
toks smarkus atlydys

tokie gilūs vandenų dantys

kad pagraužė net kapines

tokie stiprūs delnai

kad iš žemių pakėlė karstus
sutrupino juos
ir paleido j miestą upes

su neseniai užkastaisiais:

dešimtys didingų ramių lavonų
tarsi gondolos

ėmė plaukioti gatvėm

suko j skersgatvius

niro pro arkas

lankės kiemuos

užsimerkę

plaukė į krautuves

nieko nepirko

kartais vos vos

lietės pečiais

klubais pakaušiais

bet jokių šnabždesių barnių
intrigų glamonių;
romūs išdidūs

lyg valtys prikimštos kaulų
kiekvienas plaukė savo takais

nekreipdami dėmesio

į kelių ženklus
į vis dar blyksinčius šviesoforus

romūs išdidūs
vandens išvaduoti

iš siaurų ir tamsių kambarių

pavasaris



balta kaip debesėlis škuna
tykiai slysta lygiu dailiu paviršium
taip tykiai ir nuobodžiai slysta
kad noris treptelt ir surikt

varyk Steipltonai varyk

iškaršk kailį visiems miesčionims

prisivariusiems ligi ausų

o besišypsantiems lyg vaivorykštės

varyk Stivenai varyk

sukramtyk visus jų perlus

dildėm pagaląstais dantim

sutrink į žalią košę
ir pamaitink tas vaivorykštes

ar aš dar vyras klajoklis?

ar tik šeimos rūpestėlių pridusintas pudelis

dailiai sušukuotu paslėpsniu?

duok man savo Skitiją

saulės perkoštas vėjo dulkes

visus bolgarus chazarus hunus

pečenegus nogajus sarmatus

William Levy

Kornelija sprogdina supermarketus, naikina

parazitus, atsisako pietauti su Marija Kalas,

/.../ kratosi nuobodžio, liemenėle

apsuka kulkšnį...

Huffin' Rag Blues

jie plaukė ir plaukė
kaip iš namų

pabėgusios lovos

apsivilkę tamsiais

miego kostiumais

tom keistom pižamom

ant kurių jau ropštės

vandens išjudintos

pelės ir žiurkės

pašiauštu kailiu

piktokos
dar ne laikas gi

buvo bėgt iš rūsių į palaukes
bet praslinkus akimirkai kitai

jos jau sėdi romios

kelia galvas išdidžios
lyg susizgribo:

laikas matyt pagaliau

pamatyt ir platesnį pasaulį

„o tai seniai jau užkniso

tos pačios skylės ir landos

tas pats ėdesys

visi tie rėksniai knarkylos už sienų

ir nosį gniaužiantys jų bezdalai

oi kaip visgi smagu

kad užplūdo šitas vanduo

o tai šūdą būtumėm kur išsiruošę"



man tuoj pat iškvietė policiją ir greitąją
policija sukapojo į gabalus
greitoji susiuvo

susiūtas tapau truputėlį lengvesnis

matyt atliko, kaip sakoma, nereikalingų detalių

bet kažko, jaučiu,

neliko ir smegeninėj

varyk Steipltonai varyk

įvaryk man begėdišką kraujo siutulį
noriu šokt su Kibelės eunuchais

džihadistėm savižudėm Kadaflo apsaugininkėm

su pornolelijom ir provincijos pardavėjom

mušant ritmui:
banga banga Silvijau, bunga bunga Kadafi

banga bunga Silvijau, bunga bunga Kadafi

bunga bunga ech bunga, bunga bunga

ECH!

tegu dzenas, sakau, apsiženija su pasienio policija

gal bus lengviau kontrabandai

tegu pervargęs dėdė Atkatas pagaliau pasiima atostogų

pasauli, didysis prekystali, šok ir juokis

ir tu, Lietuva, daranti nusilenkimus

purvynėj

daranti nusilenkimus danų kiaulidėse

nusipenėjusių prekybos centrų garduose

kur kriuksi konservantai žviegia skonio stiprikliai

paskui jau čepsi milijardai vėžinių ląstelių

duok man savo Besarabiją

pasiutusias Pruto undines

jodinėjančias ant apkvaitusių Dniestro begemotų

varyk Steipltonai varyk

išvaryk iš manęs apsimyžėlį netikšą lochą
lai uždainuoja narvus ryjanti papūga

Diana Rodžerson

sušerkjai bizūnu aš noriu jos plunksnos

badysiu ja save ir krauju rašysiu

laiškus visiems šauniausiems

Europos Sąjungos psichoanalitikams

kad man iš krūtinės išluptų
dygstantį mandrilo dantį
kuriam pats niekaip nesurandu replių

tik raitausi kaip kirminas

nors visi sako oi kaip gražiai atrodau

varyk Stivenai varyk

išvaryk iš manęs minkštų fotelių mylėtoją
susigūžėlį besislapstantį
tirštų dūmų uždangoj

kažkadais pačiam polėky
gyvenimas buvo mane nugesinęs

pritemdęs protą ir jėgą
prislėgęs baisiu nematomu svarmeniu

bet vieną naktį susapnavęs trigalvį angelą

išlėkiau į lauką ir pradėjau lot ant kryžiaus:
dominės canis, dominės canis...

nesustodamas: dominės canis, dominės canis...



Steven Stapleton - eksperimentinės muzikos grupės Nurse with Wound
įkūrėjas ir lyderis.

Hufft'n' Rag Blues - grupės albumas, už kurį esu labai dėkingas jj
padovanojusiam Saliai Noizui.

Diana Rogerson ~ Steveno Stapietono žmona, vokaliste,
bendradarbiaujanti su grupe A/urse with Wound.

Bunga hunga - taip Italijos ir Vakarų Europos spaudoje buvo
apibūdinamos Silvio Beriusconi bei buvusio Libijos diktatoriaus
Muamaro Kadafio rengiamos puotos ir orgijos.
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miegančiai Apokalipsei
tada jau bus jos bunga bunga

o kol kas nesinervuokim

grožėkimės dangaus vaivorykštėm ir škunom

tegu mus gano alaus butelis ir lotosas

ir visą kūną nusmelkia

didysis OM

tai kas kad jį taria
SUNKUS ATODŪSIS

jos skverbiasi net j nekaltųjų kūnus

ir niekada neatgailauja

išgaudykim visas tas šliundras nanokunigais
ar nanošunim: bunga bunga - dominės canes...

bunga bunga - dominės canes...

AU!

noriu pasiversti šamanu pabaisa

kurio liežuvis subyrėjęs į milijardus liežuvėlių
visas jas išlaižytų tartum žiedadulkes

ir užgertų pasitenkinimo midum

ACH!

varyk šamane varyk

išvaryk savo psichodelinėm bangom iš nekaltųjų

piktąsias
išplauk savo žvengimu iš nekaltųjų ŽIV
ŽIVITE S MIROM tark su baisiniu akcentu

ir prajuokink kokį Baikalo ruonį
besiruošiantį nerti į pačius skaidriausius

pasaulio vandenis

pasauli, skaidriausias krištole, tave kasdien

prievartauja grobuonys
besitaškantys juoda sperma

tepantys savo lašinius palmių aliejum
ir visur kišantys savo kilometrinius grąžtus

gręžia ir gręžia, gręžia ir gręžia
kol vieną dieną be nuskausminamųjų

pagręš dantį žemės mantija apsiklojusiai


