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Visiems,

kurie mylėjo,

myli ar

pamils.
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)*ANGA

Da#nai bandau pa#i"r'ti % save. Turb"t a! neturiu 
veidrod#i(, o gal tiesiog nerandu tinkam(. 
)domiausia man pa#i"r'ti % save kit( akimis, tiksliau, 
jos akimis. Kok% ji mane mato, pati b"dama tokia 
tobula?

Sav+s labiausiai bijau rytais, po blogo nakties 
sapno. Vis dar piktas ir sunerim+s, nedr%stu pasukti 
galvos % jos tyras akis ir be perstojo !vytin,i$ 
!ypsen$. Juk nenoriu, kad ji mane tok% pamatyt(! 
Ir basas !altomis plytel'mis i!skubu virti kavos 
(du !auk!teliai cukraus, du !auk!teliai cukraus!), 
bandydamas sl'pti blog$ sapn$ ir atrodyti jai puikiai, 
nors susiv'l+s ir jau pamir!+s, kiek %d'ti cukraus...

Kava yra skaniausia ryte, o a! i! didel's meil's j$ 
persaldindavau. Mergina, patogiai %sitaisiusi lovoje, 
vis tiek nekantriai jos laukdavo, tyliai pad'kodavo 
ir pa#i"r'davo mylin,iu #vilgsniu. Ir b"tent tada 
a! suprasdavau, kad nors ir surink+s visus pasaulio 
veidrod#ius, sav+s a! niekada nepamatysiu jos 
akimis.
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Aš vis dar matau Tavo siluetą lietuje,

kai išgirstu mūsų dainą,

nejučiomis pradedu šokti,

ryte palinkiu Tau geros dienos,

nors šalia Tavęs nerandu,

pamirštu, nes mano širdyje

Tu dar čia.
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Gyvename su širdimis sunkiomis,

kol ateina tinkamas žmogus

ir paverčia jas

dangiškai lengvomis.
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Galbūt aš godus,

tačiau šis žvilgsnis

turi priklausyti tik man.

Tavo mylinčios akys

yra viskas, ką turiu.
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Dideliais žingsniais

skubame mylėti.

Taip prabėgame

visas mažas

akimirkas,

kurios yra

pačios gražiausios.
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Niekas mūsų nesustabdys.

Laikas, ašaros, pykčiai.

Jie per silpni,

kad pajėgtų atrišti

meilės virves,

kurias rišome

kartu.
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Pasaulis Tave pasmerkė

būti tobulą.

Pasmerkė ir mane

liepdamas dėl

Tavęs išprotėti.
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Ji padegė mano ydas,

pelenus braukiau nuo savo

odos, stebėdamas, kokį

naują atspalvį ji įgauna.

Ji – ugnis,

kaitriai svilinanti

mano širdį ir verčianti ją

plakti greičiau nei įprastai.

Jos sudegintas,

pakylu iš pelenų.

Žinok,

jei Tu išties esi ugnis –

norėčiau sudegti.
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Brėždamas tobulybei ribas,

nupiešiau Tave.

Kiek dar Tavo prisilietimų liko ant 

mano odos? Kiek Tavęs dar liko mano 

širdyje ir kiek manęs paties, be 

Tavęs?

Ir Tu visada liksi mano širdyje, 

palikusi ją neramią lyg jūra, o jos 

bangos daužys mano prisiminimus. 

Skaudės. Gal dėl to man ir negalima 

rodytis prie jūros, nes visada 

nudegu, tačiau vis prie jos grįžtu. 

Ir atsigulęs prieš saulę bandau 

mintyse nupiešti tobulybei ribas. 

Nejučiomis nupiešiu Tave.
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Įsileisk mane paklaidžioti

Tavuosiuose minčių labirintuose,

pažadu, rasiu iš ten išėjimą

į Tavąją širdį.
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Kai mano akys nebematys taip

kaip anksčiau,

Kai mano pirštai pasens ir

nebejaus Tavo švelnios odos,

kai aš nebebūsiu toks kaip anksčiau,

pasakyk, kad myli mane

taip, kaip anksčiau.

Pasakyk,

kad bėga laikas,

o ne mes. 




