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Naktį
Paskambino
Knygų leidėja:
– Miela rašytoja,
Ar pailsėjot?

– Koks gi čia poilsis...
Dar tik naktis.
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– Vis tiek, jūsų laukia

RIMTA UŽDUOTIS:                                          
Reikia knygelių.         
Vaikams, ne vaikams...
Kad tiktų
Pašėlusiems 
Mūsų laikams.
Tas tempas,
Tos klimato kaitos,
Patyčios...

– Bet mano galva
Tuštutėlė.
Lyg tyčia.
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– Skaitytojui reikia
Švelnumo ir grožio.
Pikta erzelynė
Gerumą užgožia.
Čia rimtas dalykas.
Visai ne juokai.
Nemoka gerai pailsėt
Net vaikai.   

Tiek daug sumaišties,
Tiek rimtumo...
Gal galit
Ką nors sueiliuot 
Apie...

ŠOKIŲ SALĘ!







– Atsibuski!
Tačiau atsibuski  

SAPNE.
Nes dabar tu esi
Su manim
Pas mane.

Sokiu  s a l e
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Nematyta suknia
Tamsoje man sužvilgo.
Iš brangių nėrinių,
Iš nežemiško šilko,
Kaip vaiduoklis...
Bet, ne!
Šitaip spindi karaliai...

– Ko žiūri į mane?

– Aš esu

ŠOKIŲ SALĖ!
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Čia pamiršta visi
Skausmą, apmaudą, pyktį.
Jeigu nori –
Gali ir ilgiau pasilikti.

Negaliu. 
Užmigau.
Miegas sąmonę velia.
Tamsoje...
Aukštakulniai...
Nėriniuota suknelė...
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