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sudaryta iš individualiosios
lyrikos ir iliustracijų.
1

Turinys
Agnė Vaišvilaitė

4

Kamilė Jankauskaitė

17

Milda Švėgždaitė

29

Sigita Binkytė

46

Barbora Balčiūnaitė

6

Gabrielė Jaskelevičiūtė

18

Nida Timinskaitė

30

Irena Giedraitienė

48

Alina Borzenkaitė

7

Karolis Atkočius

19

Ogmina Andrejaitytė

33

Violeta Astrauskienė

51

Bronius Repečka

8

Kotryna Navickaitė

20

Skirmantė Sakalauskaitė

34

Judita Misevičienė

52

Dainius Dirgėla

9

Gustė Stundytė

21

Simona Bakanauskaitė

35

Kotryna Leitaitė

54

Ieva Baltrėnaitė

10

Gabrielė Kazakevičiūtė

22

Rūta Suchodolskytė

37

Violeta Astrauskienė

55

Ieva Bartaševičiūtė

12

Michæl Kimt

23

Nijolė Lukšaitė

38

Greta Ambrazaitė

57

Dalia Bubnelytė-Daktariūnienė

14

Vidas Dusevičius

24

Uršulė Toleikytė

41

Renata Karvelis

59

Dalia Kiaupaitė

15

Ilgitas Lokys

27

Vaiva Birietaitė

44

Margarita Kalinka

61

Gabija Smailytė

16

Monika Raudonienė

28

Meda Gedgaudaitė

45

Kamilė Mončytė

61

Jurgita Pauliukėnaitė

63

Kristina Poštič

65

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus 2021 metais pakvietė
kūrėjus prisidėti prie bendros karantino kūrybos rinktinės. Šiuo nepaprastu
istoriniu laikotarpiu tapo ypač svarbu dokumentuoti žmogaus išgyvenimus.
Leidinyje įtraukti virš keturiasdešimties įvairaus amžiaus autorių darbai iš visos
Lietuvos. Visi šie tekstai ir vaizdai vienaip ar kitaip atspindi žmogaus patirtis keistų
aplinkybių akivaizdoje. Nors kūryba individuali, atidus skaitytojas neabejotinai
ras pasikartojančių, universalių laikotarpį atspindinčių motyvų. Į antologiją
leidinio sudarytojai nuo pat pradžių žiūrėjo kaip į laiko kapsulę ar šaltinį ateities
kartoms. Tikimės, kad užfiksuotos patirtys netaps nuolatine kasdienybės dalimi,
o prisiminimų pavidalu nuguls noriai skaitomame leidinyje.
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Agnė Vaišvilaitė

Alina Borzenkaitė
Vilniaus (ne)sapnas
Sereikiškių parke seniai nematyt bernardinų,
O Algirdo skvere puikuojasi sniego žmogus.
Žemaitė viena, mat nenori pažeist karantino,
Ir Mindaugas vienas, matyt, nes karalius didus.
Iš varpinės stogo girdėti mechaniniai paukščiai,
Bažnyčios užmiega ir bunda garbingoj tyloj,
Rūstusis Laurynas ar liūdi, ar tai susikaupęs,
Su kauke gražioji Barbora ištirpsta minioj.
Kuo skiriasi metų laikai Donelaitis nežino,
Raukydamas kaktą raukšlėtą, vis bando suprast,
Kur būrai, studentai, visi - gal akis jam užtino?
Ir juokias benamiai, prie užribio spėję priprast.
Kolonos negali laikyt dviejų metrų atstumo,
Tad metančios tinką svajoja atrodyt laibiau,
Legendinis vilkas ant kalno sutrikęs užsnūdo,
Kažin, ar jo sapnas už nūdieną keistas labiau.

Istorikai
kvepia višnevskio tepalu
ir nikotinu
kurio aš nekenčiu
dar nekenčiu karantino
tv pranašauja ateitį
istorikai tiksliai žino
nes lietė nelemtą praeitį
ir ramūs gurkšnoja vyną
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Barbora Balčiūnaitė

7

Bronius Repečka
Karantino kronikos: skaitant klasiką iš naujo: Vincas Mykolaitis-Putinas, ALTORIŲ ŠEŠĖLY

Sustojęs laikrodis.Atšalusi kava,
Mes dūstame visi kaip žuvys pelkėj,
Pasaulis tuščias, rytmečio rasa
Ir vienišas žmogus gyvybės valty.
Tas nerimas šikšnosparnių gatve
Paširdžiuos susigųžus aritmija
Venecijos senajam kanale
Iš popieriaus laivelis tuščias.Lyja.
Vadinasi gyventi mums dar leista
Kol pamažu mes dar neišprotėjom
Meldžiu tik vieno, man įkvėpti leiskit
Ir sukalbėt maldelę už išėjusius

Karantino kronikos: skaitant klasiką iš naujo: Salomėja Nėris, KAIP ŽYDĖJIMAS VYŠNIOS

Dainius Dirgėla
8

Ieva Baltrėnaitė
raidžių SOCIOLOGIJA
O, sociologija
Tai tokia ideologija
Kur kyla klausimas –
Kodėl A eina prieš B
Ir kodėl B neatrodo kaip C?
Kur raidžių lygybė?
Ir kodėl abecelės santvarka tokia
Kur prasideda A ir baigiasi Ž?
Ar kas pagalvojo kaip jaučiasi Ž būdama paskutine abecelės raide?
Tokia pasaulio santvarka – tai ne pasiteisinimas!
Nes niekas nepagalvojo kaip atrodytų pasaulis iš Ž raidės pusės.
Ar kas pagalvojo apie raidžių tarpasmeninius santykius?
Ir išankstinį jų suskirstymą, formos primetimą?
S pyksta ant Š, nes atėmė jos individualumą,
O R nesutinka su jai priskiriamu garsu.
Ji atrodo pikta ir ne visi ją ištaria.
Visos raidės susivienijo ir įsteigė profsąjungą.
Žmonės į jas žiūri su jau iš anksto susikurtomis nuostatomis.
Raidės nori geresnių teisių sau!
Nori apsibrėžti pakitusias vertybes jų gyvenimuose.
Tai tampa tam tikru Habitus.
Profsąjungoje raidės kelia klausimus:
H ir CH priklauso visiškam raidžių prekariatui.
Jos yra mažiausiai vartojamos.
Tai padaro jas finansiškai nestabiliomis ir sukuria nesaugumo jausmą.
Nes pinigai į kiekvienos raidės sąskaitą įplaukia su kiekvienu jos panaudojimu.
Bet ar galėjai rinktis gimti A ar F?
*** Tam, kad geriau suprastume abecelėje vykstančius socialinius procesus numatoma padaryti kokybinius interviu (struktūruotą interviu, grupės diskusiją.)
****Raidės nori būti lygios! Tiksliau raidės, kurioms sekasi blogai nori būti
lygios, o raidės, kurioms sekasi gerai lygiomis būti nenori. Tokia ta pasaulio
santvarka.

Karantino kronikos: skaitant klasiką iš naujo: Vytautas Mačernis, VĖL ŽEMĖS ILGESY

Ieva Bartaševičiūtė

Bilieto nereiks
Pasaulis telpa sofoj
Tranzuoju virtuvėn

Sofos gelmėje
Plaukioja baikščios mintys
Laukia trupinių
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Dalia Kiaupaitė

Dalia Bubnelytė-Daktariūnienė

Brangus Dangau,

14

Kokių velnių atsiųst man šiandien sugalvojai?
Aš stengiuosi taip, kad net pykstu
Būt pavyzdinga, nuaustoji
Būk draugas, šitaip nesielk Aš pažadu sulėtinti greitį.
Kad tik žemieji virpesiai
Išsisklaidytų greitai ir lengvai.

Yra pradžia ar pabaiga?
Aš vis galvoju kuo tikėti…
Kur mūsų sielos ir malda
Norėtų amžiams susilieti?

Oak dictionary D@. Mixed media on canvas. 60x60 cm. 2021
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Gabija Smailytė
Rašau,
Kai nenoriu su Tavimi kalbėti
Ar kitu;
Pirštai atitolę nebesipina
Ir vieniša minčių liūne;
Tad siekiu Tavęs ar kito,
Nes priėmiau sprendimą pasmerkimui
Nebent ištiestos svetimos rankos pagelbės.
Ir, kai paklausi,
Neturiu ką atsakyti Tau;
Juk mudu žinom?
Laukiu ne Tavęs.

Kamilė Jankauskaitė

Gabrielė Jaskelevičiūtė

ilgesio tyrumas
kalbu ugnimi bet
balsas vis viena
šaltyje paklysta
gelia pirštus bet
ne nuo šalčio
nuo ilgesio
jie ilgisi liesti
mylimo pirštus
mylimo veidą
mylimo plaukus
be rizikos
gauti per nagus
lieju vandenį bet
nėra spaudimo
primena procesą
link paverkimo
bet dar turiu vilties
jei širdys sykį susitiko
jos darkart susitiks

Karolis Atkočius
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Kotryna Navickaitė
Gustė Stundytė
Artumas atstume
Gyvenu tavo šypsena
ir akių šviesą pasišviečiu
tamsiais vakarais.
Paliksiu atvirą langą, kad galėčiau girdėti tavo juoką.
Paliksiu atvirą širdį, kad bet kada galėtum ateiti.
Tavo atspindys mano ekrane
toks gyvas ir džiaugsmingas.
Girdžiu tave laidų mazguose,
matau siaurose nuotraukose.
Subraižytam stikle akys taip dailiai žiba.
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Gabrielė Kazakevičiūtė

Antra nemigo naktis
Aš prisimenu tas šiltas vasaros dienas,
kai tyliai medžiuose čiulbėjo paukščiai,
Saulė danguje žaidė su debesimis ir
kiekvieną paglostė savo šiltais spinduliais.
Prisimenu ir tą naktį, kai mėnulis
tapo rožinis.
Mylėjau tą mėnulį ir negalėjau nuo jo
atitraukti akių.
Negalėjau pamiršti ir tavęs,
tokio šalto ir tuščio.
Tuščia siela, bet šviesiomis akimis,
ilgu laibu liemeniu ir išraiškingu veidu.
Tu privertei mane pasijausti bejėge tokia tuščia kaip ir tu.
Norėjau šaukti ir bėgti nuo tavęs – bet
negalėjau.
Kažkas mane laikė pririštą prie tavęs.
Ir sakė, kad tai tik pradžia.
Ir tada aš supratau, kad tai tu.
Tu būsi tas, kuris viską iš manęs norės
atimti bandys pasiglemžti mano svajones
kartu su savimi.
Bet aš jau nebeleisiu.

Trys gracijos (pagal Rubensą)

Michæl Kimt
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Vidas Dusevičius
moteriška
nusibumbuliavusi nusiskalbusi nevaikščiosiu
namie tik suknelė
pusryčiams pietums vakarienei
priderinsiu papuošalus
prie kompiuterio taburetė
tiesi nugara
darysiu mankštą
lengvas makiažas
reikia palaikyti formą
grindis plausiu pasilenkus
pusryčiams pilnagrūdė duona
ožkos sūris šviežios apelsinų sultys
filmai tik su prasme
skaitysiu knygas
kalbos kursai online
vakarienei garinta lašiša batatas ir bent 5 rūšių salotos
devyniolikta karantino diena
su šita kauke jau buvau balkone
negaliu tuo pačiu apsirengusi
du kartus
į žmones išeiti
pradėjau kalbėtis pati su savimi
garsiai klausdama ir atsakydama
ėmiau ginčytis
susipykau įsižeidžiau nesikalbu
vakare šuo pareiškė
kad niekada nelaikė
Nietzschės rimtu filosofu
dabar jis manęs vengia
vedžioju jūrų kiaulytę
tarakonus akvariumo žuvytes
su pavadėliu antsnukiu
kiekvieną atskirai
per karantiną gamta atgijo
į Lietuvą sugrįžo skalviai jotvingiai prūsai
mano išmanioji apyrankė jau savaitę įspėja
apie gyvenimo nutrūkimą
išsišnekėjau su voru
gerai pabendravom
jis irgi
web dizaineris
viruso nėra perskaitė Alisa
tave apgavo pasaulį užkariauja kosminiai piratai
netikėk jais pranešk Galaktikos centrui
sunaikink šį užrašą
Moteris iš Paveikslo

Ilgitas Lokys
MANO ANGELAMS
Taip sunkiai medžiai orą gaudo,
Čaižus švokštimas kurtina Tave.
Sūnau, kodėl tu nunarinęs baltą galvą
Ant šalto grindinio liūdi?
Žinau, Tau didį akmenį
Aš ant pečių užkroviau,
Kur klumpa angelai benešdami.
Paliki man tą riedulį grėsmingą,
Paimki tiek kiek rankomis panešti Tu gali.
Čia vartuose daug
Sielų imas laukti
Sprendimo galutinio.
Padėki šiai...
Jos kūną rasti šioj nakty,
O šią... veduosi jau su savimi!
Esu Aš čia...
Esu atodūsy...
Esu Aš Hipokrato taurume...

Pelargonijos portretas

Milda Švėgždaitė
Apie mirą ir kaštoną
Gyvena du dievai
Balkanų kaštonė ir Alabamos miramedis
Seniai dabar ir ryt
Slėgis jų maitina
Jūsų
Gyvastį:
Tyras dūmas džiovintos miros pradžialapio –
Jūsų gyvastį gaivina
Fantaziją
O žalias lapas kaštonės proserpinos
Venas ir spaudimą
Bet stresas kelia stresą
Jie palieką tėvynes
Stresas kelia stresą
Atkeliauja pas kviestinius
Euforinius distresorius.
Tvarkos!
Nebūtų jų
Nebūtų ir žmogaus.

Monika Raudonienė
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Nida Timinskaitė
kalėdos
trečiasis reichas
nesibaigiantis kaip lietus
įstrižais šuorais kerta
seniai nupjautų javų ražienas
raudonas fasci kirvukas
romėnų ženklas danguje
gauruotas nerimas slenka
debesiu pilku
trečiasis reichas
nepailsdamas skaičiuoja
dylančias metų valandas
švytuojant fasci kirvukui
galingu, neįveikiamukinivarpų graužiamu kotu
liūto nasrų ašmenimis
meilės darbininkai triūsia
be perstojo- mala
skalsią skalsių duoną
trečiasis reichas
vis skubina- bijo
kad jos neužteks
visiems sugedusiems
ir gendantiems laikams
beviltiškai stringantiems
malūno sparnuose
laikrodžio rodyklėse
miške vis tos pačios
žieminės žeminės
ilgam žiemos miegui
amžinajam įšalui
trečiasis reichas
stropiai skaičiuoja
buvusį laiką- būsimą
įšalusį tenžieminėse žeminėse...

išversti kailiai
išversti viduriai ir eilėraščiai
išversti elektros stulpai pakelėj
mafija
karas
karas su mafija
karas su sutrikusio vystymosi kūdikiais
negrįžę iš miško po karo
taria šiandien lemiamą žodį
rodys kelius ateitin
din- di-lin
tilindžiuoja varpelis
po karvės kaklukoktu neišmokti istorijos
tvoros irgi koktu
gyvenimas patvoriais risis
įgriso- kur ta riba
tarp gėrio ir blogio?
ko gi šitaip verki?
argi kosmose būna jausmai?
pakilai tartum aras galiūnas
liūnas traukia gilyn ir gilyn
šulinin puola laikas ir smėlis
vėlės iš praėjusių andai laikų
klaiku sėdėti ant slenksčio
atsiremti į ratilus vandeny
išeini tartum ir neatėjęs
vėjas draiko skutus paskutinių dienų
dundu lyg akmuo statinėj
vynas tavo išgertas seniai
šuliniai vėl, seklumos, brąstos
rąstas niekaip neiškrentąs iš akies
ant vinies pasikoręs kabliukas
sukas vilkelis, dejuodamas virsta
išgirsta jo balsą praeivis kažkoks
sustos jis prie gatvės žibinto
padabinto būties atplaiša
kažką jau girdėto kartoji
moji lyg aidas nulaužta šaka
ta seka lyg absurdo įgriso
ir iš viso pabaigt šią tiradą turiu
kuriu ligi galo nes meilė poezijai
erezijas verčia kaip kailius purius.

potrauminiai sapnai
tingiai vingiuoja
baltu vieškeliu
kur rokokiškai
žydi bulvėsjų įmantrūs žiedai
vis dar priklauso amerikai
kurios tu
veltui ieškotum
atminties arimuose
nykaus krašto
vienadieniuose
bulvių žieduose.
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Ogmina Andrejaitytė

Skirmantė Sakalauskaitė
Sudeginta saulė
Man auksinės rankos svyra po tavuoju dangumi,
Sudegė pasauly paskutinis saulės spindulys.
Po pavasario šviesia gaiva, po lietaus šaltu dugnu
Vėl ateis raudonom raidėm – ateitis.
Aukurą uždegęs mėlynas žmogus
Ten, kur vakar buvo mano praeitis.
Jeigu vėl norėsiu – tik po vakaro šalnos,
Voratinklių tinkle raizgytos aukso gijos,
Ant ugninio įšalo many, gal nebelauktam,
Vėjas neša gelsvą saulę į tavas akis tamsias.
Ir sudegintieji mano žodžiai nebešviečia ten, lange,
Ant jūros, ežero, gal balos? Nesušąla. Laikina.

Simona Bakanauskaitė
34

Rūta Suchodolskytė
Katinas tirpdo žiemą
Sako, jei katinas
lipa ant sprando,
tai reiškia jo
pasitikėjimą
šeimininku.
Esu medis,
išskleidžiu šakas,
nunarinu viršūnę
darau asmenukę –
aš ir katinas:
mano balta kepurė,
jo žalsvos akys...
Paskui kimbame
į žiemos triūsus:
stebime lašantį varveklį,
stumdome sniegą,
pradreskiame dangų
iki saulėlydžio raudonumo,
žaidžiame ant lauko krūmų
užsilikusiais
naujamečiais žaisliukais.
Sniegas nepasiduoda,
apsitraukia traškia pluta,
įsikimba į obels kamieną,
priglunda prie asfalto,
kopia stogu ir apsunkęs
čiuožia žemyn.
Katinas liuokteli
iki pat debesų,
paženklina obelį,
dingsta naktyje,
miestelyje išplinta
katinų gaujos,
naikinančios
karantininę žiemą.

Nijolė Lukšaitė
(Ne)būtis
Ir kuo įprasminti šią nykią, tuščią būtį?
Ir kaip sutilpt į vienučiausią ūkį?
Kai kraujas šaukias artimo kas dieną,
Kai žūsta viltys, viskas virsta melagiena...
Mintim, jausmu, žodžiu piešiu, tapau rytojų,
Gyvenimą laisvai įvardiju lyg prarastąjį rojų...
Kuo tapom mes? Beveidžiais lyg kaliausės...
Atsakymo nėra, kada gi baigsis visos kliauzės...
Užmigt. Išnykt. Numirt. Nebūti?
Titaniška dvasia pakilt į naują būtį!
Žinau, sušvis ir saulės langas manyje, nors ir ne vasara,
Juk tarp dviejų aušrų pasaulis tarsi pasaka...

garsas, kai pelytė dangumi vaikšto

Gulbės kaklas
Gulbė ištiestu kaklu
kai tik pažiūrėsi
ji plaukia paviršium sakytum čiuožia
ar esi kada matęs gulbę pilvu
išsekusią nuo įtempto kaklo
gulbė naktim kai tik krovininės šviesos
verkia į ežerą dumblą žolynus
gulbė negali sustoti
merkiasi akys varikliai jau girdis
žąsys juokias dangus pavargęs
plunksnos kyla į viršų
apie piet plaukiant
pilvu aukštyn

Uršulė Toleikytė
40

gulbė arbatos puodely

41

Sterilumas
ji turi išvaryti musę
ji stovi už lango
ji yra stiklas
jį šveičia kiekvieną dieną
palietus teršalus užkratus
atrodo tai neperžengiama
kliudo galva įstatymai
kalti nuo dienų ar pusiaudienių
kai turėjo pasakyti
gali liesti serbentus
plikomis rankomis
ant uogų buvo daug apsivinioję
tada dar nežinojo pavadinimų
net muilas buvo ne jos
plaudavo jai burną
už kiekvieną sutepimą
pamestą plauką
augino ilgus sveikus pavydėtinus
o kur galios formos
ji atrado trikampiuose
tada brėžė geometrinius piešinius
tiesiomis linijomis
bet išeidavo
vien apskritimai
tokios spiralės
moliuskai iš Vezuvijaus laikų
štai stovint prie lango
prabėga visas gyvenimas
bet ji vis tiek turi tą musę
išvaryti
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kambario sienos
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Meda Gedgaudaitė
Viskas prasidėjo kiek anksčiau,
Kai septynioliktus metus aš gyvenau.
Gimtadienis ir valdžios sprendimas –
Paskelbtas visuotinis karantinas.
Namai – tarsi naujas kalėjimas.
Ribotas žmonių judėjimas.
Kaukė lyg naujas aksesuaras,
Naujas draugas - kompiuterio ekranas.
Motyvacijos nulis, kai lauke
Vis dar šviečia mėnulis.
Geriausia pramoga –
Nauja paštomato dovana.
Dėlionės, knygos ir draugai,
Žinoma, jog virtualiai.
Žiūrėk, jau metai ir praėjo,
Tik situacija nepagerėjo....

Vaiva Birietaitė
44

Sigita Binkytė
Nesuprasti verta buvo
Tuščia Laisvės alėja, nežinoti kur einu
Ar tavo gyvastis man tik skaičius
O sutikus tavąsias akis ar laimę jaučiu?
Man sako, kad karas pasaulyje vyksta
O man rodos, kad mano viduj
Lyg virusas žudo žmoniją,
Ir vėl man atrodo, kad virusas mano minty...
Užsidarius tarp sienų,
Aš prasmę randu.
Tiek lėkusi, bėgusi nuo visos realybės
Sutikusi baimę - gyvent ketinu
O vėl kai tampa tylu,
Kieme skruzdes aš stebiu.

Irena Giedraitienė
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Kai bičiulis šalia,
Kokia prasmė kalbėti?!
Pokalbiui nėra galo.
Tam, kas širdyje,
Nėra galo...
Tik apkabinimas
Gali suteikti
Pavidalą
Gyvenimo turiniui...

Vienu metu
Dviejose
Vietose
Nebūsi.
Neištversi
Daugiau
Negu pajėgi ir
Skausmingos
Tuštumos
Neužpildysi...

Violeta Astrauskienė
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Judita Misevičienė

(I) ... be galo be krašto
... kojoms už tai, kad iriasi,
... keliui už tai, kad kaip upė,
... ryto rasai už tai, kad gaivina,
... saulei už tai, kad vandeny atsispindi,
... šviesai už tai, kad apima,
... tamsai už tai, kad pasiglemžia
... ir pušies šakelėms vėjy linguojančioms už tai, kad linguoja.
... akmenėliams už tai, kad iš jų susidaro kelias,
... šukėms už tai, kad primena, ką turiu prisiminti,
... dienai už tai, kad išaušo,
... tešlai už tai, kad kyla,
... duonai už tai, kad maitina
... ir tiems kas valgo,
... ir už tai, kad giria
... paukščiams už tai, kad čiulba, gydo ir sėja,
... sėkloms už tai, kad sudygsta,
... piktžolėms už tai, kad nepyksta,
... pagalvei už tai, kad tyli,
... sapnui už tai, kad nuneša,
... rytui, kad sugrąžina,
... lietui už tai, kad gaisrą gesina, žemę palaisto ir nuramina...
... sniegui už tai, kad baltas...

(II) Basų kojų takas
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Kotryna Leitaitė
Aš atsiprašau...
Aš atsiprašau, jeigu mirsiu per anksti.
Jeigu išeisiu ten, iš kur nebesugrįši.
Atsiprašau, jeigu nepanešit mano skausmo,
Kurį kasdien jaučiau vietoj džiaugsmo.
Atsiprašau tėvų, kurie mane augino,
Ir senelių, kurie viskuo aprūpino.
Atsiprašau draugų, kuriuos mylėjau,
Tačiau, dabar tuštumą juose palikau.
Labiausiai atsiprašau močiutės,
Tos taip mylimos močiutės.
Tavo vaikas suklupo ir nebeatsistojo,
Nes geresnio kelio tiesiog nebežinojo.
Atsiprašau, kad rūkiau ir gėriau,
Taip tik juodą tuštumą savy pildžiau.
Atsiprašau, kad taip garsiai rėkiau,
Tiesiog pasaulį priversti suklusti bandžiau.
Atsiprašau už tūkstančius ašarų
Ir tylaus verkimo kambary valandų,
Nes, kai buvo labiausiai skaudu,
Nemokėjau kitaip išreikšti jausmų.
Kai degsiu paskutinę cigaretę,
Ji švies ryškiau už gyvenimo žvaigždę.
Ankstyvas rytas bus rožiniai gražus,
O vėjas neš šiltus jausmus.
Dar saulei nepakilus,
Miegas sups jus visus.
Miegosiu ramiai ir tyliai ir aš,
Su šypsena, pamiršus išdžiuvusias ašaras.
Ir jeigu tada šypsosiuos,
Žinosit, kad prisiminiau,
Mano gyvenimas vis dėl to buvo gražus...

Violeta Astrauskienė
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Greta Ambrazaitė
Calavera MMXX
įvertinus
rizikos faktorius kiek
neramu kas jus paskatino
šiemet katapultuoti į motiną že
mę kai dega vertybiniai popieriai
krenta žmonės kaip lapai ir skraido
delfinai venecijoj žodžiu čia pas mus
pakrikus pusiausvyra o dar kiti galvas
deda kad nieko nevyksta kad paistalai
apie nu
mirusių
rekordus
yra
gry
na
konsp
pira
cija
taigi
mums
rūpi
paklaust
kokie vėjai
bus jus
pargynę
visų šventų dieną į žemę
nejau atrodo šmaikštu
galynėtis su
okultistais metai iš
me
tų
plu
šan čiais
tarpdimensinio
tilto
sta
tybo
se
labai ryžtingas
sprendimas sutartą
dieną išduodamas naujo
piliečio kūnas jei tinka
paspauskit
5 žvaigždutes
nepamirškit sugrįžti ir vėl
niekada nepamirškit
keistų
planetų

Renata Karvelis
***
mano vienaakio dievo stiklinė akis nemirksi
plačiaekranis vyzdys skanuoja impulsais
iš ryto po pietų ir vakarienei
pro mano dievo akį
niekas neprabėga
nufotografuoja
nufiltruoja
įkelia
laukia
laikų
[●]

***
SLAPUKAI
viską žino kad mano pėda plati kad 40
dydžio kad dairausi smailianosių kažkur
tarp 5-8 cm kulniukais kad derinu suknelę
prie jų iš dirbtinės odos audinio jie netgi
apytikriai žino kad man patinka midi žemiau
kelių todėl niekad nesiūlo mini kad skaitau
knygas apie meną ir filosofiją kultūros
politika domiuos lyderystės mokymais kad
traukia feminizmas tikriausiai mano kad
neskutu pažastų ir kojų kad kūdinuos ir po
šešių nevalgau todėl pasiūlo jogą keto
dietą ir protarpinį badavimą vis primena
linguojančiais riebiais animuotais kūnais
kad kankinuosi naktį kad nemiegu noriu
valgyti kaip visi kad varvinu akis į ekraną
dėl to kad per ilgai skrolinu telefonu per IG
storius prisigalvoju darbų ir peripetijų
mėnulio fazės paveikia jie pasiūlo
instaliuotis programėlę ir pasako kad nuo
šiol viskas bus ramu mes jums padėsime
kontroliuoti --- DOWNLOAD THIS APP
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Kamilė Mončytė
UŽSTRIGUSIOS DIENOS
Sapnai virsta realybe, realybė - sapnais,
Dienos vientisa monotonija,
Todėl ir žaizdos virsta šašais.
Vieniši, bet ne vieni,
Triukšmingos tylos pilni
Laukiam ir nežinom patys, ko;
Galbūt (bet tik galbūt) kol mintys chaose paguos.
Džiugesy melancholija,
Paklausk, ar viskas gerai.
Neatsakysiu, bet, tikiuos, žinai:
Gyvenimas - smėlis, byrantis pirštų takais.

Margarita Kalinka
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Jurgita Pauliukėnaitė
Kasdienybė
Neinu aš iš namų, aš laukiu pamokos,
Aš sėdžiu prie kompiuterio ekrano visados.
Ir Teams skambutis jau į pamoką pakviečia,
O pirštai prie klavišų niekaip nesiliečia.
Ir skamba ta pati melodija tyli,
Jau taip giliai įstrigus atminty.
Ir įsijungus aš ekraną sau kartoju,
Kaip išgyvent pandemijos laiku klaikiuoju.
Vėl stringa garsas, taip juk nuolatos,
Kai laukiu aš kasdieną pamokos.
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