
I DALIS 

ŽODŽIUS SULAUŽANTI MALDA 

 

PLAUKUOSE (1) 

karštis 

netrukus pajutau 

karštį 

 

plaukuose degė 

laužai 

 

rožinės liepsnos 

laižė skruostus 

 

lėtai labai lėtai 

 

tokia liepsna 

būna tik pavasarį 

 

tik pavasarį 

plaukuose dega 

laužai 

 

LOPŠINĖ (2) 

moters lūpomis 

grojo gitara 

 

švelniai skambino 

lopšinę 

 

nuo stygų 

varvėjo pavasario 

medus 

 

aitrus ir tyras tarsi 

krištolinis 

 

kai gitara 

moters lūpomis 

skambino lopšinę 

 

RUDUO (3) 

liūdnas grožis 

rudenį 

aš jį mačiau 



 

atsukęs nugarą 

kelis kartus 

žvilgtelėjo 

per petį ir nuėjo 

 

grožis nuėjo 

į rudenį 

lietaus žingsniais 

auštakulniais 

bateliais 

 

ant akmenimis 

grįsto tako 

tiško tolstančio 

grožio aidas 

 

kaštoninių plaukų 

ir liūdnai 

didelių akių 

 

tolstančio grožio 

aidas tiško 

į rudenį 

 

ŽODŽIAI (4) 

žodžių 

buvo tiek 

daug 

 

ilguose 

sakiniuose 

 

jie mylėjo 

ir nekentė 

kvietė 

ir išsižadėjo 

verkė 

ir juokėsi 

 

laiko irgi 

buvo daug 

 

tik jos nebuvo 

 



MALDA (5) 

ledinių ašarų 

malda 

išprievartautom 

kojom 

brenda 

 

liūdna liūdna 

kaip ši diena 

kaip saulės 

spinduliais 

apsvaigusi rasa 

 

ir krenta 

tyliai krenta 

bučiuodama 

kiekvieną 

žodį 

 

NEBETIKIU (6) 

dėkingas tau 

 

už moterį pažintą 

ir vienumoj 

sudeginsiu jausmus 

 

dėkingas tau 

 

jausmai malda pavirto 

nebetikiu 

nes melstis negaliu 

 

ŽVILGSNIAI (7) 

leisk man 

papusryčiauti 

 

alumi 

nuo tavo 

lūpų 

 

nubėgusiu 

per naktį 

 

vagiant 

žvilgsnius 



 

KVEPALAI (8) 

jausmai 

 

kaip 

pigūs 

kvepalai 

 

jie greit 

 

it kamparas 

garuoja 

 

išsivadėja 

amžinai 

 

KARTU (9) 

kokia skani 

saldainė 

 

kartu 

kodėl kartu burnoje 

nuryju 

 

vis tiek kartu 

nebūsim 

 

išlukštenu dar vieną 

kramtau 

 

čiulpiu kramtau 

kartu vis tiek 

kartu 

 

kokia skani 

saldainė 

 

kartu vis tiek 

kartu nebūsim 

 

išlukštenu kodėl 

kartu 

 

SAPNAS (10) 

ji sugrįždavo 



 

neatsiklausus 

nepasibeldus 

praverdavo duris 

 

jos aromatas 

pasklisdavo ore 

ir staiga 

viskas duždavo 

 

ryto šviesai 

paglosčius akis 

 

iki sutemoms 

atpučiant 

sapnų miglą 

 

KAVA (11) 

su rugiagėle 

ir piene 

 

budėjau prie 

tavo sapno 

 

vaikiau muses 

ir uodus 

 

labas rytas 

aš tavo kava 

 

kai gersi 

nenusidegink lūpų 

kurias bučiuosiu 

 

LŪPOS (12) 

rožinių 

lūpų muzika 

 

juodo 

skonio muzika 

 

purvina 

savo švarumu 

 

ŠEŠĖLIS (13) 



bijau ištart nedrįsta 

lūpos 

turėt tai slėpti savyje 

 

ir teismas pasmerktam 

išlikti 

 

tai tik 

žodžius sulaužanti malda 

 

žiūrėk čia keičiasi 

detalės 

o visuma išlieka neliesta 

 

ir krentančio žmogaus 

šešėlis 

 

girdi iš lėto tiksi laikrodis 

delne 

 

RYTAS (14) 

per nemigo naktis 

vienatvės jausmas 

tvyro 

 

apsunksta rytas 

vienas kitas 

 

ir žodis skęsta 

 

tiek daug 

baltų žiedų 

 

baltai baltų 

žiedų 

 

KALĖDOS (15) 

vėliau atėjo 

Kalėdų triukšmas 

man besėdint 

kavinėje 

 

kur langas 

dėliojo gatvę 

 



lygiai taip 

aš dėliojau ją 

miražo gatvėje 

 

spraudžiau į šaltį 

prie vieno 

namo kampo 

prie kito 

 

žmonių minioje 

ir vieną 

 

bet Vilniaus 

gatvės 

buvo tuščios 

miraže prieš 

Kalėdas 

 

II DALIS 

TADA NUŽENGĖ DIEVAS 

 

DVIGUBAS (1) 

du 

skaičius 

kai tampi nebe vienas 

 

kai pradedi nebesuprasti 

 

toks buvo 

jos pirmas žvilgsnis 

dvigubas 

ir šaltas 

 

kaip mirusių bičių 

medumi sutepti jos 

plaukai 

 

PRABUNDU (2) 

sapnai tušti 

 

kas naktį 

juose 

klajoja malda 

 

iki ryto 



 

kai pabundu 

miręs 

tuščių sapnų 

 

karalystėje 

 

PYRAGAS (3) 

siurprizas 

turėjome kepti pyragą 

 

bet ji neatėjo 

 

tik aš visą dieną 

žiūrėjau 

 

į lubas permirkusias 

nuo minčių 

 

į lubas 

nuo kurių krito 

pyrago gabalai 

 

ŠLAPIAS (4) 

rožinės 

lūpos lijo 

ašaromis 

 

nuo kiekvieno 

žodžio 

 

tik keli jos 

ištarti sakiniai 

 

ir aš permirkau 

akimirksniu 

 

DIEVAS (5) 

tada nužengė 

Dievas 

ir paklausė 

manęs 

 

kas yra 

sūnau mano 



 

tai rožinių 

lūpų muzika 

juodo 

skonio muzika 

purvina 

savo švarumu 

atsakiau 

 

Dievas 

atsiduso 

ir apsiverkė 

 

TUŠTUMA (6) 

visu kūnu 

pajutau gruodžio 

šaltį 

 

ledinį vėją 

šukuojantį plaukus 

bučiuojantį 

nosį ir ausis 

 

šlapią sniegą 

prausiantį veidą 

 

vėl pajutau 

kad esu 

 

jai Vilniaus 

gatvėmis praėjus 

per tuštumą 

 

ATLEIDIMAS (7) 

užsimerk 

 

gal kada nors 

nubus kitaip 

 

šios akys 

ankstyvą rytą 

 

kai į tylą 

belsis garsai 

 



atleidimo 

už viską 

prašyti 

 

JI (8) 

tą vakarą 

upė 

kaustoma 

šalčio 

 

koketavo 

su miesto 

šviesomis 

 

kaip ji 

visą laiką 

 

AMŽIAMS (9) 

širdies 

akimirksnių 

 

pamišusi 

vienatvė 

 

išlieka 

amžiams 

 

aprasojusiam 

lange 

 

maldauju 

nevalyk 

 

aš anapus 

lango 

 

lietumi 

ateinu 

pas tave 

 

VARVANČIOS (10) 

šneka 

taip tyliai 

šneka 

 



upeliais 

varvančios 

akys 

 

kai lūpose 

skamba 

rožinė 

muzika 

 

nulieta 

žodžius 

sulaužančios 

maldos 

 

RANKOSE (11) 

tolome 

nuo Aušros vartų 

arkos 

 

dviejų rankų 

gniaužtuose 

surakinę maldą 

 

žodį 

tirpstantį vakarėjančio 

pavasario šilumoje 

 

VANDUO (12) 

juodai 

susapnuosiu saulę 

 

rožiniam 

snaigių delne 

 

užrištų 

akių pasaulio 

skliautai 

 

vandenyje 

man dainuos 

tave 

 

KARUSELĖ (13) 

mirgančių 

šviesų sraute 



mes buvome 

it du vaikai 

 

kelioms 

minutėms 

 

laimingi vaikai 

karuselėje 

 

žiūrėjau 

į jos šypseną 

ir spėliojau 

 

kokia ji buvo 

vaikystėje 

 

ši paslaptis 

paskutinio 

teismo dienai 

 

BANDŽIAU (14) 

daugkart bandžiau 

 

užsirakinti žodyje 

be lūpų 

tart raides 

 

minties galia 

pajudinti 

gelmės šešėlius 

 

ir rytmečio 

aušra nuskint 

prinokusius 

vaisius 

 

ir sugebėjau 

 

žalia šviesa 

nuspalvinti 

žodžių garsus 

 

tikėti įžulia 

minties klaida 

 



ir delnuose 

laikydamas akis 

 

skaityti 

rytdienos likimą 

 

DANGUS (15) 

kai žodis žengė 

pro dangaus duris 

 

užmerktos 

moters akys 

jį prinešė prie lūpų 

pabučiavo 

 

tuomet 

lietus lauke 

šukavo dulkes 

 

o jie 

buvo amžini 

sutikę naują pradžią 

 


