
pirmas 
I 

is pradziij homeras ir praksitelis 
ovidijus. pauze. po to dante po jo 
palladio. shakespeare'as ir montaigne'is. 
rembrandtas. veliau jau goethe byronas. 
dostojevskis. siek tiek sutrinto vejo. 
po to monet po jo wilde'as po jo jau 
apoUinaire'as dali. kirchneris. woolf. 
pauze. po kiek laiko jau cocteau 
camus cortazaras nabokovas brodskis 
rothko daugtaskis dvitaskis renzo piano, 
taskas. siek tiek sutrinto vejo. as 
zvelgiantis} vienaragio pedsakus. 

nusteb^s. ir tik tada mane pasiveja 
muzika fotografija kinas. mane? ne 



antras 

veidrodis yra kas sekund§ kintanti 
nuotrauka } j j kasdien jplauki kaip vis 
kita zuvis nors visos zuvys vienodos nors 
vienodas visas vanduo veidrodyje tu 
apsemtas besvoris nebylus dvimatis 
tu zuvis kudos balsas ir kvapas liko 
siapus stiklo kasdien praplauki pro t^ ' 
svytintj tave sugeriantj lang^ 
} tau svarbiausi^ pasaulj ir uz to 
lango tik konturai tiktai formos 
spalvos tik kasdiene kaita tik buvimo 
grotos lyg tave liudytij teismas 

jei veidrodis atimtij is tav^s tai k^ jame 
matai gal kas liktij ir butum tu. zuvie 
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trecias 

batuose kuriuose nera kojij pirstq 
nejrasyti pedsakai. rankovese nera 
rankij. plaukai sugeria mintis visos jos -
sukij tarpudanciams. veidrodis visad kris 
veidu i apaci^. sviesos skydai neatspindi j 
juos nukreiptq tamsos skydij. karalius mire 
su pudra raukslese. zodyje miskas 
nera ne vienos raides. isgerta vyno taure 
praranda prasm^ isgertas vynas - jgauna. 
tai kas byra is mano panagiij yra vinies 
smaigalio pjuvenos. tavyje griauciai 
mieloji jau dvidesimt metij jie miega su 

manaisiais. dvidesimt metij kuriij irgi nera: 
tik skaitmuo o jame nei rauksliij nei pudros 
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ketvirtas 

augalai yra portugalai. gyvunai yra 
prancuzai. metalai yra vokieciai o 
mineralai skandinavai. gamtos reiskiniai 
is vidurio europos veikiausiai kadaise 
priklause habsburgams. tai k^ 
veikiame yra zydai. tai k^ galvojame 
skiriasi. jei gerai cekai jei blogai 
albanai ir italai. jei nieko sveicarai 
ir belgai. musij aistros ispanai 
musq tyla islandai musij tikejimas 
lenkai pas^mone senoves graikai. 
musi} meile - visos isnykusios tautos. 

britij nera. vengrij nera. rusij nera. olandij. 
lietuvii} nera. buvo. liko neaprasyti 
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penktas 

kam tie kirviai. kirviij prasmes pernelyg 
susleptos. kam pjiiklai ir damasko plienas 
ne visada jmanoma suvokti ir zirkles tik 
tiek kad grazios. ne visada jmanoma 
jeiti j kambarj kai ant stalo zirkles 
ne visada yra kambariij j kuriuos imsi 
ir jeisi. taciau visk^ galima perpjauti ar 
nukirsti popieriaus lapo briauna. jei ten 
yra nors dvi raides. vienos per mazai. 
viena netures \^ atsiremti iskris 
pro savo pacios kiaurym^. jei sugebi 
rasti antr§j§ - nedelsk. jsileisk: 

popieriaus lapu galesi kirsti. tada kirviai 
bus nuleisti ir kraujui liks laiko kreseti 


