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* * *
 

nerūkau ir negeriu

jau gerą dešimtmetį

 

kai noriu prisigerti

ir apsirūkyti

 

atsiverčiu charlesą bukowskį

ir mudu su juo dviese

 

pus-lapis po pus-lapio

iki ryto

 

iki ar tu mane gerbi

ir kas geresnis poetas

 

snukių daužymo    

ir susitaikymo apsipylus kraujais

 

galų gale iki griuvimo

veidais į nematomą

baltos mišrainės bliūdą

 

o kaip su moterimis

su moterimis kaip?

 

žinoma klausiate jūs

irgi dešimtmetis abstinencijos?
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staiga pabunda šalia miegojusi 

mano moteris ir mudu sutartinai 

sakome charlesai sutrauka tu

bukowski tu girtas diede

 

prisigėrei tai būk savo vietoje

varyk dar įkalti į artimiausią barą

 

mudu ir be tavęs mokame svaigintis

vienas kitu 

 

mudu ir be tavo nešvankybių

mokame visa tai išragauti nuo galvos iki kojų

 

krisdami 

laikinojon 

bedugnėn 
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futbolas

žaidžiame futbolą

vienas prieš vieną

kiekvienas spiriame

savo energinį kamuolį

į kito vartus

teisėjas vis švilpia 

nuošalę

teisėjas vis švilpia

du kamuoliai neleistini

du energinius kamuolius

į vieną sujungiame 

nugriauname vienus vartus

vienas kamuolys

vieni vartai

teisėjas švilpia

tai ne futbolas

o mums nusišvilpt

mes laimime vienas kitą
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išsilaisvinimas

tau suteikia unikalų numerį 

pažymi grotažyme #

ir įkalina šiapus vienutėje

ir tu visą gyvenimą žiūri 

į tą virbų sukapotą šviesos stačiakampį

galvodamas apie laisvę

kol pagaliau pabėgi iš čia 

į anapus išlauždamas grotas †

ir išsilaisvini 
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kelionė į darbą

kaip atskirti padangas 

žiemines nuo vasarinių

klausia ji vieną rytą

o pėdkelnes kaip atskirti

vasarines nuo žieminių

klausimu į klausimą aš

pėdkelnės būna plonos 

ir storos raštuotos ir lygios 

kūnonekūno spalvos

panašiai ir su padangomis

sakau braukdamas ranka per jos pėdkelnes

labai palengva aukštyn jei yra žodžiai winter 

ar snow arba  mug arba ice vadinasi žiema

vadinasi prie pėdkelnių labiau limpa ranka prie padangų ta prasme

ir jų raštai labiau išraiškingi ir gilūs pėdkelnių tų padangų padangų

viskas matuojama denais man sako ji

kuo denų mažiau tuo ploniau ir slidžiau tuo arčiau delno

ta kūnonekūno spalva tuo greičiau laksto akys aukštyn ir žemyn 

vos užkabinsi kažkuo aštresniu 

laksto tos akys aukštyn ir žemyn

nepriklausomai nuo tų denų sakau




