
 

 

Kai žiūrėsi į mano akis, tu ten nieko nerasi, 

nei atsakymų, jokio aiškumo, nei ženklo tvėrėjo, 

ten tiktai vienišiausia tauta ir liūdniausioji rasė, 

nebyliųjų gentis ir aklųjų banda ten praėjo 

  

ten tušti kambariai, labirintai ir menės belangės, 

ten paliaubos be priešo ir prieangis be šeimininko, 

negyvena ten netgi šikšnosparniai, pelės nei angys, 

nesilankė ten vagys, net dulkės tenai nesirinko 

  

ten jokių pranašysčių, o tai, ką matai – tiktai tūris, 

jis neprimena nieko – nei miško, nei jūros, nei pievų, 

ir jokios ten reikšmės, intelekto nei literatūros, 

ir jokios ten poezijos nėr ir nebus, ačiū dievui 

  

o tas juodas taškelis vidur tuštumos ir absurdo – 

tai vadink jį kaip nori, jo gali iš viso nebūti, 

gal tai ašaros sėkla? gyvenimas gal? jokio burto... 

utėlė? ar vinies galvutė?... 

   

*** 

Štai atsiriša saulė blausi ir be garso nusirita 

už kalnų sąvartyno gimdyti ateinančios datos, 

mes numojam ranka ir per naktį vartojame spiritą, 

sparčiai degantį laiką ir visą kvailumą visatos 

  

mes neturime nieko ir nėr kur žemiau nusižeminti, 

mes neturime nieko, nei brolių, nei broliško kapo, 

tik eiliuotą popiergalį tėviškės išvietėj šlamantį, 



na ir ką padarysi, kad taip jau šį kartą sutapo 

 

tai tokie mūsų popieriai, tokios tokelės ir duomenys, 

mes numojam ranka, ir jau neskubam netgi į stotį, 

nes pro mus pravažiuoja siaurukai plačiosios visuomenės, 

mes numojam ranka, nes jau esam seniai suvartoti 

  

atsiskaitę su moterim, publika, sąžine, erkėmis, 

atsiskaitę su laisve, didžiuojamės – toks mūsų kelias, 

mes numojam ranka ir taip godžiai, taip vaikiškai verkiame, 

kad nebūtų taip pikta ant savo mažutės ląstelės 

  

*** 

Nebūna ryto po nakties, sakau, nebūna, 

gali ilgai žiūrėti prisimerkęs, 

atsidalina nuo dangaus bespalvio kūno 

tik šešios oro prisisiurbę erkės. 

  

Tik šešios žvaigždės suropoja į žvaigždyną, 

ir kas iš to, jei nieko tai nereiškia. 

Kažkas gražiai tą spiečių pavadina 

ir tik pagrindžia mintį aiškią – 

  

nebūna ryto. Ir visi benamiai knarkia, 

sapnuoja moters antakį laibutį. 

Nebūna ryto niekada, juodasis sarge. 

Tik švinta. Bet ir to negali būti. 

   

  



 

NORIU PASAKYTI 

 Noriu pasakyti – myliu, 

bet gėda, 

dar apsijuoksiu, 

todėl sakau – nekenčiu. 

Noriu pasakyti – nekenčiu, 

bet neturiu priešų, 

todėl sakau – į sveikatą. 

Noriu pasakyti – labas, 

bet galiu pasakyti per garsiai, 

todėl apsimetu nepastebėjęs. 

Noriu pasakyti – sudie, 

bet bijau, kad sugrįšiu, 

todėl nieko nesakau. 

Noriu nieko nesakyti, 

bet bus per tylu, 

todėl sakau – lyja. 

Noriu pasakyti – šalta, 

bet gali neišgirsti, 

todėl šilčiau apsirengiu. 

Noriu pasakyti – eisiu, 

bet šalia nieko nėra, 

todėl paprasčiausiai einu. 

Noriu pasakyti – žvirblis, 

bet gal ne taip supras, 

todėl sakau – akmuo. 

Noriu pasakyti – skauda, 

bet jau sakiau, 

todėl sukandu dantis. 

Noriu pasakyti – smarvė, 



bet negražu, 

todėl nekvėpuoju. 

Noriu pasakyti – velniop, 

bet ir taip aišku, 

todėl sakau – sriubos nori? 

Noriu pasakyti – kodėl, 

bet į kvailus klausimus 

niekas neatsakinėja, 

todėl sakau – nieko, nieko. 

Noriu pasakyti – gražu, 

bet dėl skonio nesiginčijama, 

todėl sakau – vakar. 

Noriu pasakyti, bet nesakau, 

nes negaliu, o kai galiu – nenoriu. 

Noriu pasakyti – noriu, 

bet norai ne visada pildosi, 

todėl sakau – karamelė 

arba šiaip kvailystė. 

Noriu pasakyti – taigi, 

bet tokiais atvejais nieko nesakoma, 

todėl sakau – geras oras. 

Noriu pasakyti – be reikalo, 

bet be reikalo, šiaip sau 

juk nešnekėsi. 

   

*** 

Prasidėjus pirmam griaustiniui, 

pasibaigus pirmoms šalnoms, 

prisuksime pirmą gegutę, 

užspausim paskutinį žodį, 

sulaužysim pirmą taisyklę, 



pasitiesim paskutinę nugarą, 

pirmo gyvenimo paskutinę akimirką, 

paskutinio gyvenimo pirmą sekundę 

pradėsime tėvą, motiną, juoką, 

pažinimo vyšnios kauliuką, 

pradėsim vaikus 

ir nebaigsim 

   

*** 

Kai vakaras, kai banaliau nebūna, 

kada lietus – vanduo vertikalus – 

tik pakeliui per žemę lyg per kūną, 

taip kaip per inkstą prateka alus, 

  

taip, kaip per mus srovelė šilto laiko, 

kaip mes per jį, akimirką šilti, 

lyg palikuonys seno aklo graiko, 

užgimę motinoj vienoj – vilty, 

  

vilty, kad jeigu jau esi sutvertas, 

išduos ir kam, nejaugi vien mylės, 

bet sumeluoja netgi trečias kartas, 

ir padaugėja sieloje skylės, 

  

ir lyja tiesiai ir stačiai, į gylį, 

ir nėr kur dėtis, net jei banalu, 

pieši ant lapo varną ir dagilį, 

ir pjauni juos popieriniu stiklu, 

  

pasirašai, žiūri, kaip raidės miršta, 

meldies į dievą – nuo lietaus pridenk, 



o jis nutaiko tau į kaktą pirštą – 

gyvenk, jei nori, jeigu ne – gyvenk. 

  

  

TEN, KUR MŪSŲ NĖRA 

 Tikriausiai ten pliuškenas dailios antys 

ir kasosi kaklus į lieptą seną, 

gelsvai balti riebaus jazmino dantys 

kramsnoja dangų ir žvaigždes lukštena. 

  

Tikriausiai ten nei atliekų, nei mūsų, 

nei dulkių, nei dėmių, ir nei balasto, 

nei nevaisingų, nei bergždžių, nei blusų, 

nei vieno blogo, ir nei vieno prasto. 

  

Tikriausiai ten gerai, gerai be gėdos, 

nuogi elniukai po atolą ganos, 

mergaitė ant minkštos šlaunies prisėdus 

išverda puodą dieviškosios manos. 

  

Ten patį Dievą ima už parankės 

du angeliukai švelniai neįgalūs, 

ten visos mintys turiningai brangios, 

ten susitiksim greit ir vertikalūs. 
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LAUKIMO TIESĖ 

Sutemau su laukais ir su paukščiais, 

Su vakare žara sutemau 

Ir, rūku nusileidusi baukščiai, 



Begalybe rasoti ėmiau. 

 

Drėgnos akys gilėdamos vėso 

Išdalintos žaliais ežerais. 

Krantuose rudo mauro puvėsį 

Rijo mėnuo kauliniais nasrais. 

 

Ir nebuvo kuo tylą nulyti, 

Kuo paguosti skystumą spalvų. 

Tik neūžauga meldų varlytė 

Šildė vandenį baltu pilvu. 

 

Imsiu šaukti į tolimą tolį, 

Gal kas šviesą akims dar pratęs, 

Gal, apsiuvusi dvyliktą brolį 

Užbadysiu ir savo kaltes? 

 

Lauko paukščiai už mylių nuaidi, 

Taip toli nuo manų ežerų. 

Aš tamsioj samanotoj giraitėj 

Begalybę lyg rasą geriu. 

 

*** 

Aš atėjau. Buvo šalta, 

Ir beržas įdurtas lašėjo. 

Vėjas, viršūnėj užkaltas, 

Manęs pasitikt neišėjo. 

 

Aš atėjau. Ir nejaugi 

Manęs neparodysit rytui? 

Tu nutilai, ir nejaukiai 

Kažkas ant žolės nusirito. 

 

 

Ašara vėjo laukinė - 

Druska. Ir tyla tau ant veido. 

Audrą beržyne kankino, 

Užkaukti neleido. 

Aš atėjau. Tu stovėjai 

Akim į basas mano kojas. 

Skaudžiai sutramdyti vėjai 

Už mudviejų tylą aukojos. 

  

*** 



Kas tu esi tamsa šitos sekundės? 

Ko tu į mus juodom akim žiūri? 

Ko springdama erdvėj bežadėj skundies 

Ir kokią bausmę užanty turi? 

 

Prieik artyn. Juodų rodyklių lūpom 

Užtemdyk mūsų išmaldą delne. 

Kiek daug taškų… Tai mes pavargę klūpom 

Ties gedulinga amžiaus lopšine. 

 

Išprievartauti giesmei vienadienei, 

Paskiepyti tikėjimo rakštim, 

Akimirkos karaliai ir vargdieniai. 

Nuskausmink mus, sekunde, užmarštim. 

*** 

Aš tavo toliais apkurtus 

Ir tavo dangum apakus, 

Spalvotus rytmečio burtus 

Renku lyg šukes nuo tako. 

 

Slepiu įkaitusioj saujoj, 

Migdau lyg nakties drugelį 

Ant mūsų vilties pusiaujo, 

Ant mūsų bevardžio kelio. 

 

Šiandieną daugiau neduota. 

Daugiau negu šis stebuklas - 

Viltis, kurtumu žieduota, 

Erdvė, aklumu atbukus. 

 

 *** 

Ant sudrėkusio sapno peties 

Surūdijusį skruostą padėsiu. 

Nesiartink prie mano nakties - 

Aš tave laukimu užkrėsiu. 

 

Ir nuodingam rudens smaigaly 

Nei tikri, nei geri nebūkim. 

Tu apeiki mane, jei gali, 

Surūdijusio sapno šukėm. 

 

Mano akys ramybe rasos, 

Aš bevardžiam lange stovėsiu. 

Nesiartink prie mano šviesos - 

Aš tave nuogumu užkrėsiu. 
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*** 

Toks trumparegis ir toks bukas 

Žiemos lietus ant seno stogo. 

Rūstus eilėraščio dievukas 

Mane lašus skaičiuoti moko. 

 

Namų darbams užduoda šaltį 

Ir klausinėja apie gruodį. 

Vėl nežinau kaip skausmą kelti - 

Ar visą, ar suskiemenuoti? 

 

Ir rašaluotos naktys sukas 

Į ašaringą rūko skarą. 

Rūstus eilėraščio dievukas 

Už nepadrožtą širdį barą… 

  

*** 

Siekiam saulės atbukusiom rankom 

Ir matuojamės grožį žvaigždės. 

Dieve mano, kaip greitai pabrangom. 

Kas nuo šiolei prie žemės budės? 

 

Kas palaistys negrįžusių pėdas? 

Tu tyli? Ir gerai… Ir gerai. 

Karčios rūdys tikėjimą ėda, 

Ir žiojėja veidai - pagarai. 

 

Groja vėjas išderintom stygom. 

Kas išgąsdintą maldą pratęs? 

Dieve mano, kaip greitai atpigom, 

Viens kitam išdalinę kaltes. 

   

 

*** 

Tekėjo saulė tris kartus. 

Takai drėgme alsavo. 

Lyg ubagėlį pro vartus 

Išlojau meilę savo. 



 

Žaizdota uodega vikriai 

Užlyginau jos pėdas. 

Tylėjo vėsūs patvoriai, 

Į veidą lietūs sėdo. 

 

Ir viskas. Tik tylos daugiau. 

Išspjoviau kauksmą vangų 

Ir savo gedulą baigiau 

baltais nasrais į dangų. 

   

*** 

Pavadino mane krantu, 

kad galėčiau skenduoliui padėti… 

Pavadino mane šventu - 

nepasakė, kur nuodėmes dėti. 

Pavadino mane tiesa - 

Nuėjau paskui kvailį jaunėlį. 

Pavadino mane šviesa. 

Neįspėjo, kad virsiu šešėliu. 

   

Daiva Čepauskaitė. Bevardžiai. K.: Keturi vėjai, 1992. 

*** 
kelio dulkės dar švyti blausiai 

rimsta medyje vėjo kirčiai 

ir nė vieno šauktuko ausiai 

ir nė vieno jaustuko širdžiai 

 

eik namo skruzdėlės pėdelėm 

ji viena krypties nepamiršo 

ir žiūrėk jei žiūrėti galim 

kad nekristum žiūrėk į viršų 

debesų pakraščiai nuvytę 

dangsto riebią mėnulio erkę 

vaikas melžia dievo karvytę 

gerki 

Lopšinė 

Jau per vėlu, jau kelias išsilydęs, 

gal ir nebuvo kelio to visai, 

tiktai vandens paviršiuj uodo brydės 

arba per kojas botagu skersai. 



Sakai, skaudėjo? Netikiu. Nereikia... 

Tegu paliudys nuosava blusa. 

Sakyki garsiai, kai sakysi – vaike, 

ir dar garsiau – kad viskas netiesa. 

Jau nesvarbu, jau nieks neklausia vardo, 

jau renkas kandys į batus tuščius, 

ruduo praeidamas namus išardo 

ir pakeliui iškosėja plaučius. 

Jau greitai tems, ir musės jaukiai sėsis 

ant didelių ir laukiančių kėdžių, 

nuo jų sparnų – dūzgimas ir pavėsis, 

sakyki – nematau ir negirdžiu. 

Kieme dar žais „klases“ rausva suknelė, 

tylės gaidžiai, žvaigždžių pilnais gūžiais. 

Miegok, žmogau, miegok ramiai, durneli, 

daugiau jau niekas niekas neužeis. 

*** 

Išdurk akis šiai vakaro sekundei, 

padauginki rankas iš keturių, 

ir tuo vardu, kuriuo mane apskundei, 

išteisinki, nes kito neturiu. 

Šiai vienai nakčiai veidus teužsninga, 

nieks neieškos, galvos, kad išėjai. 

Mėnulis duš į juodą sienų tinką, 

užšals laiškuos neatplėšti klijai. 

Lytėsim žiemą – baltą kuojos pūslę, 

išleisim orą, perrėžę nagu, 

ir aimaną, vos girdimą ir duslią, 

užgersim seilėm nuosavom. Tegu 

nieks nežinos, kad esam. Ir nenori. 

Visi akli. Ir saulė išdurta. 

Ant mano plauko šiąnakt pasikorė 

tava galva ir sniego visata. 

Ir mus praeis. Tegu. Tegu sau skuba. 

Gal kada nors per klaidą nustatys - 

du angelai šią naktį valgė sriubą... 

Dangaus lėkštėj kurio iš jų dantis? 

Čepauskaitė, Daiva. Suvalgiau vieną spanguolę: Eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 1998. 

 


