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BŪTASIS LAIKAS
eiliuotai ir ironiškai, romantiškai ir jautriai
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ĮŽANGOs ŽODis

esu tas, kuris nemėgsta gręžiotis į praeitį, nors joje būta gražių, 
prasmingų įvykių, įdomių žmonių, o visa per ilgus metus sukaupta 
patirtis, be abejo, yra vertinga. Nesu sentimentalus, o gal nenoriu 
toks būti. Mane domina dabartis ir ateitis, ypač ateitis. Būsimasis, 
o ne būtasis laikas. Bet visgi. Ateina toks momentas, kai sustoji, 
atsikvepi, apsidairai ir pamatai visas buvusias savo gyvenimo 
atkarpas ryškioje šviesoje. Šioje netikėtoje grafinėje-literatūrinėje 
dėlionėje – mano jaunystė. čia rasite būtojo laiko ženklus, mintis 
ir jausmus. to laiko nebėra, to Aisčio Mickevičiaus nebėra, o iš 
dabartinės perspektyvos daug kas gali pasirodyti naivu, bet jautru 
ir tikra.

Autorius
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Šiame rinkinyje veriasi durys į laiką, kurio jau nėra. 
Poezija išverčia mūsų vidinę patirtį į žodžius arčiausiai 
originalo. Jauni išsirašome eilėmis tam, kad vėliau, 
subrendę, pagyvenę, seni pamatytume save tikrus. 
skliaustai atsidaro, juose suspurda baugi gelmė, tada jie 
užsidaro. Žaidimas žaižaruoja nežeisdamas.

Rašytoja sandra Bernotaitė
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INKLIUZIJOS

iNkLiuZiJA c

ceilone cinikės cikados
cinkuotuose citrinmedžiuose
cituoja celestiną 
cerberiams cukriniams cherubinams

1998

iNkLiuZiJA i

ilstu ieškodamas idilijos
it išnara
išniekintas ir išdidus išvien
ilstu

išnykstantys inicialiai inkščia
išplaukdami ilgam

1995
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iNkLiuZiJA M

malonūs malonumai
marina miegą 
moterys mandagios

meistrai melžėjas
miežiuos myli

myža mokslų
menų milžinai

1998

iNkLiuZiJA N

neršdamas Nile nariuotakojis
nutarė nakčia nunuodyt namiškius

namiškiai numirė

našlys nariuotakojis
nesikankina neršia nieko nesapnuoja

1998
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iNkLiuZiJA P

Petriuką pykino
Paryžiaus panoramos

patiko Petrui
Panevėžio panos

palauks Paryžiai
Petras pagalvojo

pečiais patraukęs
Panevėžin parjojo

pasaulio protas
Petras patriotas

1999

iNkLiuZiJA R

raudojau rudenį
ryte radau
raudoną rožę

retai rašai
rasota realybe
reikėjo ryžtis 
rujai

1998
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iNkLiuZiJA s

saulė spigina speigas
sapnuoju siaubo sapną

senas sėdžiu supynėse
storas smalsus
sau stenu

sniego saugokis
senstanti saule

sausis sausas
saugu su savim
santykiauti

1998
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iNkiuZiJA Š

šaukei šiandien
širdele

šerkšne šnekėjom
šalty šokom

šakotos šukos
šaunūs šūkiai

širdy šaltoka
šiandien

šunys šliaužioja
šalikelėj

šlykštu šlykštu šlykštu
šiukštu

šalin

1998





Skaitykite likusius  
110 iš 128 puslapių,  

įsigiję šią knygą




