
*** 

Nuodas. 

Ant stalo krašto stovėjo pustuščiai buteliai. Tik vienas iš jų 

nepaprastas. Niekieno neliestas ir taip geidžiantis būti 

atidarytas. Ir tu pasirinkai jį. 

Paskendęs kūnas rėkė prašydamas amžinybės malonės. 

Klausė, kodėl jausmai vertė pasakyti skausmingus žodžius 

savo mylimajai. Nesuprastas, paliktas skęsti bedugnėje. 

Jinai. Tavo nuodas. Didingas. Lėtais žingsniais skverbiasi į 

sąmonę. Kvaila tikėtis kažko iš gyvo numirėlio.  

Vienas smūgis, po jo laukia kitas. Dama negailestingai 

žlugdo visas tavo viltis. O jos kojas siekia balta drobulė. 

Laukimas trunka ilgai. Kam mylėti angelą? Juk jokių ydų 

neturi? O visa kita lieka paslaptis.  

Tu stebėjai jos gležnas rankas, siekiančias laisvės. Viduje tik 

tyla. Spengianti tyla, kurią nuslopini ne tu. O tavo lūpos. 

Džiaugsmą randa ji bokale, o tikrą meilę karštame bučiny.  

Tikra apgaubė jos juokas. Garsus juokas. Juk angelai ir yra 

sukurti tam, kad mus apgautų. O jos sparnai, buvę kažkada 

tokie galingi, dabar aplieti nuodais, kurie žudo tave 

kiekvieną akimirką.  

Nuodai. Nuo šiol  jūsų abonentai nepasiekiami. Bet ji vis dar 

čia, o tu pražuvęs. 

  



*** 

Kartą paklausiau, ką reiškia mylėti. 

Koks esminis skirtumas? Tarp mūsų. Tarp mūsų buvo viskas 

baigta. Net neprasidėjus. Bet klausimas liko tavo širdy. 

Dorumas, kai mažai laiko telieka, yra visiškai beprasmis.  

Kartą sėdėjau ant pakalnės ir žiūrėjau į tolį. Pabaiga atėjo. 

Tuo metu ji artėjo ir prasmė dingo. Meilė išnyko, išskleidus 

sparnus išskrido.  

Kartą paklausiau, ką reiškia mylėti.  

Jinai žiūrėjo į mane kaip į beprotę. Nesuprato, kokia 

klausimo esmė. Priklausomybė buvo tik iš arti matoma. 

Išlemeno monologą ir ašaros riedėjo švelniais skruostais. 

Rožė nuvyto. 

Sušokime. Jis man pasakė. Vietoj atsakymo. Išsirinko 

žudančią tylą. Tiesa nužudė ne mane, o jį. Nes buvo per 

anksti. Atskleisti viską anksti.  

Kartą paklausiau, ką reiškia mylėti. 

Prisėdom saulei leidžiantis. Godus buvai. Apsvaigo tau 

galva ir pasakei man teisybę. Nejau tu man pasakosi apie 

meilę uždegdamas savyje ugnį tam, kad liepsnotų. 

Netikėjau tavimi. Būtent tavimi niekada netikėsiu.  

Rūkyk sau toliau. Išgirsk mane. Tu žinai, drauge mano. 

Pasakyk, ko mano smegenys geidžia, o širdis nenori išgirsti. 

Nuvilk mane pagaliau. Pulsas padažnėjo.  

Kartą paklausiau, ką reiškia mylėti. 

Suvokiau, kad tu esi mano atsakymas. Tu esi mano meilė. 

Sutriuškink mane.  

Kartą paklausiau, ką reiškia mylėti. 

  



*** 

Man buvo per mažai. 

To, kas valdė tavo protą, sąžinę ir esmę. Tu buvai lyg 

paslaptis. Raktas širdžiai neegzistavo, o protas - atviros 

durys.  

Man buvo per mažai. 

Mintis susipykusios tarpusavyje. Tavosios su maniškėm. Sklido 

aromatas, toks pažįstamas. Pergalės aromatas su 

pralaimėjimo skoniu. O kažkas tokio sūraus lietė lūpas. 

Man buvo per mažai. 

Kažkas neįtikėtina perskrodė kūną. Kinkos drebėjo nuo to, 

kas galvoje darėsi. Papasakok man apie savo tobulą naktį. 

Man buvo per mažai. 

Bet šauni ironija. Būtinai tu turėjai susidėti su aktore. Tai ne 

grėsmė visuomenei, tai grėsmė tau. Kelinta para nemiegi? 

Lyg kiekvieną sekundę žūsti. 

Man buvo per mažai. 

Mylėk mane. Beprotiška trauka. Noriu žodžių tavo, tavo 

balsas skambėjo per visą salę.  

Man buvo per mažai. Liūdėk. Liūdėdamas tu toks gražus. 

Kartais būna abejonių, bet iš tiesų vienas tavo žodis daro 

įtaką mano sprendimui. Man neužteko tavęs.  

Man buvo per mažai. 
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