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Juk susitarėme
ateik sudraskyk mane
į skutus
suardyk
dėlionė iš tų 
jūsų prakeiktųjų
atomų
eina nachui
taip su žmogumi elgtis
aš negaliu
ar tau neatrodo Mielas Mano
kad taip per šiurkštu
banalu
niekšiška
užmušti bet kurį 
net ne tavo keliuose
bile kur 
bet ką
aaaa
atleisk 
aš nežinau
bet tu man atleisk
tu privalai

xxx

Stiklinių silkių galvos
į kojas plakėsi
o aš ėjau
ir miegas lenkė link žolės
mane
ir tuščią mano krepšį



stiklinės silkių akys
jos viską matė
kaip aš balutę peršokau
ir pradingau
suradus plyšį
zonos tvoroje

Xxx

Bet šeštadienį aš nemirsiu
tu atleisk man smerties karaliau
bet aš negaliu šeštadienį
morgai tai dykaduoniųnmiegai
matai 
niekas čia nepabaigta
išblaškyta 
po vakarėlio
man svarbu tie indai
sušluoti
aš vaikštau basa
sužeis man kojas
kam gi kraujai tau reikalingi
matai mano vaikai nelaimingi
palauk
kol aš pataisysiu laimingumą
vaikų
na šešt
nevairuosiu
nes nemoku
nevirsiu
nes nemėgstu
Dieve
aš labai nuostabi vykdytoja priesakų
šeštadieniais
žiūrėt i į dangų
matysi mano akys prisišauks
debesai namo



xxx

Amžinai maištas -
baigiasi vienodai –
atrieda nukirsta galva
kruvina galva demonstruojama tautai
prašom
štai jums 
skanaus – 
į sveikatą 
visi maištai baigiasi šitaip - 
bet tik ne maištininko širdyje



xxx

Paslėpsiu tave dykumoje
žvaigždė ledo akimis stebės
kaip tau rausiu kapą smėlyje
smėlyje kuris pamažu virsta sniegu
slepiu tave nuo žmonių žvėrių
Dievo akių
atsigulu ant sniego kauburėlio
apgaubiu tave šilko marškiniais -
savo gyvu kūnu
mes abu nesušalsim nepražūsim -
niekas
mūsų niekada nesuras nenuteis nepaniekins
linguos karavanai pro šalį
žiūrėsi į tolį kupranugariai skaroti vyrai jų moterys
geltonai raudonomis akimis
- nematys mūsų -
nei jie, nei saulė, nei mėnuo -
mes būsime tik sniegas dykumoje
kuris sutirpsta ir spindi aukso smiltimis



xxx

Tos tavo žalios akys
jos vandenio ar butelio spalvos
(jeigu pro stiklą pažiūrėt į saulę)
o tu niurzgei kad nežinau tavo akių
spalvos
žinojau aš
sapne
miegodamas
ir ryte atradęs jas
ant pagalvių to sniegino to švytinčio baltumo
ir lietuje mačiau -
kada stovėjai po medžiu vienplaukė
užvertus galvą
kad ašaros atgal subėgtų
į tavo tas žalias akis
aš jų nepamirštu

kodėl rytais verki o vakare juokiesi
bene įskaudinau -



atleisk atleisk
čia toks pasaulis
čia viskas skauda
glamonėja ir bučiuoja
čia toks pasaulis
eik su manimi
per šlapią vasaros žolės aksomą
eik basa
aš laukiu medžių ūksmėje
kur žmonės nebevaikšto
kapinių tvora
už ežero
ateik
aš laukiu

xxx

Paslėpsiu tave dykumoje
žvaigždė ledo akimis stebės
kaip tau rausiu kapą smėlyje
smėlyje kuris pamažu virsta sniegu
slepiu tave nuo žmonių žvėrių
Dievo akių
atsigulu ant sniego kauburėlio
apgaubiu tave šilko marškiniais -
savo gyvu kūnu
mes abu nesušalsim nepražūsim -
niekas
mūsų niekada nesuras nenuteis nepaniekins
linguos karavanai pro šalį



žiūrėsi į tolį kupranugariai skaroti vyrai jų moterys
geltonai raudonomis akimis
- nematys mūsų -
nei jie, nei saulė, nei mėnuo -
mes būsime tik sniegas dykumoje
kuris sutirpsta ir spindi aukso smiltimis

xxx

Lietus praūžė
išprausė lapus išblizgino
nušnarino paukščius nusinešė į tolį -
tavęs ilgiuosi



Ir vėjas vakare
nuėjo atsigulti po serbentų krūmais
kaip senas šuo
pavargęs siausti dūsauja giliai -
tavęs ilgiuosi

tamsa mane nemiegančią suvystė
surišo kojas atėmė rankas
aš žiūriu - nematau tavęs - tu per toli
žadu ateiti
bet pajudėti negaliu
gipse įspaustas mano kūnas -
tavęs ilgiuosi



xxx

Ir vos tik per slenkstį aš žengiau
kaip griebė mane mano brolis
tas lietuviškai uraganinis vėjas
dejuodamas
iš ilgesio
iš ilgesio išprotėjęs
išpūtė mano juodą apsiaustą
kaip laivo bures
pakėlė už pažaščių
ir padėjo atgal
glamonėjo glamonėjo
palietė lūpas
žvangino mano ilgais
auskarais
priplojo plaukus ant mano akių
nematyk nematyk
čia nieko nėra -
juokėsi kvatojo šnabždėjo plaukuose
į abi ausis išsyk
kas gi mane taip mylėjo
kas gi manęs taip geidė

kai krisiu ant žemės kraujo lašu
kur tu mane rasi
broli
kur tu mane surasi tada



xxx

Mes vaikštom pirštų galiukais feisbuke
dalinamės kiaušiniene kava
kurios kitas neparagaus
mes už stiklo pavalgom
atbulais dantim pakramsnojam
atsigeriam
nusigeriam
siuntinėjam kačiukus šuniukus
plokščias bedvases rožes be adresatų
nebeturi kur eiti mūsų kūnai
nebenori
jiems geriau tarp šilkinių pagalvėlių
neskelbiam savo diagnozių
nei kiek mums dar liko
jeigu kas ir bando prabilti
tuo siaubingu tikrovės balsu
visi kaip puola -
tą bjaurybę ančiuką
kapoja kapoja – duok pozityvo -
pozityvo duok -
eik į laimės kursus -
master class
galvok
apie butaforinį šlamštą
apie atostogas kurios visai ne atostogos
o tik kitokios rūšies vargas
bet apsaugok mus Viešpatie
kai užgęsta ekranai
nepalik tamsoje
tada mus geriau nutrenk
užmušk
cementiniu miegu -
geriau nepabusti
jeigu ir vėl nare



xxx

Tirono karūnavimo dieną
atsibudau po lietaus
pradėti dienos
varganos savo elegijos iš naujo iš naujo
/tebūnie Tavo valia/
bet mažas paukščiukas
bet vėjas bet mirganti medžio šaka
priminė man kaip vaikystėje
veikimas be tikslo
buvo pats tikslingiausias tikslas
o pavėsis po serbentų krūmais ne mistika
ne apgaulė
o tikras prieglobstis
ten nesuras manęs tironai
net ir savo
karūnavimo dieną
neprivers kraipytis šokti vaipytis - -

neprivers nekęsti pasaulio
nes pasaulis
yra ne jų



xxx

Niekas nenori išeiti iš proto
visi galvoja kad protas
tai batarejos nereikia pakrauti
visi galvoja
ooooooo koks tai
pukus barjeras apsaugos jus
nuo visų nelaimingų atsitikimų, ligų, nemeilės,
protas
jis
nuo vėžio, kai širdis alpsta,
nuo cukraus tavyje -
valgai ne tu cukrų
cukrus valgo tave

niekas nenori išeiti iš proto-
prašau pamažu nesistumdykite
po vieną



xxx

Skubėjau namo
užskridau laiptais
mano žvilgsnio juk laukė
devynios
geltonos rožės -
kai aš jų nematau
kai nebūna manęs
namuose
nebūna ir jų
nebūna visai
niekur - - -
vos duris rakinu
jos skubiai rikiuojasi vazoj



kaip jaunos mergaitės
šokio kvietimo ritmu

mano devynios
geltonos rožės

laukiančios kantriai
prisikėlimo

xxx

Kai mano saulė užtekės tavo sielos tolumose,
žingsniuos lėtai kupranugariai dykuma,
skambės varpelis vienas,
laukdamas draugų, bet niekas jam neatsilieps,
kada manoji saulė tavo vandenis apšvies ir paprašys nenužudyt vijoklio,
taip sunkiai lipančio aukštyn akmens keliu,
kada aš jau neprisikelsiu niekad juoktis -
viską pasiimk,
ką mes turėjom dviese,
viską pasiimk,
ką mums turėjo tas pasaulis - dviems -
iki devintos valandos bus labai tamsu,
šventyklą laidos smėlis,
aš savo dvasią - - -
aš savo dvasią
išlydžiu
paskui sparnuotąjį vežimą
brolių vėjų keturių -
tesaugo tavo širdį dangūs, te nuramins
ugnis.

Xxx

Aš esu nesusipratimas Dievo
aš esu Dievo žaislas.
aš esu dar viena
Dievo nesąmonė
tai kam gi aš tau
Viešpatie esu
tas trumpas nesusipratimas



ar tau reikia mano kaukolės tuščios
smėlyje po tūkstančio metų
ar genų kurie kaip vijokliai
apauga medžius -
reikia aš galvoju tau mano kūno ir kraujo
gal aš geras kūrinys gal geras
o man kam reikia tavęs
tavęs reikia tavęs -

visi gers ir verks
ašarų
klanai bus čia ant žemės ašarų klanai
kada tu mane pritrenksi
ta lazda iš Leonardo da Vinčio paveikslo
tu žinai iš tų klanų ašaringų
tik vienas karvelis
klajūnėlis
numalšins savo troškulį
tik vienas karvelis
karvelėlis
- - -
jeigu aš numirsiu
vakar širdis stojo

xxx

Ačiū tau Viešpatie už saulę
galvojau eidama namo
ačiū už saulę



ačiū už saulę
kuri mano akyse plieskia žaibais
ačiū už saulę
nežinau ar atimsi ją iš manęs
ar paliksi
ar gal paliksi - - -
bet ačiū už saulę - - -
ir mano medį man palik
jis toks vienišas
kaip Paskutinės vakarienės
paveiksle

xxx

Aš būsiu rudenio žolė
žolesnė net už žolę -
aš rudenio sausa žolė
po Tavo akmenine pėda
pilkai išblėstu - -
kaip rudeninio laužo
pelenai - - -

- - - puota užgeso
išsivaikščiojo svečiai
o mano laime prakeiktoji
nesiek kopėčių
ar nematai
kad lipa žemėn
tylieji sniego angelai



xxx

jau šviesu
ilgai aš laukiau aušros
prie griūvančios pilies sienų
stovėjau
dirbau sargybiniu
saugojau - - -
savo sielos skaistumą
ir skausmą nepaliestą
nemanyk kad mano ašaros
bus neatlygintos
laiko yra
jie gali palaukti -
tie kurie sveria
kiek ir kam
ir kodėl
pamatuoja atmatuoja
nukerpa
aš irgi lošėjas
bet partiją prakišau
ir gabiausieji ir geriausieji gali
prasilošti iki tų paskutinių dviejų monetų -
kurias uždės ant akių -
tai nėra svarbu
nesvarbus laimingas likimas ar nelabai
nei kiek prisigrobęs turi prabangos
meilės skurdo ar
grožio
ne tai juk
ne tai
svarbiausia buvo nesutrikdyti
šventojo
gyvybės medžio pabėgimo
aukštyn
vandenynui
mūsų slaptus signalus
lik ramus
apkabinęs auksinį medį
savo saulėta
siela
kas gi buvo blogai -
ar saulės truputį
per daug
ar nevilties kiek
mažoka 



xxx

Paslėpsiu tave dykumoje
žvaigždė ledo akimis stebės
kaip tau rausiu kapą smėlyje
smėlyje kuris pamažu virsta sniegu
slepiu tave nuo žmonių žvėrių
Dievo akių
atsigulu ant sniego kauburėlio
apgaubiu tave šilko marškiniais -
savo gyvu kūnu
mes abu nesušalsim nepražūsim -
niekas
mūsų niekada nesuras nenuteis nepaniekins
linguos karavanai pro šalį
žiūrėsi į tolį kupranugariai skaroti vyrai jų moterys
geltonai raudonomis akimis
- nematys mūsų -
nei jie, nei saulė, nei mėnuo -
mes būsime tik sniegas dykumoje
kuris sutirpsta ir spindi aukso smiltimis

jie eina į karą
jie sako mes einam
o mes žiūrim pro langą
Viešpatie pagalvojame kaip man atsibodo
ir vėl rauna medžius
ir vėl stato žmonėms naują inkubatorių
juk mes ne vištos
mes buvome žmonės mes geri mes
laikomės tylos įžado ir laviname
absoliučiai niekam nereikalingą
savo valią



xxx

Taip tylu
iš pačio ryto
girdžiu troleibusą
kuris prikabintas prie dangaus
jis tuščias
jis važiuoja lėtai
kai kas ima ir įlipa
aš ne
aš ne
aš dar čia
su jumis
jūs matote mano žodžius
akis
vieną dar tik minutę
pabūsiu trumpai
aš nebijau mirties
juk mirtis gyvena manyje
ji man ne svetima
ji man ne svečias
ji yra tokia sava
kaip dar niekas man taip
nebuvo savas



xxx

Nuo mirties tu sakai aš tave
nuo mirties
negražu sakyti
nieks neprašė
nieks neprašė
nieks bl tavęs neprašė
nuo mirties...
nepažįstu jos
aš esu šviesi kaip šviesa
kam man tavo mirtis

nesaugok nereikia
man nereikia ne jos
tu išgelbėjai mirtį
ją turėk
ne mane



xxx

Norėčiau ir aš
vieną kartą išsivirti
sriubos
iš juoko ir gėlos
iš dantų griežimo
iš radastų krūmų
iš dilgėlių varnalėšų
visų tų vit - taminų
grakščių
žalių ir iš pajuodavusių
mirčiai
nuo dalgio
nuo žolės riksmo
pjaunant kapojant verkiant
aš norėčiau vieną kartą
pabaigti su ta sriuba
iš sapno naktinių drugelių
iš trupučio
moralinio vandens
iš dainos
kurią girdžiu



xxx

Spalva yra svarbu.
man už vis baisiausia pilka - tada aš nuvystu
kaip palikta
užmiršta
kvaila gėlė
dulkėtoje verandoje
kažkieno nepažįstamo
buvusios vasaros
namuose
šiandieną vėjas kaip krištolas skaidrus
skaudus kaip ugnis
greitas tarsi uraganas
jis plėšia nuo manęs drabužius
jis myli jis myli
jis svaido mane nuo bangos ant bangos
nuo žemos į aukštį
šiandieną debesys tokie greiti
jūs negalite net suspėti paskui
jūs užsimerkiate
šiandieną nei lašo nėra pilkos
ir todėl
aš jaunėju
kas sekundę
jaunyn ir
jaunyn
Dieve kaip gera



xxx

Mano skausmas -
tai tie šarvai
su žvyneliais
kaip ešerio
žinai tie kur kabo
kai įeini į Gedimino pilies bokštą
iš karto
žiūrėk iš dešinės
taip
jie man kiek ankštoki
iki bambos
bet juk jie uždengia širdį
širdį
juk tai svarbiausia
širdies nepasiekė koks tūkstantis iečių
nesusmigo
nukrito į žolę
aš jas koja paspyriau
nusisukau nugara
sakau
šypt
matote
juk skausmas visada šarvai -
patys tvirčiausi pasaulyje

xxx



xxx

Rytas po lietaus.
Migla ir tyla.
Tarsi kalbėčiau ne iš čia
o iš anapus.
Po langu virpa
beržas.
Alyvų žiedai įgauna
iš lėto ryškumą.
Angelas vis dar stovi galvūgaly -
nežiūriu į jį,
neatsisuku.
Aš vis dar vaikštinėju
sapne,
kuris išsisklaido ir
apnuogina kambario
kvadratą.

xxx

Pro langą skrieja jazminai žydintys
alyvos
sustokite prašau sustokite
aš nespėju jūsų pamatyti ir užsirašyti
nespėju jūsų uždaryti netgi į užrašų knygelę
iš kurios lapai byra tarsi būtų ruduo
o visai ne pavasaris
amžinybė tai nėra kažkokia vieta
ar taškas



amžinybė tai tas gylis kurį aš kartą
išvydau mirštančios katės akyse
tą tylų jos riksmą tą baisų jos
prašymą - sustabdyk sustabdyk
išgelbėk mane -
o aš negalėjau
ir kritau į katės akis kritau
ir dabar dar tebekrentu
aš negalėjau sustabdyti -
tik Kristus gali

xxx



Man reikia tokio veidrodžio
kuris parodytų viską nuo pradžių -
jaunystės kūno ryškią liniją laukiančias akis
ir drąsią širdį
ir kviečių lauką
kur saulės pritrenkti
apsikabinom vienas kitą
taip glaudžiai
kad nebematėme nuogumo savo
skausmo nei mirties
o tik kaip vėjas plaukia vilnimis
kviečių
ir debesys rikiuojasi ratu
o mudu vasaros valdovai -
pabuvome nors vieną dieną amžini –
- tą vieną -
kol saulė nusileido -
tada tamsa
gražino sunkią gėlą
bet buvom susitarę
vis tiek laimingi būsime
ir baimei nugarą atgręžti
ir rankų nepaleist viens kito
kaip moka tik vaikai

xxx

argi atradom iš labirinto išėjimą
argi laimėjom Tėve mūsų
tavo paslėptus namus - - -

ak kad tu žinotum kokie geltoni buvo
tą vasarą kviečiai - -



xxx

Kai krisi
kai krisi žemyn
paleisk iš saujos mano plaukus
akis liemenį
nesilaikyk už sienų
lubų grindų
kai krisi žemyn
užsičiaupk
nebe tavo tos krevetės ir ta vodka
kai krisi žemyn
negalvok kodėl tu krenti
nes krenta visi
nors ne karas ne badas ne maras
krisdamas gali
susigalvoti kokią tylią
kryčio dainelę
labai asmenišką –
apie jūreivius arba
rojaus sodą
apie kokį drugelį
apie bet ką - - -

ak per daug
per daug tu buvai užsiprašęs



xxx

Rytoj bus pavasaris -
visada – jis rytoj -
bet jeigu vis tik
suspėsi jį pastebėti
alyvos jau bus pavargę
apsidraskiusios
apneštos dulkėmis
suodžiais

laikykis už krūmų
už sprunkančios lapės liepsningos uodegos
laikykis už krūmų
už ievos
svaigiųjų žiedų
atsargiai -
nes vėl galvą nusisuksi
juk pavasaris

jis girtas -
pavasaris visada turi būti
bent jau vidutiniškai girtas -
kitaip tai ne pavasaris visai



xxx

Skausmą dažniausiai atneša vėjas
nuo jūros jis kyla
Baltijos Kaspijos arba
nuo tos
nuo Juodnugarės
skausmas būna broliškas -
šitas labai aštrus smogiantis
visada netikėtai
net atsiklaupi kad nenugriūtum
skausmas būna motiniškas
jis neįmanomai
klampus paverčiantis kraują
į ledą eketėje
jis trupa jis toks permatomas
bet labai pavojingas
smigti gilyn ir niekada nebe iškilti
skausmas būna seseriškas
nuobodus nuobodus



nuobodus
aš į jį net nežiūriu
sakau "eik tu sau -
aš nesuprantu latviškai" -
skausmas būna vaikiškas -
jį gali pagauti ir supti ant rankų
supti ir supti
kol užmigs
ir atsukti nugarą veidrodžiui
kuris urzgia
"aš viską mačiau"
nesudaužyk jo
jis tik pasikartojimai
jis nesvarbus čia

xxx

Parašyk man laišką ant svetimo voko, kaip tada, kaip tada parašei... Parašyk, kad mylėjai be proto. 
Bet aš kalta, visada ir per amžiaus, aš kalta, aš juokiausi iš tavo infarkto.
Tu paskambinai, aš - pasakiau, kad niekai tas infarktas ir stentai, kad meilė yra svarbiau, o infarktai 
tai ne mano sritis...
Tu gyvuly, vagie, pederaste. Šiukšle tu.
Aš pasakiau.
Aš mylėjau.
Aš pasakiau.
Aš buvau.
Absoliučiai viena.
Lietuvos režisierius.
Dabar sau režisuok smrt repeticijas
Arba ką nori.
Žinau, tau patinka baletas.
Tai štai. Miruolių gulbių scenarijus.
Parašyk man ant svetimo voko -
juk tau mano ašarų buvo
visada per mažai
Iki alkūnių, iki kelių verkiau to prakeikto skambučio,
gerai jog niekada niekada jos ne tavo - -



ne tau -
mano ašaros.

xxx

Aš grįžau ir man labai šalta.
Dar niekada man nebuvo taip klaikiai šalta
Vilniaus viduryje
rugpjūčio pradžioje. Niekada.
Taip lengvai, kaip mano Kristus
Galilėjos ežero vandeniu -
aš slidžiais žalių tiltų turėklais ėjau,
aš jais ėjau,nes tikėjau,
lengvai,nes aš tada neabejojau
niekuo



savimi aš neabejojau
- - tai esmė -
ak, kaip mylėjo mane karštai,
kaip nemylėjo aistringai,
kaip nekentė kaip draskė mano
sijonus tarsi širdį
jie klydo jie klydo visada
nes širdis tai ji plaka garsiai,
bet ji
kažkur kitur
jiems nerūpėjo nerūpi nerūpės - -
dar įpilk to pigiausio šampano pasaulyje,
nudaužk tu tą butelį,
kruvinomis lūpomis gerti tikriau -
juk tada jau beveik išgeri ir užsigeri
gyvenimo šlykštybe
-------
mano mergaite
tas vynas
jis prastas jis visiškai ---
prastas tas vynas
mano mergaite

Negerki nereikia - - -

xxx

Šalta man.
Tu šaltam vandenyje, sakei man.
Šalta man.
Tavo ledinė širdis, tu sakei man -
Šalta man.



Tu sakei, kad nemiegi, nes žiema ir sunku.
Šalta man.
Man tavo meilė neskauda, jau nebe,
kaip tas paukštis, sušalęs sniege
nebeskauda juk.
Šalta man -
aš nebe užmiegu  niekada -
nes šalta ir juoda labai mano akyse -
mano akys -
jos neberas pavasario  -
nes šalta man.
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šlama drėgnai troleibusai ramina -

nieko nepramiegojai

nei karo nei  maro

miegok tolyn

lankyk savo mirusiųjų sarkofagus

dar ne visus aplankei

tešvies jiems gyvybė sakau

o man reikia prižiūrėti lietų

jeigu jau aušrą jis suskubo - nulaižė -

tas kuris viską nulaižo

xxx

Viliui. N.

Tolima saulė. Vėjas ledinis.
O, mylimoji, neik prie Neries.
Negerk, mylimoji – čia vanduo čia ne vynas  -
čia ne vynas – čia kraujas atmieštas vandeniu.
Neik prie Neries, o mieloji. 



Pasigailėk mūsų.



xxx

Ruduo užlipa laiptais -

žiūri piktai

„Statau jums aukso rūmus – džiūgaukite.

Tuoj mano aštri mačetė

apnuogins jus nuogus basus

po žeme ir ant žemės –

džiūgaukite“.

Nerašyk mirties nerašyk nėra nebus...

Mirtis tai tik įkyrių būklių neurozė

nieks daugiau

Negrįžk čia. Nesugrįžk.

Čia baisu ir skauda akmenis.

Tavo upės per šaltos.

Tavo širdis per skaisti .

Ir ledas. Ledas. Ledas.

Plaukai prišals prie medžių šaknų.

Ten graužaties nebebus

Apgaulingų linksmybių

Visokių tikėjimų rožių linksmybių

Vien tik šilko tinklai

Vien tik būtis sidabruota

Ir saulės vaikai



xxx

moterys naktimis nemiega jos mezga
praėjusius gyvenimus
nemiga turi laiko marias
išardo ir vėl
mezga
dabar jau galvoja geriau man pasiseks
dabar jau žinau kas tikrai mylėjo
bet man nebuvo karšta nuo jo kaistančio žvilgsnio
dabar jau žinau kas apgaus -
tas kuris buvo brangiausias žinoma -
tas ir apgaus - -
argi svarbu
svarbus buvo tik tas kur ėjo artyn išskėtęs rankas
bėgo
kaip vaikas
artyn artyn tamsia alėja
ir maldavo maldavo
šaukė balsu raudodamas
duok man nemirtingumo vyno
žalio vyno
iš savo širdies šviesos
ir suklupo staiga
klastingai nušautas į nugarą
ir nusinešė jį žalias vanduo ne vynas
Letos upe žemyn



xxx

Visą gyvenimą laukiau namų.
Grįžimo namo -
pasakyti Jam
„Aš grįžau“.
Ir nieko daugiau. Patylėsiu.
Žinoma, ir čia aš mylėjau
mirtingai
šventai , nuodėmingai,
euforiškai
ir žūtbūtinai kentėdama,
krisdama į bedugnę strimgalviais -
laisvu kritimu,
bet parašiutas visada išsiskleisdavo,
bet kam gi?
Viskas buvo gerai.
Tik laukimas nesibaigė –
tos Kitos meilės ir laisvės –
nesibaigė.
Tik kartais besitraniojanti ligoninės labirintais –
imu ir pagalvoju
- be ryšio –
o vis tik man bus gaila štai šitos -
tokios, kokios nebebus niekada niekur .
Štai šitos. Kvailos ir nuodėmingos.
O naujos – aš juk nepažįstu.
Jeigu ji man visai nepatiks,
ar galėsiu aš ja atsikratyti?
Kas bijo mirti,



o kas nemirtingumo.
Bet gal ir gerai, jeigu ji man nepatiks.
Atsibodo grumtynės.

xxx

Eilėraštis kaip sniegas -
tik vakar prisnigo švariai – aš stebėjau ilgai – užsimerkusi
dangui mūsų pagailo
numaldė pridengė mus sniegu

Sniegas yra išganymas
bėgau žiūrėti
šluba iškaitusi
vėsinau veidą snaigėmis
drėkinau akis
laimė yra sniegas tokia laimė
savžudis mūsų sniegas
ir yra mūsų laimė -jis toks pats -
kaip ir mano laimė –

savižudė
neilgai vėsi ji pabūna



sutirpsta Dievo liepsnojančiam
delne

xxx

Labai liūdnas ruduo
Gerai nors lyja
Lietus yra gyvenimas
Nustebus žvelgiau



Kaip atėjo mano mirtis
O mylimoji sakau
Mano mylimoji

Bet vėl atslinks tylutėliai sniegas
uždengti žaizdų
sutvarstyti
suvystyti užliūliuoti
užglostyti
žmones
jų kapus
katės taisyklingas pėdas
nebijok neprašyk neatgailauk
kas yra mūsų Tėvas
gerasis 
naktyje ateina su prožektoriumi
ir apžiūri tavo pilvą
kur tas vėžys
kur tavo tas rožinis kraujas
jam niekada neatsibosta tvarinių
kančia 

didysis kančios kūrėjas
kurstytojas audra debesai gražieji
viskas kas tave skaudino ir draskė
yra Dievas
amen sakau aš niekur nesu pradingusi

nors visi langai plačiai atlapoti - - -



xxx

Ką čia
beužkalbėsi.
Šiandien gerai rašai. Tvirtai.
Suknią
jau susiuvom, pamiršai.
Jinai labai draski. Čia mes nekaltos.
Aš dar nepuoliau. Tik rengiuosi pulti.
Todėl prašyčiau... Džiaukis,
kad vakar tau neapsakiau,
kokia lemtis ištiko žmones iš Sodomos,
Enocho  pranašysčių knygoj aprašytus.
Bet aš guodžiuos -
tai ne moters lemtis.
Ir taip prisikentėjom sočiai,
tad kurių velnių
turėčiau patylėt



xxx

„Aš išverkiau per daug ašarų
Širdį draskančios aušros“

Arthur Rimbaud

Per daug išverkta ašarų aušroj
ir šulinyje tamsos
jau nebedrįsčiau tau plėšti iš širdies
nei nuodėmės šventumo
nei išgąsčio maldų
žiaurumo
geismo –
tokio lėto ir svaigaus
tik apsivilksiu tavo marškinius
romėniškus
ant savo tų dryžuotųjų
kokiais aprengia nuteistus miriop
ir šitaip būsime kartu
rankovės tuščios
krytį pristabdys
raudona
tau rudenio spalva
ruduo beprotis
pasprukęs iš dangaus psichuškės
ir jam gražu
tik kraujas
tik kraujas ir purvinas vanduo
tasai su atmintum
tu neliūdėk
teisėjas apsiriko
manydamas kad nuteisė mane
save aš nužudžiau
žudžiau labai atsargiai
po vieną lašą žodį
alpėdama kasdien
neregimais nuodais
aš sotinau
aikštingą savo sielą
neširsk – juk aišku
pasaulis – pablūdęs gyvulys



dabar džiaugiuos
kaip vis dėl to gerai
pažvelgti iš viršaus
į apšviestus
vėsaus mėnulio
pasaulio langus

xxx

Gražiausias Vilniuj angelas tas
kurs be dantų
kurs mėgsta būti uždarytas areštinėj
kurs bjaurisi grožiu
jei nėra grožyje rūstybės
gyvenimo nekenčia
bet mirdamas ir mirčiai
kaišo špygą
jis tau pašoka tango salsą valsą
sugniuždo nuodėmėj
bet vėl išsviedžia
į niekieno nesutemtą baltumą
gražiausias Vilniuj angelas
tas girtas be dantų



xxx

Pabusk mažoji
tavo vaikas verkia paliktas tamsoj
toks piktas vaikas
mažoji jam tamsu
erdvių gilumoje
ten tik sutryptos senos rožės
vilkdalgiai
ir visos gėlės
jam per tirštos
ir visos gėlės
jam per baisios

xxx

Kam tau tos kvailos pagalvėlės?
Kokia monograma?
Aš dar gyva,
kylu ir leidžiuos,
negyvais apdraikyta plaukais,
kylu tik ir leidžiuos,
nesitepu net pirštu galiukų –



juk esu išrinktoji –
tave gundyti

xxx

Pirma ranka
kuri tave išgriebs iš tos ugninės upės
bus Jo ranka
tu tuo neabejok
nebus klastos
juk Dievas tėvas poetus
dešinėn rikiuoja ir Jis neleidžia
nuodėmių skaičiuotojams
jų garsiai skelbti
Liuciferio ranka staiga pasvyra –
Ir mano atneštas vanduo
Palaisto rojaus rožes

xxx

Aš Vėlinių aš lapkričio mergaitė
su kryžium metų ant pečių
ir vaiko juoku
kalėjime besislapstanti nuo to
kurs viską regi
viską saugo
viską pasiglemžia



xxx

Aš esu Dievo nesąmonė -
 Dievo žaislas.
aš esu dar viena

eilinė
Dievo nesąmonė
tai kam gi aš tau



Viešpatie esu
tas trumpas nesusipratimas
ar tau reikia mano kaukolės tuščios
smėlyje po tūkstančio metų
ar genų kurie kaip vijokliai
apauga medžius

reikia aš galvoju tau mano kūno ir kraujo
gal aš geras kūrinys gal geras
o man kam reikia tavęs
tavęs reikia tavęs

visi gers ir verks
ašarų
klanai bus čia ant žemės ašarų klanai
kada tu mane pritrenksi
ta lazda iš Leonardo da Vinčio paveikslo
tu žinai iš tų klanų ašaringų
tik vienas karvelis
klajūnėlis
numalšins savo troškulį
tik vienas karvelis
karvelėlis
- - -
jeigu aš numirsiu
vakar širdis stojo

Xxx



Ačiū tau Viešpatie už saulę
galvojau eidama namo
ačiū už saulę
ačiū už saulę
kuri mano akyse plieskia žaibais
ačiū už saulę
nežinau ar atimsi ją iš manęs
ar paliksi
ar gal paliksi - - -
bet ačiū už saulę - - -
ir mano medį man palik
jis toks vienišas
kaip Paskutinės vakarienės
paveiksle



xxx

Aš būsiu rudenio žolė
žolesnė net už žolę -
aš rudenio sausa žolė
po Tavo akmenine pėda
pilkai išblėstu - -
kaip rudeninio laužo
pelenai - - -

- - - puota užgeso
išsivaikščiojo svečiai
o mano laime prakeiktoji
nesiek kopėčių
ar nematai
kad lipa žemėn
tylieji sniego angelai



xxx

jau šviesu
ilgai aš laukiau aušros
prie griūvančios pilies sienų
stovėjau
dirbau sargybiniu
saugojau - - -
savo sielos skaistumą
ir skausmą nepaliestą
nemanyk kad mano ašaros
bus neatlygintos
laiko yra
jie gali palaukti -
tie kurie sveria
kiek ir kam
ir kodėl
pamatuoja atmatuoja
nukerpa
aš irgi lošėjas
bet partiją prakišau
ir gabiausieji ir geriausieji gali
prasilošti iki tų paskutinių dviejų monetų -
kurias uždės ant akių -
tai nėra svarbu
nesvarbus laimingas likimas ar nelabai
nei kiek prisigrobęs turi prabangos
meilės skurdo ar
grožio
ne tai juk
ne tai
svarbiausia buvo nesutrikdyti



šventojo
gyvybės medžio pabėgimo
aukštyn
medis siunčia dangaus
vandenynui
mūsų slaptus signalus
lik ramus
apkabinęs auksinį medį
savo saulėta
siela
kas gi buvo blogai -
ar saulės truputį
per daug
ar nevilties kiek
mažoka - - -

xxx

Nebijok, kad neišmokai plaukti

kada nors tavo atomus

subers į upę

upė tave nuneš į jūrą

jūra nuneš į vandenyną

tu perplauksi visos žemės vandenynus

lengvai

tarsi žaisdamas

vieną po kito vieną po kito

saulėje ir tamsoje

tu puikiai plauksi

o paskui tu išgaruosi

ir plauksi debesimis

perplauksi visą dangų

vėjas brolis juokais

tave perneš

kur tik tu panorėsi

perplauksi visą visatą



vieną

paskui kitą ir kitą

aš nežinau ar tu kada nors sustosi

ar tu kada nors ir vėl

iškrisi sniegu

jei taip

aš tave priglausiu prie veido prie lūpų

kvėpuosiu tave

ir mūsų tylus pasimatymas

ištirps plotelyje aplink mano širdį

aš visada lauksiu žiemos

aš visada lauksiu

tavęs

sugrįžusio



Pokalbiai sapnuose

Neatgailauju nesimeldžiu neprašau

Jau tiek verkta - šuliniai tavo

Užpildyti ašaromis

Jau tiek kalbėta rašyta šaukta ir rėkta

Išbūta iškęsta mylėta atiduota išsinerta iš savęs

Persikeista ir sugrįžta atgal

Kaip smėlis sugėriau tavo dovanas

Prakaitą kraują ašaras sėklą

Auksinį saulėtekių skausmą

Jau išnešiojo mano baltus kaulelius miško žvėrys

Jau sulesė paukščiai mano veidą akis krūtis

Sudėvėjo mano rūbus kitos seserys

Dabar aš jau čia - štai stoviu nenuleidusi galvos

Man nereiks daugiau pabūti nei žvėriu nei paukščiu

Nei medžiais nes aš mylėjau juos

Mylėjau juos mylėjau juos

Ir žmogumi nebereiks pabūti man

Nes aš gailėjau žmogaus gailėjau

Aš labai

Apraudojau jo vienatvę ir vaiko ir vyro ir motinos

Ir elnio akis aš perskaičiau

Perskaičiau jo liūdesį

Jo drebulį dykumą troškulį –

Man beliko šviesa

Tavo šviesa

Tavo šviesa aš noriu būti tavo šviesa



Tavo šviesa tavo šviesa

Tavo širdyje giliai giliai paslėpta

Tavo šviesos labirinte

mažiausiu šviesos brūkšneliu

NES PASAULIS YRA NE JŲ

Tirono karūnavimo dieną
atsibudau po lietaus
pradėti dienos
varganos savo elegijos iš naujo iš naujo
/tebūnie Tavo valia/
bet mažas paukščiukas
bet vėjas bet mirganti medžio šaka



priminė man kaip vaikystėje
veikimas be tikslo
buvo pats tikslingiausias tikslas
o pavėsis po serbentų krūmais ne mistika
ne apgaulė
o tikras prieglobstis
ten nesuras manęs tironai
net ir savo
karūnavimo dieną
neprivers kraipytis šokti vaipytis - -

neprivers nekęsti pasaulio
nes pasaulis
yra ne jų

xxx

Tą naktį miesto varpinėj
paskambins man vienai
lopšinę
dangaus pilkšvoj žydrynėj
kruvinas aušros
brūkšnys
kai žmonės atsibudę bėgs visais keliais
tik aš viena klausysiuosi lopšinės
pasidėjus karštą galvą
ant nemigos išvargintų paklodžių
juk aš kalbėjau tau
dangau
tave regėjau ar neregėjau –
nebe taip svarbu -
ir vis tik tau kalbu kalbėjau tyliai
kaip tyliai kalbasi tarpusavyje
du skraidantys tarp obelų strazdai
taip ošia debesys
kaip tyliai miršta žvaigždės
sukniubusios po savo sunkumu
kaip šnabždasi vanduo
o paskui staiga sukyla
ir įnirtingai ryja užkardas krantų
niekas neišgirs nei mano priesaikų



tuščių
nei tylaus
atsitraukimo
kaip gera pasislėpti ten
kur vien tik išmintingas vėjas dykumų
užglosto mano šypseną akis
ir aš žinau
mirties nebus nebus
- nes vėjas
nes tiktai jis ir aš buvau
daugiau nebuvo nieko



xxx

Neklausk kada gimiau
neturiu supratimo neatsimenu
aš šiaip vaikštinėjau
kažką parašydavau paraštėse
kažką pastebėdavau gal ir nelabai
svarbaus
paskui stengiausi pamiršti
išgerdavau kartais liepsnojančių gėrimų
kad nesuledėčiau
bijojau suledėti
neklausk ar mylėjau kada ir kodėl
nes aš neturėjau laikrodžių niekad niekad
mylėjau be laiko
viskas ką dariau buvo amžinai
amžinai gimiau
amžinai mylėjau
amžinai mirsiu

xxx

Vieną vasaros rytą
jau po to
jau po visko -
po žole pelenai
medinės bažnyčios mėlynuose
šešėliuose -
aš nuslydusi nuo pačios



aukščiausios minties -
ir tada net tada
jokiu poilsiu aš netikėsiu
tik tarp smilgų ir debesies
ankstyvo laivelio aš plauksiu
virš žemės gyvos
o šiltos vasaros pirštai laibi
pabudę žiogai
upės laumės ir vėjas
džiaugsis
mano džiaugsmu
nieko nereikia daryti po to
visiškai nieko
tik šlovinti šlovinti šlovinti

xxx



Gėlių – ji visada norėjo tik gėlių –
galiausiai jų buvo per mažai
mylimieji per mažai dovanojo žiedų
jaunikis ne tas – ir gėlių per mažai -
priskynė ne tų gėlių jaunikis visai ne tas
- per mažai -
stebėjo ji pati gėles
širdyje stengėsi jas užantspauduoti
irgi manė per mažai grožėjausi gyvenimu
per mažai uosčiau ir glosčiau
kol uoslės netekau
keista - vėliau nieko nebe prisiminė -
nei vienos spalvos
net lelijų net rožės žiedlapio vieno - -
keista nei vieno kvapo -
gėlių ir gėlių ji troško
kol galiausiai nurimo
užversta kalnais gėlių
kurių nebe atkelsi
jau niekada
kurių nebe nublokši
ji šitaip troško viso kalno gėlių -
Himalajų aukštybėse
stikliniam grabe
skambanti kaip vienatvė
varpu vienišu



xxx

kaip išsilaisvinti iš graužaties
tu klausi
o niekaip
sugraužk savųjų kojų tu pirštus
išsausinki akis sudegink plaukus
sunaikink širdį ir plaučius
suėsk ramybę savo ir švelnumą kūno
tada Visuotinis palies tave
kraujuojančia puta
nublokš į šalį kur aktoriai seni
sau griežia tylą
tylą
tylą

xxx



Iš čia nebepašauksi neišgirs
išėjusieji tyli
o juk žadėjo
man slaptai pranešti
gerą blogą žinią
iš čia nebepašauksi
turėk kantrybės
juk nebeilgai
pasaulis tavo dužta kaip stiklai
juk visada tau taip patiko šukės
ir į šukes tu pavertei kiekvieną
kas bandė savintis tave
dabar rami - vienatvėje išdidinai save -
kuri netilpo nei į vieną
molio puodą
gyvenimas man buvo tik proga -
pakelt akis
ir pažiūrėt į dangų

xxx

Vėl ateina vaizdai
naktį gimusi upė
iš tamsos
visos spalvos
švenčiausios
debesų baltųjų
kur tarp Dievo ir žmonių
stovėjau
nuleidusi galvą
laukdama žinojimo -
pabaigos kančiai

 
 
 



xxx

Eilutę vieną dovanok
nors vieną sakinį
nes siela mano trokšta
nes sausra
sausra
ir lūpos mano
karčios kaip pelynas
mirtis tai mėlynas pavasario
dangus
tai medžio lapas
nepagriebtas
rudeniško vėjo
įstrigęs
dangaus stikle

eilutę vieną dovanok – 

nors vieną sakinį

xxx

Iš kūno lauk –
aš nesugautas paukštis,
ne žvėris narve. Ir laisvėje
skardžiau, skaidriau tave mylėt norėčiau,
iš ten, iš debesų, neliesdama,
vien tik atsargiai laikydama
erdvės švelniuos delnuos
tavo skaistų, vėl be nuodėmės
balčiausią veidą,
užrakintas lūpas,
ir niekad jau nebepravirkstančias akis.



xxx

... pavasariais noriu dainuoti
vien tą, kuris jūromis eina –

buvau išėjusi
ieškoti pavasario
man suplyšo plaukai
nulūžo rankos
sutrupėjo kojos
pavargau taip ilgai eiti
dusulys
pavasaris pats surado mane
iš mano gerklų išaugo mėlynos gėlės
neužmirštuolės ir tos kur myliu labiausiai
o vardą jų pamirštu pamirštu
tokios apvalios
žiaurios
ir skaisčios
labai didelės
sudrasko širdį
vožtuvus
per didelė meilė
viską sudrasko
nelieka net
griaučių
nieko



xxx

tu man minkštą guolį
ištaisyk
iš voratinklių tinklų
žiedlapių
kad krisčiau minkštai
tai ne malda
niekas neprašo
nesimeldžia
to dar betrūko
iki pilnos beprotybės
bet
netėkšk manęs ant akmens
juk man gali skaudėti
trumpai - -
bet vis tiek
tu nesužinosi kaip
man skaudėjo
pakenčiamai ar nelabai - -



 
 

xxx

Negyvenau
aš tik kaupiau jėgas
atsisakyti visko
kaupiau kančias nusipelnyt
ramybei

xxx

Salve
pasakė angelas pasitikęs mane
žinau kad tu nebijai
bet gailėjai ir verkei dangaus kurio nėra
žemės kurios nėra
savo sapnų kurių niekad nebuvo
savo meilės ir kraujo
likusio ten kur tavo sapnas
buvo ryškiausias
Salve – sveikinu nedrąsiai
argi būna sapnai tokie per ilgi
tokie kvaili sumaištingi alinantys
noriu žvaigždėtų skaidrių kaip vanduo
tikrų kaip mediniai daiktai
šiltų kaip motinos įsčios



tyrų kaip upeliai maži
saldžių kaip nasturtos žiedo nektaras
Salve
Skelbia man angelas
viskas bus taip
kaip jokiame tavo sapne 
dar niekada nesisapnavo
nebus dangaus vandens ir mylimo
kraujo nieko nebus atskirto -
nieko nebus atskirai
nes tu būsi viskuo -
už Gają didesnė

  

xxx

kaip išsilaisvinti iš graužaties
tu klausi
o niekaip
sugraužk savųjų kojų tu pirštus
išsausinki akis sudegink plaukus
sunaikink širdį ir plaučius
suėsk ramybę savo ir švelnumą kūno
tada Visuotinis palies tave
kraujuojančia puta
nublokš į šalį kur aktoriai seni
sau griežia tylą
tylą
tylą



Iš čia nebepašauksi neišgirs
išėjusieji tyli
o juk žadėjo
man slaptai pranešti
gerą blogą žinią
iš čia nebepašauksi
turėk kantrybės
juk nebeilgai
pasaulis tavo dužta kaip stiklai
juk visada tau taip patiko šukės
ir į šukes tu pavertei kiekvieną
kas bandė savintis tave
dabar rami - vienatvėje išdidinai save -
kuri netilpo nei į vieną
molio puodą
gyvenimas man buvo tik proga -
pakelt akis
ir pažiūrėt į dangų



Vėl ateina vaizdai
naktį gimusi upė
iš tamsos
visos spalvos
švenčiausios
debesų baltųjų
kur tarp Dievo ir žmonių
stovėjau
nuleidusi galvą
laukdama žinojimo -
pabaigos kančiai

Eilutę vieną dovanok
nors vieną
nes siela mano trokšta
nes sausra
sausra
ir lūpos mano
karčios kaip pelynas
mirtis tai mėlynas pavasario
dangus
tai medžio lapas
nepagriebtas
rudeniško vėjo
įstrigęs
dangaus stikle

eilutę vieną dovanok - - -

Iš kūno lauk –
aš nesugautas paukštis,
ne žvėris narve. Ir laisvėje
skardžiau, skaidriau tave mylėt norėčiau,
iš ten, iš debesų, neliesdama,
vien tik atsargiai laikydama
erdvės švelniuos delnuos
tavo skaistų, vėl be nuodėmės
balčiausią veidą,
užrakintas lūpas,
ir niekad jau nebepravirkstančias akis.

... pavasariais noriu dainuoti
vien tą, kuris jūromis eina...

Buvau išėjusi
ieškojau pavasario
man suplyšo plaukai
nulūžo rankos



sutrupėjo kojos
pavargau taip ilgai eiti
dusulys
pavasaris pats surado mane
iš mano gerklų išaugo mėlynos gėlės
neužmirštuolės ir tos kur myliu labiausiai
o vardą jų pamirštu pamirštu
tokios apvalios
žiaurios
ir skaisčios
labai didelės
sudrasko širdį
vožtuvus
per didelė meilė
viską sudrasko
nelieka net
griaučių
nieko

tu man minkštą guolį
ištaisyk
iš voratinklių tinklų
žiedlapių
kad krisčiau minkštai
tai ne malda
niekas neprašo
nesimeldžia
to dar betrūko
iki pilnos beprotybės
bet
netėkšk manęs ant akmens
juk man gali skaudėti
trumpai - -
bet vis tiek
tu nesužinosi kaip
man skaudėjo
pakenčiamai ar nelabai - -

Paguldei mane ant kelio
palaidojai
smėliniai mano vokai
smėlinės mano lūpos
ir plaukai
pagulėk šalia
matai
vėl viskas gerai
vėjas pusto ir nusineša
mūsų pėdas



pavasari tavo ranka ledinė
sunki
traukia gilyn žemėn
žemėn nenoriu
nes aš visada gyvenau
danguje

pavasari –
ar tu dar gyvas -
aha – atsako jis –
aš gyvas tiek -
kiek esi gyva
tu

Paklydusi rūke -
nepriima lėktuvų
oro uostai
nepriima šviesaus taškelio
tas dangus
kur tyliai gyvenau
nematoma
nežinoma
ir neprakalbinta
bet koks dangus
ir šviesuliai ir juodas audinys
kai krisiu
tu laikyk mane
kad krytyje aš būčiau
atsargi
bet ne pajodžarga
kaip žemėje buvau
ne atskalūnė

xxx

Vasario sniegas gelsvas kaip ligonis
piktdžiugiškai juokauja varna
kranksėdama ant sumedėjusios šakos



einu aš švento liūdesio gaubte
ir taip džiaugiuosi
kad niekas nestebi manęs -
aš kaip nematoma sala -
vienatvėje sutvėrusi slaptą amžinybę
laikinumui savo

xxx

rašai ir tampi nuogas akimirksniu -
be odos be nieko
tokia gyva kad apsaugok Viešpatie
nuo karo maro ir pagundos
numirti ne taip kaip buvo liepta -
ne ant kryžiaus
o pavyzdžiui - ant stogo pavyzdžiui ant stogo -
vėjas pavasaris debesai
katės
mėlyna šviesa pamažu blanksta
pavirsta į baltą -
ir op - nieko neatsitinka
tik purienų žiedai
tik šalti purienų žiedai
tokie geltoni tokie glotnūs
tie purienų žiedai

xxx

Uždrausk man mirtį rašyti
mirtį uždrausk -
vasarį tamsūs lietūs -
kapinėse atitirpsta miruoliai
jų akyse lėtai
dygsta gėlės



kojas standžiai apveja
medžio šaknys
mirtį uždrausk
pasiimsiu savo
likučius
ir pabėgsiu
rasiu miške -
saulę ir vėjų properšą -
kuriuos tau
dovanosiu sapne

xxx

Kai manęs liks tiek mažai
maždaug tiek kiek vėjas smėlio
pro uždaryto lango plyšius
pripusto
per visą vasarą
kai manęs liks tiek mažai
kad galėsi sušildyti
vienos rankos delne
kai manęs liks tiek mažai
nešiokis mane
kišenėje
galvok aš esu kriauklėje
galvok -
ji mane saugo -
ji tokia glotni
tavo pirštams

xxx

Trečią valandą naktį taip tylu
kad jau išgirsti
kaip atskrenda iš labai toli
pavasario raganos
mūsų širdžių pakutenti
plaukų ištaršyti
iškasti kam duobę juodžemyje
kam vainiką numest iš debesų
karališkai žvainą vainiką



ir jauną mergaitę
kurios akys juokiasi
jos atskrenda slėpdamos gėlynus sijonuose
lašai lietaus laša nuo jų išplėstų
akių nuo plaukų nuo blakstienų
žėri vasario tamsioj tolumoje
tos kaitriosios ugnys vilionės
jos apgaus nukamuos privers kvatoti - - -

vėlu sakau vėlu
mokyti mane šviesiai gyventi
išmokykit mane
šviesiai numirt
taip šviesiai kaip miršta purienos

xxx

Paskutiniosios norėčiau mėlynos -

ne žydros
o tamsmėlės
gal būt su siaura
balta apikaklaite
norėčiau tamsiai mėlynos
aš mokėjau
savo kraują
paversti
rašalu
mokyklinis rašalas
xvisada ir buvo
tikroji mano skausmo spalva



xxx

Jau  gal kokie šimtai prirašė
kad jam šypsojos angelai -
ar sutikai nors vieną
kuris nusišypsojo angelui patsai
be siaubo ir nakties haliucinacijų

tiesa mes buvome sutikę
kartą tokį
katedros aištėj
sparnai kartoniniai
ir lūpos juokdario

sakau o iškamša klaikus
baisesnis tu už angelo kardus

liūdni nesusipratimai man su angelais
ateina tikras -
užsidenGI akis -
netikras –
kam jis tau
jis niekam
 - taip kaip niekam -
netikra  mirtis
kurios geidei -
o mirsi niekad dalgio nepažinęs



xxx

O jeigu mano sielos apšvietimas tavęs nesmaugtų
taip labai
o jeigu aš galėčiau debesim pavirsit
ir tiek
o jeigu aš galėčiau viską pasakyt
paskui
tada kai už mane kalbės tiktai tyla
tokia tyli ir apvali
tyla
ir nieks nebesijuoks
ir niekada neverks
visi žinos kad myli netikrai
visų bus lengvos širdys
kai nebebus širdžių
tada jau nebebus per pusę -
 nei siaubinga nei nyku -
tiktai -    tylu tylu tylu
–    kaip akmenėlyje tylu
–    nors viršum jo dar bangos drasko
–    savo seną šokį

tegul sudrasko



xxx

Kur mano šypsena pradings
ar neskaičiuoti valandų
mokėsiu ir paskui
ar medžių šaknys saugiai glėbesčiuos
ar jų lapus girdėsiu
ar mano elementai pasieks žvaigžių elementus
ar man jau niekad liūdna nebebus
ir nebejuokins vynas
(svarbiausia ilgesį paimkit atgalios)
jūs žvaigždės – kaltos amžinai tik jūs
taip abejingai mus sujungdamos
su visuma

ar įmanoma apie rudenį pasakyti
nors vieną naują eilutę
atlėks suvilios
išvolios aukse
apkvailins nesvietišku grožiu
apiplėš
nudurs
kad tik nepribaigų
tos dienos tokios skaidrios
bet trapios
stiklas



xxx

Ryte lipu laiptais žemyn
alus ir kraujas
kraujas ir alus
ir taip per visus keturis aukštus
paskui basų kojų kruvinos pėdos
atsargiai lipu
apeinu kruvinas pėdas
kad neužminčiau –
joms skaudės -
kraują skauda -
kraujyje gyvena siela
taip pikti rabinai sako
siela rėkia išlieta ir ją laka piktieji
ėda ją dabar slibinai
tik jokių karalaičių
nebėra nebūna
o aš sakau kad tiesiog lipu laiptais
aš ne rabinas
aš pamažu slystanti popieriaus lakšu žemyn
(bet aukštyn)
aš pasikelsiu galvoju
aš būtinai prisikelsiu
man reikia
pagaliau ateinu į Rimi čia nėra kraujo
plastmasė Kinija
paklydęs vietnamietis
žiūri nustebęs
jo akys klausia –



moteris? vodką? iš ryto?
sakau taip
o taip
matyt, tu neseniai atvykai priprasi
aš ir esu moteris–vodka
suspausta energija
į kumštį
man taip reikia
man būtina išgyventi
ir išeinu
galvoju po medžiais ramiai pabūsiu
bet kur gi
po mano  medžiais kieme  šiandien stovi
angelų choras
iš Vilio gimnazijos
jie gieda
o aš taip nemoku ir nemoku net verkti padoriai
atvirai drąsiai verkti
dangstausi raudonu šaliu
vėl lipu laiptais
čia vis dar tas kraujas duženos alus
vienas langas laiptinės išdaužtas – per mažai



xxx

Salve
pasakė angelas pasitikęs mane
žinau kad tu nebijai
bet gailėjai ir verkei dangaus kurio nėra
žemės kurios nėra
savo sapnų kurių niekad nebuvo
savo meilės ir kraujo
likusio ten kur tavo sapnas
buvo ryškiausias
Salve – sveikinu nedrąsiai



argi būna sapnai tokie per ilgi
tokie kvaili sumaištingi alinantys
noriu žvaigždėtų skaidrių kaip vanduo
tikrų kaip mediniai daiktai
šiltų kaip motinos įsčios
tyrų kaip upeliai maži
saldžių kaip nasturtos žiedo nektaras
Salve
Skelbia man angelas
viskas bus taip
kaip jokiame tavo sapne
dar niekada nesisapnavo
nebus dangaus vandens ir mylimo
kraujo nieko nebus atskirto -
nieko nebus atskirai
nes tu būsi viskuo -
už Gają didesnė

xxx 

Jau  gal kokie šimtai prirašė
kad jam šypsojos angelai -
ar sutikai nors vieną



kuris nusišypsojo angelui patsai
be siaubo ir nakties haliucinacijų

tiesa mes buvome sutikę
kartą tokį
katedros aištėj
sparnai kartoniniai
ir lūpos juokdario

sakau o iškamša klaikus
baisesnis tu už angelo kardus

liūdni nesusipratimai man su angelais
ateina tikras -
užsidenGI akis -
netikras –
kam jis tau
jis niekam
 - taip kaip niekam -
netikra  mirtis
kurios geidei -
o mirsi niekad dalgio nepažinęs

 

xxx

O jeigu mano sielos apšvietimas tavęs nesmaugtų
taip labai
o jeigu aš galėčiau debesim pavirsit
ir tiek
o jeigu aš galėčiau viską pasakyt
paskui
tada kai už mane kalbės tiktai tyla
tokia tyli ir apvali
tyla
ir nieks nebesijuoks
ir niekada neverks
visi žinos kad myli netikrai
visų bus lengvos širdys
kai nebebus širdžių
tada jau nebebus per pusę -
 nei siaubinga nei nyku -
tiktai -    tylu tylu tylu
–    kaip akmenėlyje tylu



–    nors viršum jo dar bangos drasko
–    savo seną šokį

tegul sudrasko



xxx

 

Kur mano šypsena pradings
ar neskaičiuoti valandų
mokėsiu ir paskui
ar medžių šaknys saugiai glėbesčiuos
ar jų lapus girdėsiu
ar mano elementai pasieks žvaigžių elementus
ar man jau niekad liūdna nebebus
ir nebejuokins vynas
(svarbiausia ilgesį paimkit atgalios)
jūs žvaigždės – kaltos amžinai tik jūs
taip abejingai mus sujungdamos
su visuma

ar įmanoma apie rudenį pasakyti
nors vieną naują eilutę
atlėks suvilios
išvolios aukse
apkvailins nesvietišku grožiu
apiplėš
nudurs
kad tik nepribaigų
tos dienos tokios skaidrios
bet trapios
stiklas

xxx

Ryte lipu laiptais žemyn
alus ir kraujas
kraujas ir alus
ir taip per visus keturis aukštus
paskui basų kojų kruvinos pėdos
atsargiai lipu
apeinu kruvinas pėdas
kad neužminčiau –
joms skaudės -



kraują skauda -
kraujyje gyvena siela
taip pikti rabinai sako
siela rėkia išlieta ir ją laka piktieji
ėda ją dabar slibinai
tik jokių karalaičių
nebėra nebūna
o aš sakau kad tiesiog lipu laiptais
aš ne rabinas
aš pamažu slystanti popieriaus lakšu žemyn
(bet aukštyn)
aš pasikelsiu galvoju
aš būtinai prisikelsiu
man reikia
pagaliau ateinu į Rimi čia nėra kraujo
plastmasė Kinija
paklydęs vietnamietis
žiūri nustebęs
jo akys klausia –
moteris? vodką? iš ryto?
sakau taip
o taip
matyt, tu neseniai atvykai priprasi
aš ir esu moteris–vodka
suspausta energija
į kumštį
man taip reikia
man būtina išgyventi
ir išeinu
galvoju po medžiais ramiai pabūsiu
bet kur gi
po mano  medžiais kieme  šiandien stovi
angelų choras
iš Vilio gimnazijos
jie gieda
o aš taip nemoku ir nemoku net verkti padoriai
atvirai drąsiai verkti
dangstausi raudonu šaliu
vėl lipu laiptais
čia vis dar tas kraujas duženos alus
vienas langas laiptinės išdaužtas - 

per mažai

xxx

 

Kodėl tamsa mus išsižiojus gaudo
kodėl nasrai



nebūna užverti
kodėl save tu saugai
nuo savęs –
 labiausiai
kodėl sau gerklę ketini perpjaut
o ne
šviesos drugys
jo sparneliu vienu
nušluojama tamsa
tu netikėk tamsa
ji netikra
jai  stinga vieno Dievo blyksnio
ir nebebus tamsos
ir nebebus mirties
medinės tos ir šalčio to nežemiško
kurio bijai
ir augs vijokliai
apsivynioję laume -
laime
apsivynioję Tavimi -
taip -  
amžinai tebūna
 nuo vyno aštrios akys ir ranka
kibi
tegul tave prilaiko
dar neatėjo laikas

tai valandai

 

 

xxx

 

Nudažė man degtinė lūpas kruvina spalva
pačia gyviausia iš gyvų spalva
ir laukiu aš kada kada
man pasakys
- atlikta -
ir tada
man garsiai sako
tyčia –
niekada –
ir niekada



xxx

 

Vakar
naktyje kažkas sušuko:”Šekspyras”.
Atsibudau, toks juokas, aš ką? Šekspyre?
Tu buvai nebuvai? Kam žadini trapų miego
nuodėgulį, aš jau seniai negaliu –
jokių tavo hamletų daugiau nebegaliu
nei vieno
nebenoriu –
nesakei juk geriau gyventi
 ar ne –
(gyvuliui visda gyventi geriau, kas ginčytų),  
sakei -  sunku apsispręsti –  kas to nežino –
žino net ir šeštokas –
sunku jam -
žiūri į asfalto kvadratą nuo 13 aukštų namo stogo
ir ką -
 nieko rimto
-    ar skaudės? – bene tai rimta
-    nebūti? O būti rimčiau?
Tas Hamletas , tavo  
princas, lepūnas, pasiledėlių vaikas –
kur jam atsakyti mums -
kai mums nei vienas didžvyris
niekada



neatsakė -
pabūkim -
negaila

 

xxx

Vakar parašiau gražiausią pasaulyje
eilėraštį
(o juk nieks nepatikės)
jį surijo kompas
nes aš gal kažką paspaudžiau negero
dabar galvoju kur jis kur jis
laiduose verkia
neeištrauktas į viršų
rauda
jis buvo toks gražus
toks gražus kad aš negaliu apsakyti
kaip neapsakai angelų vizijų motinos
visi galvos
-    ji meluoja –
-    ir jie bus neteisūs
Kompas jį surijo be skausmo be jausmų be nieko
ir dabar gali staugti
nes jis nebegrįš nekada
jis įsižeidė ir teisingai padarė
aš irgi negrįščiau
neieškok -



geriausias eilėraštis -
tik kartą pavyko
jis matyt man parodė rodė man kelią
kaip paprasta
kaip paprasta yra dingti

iš čia

iš pasaulio

ir kur aš verksiu raudosiu

kokiuose laiduose

kokiuose Saturno užkampiuose

xxx

Jau nebaisu jau buvau tamsoje
o kas iš jos mane išlupo
nežinau
akis užrišo
burną užčiaupė
ausis užkišo
nei vieno liudytojo
ir visa liko paslaptis
kieta geležinė lova
tokia šalta
kaip inkvizicijos artėjantis ašmuo
o mano Dieve



tu pagimdei mane tik tam
kad aš išmokčiau
nuostabiai dailiai
 numirti
tada kai nieks nebesušildys -
vodka nei vynai
kai aš viena tamson žiūrėsiu
užmerktom akim
tada kai aš nebemylėsiu spygliuočių
nei vėjo lapuose splavų
ir net tavęs mylėt
nebeišgalėsiu
tada kai kris dangun
ne žemėn
 ne žemyn
manieji tykūs aitvarai
kurie man laimę nešė
maišais ir puodais
kurių nemėgau aš labai
bet jiems šypsojaus graudžiai
tada kai
varpinėj balsai sugros mano lopšinę
užmigsiu aš  dangau
dangau juk tau kalbu kalbėjau
tave regėjau neregėjau
niekados
o vis tik tau kalbu kalbėjau
kaip kalbasi tarpusavy strazdai
taip ošia tylūs debesai
vanduo ir svajos tos kurių išties

nebūna

 

xxx

Pasiilgau
vario kojų vario žvilgsnių
tavo akys žalvarinės
kaip ir mano
pasiilgau
žinai
rytoj susitiksim rytoj -
miške
toli  toli nuo tų  prakeiktų kapinių -
tarp mūsų bus tik šviesa
ji leidžia žengti -  



apsikabinti
taip pasiilgau -
nepaleisiu tamson nebepaleisiu tavęs
basos pėdos
mano bučiuotos
tmasios akys
atsmeni kaip kaip kvatojom
 kokaino naktis -
tamsios akys
žvilgėjo kaip žvaigždės -
tavo akys
nepaleisiu
atėjai ir pabūk
tavo akys žalvarinės
kaip mano
jos viską pramatė
viską
kiaurai
ypač viską kiaurai -
pramatė -
apie laimę

xxx

 

Nesakyk tiesos kad buvo ne taip
kaip liepta -  
tamsoje susitiko mudviejų akys -
žaibais žaibais tamsiu mėliu



susilydė glamonės-
 - lava karšta derva  –
 suspaudė mus abu
 kriauklėje
ir išaugino baisų vienatvės perlą
Viešpatie neatleisk
meilės
neatleisk meilės
juk ji sudraskė tavo žodį
ji
klastinga gyvatė
tigras grakštusis smėlynuose
ji –
pelėda žemažiūrė -
ji vis dar tebežiūri -
aklai
tebežiūri
žvelgia ar neliko nors vienos vienintelės vietelės
smogti plėšriu snapu
kur dar be amnezijos lopinėlis likęs
Viešpatie viską atleisk
neatleisk meilės
draskančios -
krentančiam



xxx

Man nesvarbu kietumas gultų.
Debesys minkšti -
kaip medvilnės žiedai.
Užmigę lūpos. Slapčia
bučiuojasi tik kaulų sąnariai, plaukai.
Netyčia – gražios pėdos.

Lotynų muzika.
Che Guevaros dienoraštis.
Nebėra rudens.
Išėjau – auksas išvogtas.
Grįžau – langas nubalęs.

xxx

Tiek ašarų surijo tamsuma.
Ir tiek aistros –
pakilt be kūno.



xxx

Tas geriausias, kurs laisvas
ir laisvėj.
Tik ne toji, kuri šypsos nuo gultų ir debesis pučia,
kai ir šiaip nebėra kuo kvėpuoti,
kai širdis suspausta, vos dvėsuoja –
žodžiai prie liežuvio prišalo.
O siela, priplakta – kažkur tarp parašos
ir grotų,
vien laukia, bet nieko neprašo.
Troškulys ir troškimai apleido.
Tyla.
Ji žiauri. Ji spengia ir smaugia.
Ir viskas, kas buvo arti, taip nutolo,
kaip pasaulis nutolsta
nuo aklojo.



xxx

Ir vėl  išvyksti tu kažkur,
į tolimą kelionę.
Aš visada viena.
Ar lauksiu?
Nežinau.
Manau, mylėjau.
Žaibiškai, akimirką, tikrai.
Taip stipriai, kaip save,
kaip to, ko nepažįstu.
Bet ne, mylėjau ne tavo veidą, ne lūpas, ne rankas.
Todėl kažkokias bereikšmes smulkmenas
tau kruopščiai surenku kelionėn.



Tave užmirščiau.
Tik akys –
tos, kurias išvydau vieną  kartą -
jų neužmirši -
ir tūkstantį, ir vieną,
tą pačią
paskutinę naktį.



xxx

Iš kūno lauk – 
aš nesugautas paukštis,
ne žvėris narve. Ir laisvėje
skardžiau, skaidriau tave mylėt norėčiau,
iš ten, iš debesų, neliesdama,
vien tik atsargiai laikydama 
erdvės švelniuos delnuos
tavo skaistų, vėl be nuodėmės
balčiausią veidą,
užrakintas lūpas,
ir niekad jau nebepravirkstančias akis.

Xxx

Naktys užbučiuotos negyvai.
Nemirk, kvėpuoki mano plaučiais, manimi.
Kvėpuoki mano plaučiais,
plak mana širdim.
Tos naktys -
                užbučiuotos negyvai.



xxx

Ne tik todėl, kad vakaras,
kad sunkiai temsta,
ne tik todėl, kad elgetos sujudo
ir mauroja – viską atiduok –
turi, turėjai, tik meldi turėti.
Nueik. Mano tyliam kieme
papjovė žmogų.
Sukilo, išprotėjo vandenys,
iš karto – ir ugnis. Sesuo ir brolis.
Aš ieškau
vandeny, ugny tavęs.
Man reikia.

xxx

Pro tamsiai mėlyną užuolaidą lietaus,
pro drėgnus, melzganus marškonis rūko
tave matau. Neaiškiai, kaip per miglą,
aiškiau negu tikrai,
iš tolo, bet artimą -
tarytum lengvą šalį
ant sužvarbusių pečių.

Xxx

Cenzūruot draudžiu!
Skelbti galima viską,
ir tik drąsius sėkmė pagerbia,



nors už tą narsą
ir užmuša - paskui.

xxx

Žodis. Jis šventas.
Na, tas nematomas, neperskaitytas, bet gali
tu jį gali dainuoti, kaukti, rėkti, klykti –
tebūk prakeiktas, redaktoriau, baisus,
išdrįsęs mano žodį keist kitu –
ne tu žinai, kas man jį pašnibždėjo,
kur aš jį nugirdau –
šventykloj, dykumoj ar viešnamio ankštuos narvuos.



Tas žodis visad vis tas pats ir kitas.
Jo ieško amžiais, dar nerado niekas,
o todėl
jis niekad nesibaigs,
jisai be pabaigos



Militaristinis

Nesimiega sulakstau į Siriją ten pašaudau šiek tiek
užsuku į Iraką
Afganistaną ir
Gazą
pašaudau
žmonės taip gražiai griūna
taip klusniai
į Ukrainą tai ne -
bijau galiu neatskirti slavo nuo slavo -
grįžtu pavargus
tikiuosi iš naujo užmigti
nesimiega
Lietuvoj tai kas
nieko
užmuša kasdien bent po vieną vaikelį
ir tiek
gal jų nebereikia
gal Lietuva jau nebe namai niekam
tik mirusiems
bet liks vaikelių nebijokite
kelio dešimtys o gal net porą šimtų
paskui paskaitau žinias
milijardieriai statosi bunkerius
jie tikisi pasislėpti -
nepavyks, žinoma -
prašau leisk man užmigti -
miegosiu juk neilgai -
iki prisikėlimo
Dievas žiūri primerkęs akis
piktas
sukandęs dantis
pasišiaušęs visas nes ir jam nesimiega
neilgai sako laukti
nebeilgai
pašaudei tai čia nieko tokio
svarbu kad siela liktų balta kaip drobė saulėje
arba įkaitinta žaizdre
nes ugnis irgi yra
absoliučiai švari
gal pamiegam
kol aušra širdies nesudraskė





xxx

Kuo aš kalta. 
Tai tik ruduo nurovė plaukus
ir mano sodą išrengė nuogai
pražuvo mano klausimai -
atsakymus girdžiu
bet jie mane baugina
smaugia ir kamuoja
galėjai ir neatsakyt
palikdamas tik švyturį
laukinei
širdžiai

xxx

Viliui N.



Pro tamsiai mėlyną užuolaidą lietaus,
pro drėgnus, melzganus marškonis rūko
tave matau.
Ramybėje.
Migla akis man dengia
baltumu dangaus, bet aš
matau tave
aiškiau negu tikrai,
iš tolo, bet labai arti -
tarytum lengvą šalį,
apgaubiantį sužvarbusius pečius.



xxx

Ačiū tau Viešpatie už saulę

galvojau eidama namo

ačiū už saulę

ačiū už saulę

kuri mano akyse plieskia žaibais

ačiū už saulę

nežinau ar atimsi ją iš manęs

ar paliksi

ar paliksi - - -

bet ačiū

xxx

Taip nebenoriu žodžių
lapo mirtis
neturi žodžių
taip nebenoriu žodžių
juos kartok nors tūkstančius kartų - 
ne kiekvienas išgirs
nebenoriu žodžių
aš klausau kaip lapas
skrenda
savo lemties
trajektorija



xxx



argi aš įgaliota kalbėti už tuos kurie mirė

argi aš įgaliota

sapnuoti atrasti ir vėl tučtuojau

prarasti

paglostyti tavo švarką

galvą priglausti

o po švarku tik debesys debesys

kaip tu mane apgavai

kūdikį varganą kūdikį

nebežadink dabar

aš pramiegosiu visas savo dienas

nebežadink

kūdikis miega jo lūpos užklijuotos -

žvaigžde lipnia tuo pigiu sidabru

iš Maximos

nebežadink jau viskas gerai

aš miegu aš miegu kažkur Marso valsčiuje

netoli Ukmergės Taujėnų

pusė manęs miega Marcinkonių kaimelyje

ten visada saulė ten vėjas mano vienos

ir mano laimė ten pasiliko viena

be manęs

jos akys išdurtos

šaukiant prieblandoje arklį paklydusį

tai ten mano laimė žinok

/jei panorėsi ieškoti/

bet nežadink manęs

ant Jo aš ant Jo rankų

aš miegu -



nuodėmė žadint pabudusį

xxx

„Ir nieko tokio, – ji nusprendė –
po Marcinkonių palmėmis gulėsiu,
pavėsyje,
dieduko glėbyje,
stebėsiu, kaip mano lengvos basos
vaikystės pėdos
dar kartą lipa į kalnelį,
tokių mažų, rusvų, bevardžių,
tokių labai trapių gėlelių
iš kapinių į trobą parsinešt“.
Ak, kapinėse visos gėlės gelia,
visos baisios.
Jos skaudžiai kerta
vilkdalgio strėle.
Gyvenimas – tai Dievo šypsena.
Jo gėlės skaudžiai kanda
atvirom burnom.
O Jis vis šypsosi iš savo tų pačių
besikartojančių siužetų,
kurių per amžius
neatspėjai ir nesupratai.

Xxx

Dalia Jazukevičiūtė <jazukeviciutedalia@gmail.com> 08-13, an 09:37

skirta Mindaugas 

Kur poezija gimsta
tamsiame kambariuke uždaryta
langelis toks mažas



kartais įskrenda koks 
iškeptas saulėje trapus lapelis
pakeli jį
perskaitai
arba alkanas paukštis
ką aš jam duosiu
sakau - 
nieko nepeši
čia yra peliukas
kuris irgi ne toks jau sotus
poezija gimsta
juodoje tamsoje
jeigu ne laiku nubundi
ir tau kalba kalba diktuoja
išsyk į abi ausis 
sakau 
negirdžiu nieko

žinojau tik tą vieną
vienintelį
Žodį
kuris sutvėrė pasaulius
ir tą patį

xxx

Naktyje reikia rašyti 
tuos velnio eilėraščius
kurie man neleidžia miegoti 
o dieną iš kur gausi žodžių -
kai juos visus išvagia išnešioja debesai 
statybų kranų gervės -
jos rausia duobes laidoja žodžius -
išnešioja vėjas - jį myliu - jam negaila
o aistra poezijai yra pavojinga
gyvybei
ji euforiška ir išsibaigia greitai

išvagia žodžius staiga prisikėlę vabzdžiai 
bitės ir net vienintelė mano gerai pažįstama musė
kurios aš buvau jau pasiilgus -
bet ji ir vėl prašapo- ten kur 
jos rūmai šventovės miestai -
iš kur aš galiu žinoti

nepriviliosi tos musės -
ji yra intelektuali
jai savi reikalai savos bėdos -



jai nereikia naktyje rašyti baisių eilėraščių
apie mirtį
(nes eilėraščiai yra nakties ir tamsos
daugtaškiai)
kai lieki pasaulyje visiškai vienas
ir širdį mėnulio rentgenas peršviečia
kiaurai
ir tik troleibusai tebevažinėja
tiesiai per galvą 
trinksi
nesidrovėdami

bet tada gali ją matyti
tą savo blyškiąją sielą
šaltuose veidrodžio atspindžiuose
arba stebėti kūną stebėti kraujagyslių upelius
spėlioti kuris upelis pirmas pastatys 
užtvanką kraujui 
ir tada
ir tada tu
ir tada tu –
pagaliau užsikiši – 
nutils tavo eilėraščiai
išlipsi iš nakties
iš lovos
tykiai
juk ką dovanojo šviesa –
to tamsa jau niekada neatims -
tamsos tiek daug, bet ji vis tik silpnesnė
už šviesą
todėl būk rami
ramiai gyvenk tykiai vaikščiok
mirk tyliai tyliai
kaip toji intelektuali musė

užkritusi už plintuso

xxx



 

 

Ne apie tave
ne apie tave aš mąstau
(gal kokią sekundę
kai sustoju laiptų aikštelėje
pažiūrėti laiškų
kurių pusę šimto metų nieks
neberašo)
tu jau galvotas ir pergalvotas
tūkstančius dienų ir naktų
bet esi vis tik gyvas
ir tai mane stebina -
juk aš nebemyliu tavęs daugiau -
tai kodėl tu vis dar vaikštai scenoje
vis dar tebevaidini rolę žmogaus 
mylėto kadaise
mačiau juk
ėjai šaligatvio pakraščiu
žiūrėjai į žemę
(juk man kilniau būtų rudenį aplankyti
tavo antkapį 
tokį rūstų išdidų
skrendančių lapų
sūkuryje miglose
rūke šalia gotikos
tavo gotikos gotikos - - -

o tada 
ak tada kai apglėbei mane pirmą kartą -
burtai sakei tai burtai 
magija
šitaip nebūna sakei - - -

o aš galvojau
bože moj bože 
blogiau tai už magiją
už burtus už viską blogiau
net už gyvenimą ir tai daug blogiau -
meilė ir už gyvenimą daug

žiauresnė



xxx

Lietus praūžė 
išprausė lapus išblizgino
nušnarino paukščius nusinešė į tolį -
tavęs ilgiuosi

Ir vėjas vakare
nuėjo atsigulti po serbentų krūmais
kaip senas šuo
pavargęs siausti dūsauja giliai -
tavęs ilgiuosi

tamsa mane nemiegančią suvystė
surišo kojas atėmė rankas
aš žiūriu - nematau tavęs - tu per toli
žadu ateiti 
bet pajudėti negaliu 
gipse įspaustas mano kūnas - 
tavęs ilgiuosi
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Ruduo į savo laivą
jau kviečia keleivius
jis turi laiko 
neskubėk
palauks tavęs
pasiimk storiausią knygą -
herbariumui
skeltuvą laužui įžiebti



ausinę kepurę ir ausis 
klausytis kaip ūžauja lapkričio vėjai
žiemos ir mirties pranašai
daugiau nieko neimk
ruduo pats tau pribers terbelę
karčių erškėtrožės uogų
saugančių išdžiuvusį vasaros kraują
laivas jau kelia bures
aukštai viršum miesto virš bokštų
šventovių 
balsų ir gatvių
tyliai irkluok nepažadink mirusių
medžio lapų kuriuos plukdo
užmaršties upė
ruduo tai ilgas sapnas 
ir miegančios savo 
lopšeliuose 
amžinai palaimintos sėklos

xxx

Vienas prancūzas
Nidos kopose
prisikėlęs iš mirusiųjų
man vakar sakė
"moskitai moskitai aš nemylėti moskitai"
sakau kentėk
jeigu jau vedei mano kraują
mano dukterį
be altorių be sumainymo žiedų

- - - - - -
vis labiau myliu tave Salomėja
aš kasdien vis arčiau ir arčiau tavęs
kaip man gėda gyventi ilgiau už tave
kad tu žinotum
kaip nenaudinga
juk skristi skrajoti padebesiais ir buvo esmė
žinau
dabar visi juoksis
visi sakys kokia kvailė romantikė niekšė
sakys tegul sako
bet aš skrisiu
rimta ir nuožmiai nusiteikusi
nes ir man tikslo
tikslo -
kaip stiklo
kaip ir tau



Salome
reikėjo
to tikslo
kaip dūžtančio stiklo

Xxx

Mes kaip vaikai nuo šlaito bėgantys žemyn
žemyn kur upė tviska juodu sidabru
kur ilgesys stiprus kaip vynas
kaip ruduo
gražus kaip lapų kraujas
ir lėtas kaip tekėjimas medaus

xxx

 

Mėlynesnis bus vanduo 
dangiškesnis bus dangus,
mano pirštai rašaluoti ir tada
juk atsimeni
ant tavo jauno 
liauno kaklo
mano mėlynus įspaudus
siaurų pirštelių
draskių nagelių
- - -
traukiniai traukiniai bilda
tos alyvos alyvos
dulkėtos nešvarios 
pakelių alyvos
praskriejančios
ir paskui rugsėjis gryno aukso 
švelnus
jis pakorė mane aukštai ant liepos
nužydėjusios
kuri žinojo ir nežinojo todėl nepasakė niekam 
kad koriausi - 
juk tuščia tuščia laukuose
kuriuos mes aistroj išvoliojom
nes nebėra tavęs



niekur nebėra
o reiškia kad nieko nieko nebebus
čia mano žemėje
nebeatsitiks nieko daugiau
- - -
tik kosmoso galybę
aš rasiu viena -
tu nepyk
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Juk susitarėme
ateik sudraskyk mane
į skutus
suardyk
dėlionė iš tų 
jūsų prakeiktųjų
atomų
eina nachui
taip su žmogumi elgtis
aš negaliu
ar tau neatrodo Mielas Mano
kad taip per šiurkštu
banalu
niekšiška
užmušti bet kurį 
net ne tavo keliuose
bile kur 
bet ką
aaaa
atleisk 
aš nežinau
bet tu man atleisk
tu privalai

Xxx

Rudens žydėjimas meilingas
apraizgo sielą



auksinės magijos šviesa
sugalvok įvairių priemonių
judesių
lėtų šokių
tylių žodžių
nukreipk dėmesį
Amžinojo Žiūrovo
nuo manęs

į žvilgesį
vaškėjančių žolių
gėlių lapus
į gamtos numirimą
tarp besidaužančių vandens
kalnų jūroje

xxx

Mano skausmas -
tai tie šarvai
su žvyneliais 
kaip ešerio
žinai tie kur kabo
kai įeini į Gedimino pilies bokštą
iš karto 
žiūrėk iš dešinės
taip 
jie man kiek ankštoki
iki bambos
bet juk jie uždengia širdį
širdį
juk tai svarbiausia
širdies nepasiekė 1000 iečių 
nesusmigo



nukrito į žolę
aš jas koja paspyriau
nusisukau nugara
sakau 
šypt
matote
juk skausmas visada šarvai
tvirčiausi pasaulyje
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jau šviesu
ilgai aš laukiau aušros
prie griūvančios pilies sienų
stovėjau
dirbau sargybiniu
saugojau - - -
savo sielos skaistumą
ir skausmą nepaliestą
nemanyk kad mano ašaros
bus neatlygintos
laiko yra
jie gali palaukti -
tie kurie sveria
kiek ir kam
ir kodėl 
pamatuoja atmatuoja
nukerpa



aš irgi lošėjas
bet partiją prakišau
ir gabiausieji ir geriausieji gali
prasilošti iki tų paskutinių dviejų monetų -
kurias uždės ant akių -
tai nėra svarbu
nesvarbus laimingas likimas ar nelabai
nei kiek prisigrobęs turi prabangos 
meilės skurdo ar 
grožio
ne tai juk
ne tai
svarbiausia buvo nesutrikdyti
šventojo
gyvybės medžio pabėgimo
aukštyn
medis siunčia dangaus
vandenynui
mūsų slaptus signalus
lik ramus
apkabinęs auksinį medį
savo saulėta
siela
kas gi buvo blogai -
ar saulės truputį
per daug
ar nevilties kiek 
mažoka

xxx

čia buvo apie tai kuo būsim kai
mūsų jau nebebus jokiam rudėjančiam parke -
ant jokio suolelio nesvetingam pasauly kuris
nemoka mūsų gedėti kad ir kaip būtume jį
graudžiai mylėję ir nemoka mūsų ilgėtis
- taip jo troškusių
norėjau tau kažką pasakyti -
už atsisveikinimą su savimi ir kitais
svarbesnio
bet tik vėjai vėjai iš aukštybių
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