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KALIFORNIJOS ESKIZAI  

 

Nuo stogo laša  

Šiltas lietus 

Blizga platūs gysloti 

Nepažįstami lapai 

Sparčiai stiebiasi  

Svetima žolė 

 

Nemiega gamta 

Negrįžta ledinė žiema 

Ir baltos aksominės snaigės 

Vėluoja nostalgija 

Šaltą popierinį puodelį  

Pripildė namų ilgesys 

 

Grįžta pamiršta praeitis 

Ištirpo valandos ir dienos 

Nuo tikrovės nusisuko laikas 

Beprasmiška skaičiuoti  

Tolimas iliuzijų mylias 

 

Ant seno Fordo stiklo 

Krenta smulkūs lašai 

Sustiręs benamis 

Nedrįsta prašyti smulkių  

 

Svaigina žali kalnai 

Sunku rasti monetą 

Ilgakojų palmių giraitėje 

 

Skleidžiasi nematyti žiedai 

Po greitkelio tiltu 

Tylus benamio būstas 

Minkšti padėvėti baldai 

Ir nekirpta žolė 

 

Į bekraštį miestą 

Skuba asfaltuoti keliai 

Pešasi pavargusios gyvenimo akimirkos 

Dabar lengva suvokti 

Kiekvienas žingsnis klaidingas 

 

Virš galvos vėjas gainioja 

Vakarykščio laikraščio skiautę 



Debesys skuba į jūrą  

 

Gražuolės lotynų amerikietės 

Naktinio Holivudo šurmulys 

Riebios pietietiškos katės 

Visados uždaras  

Striptizo baro triukšmas 

 

Las Vego antika 

Svaigina klasikinį protą 

Ant prabangių grindų 

Kaukši aukštakulniai bateliai 

Nuo debesuoto lubų skliauto 

Krenta smalsi akis 

Už permatomų durų 

Švarkai, liemenės ir mikrofonai 

Dekoratyvią aplinką  

Sutvarkė kompiuteriniai spektakliai 

Ant minkšto kilimo slepiasi „nikelis” 

Įkaitintas galvas saugo lengvų pinigų dulkės 

 

Beribis okeanas 

Haičio šamanai 

Šiaurės Dakotos miškas 

Bekraštės Teksaso platybės 

Ant smaluoto asfalto guli nuzulintas „penis”  

 

Takeliai pėstiesiems 

Prabangi tuštuma 

Aklinai uždari automobilių langai 

Už Hailando posūkio 

Ilga vienatvės tiesė  

 

Į vidinę erdvę  

Veržiasi paslaugi anglų kalba 

Tiltai ir autobusai 

Reikia visą laiką žiūrėti  

 

Už vandenyno 

Kitas vandenynas 

Bekraštė jūra tyvuliuoja širdyje 

Giliame Malibu kanjone 

Spindi balta šventykla 

 

Debesų virtinę  

Kerta uolėti kalnai  



Vingiuotas kelias 

Svaigina keleivį 

Spalvota panorama 

Slepia tolimų namų vaizdus 

 

Tyliai sėlina stambus katinas 

Kieme žaidžia voverės 

Prie žiedų sukinėjasi kolibriai 

Ant šakų sukasi  

Elegantiški mėlynieji kėkštai 

Į akį nekrenta spalvoti žvirbliai 

Burkuoja mandagūs karveliai 

Noksta auksiniai apelsinai 

Miega aksominė Kalifornijos žiema  

 

Tiltai sujungia kalnus ir krantus 

Į dienos šviesą braunasi 

Tamsūs tuneliai 

Greitkeliu skrieja 

Sunkūs krovininiai vilkikai 

Ir balti vaikystės prisiminimai 

 

Šviesa išorėje 

Šviesa viduje 

Šviesoje tamsa 

 

Ant Holivudo šaligatvių 

Krenta žėrinčios žvaigždės 

Po kojomis auksas  

Ir garsūs vardai 

Miklus prekeivis 

Siūlo pamiršti laiką  

Amerika žino taupumo ribas 

Pulsuoja veržlūs 

Baltųjų miltelių akimirksniai 

 

Galybė televizijos kanalų 

Ant Vilsono kalno 

Metalinės antenos 

Grifito parkas 

Užsivilko naktinius drabužius 

Vieniša Navaho dykuma 

Svajoja apie oro uostus 

Ledinėmis galvomis 

Lėtai linguoja kalnai 

 



Šypsosi sustingusios 

Dangoraižių sekundės 

Akimirkos neįveikia 

Požeminiai smūgiai 

Rankose tirpsta tamsa 

Negęsta miesto akys 

 

Smaragdinė tyla 

Ant sidabrinės žolės 

Stovi vaikas 

Ant rupaus Sanseto grindinio 

Byra akmenukai 

Už kalnų slepiasi  

Pavargusi saulė 

Nesulaikomai temsta 

Aušta 

 

Kalnuose sniegas 

Apačioje tirpsta 

Godūs civilizacijų likučiai 

Žaisliniai dangoraižiai 

Pigi mirtis 

Greitkeliai 

Pavogta rimtis 

Beprasmiška skubėti 

Beprasmiška laukti 

Laikas atgailauti 

Verkitės, amžinybės vartai 

 

Šilta žiema 

Pigus alus 

Stiprus viskis 

Soti valkatos širdis 

Mielai priglaudžia benamį dolerį 

 

Dangų raiko dirižabliai 

Kvepia storos raidės 

Nakties tylą skrodžia  

Sensacinga žinia 

Širdy pamirštas sniegas 

Ir šaltas ruduo 

 

Nesibaigia lietus 

Sustoja rūkas 

Nesikeičia troškimai 

Ir liūdni pasaulio žaidimai 



 

Šalta kava  

Patvino sausos upės 

Lūžta asfaltas 

Okeano bangos 

Griauna modernius namus 

Tolumoje ryški šviesa 

Ir nesuvokiamas šaltis 

Ilgesinga migla 

Šalta paslaptis  

Amžinoji ramybė  

 

Ant nukritusių apelsinų 

Lyja šiltas lietus 

Danguje sklando dirižablis 

Prie žemės glaudžiasi balti debesys 

Širdyje palaima ir viltis 

Linguoja lieknos palmės 

Aidi girtas meksikiečių juokas 

 

Prie Raselo aveniu 

Miega pavargę autobusai 

Nestoja gaisrininkų lenktynės 

Teka rekordų lavina 

Kasdien pleška trapūs namai 

 

Šiltoje meditacijoje 

Skendi naivūs europiečiai 

Svetingos durys 

Atveria pasakiškus turtus 

Dora ir patiklumas 

Lanko šventąsias vietas 

Tolyn keliauja 

Rytų kraštų piligrimai  

 

Vaiskioje prietemoje  

Skendi bundanti gamta 

Tuoj pražys  

Magnolijos 

 

Prarasta tyla  

Kerštinga esatis 

Mano draugas  

Miega krištolo rūmuose  

Miegą saugo 

Skilusios stogo čerpės 



 

Lietus 

Šiltas pavasario lietus 

Danguje sustiro švininiai debesys 

Už tvoros auksiniai apelsinai  

 

Loja didmiesčio šunys 

Gieda mieguisti gaidžiai 

Verkia meksikiečių vaikai 

Cypia padangos ir stabdžiai 

Prieš akis ilga kelionė 

Niekas nepamena prabėgusių dienų 

 

Želatinos doleriai  

Plačios šypsenos 

Tamsūs akiniai 

Magiškos figūros 

Tikras pasaulis 

Amžinas ir patvarus 

 

Tolumoje Vermonto triukšmas 

Negęsta tamsus naktinis gyvenimas 

Plečiasi neono gyslos 

Dulkės, purvas ir senatvė 

 

Siauras takelis į viršukalnę 

Nesuskaičiuojamos mylios užnugary 

Neliko prakaito, nė vandens  

Šalin šliaužia užminta barškuolė  

Vakaro laukia naujas kovinis filmas 

 

Tarsi sapnas  

Mirkčioja spalvotos akys 

Bijo pabusti  

Nemiegantis miestas 

 

Svyra debesų kalnai 

Šlaitu plaukia šešėliai 

It miražas 

Kelias vingiuoja į kalnus 

Ilgas ir nepermatomas tunelis 

Amžina šviesa ir akmeninės uolos 

Tolumoje skaidrus upelis 

Šaltas šaltinio vanduo 

Prie senų Kalifornijos ąžuolų  

Svajoja Vinetu  



Ošia ilgapirštės pušys 

Aukštai danguje sklando 

Plačiasparniai vanagai  

Pamirštas istorijas kužda 

Pūstažandės varlės  

Užpustytas kelias atgal 

Tarsi motinos ranka 

Priglaudžia pasviręs suolelis 

Mėlis 

Amžini namai 

 

Indėnų upelis  

Drumstas vanduo 

Miega šventaragio slėnis 

Ryto migloje 

Tirpsta protėvių dvasios 

Raudongalviai žvirbliai 

Nusineša mintis 

Rimsta dolerio išvarginta širdis 

 

Aplinkui  

Beprasmiška civilizacijos banga 

Vergija 

Palmės 

Neįveikiama baimė 

Griūna šimtamečiai ąžuolai  

Miršta vienišas slėnis 

Aidi mirusių draugų balsai 

Už posūkio Lietuva 

Basos kojos 

Pasiekia Dievo namus 

  

Medinėse lentynose 

Kelionių knygos 

Ištirpę reginiai 

Ir senelės ragaišio aromatas 

Laikas sušluoja vaikystės svajas 

Apverčia smėlio laikrodį 

Ir nenoriai klauso  

Laimingų palinkėjimų  

 

Pamiršta būtis 

Paminti troškimai 

Perskeltas riešuto kevalas 

Tamsus rytas 

Į tuščią saują  



Sukrenta pernokę jausmai 

Akinančiai spindi 

Ledinės viršukalnės 

Giliai miega 

Klastingos barškuolės 

 

Sunki širdis  

Nekaloringas maistas 

Vienišas varnos riksmas 

Tuščia ranka 

Naktis 

 

Už lango svetima kalba 

Nežinomos mintys 

Vienišos ašaros 

Tėvynės dulkės 

Aksominis ilgesys 

 

Apsnigti kalnai 

Žalia ramybė 

Kieta uola 

Tyras upelis 

Šnekūs upėtakiai 

Raudonmedžių skaistykla 

Gelsvų gėlių salelė 

 

Neramiai blizga 

Dangoraižių akys 

Tyliai šlaistosi  

Rudakailės panteros  

Guminiai ratai 

Įkainotas kuras 

Apjuosia pasaulį 

Ir pakeičia namus 

 

Dauntaune seni pastatai 

Paprasti žmonės 

Pigios parduotuvės 

Stūkso bespalviai dangoraižiai 

 

Sudžiūvusi banano žievė  

Sukirmijusios smegenys 

Pietietiški narkotikai 

Šimtametė komercinė sėkmė 

Švelnu griūti  

Ant minkšto Kalifornijos asfalto 



Sunku grįžti į palmių giraitę 

 

Lengvai svaigina "Laukinis kalakutas" 

Priėmimui pasiruošė "Karališkoji kobra" 

Džinas peikia apelsinų sultis 

Tekila meluoja sakei 

Vėsta taurusis vynas 

Skamba pamiršti "Nemuno žiburiai"  

 

Las Vege gerbėjams 

Retai šypsosi doleris 

Šoka lemputės 

Ir ilgakojės gražuolės 

 

Valkata nesivaržo 

Pakelti pavargusio "daimo" 

Smaugia ilgai lauktas 

Estetinio antplūdžio momentas 

 

Holivude juda menas 

Blaškosi idėjos 

Šiandien pergalę švenčia taika 

Prezidentas šlapias 

El Ninjo linksmas ir šnekus 

Melrouzas susimąstęs 

Tyliai teka Trečioji 

Nepailsta Kenmoras 

Paskutines žinias 

Tyliai skleidžia dirbtiniai vaistai 

 

Metas prigulti 

Ramybės neduoda 

Vaišingi šeimininkai 

 

Vaiskus dangus 

Linguoja nokstantys bananai 

Pinga rytdienos prekės 

Ir Tėvynės ilgesys 

 

Beribiai horizontai 

Beverčiai kalnai 

Už jų žalias klonis 

Ir gimtinės žiburiai 

 

Geltona papūga 

Žvalgosi pro langą 



Už storo stiklo 

Girtas draugužis linki sėkmės 

 

Žliugsi odiniai batai 

Bėri žirgai rupšnoja dygią žolę 

Plačiakraštės sombreros kraštas 

Pravėrė vasaros vartus 

 

Ryte išbluko mėnulis 

Ir trankūs repo akordai 

Prie durų voliojasi 

Šlapi reklaminiai prospektai 

 

Miesto triukšmas 

Dovanoja liūdesį ir viltį 

Ryški reklama 

Farenheito padalos 

Po kojomis kietas grindinys 

Ir begalinės mylios 

 

Žvarbi naktis 

Švyti greitkelio takeliai 

Nesibaigia trumpa kelionė 

Bagažinėje alus ir skėčiai 

 

Po plačiu lapu 

Tupi dekoratyvinė varlė 

Už tvoros vila ir baseinas 

Linguoja pernokę apelsinai 

Sukluso nuodingi augalai 

Silpnas viskio kokteilis 

Karšta 

 

Teka  

Nesibaigianti 

Automobilių  

Upė 

 

Naktį pasiklysta greitkeliai 

Lakuotus takus 

Nušviečia neskaitytos rodyklės 

Už nesibaigiančių tvorų 

Sodai 

Žolynai 

Ir keturkampiai 

Vienaukščiai namai 



Grimzta įspūdžiai 

Ir vakarykštės mintys 

Laikini reginiai 

Lydi lėktuvo kėdę 

Naktis 

Šiaurės pašvaistė 

Nesustabdomai  

Artėja namai 

 

 


