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KOVO SAULĖ

Tu kaliesi iš gulbės kiaušinio –
ežerynuose eižėja ledas,
karštą spindulį šįryt neši
man snape – tirpsta atlydžiu gedulas,

atplasnoji, ledynmečio paukšti,
nuo pirmykščio atbundančio ežero
ir sparnų šešėliavimu šaukti
vėl imi – tokį spindesį žeria

tavo skrydis į nemigos meldus,
į miglas, kurios pelkėmis gaubia –

aš tave prijaukinsiu išmeldus
lyg laukinę ir nebylę gulbę.



Dangau gūdžiam vandeny
su laukinėm gulbėm,

su spalio šaltuos spinduliuos
geltonuojančiom gudobelėm,

kadaise nugrimzdęs vaizde,
giesmės mėlynume,

įrėmintas kranto raižytam vary,
jau numetė

praplaukiantys debesys plunksną, -
vandens teliuškavime,

esi, dar esi ausyse;
nežinia, už ką

giedrybe kamuoji,
gūdžiam vandeny dangau...



Tik sidabriniai debesys,
tik sidabriniai skaidrūs debesys,

aukščiausi iš visų, virš žemės sklandančių,
padovanoję
vidurvasario tylą –

sielvarto ir džiugesio dienojimą,
liepsnos eilėraštį, rimavimą krauju,
tik skaidrūs debesys,

spindėję virš galvos,
kai tu tokia viena tamsoj atrodei,

kai audei
šviesą vėjinio malūno sparnui, burių drobei,

tik sidabriniai debesys virš atloštos galvos,
tik debesys.........................



J. Vaičiūnaitės rankraščio faksimilė

Neužmirštuolių mėlynąjį mėnesį – birželį
net sapnuose eini prie gėlo užmiršto vandens,
tau net praeivio akyse gelmė pasivaidens
arba šaltinio garsas nepažįstamam braiže, 

nes tavo mėnuo bus
iš dulkių, debesų ir dūmų,

iš prieblandoj išgraviruotų gatvių, 
iš glitaus

tylėjimo, nes tu ištroškai
mėlyno lietaus

ir vėjo, kvepiančio vandens gėlių medum...

J. Vaičiūnaitė Poezijos 
pavasario šventėje 

Kaune



Su dukra Ula

Ir nušienautoj parko žolėje – vėdrynai
ir pienių pūkas, ir veronikų žydrynė,
ir spiečiai mėlynų drugių birželio saulėje,
ir sieloj suskambėjęs senas vardas Klaudija,
ir oras, pilnas žaižaravimo ir svaigulio,
ir upė, blizgesy išplukdžius žalią gaigalą,
ir gluosnis vandeny, kur ilsisi žuvėdra
ant kyšančio srovėj akmens, kur skaidriai žydra,
ir vaikiška ranka delne – priglobk ir eik,
kol eina saulės laikrodis – šešėlių laikrodis,
kol kvepia nušienautas parkas, bąlant pienės
auksiniam mirksniui, tau nubyrančiam kasdien.



Ulos Vaičiūnaitės iliustracija
motinos knygai

ANTIKVARIATAI

Ledėjanti plytinė siena...
Geltonos archyvinės 

chrizantemos
įšąla stikle.

Ir gatvės – graviūros.
Naktis – iš senovinių tekstų.
Ir šiltas tik veidas nuo 

pabučiavimų...
Sniegas, tik sniegas sutemus

plaks herbus virš antikvariatų,
ir laikas nuneigs, kad tavęs 

neteksiu.
Tik apsnigtas bokštas pajuos kada 
nors –

paskutinę kovo savaitę.
Tik upė putos po ledu

ir arkadom siaurų aprūdijusių 
tiltų.
...Begarsis filmas plytų fone,

išsisprendęs kažkaip savaime,
kad šviečiantis šlapias veidas

kaip gatvės žibintas ryte 
nesutirptų...



„Visada kiek įmanydama stengiuosi savo
dvasia išlikti nesuvaržyta, laisva – ir

gyvenime, ir kūryboje.” J. V.



NAKTIES ŠALNOJ

Tu stovi atsirėmus į piliastrą –
tai ne orkestras, tai lietus lašnoja,
tu panaši į tamsmėlynį astrą,
dar tebežydintį nakties šalnoj...

Tokia giedrybė tau širdy – nors verk,
tokia šviesa šešėlių apsupty
per nesibaigiantį rudens koncertą
po ūkanotais gęstančiais sietynais...

Tu stovi vieniša – lyg laisvę švęstum,
lyg tau išspinduliuotų Paukščių Taką
garsų griūtis, kuri vis tiek atves
į paskutinį krištolinį taktą...



Paplentės balta vingiorykšte,
arkly lietuj po vaivorykšte,
tirpstąs tamsoje voratinkli,
žvakigalio šiltas varvekli,

veide – bruožais vieninteliais,
saule – medetkų vainiklapiais...



Poetės vyras
Hermanas Margeris Majevskis

Pro gotišką tylą Gertrūdos
lietingoj šviesoj,
liuteronų pamaldoms 
baigiantis,

pro mėlyną astrų baltumą,
uodų aureolę
apie išsitaršiusią kaktą

bučiuoju tave...
Ant peties jaučiu tavo delną,
girdžiu tavo gūdžią eigastį

širdies plakime
ir mašinų miglotam gausme,
nuo lietingos šviesos apakinta... 

Pro didelį debesį –
Viešpatie, kad jo šešėlis
tavo minčių nepaliestų –

bučiuoju tave –
sena fisharmonija gaudžia
per šaltą vasaros lietų...



...Nes iš aplytų pakalnučių kvapo,
iš marmurinio debesų baltumo,
iš nuorūkų kartaus ir šilto dūmo,
iš numesto nerūpestingo apavo

susiformuoja laimė,
absurdiška jos sąvoka.
Užgniauždami alsavimą,
viens kito galvas laikome,

nes iš lietaus ši vasara – tos dienos
lyg gėlas požemio vanduo, lyg mūzų
prisilytėjimas, nes liks tarp mūsų
sužeidęs mus beširdis meilės dievas.



...Šalia, visai šalia per akmeninę metų 
dykumą,
per pradarytas prieblandų

senovines tuščias sales
(lyg šoky įsikibus į tave),

per begalinį blizgesį, per nykią
vienatvės anfiladą vis gilyn

(tarsi iš rūbų išsinėrus iš savęs),
kas dieną vis arčiau,

nušvitus dangui durų arkose,
tam mėlynam palaimintų ir kankinių,

tam neapsakomam danguj
užmetus tau rankas ant kaklo neišardomai
(tik nepaleisk manęs, tik neatstumk),

tampu tau akmeniu, tampu
tau skaudančiais sparnais ...............
..........Per akmeninę metų dykumą.



SURŪDIJUSI ROŽĖ

Tavo juodos sudrėkusios akys
(o pro lietų lyg Vėlinių žvaigždės
ant kiekvieno kavinės staliuko sužimba po žvakę).
Skleidžiantis
juodą lapkričio rožę – drėgną rožę skardiniais 
lapais
girdžiu, nematydama
vėl jaučiu surūdijusį nykų jos žavesį.
Lyja. Į tylumą
nueinu. Nežiūrėk.
Nežinau, kaip numaldyti amžiną nerimą,
vėsų šlapdribos kvapą vilnonėj suknelėj.
Vardus vėl derina,
degant žvakėms
(kavinė tamsoj ar kapinės čia, ar teatras?).
Tavo šiurkščią sulytą pašiurpusią galvą glaudžiu,
vėl atrastas,
vėl kaip sapnas be gailesčio atsikartojantis,
šiurpiai savas,
vėl privertęs gatvėj pravirkti,
aritmiškas kaip alsavimas.



Allegro briliante

Raimundui Katiliui

Tau vėjų rožė –

griežiančiam rūke,

tau, smuiką derinančiam

temstant filharmonijai,

tu ašarų aštriais kristalais

apšarmojai,

žiemos žvaigždė tau –

griežiančiam rūke.

Šarmos žvaigždė tau

nemigos lange,

tau, tebešaukiančiam iš tolo

šiurpiai, švelniai, 

šuoliuojantys pūgoj 

nakties dėmėti elniai,

tau šerkšno rožė

nemigos lange.



Tik speigo spindesys, tik žodžio nepasverto   
žėrėjimas tamsoj – gal jį klausa aptiks,

tik juodas angelas iš sniegino koncerto,

tik juodas deimantas – viduržiemio naktis. 



SNIEGINA STROFA

Šerkšnota erškėtrožė – kovo koralas –
iš lėto širdin įšaknys.
Lyg speigo dyglys iš pasąmonės kalas
skaidrus ir skaudus sakinys.

Šerkšnotas ūkimas – ir žiemiškas rūkas
į kambarius plūs su tamsa.
Balkono duris pradaryk, nes pratrūkęs
eilėraštis bus jo tąsa.

Šerkšnotas apyaušris – noksta aistroj
savaitės žiemos bulvare,
pavirtusios vientisa sniegina strofa –
erškėčio uoga žvarbia.



„Atrodo, niekad nerašau specialiai apie Vilnių, bet 
taip jau savaime išeina, kad miestas, kuris kasdien 
gyvena už tavo gatvės lango, miestas, kuriame 
augini vaikus, rašai knygas, perki duoną, dirbi visus 
moteriškus namų darbus, vaikštai į koncertus, 
dailės parodas – tavo širdy ir kūryboje lyg paukštis 
nutūpęs...“ J. V.



VILNIUS. MIESTO VARTAI

Apyaušris. Aštrėja kaminai ir varpinės.
Nušvinta miesto vartai.

Šaudyklų angos susitraukia.
Tirpsta mūšių triukšmas ir šešėliai...

Veltui tu trokštum būti rūkas ir lietus –
vis tiek tu šiaurės saulėj 

atsivertum...
Gaisrų laukiniame apšvietime,

koplyčių žvakėms ir žvaigždynams 
varvant,
viršum kalvų,

virš kylančių ir krintančių stogų
suskambus varpui,

tiek daug erdvės ir polėkio...
Suskilęs grindinys pakluso laiko 

valdai...
Bučiuoju tavo plytą,

tavo herbą,
tavo vilnijantį švelnų vardą

ir pakeliu rūdijančius raktus...
Apyaušris. Nušvinta miesto                                 

vartai.



Paversiu tave
senų kaldinių ornamentais po dulkėm.

Paversiu pailgus mėlynus tavo augalus –
durpėm.

Pakelsiu nuo žemės perskeltą skydą
iš tavo sidabro kalyklų.

Kad tik ne taip nykiai
viduramžių miestuose tavo 

kovarniai klyktų.
Nes tolimas mirtinas išsiskyrimas

tavęs ir manęs
nedalo.

Nes tu man – lyg mėlyno stiklo šviesa,
inkrustuota į seną 

metalą.



Poetė gyveno 
senamiestyje, Vokiečių 
gatvėje. Iš savo namų 

balkono ji matė
šv. Kotrynos bažnyčios 
bokštus. Ši bažnyčia –

dalis barokinio 
Vilniaus palikimo. 



Girdi? Viršum Kotrynos bokštų naktį

sukliko žąsys ūkui, liūčiai, vėjui.

…Pravėriau langą ir tamsoj stovėjau,

lyg žemės amžinos traukos netenkanti.

Žiemot mane paliekančios, laimingai!

Laukinės širdgėlos klyksmu paguoskit,

suleskite šermukšnių juodas uogas,

pabirusias senamiesty per miglą.

Ko visa pralekia ir dingsta vėjuos?

Ko žiburiai jus blaško?

Kaip kasmet –

meldžiau, kad šviesią plunksną man numestumėt,

pravėriau langą ir tamsoj stovėjau…



LIETINGAS SEKMADIENIS

Skleidžiantis rūko pilkajai rožei,
rytą išnyrant Kotrynos bokštams,
nuteka gatvių skaidrūs mažorai
tiesiai link tavo namo upokšniais...

Pilkšvas, sidabriškas ir perlamutrinis
brėkštantis miestas, šaltai akmenuotas,
o dulsvame veidrodėly nuo pudrinės
veidas išblyškęs ir iškamuotas...

Neatpažįstamas, svetimas veidas,
po akimis nykūs nemigos ratai...
Vien iš miglos – be vaivorykščių vaizdas,
vien iš miglos – tų kiemų kvadratai...



Dovanok man suoliuką

šaltoj savo saulės šviesoj

prie Moniuškos paminklo,

jis tarp liūčių dviejų

melsvame giedrame spinduly –

valandoj palaimingoj,

kur vienatvėj suulba

šventosios Kotrynos balandžiai,

dovanok man tą tylą mieste,

medžių šlamesiu kalbančią...



GYNYBINĖ MIESTO SIENA 

Vijokliai jau apveja šaudymo angą 
ir kino teatro duris, 

bet vartai dar girgžda beorėj erdvėj –
gal sapne jie dar atsidarys, 

gal nišoj sargybinis stos vėl prieš ordas totorių, 
vartus vos pravėriau –

tik prieblanda, vien tik vijoklių girlianda 
sūpuoja virš Vilniaus graviūrų, 

gynybos griovys tai, bevardė versmė 
ar tik šaltas srovenimas Stikso, 

einu palei nesamą sieną –
jos vingiai dar mano pasąmonėj stūkso, 

bet vartai ir bokštai tik vaizdų albume, 
tik Pranciškaus Smuglevičiaus 

senų akvarelių tyloj, 
tik viltingai ir gaiviai išsiskleidė klevas čia, 

tik plytos iš griūvančių luitų, 
atlaikiusios ugnį ir kraują, ir dervą, 

įmūrytos ramsto ir mano namus, 
dar jas nervais jaučiu lyg šedevrą.



Barbora Radvilaitė, iškili vilnietė, kuri ilsisi Katedros požemiuose,  J. Vaičiūnaitės eilėse tapo 
Renesanso epochos simboliu, bylojančiu apie grožio ir meilės tvarumą.

Iš Kanono Barborai Radvilaitei

Aš būsiu ne pageltęs pergamentas. Aš nesensiu. 
Man meilė bus galia išlikti, kaip poetui eilės. 
Aš čia gimiau.

Aš pavirtau čia Vilniaus renesansu. 
Iš čia ir mano žavesys, per amžius neapleidęs...

Grįžau čia mirusi. Tamsus ir ankštas buvo karstas. 
Už jo — kanopų ritmas tarsi laikrodžio tiksėjimas. 
Už jo — Žygimanto alsavimas, duslus ir karštas. 
Grįžau čia mirusi, į savo dangų įtikėjus.

Į šitą miestą ūkanoj — į prigesintą, drėgną 
jo bokštų spindesį, į šiltą išganingą lietų
grįžau.

Ne karūnavimui išvežę, bet ištrėmę, 
vėl parvežė.

Ir prisikėliau, žemės prisilietus.



Paskui bus vėl pavasaris.
Ir sniegas vėl sutirps kaip klavesino 

garsas,
Ir purvinas kiemų galerijas

pripildys rūkas – mėlynas ir 
salsvas,

ir nudažys padžiautas paklodes...
Tas vienas vakaras. Tas vienas 

kartas.
Paskui nubluks kaip rašalo dėmė ant paliktų stalų,

kaip renesansas...
Ir vėl kitaip pasikartos

šiaurietiškos, lengvu ledu aptrauktos                             
arkos...

Ir bus itališkas pajuodęs kiemas
panašus į mažą tuščią salę.

Ir prievartėj girdėsi tuos, kurių seniai nėra, –
tuos kiemsargius ir arklius.

Kažkur arbatą gers...
Arkados prieblandoj nubrėš simetriją ir 

saulę...



VILNIAUS BAŽNYČIOS. BONIFRATRŲ

Rasiu tarp bokštų aukštai ant fasado

nišoje freską – Mariją su kūdikiu,

bus lyg nublankus išblėsus tąsa

saulės spindėjimo ūkanų gūdy,

švies tas paveikslas – vos melsva, vos 
rusva,

po vienuolynu srus požemio upė,

bus jos vanduo, nors po žemėm, 
skaidrus,

šventas šaltinis, vis gyvasties kupinas,

žvelgsiu iš tolo tylioj pašalėj,

kad pro vaikystės ūkus atpažinčiau –

veda klevų šešėliuota alėja

į pasmerktųjų mažytę bažnyčią. 



STACCATO
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FRAGMENTAS

Viltį tausok – vėl praversi akis ir išvysi
Vilniaus vyšnynus vaiskų pavasario vakarą,
vilgysi ilgesio ašarom gipso gėlynus,
vilksies ir vėl violetinį vėsų drabužį,
vilkšunį glostysi grumbančiom vaikiškom rankom,
vilnijant vėjy plaukams ir sutemų žolei,
Vilniaus viduramžių vėtrungei virpant prieš audrą...

„Vietoj dažų, natų ar plytų 
naudoju savo žaliavą –
žodžius. <…> Žodį aš matau, 
girdžiu ir užuodžiu.“ J. V.



KAMERINĖ LAPKRIČIO MUZIKA

Tas orkestras juoduojančiais prieblandoj frakais
ir suknelėmis violončelių spalvos,
tas liepsnojąs vilnijantis šilkas, tas vakaras
iš raudono tamsėjančio aukso, vapsvos

surūdijęs geluonis, ta lapų vytimui
pasibaigus ir pernokus vaisiams giedra,
tie ugnies piešiniai, tas skridimas pavymui,
kai, tebedegant žarai, jau žiebiasi bra,

tas jutimas liepsnos, kai su žvakėm suaugsiu,
ta gėla be atokvėpio, be paliovos,
tas ruduo su raudonais vijokliais, su auksu,
su šilkais užmirštų instrumentų spalvos...



Geriu raudoną drėgną orą –
palietos gatvėj vyno spalvos.
Tą seną auksą, rūdį, ochrą
nešu plaukuos...

Toks rūkas. Spalis.
Kava. Ir aukštos baro kėdės
(į veidrodinį dangų nerdavai,
kad vėl išplauktum lietui, kliedesiui,
aikščių ir amfiteatrų erdvei,
kad suliepsnotum nykiai tolumai
tais Ticiano tonais)..................

.........................................Laukiu.
Knygynų ir skaityklų tomai.
Tyla vardų, lietaus nuplautų.



ŽALIAS FONTANAS

Gluosnis – senamiesčio žalias fontanas,
vasaros balsas, iš žemės ištryškęs,
tykštantis aidas asfalto krantan
net ir akligatvy tartum prie kryžkelės.

Žalsvas sidabras – jo krintančios čiurkšlės,
vasaros blizgantis žalias ošimas –
gyvo žalumo per sausrą leisk gurkštelėt,
kol tavo syvai iš gyvasties imasi.



PAVASARIO ŠVIESA

Senamiestyje prieblandos lange budžiu:
pavasario šviesa gėlėtu drabužiu
lyg Botičelio nemirtingame paveiksle
basa jau žengia žliuginu sniegu –

paskleisk
plukes, našlaites, šilagėles, žibuokles,
paberk iš skreito jų mažytes puokštes,

klesti
vainikai iš auksinių pienių,

eik šypsodama,
pražydo skverai, parkai, upių skardžiai, sodai,
obels ir vyšnios žiedlapių, auksinių dulkių
prikritę tau į plaukus – spindulius, apstulbk
senamiesty lyg katakombose,

bet čia
nužengusi šviesa lyg Botičelio paveiksle,
šventas šlamesys už sienų,

žingsniai
per purviną koridorių — juos atpažinsi.



Dar išgirsti man leisk šitą nemigos giedantį strazdą
mėlynžiedžių alyvų kvepėjimo, rūko naktim,
kai balkonas senamiesty virsta į mažą estradą,
kai beribis aušros horizontas, dar man neatimk
šito nemigos aukšto pasaulio, kai blyškūs žvaigždynai
tebespindi į širdį vienatvės šventoj valandoj,
kai prabundantis miestas alyvinį dangų išdidina,
kai suūžia po tiltais skaidrėjantis upių vanduo.



„Aš nežinau nieko gražesnio už 
kasdienybę – ji man yra pati gyvenimo 
poezija, o ne šventės ar kažkokie 
ypatingi plunksnos verti objektai.“ J. V. 

O geguže, esi žaliais šakų 
kasnykais,
šerkšnotais vyšnių žiedlapiais,

migla išnykstanti,
užplūstanti svaigiais gyvybės 
gūsiais...

Nykūs
kiemai lyg perlą saugo obelį,

pernykštis
žydėjimas paliko vaisių kvapą 
nišose,
o baltažiede geguže,

o saulės nytys
dulkėtoj 
laiptinėj..............................



PIETVĖJIS

Kerpant saulėtą gazono žolę,
kvepiant tamsiai mėlynoms petunijoms
akmeninėj vazoj, iš pietų
pučiant vėjui,

lyg į tuščią ložę
į balkoną išeinu ir, akliną
sieną nugara pajutus,

atveriu
širdį saulei, visą savo gatvę
vėl išvydus lyg dienos spektaklį,
palaimingą vasarą užuodus,
jos spalvom apakus,

gatvei gaudžiant,
tik akimirką,

kol susiglaudžia
prasiskyrusios ūkų užuolaidos...



Jaučiu, kad ruduo,
kad auksinis bizantiškas fonas,

kur slaptas degimas nudažo peizažo medžius,
kur saulėj paskiausiai nuauksintas aukštas kaštonas
alėjoje į Bonifratrų bažnyčią, meldžiuos
šaltiniui po žemėmis,

balsui gelmės ir ekstazės –
pro sielvarto klodą prasimuša vėl ilgesys,
bet žmonės tam aukse tarytum ikonostasas,
bet medžių žvakidės liepsnojimo neužgesins
alėjoje į Bonifratrų bažnyčią, kur muzika,
kur, auksui tamsėjant, muslinas lyg ūkana nuslenka.



MEDINIS NAMAS
PRIE KATEDROS AIKŠTĖS

Tebevirpa tas krūmas,

tas lapkričio perlas –

baltauogė meškytė

po žaliom pradarytom langinėm,

po spindinčio stiklo veranda,

bobų vasaros saulėti vėjai,

geltoni klevai,

išblaškyti

spinduliai,

paskutiniai medetkų žiedai –

jų šalna dar neranda.

Iš rudens, kur ūke, 

iš vaikystės gyvatvorės 

Vėlinių uogos –

pirštai varsto 

jų šaltus miglos karolius

tokio sniegiško spindesio,

baltą katedros varpinę

valandas mušant girdžiu,

lyg iš nuogąsčio

ima plakti širdis,

tarsi būtų tas aukštas ruduo 

išsipildęs.



GIEDRA NAKTIS

Taip, tai berniukų choras pro gelstančių lapų šnaresį,
jų violetiniai rūbai, jų baltos apykaklaitės,
gloria, glostai man plaukus, į mėnesio spindesį išneri,
taip, tai vėlyvas tinklainės vaizdas, suvoktas aklai.

Taip, tai tik dirvinės šlapios našlaitės, žvaginės ir miglės,
taip, tai ruduo – nenusakoma ir nenumaldoma ambra,
miestas migloj sidabrinis, beribis, giliai jau įmigęs,
tai pragiedrėjus naktis į žalsvėjantį tavo kambarį.

Taip, tai skverbties įstabioji geba, apžavai skaidrumu,
viskas priklauso nuo žvilgsnio, nuo spindulio, viską aš 
atmenu,
viską galiu lyg per sapną, palietus – prasiskiria mūrai,
spindi sidabro žiedas su jaspiu, actekų akmeniu.



Jau laikrodžiai surūdiję –
jie tiksi žiemos laiku,
rudens valanda gūdi,
jos auksas po juodu laku,
fontanas iš šiaurės akmens,
taurė jau lietaus sklidina,
prikritusi lapų – jau temsta,
jau tyliai užgęsta diena,
ir liūtų nasrai jau išdžiūvę,
iš jų nebetrykšta vanduo,
pro miglą žingsnius dar girdžiu
ir šlamesį tylų vėduoklių, –
kur tankios ir tamsžalės tujos,
vijoklių šiurkštus šlamesys,
nuo nišų tuščių, apleistų
auksinis voratinklis slysta...

Ateik pasiimti šaligatvio pienių -
bekvapės karūnos
prie drumsto fontano iš liūto nasrų
ties Žemaičių laiptais,
iš mano sapnų neišnyk,
kai naktys tamsios ir niūrios
kaip tujų laukinė tankmė,
kaip šešėliais šlamantis šlaitas...



Grįžtu tamsoj namo –
balta gėlė
boluoja rankoj sningant,
senamiesčio sniegynai,
jų bedugnės pusnys,
gal dėsninga,
kad gildo dar
pro ašaras
sidabro atšvaitų sopranas,
kad už tikrovę
jau vertesnis
atminimas, sapnas, pramanas.



Senamiesčio butuose dega koklinės krosnys.

Kosminis – lango peizažas.

Gieda raudonos sniegenos.

Snieginas, pilnas dangaus tavo skveras.

Anglinio juodumo

dūminiai tavo eilėraščiai –

kloduos ugnis suspingsi.

Davei neužšąlantį baltą vyną,

juodą poezijos spindesį.

Per pūgą nešuos

tą metaforų, miesto ir meilės baroką.

(Atlantai atlaiko pečiais apdaužytą balkoną.)



Sniego gniūžtės,

debesynų sniego gniūžtės

tamsiai mėlynam

rugpjūčio danguje,

šaltas spindulys—

vos regima gija

ant įkaitusios kaktos,

bet nesugniuždė,

sniego gniūžtės,

amžinybės sniego gniūžtės,

stulbinančios

baltumu, švara, skaisčiu,

plunksnas numetu,

pavidalą keičiu,

kai baltom lavinom

sniego bangos ūžtels.
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