pažvelgęs į rankas
pasigedau antrankių
ir laisvu ratu
apėjau dekoratyvinę pušį
2018 m. lapkričio 29 d.
ARBATA
minčių pūga
baltu pelenų sniegu užkasė sienas
ir jau neprireiks ugniagesių kopėčių
pakilti ant stogo
slėpynių žaisti debesyse
--silpsta žvilgsnis
prikaustytas prie stiklinės
delsiu
pakartoti saulėtą asfalto atvirumą
2018 m. lapkričio 30 d.
MITŲ KŪRĖJAS
laukinėje gamtoje dar galima
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surasti aukštos civilizacijos likučius
pasidžiaugti nesuprastu artefaktu
pritarti akademiniam varnos riksmui
be nimbo šviesos regėti totemą
namo sugrįžti žvėrimi
vaiku
saulutėmis nuspalvinti pilkas
dažus pamiršusias sienas
2018 m. gruodžio 1 d.
BESPARNIAI
paskolinę katei pusę mėnulio
drąsiai lipame ant stogo
pamiršę sparnus žiūrime į dangų
ir kai laisvu kritimu skrisime žemyn
negelbės net burtų lazdelė
--akmens iškamša
surinks bevertes šukes
ir aukštis neteks prasmės
2018 m. gruodžio 2 d.
NEĮVEIKIAMI UOSTAI
svajoja pieštukai
raudonai pabraukdami
neįgyvendinamas rekomendacijas
kaip iš sudegusių degtukų surinkti lėktuvą
--be skrydžio
krištolinėje peleninėje
užgeso paskutinio lakūno nuorūka
2018 m. gruodžio 3 d.
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VAIDUOKLIAI
rėkia atviras langas
beveik neliko nakties
tik ketinis radiatoriaus šaltis
rytas iškirto parketo ledą
prasmego grindys
aptemo blaiviai nesuvoktos lubos
ir kai sienos išvaikė pakampių šešėlius
dingome be pėdsakų
2018 m. gruodžio 4 d.
NAKTIS
vakaras minkštais patalais apklojo pušis
už dangoraižio nugaros pasislėpė mėnulis
užmigo neužgesinami namai
lietaus sandėlyje balta pūgos trauktinė
debesų agurkai
žali konservuoti žaibai
rūko meduoliai
--puotauja vėjas
2018 m. gruodžio 5 d.
LAISVĖ
nugalėję asfaltą
daugiabučių sienose
alpinistai ieško vario laidų
šypsosi plytos
įveikusi tinko barjerą
ant kiauro čerpių stogo
šventas karves gano angelai
apvaliu smuiku griežia mėnuo
šviesios stygos pjauna ausis
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šimpa skardos dantys
virš debesų žygiuoja požemio paradas
--permainų vėjas jau uždegė atlapas duris
metas atsiverti elektros lemputėms
dienos šviesa liepsnoja langai
2018 m. gruodžio 6 d.
PRADŽIA
kelmų draustinyje haliucinogeniniai grybai
temdo šviesų žvilgsnį
pavojinga saugoti pušų skiedras
džiaugtis aukšta žole
it nukirsti medžiai griūna plytiniai namai
ir kai danguje nebeliks vietos stogams
susmuksime parke
nepasiekę medinio suolelio
2018 m. gruodžio 7 d.
MAGAS
esi atverstas it šešėlių knyga
popieriaus lapu greitai bėga raidės
nespėji pagauti nė vieno žodžio
plokščiame galvos kvadrate
riogso piramidė
žaibo mumija
kulka
2018 m. gruodžio 8 d.
DIALOGAS
vakaras
miglos dangčiu uždengęs miestą
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paslėpė kortų namelius
pražilęs nuo sniego
paspringęs dangoraižio stiklu
klaidžioju betono džiunglėse
balose skęsta surūdiję elektros stulpai
neužkastoje dangaus duobėje
gaudžiai atviri troleibusų laidai
braška stogų skarda
vis sunkiau pastebėti krentančias čerpes
sviedžiu varnai išmanų telefoną
pakalbėkime kol gyvi
2018 m. gruodžio 9 d.
VARLĖS IR UODAI
upės pakrantėje basas lietus šokdina valtis
į tvoros griaučius vėjas kala vinis
dreba saugi stogo skarda
tirpsta akmenys nepataikę į langus
dilgėlių lapai supa mieguistus vartus
žaviuosi stogais ir dūmais
atrandu varnų pramintus takus
rūke neskęsta liūdesys
saulėta diena negarantuoja laimės
nedžiugina tingūs kaminai
aitrūs liepų kontūrai
nebeliko žemuogių
tik ant čerpių noksta suodinos uogos
laukiu debesų vyno
lietaus
ir kai žuvėdros sules vandens malūną
krisiu į varlių statinę
slėptis nuo uodų
2018 m. gruodžio 10 d.
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VIENATVĖ
apskritas stalas užrakino dieną
be skonio aptemo dangus
cukrų geria vanduo
skamba porcelianas
arbatoje šoka stiklinės žuvys
gesta žvaigždės
tirpsta palubių sidabras
2018 m. gruodžio 11 d.
KELIAS
girgžda pavargusi tvora
ant horizonto nugaros supasi varna
kai pievoje nerandi lifto
tenka eiti lyguma
iki pat debesų
2018 m. gruodžio 12 d.
VĖLYVAS ŽEMUOGIŲ ILGESYS
keistai ramu
nuo krentančių moliūgų saugo
gyvatvorės atodūsiai
privalau užsimerkti
esu braškių dykumoje
--purto šiurpuliukas
sugraužęs rūgštų rojaus obuoliuką
stebiu kaip voras meta tinklą
žvejoja saldainius
--banguoja staltiesė
dėkingos musės piešia jūrą
neriu į skaidrią arbatos gelmę
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2018 m. gruodžio 13 d.
POEMA
juodu asfaltu patvino dangus
po lietaus pamėlo pušys
spygliai pilni vandens karolių
it kengūra atšuoliavo naktis
sterblėje nešdama šaligatvio plytelę
--svyruoju
atsigėręs balų likerio
į sausą mėnulio jūrą
brenda nepaskandinamas
troleibuso skeletas
kviečiu žaibus iškalti bangas
kad atplauktų tinklais nepagautos žuvys
atriedėtų per pusę sulenkta banga
--po vėtros smūgio į nosį
kreivu batu nubrėžiau tiesę
į duobę įkrito miestas
girgžda dangoraižių ausys
atsitrenkęs į stiklą skyla paklydęs balandis
apsnūdę stogai laukia kačių atakos
--bėga tvoros
skrenda kaminai
trinksi užkaltos durys
namo sugrįžta vaiduokliai
--griaudžia
žaibu pakaustyti žibintai
dūžta čerpių šviesa
į dūmus grimzta šalta vėjo ranka
pabusiu prie svetimų durų
pažadintas varnų
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2018 m. gruodžio 14 d.
IŠEITIS
jau pabudo ankstyvas rytas
nesuvažinėtas sapnų
nesuvalgytas pabaisų drybsai lovoje
ištroškę kraujo zuja neprognozuojami uodai
nors vis dar galima iš čiaupo atsigerti pigaus vandens
į sieną įkalta vinis laukia kada bus pakabintas
paskutinis portretas
jei atrakinsi lubas sienos pabėgs namo
verčiau griūki ant parketo
paveldėki grindis
2018 m. gruodžio 15 d.
ATJAUTA
elektros lemputės negriauna stulpų
balose neskęsta veidrodžiai
pamatyk save ir kitus
jau greitai nebebus kam šviesti
2018 m. gruodžio 16 d.
LYRIKAS
be sienų dangus
be skardžio svajonių bedugnė
ryte mėnulis
vakare saulė gano liūdnas mintis
viltis tik smiltelė
tik akimirka
geltona be vėjo
nepavijęs žiemos sugrįžo pavasaris
ir snaigės žaliai nudažė senus parko suolelius
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--bagažo kameroje praradęs nervų sistemą
poetas rašo baltas eiles
ir spausdina klevo lapus
laukdamas šaligatvių arešto
2018 m. paskutinės gruodžio mėnesio eilės
LAUKIMAS
upė rašė ilgus vandens laiškus
kol iš tolimos kelionės sugrįžo tiltas
RADIJAS
žinias transliuoja varlės
žada sliekams juodžemio vazonus
užuolaidų slėnyje tirpsta keraminės svajos
į tolimus dirvonus išskrenda kambarinės gėlės
langų šaltį geria naktis
vis sunkiau patikėti lubų melu
suradau stiklinę
sklidiną mėnulio šviesos
praeitis negydo laiko
sunku
išgėrus gurkšnelį arbatos
prisišaukti žaibų
DYKUMA
varnos piešia žvaigždes
mėnulio kalnus
esu artimas nuliui
tuščia
tik varnų juokas
--po sniego dietos pajutau šaltį
nelauktai užklupo žiema
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it šakės gelia kamino dūmai
į sniegą įkaltos pušys
galanda spyglius
NEMIGA
apvirto stiklinė
nuo stalo nukrito knyga
suabejojau žvakės šviesa
arbata iki išnaktų
prailgino tamsą
STATISTAI
antraeilius personažus
veža troleibusai
SKRENDU
nutolau už stogo atbrailos truputį į dešinę
kad kaminai kiltų tiesiai į dangų
alsuoju duobėta migla
uždusęs nepaveju pušies
artėja audra
neketinu trauktis atgal
teks aplenkti kadagius
surikti varno riksmu
ROMUMAS
balos
nuolankiai
basas pėdas plauna
visiems
DRAUGYSTĖ
rūką saugo neperregimi akiniai
49

švaru ir tuščia
kaminai sutaria su varnomis
ir dūmais šienauja čerpių stogus
laukiu kada vėjo rėmuose
išnirs šakota pušis
SLĖNIS
vėjo gūsiai
pažadinti tylos
o gal rūko
atslenka iš tolimos girios
žėrinčios it debesų žarija
--dega laukas
be liepsnos
be varnos riksmo
ŠALTIS
šaldytuvuose
karšta kaip pirtyje
genda ne maistas
o žmogus
POILSIS
sunki diena be ryto
lengva naktis be vakaro
basą saulę sugėrė langai
kai į gatves pabėgo rankos
stalčiuje užmigo dienoraštis
MEDITACIJA
akies kirtis nulaužė šaką
pajuodo baltas beržo kamienas
sudegė saulė
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UOSTAS
iki debesų vėjas pakėlė bangas
į smėlį paniro senos valtys
ieškodamos griaustinio ir žaibo
atsimerkė
alkana jūros akis
ŠVIESA
vėjas atgynė žaibus
prakiuro debesų stogas
į miglą
tarsi į dangų kyla pieva
laukiu kada lietus
uždegs eglių kankorėžius
BE SKRYDŽIO
smėlyje skęsta sena valtis
į kopas irkluoja vėjas
RYTAS
ošia jūra
gieda vieversys
už smilgos slepiasi drugelis
vėjas nepastebimai gena smėlį
į atviras miško akis
--prie žuvėdros kapo
palaidojau sparnus
KONDICIJA
paklydau sode
nerandu vilos
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nei vaišių stalo
teks miegoti darže
šalia kopūstų
RYTAS
varnų riksmai neišbaido liūdnų troleibusų
platūs balų takai kasa žingsnių duobes
išbriski iš liūdnų minčių
minčių dugne nėra lobio
tik šaltas vanduo
rūškanas sapnas
debesų bala
TOSTAS
žolė
pasiuvo paltą rūkui
apklojo akmenis rasa
pakelki mėnulio taurę
žali medžių pirštai
jau renka gervuoges
vynui
Lietuva, 2018 m.
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