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mano žingsniai
Siekiu savo idealo ir nežinau ar pavyks 
nuskust nors vieną gaublį ir įsidėti į kišenę 
skutus, kurie save sutrins, kurie mane blaškys 
po apsibrėžtą tikslą, po visą netobulą Žemę.
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apie
Numiręs ir išgarsėjęs,
gal atvirkščiai – nepamenu. 
Kafka, džiova ir proza, atsirado absurdo siaubą 
žymėdamas,
iš nuovargio pasauliui.

Panašiu laiku Exupery 
šiek tiek ilgiau gyveno,
o garsus tiek pat.
Na gerai, skaitau tylomis.

Vėliau, kai išprusau, 
Ivanauskaitė ‐
visi verkė,
daug skaitė, 
daugiau nei aš.

O aš ką?
Aš ir Kmita,
vis ne apie džiovą,
ne egzistencinę kovą, 
vis apie tas pačias
 mergaites
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vakarietė
kartojo vis sau nenori mylėti, 
numojo, atjojo šviesi vakarietė, 
įsižiebė nuotaika ją glamonėti, 
nutilus balsams, vis nenori mylėti

užstrigo gerklėj pažadai ištesėti, 
pabėgo pasislėpė valty vienvietėj

ji buvo poetė, nėra čia ko slėpti, 
apnuogintom kojom ir klubais kerėti, 
pajutus vienatvę mėgo tyliai išrėkti
“aš gundančios pozos šviesi vakarietė!” 
turėjo jis tokią, ir kurgi ją dėti? 
gundančios pozos šviesi vakarietė...
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mergaitė
pačioj pradžioj
kai tu buvai dar užsiėmęs 
aš nutapiau tau medį ‐
tu pamiršai palaistyt, 
pasodinau tau meilę,
tu pamiršai paglostyt, 
norėjau būt mergaite,
tu tuo buvai taip užsiėmęs.
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ne žodžiais
vakaras.
ir to užtenka man,
o aistros,
tegu palieka randą,
tegu iššoka gyslos sprando, 
tik tu paliesk,
ir mes pasišnekėsim,
juk tam ir duotas
minkštas skanus
vakaras.
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liepsnelė
pro aprasotą langą 
ne žvakė,
o degė, kol meilę 
tyrinėjom.
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ir vis dėl to
nesibaigė 
vedybom



14

devyni
priglausk, pajusi šilumos kantrybę,
miegok, juk skaičių pametei jau vakar,
devyni tobulas supjaustė nekaltybę,
įskaudino smalsumas, skaistumas, vienodumas.

suniokojo, paliko... nuogumą, jaukumą, telefoną, 
užbrauk jį šiandien, pamirši ir girtumą, 
skaičiuosi, tai palėpėje pamynė,
nori to ar netikėjo tobulas devyni.



15

gilus sujudimas
ji protinga 
mergaitė maža
nelygu valdinga moteris
nei noro slėptis
nei kokio konkretumo
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apie Mmm
Myliu Mmm rudas akis, 
kartoju gražų vardą Mmm, 
kartoju sapną, kuriam
tik man Mmm išsisakys.

Svajoju Mmm kartot. 
Glėby vaizdais suskils kas kartą. 
Parbėgu per vėlai link Mmm, 
Paskendo Mmm Titanic valty. 
Sukruto burtai Mmm. Baisu. 
Ne aš visiems minėsiu Mmm. 
O Mmm sukiosis kerpant,
ir aš matau laimingą Mmm. 
Prabėgo laikrodis, parklupo. 
Sudužo Mmm, žiedai išrūko, 
kartoju sapną, tikiuosi Mmm neliks, 
o Mmm palieka tas savas
rudas 
akis
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išpažintis
bedievis tu
prieš Dievą 
melsies
ir keturiasdešimt
laipsnių
ašaros 
kraujomaišos 
pelėsiais 
nuteptu taku 
klūpėsi
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mū zai
Ir pasilikom
aš ir ji
dainuodami sapnus,
kuriuose meldėmės, kvailiojome. 
Ir pasilikom
aš ir ji
kartodami žodžius,
kuriais susiviliojome...
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jei pradėjom, tai nebaikim
mano gyvenimas čia toks, 
o tu jį gyveni,
aistra šviežia, žvilgsniu 
apkabini, nurengti leidi, 
gal nieko tokio,
netelpu tavy,
vien tuo kvėpuot užtenka, 
mylėtis taip,
kad gera būt mylėti – 
aistrą brandinti,
naktimis išlieti,
su šypsena bučiuoti,
ir nieko nebijoti.
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su puse
ji tokia,
o tu gi ‐ toks 
geras, 
pasimetusiems 
kartos 
supažindins, 
pasvajos, 
išsivaikščios, 
dovanos,
jis nustebins,
ji – „kitoks”, 
gal sugrįžus 
suvartos.
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triumfas
susikibę bičiuliai, 
gal ir meilužiai
gal jie įtūžę? 
šiandien susigūžę, 
poryt susitikę 
suryt pasiruošę, 
nes čia nusisukę 
parodys tau špygą 
ir šventąją knygą, 
jog ten parašyta 
„negali
be vienas kito”
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paguoda
o tu pravirk, 
raudok it 
sniegas tirptų, 
kasdiena
po benamį mirtų, 
laukuos
vaikai klūpsti 
kvatotų,
be perstojo 
maldas kartotų, 
prašytų, jog 
dievai suprastų, 
širdis atvertų, 
bent pabandytų.
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po visko
vakar tu padegei save, 
užpyliau nebaigta kava, 
kol skruostai svilo
ir vėlėsi galva,
kol laižėm liepsną 
ryškesnę nei dabar.
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TOKIOS DALIOS EILĖ RAŠČIAI



29

Ąsotis
Matyt, žinoti, ar
Yra, o kaip gi ‐ 
Liekna, gerų akių, 
Imlaus moteriškumo. 
Užeik.
Dabar.
Ar galima nakvoti? 
Liesti rankas švelnias, 
Išpilt savęs
Ąsotį
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latte mergaitei
tau vieną,
du ar tris? 
geriau skaniau 
ir tu išdrįsk, 
geriau saldaus 
ir tu užmik, 
geriau kavos 
latte nuryk.
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belaukiant
jums arbatos, kavos? 
arbatos žalios, 
juodos?
iš pakelio ar 
plikytos?
su citrina ar 
medumi?
(mmm... medumi...) 
man trečią
variantą 
prašau.
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puodelis arbatos Rygoje
prieš akis raudonas 
su juodu apsiaustu 
tokiu trumpu
lyg sijonės
Rygos damos 
paimu prispaudžiu 
lūpomis švelniai 
visgi per karšta 
geriau kantriai sau 
iš tolo tyrinėsiu
ir pro žvitrių akių 
jau apsiniaukusio 
rudens damas 
praeisiu
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tada ir prasidėjo
kaip toks, anoks
galėjo
ko jis norėjo.
koks skirtumas
visa tai yra tiesa
bet kokiu atveju



34



35

blond in Ė
klausau
moters
šviesiais plaukais 
tos akys! yra 
kontaktas 
kontaktiniai 
lęšiai
sako griaužia 
akis
bet jausmas 
visvien
geras
nors tu ką
nors ką išpešk 
kažkas apie
jos lūpas 
pašnekėkim
apie tai kokia
ji graži
vienoj vietoj
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užėjom
užeiti man?
bet to ir ji norėjo,
abu tiek daug negalim, 
tik po vieną.
tada aš jai sakau 
nebūk artistė,
užeisiu aš, o tu 
pasaugok vietą.
ji įsi‐nusi leidžia.
giliai.
užgniaužia kvapą.
ir saugoja,
tarytum savo,
tik nerimas,
ar ji supranta,
jog aš negrįšiu,
atgal gi nėra tako.
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mylėti nakty
jos vienišos, nes gimė vakar naktį,
o pažiūrėti nėr į ką, užstoja vėjas,
sudraskė debesis, vandens prisemtą valtį,
ir gera kai žinai, kuždėjo kiemas,
kurio kampe mes žvelgėm jas atgimstančias 
ir mirštančias nuskurdusioj palėpėj, 
nusukdami geras akis į jas pačias,
sujudindami tylą ir vietą paplepėti...
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bėk išgyvenk
tikras
fejerverkų karas 
tam laiko nėr,
o to nemėgstu. 
su nuostatom tau 
reikia padirbėt, sakys jos visos ‐ 
praregėsi.
(arba nudvėsi)

tai tikras
pilnas fejerverkų 
karas,
iškelk tikslus, 
įsikinkyk visus, bus 
“high performance” 
nustojus karui, 
iškelsi lizdą, tik 
sielos plūsis,
kova be jų praėjo 
visgi.

išsipakuok, 
nupirk idėją, 
bėk išgyvenk 
Grajausko blizgę
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maži džiaugsmai
kai nubėgi prie mažo,
prie to mažo stalčiuko,
atrodo ir kvaila, ir nori kartu,
kažkas liečia kūną,
tokį maža jos kūną,
na jei neskaitysim mergaitės šlaunų, 
nubėgi, nes nori ir trauki atplėšti,
atplėšti bet kaip, o kad nebūtų nagų! 
nejučiom gaudai kvapą, rausti, vėl kvėpuoji, 
atrodo ir kvaila, ir nori kartu,

kai nubėgi prie mažo,
prie to mažo stalčiuko,
kuris visad pilnas, dabar neturiu,
kažkas liečia kūną,
sušalusį kūną,
tik jei neskaičiuosim čia praleistų naktų.
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išėjo
suspėjo pagrybaut
ir susišildyt, juk moters, 
ir Lenkijoj suspėjo,
tik Kazanėj ne,
išėjo pasivaikščiot,
kur tik pats nori. 
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namo
Atsitrauk atgal mėnulio link
ir įsisiurbk į trykštančias žvaigždes, 
bet tai juk nuobodu jau ‐ pripažink 
(sutaršė mados ir mėnulio pilnatis)
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išėjo II
miręs miegodamas 
taip su šypsena, 
sveikino, kentėjo, 
gyveno savyje, kitiems. 
pas mus užeidavo,
kai miegodavo.
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naivuolė
gyvenu tarp
dviejų frontų ‐
rytai įdomūs
bet keisti, save
lyg ten varyčiau
ir vakarus išduočiau, 
vistiek tuščiais jie šaudo, 
be to, gi pats žinai,
ten nieko naujo,
rytams aš per keista, 
nepriima iš karto
ir nepaleidžia,
sako, palauk už vartų. 
Taip laukiu kantriai,
kol susijungs du frontai, 
pirma jie kausis uoliai, 
vėliau apsikabins 
naivuoliai
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už sienos
išsidraskė
na taip paprastai pasakyta 
išsidraskė
ir nieko
nei buvom girti, nei nuodijom ką 
mylėjom viltim gyvenom
na taip
paprastai pasakyta
o ką?



TOKIO VIENO MANĘS EILĖ
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Klaipėda
sugrįžo patikrint ar jūra šalia 
lėtai prisimindama krantą ir ją, 
nusuko plaukus nuėjo
– tyla –
miestas papurtė skubėti atgal.
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išsiskyrimas
ką gi papasakosi? 
mergaite,
rausva, krūtine 
strazdanota, lyg 
muilo operos herojė, 
papasakosi
ir tiek,
liksi mergaitė
rausva, akim ašarotom, 
lyg prasikaltusi, 
naivuolė,
tylėt prašysiu,
kalbėt tik tai, kas švyti, 
kvatot jausmingai, 
gyvenimą pradėti 
antrą,
nusišypsosi paikiai, 
bėdas šalin nuvysi, 
pasibučiuosim
gal
kitą kartą
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pavasaris
pavasarį sušilo tavo rankos 
ir glėby atnešei save, mane 
įsodinai į medį,
į obelį užkėlei pažiūrėti 
kaip

pavasarį nušvito tavo veidas 
pasikvietei mane, save 
apkabinai, manęs nepalietei
jos tokios šiltos, tai žinau, 
tave apkabinau
ir leidau sau
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versija
Kažkur ištrauktas 
testamento puslapiukas 
pajuodęs Tėvo tankas 
nukrato šiurpuliukas 
palieka tik nudilęs nagas
ir žertva išsiritus
iš geltono jūros akmenuko 
žiaunose paskendusio 
upėtakio prisikėlimas
po Klaipėdos viaduku
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(ne)liko
varva ašaros 
šlapio smėlio
ant kelio palietos, 
tris minutes
į mozaiką sudėtos 
iš duženų laiko, 
bet dar liko,
dar liko,
liko ir nubyrėjo
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liūdniesiems
vaidenosi kavos šaukštelis ‐ 
gaminys iš miesto atliekų ‐‐ 
neišnykstantis lašelis ‐‐
iš tų pačių purslotų vandenų ‐‐ 
neištirpstantis mastelis ‐ 
matuojantis kokybę ašarų ‐‐‐
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tebegyvenantiems
tik gimę paseno, 
ištroškę gyveno 
paskleidę dosnumą 
ir aistrą daugybei 
numirę daug verkė, 
užkasė
paprasti vyrai.
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jos ir jų vaikai
na na, na
ir ką?
baltais marškiniais 
išplėstais vokais 
kreipiuos į tuos, 
kurie visiems laikams, 
pilnais vyzdžiais 
žiūrėkit, na
klausykit
gal bus tiksliau,
taip ausį prisikišę ‐ 
vos galo negavau, 
jos ir jų vaikai ‐ 
pakvaišę,
jie myli ir kartoja, 
kad mylės
kad glostys, rūpinsis, 
ranką išties
ant pirštų pasistiebę 
nusišypsos,
rankas suspaudę 
dūsaudami dainuos 
na na na...
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apkalbos
žmonės kalba,
jei kas ir bus, bus dabar. 
mergaitės basos,
o mes kvaili
ir dar kart, ir dar. 
pribėga nuogos, 
kvatoja, pašoka,
kojom basom suploja. 
mergaitės jos,
aprenkit ‐
žmonės kalba.
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skaičiuotė
įvyko.
jų dešimt mačiau,
save puriam sniege 
devyniskart žadėjau, 
greit bėgau pas naujus, 
vis ratais,
greitai pavargau,
Dievas nupiešė aštuonis, 
jog sektųsi atsiuntė, 
maldas septynias, 
septynias išdalinau, 
palaiminau,
ir išleisdamas tariau, 
parnešk šešias,
tai šventė bus,
penkias ‐ įšventinsiu
į stebuklus
keturis.
trise mylėjom,
dviese pakorėm
visus.
vienas
nulį atiduodu tau.
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degantiems
pradžioj pabaiga 
nukrypęs finalas 
atverta širdis
ne vietoj moralas 
per daug nukeliauta 
tyla – tavo kvapas 
sujaukta, suvelta 
prijaukinti bučiuota 
apkabinta,
žinota...

mergaitės blaškos 
pradžia ar finalas, 
nekantrios iškeliavo, 
nešlifuotais jausmais, 
eilėraščių lapais, 
suviliotom akim,
ir degančiais batais.
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skaičiuotė II
dešimt įvykių, 
devyni pažadai, 
aštuoni keliai, 
septynios maldos, 
šeši sugrįžimai, 
penkios nuostabos, 
keturi stebuklai, 
meilės trikampis, 
du pakaruokliai, 
vienas aš ‐
nulis.
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paaiškinimas (dar kartą)
Nuo ryto 
kaimynas 
ar tai 
kaimynė 
iškrito iš 
lovos 
vakar 
degustavo 
degtinę
ir vyną 
sėdėdami ant 
lovos mano 
krašto 
pasiruošę 
vasarot
ir žemę bučiuot 
dar
kažką 
papasakot?
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oi
be žodžių, užrašytas ir padarytas 
pro visas kišenes,
nuspalvintas, išmėtytas,
visų nugirdytas, nurodytas 
nuskilusiu nagu, apjuodintas, 
iškilęs ir paslydęs
tvarko gyvenimą 
kitiems, ima pavydas.
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kol sninga
bėgioju rytais 
kuomet mato tik ji 
tyliai čiupinėdama 
tai kas ne jos 
kantriai laukdama 
upė
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skeptiko
Ir buvo, na ir kas?
Pabus, numirs ir vėl 
nepasikeis anas
vadinamas poetu kažkodėl. 
(arba)
savu vardu pasivadinęs 
išgarsės ne tik numiręs.
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užbaigimui
lauke visiem nuobodu, 
susigūžia į vidų, 
prisipila patrankas,
ir kaupiasi pavydui, 
maestro groja savo, 
orkestras nuomonės 
neturi,
kiekvienas susikaupęs 
matuoja jausmo tūrį

atpalaiduok paliaukį, 
ištuštink savo kojas, 
pasirąžyk, palauki ‐ 
troškimus ar tai norus

prašvis lauke 
surinks save į būrį 
šarkos
tauškės
siūbuos link pajūrio 
emocijų sklidinos 
varpos
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