
41

pasaulyje naktis ilgiausia

pasaulyje naktis ilgiausia
yra ne šiaurėje bet mamai likus
reanimaciniam
neatsitraukiant man
nuo telefono skambinant į ten
kur nut žvaigždėtą kūną laiko dievas šu
vis klausiant ar bekylanti 
jos anima jau sugrąžinta kūnui

2 0 1 3 . 1 0 . 2 9
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de profundis

prieš savo valią prieš rašytą testamentą
prieš atsisveikinimą tylų su visais
prieš gydytojų prognozes prieš Tą Momentą
prieš nemigą su jos košmariškais garsais
prieš baimę savo kūno niekad nebebūti
prieš sumažėjančius nuo morfijaus skausmus 
prieš pagerėjimą ligos eigos trumputį
prieš nesiliaujančio silpimo simptomus 
prieš jausmą kad tave visai apleido Dievas
prieš tuštumą kai jo gilia malda šaukies
prieš mintį kad tai paskutinės tavo dienos
prieš nebuvimą Visareginčios Akies:

tad nežinia už ką galbūt kaip tik už tai
dėkoji Dievui kad jis myli taip karštai
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neišeik

mamyte neišeik į juodą naktį
juk negali išeiti kojom atrofuotom
tik neišeik net jei primygtinai
nenugalimos jerichono triūbos šaukia
tik neišeik bedugnė man vienatvės
jau prasivėrė ir krentu jon atsimerkus
tik nepalik dangaus
maldausiu neatimt tavęs 
dar neišeik tik neišeik
ir niekad niekados tu neišeiki

2 0 1 3 . 1 0 . 3 0
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dar bus

ar galima į eilėraščius sudėti keiksmažodžius
panaudotus įklotus moterims ir seneliams
negalima galima neestetiška bet mažina
netikėjimą sakomu nors nieko nelemia

jei nuo to ko prisikaupėm mes apsišvarinam
ne prieš mirtį nors laiko jos taip ir nežinome
bei kada kas galėtų ištikt Dievo tvarinį
mes danguj amžini na o čia tiktai įnamiai

nors suklumpam bet keltis ir vėlei pabandome
kalbam rožinį taip kad atleistų mums nuodėmes
nelengvi tartum paukščiai kondorai virš Andų mes
kur tarpeklį kaip gelmę gyvybės užuodėme

2 0 1 2 . 0 4 . 1 2
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niekuo iš tikrųjų

klausyt mamos dejonių
ir Jėzaus šaukimos į pagalbą
ad solum iš solidarumo
bent buvimu šalia

kad kančioje nebūtų vieniša

bet lieka
nors padedu kiek tik
įmanoma bet niekuo iš tikrųjų
neišgalėdama padėti
net artimiausiam

kitam mirtingajam

2 0 1 3 . 1 1 . 1 9 
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jalta balaklavskaja 26

mes net nesusimąstydavom ką reiškia adresas 
balaklavskaja 26 kai iš smaragdinės jūros
grįždavom į kiemą su graikišku riešutmedžiu
po kuriuo kartu su jo šeimininku gerdavom vyną
atmieštą kumelės pienu
ir katinas marsas voverių siaubas laimindavo 
mūsų pokalbius glaustydamasis aplink kojas;
mažytį disonansą vienintelio jaltos poeto namuose
sukėlė mūsų mažametis sūnus netyčia sulaužęs
jo teberopinėjančio sūnaus dviratuką bet mes sumokėjom
kambario nuomą į priekį ir visą mėnesį uoliai 
vaišinom šeimininką dar nežinodami kokia 
galybė žmonių norės sulaužyti jaltą

neatsiklausdami
karo dievo katino marso (kuris kartą išėjo į naktį
ir nebegrįžo) ar gali ši vieta balaklavskaja 
vienu ir tuo pačiu metu būti ir mūsų vasaros idilė
ir įlanka pilna svetimtaučių karinių laivų stumiančių
savo medinį trojos arklį į mūsų vasaros kiemą
stumiančių savo danajišką dovaną 

kad atimtų
šią žemę iš totorių palikuonio 
todėl sakydama: timeo danaos et dona ferentes
aš tvirtai tikiu jog šios žemės neatsignybs joks
svetimtautis
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nebent prisiminimais kaip mes aukštindamas
smaragdinę jūrą graikišką riešutmedį ir juodaspalvį
katiną marsą kuris matyt ir leido sukelti 

šį chaosą
iš baimės pasislėpdamas naktyje

2 0 1 4 . 0 3 . 1 0
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ir netiesa

ir netiesa kad kaukę arba veidą –
socialinį numetus po to
nebeprireikia nieko žmogui
ne vien tik pusryčių pietų ir vakarienės
jam būtinas 
dar maistas dvasinis kuris jį šildys
fosforescuojančioje prieblandoj žiemos
tartum po vandeniu ar vasaros 
karštymety gaivins tarsi 
vėjarožė – prikaustytas prie patalo
žmogus jį atsimins ilgai

2 0 1 4 . 0 2 . 1 9
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kiaulaitė

I

galvoju
apie savo vyro meilužę
dar iki manęs
galvoju
kokį puikų eilėraštį
brangusis jai parašė
gretimame apjuodindamas mane

galvoju
kokia tai buvo puiki
kiaulaitė
galvoju
mušdama 
metaliniu plaktuku

galvoju
mušdama stipriai ir vienodais

tarpais

galvoju
mušdama 
kol pačiai pradeda skaudėti
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galvoju
iš kur aš dar turiu tiek jėgos
mušti
iš kur visa tai atsiranda

galvoju
mušdama

po kepsnį
šeimai

 
II

be reikalo
mušiau

šiandien pasninkas:

atleisk man Viešpatie

2 0 1 2 . 1 1 . 3 0


