


Gimiau vienais metais Alytuje, man davė vardą ir 
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5 Ko negalima sakyti merginai bare

jos vardas toks ir toks, 
mes ką tik susipažinom, 
ir ji manęs paklausė 
kaip man sekėsi šią savaitę, 
tai aš ir atsakiau: 

pirmadienį buvau pakilios nuotaikos, 
bet vakare nuėjęs į koncertą 
pamačiau buvusią merginą 
ir visas tarsi sudužau, 
todėl antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 
po darbo niekur nekišau nosies, 
kad nesutikčiau ko nereikia, 
sėdėjau namie, 
virtuvėje stebėjau museles, 
pats su savimi žaidžiau stalo žaidimą, 
kartais nueidavau į vonią ir ten 
kurį laiką tiesiog 
sėdėdavau ant vonios krašto. 

galvojau apie tai, kuo turėčiau būti, 
galvojau apie tai, kuo norėčiau būti –  
viskas nesiderino. 
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o vieną dieną 
jaučiausi taip blogai, 
kad prisipirkau daug 
grūdėtos varškės ir pistacijų, 
bet kai grįžęs viską išėmiau, 
supratau, jog iš tiesų 
viso to nenoriu; 
ir šiaip prastai maitinausi visas dienas, 
valgiau tik sūrelius, dribsnius 
ir karštus sumuštinius. 

po darbo didžiąją laiko dalį 
tiesiog sėdėjau, 
tiesiog stebėjau savo šešėlį 
ir galvojau, kas iš manęs liko. 

tai išklausiusi ji pasakė, 
kad aš nemoku bendrauti su merginomis 
ir esu netaktiškas. 

jos žodžiai pakėlė man nuotaiką. 
šypsodamasis paprašiau barmenės 
dar vieno alaus.



7 Erelis

naktį grįžtu namo taksi, 
išlipęs nusprendžiu parūkyti. 

greit suprantu, 
kad nesu vienas kieme – 
girdžiu besikalbančią porelę. 

atsisukęs matau – 
prie kitos laiptinės 
stovi vyrukas ir mergina, 
abu atsitraukę vienas nuo kito, 
atrodo kažkoks konfliktas vyksta. 

kai nusisuku, 
vyrukas praveria burną: 
kas tau nepatinka 
tu keli konfliktą dėl nieko 
ko čia pyksti 
kas aš toks kad man aiškintum 
norėsiu ir gersiu 
ar tau atrodo kad dabar grįši namo 
paverksi ir kažkas pasikeis 
jeigu nori skirtis tai sakyk 
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kurį laiką jie tyli.
 
tada išgirstu spjūvį, 
po to – durų trenksmą. 

kai atsisuku, 
matau vaikiną, 
likusį vieną. 

stovi kaip įbestas, 
rankoje laiko 
maišelį su kebabais. 

galvoju 
taip tau ir reikia, 
ereli. 



9 Laiškų terapija

pavasario pabaigoje supratau, 
kad man reikia pagalbos. 
- tau reikia pagalbos, - pasakiau.
- man reikia pagalbos,- atsakiau. 

nenorėjau trukdyti savo artimųjų, 
draugų, pažįstamų ir katės, 
todėl parašiau tris skirtingus laiškus 
apie tai, kaip sunkiai jaučiuosi. 
išsiunčiau laiškus trimis išgalvotais adresais 
į Vilnių, Klaipėdą ir Alytų. 

buvo įdomu, ar atrašys, 
o jeigu atrašys, tąi ką atrašys. 
norėjau įsitikinti, jog vis dar 
galiu tikėtis pasaulio pagalbos, 
man reikėjo sužinoti, 
kiek žmonija turi kantrybės 
mane gelbėti ir gelbėti 
kaskart, kai nesusitvarkau su gyvenimu. 

pirmą ir vienintelį atsakymą gavau 
po trijų savaičių iš Alytaus, 
gimtasis miestas neapvylė. 
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žmogus neparašė nei vardo, nei pavardės, 
o ir laiškas buvo labai trumpas: 
gydykis, debile. 

perskaitęs laišką nuėjau miegoti, 
o kitą rytą prabudau kaip niekad geros 
nuotaikos. 
viskas buvo aišku, jaučiausi vėl saugus. 
aš rūpėjau pasauliui, 
neturėjau teisės jo nuvilti.



11 Tas lapkritis

ji pasakė, kad viskas baigta 
ir nuėjo į virtuvę. 

kai praėjo kažkiek laiko 
ir aš atgavau sąmonę, 
susipratau, 
kad man metas išeiti. 

pro langą virtuvės duryse mačiau 
ją sėdinčią ir lupančią bulves. 

kai koridoriuje vilkausi striukę, 
pasirodė jos jaunėlis brolis. 
mes niekada nebendravom, 
bet tąkart jis pasakė 
tai jau daugiau neateisi? 

ir daugiau aš neatėjau. 



12 Išleistuvės

per ketvirtos klasės išleistuves 
nuo ryto žaidėm butelį 
tik aš per vėlai prisijungiau 
todėl mažai kartų teko bučiuoti klasiokes 
o vienas klasiokas, toks Andrius, 
suskaičiavo 48 bučinius. 

mano statistika buvo kur kas prastesnė – 
vos 12. 
gal būtent todėl, 
kai vėliau auklėtoja 
liepė surasti kokį nors gražesnį žaidimą, 
ir mes pradėjom žaisti vestuves, 
mane paskyrė kunigu. 

mergaitės išsirinkdavo sau vyrus, 
prieidavo, o aš juos peržegnodavau, 
kažką pasakydavau, 
ir tada jaunavedžių pora 
turėdavo apeiti aplink mokyklą. 
visi vaikai žiūrėdavo ir jiems plodavo. 
berniukams, žinoma, šis žaidimas nelabai 
patiko, 
užtat mergaitės buvo patenkintos! 
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o man visą laiką buvo liūdna, 
nes galvojau, kad taip ir neteks eiti aplink 
mokyklą 
visiems matant su savo tuometine simpatija, 
o blogiausia, kas gali nutikti, 
tai kad ji išsirinks kitą klasioką 
ir aš dar turėsiu juos sutuokti. 

na jau ne, pagalvojau, 
ir susitariau su kitu klasioku, 
kad atiduosiu jam savo lėktuvų iškarpų 
kolekciją, 
jei jis perims kunigo vaidmenį. 
sukirtom rankom,  
o tada aš drąsiai nuėjau prie savo simpatijos 
ir pasiūliau susituokti. 

ji nusišypsojo ir sutiko. 
buvo gera diena.



14 Pirmoji mergina

pirmoji mergina nuostabiai bučiavosi, 
iš esmės mes nieko daugiau ir neveikdavom, 
tik bučiuodavomės ir glamonėdavomės. 

palyginus su ja, 
buvau mažai patyręs tuose reikaluose, 
bet aš stengiausi, 
labai stengiausi, 
skaičiau net visokius neaiškius forumus, 
ir mano pastangos, matyt, neliko 
nepastebėtos, 
nes vieną dieną, 
eilinį kartą mums glamonėjantis 
ant sofos mano kambaryje, 
ji leido man įkišti ranką už jos kelnaičių 
ir paliesti tą vietelę. 

man to pilnai užteko. 
nurimau, net ir bučiuotis jau nelabai norėjau. 
po to ji išėjo, o pas mane atėjo draugas, 
pakvietė pažaisti krepšinio. 

žaidžiau atsipalaidavęs, 
įmečiau du tritaškius iš eilės, 
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perėmiau kamuolį iš greičiausio priešininkų 
žaidėjo, 
po to uždėjau bloką kitam bičui, 
kuris labai supyko ant manęs. 

o aš sau šypsojausi toliau. 

norėjau visam pasauliui pasakyti, 
kad paliečiau jos vietelę, 
norėjau pasidalinti tuo pasiekimu, 
norėjau tą ranką ištiesti kunigui ir pasakyti 
štai yra įrodymas, kad dievas egzistuoja, 

įsivaizdavau, kad dabar šita ranka gali 
ne tik būti naudinga žaidžiant krepšinį, 
bet ir gydyti ligas, atauginti galūnes, 
sukurti vaistus nuo vėžio, 
ištraukti laimingą loterijos bilietą 
ar parašyti matematikos kontrolinį 
dešimtukui.

net kai grįžau namo, 
negalėjau atsidžiaugti ta ranka. 
padėjau ją ant stalo ir žiūrėjau susižavėjęs. 
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mama pastebėjo, kad elgiuosi įtartinai 
ir paklausė ar man viskas gerai. 
atsakiau, kad viskas gerai 
ir pasišalinau į savo kambarį. 

iš to džiaugsmo 
vos užmigau tąnakt.



17 Kiemo bernai

visą dieną 
lijo ir švietė saulė, 
lijo ir švietė saulė. 

kiemo bernai valandų valandas 
prasėdėjo ant laiptinės suoliuko, 
gliaudydami saulėgrąžas ir žaisdami 
kortomis. 

aš galvojau apie ežiuką. 

ežiukas tupi po obelimi 
ir laukia, kada ant jo spyglių 
nukris obuolys, 
ir tada jis galės parnešti jį 
į savo urvelį ir suvalgyti 
arba padžiovinti ir suvalgyti vėliau. 

girdžiu 
kiemo bernai kalba apie mergas. 
jiems visiems rūpi papai ir seksas, 
nors iš tikrųjų jie geidžia paprasčiausiai 
pabučiuoti savo slaptas simpatijas 
ir eiti su jomis susikibę už rankų. 
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kažkada ir aš buvau kaip jie, 
ir niekas man nesakė, 
jog suaugus 
papų ir šiknų nebus sunku gauti, 
tačiau bus velniškai sunku 
surasti su kuo laikytis už rankų.



19 Vieno tinkuotojo istorija 

vakar išsipirkau licenziją, 
bet blogai padariau. 
pažiūrėjau, kad pusei metų išsipirkti 
būtų buvę pigiau. 
kitą kartą žinosiu. 

vakar išvijo boba 

o kas tave tokį girtą laikys? 

tai aš paskambinau buvusiai 
ir pas ją pernakvojau. 
sūka po to pinigų paprašė. 

dabar vairuotojas tyli, 
tyliu ir aš, 
tik tinkuotojas juokiasi – 
visas purvinas, 
suprakaitavęs, 
dvokiantis. 

jis prisidega dar vieną cigaretę 
ir sako: 
tu įsivaizduoji? 
pinigų paprašė!



20 Nauji drabužiai

jaučiausi prastai, 
todėl nusprendžiau 
išeiti kur nors. 

kadangi neseniai buvau gavęs atlyginimą, 
nuvažiavau į prekybos centrą. 
mačiau žmones su pirkinių krepšiais, 
jie atrodė laimingi. 

aš irgi norėjau būti laimingas. 

pats nepastebėjau kaip greitai 
praėjo laikas. 
po trijų valandų išėjau 
apsikrovęs pirkinių krepšiais. 
ėjau ir šypsojausi, 
pagaliau ir aš iš šono 
atrodžiau laimingas. 

grįžęs namo viską išpakavau, 
dar kartą pasimatavau 
naujas kelnes, švarką, apsiaviau batus. 
žiūrėjau į veidrodį ir galvojau, 
kad atrodau visai gražiai. 
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bet praėjus penkiolikai minučių 
pajutau kaip viskas grįžta 
į senas vėžes: 
kambarys toks pat tylus 
ir vienatvė ta pati, 
tik keliais daiktais daugiau. 

tik tiek 
už šešis šimtus. 



22 Prieš miegą

dabar dažnai prieš miegą 
išjungiu šviesą kambaryje, 
atitraukiu užuolaidas, 
atsisėdu už stalo 
ir žiūriu pro langą. 

prieš dvyliktą kas nors 
visada dar išveda šunį, 
praeina vienas kitas žmogus, 
gęsta šviesos kitų namų languose. 

po to žiūriu į vieną langą, 
už kurio gyvena mergina. 

ji sėdi prie kompiuterio, 
lanksto drabužius, 
kloja lovą, 
išeina ir sugrįžta į kambarį, 
išeina ir sugrįžta. 

nežinau, kas ji tokia, 
kuo užsiima gyvenime, 
kokia jos nuotaika, 
bet kiekvieną vakarą 
ji man yra artimiausias žmogus.
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man labiausiai patinka, 
kai ji nurimsta, 
sustoja prie lango 
ir lėtai išsisega auskarus – 
atrodo kažkaip stebuklingai, 
man net užima kvapą. 

tada ji išjungia šviesą, 
ir viskas dingsta. 
mintyse jai palinkiu 
labos nakties 
ir pats einu miegoti. 



24 Kaimynų šeima

kaimynų šeima, 
gyvenanti virš mūsų,
grįžo su penkiais kibirais grybų.

mačiau, su kokiu pasididžiavimu
jie tempė kibirus iš automobilio,
ir viena ausimi klausiausi
kaip mama aiškina 
kokią žmoną turėčiau susirasti.

vėliau kaimynų šeima labai susipyko. 
jie šaukė vienas ant kito, 
nes kažkuris iš jų
pririnko blogų grybų. 

sėdėjau tualete 
ir klausiausi jų įtemptos diskusijos, 
pilnos kaltinimų, keiksmažodžių 
ir grasinimų. 

buvo taip įdomu, 
net laikraštį atidėjau į šalį. 



25 Kunigo moteris

1 

jos pirštai 
buvo labai gražūs, 

kartais galvodavau apie juos. 
kartais, bendraudamas 
su kitomis merginomis, 
aš lygindavau jų pirštus. 

visos tos kitos 
visada pralaimėdavo. 
man net nejauku būdavo. 
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2 

kai sutikdavau ją 
išgėręs, 
ji dažniausiai irgi būdavo 
išgėrus, 
ir tada mes nuostabiai 
susikalbėdavom: 

aš aiškindavau, kad ji 
turėtų išsiskirti su savo vaikinu, 
o ji sakydavo, 
kad jį labai myli, 
braukdavo pirštais man per plaukus, 
ir mes abu 
jausdavomės puikiai, 
nekvaršindavom galvos, 
kad nesuprantam ką kalbam, 
ir kai ji galiausiai įvirsdavo į pusnį, 
aš ją ištraukdavau. 
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3 

rengiuosi prieš veidrodį, 
galvoju: 
man tinka juoda. 

buvo tokia mergina, 
jai tiko visos suknelės. 
norėdavau vesti ją 
kiekvienąkart, kai pamatydavau 
su suknele.

deja, visą tą laiką 
ji turėjo kitą, 
kuris jai kilnojo suknelę. 
pavydėjau jam nuoširdžiai, 
kaip kažkada pavydėjau 
kiemo draugams, 
kurie turėjo tėčius. 



28 Nelemtas žinojimas

mes abu per daug puikiai
žinom savo kainą
ir tai, jog vienas kitam
esam neįkandami.

aš labai norėčiau,
kad mes užmirštume tuos dalykus
ir pagulėtume vienas su kitu,
vėliau išsiskirtume paprastai,
lyg po eilinio susitikimo 
išgerti arbatos.

galėtume apsimesti, 
jog nieko nenutiko,
galėtume apsimesti, 
jog viskas kaip visados.



29 Princai ir princesės

matau juos – 
vienišiai stotelėse, 
vienišės parduotuvėse. 
visi dairosi grobio, 
bet grįžta namo tuščiomis. 

matau juos – 
svajojančius apie 
princus ir princeses, 
matau juos – 
užsibarikadavusius namuose, 
neįsileidžiančius saulės šviesos. 

aš atnešu rožę, 
o tau patinka chrizantemos. 
aš vaišinu vynu, 
bet tu nori konjako. 

mes nepagydomi – 
vieno meilė per maža 
kito vienatvei. 



30 Įvadas į vienatvės teoriją

kartais pagaunu save
tarsi kažko laukiantį.

guliu kambaryje ant lovos,
telefonas šalia.
stebiu kaip saulės šviesa
slenka kambario sienomis,
klausausi įvairiausių krepštelėjimų,
bandau atspėti kas man paskambins,
bet taip niekas ir neskambina.

po kiek laiko 
nueinu į virtuvę.
stoviu prie lango, stebiu žmones,
bandau numatyti, kuris jų 
ieško manęs,
tačiau jie visi 
ryžtingai praeina pro šalį.

galiausiai grįžtu į kambarį,
atsistoju prie spintos,
žiūriu į knygas lentynose,
vėl metuosi prie lango, 
guluosi į lovą, 
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maldaujančiu žvilgsniu žiūriu į telefoną,
o išgirdęs žingsnius laiptinėje 
nueinu prie durų ir žiūru pro akutę 
ar kažkas neateina manęs aplankyti, 
bet taip niekas ir neateina.

vakare atsigulęs į lovą
nusirengiu marškinėlius,
užsikloju ir jaučiu 
kaip patalynė glunda prie mano kūno.

toks neišpasakytas švelnumas,
užmiegu beveik laimingas.




