
Tu nori mane matyti. Aš nebijau 
nusirengt. Aš bijau pirmą kartą su 
tavim susitikt. Daug žiūrėjimo į 
akis.  

Aš ištiesinta plaukų žnyplėmis. 
Man užtektų vasaros vakaro 
dulksnos, kad vėl susiraityčiau į 
savo sraigės kiautą. (Man liko tik 
sraigių kiautai, visas tavo jūros 
kriauklytes sudaužiau.)  

Tu nusiplausi mane kitą rytą. Aš 
nutekėsiu tavimi, dušo grindimis, 
kanalizacijos vamzdžiais.  

Aš išsiplausiu iš plaukų tavo 
cigarečių kvapą.  

Man dažnai gėda dėl savo minčių,  
todėl apie tave negalvosiu. 

Negerai, suglausk kojas. 
Tavo chalato diržas negali vilktis žeme. 
Skaityk. 
Apie kryžiuočius. 
Pomidorų padažą. 
Neliesk ten. 
Stovėk tiesiai.



Mes skaitom sapnus akyse. 
Tu sapnuoji vaiduoklius, aš- auksines kėdes. 
Mes abu sapnuojam apie meilę ir sėdim ant auksinių kėdžių. 
Bijau žudikų ir tamsos, o tu, rodos, nieko nebijai. 
Nekenčiu būti užspeista, todėl klausimus uždavinėju aš. 

Man taip šilta kojoms. 

Tu ieškai saldumynų, o aš stengiuos neįkristi į daubą. 
Mes abu stengiamės išvengti pabudimo. 
Nes pabudus lieka tik medinės kėdės.  
Tada auksas vien akyse.

Voratinkliai prie lubų.  
Atlipusios nuotraukos. 
Nustatytas žadintuvas.  
Nepažįstamų numerių skambučiai.  
Visi taškai ant kažkurios raidės.  
Skausmas krūtinėje. 
Nėra žiemos, nėra pavasario- 
Gyvenam jokiam laike. 
Laike, kuris neegzistuoja.



 

Tu neturėjai šešėlio, 
Tu ugnis, 
Tu neturi šešėlio- 
Tu pati šviesa.

Pirmą kartą gyvenime tuščia.  
Nėra rankų.  
Pilvo raumenų.  
Sėdmenų.  
Kojų.  
Kai kurių plaukų.  
Apie kuriuos svajočiau. 
Nėra traukos. 
Aistros. 
Nėra apie ką svajoji. 
Pirmą kartą gyvenime tuščia.  
Vakarais apie nieką negalvoju. 
Ir su niekuo neatsisveikinu rytais. 
Niekam nesakau: ,,Eik jau, man dar liko 
jis." 
Nieko neliko. 
Pirmą kartą gyvenime tuščia.  
Pirmą kartą aš prisipildžius gyvenimo



Tą vakarą pliaupė lietus. 
Buvo vasara. 
O gal ruduo. 
Stovėjau ant kalno. 
Pievų vidury. 
Žiūrėjau į žolę. 
Ėjau basa. 
Į pėdas smigo maži akmenėliai.  
Skaičiavau juos. 
Pamečiau skaičių. 
Kažkodėl atrodė, kad su kažkuo čia jau 
buvom kartu. 
Ant šito kalno.  
Kažkodėl prisiminiau skaičių.  
5. 

Gimtadieniai. 
Pirkinių sąrašai. 
Lėtai gydantis laikas. 
Šiandien nueisiu prie upės. 
Naktį apsikabinsiu antklodę ir 
įsivaizduosiu, kad tai tu.  
Man taip ramiau miegoti.  


