
11po tvano

Dabar tenka irtis
beribiais laivų kapinynais –
pro poseidonų lavonus
kurių neišmetė į krantą.

Vaikštau
po nugrimzdusios
šventyklos skliautais
žvelgiu į tą
kurio liežuvis liepsnoja
o kaklą
apsivijusi sidabro angis
ryja bites.

Vienintelį jį
tesugebėjom nutapyti
pasitraukus romėnams.

Dabar mano mirties vaizdinys
nuspingsi jūros grindiniu
nė raibulio
nesukeldamas.

Šie atminties sąrėmiai
lyg krioklio srautai
jais
visa išsilies
į skaidriausią paviršių
netrikdomą atspindžio
nei kibirkšties.



12spintrija, pamesta pompėjoj

Miegas
virš to, kas liko
ir jūs, sugulę katakombose
nulaižyti deivių, karščiuojančiais liežuviais
kuriais jūsų klyksmas vilnijo
tesat irstančios siūlės inferių
snūduro klostėse.

Kai paskutinįsyk
buvau Pompėjoj
konsulo žmona
malonino mane priklaupusi ant kelių
kai lavos pliūpsniai mus pavertė akmenimis.

Tikiuosi, niekas
mudviejų neužklups.



13apie diev ų bereikšmiškumą

Jei tai yra niekis
nyksmas yra neįmanomas.

Jei tai yra niekis
kiekviena kapavietė tėra nuoroda
į dar vieno dievo mirtį
bevardę, kaip 
Sibiro tundra
ar dykra
kur stūkso laivai, surūdiję
kaip amžinasis variklis.

Nakties gijos
kartais susiveja
į būtybę
kurios žingsniai drebina
grindų lentas.

Nakties gyslos –
juodos srovės
po blyškiu tinko sluoksniu
jose nerasi atsakymo nei klausimo.



14Griaustinis – tai leidimas suvokti
kad esame žaibas giedrame danguje
riaumojimas priešistorinių 
vario burnų, kurias išgirstam
netekę klausos, arba inercija
beakių Heladės karių
trypiančių prarajos dugne.

Akivaizdu, kad kiekvienas
apgamas yra dievas
žemės drebėjimas po
linoleumu, kaip uždraustas
sapnas
keliantis vėją.



15ikaras sklendžia tuštumoje

Buvau
klegesio šmėkla
gerianti ašaras
iš miegančio paukščio akių
Visatos rieškučių.

Buvau medis
išdygęs Antarktyje
medis iš žalio marmuro
mano sėkla –
sugniaužtas kumštis.

Į miestą plūdo barbarai
miestas šliuožė
į pragarmę
aš gėriau drumzliną vandenį
bloškusį laivą
į krantą uolėtą.

Išskleidžiau rankas
kildamas į gomurį ugnies
mačiau, kaip nušluotas miestas
apsirėdo šešėliais
kaip degančios plunksnos
leidžias į dužusių amforų ertmes.



16penki mozaikos gabaliukai

i

Akmeninė kaukolė
panyra
į vilkės pieną

kuris yra
skaisti akis

telkšanti
kupolo viršūnėje.

ii

Du kūdikiai
ištepti krauju

krykštauja kriptose.

Visi žvėrys jų prisibijo.

iii

Septynios kalvos
yra
septynios kaukolės
iš lėto
kramsnojančios kolonas.

Įkritę į šulinį Romoje
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iv
Quadratum ellipticis –

nesuvokėm stovintys
elipsės pakrašty
todėl

obeliskas, žuvėdra
ir kažkuri
mėnulio fazė

buvo trys
praregėjimo adatos
įvertos
į Helijaus rainelę.

v
Palatino

Kiaurą popietę vaikiausi tave nuogą kolonadoje
išsekusi tu prigulei ant sutrūkinėjusių smiltainio laiptų.

Suėmiau tave per liemenį
ir vėstančias lūpas spaudžiau prie tavųjų
– – –

Tribunolas mus pasmerkė myriop
ir tavo aimana buvo vienintelis
oro gurkšnis, kuriuo ligšiol
kvėpuoja mano griaučiai
– – –

Du kūnai
susiviję
kaukolės burnoje.



18aplink trečiąją akį

Pajūriu praskrieja
būrys spartiečių, avinčių
sandalais geležies, įkaitintos
lig raudonumo
šalia jų pėdsakų
statom basas savo
pėdas

pasauly
kuris telpa akiratin
ir mirksnyje
į kurį sutelpa laikas.

Juoduma yra vandenys
tyvuliuojantys
aplink nejudančią pilnatį

į ją

dar prieš tūkstantmetį
kažkas žiūrėjo

mano trečiąja akim.




